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Türkiye, ne olacağına karar verememiş bir ülke 
görünümü arzetmektedir.

Sorunlarını ve önceliklerini toplumsal bir kon
sensüs sağlayarak tespit etmediği için, habire 
sorunlar yaratarak onları çözmeyi mesele edin
miş görünümündedir. K ur'an’da örneği verilen, 
ipini eğirip çözen kadının durumunu andırıyor 
ülkemizin durumu. “Halka rağmen halk için" 
sloganı adeta bir yönetim kanunu halinde uygu- 
lanagelmekte ve halk daima gözetilmesi, kollan
ması ve kurtarılması gereken bir nesne olarak 
a lg ılanm aktad ır . B un u n  iç in d ir  ki, ha lk  ile 
hâlâskârları arasındaki sorunlar bir türlü bit- 
memekte, hatta giderek daha yoğunlaşmaktadır.

Son dönem tarihimize şöyle bir göz attığımızda 
bu mücadelenin varlığını net bir şekilde görebil
iriz. Kısmen de olsa, halkın iktidar katlarında 
temsilini sağlayan dönemlerin ardından, hemen 
(gizli - açık) darbe ve restorasyon dönemlerinin 
geldiğini görüyoruz. Halkın iktidara getirdiği 
insanların, sivil ve asker bürokrat elit tarafın
dan hemen hizaya getirilmek istendiğini, buna 
kısmen de olsa karşı koyanların, acilen iktidar
dan uzaklaştır ıld ık la rın ı a rtık  b iliyoruz. Bu 
anlamda 27 M ayıs, 12 Mart, 12 Eylül açık dar
belerini ve 28 Şubat “Postmodern darbesini” 
sistem i rayına  o turtm a  çabasın ın  m ilâ tla rı 
olarak niteleyebiliriz.

Bütün bu dönemler halkın nisbî de olsa idareye 
ilişkin tek söz söyleme alanı olan sivil siyasetin 
askıya alındığı dönemlerdir. Ve bu dönemlerde 
tepeden inmeci toplum mühendislerinin (Ilber 
Ortaylı’nın tabiri ile “en muzır eşhasın”) yarım  
ya m a la k  u yg u la m a ya  ka lk tığ ı m o d e lle r  ile  
top lum  a lt ü st ed ilir . H a ya t n isp e ten  n o r 
m alleşm eye b a ş la y ın ca  top lum  tekra r  tabii 
mecrasına yönelir ve tekrar toplum mühendis

ler i işe k o y u lu r . T a b iid ir  k i, n e sn e le r  
dünyasının  b ilim i olan m ühend isliğ i akıl ve 
irade sahibi insanların oluşturduğu topluma 
uygulamaya çalışmak asla müspet sonuçlar ver
meyecektir. Sorun da tam burada yatmaktadır 
zaten. Halkı, inancı, örfü, duygusu, düşüncesi 
olmayan bir nesne olarak kabul edip, ona iste
diği şekli rızası hilafına verebileceğine inan
mak. B ö y le si b ir  çaban ın  dünyada  bugüne  
kadar başarılı olamadığı, bundan sonra da ola
m ayacağı g erçeğ i a n la şılm a d ığ ı sürece bu 
so ru n la r ı ya şa y a ca ğ ız . T o p lu m  ve s iya se t  
mühendislerinin her m eseleyi bahane ederek, 
daha olmazsa mesele ihdas ederek, toplumun 
normal gidişine direkt m üdahalelerde bulun
maları, kendilerin i önem li hale getirse bile, 
ülkenin sorunlarını artırmaktan başka bir sonuç 
verm em ektedir. Ve ülkenin m addi ve manevi 
kaynakları bu anlamsız hay-u huy içinde heba 
edilmektedir.

M aalesef 28 Şubat postmodern darbesinden bu 
yana  to p lu m u m u z bu tü r  b ir  m ü d a h a len in  
g e tird iğ i a lt ü st o luşu y a şa m a k ta d ır . Y ine  
toplum ve siyaset mühendisleri, halkın onayını 
ve rızasını almadan, hatta halkın çok büyük bir 
kısm ının rızası h ila fına ve ona karşı olarak  
halkın geleceğini planlamaya çalışmaktadırlar. 
Daha önceki restorasyon dönemlerinde ilerici- 
gerici, sağ-sol şeklinde ifade edilen bölünme ve 
gerginlik, şim di la ik-antila ik bazına oturtul
maya çalışılm aktadır. Aynı zamanda ülkenin  
oldukça hassas dengelerini bozmak pahasına, 
bir laikçi taban oluşturma gayretlerini ele göz
den ırak tu tm am ak gerekir. B ütün  bunların  
üstüne, siyaseti de vesayet altına alarak, bir ara 
rejim ihdas etmiş olan cuntanın, bu kesimlerden 
birine tam destek vererek, diğerini yok etmeye 
çalışması da, toplumsal barışı tamiri çok zor



olacak bir şekilde zedelemektedir.

Toplumun dengelerine gayr-ı tabii bir biçimde 
yapılan bu müdahale, daha önce normal sınır
lar içinde cereyan eden olayları adeta bir fa n a 
tizm boyutuna vardırmıştır. Bu bağlamda, bir 
ara rejim  geleneğ i olan “L a ik  fa n a tizm "  in 
etkin güç odaklarından  beslenerek, g iderek  
daha saldırganlaştığım zikretmeliyiz.

Ayrıca, ara rejim  dönem inin ihdas ettiği bu 
dayatmacı anlayış, hem bu anlayışa tara f olan, 
hem de karşısında olan fertleri tek tek etkile- 

~rmkte ve otılart adeta ik iyü zlü  insanlar haline 
getirm ektedir, in sa n la r  böylesi bir ortam da  
inanmadıkları ve düşünmediklerini söylemekte 
ve uygun görmedikleri bir biçimde davranmak 
zorunda kalmaktadırlar. Dayatmanın yanında 
yer alan bir kısım insan giderek daha agresif 
hale gelirken, bir kısım insan da dayatmacılara 
günah çıkarma gayretine düşmekte ve saygın
lığını yitirmektedir, insanın özgürlüğünü baskı 
altına alan böylesi bir ortamda yandaş olmanın 
da, günah çıkarm a çabası içinde olmanın da 
doğru bir tavır alış olmadığını söylemeliyiz.

Yapılması gereken şey insanlığımızı ve insan 
olmanın en bâriz vasfı ve imtiyazı olan özgür
lüğümüzü konjonktürel dalgalanm alara rağ
men sa vu n m a k tır . Ö zgürlük en tem el insani 
değerd ir. B u tem el değeri herkes iç in , her 
d ö n em d e , h er  k o n jo n k tü rd e  s a v u n a b ilir  
olmalıyız. Sonuç itibariyle dinim iz açısından  
yapılm ası gereken de buclur. A llah, üzerinde 
her türlü tasarru fu  yapm aya gücü yeterken, 
insana  inanm a  ve inanm am a ö zg ü rlü ğ ü n ü  
b a h şe tm işse , bu özgürlüğü  insanın  elinden  
almaya kim senin hakkı yoktur. Ve biz müslü- 
manlar olarak, ilahi mesajla, mesajın muhatabı 
arasına engel koym am ak ve koydıırmam akla

mükellefiz. Yoksa kimseye zorla kabul ettirmek 
gibi bir yetkimiz ve görevim iz de yoktur.

D evle tin  görevi de, ö zg ü r lü k le r i k ısıtlam ak  
değil, tem inat altına a lm aktır. Ve bu teminat 
bütün vatandaşların ı ka p sa m a k  zorundad ır. 
Bugün hakim  cuntanın ya p tığ ı gibi, devletin  
gücünü ihdas edilm iş b ir an layışın  arkasına  
koyarak, halkın büyük çoğunluğunun karşısında 
sa f tutulmaya çalışılırsa, devlet anlayışıyla bağ
daşmayan bir durum ortaya çıkar. Ve devlet bir 
grubun devleti haline gelir ki, bunun sonucunda 
toplum sal barış yara a lır ve kaos derinleşir. 
T o p lu m u  b ö y le s i b ir  b ö lü n m e y e  ve kaosa  
sürükleyenleri ise, toplumun ve tarihin acımasız 
muhasebesinden kimse kurtaramaz.

Son o larak şunu b e lir tm ek  istiyoruz; h içb ir  
yönetim  ve irade bir to p lu m u , zulüm le ve o 
topluma rağmen uzun süreli idare edememiştir. 
Bu kural Türkiye için de geç erlidir. Dolayısıyla 
Türkiye’nin yönetim eliti, er veya geç halkıyla, 
tarihiyle, diniyle hâlleşmek zorunda kalacaktır. 
Bu hâlleşmenin zaman kaybetmeden, acele de 
etmeden, ama mutlaka özgür bir ortam içinde 
yapılm ası gerekm ektedir. B u  halleşm eyi yap 
madan toplumun tabii gidişine doğal olmayan 
m üdahaleler, sıkıntıyı büyütm ekten başka bir 
sonuç vermeyecektir. Kim hangi dayatma yön
tem iy le  m üdahale ed erse  e ts in , ırm akların  
denize aktığı gibi, toplum da  tabii mecrasına  
akacaktır. Aslolan budur. A r ız i ara dönemler 
daim a geç ic id ir. O nun iç in  bu konjonktürü  
ebedi sanmak ciddi bir yanılgıdır. Hele hele bu 
dayatmacı konjonktüre göre şekil almaya çalış
mak, telafisi mümkün olmayan bir ayıp olacak
tır.
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Siyasallaşan Din mi? 
Dinleşen Siyaset mi?

Mustafa Aydın

Din, başından beri insanlığ ın  
kendini tanım lam a ve konum- 
landırmasmın en önemli yolla
rından b irisi olm uş, özellik le 
aşağıdaki halk katlarının üstte
ki ayrıcalıklı/yönetici züm rele
re karşı b ir d ay an ak  n o k tas ı 
teşkil etm iştir. D inin, tarihsel 
görevi olarak adlandırdığım ız 
bu görevi, olağanüstü durum 
larda halk katlarına bir ideoloji 
görevi yapmak, norm al zaman
larda ise, önem li bir m eşrulaş
tırm a  y o lu  o lm a k  şe k lin d e  
özetleyebiliriz. Esasen modern 
dönem lerde ortaya çıkan  id e 
olojiler de sonuç itibariyle di
nin yerine oynamışlar, bir meş
rulaştırma aracı olm aya çalış
mışlardır. D olayısıyla m odern 
dönem lerde din in  söz konusu 
tarihi misyonuna rakip (ideolo
j i l e r  doğm uş, dinin bu işlevi 
sabote edilm eye çalışılm ıştır. 
İşte bu yazı k ısaca  bu süreci 
tasvir etmeyi ve buradan çıka
bilecek bazı sonuçları göster
meyi am açlam aktadır. Bu so
nuçların , y aşam ak ta  o ld u ğ u 
muz bazı sorunlara da ışık tuta
cağı kanaatindeyiz.

Asıl konuya geçmeden önce 
bir yan lış an laşılm ay a f ırsa t 
vermemek için belirtmeliyiz ki, 
din sırf toplumsal fonksiyonla
ra sah ip  b ir kurum  d eğ ild ir. 
Çok köklü ve çok yönlü bir sis
tem  olan  d in , in san ın  özüne 
ilişkin sorunların bütününü il
g ilendirm ektedir. D olayısıy la 
de söz edeceğim iz toplum sal 
işlev, dinin önemli, ama özel
liklerinden sadece birisidir. Bu
rada yaptığımız da diğer fonk
siyonları görm ezlikten gelmek 
değil, b irisin i ele alıp incele
mektir.

Yöneten ve Yönetilen 
Denkleminde Dinin Yeri

En basitinden  en gelişm işine 
kadar bü tün  to p lu m lard a  bir 
yöneten ve yönetilen ayırım ı
n ın  b u lu n d u ğ u  sö y len eb ilir . 
Yönetenler dar veya geniş bir 
kesimi kapsayabilir ama sonuç 
itibariyle yönetilenlere oranla 
b ir az ın lık  d u rum undad ırla r. 
Çoğunluk olan yönetilenler ise 
topluluğun ana gövdesini oluş
tururlar.

Fransız ünlü siyaset bilimcisi 
M. D uverger'ye göre bütün top
lumsal sistem lerde siyasal yö
netim  m e k an iz m a s ı ve onun 
elindeki egem enlik araçları da
im a, so sy o -ek o n o m ik  tabana 
oranla oldukça geniş bir özerk
liğe sahiptirler; ellerindeki ay
rıcalık sağlayıcı mal-mülk, bil
gi, araç-gereç, silah, vb. güçle 
kendi sosyal kesim lerini (sınıf 
ya  da zü m re le rin i) belirley ip  
pekiştirdikleri kadar, kendi ide
o lo jilerin i tay in  etm e şansına 
da sahiptirler. Ancak geniş halk 
katları bunun karşısında (fikri 
inançsal tem ele dayalı bir m e
kanizma ile) bir başka ideoloji 
ile karşı koyab ilirler ve hatta 
bu herşeyi belirleyen bir taban 
haline gelebilir. İşte bu m eka
nizm aların en önemlisi dindir.

Ü stelik  doğrudan üretim sü
rec in e  d e  b ağ lı bu lunm ayan  
din, çoğu zaman hiyerarşik ya
pılanm ada ezilen halk katları
nın ideolojisi görünümünde ol
sa bile, ne halkın ve ne de ikti
darların içkin  şartlarına indir- 
genemeyen bir sistemdir. Yani 
dinin asıl ekseni, üretim süreci
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dinin tarihsel misyonu

ne bağlı ezen-ezilen ikilem in
den çok, in san ın  "öz a lan ına 
ilişk in  b ir ölüm süzleşm e"dir. 
D inlerin başından beri çevre
sinde döndüğü görkem li ma- 
bedler bize dinin sırf üretim sü
recine bağlı olmadığı hakkında 
açık bir fikir verir.

Dinin daha açık bir belirleyi
cilik görevi yaptığı (düşünülen) 
modern dışı ve öncesi toplum- 
larda hayat asgari ih tiyaçlara 
göre işliyor ve bir sadelik için
de eylemler referansım doğaüs- 
tü 'd en  a lıy o rla rd ı. D oğaüstü  
(Tamı inancı), insanlarm grup
sal/sın ıfsal üstünlük idd iasın
dan yegane sıyrılm a yoluydu. 
Yani herkes bir üst varlığnı al
tında kalıyor, ayrıcalık yapıldı
ğında da bunun bir başka açık 
kutsama yolu kalmıyordu. Esa
sen ilkeler, onu uygulayan güç
ler, ne kadar toplum sal/içk in  
hale getirilirlerse o kadar grup 
ve zümrelere ve dolayısıyla da 
çıkarlara dayanır. Bir başka de
yişle, toplumsal içkin hiçbir il
ke çıkar düzleminden uzaklaş- 
tııılamaz. Bu çıkarcılık uyduru
lan meşrulaştırma sistemleriyle 
iyiden sorunlu  hale gelebilir. 
Halbuki bir ilke/değer ne kadar 
aşkınsa  o kadar çıkar üstü or
tak hale gelir. Mesela en aşkm 
ilke olan Allah inancı salt biçi
miyle hiç kimsenin çıkarına ya 
da zararına değildir.

Bu çerçeveye uygun olarak 
tarih boyunca gördüğümüz bü
yük din devletlerinin hiçbirisi 
e k o n o m ik  ta b a n ın  b a s it  b ir  
yansım ası değildir. H atta din 
bu süreçte daha fazla bir işleve 
sahiptir. Bu işlev, sistemin du-

rağanlaştığı, halk 
etosunun (inanç, 
d eğ e r s is te m i, 
ideoloji) dışlandı
ğı d ö n em le rd e  
onu harekete ge
ç irm ek  ve y e n i
den dönüştürmek
tir. Gerçekten de 
üretim  güçlerinin 
kalım lı hale gel
diği durum larda, 
to p lu m sa l s is te 
m in değ işm e s ı
nırlarını çizen bir 
çerçeveden başka 
b ir  ro lü  k a lm a 
yınca, yani sistem in geçirdiği 
dönüşümlerin tabanı olmaktan 
çıkınca, ideolojinin içsel gelişi
miyle, ya da onlar üzerinde bir 
şok etkisi yapan ideolojilerin  
de etkisiyle sistem i köklü b i
çimde dönüştüren dini hareket
ler doğm uştur. Y ani din, son 
ikiyüz yıllık m odern düşünce
nin iddiasmın aksine statikliğin 
değ il, d inam izm in  adresid ir. 
Toplumu sığ, içkin yapılanma
sından çözüp yeniden hareket
lendiren yegâne mekanizmadır.

D uverger'nin, dinin tarihsel 
ve d o lay ıs ıy la  da to p lu m sa l 
misyonu ile ilgili olarak çizdiği 
bu tabloda altı çizilmesi gerekli 
önemli noktalar vardır. Mesela 
dinin üretim sürecine bağlı ol
m ad ığ ı ve d o la y ıs ıy la  da 
Marx'ın bakışıyla, ezilen sınıf
ların bir teselli aracı sayılama
yacağına ilişkin yargısı bunlar
dan b irisid ir. A ncak  yine de 
olağanüstü durum larda dinin, 
halk katlarının moral dayanağı 
bir sistem olarak başladığı ve

Din potansiyel bir güçtür; devlet
ler, ordular, mali girişimler vb. 
gibi fiziksel birikimlerle kontrol 
edilmesi zor bir iştir. Kısacası din 
farklı bir güçtür, teknoloji gibi in
sandan bağımsız değildir, m u
hatabı insandır, onun doğasıdır. 
Onun için de çekinilen şey onun 
üretime olan olumsuz etkisi d e 
ğil, yerine getirebileceği k a p 
samlı bir örgütsel işlevdir.

sonunda diğer üst sınıfları da 
k a p sa d ığ ın d a  şüphe y o k tu r. 
B u rad a  b iz im  iç in  b ir d iğ er 
ö n e m li n o k ta  ise  to p lu m u n  
dengelerinin bozulup, bir etkin 
grubun elinde statikleştiği dö
nem lerde yeniden hareket k a 
zandırmasıdır. Yine belirtmeli
yiz ki dinin söz konusu görevi 
yalnız siyasal bir düzlemle de
ğil, genel toplum sal oluşum la 
ilgilidir ki, semavi din geleneği 
(p ey g am b erle r tarih i) bunun 
açık örnekleriyle doludur.

Toplumların Doğası ve Din

Toplum ların dönüşümünde di
nin rolünü kavrayabilmek için, 
önce toplumsal yapıların doğa
sı ile ilgili sosyolojik bir gerçe
ği hatnlatm ak gerekiyor:

T oplum lar, aydınlanm a dü 
şüncesin in  idd iasın ın  aksine, 
kendi iç dinam ikleriyle geliş
tikleri ve hiçbir aşkm nitelikli 
ahlaki ilkenin katılm adığı du
rumlarda çoğu kere olumlu bir
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gelişme göstermezler. Toplum 
sal içkin ilkeler (zeka ve bilgi 
farkları, pazu gücü, servete sa
hip olma düzeyleri, daha fazla 
aracı elinde bulundurm a, gibi 
nedenler) doğrultusunda ge li
şince güç belli ellerde toplanır, 
geniş h a lk  k a tla r ı b u n la rd an  
m ahrum  k a lm ak la  iş b itm ez, 
'güç sah ip leri (top lum un ileri 
gelenleri, soyluları, seçkinleri) 
kendilerini orada sürekli k ıla 
cak ve halk katlarını baskı al
tında tutacak mekanizmalar ve 
kendi konum larım  m eşrulaştı
ra cağ ın a  in a n d ık la r ı  e to s la r  
üretirler. Genelde halk katları
nın bu çemberi kırmaları m üm 
kün değildir. Savaşlar ve büyük 
göçler gibi sosyal hareketlilik
ler de, bir esneklik  sağlasalar 
b ile  k ö r h a re k e tle rd ir ;  y en i 
dengeler kurm aya değil, siste
mi çözmeye yararlar. Bu büyük 
sa rs ın tın ın  so n u n d a  da y in e  
güçlünün korunabildiği yapılar 
ortaya çıkabilir.

iş te  din, tarih  b o yu n ca  bu  
statik yapıyı değiştiren yegâne 
mekanizma olmuştur. Peygam 
berler taıihi bize bunun örnek
lerini verir. Söz konusu süreç 
şöyle iş lem iştir: B azı k işi ve 
gruplar toplum imkanlarını ele 
geçirir, genişçe b ir kesim  in 

sanca yaşamaktan mahrum hale 
gelir, tepki gösterm e güçlerini 
bile kaybederler. Egemen züm 
renin bir ideolojisi vardır, ama 
h a lk  k a tm a n la r ı b u n d an  da 
m ahrum dur. D erken bir pey 
gamber gelir, gerçekleştirmeyi 
düşündüğü diğer hedeflerin ya
nında, toplumu yeni bir eksen
de bütünleştirmek, ü st’ün nüfu
zunu kırmak, alt katları da top
lum sal oluşum a katm ak ister. 
A ncak ana tema, ezilm iş halk 
katlarının egemen sınıfın üzeri
ne çıkarılacağı değildir, herke
sin toplumüstü bir varlığa bağ
lanarak eşit konuma gelmeleri
dir. A m a şım arık  üst tabaka 
(K ur’an'ın deyim iyle m üstek- 
birler) buna hemen karşı çıkar
lar, bütün güçleriyle direnirler. 
Dolayısıyla peygamberlerin ha
reketleri, başlangıçlarda bir dö
nem (bir fakirler hareketi olma
sa b ile) genel halk  k a tla rın a  
(yine K ur’an'm deyimiyle müs- 
tez'afa) dayamr. Zorba takımı
nın nüfuzu kırıldıktan sonra din 
(Marx'ın proleterya ideolojisin
den farklı olarak) bütün bir top
lumun malı haline gelir.

Peygamberlerin müdahale et
tiği bu ortam, yaygın gelenek
sel b ir anlayışa göre, dar an
lamda ahlakın çürüdüğü, haya

tın durduğu, m edeniyetin iflas 
ettiği dönem ler olarak tasarlan
m aktadır. H albuki dikkat ed i
lince g ö rü lü r ki bu dönem ler, 
to p lu m sa l içk in  o lu şu m la rla  
kültürün üst noktalara ulaştığı, 
m esela sınai-ticari hayatın ge
liştiği, görkem li binaların  ya
pıldığı, sanat eserlerinin doruk 
noktasına çıktığı, yeni yaşama 
ve eğlenm e şartlarının keşfedil
d iğ i dönem lerd ir. Y ani eksik 
olan salt kültürel gelişme değil, 
s a ğ lık lı/b ü tü n se l gelişm edir. 
M esela H z. M usa'nın muhatap 
olduğu F iravun  bir uygarlığın 
tem silcisid ir. İs lam ’ın içinden 
çıktığı M ekke aristokrasisi, ça
ğına göre "ileri"  düzeyde bir 
yapılanm adn. Ama bu gelişme 
tek yanlıdır ve onu dinden baş
ka çözecek h içb ir güç yoktur. 
M esela aşkın  kökenli olmadan 
k u ru lab ilecek  her türlü örgüt, 
Mekke aristokrasisinin bir ver
siyonu olarak kalacakta.

D oğuşundan sonraki dönem 
lerde din ile  ilg ili en önem li 
problem, siyasal etkinliği elin
de b u lu n d u ra n la r ın  onu b ir 
m e ş ru la ş t ır ım  m ek an iz m a s ı 
olarak görm elerid ir ki, bu du
rum larda b ile  d in in  halk  için 
ayrı bir önem i ve sığmak işlevi 
vardır. M esela  k lasik  dönem 
le rd e , ö z e ll ik le  E m ev ile r ve 
Abbasilerde (Şerif M ardin'in de 
belirttiği gibi) Şeriat, halk kit
lelerinin, ikincil yapıya karşılık 
b ir s ığ ın a ğ ı o lm uştu r. D in in  
tem silcileri olan ulem a da, si
yasi iktidara ve onun güç odak
larına karşı halkın yanında yer 
alm ış, tav rından  taviz verm e
m ek için  m üm kün  olduğunca

Peygamberlerin hareketleri, başlangıçlarda bir 
dönem (bir fakirler hareketi olmasa bile) genel 
halk katlarına (yine Kur’an'ın deyim iyle müs- 
tez'afa) dayanır. Zorba takımının nüfuzu kırıldık
tan sonra din (Marx'ın proleterya ideolojisinden 
farklı olarak) bütün bir toplumun malı haline gelir.
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Modern birikimin din karşıtlığı, onun üretim süre
cine engel olmasında değil, şu haliyle bir güç 
olmayan halk katlarının din eliyle etkinlik kazan
mış olabileceğidir. Dolayısıyla da tavır, güncel 
anlam da olmasa bile siyasal dır.

resm i görevlerden kaçınm aya 
çalışmıştır.

Modern Dönemlerde Din

M odern dönemlerden kastımız 
özellikle 18.yy aydınlanma fel
sefesinden bu tarafa ortaya çı
kan anlayıştır ki, en temel özel
liği bütün beşeri olguları, ku
rumsal yapıları, aşkmlıklardan 
içkinliklere indirgeyerek, onları 
toplumun veya ferdin doğasın
da bir yerlere bağlamaktır. Bu
na göre din de dahil bütün ku
rum lar ilahi b ir kökene bağlı 
olarak değil, bir ihtiyacın ürünü 
olarak ortaya çıkmışlardır. Hat
ta bu köken çoğu kere nisanın 
zaaflarıdır.

Bu yeni m antalitenin dinleri 
ilg ilend iren  en önem li yönü, 
ideoloji adı verilen ve dinin ye
rine oynayan yeni bir meşrulaş
tırma mekanizmasının doğmuş 
olmasıdır. Gerçekten de ideolo
jiler tam anlamıyla modern ya
p ıla rd ır. A ltla rın a  d in lerd en  
apartılm ış, ku tsal dayanaklar 
sürülm üş o lsa b ile ırk , sın ıf, 
zümre gibi toplumsal içkin bir 
öğeye dayanm ışlardır. Bunun 
için de ne kadar genelleştirilse- 
ler bile bir kesimin çıkarına ön
celik vermiş ve dolayısıyla da 
kapsamlı bir meşrulaştırma sağ
layamamışlardır.

Dmden ideolojiye geçişin ilk 
tipik örneğini protestanlüc ver
miş; kapitalizmin doğuşuna ne
den olduğu kadar W eber'in de
yimiyle bu "püriten etik", Av
rupa'daki değişik yollarla elde 
edilen sermayenin meşrulaştm- 
mını da sağlamıştır. Daha sonra

bir sınıfa dayanak yapılmak is
tenen marksizm, bir devlet h e 
gem onyasın ı hedefleyen  am a 
bir ırkla temellendirilmek iste
nen faşizm , nihayet bir yönüyle 
yapay bir oluşum olarak ulus
çuluk tam anlamıyla birer ide
oloji özelliği gösterirler. M ese
la  y ay g ın  o la rak  y ü rü r lü k te  
olan ulusçuluk her haliyle bir 
ideolojidir. O rtaya çıkan yapı 
da toplum genelinin bir iradesi 
o lm ak yerine kendin i m utlak  
güvenceye alm ak isteyen  bir 
seçkinci ideolojisi özelliği ta
şır. Yani başlangıçta da söz ko
nusu ettiğimiz gibi toplumdaki 
etkin zümre kendini önceleyen 
bir ideolojiye sahip olmuş olur, 
bu d u ru m d a  h a lk  k a tla r ı  da 
kendini din ile var kılmaya ça
lışır. Bunun için de modern dö
nemlerde din her türlü modern 
yapı ve onun güç merkezleri ta
rafından  gözetim  ve denetim  
altında tutulur.

Günüm üzde sosyal erk, dev 
üretim  m erkezlerinin de e lin 
den geld iğ ince yön lend ird iğ i 
kurum sal yapılar, dinin kendi 
eksenindeki etkinliklere de m ü
dahale etmiş, seküler bir ortam 
oluşturabilmek için net bir tavır 
sergilem iştir. İşin gerçeği tüm 
modem yapı ve olgular seküler 
karekterlidir ve bu tutum kendi 
içerisinde tutarlıdır da. Modern

yapılar ve bunlara bağlı siyasal 
g ü ç le r  k e n d in c e  b ir  to p lu m  
kurmak; üretileni tüketecek, tü
ketim alışkanlıklarına bile mü
dahale etmeyecek, daha önem
lisi de hesap dışı h içbir çıkış 
yapam ayacak bir kitle toplum 
inşa edebilmek için dini dışla
m ak durum undadır. Bir başka 
deyişle din varolacaksa tarihsel 
m isyonu dışında varolmalıdır; 
k işise l b ir inanç, kendi içine 
katlanmış bir eylem gibi. Yani 
kapsamlı bir dünya sömürgeci
liği kuruluyor ama bir savunma 
vasıtası olan din etkisizleştiril
m iş oluyor. T em sili b ir anla
tım la F iravun 'un  etosu hakim  
ama, M usa'nın davası mahkûm.

Dinin etkisizleştirilmesi nok
tasındak i en b e lirg in  say ıltı, 
onun d eğ işm eyen  bir yap ıya 
sahip olduğu ve dolayısiyle de 
üretim sürecini bağlayıcı bir rol 
icra edebileceğidir. İlk bakışta 
da Batı dünyasında ve özellikle 
de A B D 'de fundam entalizm e 
karşı verilen savaş, bu iddiayı 
doğrular gözüküyor. Sözgelimi 
fudamentalistler, insan sağlığı
na ayk ırı m al ü re tilm em esi, 
film sektöründe müstehcenliğe 
sapılm am ası vb. gibi talepler 
de bulunmaktadırlar. Bunu üre
tim sürecine dinin bir müdaha
lesi olarak alan modern devlet, 
fundam entalistlerle bir yüzyıl
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dır savaşmaktadır, vb.
Ancak kanaatim izce modern 

kültürün din karşıtlığ ın ın  asıl 
sebebi bu değild ir, asıl sebep 
örgü tlenm e ile ilg ilid ir. D ev 
üretim  m erkezlerin in  ve belli 
güç odak ların ın , d in in  kend i 
ideolojileri dışmdaki oluşumla
ra dayanak olması, halk katları
na, tarihsel m isyonuna uygun 
düşecek şek ilde  b ir etos, b ir 
ideoloji görevi yapabileceği en
dişesidir. Çünkü din po
tansiyel bir güçtür; dev
letler, ordular, mali giri
şim ler vb. gibi fiz ik se l 
birikimlerle kontrol edil
mesi zor bir iştir. K ısa
cası din farklı bir güçtür, 
teknoloji gibi insandan  
bağımsız değildir, m uha
tabı insandır, onun doğa
sıdır. Onun için de çeki
nilen şey onun üretim e 
olan olum suz etkisi de
ğil, yerine getirebileceği 
kapsamlı bir örgütsel iş
levdir.

Bu kanaati doğrulaya
bilecek yeteri kadar ar
gümana sahibiz. Bir kere 
modern kültür, Batı A v
rupa d e v le tle r i ,  A B D , 
her haliyle dine değil, tarihsel 
m isyonunu üstleneb ilecek bir 
dine  k a r ş ıd ır la r .  O n u n  iç in  
üçünçü dünya ü lk e le r in d e k i 
d in se l h a re k e tle r in  B a t ı ’n ın  
üretim sürecini etkilem esi söz 
konusu o lm am asına  rağm en, 
Batı bu konuda tetiktedir. Fun
damentalizm  olarak nitelediği 
bütün hareketlere savaş açmış
tır.

İkinci ve daha önem li olanı

(Duverger'nin de belittiği gibi) 
dinlerin, diğer sosyal sistemler 
gibi tekniklerin durumu ve on
ların sağlanmasına imkan veren 
üretim kapasitesiyle çelişen bir 
gelişme göstermemeleridir. Da
ha çok üretim  sonrasıyla ilg i
lenm elerine rağm en, üretim in 
eksen alındığı modern dönem- 
lerde bile din, teknik gelişmey
le doğrudan çelişm em iş, bazı 
durum larda özgün hedeflerin-

Modern yapılar ve bunlara bağlı 
siyasal güçler kendince bir toplum 

kurmak; üretileni tüketecek, 
tüketim alışkanlıklarına bile 

müdahale etmeyecek, daha 
önemlisi de hesap dışı hiçbir çıkış 

yapam ayacak bir kitle toplum inşa 
edebilmek için dini dışlamak 

durumundadır. Bir başka deyişle din 
varolacaksa tarihsel misyonu 
dışında varolmalıdır; kişisel bir 
inanç, kendi içine katlanmış 

bir eylem gibi.

onun üretim  sürecine engel ol
m asında d e ğ il, şu h aliy le  bir 
güç o lm a y a n  h a lk  k a tla rın ın  
din  e liy le  e tk in lik  kazanm ış 
o lab ileceğ id ir. D olayısıy la da 
tavır, g ü n ce l anlam da olm asa 
bile siyasal'dır.

Esasen günüm üzde dinin de
netim  a l t ın d a  b u lu n d u ru lm a , 
yollarının en  belirgini onun si
yasallıkla suçlanmasıdır. Bu id
diaya göre dinler kısmen ya da 

tam am en siyasallaş
m a d a d ı r la r ;  d in in  
buna hakkı olmadığı 
g ib i doğasına aykı
rıd ır da...

İ ş in  d o ğ ru su  bu 
idd ia gerçekçi değil
d ir .  D in in  s iy a sa l 
g ö rüm ünün  altında 
ik i  b e lirg in  seb ep  
vardır:

den uzaklaşm a anlamı taşım a
sına rağm en rasyonel verim i 
artıracak bir püriten etik (tutum 
ahlakı) ortaya koymuştur. Yani 
din bir durağanlık hali ve hele, 
insan doğasına aykırı bazı şey
lere karşı çıksa bile, hiçbir za
m an doğrudan  üretim  karşıtı 
olmamıştır.

Bunlar ve benzeri gerekçele
re dayanılarak denebilir ki, m o
dern b irik im in  din karşıtlığ ı,

1) B u n lardan  b i
r in c is i, m odern dö
n em le rd e  siyasetin  
tüm  kamu alanını iş
gal etm esi ve kamu 
a lan ın ın  gerçek sa
h ip le r i  olan ahlak, 
sanat, hukuk gibi di
n in  de siyasetin ala

nında görünür hale gelm esidir 
(ki geçen sayıda bu konu ile il
gili ay rın tılı b ilg i verm iştik). 
Son y ılla rın  güncel örneğiyle 
siyaset, y ö n etim le  bir ilişk isi 
olmaksızın başörtüsünü yasak
lıyorsa, örtünm e ilkesinin sahi
bi olan dinin, siyasete rakip gi
bi görünm em esi için bir sebep 
yoktur. A slında burada din s i
yasallaşmıyor, siyaset dinselle
şiyor; yavuz hırsız misali siya-
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set dini kendi evinden kapıdı- 
şarı ediyor.

dern kültürün çeldiricilikleri ve 
güç merkezlerinin baskısı, şim
dilik kendi doğalarını bulmaya 
f ırs a t  v erm em ek ted ir. İslam  
dünyası ve Türkiye de bu so
runların dışında değildir.

bitiyle halk katları için de Şeri
at, bir sığınak, bir ikincil yapı 
(devletle fert arasındaki ara do
ku) görevini yerine getirmişti.

İslam dünyasında genel ola
rak iki yüzy ıld ır din, tarihsel 
m isyonunu  y erin e  g e tire m e
mektedir. Batı kültürü, mevcut
b irik im i ö zü m sem ey e  f ır s a t/
verm eyecek şekilde dengeleri 
alt üst etmiş, bu olağanüstü dö
nüşümde güç belli içkin grup
sal yapıların  eline geçmiş; bu 
güç sahipleri modern projelere 
de dayanarak İslam 'ın pek çok 
kurum sal yap ısın ı alaşağı e t
m işlerdir. B öylece de siyasal 
yapılar sırf m odern olmak için 

l değil, g e ld ik leri noktanın  bir 
gereği olarak sosyal projeyi de 
İslam  k a rş ıtlığ ı üzerine k u r
mak, yani halk ve etosunu gö
zetim  ve denetim  altında tu t
mak durum unda kalmışlardır;

Şüphesiz burada karşı olunan 
belki bütünüyle İslam'ın varlığı 
değil, tarihsel misyonunu yeri
ne getirebilecek, sosyal katkıda 
bulunabilecek bir İslam anlayı
şıdır. Esasen tehlikesiz olarak 
n i te le n e n  ve " v ic d an i b ir 
kanaat" diye tanımlanan İslam, 
tarihsel misyonu olmayan, hiç
bir özgün kaynağında yer al
mayan, ancak siyasi otoritenin 
tanımladığı (olan değil, olması 
g e re k e n )  b ir  İs la m 'd ır . Bu 
aynım, kültürel İslam  - siyasal 
İslam  gibi yaygın ama içerilcsiz 
kavramlarla anlatılmaya çalışıl
maktadır.

A n cak  b u ra d a  ö n em li b ir 
noktanın altını çizmek gereki
yor: İslam ’ın tarihsel misyonu 
salt güncel siyasal hayattaki et

2) İkincisi ise, modem kültü
rün ve onun total siyasal anla
yışının kışkırtm ası ve güç ek
senli bir düşünce biçimine ne
den o lm asıd ır. Y ani m odern  
kültürün, her şeyi doğasından 
farklı olarak önce zihinde kur
ma, sonra da güçle inşa etme 
sevdası dini anlayışları da etki
lemekte, özellikle toplumsal iç
kin öğelerle kurulmuş ideoloji
ler dini anlayışlar üzerinde de 
olumsuz etkilerde bulunmakta
dırlar. Y ani m odern kültürün 
ve baskıcı siyasal yapılarm kış
k ırtm asıy la dinlerin kendileri 
ideolojileşm ese bile ondan il
ham alan ideolojiler üretilmek
tedir ki, bu olumsuzluğun altın
da da dinleri kendi doğasına bı
rakmayan modern tavırlar yat
maktadır. Yeniden üretilen ve 
dev le ti arkasına alan seküler 
dinin müntesipleri öncekiler gi
bi "senin dinin sana benim eli
nim bana" demiyor, "benim di
nim bana olduğu kadar sanadır 
da" diyor ve bir biçimde bütün 
insanları belli bir noktaya ka
dar, dönüştürebildiğince kendi 
m ü m in leri o lm aya zo rlu y o r, 
hem de bir özgürlük söylemini 
kullanarak... Tabi bu olumsuz 
tavırlar karşısında dinin kendi 
doğasını gerçekleştirm esi bek
lenem ez. Ç ağım ızda m odern 
yapılanm anın doğurduğu bazı 
h o şn u tsu z lu k , m u tsu zlu k  ve 
onur kırıcı hareketlerden de et
kilenen ve bii" umut haline ge
len dinler tüm dünyada yeni bir 
atağın eşiğindediıier. Ama mo-

İslam ve Türk Örneği

İslam, başlangıçta Mekke aris-; 
tokrasisine karşı diğer halk kat- 

I larını organize eden toplumsal 
bir hareket olarak başlam ıştı. 
Ama daha sonra alt ve üst taba- 

\ lcaları ortak bir inanç ekseninde 
/ birleştirdi, dolayısıyla sonuçta 
\ (Marx'm hayal ettiği) alt üst'ün 

y erin i alm adı, top lum  bütün 
\  olarak dönüşmeye konuldu.

Ne var ki Emevilerden itiba
ren siyasal gücü elinde bulun
d u ra n la r , d in i d ah a  ço k  b ir  
m e şru la ş tırm a  m eka n izm a sı 
o larak  gördüler. A b b asile rle  
devam eden bu süreçte İslam, 
siyasal programın da ana tem a
sı idi; ama bu ilgi, temel siyasal 
eğilimi ngalam amakla kayıtlıy
d ı. M ese la  O s m a n lıy a  b ile  
devletin ebediliği, İslam an ik- 
b alinden önce geliyordu. B u
nun için İslam'la çelişen salta- 
nat tereddütsüz kabul edilmiş, 
bir İslami kaygı taşımayan Ba
tılılaşm a süreci, devlet^ kurta
racağına inanıldığı için benim
senmiş, ne pahasına olursa ol
sun sürdürülmüştü. Ama siya
sal program , İslam la belirgin 
bir biçimde çelişmediği için bir 
meşruiyet sorunu da yaşanma
mıştı. Yani halk katları m arji
n a l ç ık ış la ra  ra ğ m en , s iy asi 
otoriteleri itaata layık bulmuş
tu. Fakat yine de Mardin'in tes-
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kinlik değildir. Bu halkın genel 
toplum sal dönüşüm üne k a tıl
mayı sağlayan, sosyal bir etkin
lik  e to su d u r. E sasen  İs lam 'ı 
tüm sosyal ve siyasal hayattan 
uzaklaştırmayı düşünen depoli- 
tizasyon hareketleriyle onu salt 
siyasallığa ind irgeyip  siyasal 
bir m alzem eye d ö n ü ştü rerek  
tüketm eye yönelm iş polıtızas- 
yon h a re k e tle r i  b e n z e r  b ir 
olumsuzluğu paylaşniar.

İs lam  d ü n y a s ın d a  ve ta b i 
Türkiye'de belli pay laşım lara 
rağmen bir etos olarak din, hal
kın  re sm i id e o lo j i ,  s iy a sa l 
o to rite  ve yalcın ç e v re s in in  
y a n ın d a  k a lın c a  d iğ e r  tüm  
m odern  B atı ü lk e le r in d e  o l
duğundan daha fazla bir m eş
ru iyet sorunu yaşanm aktad ır. 
Meşruiyet, bir şeyin itaat edilir 
saygıya layık bulunabilir, zor
lam a olm aksızın  k abul ed ilir 
olmasıdır. Buna göre meşruiyet 
siyasal otoriteler için gerekliy
se de gerçekleştirin! yeri halk
tır , çünkü, i ta a t ed ecek  olan 
odur. Bu bakımdan klasik meş- 
ıulaştm m  yolu olan ve kökeni 
büyük çapta halk ta  kalan  din 
y erin e  g e len , ay n ı zam an d a  
m odern içkin yap ılar say ılan  
ideolojilerin kendilerinden bek
leneni yerine ge tireb ilm eleri, 
halk katlarındaki itibarına bağ
lıdır. Ne yazık ki Türkiye (adı 
böy le  k o n u lm u ş o lm am ak la  
birlikte) derin bir siyasal m eş
ru iye t so runu  y aşam ak tad ır. 
Normal resmi ideoloji ile işin 
içinden çıkılamadığını gören ve

ö z e ll ik le  s iy a s e t i  te k e lin d e  
gören , son zam an ların  m oda 
deyimiyle "derin devlet", halk 
üzerinde etkin olabilm ek için 
ek stra  ku tsam a  ve lanetlem e  
m ekan izm ala rı üre tm ektedir. 
Laiklik  norm al bir siyasal ilke 
olmanın ötesinde bir kutsama, 
ir t ic a  da  b ir  la n e tle m e  öl- 

' çeğidir. Ne varki bu kavramlar, 
s iy a sa l g ü ç le r in  ta n ım la m a  
biçimleriyle, halk çoğunluğunu 
marijmalliklere karşı birleştiren 
değil, o rtasından  ik iye bölen 
b ir  iş le v i y e r in e  g e tir iy o r . 
M ese la  ir tic a  bütün  b ir to p 
lumun dev katkıları, ekonomik 
g irişim leri, eğitim  kurum lan , 
k ü ltü re l fa a liy e tle r i  vb. ise; 
laiklik, bir K ur’an Kursuna bile 
karşıtlık , inancın  gereği olan 
başörtüsüne taham m ülsüzlük  
ise, uzun vadede hiçbir eylem 
bu tem e lle re  g ö re  m eşru lu k  
k az an am az , b u n a  an cak  ey 
lemin sahipleri inanır. Halbuki 
m o d ern  a n lam d a  b ile  m e ş
ruiyetin adresi toplum çoğun
lu ğ u  h a lk  k a t la r ıd ır .  Y in e  
unutulm am alıdır ki m eşruiyet 
dünden bugüne bütün siyasal 
yapıların yegane sorunudur.

Ö y le  g ö z ü k ü y o r ki T ü r 
kiye'deki derin devlet, modem 
team üle  uygun o larak  içk in , 
am a m üm kün olduğunca top
lum un bütününü, d o lay ısıy la  
o ldukça o rtak  nok taları kap 
sayacak b ir s iyasal ideo lo jik  
anlayış yerine, toplumun belli 
katlarıyla kendini m eşrulaştır
m ay ı, b ir i le r in i  d iğ e rle r iy le

d e n g e le m e y i y e ğ liy o r . Son 
zam anlarda hızlanm ış bulunan 
(T ürk -K ürt, A levi-Süıın i, vb. 
gibi) etnik ve dini grup ayırım
ları böy lesi bir çarpık siyasal 
anlayışın gereği olarak yapılı
yor gibi gözüküyor.

T asv ir e tm ey e  ça lış tığ ım ız  
tarihsel süreç ve örnekler göz 
ö n ü n d e  b u lu n d u ru ld u ğ u n d a  
sonuç o larak  denebilir ki din, 
norm al sey ri içinde toplum un 
tü m  k e s im le r in in  o rta k  b ir 
d e ğ e rid ir . Bu aç ıd an  hem en 
bütün toplum katlarının İslam'ı 
ortak bir değer olarak kabul et
m iş o lm as ı ü lk em iz  için  bir 
av a n ta j o lm a lıd ır .  A n cak  
yukarıda söz konusu ettiğimiz 
fa rk lılık , s iyasal o to ritey i ve 
h a lk ı fa rk lı  e to s la ra  b ağ lan 
m aya götürmekte, bu bağlamda 
siyasi otorite, içinde bulunduğu 
açm azla sadece İslam 'a  karşı 
değil, benim sediğini söylediği 
tüm çağdaş değerlere aykırı bir 
m an tığ a  sa p la n m a k ta , buna 
k a rş ılık  h a lk  da, kend i içine 
katlanmış b ir dindarlıkla varol
m a d u y g u s u n a  b ağ lan m ış  
b u lu n m ak tad ır . Ş ü p h esiz  bu 
durum siyasal güçleri halk kat
larında güvenilm ez kılarken bir 
a l te rn a t if lik  du y g u su  iç inde 
üretilm iş, yerine göre İslam 'ın 
doğasına da uygun düşm eyen 
eğ ilim le re  açık  hale gelm ek
ted ir. İs lam , toplum  ve hatta  
siyasal otoritenin sağlıklı gele
ceği bu paradoksu aşabilmeye 
bağlıdır. El
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Türkiye’de Laiklik ve 
Resmi İdeolojinin Oluşumu

Celaleddin Vatandaş

Batı’ya yönelişin ve bu bağlam
da m odernleşm enin bir devlet 
politikası haline geldiği günden 
itibaren yaşanan süreç dikkate 
a lın d ığ ı zam an, T ü rk iy e ’nin 
“M odernleşme” veya bir başka 
söylemle “Batılılaşma Tarihi”nin 
esas olarak “Laiklik Tarihi” ol
duğunu söylemek pek yanlış ol
mayacaktır. Modernleşmenin da
yandığı esaslar dikkate alındığı 
zaman bu durumun da modern
leşm e süreci açısından gayet 
normal ve hatta zorunlu olduğu 
kendiliğinden anlaşılır. Bu ne
denle M odernleşm e sürecinde 
sahip olunan Laiklik, Türle kültü
rünün kencli dinamikleriyle ulaş
tığı bir aşama değil, modernleş
menin diğer birçok unsurunda 
olduğu gibi ithal ürünü bir aşıla
madır. Kemal Karpat’a göre (1) 
laik liğ in  T ü rk iy e’deki o luşu
munda pratik ihtiyaçların ve mo
dernleşmenin bir şartı olmasının 
etkileri vardır. Ancak “pratik ih
tiyaçlar” denen şeylerin de mo
dernleşm eye bağlı bir şekilde 
oluştuğu dikkate alınırsa, esas 
olarak laikliğin sadece modern
leşmenin ürünü olarak gündem
deki yerini aldığı anlaşılır. (2) 

Laiklik önemli bir araştırm a •

konusudur, çünkü T ürkiye’nin 
m odernleşme sürecinde, diğer 
bütün oluşum ve değişimlerin te
meli olma görevini üstlenecek 
kadar fonksiyonel bir niteliğe sa
hip olmuştur. Bu durumu olanca 
açıklığı ile özellikle Cumhuriyet 
dönemi modernleşme sürecinde 
görm ek mümkün olm aktadır. 
Cumhuriyet dönemi dikkat alın
dığında görülür ki; bütün düşün
ce ve uygulamalar laikliğe gider 
ve bütün düşünce ve uygulama
lar laiklikten çıkar.

Cumhuriyet Öncesi 
Dönemde Laiklik

Laik terimi, Türkiye’de ilk ola
rak 19. yüzyılda duyulmaya baş
lanır. Sözcükleri Osmanlıca dile 
getirmek isteyen kimi düşünür
ler, “laik” yerine Osmanlıca bir 
terim bulma gayretine girerler. 
Bunlardan Ziya_Ciökalp^^lacliııL' 
(bir anlamda “din d ışında k a- 
lan”) terimini kullanırken; Müşir 
Ahmet Paşa "la ruhbani" (bir 
anlamda, “ruhbanlar dışında ka
lan”) terimini kullanır ve onlar, 
kullanımlarındaki bu manaların 
yerleşip yaygınlaşmasını arzular
lar. Ancak arzuları gerçekleş

mez. Zira “laik” terimi Türkçede 
esas biçimiyle yer edinir ve yay
gın bir kullanıma kavuşur.

Laik terimi, Osmanlı ülkesinde 
ilk olarak 19. yüzyılda duyulma
sına ve bazı düşünürler arasında 
ancak yüzyılın ikinci yarısında 
kullanılmaya başlanmasına kar
şılık, esas olarak uygulamada da
ha eskiye uzandığını belirtmek 
gerekir. Bu süreçte Tanzim at 
Fermam’nı takiben oluşan zihni
yet ve uygulam alar önemli bir 
aşamayı teşkil eder. (3) Fakat la
ik liğ in  bu u y g u lam aları da, 
hiçbir zaman Batı’daki Din-Dev- 
let karşılaşması ve bu karşılaş
manın tarihsel sonucu biçiminde 
açığa çıkan muhtevasıyla hakim 
olduğu anlamına gelmemektedir. 
Zira Osmanlı toplumu ve İslam, 
Batı toplumları ve Hıristiyanlık
tan tamamıyla farklı özelliklere 
sahiptir. Ne laikliğe zemini ha
zırlayan Kilise benzeri bir kurum 
ve ne de laikliği oluşturan Kili- 
se-Devlet çatışmasına ve ne de 
mezhepler arası çatışmalara/sa
vaşlara genelde İslam ülkelerin
de ve özelde de Osmanlı’da ta
nık olunmaz. Bu nedenle, Ba
tı ’daki anlam ve uygulamasıyla 
laikliğin savunulmasına ve uygu

kasım -aralık 1997  11



kapak

lanmasına yönelik gayretlere bil
hassa Osmanlı döneminde yay
gın olarak rastlam ak mümkün 
o lm am aktadır.(4) C um huriyet 
döneminden önce, uygulamada 
gittikçe artan oranda varlığı söz- 
konusu olsa dahi ne Batıcılar ne 
de İslâmcı akım taraftarları ara

cında doğrudan “laiklik” JeJ lğ ili 
tartışmalara raslanmaz. Hatta bu 
konunun en kuvvetli ihtim alle 
bulunabileceği yer olan İçtihad  
dergisinde dahi laiklik  
tartışması görülmez. Kı- 
lıçzâ d e  H a k k ı , ünlü  
“Pek uyanık bir uyku” 
adlı makalesinde moder- 
nizmin bireysel ve top
lumsal hayata yansıyan 
özelliklerinden ayrıntılı 
o larak  b ah se tm esin e  
rağmen, doğrudan laik
likle ilg ili b ir konuya 
değ inm ez. A bdu llah  
Cevdet ve Celal Nuri bu 
durumun istisnaları gibi 
görünüyorlarsa da, esa
sında onların düşüncele
ri s is tem li b ir  la ik lik  
program ından ziyade,
İslam ’a muhalif kişisel 
ve radikal bir karşıt inanç olarak 
açığa çıkar ve söz ve yazılarına 
yansır. (5)

Laikliğin Türkiye’deki 
Fikrî Aşamalarından Bil isi: 

Ziya Gökalp

Osmanlı yüzyıllarının son çeyre
ğinde doğup gelişen fikir akım
ları T ürk iye’nin m odernleşm e 
sürecinde oldukça önem li bir 
aşamayı teşkil ederler. Bu fikir 
akımlarından Türkçülük ise laik
lik dahilinde daha bir önem ifade 
eder. Çünkü, laik bir bakış açısı
nın ürünü olarak doğan din re

12 ümran

formu konusunda etkili görüş İs
lam cılarla, Batıcılardan değil, 
M illiyetç iler’den gelir. (6) Bu 
itibarla da konu dahilinde asıl 
önemli şahsiyet Ziya Gölcalp’tir. 
Onda laik bir bakış açısının gere
ği olarak açığa çılcan dini refor
me etme istek ve gayretlerini ve 

—hem de tamamıyla laiklik kabul 
edilebilecek uygulamaların fikri 
temellerini bulabiliyoruz. Daha 
da önemlisi laikliğin Türkiye’de

açıkça ve sosyoloji sisteminin 
bir gereği olarak tartışılmasını 
görmek için Ziya Gökalp’i bek
lemek gerekecektir. O, T ürki
ye’de ilk defa konuyu açıkça ve 
sistemli olarak ele alır. “Kamu 
z ihn iyetinde im paratorluk tan  
m illete , dinden laik liğe , Do- 
ğu’dan Batı’ya geçişjçin gerekli 
esini sağlayan entelektüel biı; ha
reket yaratır.”(7) İttihat Terak- 
k i’den Cumhuriyet kadrolarına 
kadar karşılık bulan fikrî bir sü
reç başlatır. Bütün bu konuların 
ilk nüveleri sayılabilecek düşün
celerin in  yer ald ığ ı program , 
T ürkçülük’ün program ı olarak

İttihat ve Terakki idaresinin ona
yını alır. Bizzat kendisi de 1917 
yılında toplanan İttihat ve Terak
ki Kongresi’ne, tarihî, sosyolojik 
ve hukukî araştırmalara dayanan 
ve laikliği esas alan bu bağlamda 
da Şeyhülislâmlık mliessesesinin 
ilgasını teklif eden bir tebliğ su- 
na-r-HŞ-evk&t-iSüTeyyaJmn~“Nevi 
şahsına münhasır bir düşünürdü” 
diye tanıttığı Ziya Gökalp’in, fi
kirleriyle nevî şahsına münhasır 

kalmadığını yine Şevket 
Süreyya’nın şu tespitin
den anlıyoruz:

“ İ t t ih a t  ve  T e r a k k i ’niıı 
M erkez Kom itesi üyesi de 
olarak, partinin liderleri ve 
p o litik as ı ü stünde  e tk ile r  
y ap ıyordu . H em  T ürkçü, 
hem  İslam cı, hem A srileş
m e taraftarıydı.../İslam  hu
kuku üstüne, yayınları var
dı. Bu yayın Faaliyeti sıra
sında Ziy/ı Gökalp, Şeyhu- 
l is la m ’ ıh k a b in e d en  ç ık 
m ası, hukuk ve fıkıh işleri
nin ayrılm ası gibi esaslar
d a n  b a ş la y a ra k ,  T ü rk ç e  
ezan, Türkçe K ur’an, m ah
kem e birliği, bütçe birliği, 
Ü niversite m uhtariyeti gibi 
konu lara  kadar çeşitli gö

rüşleri savundu.. .”(8)

Bu görüşleriyle de o, hiçte uzun 
sayılamayacak bir ömür süresi
nin dışına taşmayı başarmış en
der şahsiyetlerden olur. O ’nun 
düşünceleri, Shaw’ın pek güzel 
özetlediği gibi, geleceğin Türki
y e ’sin in  in şasında en önem li 
kaynak olur:

“ 1913’ten  C um huriyet’in ilk on yılı 
sonuna kadar süregelen hızlı reform 
lar pek çok bakım dan G ökalp’in ya
zılarının sağladığı ideolojik temel ve 
destek  sayesinde  m üm kün kılınm ış 
ve desteklenm iştir.”(9)

Ziya Gökalp bir konuşmasında “milli 
kılıktaki dini” şöyle özetler: 

“Dinin milli şekilde canlandırılması, 
dinden masalların uzaklaştırılması, 
ayin ve merasimlerin, hutbenin ve 

ezanın Türkçeleştirilmesi.” 
Konuşmasını şu sözlerle bitirir: 

“Dinde reformu gerçekleştirebilmek 
için güvenilmeye değer birinin pe

şinden gitmek gerekir.”



resmi ideolojinin oluşum u

Gerçi Şevket Süreyya, Ziya Gö- 
kalp ile Mustafa Kemal arasın
daki fikri bağa tereddütlü yakLa- 
şır ve bunu destekleyecek delil
lerin bulunmadığını yazar. (10) 
y\ncak bizzat Mustafa Kemal’in 
kendisi bunu yanlışlam akta ve 
fikrî selefinin kim olduğunu ifa- 
de etmektedir. İtalvan diplomatı 
Comte Sforza’ya konuyla ilgili 
söyledikleri bunun en önemli de- 
lili olur:

“Bedenim in babası Ali Rıza, hisleri- 
min Namık Kemal, fikirleri
min Ziya G ökalp’tir.”( l  1)

yan ve toplumun modernleşme
sini önleyen unsurların atılması 
veya modernleşmeye müsait bir 
reforma tabi tutulması gerektiği
ni savunur. Onun için, İslam’ın 
kalıcı ve milli yapı için önemli 
olan temel özelliği ahlakî cephe
sidir. İslam bu yönüyle muhafa
za edilmeli ve bunun temini için 
gerekli önlemler muhakkak alın
malıdır. Fakat özellikle hukukî 
boyuta gelince, bu alanda tutumu 
tam karşıt istikamettedir. Huku-

Niyazi Berkes:

olduğunu dikkatleri çeker.
Ziya Gökalp’te sadece düşün

ce- aşam asında kalan bütün bu 
görüşlerin daha çok Cumhuriyet 
kadrolarının işine yaradığını tes
pit ediyoruz. Hatta öyle ki, dini 
işlevsiz kılma girişimlerinin bile, 
Ziya Gökalp’ten gelen fikrî mal
zeme ile dinin gereği olarak tak
dim edilebildiğini görüyoruz. Zi
ya Gökalp’in “içtihat” dahilinde 
söy led ik leri söz konusu fik rî 
malzemenin en önemli kısmını 

teşk il eder. S onuçta da 
Cumhuriyet kadroları ta
rafından dini işlevsiz kıl
ma ve h a tta  hayattan  
uzaklaştirm a girişim leri 
tamamıyla dine uygun bir 
iş olarak sunulabilmiştir. 
(15)

Z iya G ökalp  “İk inc i 
Meşrutiyet döneminin be
lirli karekteri olan üç kar
şıt fikir hareketi arasında 
ahenk bu lm aya çalışan  
düşünürlerin başında ge
lir.” (16) Akçoraoğlu Yu
suf’un belirttiği üzere (17) 
H üseyinzâde Ali B ey’in 

fikirlerinden etkilenerek sistem
leştirdiği fikirlerini Türkleşmek, 
İs la m la şm a k , M uasırla şm ak  
isimli kitabında dile getirir ve üç 
fikir arasında bir ahenk oluştur
ma işini başarır. Onun söz konu
su üç karşıt fikir arasındaki “uz
laştırma” girişimi, İslam’ın top
lum sal hayata  hitap yönüyle, 
modernizmin dini toplumsal ha
yatın dışında tutma özelliğinin 
yol açacağı çatışm ayı önleme 
noktasında yoğunlaşır. Bu alan
da tercihini modernizmin gereği 
olan laiklikten yana koyar. (18) 
İslam ’ın, milli kültürü destekle
yen milli bir din olarak kalma

“laiklik bir din savaşının değil, bir 
siyasal ideolojinin ürünü olarak 

görülmüştü. Bu nedenle de 
Cumhuriyet seçkinlerinin 

uygulamalarında laiklik, dini 
değil siyasi nedenlere dayanan  

bir uygulama olarak 
açığa çıkacaktır.”

Ziya Gökalp’te Din ve 
Devlet

Ziya Gökalp Tanzim at 
dönemi modernleşmesine 
karşı sert eleştiriler yö
neltir. Onun bu eleştirile
ri aynı zamanda kendisi
nin savunduğu m odern
leşme fikrini ortaya ko
yar. Zira Tanzimat döne
mi m o'dernistlerine yö 
nelttiğ i e leştirile rinde , 
Tanzim atçıların  m odernleşm e 
sürecini bilimsel ve felsefî bir te
mele dayandırmadan, sadece gö
rünüşte yer alan biçimiyle ger
çekleştirmeye çalıştıklarını belir
tir ve bu nedenle de onları suç
lar. (12) İslam’ın geliştirdiği ge
leneksel kurumlan kaldırmadan 
ya da bunlarda reform yapmadan 
laik hukuk ve eğitim sistemini 
kabul etmenin, modernleşme sü
recinde kayda değer bir anlam 
ifade etmeyeceğini belirtir. O, 
İslam’da milli hayat için gerekli 
olan İslâmî unsurların korunma
sından yanadır. (13) Milli unsur
larla sıkı bağı söz konusu olma

kun değişen hayata bağlı olarak 
değişmesi gerektiğini açıklayan 
Ziya Gökalp, İslam hukukunun 
da bu nedenle değişmesinin zo
runlu olduğunu belirtir. Ancak 
bunun, dine karşı olmak biçimin
de anlaşılmaması gerektiğini de 
bilhassa belirtir. (14) Zira ona 
göre, söz konusu değişim bizzat 
dinin bir gereğidir. Dolayısıyla 
gerçekleştirilelim dine aykırı ol
duğu söylenemez. Bu konuda iç
tihat konusunu delil olarak tak
dim eder. İslam hukukunun te
mel unsurlarından olan içtihatın, 
hukuku hayatın değişimine uy
gun tarzda değiştirmenin gereği
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sından yana görüş bildirir (19) 
ve dinin top lum sal hayattak i 
uzantısı olan hukukî bütün özel
liklerini reddeder. Bütün bujco- 
n u lardalci görüşlerinin kaynağı 
ise Durkheim’dir. (20) Dini mü- 
esseselerin devlet işlerinden ay
rılmasıyla ilgili görüşlerini İslâm 
(1914-1915) ve Yeni Mecmua’da 
(1918-1919) yayınladığı siirle- 
rıyle dile getirir. Daha sonra Ye
ni Hayat (1918) adlı kitabında 
topladığı bu şiirlerinde İslâm hu
kukuna en sert eleştirilerini yö
neltir. “Şeyhülislamlık” adlı si- 
iri de bunun önemli örneklerin
den olny Bu şiirde “kendi huku- 
kunu kendi doğurmayan, yasası
nı gökten inmiş ve değişmez ̂ şa
yan bir devlet, devlet değildir ve

ya, değişmeyen bir varlığı taşı
yamaz” der. “Halife ve Müftü” 
adlı şiirinde, “devlet” ile “med- 
rese”nin ve “müftü” ile “halife”

i-nın________
ği ileri siirer. “Devlet” adlı şi
irinde ise “hukuk” ile “d in”in 
birbirinden ayrı iki farklı alan ol
duğunu dile getirir. “M eşihat” 
adlı şiirinde de laik düşüncenin 
gereği olarak inanıp savunduğu 
Din-Devlet ayrılığının sınırlarını 
tekrarlar ve özelliklerini açıklar. 
Bütün bu düşüncelerinin yanısıra

dinde reform yapılmasını da bü
yük bir hararetle anlatır ve savu
nur. Bu konuda “Vatan” adlı şi
irinin özel bir yeri vardır.

Ziya Gökalp’in D in’le ilişkili 
olan düşüncelerinin gerçekleşe
bilmesi, yine kendi görüşüne gö
re kendiliğinden olacak şeyler 
değildir. Bunların gerçekleşmesi 

4çi-n-d^wim e4htiyiiç vardır. CT 
zamana kadar Jön Türkler tara
fından büyük oranda gerçekleşti
rilmiş olan siyasî devrimi top
lumsal bir devrim takip etmeli
dir. Genç Kalemler’de “Demir
baş” imzasıyla yayınladığı “Ye
ni H ayat ve Yeni D eğerler” 
isimli yazısında konuyla ilgili 
görüşlerini şöyle açıklar;

“B ir siyasî devrim i yaptık tan  sonra 
ikinci b ir iş önünde kaldık: İçtim aî 
devrim i hazırlam ak! S iyasî devrim  
m eşrutiyet m ekanizm asının uygula
ması olduğu için pek kolaydı, fakat 
İçtim aî devrim  m ekanik  b ir fiil ile 
değil, uzvî (organik) bir evrim le elde 
edileceği için çok güçtür. Siyasî dev
rimde hürriyet, eşitlik, kardeşlik gibi 
m eşrutiyetin ruhu olan kuvvet- fikir
lerin yayılm ası yeterdi. Halbuki İçti
m aî devrim  kuvvet-duyguların geliş
m esine bağlıdır... İçtim aî d ev am  ne 
dem ektir? Eski hayatı be&enmeverek 
yeni b ir hayat y aratm ak. B ilirsiniz: 
H ayat çok um umi b ir anlam a gelir. 
Bu kelim eye İktisadî, a ilevî, bediî,

felsefî, ah lâk î, hukukî, siyasî, bütün 
hayatlar g irer. "Yeni hayal’’ dem ek, 
yeni iktisat, yeni aile, yeni sanat, ve- 
ni felsefe, yeni ahlâk, yeni hukuk ve 
yem  s iy a se t  dem ek tir. Eski hayatı 
d e ğ iş tirm ek , İk tisadî, a ilevî, bediî, 
felsefî, ah lâk î, hukukî ve siyasî özel
likleri ile yen i b ir yaşayış yaratm akla 
kabil o lab ilir ...” (21)

Sivas Kongresi’nin 11 Eylül tarihli Umumi Be
yannamesi 2. maddesinde,
“Cam ia-i Osm aniye’nin tamamiyeti ve is
tiklâli millimizin temini ve m akam-ı muallayı 
Hilafet ve Saltanatın masunuyeti için Ku- 
vay-ı Milliye’yi amil ve irade-i milliyeyi ha
kim kılmak, esası kat’idir” denir.

14 ümran

- ^Ziya GökalpTopTümsal hayata, 
dine ve siyasete ilişkin özlemle
rini daha çok şiirlerinde dile ge
tirir. Fakat bunlar, içinde bulun
duğu şartlar dahilinde birer öz
lem ve düşünce olarak kalmaya 
mahkûmdur. Çünkü bu özlemle
rin gerçekleşmesi, düşüncelerin 
uygulamaya geçmesi- siyasal bir 
giicii gerektirmektedir. Ziya Gö
kalp’in ise böyle bir imkânı ve 
şansı söz konusu değildir. Anka
ra ’da öğretm enlerle yaptığı bir 
to p lan tıd ak i sözleri konunun 
önemli örneklerindendir. Top
lantıda kendisine yöneltilen “İs
lam dini yenileşebilir mi?" soru
suna cevap vermeye eski Türk 
dinini an la ta rak  başlar, sonra 
Ahmet Yesevi’ye, İslam adet ve 
geleneklerine, şeriat konusuna 
ve bu alanın problemlerine ge
çer. Ve sonunda hayallerindeki, 
“m illi k ılık ta k i d in i” şöyle 
özeller:

“Dinin milli şekilde canlandırılm ası, 
d inden m asa lla rın  uzak laştırılm ası, 
ayin ve m eras im le rin , hu tben in  ve 
ezanın T ürkçeleştirilm esi.”

Konuşmasını şu sözlerle biti
rir:

“D inde reform u gerçekleştirebilm ek 
için gü v en ilm ey e  değer birin in  pe
şinden gitm ek gerekir.”(22)

Kesin olarak bilemiyoruz, an
cak, Ziya G ö k a lp ’in dinde re
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form ve laikliğin hakimiyeti ko
nusundaki umutlarının gerçek
leşmesini sağlayacak siyasal gü
cün yakınlığı konusunda belki 
um utlan veya tam tersi olarak 
umutsuzluğu vardı. Bunlardan 
hangisinin doğru olduğunu tespit 
edebilmek mümkün değil. An
cak şurası kesin ki o umutlarının 
gerçekleşm esine az bir zaman 
kala hayata gözlerini kapar.

Cumhuriyetin Aı efesi: Geçiş 
Döneminde Din ve Laiklik

Cumhuriyet Türkiye'si’nin arefe- 
sinde, yani Milli Mücadele yılla
rında ve savaşın sıcak atmosfe
rinde laikliği ve hatta laikliği 
çağrıştırabilecelc fikirleri bulmak 
mümkün değildir. Gerçi başta 
Ziya Gökalp olmak üzere döne
min aydınlarında laik lik  fikri 
vardır ve ayrıntılı olarak işlen
mektedir. A ncak bu fikirlerin  
halkla, yaşanan hayatla ilgisiz 
olduğu da açıktır. Yaşanan haya
tın fikrî motoru olarak ifade edi
lebilecek bir tek güç vardır: İs
lam. İslam, Milli M ücadele’nin 
hemen öncesinde ve yoğun ola
rak devam ettiği dönemde ülke
nin geleceğine ilişkin farklı pro
jelere sahip bütün gruplar tara
fından milli mücadelenin manevî 
gücü, ve grupları birleştirici bir 
ideoloji olarak benimsenir. İs
lam, hemen bütün konuşma ve 
yazışmaların ekseninde ve tama
men olumlu anlamda yer alır. İs
lam’a yönelik bu bakış açısı ne
deniyle de onun temsilcisi olan 
H alife’ye yönelik olumsuz bir 
tavır almaktan özenle kaçınılır. 
Her fırsatta halifeye bağlılık dile 
getirilir. Düşmanın baskısında

olan padişahın temsil ettiği hali
felik ve saltanat makamları ön
celikle kurtarılm ası gerekenler 
olarak sürekli gündemde tutulur. 
Sivas Kongresi’nin 11 Eylül ta
rihli Umumi Beyannamesi bu
nun önem li örneklerindendir. 
Beyannâme’nin 2. maddesinde,

“Cam ia-i O sm aniye’nin tam am iyeti 
ve istiklâli m illim izin temini ve ma- 
kam-ı muallayı Hilafet ve Saltanatın 
m asunuyeti için Kuvay-ı M illiye’yi 
amil ve irade-i m illiyeyi hakim  kıl
mak, esası kat’idir”

denirken, 5. maddesinde ise

“ H üküm et-i O sm an iye  b ir tazy ik i 
harici karşısında bulunduğu takdirde, 
makamı Hilafet ve Saltanat’la vatan 
ve m illetin m asuniyet ve tam am iye- 
tini kâfil her türlü tedabir ve m ukar- 
rerat ittihaz olunm uştur”(23)

denilir.
Sivas Kongresi B eyannam e

si’nde yer alan hilafet ve saltanat 
ağırlıklı bu ifadeler, Ankara’da 
meclisin açılışını haber vermek 
üzere Heyet-i Temsiliye adına 
Mustafa Kemal tarafından, illere, 
sancak lara , M üdafayı H ukuk 
m erkezlerine ve beled iye lere  
gönderilen 21 Nisan 1920 tarihli 
yazıda daha da yoğun bir tarzda 
tekrarlanır. Milli M ücadele’yi 
yönlendiren ideolojinin dini bo
yutunu göstermesi bakımından 
sözkonusu yazının 4. maddesi 
önemlidir:

“ M ukaddes ve m ecruh vatan ım ızın  
her köşesinde aynı suretle bugünden 
itibaren  buharî ve hatem at-ı şerife  
k ıraa tine  şuru ed ile rek  cum a günü 
ezandan evvel m inarelerde salâvat-ı 
şerife okunacak ve esna-yi hutbede 
hilâfetm aabım ız, padişahım ız, efen
dimiz hazretlerinin nam-ı hum ayunu

zikredil irken zatı şevketsim at-ı padi- 
şahileıinin ve m em aik-i şahaneleriy
le bilum um  tebaa-i m ülukânelerinin 
bir an evvel nail-i halâs ve saadet ol
m aları duası ilaveten tezkâı; olunacak 
ve cum a nam azının edasından sonra 
d a  ik m a l-i h a tm e d ile re k  m akam -ı 
m uallâ-yi hilâfet ve saltanatın ve bil
cüm le aksam-ı vatanın halâsı maksa- 
d iyle vukubulan  m esai-i m illiyenin 
ehem m iyet ve kudsiyeti ve her ferd-i 
m illetin kendi vekillerinden m ürek
kep o lan  bu B ü y ü k  M ille t M ecli- 
s i’nin tevdi eyleyeceği vazaifJi vata- 
ııiyeyi ifaya  m ecburiye ti hakkında 
m ev ’izeler irad olunacaktır. Badehu 
halife ve padişahım ızın din ve devle
timizin, vatan ve m illetim izin halâsı, 
selam eti ve istik lâli için dua ed ile 
cektir. Bu m erasim -i diniye vatani- 
yenin ifasından ve cam ilerden çıkıl
dıktan sonra bilâd-ı Osm aniyenin h e r  
tarafında, m akam -ı hüküm ete geline
rek M eclisin küşadından dolayı res
m en tebrikât icra edilecektir. Her ta
rafta cuma nam azından evvel m üna
sip surette m evlid-i şe rif  okunacak
tır.” (24)

Dönem in dine bakış tarzını 
gösterm esi açısından M ustafa 
Kemal’in 7 Şubat 1923 günü Ba
lıkesir Cam ii’ndeki konuşması 
daha bir anlam lıdır. Şöyle de
mektedir bu konuşmasında:

“Peygam berim iz efendim iz hazretle
ri Cenab-ı Hak tarafından insanlara, 
dini h ak ik a tle ri b ild irm eye  m em ur 
ve resul o lm uştur. K anun-u esasisi 
(Anayasası) K u r’an-ı azimüşşandaki 
n u s V tu r  (ayetlerd ir)... A rkadaşlar! 
C enab ı P ey g am b er ça lışm aların d a  
ik i ev e  m a lik  b u lu n u y o rd u . B iri, 
kend i evi, d iğ eri A lla h ’ın evi idi. 
M illet işlerini A llah ’ın evinde yapar
dı. P ey g am b erim iz in  isrine uyarak 
bu dakikada, m illetim ize, m illetim i
zin hal ve istikbaline ait hususuları 
görüşm ek m aksadıyla bu dar-ı kutsi
de A llah’ın huzurunda bulunuyoruz. 
B u vesile ile büyük bir sevâba nail 
olacağım ı ümit ediyorum ...”(25)
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Mustafa Kemal’in İkinci Mec- 
lis’in teşkili için alman seçim ka
rarını takiben yaptığı açıklama
lardan birisi ise şöyledir;

“Y eryüzünde  b ir (H ilafe t) m akam ı 
bu lunm azsa, İslam  alem i kendisin i 
im am esiz  b ir teşb ih  gib i dağ ılm ış , 
perişen görür.”(26)

H atta. Kâzım  K arabeki r i n  
y a z d ık la r ın d a n  
ö ğ re n d iğ im iz e  
göre, Mustafa Ke- 
mal_ ö ze llik le  
1920-21 yılların
da dini m otifleri 
konuşmalarında o 
kadar çok kulla- 
caktır_ki, sonunda 
K arabek ir P a - 
ş a ’nın ih tira rın a  
muhatap olur. Ka
rabekir Paşa şun
ları söyler:

siyasal kurum olarak önem inden Ab- 
dulham it dönem inde bile eşi görü l
m em iş ö lçü d e  y a ra r la n m ış la rd ır .”
(28)

Türkiye’nin Laikleşme 
Problemi

Türkiye’de modern unsurlar, ilk 
anından itibaren-yönetici kesi
min ve B a tı’daki veya Türki-

“Dünva islerini ca
m ilere sok tuğum u
zun acısını çek tiğ i
miz yetm ez mi P a
şam ? M illi i ş l e r i 
mizi neden yine ca
m ilere  so k u y o ru z .
Ve neden  b ilh assa  
siz, B aşkum andan olduğunuz halde, 
din le, h ila fe tle  b ir d in  adam ı g ibi, 
hattâ daha ileri giderek m eşgul olu
yorsunuz . M ü n e v v e rle rim iz , haklı 
olarak bu gidişi iyi telâkki etm eyece
ği g ibi, bu yol da  esasen  teh lik e li
dir.”^ )

Mete Tunçay’ın tespiti, Cum
huriyeti kuran kadrolarının daha 
sonraları dini sadece vicdan ko
nusu haline getirme sürecine gir
meden önce takip ettikleri yönte
mi özetlemesi açısından önemli:

“Birinci Büyük M illet M eclisi döne
m inde A tatürk  ve a rkadaşları dinin

Mustafa Kemal özellikle 1920-21 yıllarında 
dini motifleri konuşmalarında o kadar çok 
kullacaktır ki, sonunda Karabekir Paşa’nın 
ihtirarına m uhatap olur. Karabekir Paşa 
şunları söyler: “Dünya işlerini camilere sok
tuğumuzun acısını çektiğimiz yetm ez mi 
Paşam? Milli işlerimizi neden yine camilere 
sokuyoruz. Ve neden bilhassa siz, Başku
m andan olduğunuz halde, dinle, hilafetle 
bir din adam ı gibi, hattâ daha ileri giderek 
m eşgul oluyorsunuz. M ünevverlerim iz, 
haklı olarak bu gidişi iyi telâkki etm eyece
ği gibi, bu yol da esasen tehlikelidir.”

y e’deki modern okullarda oku
muş “aydınların” düşünceleriyle 
şekillenmiş ve yine onların uy
gulam alarıyla bireysel ve top
lumsal hayatın çeşitli cephelerin
de yer bulmuştur. Modernleştiri
ci seçkinler, toplumu topyekün 
b ir değişim e tâbi tu tm alarına 
karşılık, halk ise kendilerine ya
bancılaşmış seçkinlere direnme
yi varlıklarının devamı olarak al
gılamıştır. Bu ise pek tabiîdir ki, 
halk ile modernleştirici seçkinler 
arasında ayrılıklara ve daha da 
önemlisi çatışmalara neden olur.

M odernleş(tir)m e sürecinin her 
a şam asın d a , “halka rağm en  
halk iç in ” biçim inde formüle 
edilen söz konusu yaklaşım ın 
“halka rağmen" kısmı çoğu za
man çatışmaların nedeni olarak 
açığa çıkar. Cumhuriyet seçkin
lerinin sözlerine vansıvan ve uv- 
gulamalarında görülen modern
leştirme uygulamalarını Osmanlı 

dönem i u y g u la 
malarından ayıran 
radikalliğin teme
lin d e  de “ halka 
rağm en” zihniye
tinin gerektirdiği 
se rtlik  ve eli ça
buk tutma anlayışı 
v a rd ır . S özlere 
“ v u ru ş” o larak  
y an sıy an  aniden 
değişim , moden- 
leş tirm e  u ygu la
m alarını bir anda 
y ap a rak , bütün 
tepki ve çatışm a
la rı b irden  aşm a 
arzu  ve p lan ın ın  
gereği olarak açı
ğa çıkar. (29) Fa
kat bundan gayeyi 
gerçekleştirme yö

nündeki uygulam aların plansız 
ve günübirlik kararlarla yürütül
düğü m anâsı çıkarılm am alıdır. 
Konuyla ilgili b ilg iler dikkate 
alındığı zaman anlaşılmaktadır 
ki, m odernleştirici seçkinlerin 
idealleri doğrultusundaki uygu
lamaları plansız ve günü birlik 
k a ra r la ra  d ay an m am ak tad ır. 
Toplum sal, siyasal, ekonomik, 
kültürel kurum ve müesseseleri 
modernleştirmenin belirli bir sis
tematiğini oluşturm uş ve buna 
göre uygulamaları gerçekleştir
mişlerdir.. “Sentez”ler ise bu sis
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tematiğin ürünü olarak açığa çı
kar. Bilhassa 19. yüzyılla birlikte 
gündem e ge lm eye başlayan  
“sentez”lerde din-devlet ilişkisi 
ve ulusal özelliklerin ideolojileş- 
mesi merkezi bir konuma sahip 
olur. Bu sentezler, aynı zamanda 
kendi içinde zaman zaman sert
leşen, önemli politik-ideolojik 
boyutları olan bir kültür savaşı
nın da eksenini oluştururlar. Ta- 
ha P a rla ’nn tasn ifiy le  T ürk i
ye’deki modernleşme sürecinin 
son iki önemli sentezi şöyle ifa
de olunabilir (30): Gölcalp Sente
zi: 1. Batı (dayanışmacılık ide
olojisi; bilim, fen ve teknoloji) + 
2. Türklük (din ve kültür milli
yetçiliği; değerler sistemi) + 3. 
İslamiyet (ahlak sistemi olarak 
tasavvufi İslâm). Birincisi mede
niyet, İkincisi ve üçüncüsü hars. 
Kemalist Sentez: 1. Batı (daya
nışmacılık ideolojisi; bilim, fen 
ve teknoloji; değerler sistemi) + 
2. Türklük (dil ve kültür mill
iyetçiliği) + 3. İslâm (Yok). Ta
rihin durdurulup sıfırdan başlatı
labileceğine inanan aksiyoncu ve 
voluntarist Kemalist tarih anlayı
şına göre, gelenekteki beğiııil- 
m eyen blok çek ilip  atılabilir, 
öteki iki b lok  (eşdeğerli) bir 
T ürk-B atı sen tez i yap ılab ilir 
(Sembolizmi: Etibank) ve yeni 
devlet, yeni toplum, yeni insan 
tek-partinin ve şeflerin rehberli
ğ inde y a ra tıla b ilird i. K em a
lizm ’de m illiyetçilik Gökalp’in 
çizdiği sınırları aşmamıştır; laik
liğin ve güçlü devletin (parti- 
devletinin) önemini ise yenile
meye gerek yok.

Bu sentezler içerisinde dinin 
konum una b ak ılac ak  o lursa; 
Cumhuriyet dönemi sentezinin, 
diğer konularda ve uygulamala

rında selefi konumuna sahip olan 
Ziya Gökalp sentezinden ayrıldı
ğı ve “radikalliğinin” asıl çehre
sinin bu noktada açığa çıktığı 
görülür. Tanzimat döneminden 
itibaren O sm anlı dönem i mo- 
dernleştirm eciliğinde din top
lumsal hayattan uzaklaştırıldıkça 
dinin boşalttığı alanlar hemen la
ik esas ve uygulamalarla doldu
rulur. Ancak hemen hiç bir za
man dine açıkça cephe alınmaz 
ve dinin toplumsal etki alanının 
daraltılması ustaca gerçekleştiri
len manevralarla sağlanır. Dinî 
unsurları ikinci dereceye atmak 
suretiyle de olsa muhafaza eden 
ve böylece dualist bir karekter 
sergileyen Tanzimat döneminin 
uygulam aları Z iya G ö k a lp ’in 
eleştirilerine uğramış olsa bile, 
din G ökalp’te de milli yapının 
bir unsuru olarak varlığını sürdü
rür. Ancak cumhuriyet seçkinleri 
bu noktada Ziya Gökalp’ten ay
rılarak dine karşı esasta hiç bir 
zaman terkedilmeyen radikal bir 
tavır takınırlar. Din, sadece dev
letten ve siyasetten uzak tutul
makla kalınmaz, aynı zamanda 
bir kültür ve eğitim politikası, 
ondan da öte bir politik-ideolojik 
tutum olarak genelde “m eşru” 
kamu yaşamının sınırları dışına 
itilir. (31) Bu yöndeki gayretle
rin nedenine yönelindiği zaman 
ise, Cumhuriyet seçkinlerinin si
yasal geleceklerinin büyük oran
da etkili olduğu anlaşılıyor. Çün
kü Cumhuriyet seçkinleri, geç
miş dönemlerde yaşananlardan 
hareketle m odern leştiricilerin  
karşısına en güçlü muhalefet ola
rak din temsilcilerinin çıktığını 
biliyorlardı. Belki bunlar askerî 
önlem lerle aşılabilirdi. Ancak 
Cumhuriyeti kuran seçkinler için

önemli ve tehlikeli muhalifler, 
m o d ern leştirm ec i o lm alarına  
rağmen Cumhuriyet seçkinlerine 
muhalif olan Osmanlı modernist- 
leriydi. Onlar bir yönleriyle dine 
dayanıyor veya en azından dine 
karşı radikal bir tavır almıyor
lardı. Bu ise Cumhuriyet seçkin
lerinin modernleştirmeci yönte
miyle çatışm aya neden olm ak
tayd ı. M odern leşm e sü recin i 
uzun bir zamana yayarak evrim
leşm e m odeline uygun şekilde 
gerçekleştirm eyi arzulayan ve 
dine “saygı” gösteren Terakki
perver Cumhuriyet Fırkası yöne
tic ile ri sözkonusu kesim in en 
azından  fikren son tem silc isi 
olurlar. (32) Halbuki Cumhuri
yet seçkinleri, sadece toplumu 
modernleştirmek değil belki da
ha da fazlasıyla sürekli tek söz 
sahibi olarak kalmayı istiyorlar
dı. Bilhassa siyasal modernleştir
me girişimlerinin sapmalara uğ
raması pahasına, çeşitli gerekçe
lerle meşrulaştırılmaya çalışılan 
otoriter bir sistemin kurulması 
bu arzunun tarihsel delili duru
mundadır. O halde “muhalefeti” 
tamamen yok edebilmenin yolu, 
dini tamamen safdışı etmekten 
geçiyordu. Din elbetteki kalpler
den sökülüp alınamazdı. Ancak 
hiç değilse sadece kalplerde hük
münü sürdüren ve hayata hiç bir 
zaman yansımayan bir inanç ola
rak kalmalıydı. (33) Niyazi Ber- 
k es’in tespitlerinin de bu yönde 
olduğu anlaşılıyor;

“la ik lik  bir din savaşının değil, bir 
siyasal ideolojinin ürünü olarak gö
rülm üştü. Bu nedenle de C um huriyet 
seçk in lerin in  uygulam alarında laik
lik, dini değil siyasi nedenlere daya
nan bir uygulam a olarak açığa çıka
cak tır.” (3 4 )  ■
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Sistemin Başörtü Paranoyası

Abdurrahman A. Emiroğlu

“Büyük Petro, Rusları Asyalı 
g e len e k le rd e n  k u rta rm ak  ve. 
garplılaştırm ak için kadınlı er
kek li sa lo n  to p lan tıla rın a  da 
ehemmiyet verdi. Asilzadeleri, 
bu toplantılara karıları ile bir
likte gelmeğe mecbur etti...

“ B u, d ar k a lıb ı k ırm ak  ve 
topluluğu bir hapis yaşayışın
dan serbest havaya çıkararak 
ihtiyacından ileri geliyor. K a
dın hür o lm adıkça ve um um i 
hayata katılm adıkça, top lu lu 
ğun d u rg u n  su y u  d a lg a la n 
m az....”

“Japonlar bağımsızlanmak ve 
kuvvetlenm ek için m edeniyet
le rin i d eğ iş tirm ek  za ru re tin i 
duydular. İlk  ak ıllarına gelen 
şey, feodalizm  kurum lanın yık
m ak  v e  g a rp k â r î,  b ilh a s sa  
A m erikankâıî teşkilatlanmaktı.

“ 1868 ile 1877 arasında geç
m işe ait ne varsa tahrip olun
muştur...

“Bu ilk devirde Japonlar ade
ta k end ilerinden  soğum uşlar, 
şiddetli bir garp taklitçiliğine 
kapılm ışlardı. K adınlı erkekli 
suvareler, m askeli balo, sm o
k in le  lo k a n ta y a  g itm ek  g ib i

şeyler hemen kibar adetleri ara
sına girdi. Radikal bir ahlak in
k ılabı yapm ak, kadın ı kölelik  
ve dişilikten kurtarmak fikirleri 
aldı, yürüdü. Frenge benzemek 
için saçlarını kıvntanlara, mavi 
gözlü olmadıklarına esef eden
lere s ık  sık ra s tlan m ak ta  idi. 
Bir büyük Japon muharriri, Ja
pon ırkı beyaz ırktan aşağıdır, 
bu aşağ ılık tan  ku rtu lab ilm ek  
için Avrupalı kanı ile aşılanma
lıyız, diyordu. (Aman yâ Rab- 
bi, bu kahredici aşağılık kom p
lek s i, T an z im a t-M eşru tiy e t-  
Cumhuriyet batıcılarının hasta
lık lı ruh h a lin e  ve A bdullah  
Cevdet gibilerin beyinsizliğine 
ne kadar da benziyor! A.A.E.) 
Japonlar garplı tefekkürün cev
herini bırakarak, sathi bir tak
litçiliğe kapıldılar... ”

F alih  R ıfk ı A tay , Çcınka- 
y^sında (11/362-363) Charles 
Seignobos ve diğer tarihçilere 
dayaıu.ırak Rus ve Japon taklit
çiliğini böyle özetledikten son
ra “T ak lit ve özenti devri en 
çok bizde sürm üştür” diyor ve 
ekliyor: “Büyük şehir Osmanlı
lığı kıyafetini, başlığını, bir çok

adetlerini değiştirm işti. Fakat, 
kadına ve tefekküre el dokun
du ramam ıstı...”

Falih  R ıfk ı’ran, Japon, Rus 
ve O sm an lı g a rp lıla şm a s ın ı 
“sathi taklitçilik” olarak nite
lerken, B atı’ya özenme ve tak
litçiliğin en yoğun biçimde ya
şan d ığ ı C u m h u riy e t dönem i 
uygulam alarını “ıslahat ve in
kılap” olarak adlandırma çeliş
kisini bir yana bnakıp Osmanlı 
döneminde yarım  bırakılan işin 
M ustafa Kemal Paşa tarafından 
nasıl tam am lanm aya çalışıld ı
ğ ın ın  h ik ay es in i y ine  ondan  
dinleyelim:

“ Y en i ve  g e rçek  h ü rr iy e t  
devri, kadınla başlayacaktı. Ka
dın hayata katılacaktı... Sokak 
tamamiyle kadınsızdı... (O) ka
dını kurtaracaktı. Kurtarm ak  
için önce açm alı idi. H arem i 
yıkmalı idi. İlk yapılan işlerden 
b iri, İs tanbu l tram vay la rı ile 
vapurlarındaki perdelerin k a l
d ır ılm a s ı o lm u ş tu r .” (s .366- 
367)

“ K ad ın  h arek e ti büyük  b ir 
hızla gelişti. Mustafa Kemal ve 
İsm et Paşa, davetlerin kadınlı
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Türk kadınının vücudunu, Cumhuriyet adına ilk 
kez Dünya Güzellik Yarışması’nda sergilemek
ten tutun da zaman zaman düzenlenen “Çarşaf 
Çıkarm a” merasimlerine, başörtülüleri memur 
olarak devlet dairelerine, öğrenci olarak okul
lara, hatta ziyaretçi olarak kışlalara, doktor, 
hemşire ve neredeyse hasta olarak hastanele
re a lm am a gibi zorbalıklara kadar her çare- 
ye(!) başvurulmuştur. Ama, gerçek anlam da  
ortaçağ zihniyetinin ürünü olan bu tür baskıcı 
yöntemler ve “tek tip cumhuriyet kadım” yarat
ma girişimi, hiç bir zaman sonuç vermemiştir ve 
gelecekte de vermeyecektir.

olmasına bilhassa dikkat eder
lerdi...

“K adın hürriyeti ile A nkara 
b o zk ırın ın  k a tı ve se rt yüzü  
güldü. Ağır ağır yerleşen Ecne- 
b i e lç ilik le r şeh ir  h a y a tın ın  
gelişmesine yardım  ettiler. D a
vetlerde kadın  say ısı g ittikçe 
arttı. Hanımlar bu türlü toplan
tıların yeni şartlarma kolaylıkla 
alışıy orlardı...” (s.368)

Yukarıdaki alıntılar, öyle sa
nıyoruz ki, Cumhuriyet aydın
ları ve devrimcilerinin çağdaş
laşma ya da batılılaşmada kadı
nın  ve k ad ın  g iy im in in  y eri 
h ak k ın d a  ne d ü şü n d ü k le r in i 
yansıtm ası bak ım ından  hay li 
anlamlıdır.

Nedense, II. M ahm ut’tan beri 
bütün ıslahatçı ve devrim cileri
m iz , in s a n ım ız ın  k a fa s ın ın  
“içi” ile değil de hep “dışı” ile 
meşgul olmuşlar, hep dış görü
nüşümüze takılıp kalm ışlardır. 
Belki de, N asreddin H oca’nın

eline makası alıp da leyleği ku
şa çevirmesine benzer bir gara
bet ve acullulc örneği göstere
rek, m illetim izi, içinde bulun
duğu geri ve ilkel (!) koşullar
dan  b ir  an ön ce  k u rta rm a y ı 
d ü ş lem iş le rd ir. O nlara göre, 
sanki kadrn ve erkeğimizin sn- 
tındaki giysiyi Ve kafasındaki 
başlığı değiştirmekle, bir anda 
herşey sihirli deynekle dokun
muşçasına değişiverecektir.

Bu an lay ışın  sonucudur ki, 
dünden bugüne Cumhuriyet ay
d ın ın ın  en önem li tak ın tısı, 
çarşaf (yeni dönem de ise b a 
şörtüsü veya kendi deyim leri 
ile türban), cübbe, sarık, sakal 
vs. olmuştur. Onlara göre, ba
şörtüsü ve kara çarşaf “iç ka- 
ra rtıc ı”dır, çağdışıdır, geridir; 
başörtülüler de karanlık düşün
celi, ortaçağ zihniyetli karafat
m alar, yarasalardır; çarşaflıla
rın kafalarının dışındaki örtü
ler, iç in i de karartm aktad ır...

D o la y ıs ıy la  d ev rim cilerim iz , 
T ürk e rk eğ in i ve kadının ı bir 
“ortaçağ k ıy a fe ti” olan fes ve 
çarşaftan  k u rta rm ay ı “ ilerilik  
savaşı”n ın  “ ilk adım ı” olarak 
görm üşlerdir. (Bkz. Yaşar Na- 
bi, A ta tü r k  Y o lu , V a rlık  y ., 
İ s t /1967, s. 72.)

1925 Ş apka G iyilm esi H ak
kında K anun’la başlayan erkek 
kıyafetinin tepeden aşağı değiş
tirilm esi o perasyonu  am acına 
ulaşm ışsa da, kadın kıyafetini 
zorla değiştirm e konusunda ka
nun destekli bir mücadele baş
latılm am ış -daha doğrusu baş
latılam am ış-, ancak günümüze 
değin devam eden çeşitli keyfi 
engellemeler, zorlamalar, kam 
panya ve yönlendirm elerle, ba
şörtüsüne karşı amansız bir sa
vaş sürdürülm üştür. Türk kadı
n ın ın  v ü cu d u n u , C um huriyet 
adına ilk kez  D ünya G üzellik 
Y a rışm ası’n d a  serg ilem ekten  
tutun da zam an zaman düzenle
nen “Ç arşaf Ç ıkarm a” m era
sim lerine, başörtülüleri memur 
o larak  dev le t da ire lerine , öğ
renci olarak okullara, hatta zi
yaretçi olarak kışlalara, doktor, 
h e m ş ire  ve n e re d e y s e  h as ta  
olarak hastanelere almama gibi 
zorbalıklara kadar her çareye(!) 
başvuru lm uştur. Am a, gerçek 
an lam da o rtaçağ  z ihn iyetin in  
üıünü olan bu tür baskıcı yön
tem ler ve “tek tip cumhuriyet 
k adın ı” yaratm a girişim i, hiç 
b ir zam an sonuç verm em iştir 
ve gelecekte de vermeyecektir.

L aik  köktenciler, m üslüm an 
kadının iffet ve erdem  simgesi, 
alam eti farikası olan tesettür’e 
karşı açtıkları bu akıldışı ilkel 
s a v a ş ta  b a z a n  h ırç ın la ş m ış ,
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sistemin başörtüsü paranoyası

bazan geri adım  atm ış, bazan 
da traji-komik çelişkiler ve ga
rip lik ler sergilem işlerdir. İşte 
s iz e , b ir  k ıs ım  y ö n e tic i  ve 
aydm  k esim in  b ugüne  kadar 
değişm eyen başörtü  düşm anı 
laik fanatizmini yansıtan ilginç 
bir örnek:

27 Mayıs döneminin ünlü İs
tanbul Valisi Tuğgeneral Refik 
T u lg a’nın 26 Ağustos 1960’da 
yaptığı basın  açıklam asından 
bir bölüm:

“Cum huriyet’in ilanından bu 
yana 37 y ıl geçm iş olm asına 
rağm en  k a d ın la r ım ız ın  bir  
kısmı henüz çarşafı terketnıe- 
m işlerdir... Zannediyorum  ki, 
çarşaf kiliseden kalma bir iti
yattır ve M üslümanlıkla bir il
gisi yoktur. Zira, ben İtalya’da
ki papaz kadınlarda da aynı tip 
çarşaflar gördüm. Bunun ancak 
gerilikle ilgisi olabilir... Teşek
kürle ifade  etm ek gerekir ki, 
Türk b asın ı y ıllard an  beri 
çarşafla m ücadeleye devam  
e tm e k te d ir . Bu k o n u d a  
m ücadeleye azim liyiz. Ancak 
zecri tedbirlere başvurmadan 
önce, işe ikna ve propaganda 
ile başlayacağız. Zannediyoruz 
ki doğru  yo la  g e lecek lerd ir. 
D ik k a t e d il i r s e ,  27 M a y ıs ’ı 
takip eden ilk günlerde İstan
bul’da çarşaf ortadan kalkmış, 
fa k a t d a h a  so n ra  id a re n in  
yumuşak hareketi tercih etmesi 
yüzünden yeniden ortaya çık

mıştır. Bir firma, vilayetim ize 
bu konuda kullan ılm ak üzere 
120 dikiş m akinesi hediye et
m iştir. Bu m akinelerle, kadın 
teşekkülleri ile işbirliği yapıl
m ak suretiyle çarşafla gezen  
k a d ın la r a  m a n to la r  d ik - 
tirilecek tir.” (C um huriyet, 27 
Ağustos 1960)

Son dönemlerde başörtüsüne 
karşı medya destekli psikolojik 
savaşını sürdüren ve özellikle 
başörtülü öğrencilerin ün iver
site kapılarını zorlamasıyla çıl
g ın a  d ö n en  bu “ la ik  fu n 
d a m e n ta lis t  z ih n iy e t” , 28 
Şubat “ Postm odern D arb e” 
sü re c in d e n  d e -y a ra r la n a ra k  
yeniden hortlam ışa benziyor. 
A laşılan , '60 'lı y ılla rın  R efik  
T u lg a 's ı ,  B ü len t B erk a rd a  
o larak karşım ıza çık ıyor. Bu 
laik faşistler, yıllardır üniver
sitelerim izde başörtülü olarak 
eğitim lerini sürdürm ekte olan 
k ız la r ım ız ın  " k a za n ılm ış  
dem okratik  haklarını" dahi 
ellerinden almaya kalkışıyorlar.

B a şö rtü lü  ç o c u k la r ım ız a  
yapılan bu haksızlık lara karşı 
haftalardır sürdürülen erdemli 
ve ağırbaşlı direniş, başörtülü- 
başörtüsüz, kadm -erkek, genç- 
yaşlı bütün vatandaşlarım ızın 
gönüllü  ve fiili destek le riy le  
yaygınlaşırken, malum medya 
ve laik  köktenciler bu eylem i 
görmezlikten geliyor, yükselen 
seslere kulak tıkıyorlar. Hatta,

ök ü z  a l t ın d a  b u z a ğ ı a ram a  
m an tığ ıy la , bu tü r doğal hak 
a ram a  e y le m le r in i  h a lk  
n a z a r ın d a  " a n a rş i" , " la ik lik  
düşmanlığı", "dini siyasete alet 
e tm ek "  g ib i k la s ik  la f la r la  
mahkum etmeye çalışıyorlar.

A n c ak , e l le r in d e n  g e lse  
bütün kadınlarım ızın başlarını 
güç kullanarak açmaya niyetli- 
olan bu laik faşistlerin tarihin 
akışını kaba kuvvetle ve zo r
balıkla geri çevirm eleri m üm 
kün değildir. Sistemin 70 yıldır 
sü rd ü rd ü ğ ü  "T ürk  k ad ın ın ın  
a ç ılıp  s a ç ılm a s ı" y ö n ü n d e k i  
k a m p a n y a , d ah a  d o ğ ru su  
k ad ın la r ım ız ı ç ıp lak la ş tırm a  
savaşı ters tepmiş, insanlarımız 
İslam 'ın fazilet ve erdem dolu 
yaşam biçim ini hasretle kucak
lam ay a b aş lam ış tır . K a d ın 
la rım ız ın  sad ece  k a fa la rın ın  
“dışı” ile değil, aynı zamanda 
“içi” ile  de b a ş la t t ık la r ı  
y e n id e n  İ s la m ’a ve İs la m i 
yaşama dönüş süreci bütün en
g e lle ri a şa rak  y o luna devam  
ed ecek , ve A l la h ’ın  izn i ile  
başarı, im an ve edrem  sah ip 
lerinin olacaktır.

“Gevşemeyin, üzülmeyin, 
eğer gerçekten iman e t
m işsen iz, galip gelecek  
olanlar sîzlersiniz.”  (Â l-i 
İmran, 139) ■
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OsmanlI’dan Günümüze

î r t i c â ’ m  S e r ü v e n i  - I

Abdullah Yıldız

“İRTİCÂ” SÖYLEMİNİN TARİHÇESİ

, Yaklaşık bir t ısır om c siyasal literatürümüze nıren ve Batıcı ik- 
1 hdarlarca sürekli olarak inançlı halk çoğunluğunun tepesinde 

adeta Dcmokles’ın K lıc ı gibi saliaıultrıtip dundan, son aylar- 
i; da ise devlettıı "önı elikti-birinci düşmanı" ilan edilen irtica ın 

serüvenini araştırmaya gayret edeceğiz,
: Bu sayıda yer alan yazlınızda, öncelikle bu nev-zulıur kavramın 
:: ilk-kez kulhınılmavu başlandığı talihsiz tarih-kesitini feshi t et-: 

meye çalışacağız. "İrtica " kelimesinin nasıl tç m k  değiştirdiği
ni ve kışa zamanda nasıl bir "baskı aracı” na dm ııştuğünu gö- 

\ receğiz.
Gelecek sayımızdan itibaren de -inşâat lalı- sıın'i olarak oluştu
rulan “irtica edebiyatı"adan çeşitli örnekleri, irtica kavramına 

: nasıl bilimsel bir k ılıf giydirilmeye çalışıldığını, egemen siste
min muhaliflerini ve özdb.Uc de samimi muslumaııiarı sindir
mek ¡çın “irtica sopası”' ı nasıl kullandığını ya da (leyini ve
rindeyse ‘'sistemin irtica nöbetleri"ni kronolojik seyri içinde 
incelemeyi deneyeceğiz. ;

Evvel Yoğ idü, İşbu 
Rivayet-i İrtica Yeni Çıktı

O sm anlı im p a ra to r lu ğ u ’nun 
1683 Viyana Bozgunu ile baş
layıp peşpeşe devam eden m o
ral bozucu askeri yenilgiler se
risi, kısa bir süre sonra Osman- 
lı aydınlarının kendilerine olan 
güvenlerini y itirm eleriy le  so
nuçlandı.

B aşlangıçta, m eydana gelen 
tüm  o lu m su z lu k la rın  neden i

genel manada “Şeriat-ı Ahme- 
diye”den uzaklaşılmasına bağ
lanıyordu. (Örneğin: Tanzimat- 
ı Hayriye Ferm am ’mn başlan
gıç kısm ında “Osmanlı Devle
t i ’n in  k u ru lu şu n d an  itib a ren  
K ur’an’m hükümlerine ve Şeri
a t’m kanunlarına bağlı kalındı
ğı sürece devletin güçlü, halkın 
da m üreffeh olduğu; Ş e ria t’a 
bağlılığın azalmasıyla da dev
letin zayıfladığı, halkm ise fa
kir düştüğü” (1) belirtiliyordu.)

Daha sonra ise, Avrupa ile ku
m lan yakın ilişkiler sonucu ya
şanan zihinsel şokun etkisiyle, 
önce derin  b ir aşağılık  kom p
lek s in e  g i r i ld i ,  a rd ın d a n  da 
asırlardır toplum sal hayatımıza 
eg em en  o la n  ve m ille tim iz i 
mutlu edip başarılı lcılan kültü
rel ve m anevi değerler birer bi
rer yargılanmaya başlandı:

Osmanlı yönetici ve aydınla
rının ilk tesb iti şu idi: Avrupa 
b ilim  ve fe n d e , te k n o lo jid e  
“veleh  ve h a yre t ve r ic i"  bir 
hızla terakki ederken, biz geri 
kalmıştık. A rtık, “bize yüz kat 
rüçhanı bedihi olan” bir Avru
pa m edeniyeti(2) ile karşı kar
şıya bulunuyorduk.

A v ru p a ’n ın  sü rek li “ iler i” 
gitmesine karşın, bizim “geri” 
kalışımızın esrarı ne idi acaba? 
Bizi geri bırakan nedenleri ne
relerde aramalıydık?

K ısa zam anda Batı m edeni
yetine gönlünü kaptıran “garp- 
zede” aydınlarımız, şaşkın şaş
k ın  geri k a l ış ım ız ın  esb âb -ı 
m ûcibesini aram aya koyuldu
lar. Lafı uzatm aya ne hacet; bi
zim kiler “geriliğ im iz”in nede-
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irtica’m  serüveni

Denilebilir ki, Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e ve 
özellikle 31 Mart’a  gelinceye değin ileri-geri 
kavramları ekseninde sürdürülen siyasi, fikri 
tartışmaların yerini artık inkılap-irtica tartışma
ları almış ve bu söylem tevarüsen Cumhuri- 
yet’e geçmiştir. Tabii, bu arada kavramların 
içeriği de değişmiştir: inkılab’ın içeriği meşru
tiyet ve özgürlük’le, irticâ’ın içeriği ise istibdad 
ve din’le doldurulmuştur.

nini bulmakta(!) gecikmediler. 
Evet, yegane suçlu kendim iz- 
dik; yani asırlardır zaferden za
fere koşan bu m ille tin  b izzat 
kendisi idi geri kalışımızın tek 
nedeni. Örneğin Hayreddin Pa
şa, “millet-i islâmiye nin hükü- 
m et-i m eşru ti ve m eden iyete  
adem -i kab iliyeti” (3) olduğu 
kanaatine varıyordu. Yani ona 
göre, bu millet medeni olma ve 
meşrutiyetle yönetilme yetene
ğine sahip değildi.

“Garpçılar”a göre, biz müs- 
lümanlar, şarklılar “adam” ola
mazdık; ne çekiyorsak “şarklı- 
lığım ız”dan çekiyorduk; başı
m ıza gelen bütün felaketlerin  
yegane nedeni de bu “şark ka
fası” idi. Bu zihniyetin  en uç 
temsilcilerinden Abdulah Cev
det, geri kalışım ızın nedenini 
d am a rla rım ız d a  akan  k an d a  
aramış ve um udunu AvrupalI
la rla  T ü rk le rin  izd iv ac ın d an  
tevlit edilecek sağlıklı ve zeki 
nesillere bağlamıştı. (4) Kim i
leri de, bizim  kendim izi idare 
e tm ek ten  b i le  a c iz  o ld u ğ u - 
muz(!) kanaatine vararak, müs
temlekecilikte şöhret kazanmış 
İngiliz veya Fransız valilerin
den birini seçip yönetim  işini 
ona havale etm enin en kestin- 
me çözüm  olduğunu  savunu
yordu.(5)

K ısaca, II. M ahm ut ıslahatı 
ile başlayıp Tanzimat-ı Hayriye 
ve M eşru tiyet’le devam  eden 
batılılaşma ve çağdaşlaşma ha
reketleri, kendini inkar sürecini 
de başlatmış, nihayetinde batı
cılarım ız, geri kalışım ızın  ve 
m ağ lu b iy e tle rim iz in  yegane 
m üsebbibi o larak  İs lam ’ı so
rumlu tutar olmuştu.

“İslâm imiş meğer pâ-bend-i te
rakki;
“Evvel yoğ idü, işbu rivayet yeni 
çıktı.” (Ziya Paşa)

Evet... M üstağrip ayd ın ları
m ıza -Cem il M eriç’in ifadesi 
ile B atı’nın yeniçerilerine- gö
re, başım ıza gelen bütün fe la
k e tle r in , m ağ lu b iy e tle rin  ve 
o lum suzluk la rın , k ısaca  _geri 
kalışım ızın  b iricik  nedeni İs 
lam 'd ı. Z iya P aşa’nm şiirinde 
de ifade edildiği gibi, Batıcılara 
göre “İslam  terakkiye (ilerle
meye) mani id i”. Türkler, ne 
zam an bu “ ayak  b a ğ ı” nd an  
kurtulurlarsa, işte o zaman çağı 
yakalayabilirlerdi. (“İs lam ’ın 
ilerlemeye mani olduğu” iddi
asını ilk kez ortaya atan Batılı 
m üsteşrik  E rnest R en a n ’d ı. 
B aş ta  N am ık  K em al o lm ak  
üzere -bkz. Renan Miidcıfaana- 
mesi- çoğu Osmanlı aydım bu 
iddiaya tepkisel cevaplar vere
rek  “İs lam ’ın terakkiye m ani 
olmadığın ı” isbata gayret etti- 
ler. Ne ki, B atı düşüncesin in  
yoğun kültürel bom bardım anı
na ve zihinsel istilasına direne- 
meyerek müstağripleşen aydın

larımız, önce m evcut dini inanç 
ve yaşam tarzım ızın, zam anla 
da bizatihi İslam ’ın kendisinin 
ilerlem eye, yani A vrupalılaş
m aya engel teşk il ettiğini sa
vunmaya başladılar.)

Muhammed A rkun’un yerin
de tesbiti ile, Genç Osmanlılar, 
Jö n  T ü rk le r , i t t ih a tç ı la r  ve 
Cumhuriyetçiler; hepsi asrileş
menin yani A vrupalılaşm anın 
önünde tek engel olarak İslam ’ı 
ve geleneksel kurum lan görü
yorlardı. O nlara göre, modern
leşmek için eğitimden kılık-kı- 
yafete, alfabeden dini, içtimai 
ve s iy a s i k u ra m la ra  k ad a r, 
İslam i ve g e len ek se l olan ne 
varsa ortadan kaldırmak, yerine 
Batılı kurum  ve değerleri “te
peden inme” yöntemlerle hatta 
zorla ikam e etm ekten  başka 
çözüm yoktu. Bizi elaleme gü
lünç düşüren, “cehil, gaflet ve 
taassup a l a m e t i olan fe s ’ten 
“yüzyıllardır aklımızı demirden 
bir kıskaç altında tutan” Arap 
a lfa b e s in e  k a d a r  “e s k i” ve 
“geri” olan herşey^ atılmalıydı 
ki ba tık laşıp  ilerlem ek m üm 
kün olsun.(6)

B atıc ı a y d ın la r ım ıza  göre,
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Avrupai olm ayan her fikir, an
lay ış , d eğ e r, k ıy a fe t, ku rum  
“ g e ri” ; bunları savunanlar da 
“gerici” diı\ Artık, içinden çık
tığı toplumu hakir gören, halkı
nın sahip o lduğu değerlerden 
iğrenen ve bu değerlere haka
re tle r y ağ d ıran  garip  b ir ay- 
dın(!) ve yönetici tipiyle karşı 
karşıyayız. Cemil M eriç’in de
yişi ile; “bu köksüz ve ufuksuz 
aydın  b ü tü n  sev im siz liğ i ile  
aram ızdad ır; ona göre k en d i 
yurdunda doğan her fikir geri
cidir.” (7)

H alk  y ığ ın la r ın ı  “ g e r ic i” , 
“m u taassıp ” , “ tu tu c u ” , sahip  
olduğu manevi değerleri “orta
çağ z ih n iy e ti” , o larak  n ite le 
yen, k en d ile rin i ise  “ ile ric i” , 
“aydın” , “çağdaş” kabul eden 
müstağrip yönetici azınlık, g i
derek  h a lk ın d an  k o p acak  ve 
hatta ona düşman hale gelecek
tir. Bu A vrupa m eftunu asker 
ve bürokrat takım ına göre, Batı 
u y g a r lığ ın ı y a k a la m a k  y an i 
çağdaşlaşmak için yapılacak ıs
lahat ve inkılapların en önemli

sorunu yine halk tır. E vet, II. 
M ahm ut’tan beri yürütülen bü
tün batılılaşm a ve m odernleş
me programlarının karşısına di
kilenler bizzat m odernleştiril
m eye çalışılanlardır; Cum huri
yet döneminde gerçekleştirilen 
K em alist devrim ler iç in  aynı 
kural geçerlidir: (B ütün a lın 
tılardaki vurgular bize aittir)

“Devrimin temel savı, topluma 
yukarıdan aşağı inerek onu or
taçağ düzeyinden kurtarmaktı ve 
ancak karşı devrim aşağıdan 
gelebilirdi. Toplumu kurtaracak 
güç, hiçbir zaman tabandan doğ
mayacaktı; toplumun üstüne çık
mış aydınlar ve vatanseverler 
(askeri ve sivil bürokrasi), evren
sel nitelik taşıyan ilme ve fenne 
dayanarak toplumu modernleşti
receklerdi; çünkü temel değer 
olan ilim ve fenni ancak okumuş, 
aydın entelijansiya bilebilir ve 
uygulayabilirdi...”
“Kemalist yaklaşıma göre halk 
iki önemli stratejik gruba ayrıl
mıştı: Bir tarafta halk, diğer ta

rafta toplumu modernleştirecek 
aydınlar, bürokrasi. Kemalist 
devrim felsefesine karşı çıkacak 
olan grup ise, halkın özellikle alt 
kademeleri idi. Bunların karak
teristiği, modernleşmeyi (Kema
list anlayışa göre laik batılı olma 
anlamında) istemeyen, özellikle 
dine bağlı grupt-iw”-(-8) -

İslam ’ı “g eri”, müslümaniarı 
da “gerici” olarak niteleyen bu 
nevzuhur söylem , işte bu talih
siz m odernleşm e /  batılılaşm a 
m acerasıyla birlikte "hortladı".

“H ocam  Siz de 
M ürteci misiniz?”

B undan b ö y le , “asrileşm e”yi, 
“ te ra k k i”y i, “ g arp lılaşm a”yı, 
“m odernleşm e”yi savunan batı
cı az ın lık , k e n d ile r in e  rak ip  
o lan  h e rk ese  “m ü rtec i” , her 
düşünceye “ gerici” , her hare
kete “irtica” damgasını yapış
tıracak ve bu ithamkâr kavram
ları halk çoğunluğuna karşı psi
ko lo jik  b ir s ilah  ve b ir baskı 
aracı olarak kullanacaktır. A r
tık, on ların  çıkarlarına uygun 
o lan  h e r u y g u lam a  “i le r ic i” , 
“inkılapçı” ; çıkarlarına ters dü
şen her gelişm e ise “gerici”dir.

Bu m ahut söylem in  ilk  kez 
ne zaman ve nasıl kullanıldığı
na dair aşağ ıda aktaracağım ız 
örnek , b ir y a n d a n  kelim e ve 
kavram ların egem en güçler ta
rafından nasıl çarpıtılıp saptırıl
d ığ ın ı o rtay a  koyarken , öbür 
yandan da günüm üzde yoğun 
biçimde tanık olduğumuz kav
ram kargaşasının nasıl başladı
ğına dair ipuçları vermektedir: 

Birinci Türkiye Büyük Millet

II. Meşrutiyet’le yönetimde etkin hale gelen, Sul
tan Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle de siya
sal iktidara el koyan ve ne pahasına olursa olsun 
devlet erkini bir başkasına kaptırm am aya y e 
minli bulunan ittihatçı elitler, muhaliflerini, dindar 
halk yığınlarını ve halk üzerinde etkin bir nüfuza 
sahip bulunan ulema sınıfını sindirip tedip etmek 
için bu kavramı ve türevlerini psikolojik bir baskı 
aracı olarak kullanacaklardır. Artık, onların ikti
darını tehdit eden her hareket “gerici”, her fikir 
“irticâ’î”, her grup ya da şahıs “mürtecî” dir.
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“Nihayet günün birinde hiç yoktan ortaya bir “mür
tec i” kelimesi çıkarıldı. Müslümanlarca ‘C enâb-ı 
Hakk’a ve hakikate rücû’ manasında müsta’mel 
olan bu kelime, Anadolu müslümanlarının mucib-i 
ittiham ve felaketi oldu. Mürteci’ damgasını yiyen 
kimse ya idam veyahut da hapis ve nefyedilirdi.”

M eclisi Erzurum  M ebusu Ye- 
ş ilz â d e  M u h am m ed  S a lih ,
İk in c i M e ş ru t iy e t’ten  önce 
“C enâb-ı H akk’a ve hakikate 
rücû etme /  dönme” manasında 
kullanılan irtica ve mürteci ke
limesinin, bu tarihten itibaren - 
özellikle Cumhuriyet dönemin
de- nasıl anlam  d eğ iş tire rek  
m ü s lü m a n la r ı  i th am  e tm ek  
amacıyla kullanılmaya başladı
ğını şöyle ortaya koyuyor:

“Nihayet günün birinde hiç yok
tan ortaya bir “mürteci” kelime
si çıkarıldı. Müslümanlarca ‘Ce- 
nâb-ı Hakk’a ve hakikate rücû’- 
manasında m üsta’mel olan bu 
kelime, Anadolu müslümanları- 
nın mucib-i ittiham ve felaketi 
oldu. Mürteci’ damgasını yiyen 
kimse ya idam veyahut da hapis 
ve nefyedilirdi.” (9)

Yeşilzâde M uhammed Salih, 
“ m ü rtec i” kelim esin in  m ahut 
yeni anlamını ne zaman kazan
dığına ilişkin şu örneği nakle
diyor:

“31 Mart 1325/1909’da Sultan 
Abdülhamid Han’ın hal’i hengâ- 
mında mürteci’ namıyla Dîvân-ı 
Harb tarafından taht-ı isticvaba 
(sorguya) alınan Erzurum ulemâ
sından Hacı Süleyman Hoca’ya 
Dîvân-ı Harb reisi (sorar): 
-Hocam! Siz de mürteci’ misi
niz?
-Evet efendim! Elhamdülillahi 
Teâlâ, Hakk’a rücu’ edeceğime 
îmanım ber-kemâldir.
-Yok hocam! Öyle mürteci’ de
ğil! Sultan Abdülhamid’i isti
yor musunuz?
Cevap: -Reis Efendi! Ben ehl-i

maaş, ehl-i makam değilim; ben 
münzevî ihtiyar bir adamım. Bu 
işi siz kendi aranızda arayınız da, 
bizi ve bu fukara halkı üzmeyi
niz!” (9)

Psikolojik Savaşta 
Yeni Bir Araç: İrticâ!

Bu ilginç diyalogda da görül
düğü gibi, 31 M art olayının vu
ku bulduğu XX. yüzyıl başları
na değin “A llah ’a sığınma ve 
rücû’ etm e” anlam ında yaygın 
olarak kullanılan irticâ kelime
si, birdenbire içerik  ve anlam  
değiştirmiş, dini bir ıstılaha sa
hipken tamamen siyasal bir hü
viyet kazanıvermiştir. II. Meş- 
rutiyet’le yönetimde etkin hale 
gelen , S u ltan  A b d ü lh am it’in 
tahttan indirilmesiyle de siyasal 
iktidara el koyan ve ne pahası
na olursa olsun devlet erkini bir 
başkasına  kap tırm am aya y e 
m inli bulunan ittihatçı elitler, 
m uhaliflerin i, d indar halk y ı
ğınlarını ve halk üzerinde etkin 
bir nüfuza sahip bulunan ulema 
sın ıfın ı s in d irip  ted ip  e tm ek  
için bu kavramı ve türevlerini 
psikolojik bir baskı aracı olarak 
kullanacaklardır. Artık, onların 
iktidarını tehdit eden her hare
ket “g er ic i” , her fik ir  “irti-  
c â ’î ” , h er g ru p  ya da şah ıs

“mürteci” dir.
İttihatçılar ve onları destekle

yen basın, İs tib d ad ’ı şiddetle 
eleştirip M eşrutiyet’i tebcil e t
tikleri halde m evcut hükümetin 
bazı uygu lam aların ı olum suz 
bulanlara bile taham m ül etm e
mekte, onları hemen “m ürteci” 
o larak  itham  e tm ek ted ir: Bu 
bağlamda İttihatçıların İttihad-ı 
M uham m edi C e m iy e ti’ne ve 
Volkan gazetesine yönelttikleri 
“ tu tu c u lu k ” , “ ta a s s u p ” ve 
“mürtecîlik” gibi iddialara Be- 
d iü zza m a n  S a id ’in (K ü r-  
dî/N ursî) 31 M art o lay ından  
iki gün önce Volkan gazetesin
de yaymlanmaya başlanan dizi 
yazıda verdiği cevap ilginçtir:

“Vehm: Şeriat isteyenlere bazı 
müzebzeb(şaşkın) olanlar “mür
teci” diyorlar.
“İrşad: Bizi de onlar, “dinsiz” ve 
“anarşist” demeye mecbur eder
ler. Bunlara deriz: Meşrutiyeti 
safsata ve hile ile koruyamadı- 
nız. Belki muallak bıraktınız. Bi
zim maksadımız, M eşrutiyet’i 
Şeriat kuvvetiyle muhafaza ve 
kökleştirmektir. Zerre kadar in
safları olsa idi, onların o anarşik 
m esleklerinde olmayan her 
adama “mürteci” demezlerdi. 
Zira mesleklerinde irticaa kadar 
çok mertebe ve menziller var-
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dır... Anarşist ve Farmason ol
amayan miirtecî değil, belki Şeri- 
tat-ı Garrâ’yı takip ediyor.” (10)

: «Y ine 3 '1 -M art’a tek ad d ü m  
eden günlerde Derviş V ahde
ti’nin benzer iddialara cevaben 
Volkan’da kalem e aldığı yazı
da geçen şu cümleler de dikka
te şayandır:

“İnkılap, inkılap diye kükrediği
niz başarılar, yine Şeriat-ı 
Ahmediye’fiin icrasını or-5
taya atarak husule gelme
miş miydi? Siz sözünüzden 
döndünüz. T iyatrolarda, 
zevku safâlarda, meyhane
lerde, kerhanelerde rezalete 
başladınız... Allah da şeri
atın sillesini ensenize indir
mek için İttihad-ı Muham
medi Cemiyeti’ni meydana 
getirdi. Acaba İttihad-ı 
Muhammedi Cemiyeti ne 
yapacak? B urası sizce 
malum olduğu halde, inkar 
etmek işinize geliyor; Şeri
at kelimesini telaffuz edenlere 
mürteci (!) diyorsunuz. Anasır 
arasına tefrika sokmak (!!) mana
sını veriyorsunuz...
"İttihad-ı Muhammediye Cemi
yeti ise, Kanun-i Esasi’ye sadık 
kalması ile kaim olabileceği 33 
senelik tecrübe ile sabit bir du
rumdur. Çünkü gerek ulema, ge
rek meşayih pek iyi bilirler ki, is
tibdat devrinde fıkıh kitapların
dan tutunuz da ilm-i kelam’a va
rıncaya kadar İslami kitaplar kül
hanlarda yakıldı; bir çoklarının 
yaprakları söküldü; bir çokları da 
tahrif olundu. Bu tahrifi Şerh-i 
Akaid’de gösterebilirim. Hele 
Buhari-i Şerif’e bile istibdadın

eli uzatılmıştı. Hal böyle iken ît- 
tihad-ı Muhammedi Cemiye
t i ’nin mürteci olmakla itham 
edilmek istenmesi, cinayetin, al
çaklığın en adisidir.” (11)

l
B ed iü zz am an  S a id ’in  ve 

V ahdeti’nin bu ateşli ifadelerL
elbette sebepsiz değildir. İk ti
darda bulunan İttihatçıların ve 
ordunun, İttihad-ı Muhammedi 
C em iyeti’ne bakışını yansıtan

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e 
ve günümüze gelinceye 

değin “irtica sopası”, 
İttihatçı, Halk Partili ve diğer 

iktidarlar tarafından, 
bir siyasal baskı aracı olarak 

muhaliflerinin tepesinde 
adeta Demokles’in Kılıcı 

gibi hep 
sallandırılıp duracaktır.

29 M art 1325/11 N isan 1909 
tarihli Umum Ordu E m ri’ nde 
bakınız neler deniyor:

“Kanun-i Esasî’nin ilanıyla Meş
rutiyet idaresinin kurulmasından 
beri muhtelif ad ve isimlerle bir 
takım cemiyetler teşekkül ettiği 
ve bunların çoğunlukla cühela 
ve halkın en aşağı tabakası ta
rafından kurulmuş bulunduğu 
görülmekte ve şu günlerde ise İt- 
tihad-ı Muhammedi Cemiyeti adı 
ile bir cemiyetin daha teşkil 
edilerek bir takım saf gönüllüle
rin bu cemiyete girmekte bulun
duğu işitilmektedir. Genel İslam

toplumu Şeriat-ı M utahhara-i 
Ahmediyye üzere kurulmuş olup 
Ehli sünnet vel-cemaat mezhe
binde bulunduklarından bunun 
hiçbir şekilde değişme ve sarsın
tıya uğraması mümkün olmadığı 
halde sırf genel düşünceyi karış- 

—tırmak, saf gönüllü halk ile ca
hilleri kandırmak ve müslüman- 
lar arasına nifak ve tefrika dü
şürmek ve bu suretle Allah ko
rusun, m ürteciler ve istibdat 

devrinin zalimlerine av
det ve kuvvet vermek 
maksadıyla teşekkül etmiş 
oldukları görülm üştür.” 
( 12)

Y ine bu bağlamda, itti
h a tç ı  b a s ın ın  ( T a n in , 
B a lk a n ,  La  T u rq u ía ,  
vb.), is tih fafla  “Sarık lı
la r” d iy e  nitelediği u le
m a sınıfını 31 Mart irtica 
had isesinden  birinci de
re c e d e  sorum lu  tu tarak  
k a m u o y u n d a  m ah k u m  
etm eye çalışm ası, irtica 
silahının politik bir baskı 

aracı olarak kullanılm aya baş
landığını gösterm esi bakım ın
dan oldukça anlamlıdır. (13) 

M eşrutiyet’ten Cum huriyet’e 
ve günüm üze gelinceye değin 
“irtica so p as ı” , İttihatçı, Halk 
Partili ve d iğer iktidarlar tara
fından, bir siyasal baskı aracı 
olarak m uhaliflerinin tepesinde 
adeta D em o k les’in K ılıcı gibi 
hep  s a l la n d ır ı l ıp  d u racak tır. 
Böylece, m evcut iktidarlar için, 
kam uoyunu yanıltm ak, hedef 
sap tırm ak v e  kendi hataların ı 
örtbas etm ek için kullanacakla
rı son derece elverişli bir mal
zeme de bulunm uş olacak, hini
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irticâ’m serüveni

hâcette sık sık irtica “hortlatı- 
lacaktır”.

“İrticâ”a Giydirilen 
Yeni Anlamlar

Denilebilir ki, Tanzimat’tan II. 
M e şru tiy e t’e ve öze llik le  31 
M art’a gelinceye değin ileri- 
geri kavram ları ekseninde sür
dürülen siyasi, fikri tartışmala
rın  yerin i a rtık  ink ılap -irtica  
tartışmaları almış ve bu söylem 
tevarüsen  C um huriye t’e g eç
miştir. Tabii, bu arada kavram
ların içeriği de değişmiştir: in- 
k ılab ’ın içeriğ i m eşrutiyet ve 
özgürlük ’le, irtica’ın içeriği ise 
istibdad ve d in ’le doldurulmuş
tur. (14)

Klasik olarak, Arapça sözlük 
m an ası “ g e ri d ö n m ek ” o lan  
“R a-C e-’a” kökünden türeyen 
rücû’, ircâ’, râci’, tercî’, irticâ’, 
m ürtecî’, istircâ’ gibi kavram 
lar, ıstılahi anlam da genellikle 
musibet anında “iıınâ lillahi ve 
innâ ileyhi râci’ûn: M uhakkak 
biz A lla h ’a â itiz  ve m utlaka 
O ’na d ö n ü cü leriz” (2 B akara 
156) diyerek A llah’a sığınmayı 
ifade ediyor ya da çağrıştırıyor
du. (Bkz. A rapça-Türkçe söz
lükler.) XX. yüzyıl başlarmdan 
itibaren  ise, irticâ , “ istibdadı 
y an i S u lta n  A b d ü lh a m id ’in 
sözde baskıcı rejimini destekle
m e k ” ve b e - ta h s is  31 M art 
V ak’a s ı’ndan sonra “istibdadı 
geri getirm eyi istem ek” an la
m ında siyasal bir söylem  ola
rak kullanılm aya başlandı. M. 
N ih at Ö z ö n ’ün O sm anlıccı-

Türkçe S ö z lü k 'ü nde ir t ic â ’m 
XX. yüzyılda “eskiyi istem e” 
anlam ında kullanıldığı kayde
d i lm e k te d ir^  15) N ite k im , 
Kâmûs-ı T ürkî’de (1317/1901) 
rü c û ’dan türeyen ir tic â ’ k e li
m esine yer verilm ediğ in i, ri- 
c â ’dan m asdar olan ve ‘üm id 
e tm e’ anlam ına gelen ‘ir tic â ’ 
kelimesinin bulunduğunu görü
yoruz. (16) Lügat-ı N a c i’nin  
1909(?) baskısında ise, ir ticâ’ 
kelim esine kazand ırılan  yeni 
anlam ı şöyle buluyoruz: “irti
câ’: “geri dönmek” demek ise 
de “istibdadı tekrar getirmek  
taraftarı olm ak” m anasında  
kullanılmaya başlanılmıştır.” 
(17)

Osm anlI’nın son dönem inde 
ve özellikle C um huriyet dev
rinde ik tidar e rk in i e llerinde 
bulunduran Batıcı elitler, artık 
rakiplerine karşı oldukça m ües
sir bir psikolojik silaha ve poli- ■ 
tik baskı aracına sahiptirler: ir 
ticâ’! ■

(İrtica edebiyatına dönüşen siyasal 

söylem e ve İı ticâ’ın bir baskı aracı ve 

kam uoyunu yanıltm a vasıtası olarak 

ku llan ım ına ilişk in  örnekleri “ S iste 

m in irtica N öbetleri” başlığı altında 

gelecek sayıdan itibaren sunm aya çalı

şacağız.)
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araştırma-inceleme

Demokrasinin İslam’la Bağdaşma Sorunu ya da 
Demokrasinin Kartezyen Geleneğinde 
“Ben” ve “Başkasının” Konumu*

Abdurrahman Arslan

Sutımii'yu ça lışacağ ım  bu 'tebliğ,-b irlik le  yaşam an ın  çok 
tartı.şıklığı g ım ım ü zık  m odern demokratik düşünce; gelenek 
içinde "hat" ve "başkası" ve banlar arasındaki ilişki m ese
lesi o lacaktır. B urada  d ile ge tirm eye  çalışacağım  husus 
ş u d u r :  b ir  k a n a a t  o la r a k , m o d e rn  d e m o k r a tik
d ü şü n c e !  g e le n e  ğ ın  p r a t ik te  ve ta r ih s e l  te c rü b e s in d e  
’'başkası" ile birlikte yaşam aya yapısal olarak müsait ola
m adığı; bundaki sebebin ise tairhlen taşıyıp getirdiği bir 
m irasın neticesi olduğunu ifade etmeye çalışacağını.

Demokrasi bir yönü ile Grek ler 
kadar eski; fakat diğer vönüvle de 
güzelliği tartışmaya açık olsa bile 
MONA LİSA kadar genç sayılır. 
Halkın kendi kendisini yönetmesi 
manasında eski; taşımakta olduğu 
evrensellik, eşitlikçi/eşitleştirici il
ke ve idealleri bakımından da ye
nidir. İnsanların kendilerini yönet
meleri ve yönetime katılmaları 
olarak özgürlüğü; ama belirli bir 
düşünce, tasavvur, hayat ve dünya 
görüşünü öngören normatif özelli
ği ile kendinde içkin bir baskıyı 
taşımaktadır.

Özel mülkiyete ilişkin haklara 
dayalı bir özgünlüğü öne çıkartan 
modern demokratik anlayış şüphe 
yok ki birey temellidir. Ne var ki,

demokratik gelenek, içinde sadece 
özgürlük ve eşitlik barındıran bir 
toplumsal proje ve yönetim biçimi 
sayılamaz. Bu tecrübenin, tarihini 
ve bu tarihin anlamını bu düzeye 
indirgeyerek açıklamaya kalkış
mak eksik bir girişim sayılmalıdır. 
Özünde ortaçağ sonrası insanının 
kendisini yeniden var etme ideali 
ve umudu bulunan; ve bu ideale 
göre kendisini dönüştürmek iste
yen bir toplumsallığın yönetim bi
çimi olarak düşünülmek zorunda
dır. Başından beri kendisi için ön
gördüğü hedefinde belirli bir top
lumsal yapı ve kurtuluşçıı bir mis
yon içkindir.

Demokratik diişünce/gelenek 
hem bireyin belirlenmiş bir hedefe

göre gelişme sürecini, hem de top
lumun tarihsel/ekonomik/kültürel 
evrimini düzenleme arzusu içinde 
olmak gibi bir hususiyete sahiptir. 
Dolayısı ile bu tecrübeyi ne sadece 
bir yönetim biçimine ne de özgür
lük sağlayıcı bir araca indirgemek 
mümkün görünmemektedir. Elbet
te bu durum bilim, din, birey, top
lum ve tarihe ilişkin tasavvur biçi
mimizle yakın ilişkili bulunmakta
dır. Netice olarak bu düşünce ve 
tecrübenin yaşandığı tarihsel/top
lumsal evrenin kendisini doğuran 
şartlar ve bunlar içinde var ettiği 
idealler ile, yine bu tecrübenin 
kendisi dışında kalanlara, yani 
böyle bir tecrübeyi yaşamamış 
olan "başkası/başkalan"na karşı 
aldığı tavır ve konum, gözardı edi
lemeyecek kadar önemlidir.

Öte yandan her ne kadar demok
ratik geleneği kendi tarihsel tecrü
besi olarak kişisel özgürlüğe ve ik
tidarın kullanım ına indirgemek 
mümkün olmasa da, bugün pratik 
düzlemde özgürlük ile özdeş hale 
gelmiş/getirilmiş haldedir. Dolayı- 
sı ile özgürlük ile özdeş hale gel
miş demokrasiye eleştiri getirme
nin riskli olduğunu biliyorum. Öte

* Bu yazı, 10-12 N isa n  1996 tarihinde Ege Ü niversitesi Edebiyat F akü ltesin in  20. 
kuru luş y ıld ö n ü m ü  m ünasebetiyle  İzm ir 'de  düzenlenen "C um huriye t, Demokrasi 
ve K im lik" sem pozyum unda  tebliğ olarak su nu lm uştur.
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“ben” ve “başkası”nın konumu

yandan günümüzde hepsi olmasa 
bile artık bir kısım nüslümanların 
da demokrasi aracılığı ile özgürlük 
talebinde bulundukları görülmek
tedir. Müsliimanlar açısından kim
liklerini temsil etme imkanları de
mokrasi istemekle aynı anlama 
gelmeye başlamış gibi bir durum 
söz konusudur. Bunda tabii ki ya
kın dönemlerde yaşanmış bugün 
bile izlerine sıkça rastladığımız 
tecrübelerin payı büyüktür. De
mokrasinin özgürlük ile bu kadar 
özdeş k ılınm asında her 
şeyden önce yakın dönem
de batıda yaşanan faşizm 
tecrübesi ile ülkemizdeki, 
askeri müdahalelerin tesir
lerini hesaba katmak duru
mundayız.

Ne var ki evrensellik id
dialarının kırılmalara uğra
dığı şimdilerde meseleye 
İslam ve müslümanlar ci
hetinden baktığımızda de
mokrasinin bir"araç" olma
nın ötesinde neye tekabül 
ettiğini ve özellikle de top
lumsallaşmada sınır çizen 
kimliğin, diğer bir ifade ile 
"ben" ve "başkası"nı, mo
dern demokratik geleneğin 
kendi düşünce ve tasavvur 
dünyasında nasıl tanımlayageldiği 
önemli sayılmalıdır. Aynı şekilde 
bu tanımlamanın günümüzdeki ör
neği de, üzerinde durulmayı ge
rektiren hususiyetler taşımaktadır. 
Bu hususiyetleri dile getiren günü
müzdeki örneklere daha sonra de
ğinmeye çalışacağım. Burada söy
lemek istediğim şudur: Modern 
demokrasilerin kültüründe "ben" 
ve"başkası" kavramsallaştırımı be
lirli bir içeriğe zorunlu olarak bağ
lı kılınarak yapılmakta; bu içeriği

ise yine belirli bir tarihsel mirasın 
şekillendirdiğini ya da ona kendi 
rengini kattığını görm ekteyiz. 
Bunda da modern demokratik ge
leneğin geleceğe dönük eşitlik 
söylemi ile hayatın pratiğinde bir 
gerçeklilik olarak ürettiği eşitsizlik 
üzerine kurulu ideallerinin ve yö
netim biçiminin, kadim Grekte ol
duğu gibi, kendini üstün bir konu
ma yerleştirebilmesi için "başkası
nı" tanımlaması ve neticede "baş
kası" ile kurduğu ilişki biçimi di-

Ne varki İslam'da demokratik bir 
geleneği başlatmanın mümkün 

şartlarını bulma beklentisi 
doğrultusunda yapılacak  
yorumlar, aynı zam anda  

insanoğlu için hem farklı bir 
iktidar anlayışının, hem de 
benzerlikleri yanında farklı 

erdemler üzerine kurulu farklı bir 
toplumsal örgütlenme biçiminin 

imkanının yitirilmesine 
sebep olacaktır.

ğer kültürlerden önemli bir mahi
yet farklılığı göstermiştir/göster
mektedir.

Öte yandan İslam'ın günümüzde 
demokrasiye refere edilerek yo
rumlanmaya çalışılması; diğer bir 
anlatımla İslam'dan demokratik 
bir düşünce, tasavvur ve yönetim 
biçiminin imkanlarının aranması 
modern dünyanın ilgi odağı haline 
gelmiş durumdadır. Her ne kadar 
İslam'ın demokrasi ile görünüşte 
çelişen bir tarafının olduğunu söy

lemek zor olsa da; aynı şekilde de
mokrasiye uygun ve onu öngören 
bir tarafının olduğunu söylemek 
de ondan çok daha zor görünmek
tedir. Toplumun örgütsel yapısı 
için demokratik ilkeler ile İslam'ın 
ilkeleri "form" da benzerlikler 
gösterse de, bu ilkelerin büyük ço
ğunluğu içerikleri ile İslam’la ça
tışmaktadırlar. Rasyonel şekilde 
içeriklendirilmiş bu ilkelerin de
mokrasilerde eşitlik sağlayıcı bir 
yardımı olabilir, fakat bu ilkelerin 

İslam'ın adalet anlayışını 
dağıtma sürecinde çatışma 
doğuracağı muhtemeldir.

Ne varki İslam'da de
mokratik bir geleneği baş
latmanın mümkün şartları
nı bulma beklentisi doğ
rultusunda yapılacak yo
rumlar, aynı zamanda in
sanoğlu için hem farklı bir 
iktidar anlayışının, hem de 
benzerlikleri yanında fark
lı erdemler üzerine kurulu 
farklı bir. toplumsal örgüt
lenme biçiminin imkanı
nın y itirilm esine sebep 
olacaktır. Tarihsel tecrübe
si içinde demokrasinin bir 
değer, özünde insan aklı
nın doğruyu bulacağına ve 

bu aklın gücüne herhangi bir sınır 
koyulamayacağına ilişkin inanç; 
kurum lar aracılığı ile sağlanan 
ilişkiler türü ve eşitlikçi/ eşitleşti
rici bir süreç olarak yerleşmesi; 
düşünce, kültür, ahlak, adalet ve 
kurumlar düzeyinde rasyonel/po
zitif düşünme sürecini de neredey
se zorunlu kılmıştır/kılmaktadır.

Eğer bu kanaatler doğru ise; 
acaba demokrasi ile rasyonellik 
arasında nereye kadar bir ilişki 
mevcuttur; ve demokratik zihniyet
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bir yönü ile seküler hususiyetlere 
sahip olmak zorunda değil midir? 
Dolayısı ile sivil ve siyasal, kamu
sal ve özel alanların ayrışmaları bu 
hususiyetin doğurduğu neticeler 
sayılabilir mi! Acaba taşımakta ol
duğu yapısal hususiyetin hasılası 
olarak mı dem okratik gelenek 
"ben" ve "başkası"nın tanımını, 
dolayısı ile bunların birlikte yaşa
yabilmesini sağlıklı bir zeminde 
var kılamamaktadır.

Demokrasi Avrupalı geleneği 
içinde, "sivil toplum", "ben" ve 
"başkası"nı tanımlama biçiminin 
kendine has özelliği ile, insanlık 
tarihinde ilk defa ortaya çıkmakta
dır. Sözleşme temelli bir toplum 
anlayışının hakim olduğu batı 
dünyasında, demokrasi Kartezyen 
gelenekte anlam ve varlık bulan 
"birey" üstüne kuruludur. Ayrıca 
"ortak iyi"nin tesbiti ve toplumun 
örgütlenme ilkeleri ve kavramsal 
araçları rasyonel temeller üstüne 
oturmuştur. Isaiah Berlin'in de de
diği gibi; modern dönemde ilke 
olarak sadece tek doğru bir hayat 
biçimi bulunmaktadır. O da aklın 
koyduğudur. Dolayısı ile her insa
nın tek bir amacı vardır; o da ras
yonel yöndedir. Bütün bu rasyonel 
varlıklar neticede tek bir evrensel 
uyumda biraraya geleceklerdir. 
Bütün çatışmalar ve trajediler ise, 
aklın irrasyonel ile olan çatışması
nın neticeleridir.

Belirli bir hayat biçiminin yine 
belirli bir yönetme/yönetilme biçi
mine az-çok tekabül etmesi gerek
tiğini kabul edersek; denebilir ki 
dem okrasi geleneği kadim 
Grek'ten modern zamanlara kadar 
içinde hep rasyonel bir mirası taşı- 
yagelmiştir. Bunu modern episte
molojinin ve bireyin kurucusu sa

yılabilecek Descartes'ten dolayı, 
Kartezyen olarak adlandırmak 
mümkün. Kartezyen gelenek der
ken, Descartesci düşüncenin kesin 
doğru arayışını değil; özne-nesne 
ilişkisini; diğer bir anlatımla "ben" 
ve "başkası"nın kurgulanımmdaki 
kaynak ve yöntem kastedilmekte
dir.

__Kartezyen tasavvur ya da duşun--
me biçiminde "özne", yani "başka- 
sı"nm karşıtı olarak "ben", kendi 
varlık meşruiyetini kendi içinde 
taşıyan bir yeterlilik, bunun neti
cesi olarak da kendini "diğerin
den" yalıtan bir özellik taşımakta
dır. Çünkü kendini idealist bir 
okuma biçiminin imkanı ile kapalı 
bir dünyaya dönüştüren demokra
tik/modern insan, aynı zamanda 
dışarıya kapalı bir toplum ve uy
garlığın "başkası"nı dışlayan dün
yasını inşa etmiştir bununla.

Siyasal ve toplumsal düzeyde 
çok zaman uğraşmakta olduğumuz 
bir çok meselenin altında, aslında 
“ben” ve “başkası” olgusunun yat
tığını söyleyebiliriz. Neticede top
lumsal dünyanın gerçekliği “ben” 
ve “başlcası”mn arasındaki ilişki 
üzerine kurulmuştur. “Ben” ve 
“başkası” ya da farklı olma mese
lesi, özellikle batının tarihsel/fel
sefi geleneğinde ve bizzat hayatın 
pratiğinde ciddi bir mesele olagel
miştir. Nihayet meselenin boyutu 
farklı kültürler, farklı toplumlar ile 
kurulacak ilişkiye kadar uzanmak
ta; siyasal ve toplumsal örgütlen
me ve yönetim için önem taşımak
ta; muhtevasında bir güç ilişkisi 
barındırmaktadır.

Acaba “ben” ve “başkası” mese
lesini, farklı alanlarda yapılan yan
lışlığa düşmeden, yani onları onto- 
lojik bir indirgemeye uğratmadan 
nasıl konumlandırabilifiz ve ta
nımlayabiliriz? Sorusu kanımca

önemli sayılmalıdır. Kişisel kanaat 
olarak bunu sadece semavi dinle
rin yaptığını söyleyebileceğime 
inanıyorum. Fakat buradaki esas 
nokta bunu bugün yaşayan dinle
rin kendi tarihsel tecrübeleri için
de nasıl gerçekleştirdikleri önem 
taşımaktadır.

Eğer Rönesans sonrası modern 
Avrupa/nın kendi -tarihine farklı 
bir kimlik, yani “ben” ve “başka
sı” cihetinden veya bunların ilişki
leri açısıdan bakılacak olunursa; 
batı yönünden bu durum ne bir uz
laşma ne de bir anlaşma ile netice
lenmiştir.* Anlaşma ve uzlaşma 
kavramları fazla işlev icra edeme
diklerinden, meseleyi çözmek “to
lerans” a dayandırılarak olmuştur. 
Bu sebeple demokratik yöndeki 
gelişmeler ile tolerans aşırı vurgu 
koşutluk içinde seyretmiştir. Fakat 
bu tecrübenin farklı değil, aynı di
ni/tarihi paylaşanlar arasında ya
şandığını biliyoruz.

Hıristiyanlık tarihteki tecrübesi 
içinde dini temeldeki farklılıkları 
marjinalize ederek toplumsal dü
zeyde getolaştırmıştır. Buna örnek 
olarak yahudileri verebiliriz. Öte 
yandan değişik yorumlardan kay
naklanan düşünce düzeyinde teza
hür eden kendi içindeki farklılıkla
rı ise “günah” sayarak -ki bu, mi
ras alınan Grek mantığı veya Kar
tezyen okuma biçimi içinde irras
yonel bir durumdur- yok etmeye 
çalışmıştır.

Dolayısı ile kendi tarihsel tecrü
besi içinde Kadim Grek’ten bün
yesine alarak taşıyıp getirmekte 
olduğu mirasın neredeyse kaçınıl
maz neticesi olarak Hıristiyanlık, 
J.Roberts’in tesbit ve ifadesiyle ta
rihte “başkası” ile birlikte yaşama 
tecrübesine sahip olmayan tek din 
olma özelliği taşımaktadır. Bud- 
hizm, Konfiiçyanizm, Yahudilik 
ve İslam’ın başka dinden olanlarla 
birlikte yaşama imkanına ve tecrü
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“ben” ve “başkası”nın konumu

Dolayısı ile kendi tarihsel tecrübesi içinde Kadim 
Grek’ten bünyesine alarak taşıyıp getirmekte ol
duğu mirasın neredeyse kaçınılmaz neticesi ola
rak Hıristiyanlık, J.Roberts’in tesbit ve ifadesiyle ta 
rihte “başkası” ile birlikte yaşama tecrübesine sa
hip olmayan tek din olma özelliği taşımaktadır.

besine sahip dinler olduklarını 
söylemek mümkün.

Hıristiyanlığın bünyesindeki bu 
mirasa kısa da olsa daha sonra de
ğinmeye çalışacağım. Buna ilave 
olarak Hıristiyanlığı eleştirmek gi
bi bir maksat içinde olmadığımı da 
özellikle belirtem ek istiyorum. 
Burada dile getirilmek ve dikkat 
çekmek istenen nokta şudur: Mo
dern demokratik gelenek, “ben” ve 
“başkası”nı kavrayış biçiminin ve 
tanımlama mantığının tabii netice
si olarak “başkaları”, yani başka 
dinden olanlar ile birlikte yaşama 
tecrübesine sahip olmayan bir di
nin ondört yüzyıllık tarihsel tecrü
besinin sonunda ortaya çıkmıştır. 
Demokrasi böyle bir mirasın 
olumsuzluklarım da aynı zamanda 
bünyesinde taşımaktadır; aynen 
Hıristiyanlığın Grek mirasını ken
dinde taşıdığı gibi. Diğer bir ifade 
ile modern demokratik gelenek ta
şımakta olduğu Kartezyen özelli
ğinden dolayı bugün hala “başka
s ın a  açık değildir ve olamamak
tadır. Fakat bunun yanında birlikte 
olabilmek için “başkasına başın
dan beri sadece iki seçenek sun
maktır: bunlardan biri asimilas
yon diğeri ise eliminasyondur. Bu 
durumu konuşmanın sonunda ya
şayan iki örnekle kısaca izaha çalı
şacağım.

Şimdi Kadim G rek’ten günü
müz modern demokrasisine kadar 
uzanan mirasa kısaca değinmek is
tiyorum.

Hıristiyanlıkla da eklemlenmiş 
Greklerden gelen insan anlayışın
da, insanın kendi kaderini kendi 
elinde bulundurduğuna; bu insanın 
içinde yaşadığı “zaman”ın ise be
lirli bir amaç doğrultusunda evril- 
diğine inanmak, batı tarihinin be
lirleyici unsurudur. Bu tarih anla
yışı içinde; Grek’ler, kendi dilleri
ni, tanrılarını ve geçmişlerini pay
laşan insanların gerçekte ancak in

sanca bir hayat yaşayabileceklerini 
varsayıyorlardı. İnsanı tanımlar
ken kullandıkları kıstaslar Grekle- 
rin kendilerini diğer insanlardan 
farklı, özel insanlar olarak görme
lerini doğuruyordu. Buradaki Grek 
insanı rasyonel aklın idolleşmiş 
temsilcisi durumundadır; Polis ve 
orada hüküm süren hayat biçimi 
ise uygar olmanın ve uygarlığın 
numunesi sayılır. Bundan dolayı 
uygarlık barbarlık, yani diğer bir 
ifade biçimi ile “ben” ve “başkası” 
arasındaki farklılığa aşırı vurgu 
Greklerin kendilerinden sonraki 
dünyaya bıraktığı mirasıdır. Hatta 
yahudilerin de Greklerce barbar 
olarak görüldüğünü belirtmeliyiz. 
Nitekim batının kendisini her za
man barbarlığa (“antropos”Iara) 
karşıt olarak konumlandırdığını-ve 
uygarlık (etnos) olarak gördüğünü 
söyleyebiliriz. Dolayısı ile bu kar
şıtlık Grelclerde seküler, fakat Hı
ristiyanlıkta kendisini dini bir 
form içinde devam ettirmiştir.

Hıristiyanlık bir yönü ile Roma 
karşısında üçüncü ve dördüncü 
yüzyıllarda kendi kendisini inşa 
ederek var etti. Bu var-oluş aynı 
zamanda bilhassa Grek ve Ro- 
m a’nın entellektüel ve örgütsel 
mirasının bünyeye aktarılarak iç- 
selleştirilmesidir. Böylece Grek 
rasyonalizmini bünyesine alarak 
onu geleceğe, yani modern döne
me aktarmayı sağladı. Ne varki bu 
miras başkası ile yaşamayı müm
kün kılamayan, fakat ona sadece

“asimilasyon” ya da “eliminas- 
yon” gibi iki seçenek sunan belirli 
bir mantık kurgusunun benimsen
mesi olmuştur.

Başkası, önceleri Po lis’in ve 
Roma’nm, şimdi de artık Hıristi
yanlığın dışında kalanlardır. Bura
daki önemli nokta “ben” ve “baş
kası” kavramsallaştırımınm dinde
ki kafir-mümin ayırımına uygun 
düşmesi, sadece forma ilişkindir. 
İçeriği belirleyen mantıksal kurgu 
dine ait olmaktan'çok Grek mantı
ğının çalışma ve düşünme biçimi
ne denk düşmekte olduğu söylene
bilir.
- Ne var ki devralınan bu mirasın 
bir çok sebeple birlikte aynı za
manda 13. Yüzyıldan itibaren Hı
ristiyanlığı da dönüştürmeye baş
ladığını söyleyebiliriz. Bu tarihten 
itibaren Hıristiyanlık doğduğu ilk 
kaynağını terkederek kutsal mer
kezini Kudüs’ten Roma’ya taşımış 
olur. Bu durum  diğer dinlerde 
görülmemiş bir olgu olarak dikkat 
çekmektedir.Fakat bu aynı zaman
da “ben”in, yani Avrupa ve Avru
palılık düşüncesinin inşasına baş
landığı bir döneme de denk düş
mektedir. Avrupa sözcüğü çok 
sonraları, yaklaşık 16. yüzyıldan 
itibaren yaygın şekilde kullanıl
maya başlanacaktır. Bu bağlamda 
Edward S a id ’in söylediğinin 
aksine oryentalizmin varedilmesi- 
nin sebebi doğu’nun sömürülmesi 
değildir. Tersine doğunun sömü
rülmesi bir sonuç/hasıla olarak or
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taya çıkmıştır. Oryentalizm, sonra
ları sömürmek için başka amaçlar
la meydana getirilmiş olanın geliş
tirilmiş hali sayılmalıdır.

Bir kanaat olarak, oryentalizmin 
sebebi “Oksidant” ın diğer bir ifa
de ile Avrupalı “ben”in inşası için 
“başkası”na yani “oriyent”e ihti
yaç duyulmuş olunmasındandır. 
Eğer Grek mantığı içinde düşünür
sek: Avrupa “polis” sayılırsa, poli
sin iki şeye ihtiyacı olacaktır; Bar
barlara ve homojenlik arayışına. 
Nitekim Hıristiyanlığın 13. yüzyıl
dan itibaren farklı düşüncede olan
ları cezalandırma yoluna gittiği 
görülür. Bunda Hıristiyan 
dininin ortaçağdan beri bir 
ideal olarak taşınmakta ol
duğu Homojen, dolayısı ile 
“başkası”na açık olmayan 
bir ümmet olmayı hep arzu
lamış olmasıdır. Bu idealde, 
orta-çağ dünyasının total ve 
rasyonel olmasının etkili ol
duğu söylenebilir. Bu olu
şum veya arayış kendi refe
rans kaynağını yine kendi 
içinde taşıyan “ben”in baş
ka bir deyimle Avrupalılı
ğın inşasıdır. Netice olarak, 
nasıl ki, “Polis”in vatandaşı 
olmayan barbar sayılmışsa; 
nasıl ki kilisenin dışında ka
lan sekülerse; Şimdi oksi- 
den t’in dışında kalan da 
barbardır, (antropos’tur), 
başkasıdır; ve onu önce de 
değindiğimiz gibi iki seçen
ek beklemektedir; Asimilasyon ya 
da eliminasyon.

Tamda bu noktada şimdi Des- 
cartes bulunmaktadır. Kartezyen 
özne idealist bir okuma ile kendi 
refaransını -Avrupa gibi- kendi 
içinde taşıyarak var olur. Aynı za
manda da modern demokratik top
lum için gerekli olan “birey”i ve 
epistemolojik temeli kurar. Bu ras
yonel temeldir ki kendi dışındaki-

ni düşLinmeyen/düşünemeyen biri 
olarak varsayar; ve onu tanımlama 
hakkını kendinde bularak ona ne
sne, yani “başkası” kimliğini giy
dirir.

Fakat biz başından beri biliyo
ruz ki, “Polis” ile dışındakiler; hı- 
ristiyan ile olmayanlar; Avrupa ile 
Avrupalı olmayanlar; özetle oksi- 
dent île orıyerit’in arasında uzlaş
ması mümkün olmayan bir sınır ya 
da çelişki bulunduğu lcabuledile- 
gelmiştir. Y.Kipling’in “doğu do
ğudur, batıda batı” deyişi hatır
lanacaktır.** Hatta bu çelişki baş
langıçta tabiatın da başkası kate-

Ne varki böyle bir durumun 
İslam cihetinden kabulü 

mümkün değildir. İslam kendine 
ait farklı toplumsal ilişkiler ve 

yapılanmalar önermekte 
olduğundan ve bunuda 

kartezyen olmayan bir özne, 
yani mümin ile yapm ak  

istediğinden müslümanlar, 
İslam’ın demokrasiye değil, 

demokrasinin İslam’a bakarak  
kendini tanımlamasını doğru 

bulmaktadırlar.

gorisine alanırak ona karşı savaş 
açılması şeklinde tezahür eder. İla
ve olarak demokratik geleneğin 
aynı zamanda insanı özgürleştirdi
ğine inanılan bu “savaş” ilişkisi 
içinde var olageldiği söylenebilir.

Daha önce de değindiğimiz gibi, 
modern demokratik gelenek kendi 
mantıksal kurgusu ve epistemik 
doğasının bir hasılası olarak ta- 
nımlayageldiği “başkası”na, başın

dan beri sadece iki tercih sunmak
tadır. Bunlardan biri asimilasyon 
diğeri ise eliminasyon’dur. Dün
yanın, modernleşme süreçlerinde 
giderek nasıl batıya benzediği- 
ni/benzetildiğini gözlemleyerek 
bunların yeterli bilgisine sahip du
rumdayız. Direnenlerin ise nelere 
muhatap kı 11ndıjdarım_daJ3İ 1 iyo- 
ruz. Nitekim 20. yüzyılın sonun
daki demokratik uygarlığın şimdi
lerde üstünde yoğun şekilde tartış
tığı iki tezine baktığımızda da, yi
ne bu iki seçeneğin günümüzdeki 
temsilcilerini görebiliyoruz. F. Fu- 
kuyama tarihin sonuna gelindiğine 

vurgu yapan tezi ile “asi- 
m ilasyoncu” tercihin ses
lendireni olarak, asimilas
yon sürecinin tamamlandı
ğını ilan etmektedir. Şüphe 
yok ki elde edilen bu neti
cede, kendini tanımlamak 
için ihtiyacı olan “başka
s ın ın  asimile edilmiş ol
ması, “kartezyen/demokra
tik özne’nin “canının sıkıl- 
masını”da kaçınılmaz kıla
caktır. S .H untington ise 
“elim inasyoncu” tercihin 
seslendiricisi olarak farklı 
uygarlıkları (her ne kadar 
buna din diyemiyorsa da) 
savaştırm ak  istem ekte, 
böylece “kartezyen/demok
ratik özne”nin işinin kolay
laşacağına inanmaktadır.

Ne varki böyle bir duru
mun İslam cihetinden ka

bulü mümkün değildir. İslam ken
dine ait farklı toplumsal ilişkiler 
ve yapılanmalar önermekte oldu
ğundan ve bunuda kartezyen ol
mayan bir özne, yani mümin ile 
yapmak istediğinden müslüman
lar, İslam ’ın demokrasiye değil, 
dem okrasinin İslam ’a bakarak 
kendini tanımlamasını doğru bul
maktadırlar. Bu çabanın nihayette 
“ben” ve “başkası”nın ilişkisi ci
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“ben” ve “başkası”nm konum u

hetinde kartezyen olmayan bir öz
gürlük olacağını söyleyebiliriz.

Kısa olacak şekilde İslam ’ın 
başkasını nasıl tanımladığına deği
nirsek; denebilir ki İslam’ın “baş- 
kası”nı tanımlayışı müslümanın 
tercihine göre değil, verili tanımlar 
aracılığı ile olmaktadır. Her şey
den önce İslam’ın, tanımlamaya 
girişirken “başkası”na yönelik so
rusu ve değerlendirmesi kimliği 
öne çıkartan bir özellik taşımaz. 
Kimlik ikincil öneme sahiptir. Do- 
layısı ile sofu kimliği değil varlığı 
önceleyen kozmolojik bir soru 
olarak ortaya çıkar. Çünkü “başka
s ın ın  bizzat kendisine yönelik so
ru, soruyu soran “ben”i de içine 
alan kozmolojik bir değerlendirme, 
hususiyeti taşır. Böyle bir soru ise 
elbetteki yaratılmış olmayı gönde- 
me getirir. Dolayısı ile “başkası”, 
müslüman olmayan biri, her şey
den önce yaratılmış olan bir var
lıktır. Özne/Müslüman onu sadece 
kimlik bağlamında ve de verili bir 
kim lik ile tan ım layabilir an
cak.***

Böyle bir durumda “ben” ve 
“başkaları” yaratılmış olma bağla
mında aynı ontolojik düzlemi pay
laşmaktadırlar. İkisi arasında ku
rulacak ilişki herşeyden önce ras
yonel, eşitlikçi/eşitleştirici bir iliş
ki olmaktan çok, içeriğini kendisi
nin belirlediği İslam ’ın, adalet 
kavramı üstünde cereyan edecek
tir. Öte yandan ontolojik düzlem
deki ortak özelliği koşut olarak 
müslüman “hidayetin Allah’tan ol
duğunu” bildiği için, diğer bir ifa
de ile İs lam ’da haz ır bulduğu 
“başkası” kavramı sebebiyle, ras

yonel ve homojenliği hedefleyen 
bir akıl yürütmeye engel teşkil 
edeceği kaçınılmaz olmaktadır.

İslam’da ayet sözcüğü; işaret, 
delil, yaratıcının varlığına şahitlik 
eden manasına gelmektedir. Dola- 
yısı ile yeryüzündeki herşey yara
tıcının varlığına şahitlik eden birer 
ayettir. Aynı varlık evreni içinde 
bulunan insan da bu ayetlerden bi
ridir.

Bu evren içinde üstün kılınmış 
insan hem ayet, fakat aynı zaman
da da ayet’i algılayan biri duru
mundadır. Yani burada ayet sürgit 
ayet değildir; mukayeseli diğer bir 
anlatımla burada A, Kadim Grek 
zihninin kabul ettiği gibi sadece ve 
salt A değildir. Dolayısı ile özne- 
nesne/ben-başkası ilişkisinde de 
nesne/başkası, aynı zamanda öbür 
dünyada özne/ben için şahitlik ya
pacak biridir: dolayısı ile salt nes
ne/başkası değildir ve bu ikisi ara
sındaki ilişki aşkın bir içerik (şa
hitlik) taşıdığı için önemlidir. Bu
rada söylemeye çalıştığım, müslü- 
manın “başkası” ile kurduğu ilişki 
“kartezyen düşüncenin”/”demok- 
ratik zihnin” imkanları ile algıla
namaz ve kurulamaz. Aksi halde 
İslam’ın farklı olanın farklılığını 
koruması ilkesi ortadan kalkmış 
olur. Netice olarak İslam özne- 
nesne ya da ben/başkası ilişkisini 
farklı şekilde kurmaktadır. Bu se
beple İslam ve kurmak istediği 
siyasal yönetim biçimi, modern 
demokratik gelenekte olduğu gibi 
birey değil, mümin; toplum değil, 
ümmet üstüne kurulmayı hedef
lemiştir. ■

D İPN O TLA R

*Burada aynı dini/kültürel gelenek içinde 
“ben” ve “başkası”ııdan bahsedişim izin 
sebebi, H ıristiyanlığın “m onalistlik  bir 
yapı, homojen bir düşünce” ve “Mümin
ler Topluluğu tasavvuru" ve arayışından 
dolayıdır. Dini farklı yorum lamak “baş
kası” olmaya yeterli olmuştur.

**B urada hatırlanılm ası gereken trajik  
bir hususta, oıiyentalism ile yaygınlık ka
zanan doğu-batı ayrım ının müslümanlar 
tarafından kolayca benimsenmiş olunma
sıdır. Oysa İslam cihetinden coğrafi te
melli m ekansal bir ayırım ın m eşruiyeti
nin olduğunu söylemek m üm kün değil
dir.

***Burada b ir hususa değinm ek gerek
mektedir. Şüphe yok ki Hıristiyanlık da 
aynı kozmolojik soruyu sorm akta ve cev
abı da yine yaratılmış olm a bağlamında 
vermektedir. Burada vurgulam aya çalış
tığ ım ız böyle b ir soruyu H ıristiyanlık , 
G rek’lerden aldığı m irasın içeriğindeki 
müdahaleci unsurlarını da katarak cevap
landırmaktadır. Bu etkilenm eden dolayı 
so runun  p ra tik te  tezah ü r eden  cevabı 
değindiğim iz tercihler şeklinde olm ak
tadır. Bu soruya pratikte verilen cevabın 
m isy o n e r lik  o la ra k  so m u tla ş t ığ ın ı , 
bununda asimilasyoncu bir içeriğe sahip 
olduğu bilinmektedir. Öte yandan, “batı- 
dışı insanın” , insan evrimini açığa vuran 
“tanrının büyük varlık zincirinden” hangi 
halkayı oluşturdukları meselesinin batıda 
çok tartışıldığı bilinmektedir.
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Halka Rağmen Halk İçin Eğitim -II

Eğitimde Toplumun Gasbedilmiş Haklan

Burhaneddin Can

“Çocuklarınızı kendi devrinizden daha ileri bir anlayışa 
göre terbiye ediniz, Unutmayın ki onlar sizden sonraki bir 
zamanda yaşayacaklar”
—  Hz. Ali

Giriş

E ğ itim , fe rd in  ih t iy a ç la r ı ,  
toplum un ih tiy aç la rı, siyasal 
s is tem , g lo b a l e tk ile ş im le r , 
eğitim sisteminin yapısı, felse
fe s i, y ö n e tim i, m ü fre d a t, 
iletişim  ve ekonom i gibi fak
tö r le rd e n  b i r in c i l  d e re c e d e  
etkilenmektedir. Geçen yazıda 
eğitimin amacı, tanımı, eğitime 
etki eden fak tö rle r, eğ itim de 
insan  u n su ru  ve cu m h u riy e t 
döneminde yetişen neslin temel 
özelliklerini incelemiştik.

Burada; eğitim  ile toplumsal 
ihtiyaçlar arasındaki ilişk i ve 
eğ itim  p o litik a la rın ın  tesb iti 
üzerinde duracak ve bazı öneri
lerde bulunacağız.

I- Toplumsal İhtiyaçlar 
ve Eğitim

Eğitim i, ferdin  k işiliğ in i top
lumsal değerleri gözönüne ala
rak inşa etmek; şahsiyeti koru
yacak bir m eslek  edindirm ek 
ve toplumun temel kültürel de
ğerleri ekseninde geleceğe ha
zırlama olgusu ve süreci olarak
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tanım lam aktayız. B urada fer
din  k iş iliğ in in  in şasında baz 
alınan ana unsur, toplumsal de
ğerlerdir. M eslek edindirm e, 
bir öğretim  faaliyetinin sonu
cudur. Am a m eslek  ah lak ı, 
toplumsal değerlerle, m esle
ğin gerektirdiği özel davra
nışların bileşkesi olarak olu
şur.

Temel Değerlerin Korunması

Her yeni gelişen meslek, toplu
m un değer sisteminin oluştur
duğu bir semantik alanda ahla
kını oluşturur. Ancak bu bakış 
açısı ile toplum, geleceğe kül
tür ve medeniyetini zenginleş
tirerek taşıyabilir. Öyleyse top
lumun birinci derecede ihtiya
cı, tem el değerlerin in  k o run
ması, kültür ve medeniyetinin 
gelecek kuşaklara zenginleşti
rilerek aktarılmasıdır.

Bu bağlamda, din, örf, adet, 
g elenek  ve görenek ler, tarih  
şuuru , kü ltü re l d eğ erle rim iz  
eğitim aracılığı ile genç nesil
lere ak tarılm alı, öğ re tilm eli, 
benimsetilmelidir. Ancak böy

lelikle toplum , olaylar karşısın
da ortak duygu, düşünce, inanç 
ve hareket b irliğ i içinde bulu
n a b il i r .  T o p lu m a  e tk i eden  
farklı kuvvetlerin  bileşkesinin, 
n ih ay e tte  o lu m lu  is tikam ette  
o lab ilm esi; top lum un o lay lar 
karşısında aynı ortak heyecanı 
duyması, ortak  bir dayanışm a
ya girmesi bu temel varsayıma 
bağlıdır. Eğitim , ancak bu ba
kış açısı ile fertleri, toplumun, 
m illetin b ir azası, ülkenin va
tandaşları yapar. Toplumun or
tak paydalarını oluşturur. Aksi 
takd irde  h e r  o lay , top lum da, 
haklı veya haksız önemli değil, 
daim a gayr-ı mem nunların sa
yısını artıracaktır. Eğer bir eği
tim  s is tem i, top lum sal değer 
eksenli bir yapılanış içinde de
ğilse, bu sonuç kaçınılm azdır. 
Son 200 yıllık  süreçte, toplum 
hep gay r-ı m em nun  o lm uşsa 
n e d e n i b ü y ü k  ö lçü d e  bu- 
dur.(l,2)

B ir eğitim  sistem i, dayanış
m ayı a r tıra m ıy o r  ça tışm aya , 
gerilime neden oluyorsa, göre
vini yapam ıyor dem ektir. Her 
toplum sal o lay  gibi eğitim  de



toplum hakkını istiyor

to p lu m d ak i o luşum lardan  et 
k ilen ir. D o lay ısıy la  toplum u 
dikkate almak zorundadır. Top
luma rağmen tarihte başarı ka
zanmış ne eğitim sistemi, ne de 
siyasal sistem mevcuttur. Top
luma rağmen eğitim sistemi ve 
siyasal sistem diktatörlüklerde 
mevcut olmuştur. Ancak hiçbir 
diktatörlüğün ömrü de uzun ol
mamıştır:

İlahi sünnetin gereği, bu böy- 
ledir.

“Zulm etm ekte olanlar, nasıl 
bir inkılaba uğrayıp devrile
cek lerin i p ek  yakında  b ile 
ceklerdir” (26 Şuarâ 227)

Bugün toplum, eğitim siste
m inden sadece dinine, örfü
ne, g e len eğ in e , gören eğ in e  
kültür ve medeniyetine saygı
lı o lm a y ı bek lem iyor; aynı 
zamanda bunları öğretmesini 
ve y a şa tm a s ın ı da is tiy o r . 
T ürkiye’nin geleceğini olum 
lu veya olum suz istikam ette 
etkileyecek temel olgu budur. 
H erşey, bu temel isteğe göre 
şekillenecektir. Bunu Türki
ye’de yaşayan herkes iyi dü
şünmeli ve iyi anlamalıdır.

Çağdaş Bilginin 
Öğretilmesi ve 

Toplumsal Değerler

B ugün top lum , eğ itim  s is te 
m inden dünyadaki bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri ve bilgi
leri yeni nesillere öğretm esini 
istiyor. Gençlerin en son bilgi
lere göre, m esleki form asyon 
kazanm ası m utlaka olmalıdır.

Ancak bilim  ve teknolojideki 
başdöndürücü değişim ve geli
şim gençlere öğretilirken ve bu 
çerçevede gençler meslek sahi
bi yap ılırken , yukarıda  ifade 
olunan temel değerler ve kültü
rel yapı tahrip edilm em elidir. 
Toplum  bu konuda hassasiyet 
istemektedir.

Karalama, Kötüleme, iftira
Kampanyası Durdurulmalı

Bilim ve teknolojide geri kal
mışlığın gerçek nedenleri orta
ya konulmalı; son derece basit, 
h a tta  ip tida i d iyeb ileceğ im iz 
yüzeysel itham  ve yorum larla 
genç nesiller şartlandınlmama- 
lıdır. Sağlam bir tarih, düşünce 
ve bilim şuuruna sahip olabil
menin yolu, olguyu olduğu gi
bi, enfüsi değerlendirilm eler
den arındırılmış olarak, ortaya 
koyabilmekten geçer.

Bu noktada tarih ve geçmiş 
nesiller değerlendirilirken, geç
mişin olumlu ve olumsuz yön
leri, eğitim  sistem inde m üfre
data yansım alıdır. Geçmiş ne
sillerin; insanlığa, bilim ve tek
nolojiye yaptığı katkılar veya 
yaptıkları hatalar gerçek bir bi
lim ve düşünce tarihi anlayışı, 
içinde verilm elidir ki; yanlış
lıkların nerelerde yapıldığı kav
ranabilsin. İnsanlarımız böyle
likle önyargılardan arınmış ola
rak  gerçeğ i a ray ab ilirle r; ve 
ancak böyle yapılarak düşüne
bilen, üretebilen insanlar yetiş
tirilebilir.

Son 200 yıllık uygulamaların 
başarısızlığını, Osm anlı siste
mine ve İslam ’a bağlayabilmek

için eğitim  sistem inde açılmış 
tek yönlü, at gözlüğü takılarak, 
y ürü tü len  b ir savaş, toplum u 
derinden yaralamış ve toplum
da aşağılık  duygusunun o luş
m asına, itim atsızlığa bedbinli
ğe ve küskünlüğe neden olmuş
tur. T arih te kılıç sallam aktan  
başka bir şey yapmamış görün
tüsü verilen bir neslin devamı 
olmanın, ruhsal çöküntüsünün 
etkilerini bugün bile görm ekte
yiz.

Oysa tarihim izde fizik, kim 
ya, m atem atik, astronom i, tıp, 
hukuk alanlarından son derece 
başarılı olduğum uz dönem ler 
vardır. Bizim m edreselerim iz
de, araştırm a laboratuvarları- 
m ızda dünyanın her tarafından 
gelip eğitim alan ve çalışan in
sanlar olmuştur. (3,4) Bunların 
da eğitim  m üfredatlarında yer 
alması gerekmez mi?

70 y ıllık  resm i b ir görüşü , 
haklı çıkarabilmek için yapılan 
baskılarla, gerçekleri uzun süre 
g iz lem ek  m üm kün  d eğ ild ir . 
Unutulmasın ki yalanın menzili 
yoktur.

Tarihin değerlendirilmesinde 
amaç; onların başarı ve başarı
sızlığından çıkarılacak dersler, 
kazanılacak tecrübelerle günün 
ve geleceğin daha iyi kavran
ması ve yorum lanm ası olmalı
d ır. T o p lu m u n  bu k o n u d ak i 
hassasiyeti, gözönüne alınmalı
dır. T oplum sal barış ve h u 
zur, ancak bu şekilde sağla
nabilir, yoksa toplum sal ba
rış ve huzur tankların gölge
sinde sağlanamaz.

Öyleyse eğitim  sistemi, top
lumu aşağılayan, horlayan in 
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san lar y e tiş tirm e m e li, k en d i 
toplumu ile barışık ona ışık gö
türen ona önderlik yapabilecek 
şekilde onunla bü tünleşen  in 
sanlar, aydınlar yetiştirilm eli. 
Eğitim sistemimizin yetiştirdiği 
aydm, halktan korkan ve kopan 
t ip le r  o lm a m a lıd ır . H a lk tan  
korkan kopan  ve tepeden  ba
kanlara, aydm demek ne derece 
doğrudur, bu tartışılmalıdır.

Son 200 yıllık tarihe baktığı
m ızda m ektep ve m edreseler
den ye tişen le r, genel o larak , 
halka karşı bir tavır sergilemiş, 
halkı küçümsemiştir. “Bu halk 
adam olm az” , “Bu halk tem bel
d ir”, “Bu halka güven ilm ez” . 
“Bu halk seçmesini bilm ez” gi
bi kolaycı değerlendirm eler en 
iyi öğretim alm ışlar tarafından 
yapılmıştır (5-7)

Ziya G ökalp’in bu konudaki 
tesbiti, son derece düşündürü
cüdür:

“Türkiye’yi diğer ülkelerden ayı
ran hususi bir hal var: Başka mil
letlerde en seciyeli ve ahlaklı 
kimseler tahsilde en ziyade ileıi 
gitmiş fertler arasından çıktığı 
halde, bizde ekseriyetle bunun 
aksi vaki oluyor. Türkiye’de va
tan için en zararlı adamlar okul
lardan nasip alanlardır. Meşruti- 
yet’in ilanından beri gördüğü
müz bir çok vakıalar bu paradok
sal hakikati teyit etmektedir. Bu 
vakıalardan çıkan netice şudur. 
Türkiye’de medrese ve mektep 
terbiye ettiği fertlerin ahlak ve 
seciyesini bozuyor. Bunun sebe
bi, diğer milletlerin maarifi milli 
bir mahiyette olduğu halde, bi
zim maarifimiz kozmopolit ma
hiyettedir.” (8)

T ü rk iy e ’de 18 yıl ça lışm ış 
P ro f.D r. P h ilip  S c h w a rtz ’ın  
“1933 yılında yapılan üniversi
te reformu neden dolayı başa
rısız geçti" adlı incelemesinde 
benzer tesbitlerde bulunulmuş
tur.

“18 yıl Türk milletinin her taba
kasıyla yaptığım sıkı temaslar
dan edindiğim izlenimler netice
sinde, üniversite reformunun ba
şarısızlığında iki mühim ve Türk 
tarihiyle izah edilebilen faktörün 
en büyük rolü oynadığına inanı
yorum. Biri Türk aydınlarının 
birçoğunda derin kökleri bulunan 
kifayetsizlik hissidir. İkincisi de, 
gerek aydınlarında, gerekse hal
kın birçok unsurunda Türk mille
tinin mukadderatını idare edenle
re karşı mevcut olan itimazsızlık- 
tır.

“Önce kifayetsizlik hissini ele 
alalım. Bu ilk bakışta kolaylıkla 
tesbit edilemez. Hatta üniversite
nin kaderini eline almış olanların 
bazıları kendilerini çok üstün 
görmektedirler. Fakat, hakikati 
biraz araştırırsak, kifayetsizlik 
hissinin hayret edilecek ifadele
riyle karşılaşırız. Kaç defa Türk 
arkadaşlarımızın şu tarzda hitap
larına maruz kaldım: Siz Türki
y e’yi tanımıyorsunuz. Burada 
hiçbir iş yapılamaz.

“Ekseriyetle rastlanan sathi bed
binlik, haksız tenkit iptilası, ha
kikatlerin ve hadiselerin yanlış 
bir zaviyeden takdimi, daima 
haklı çıkmak hırsı, böbürlenmek, 
alâyişe düşkünlük, toleranstan 
yoksunluk, başkalarını hakir gör
mek, birbirini çekememek başka
larının üstünlüğüne tahammül 
edememek, başkalarına nisbetle 
daha iyi olma iddiası, görünüşü

kurtarma arzusu, bütün bu gibi 
vasıfların neticeleri günlük ha
yatta bile çok derin tesirler yap
maktadır. Eğer yöneticiler ara
sında çok menfi bir seleksiyon 
cereyan ediyorsa bunun sebeple
rini de bu ruhi faktörlerde ara
mak gerekir.

“Yukarıda zikrettiğimiz ikinci 
sebep yani itimatsızlık unsuru da 
birinci sebeple çok yakından ilgi
lidir. Bütün bu sebepler netice
sinde aydınların çoğu kendi şahsi 
kaderlerini milletinden ayırmakta 
haklı olduklarını zannetmekte
dirler. Vatanları için ölmeyi göze 
alanların çoğunda vatan için ya
şam ak arzusu  çok gevşektir. 
Bundan dolayıdır ki, hayat mü
cadelesinde hile, kanundan daha 
büyük itibara sahiptir. Kurnazlık, 
ilim ve sanat bakımından yaratıcı 
dehadan daha yüksek bir kıymet 
taşım aktadır. Üniversitelerde 
mevcut olan mevkiler, birçokla
rınca hayat gayesi olarak telakki 
edilmemektedir. Bilâkis ancak 
hariçteki şahsi ve maddi işler 
için bir temel olarak kullanıl
maktadır” (8)

K endisi ve H alkı ile 
B arışık  B ir N esil

D em ek son  200 y ıllık  eğitim  
sistem im iz, insanı ve toplumu 
inşa etme, geliştirme, karşılaşa
cağ ı p ro b le m le r i  çö zm esin e  
yardım cı olacak bilgilerle do
natm a yerine; insanı ve toplu
mu ayrı b ir koordinat sistem i
ne, ayrı b ir uzaya göndermeye 
kendi ben liğ inden  koparm aya 
gayret sarf etmiştir. Daha açık
çası siyasi iktidarlar, ideoloji
lerini k itlelere benim setebil
mek için eğitim i bir transfor

36 ümran



toplum hakkını istiyor

m asyon , dönüştürm e, aracı 
olarak kutlamışlardır. (9)

O k u lla  ev a ra s ın a  s ık ışa n  
gen ç  b e y in le r ,  b ir  k ü ltü r  
buhranına düşmüş; farklı değer 
sistemlerinin çatışma anaforun
da yolunu ve istikametini bula
mamış; bağrından çıkıp geldiği 
halka ya düşman olmuş ya da 
ondan uzak durmuştur.

Artık toplum  kendi çocuğu
nun kendisinden koparılmasını 
istememektedir ve onun için al
ternatif eğitim modelleri ara
maktadır. İmam Hatip L ise
lerine duyulan ilgi böyle bir 
arayışın  sonucudur. Eğitim  
s is tem i, bu h a liy le  devam  
ederse, arayış daha da hızla
nacaktır. Ne tank, ne top, ne 
cunta ne de yargısız infaz
lar bu tarihsel akışın önüne 
geçemeyecek, toplumsal ih
tiyaç ve istek lerin  ta tm i
nine gem vuramayacaktır. 
D a y a tm a la r ın  b ö y le  b ir  
y ö n e liş i  yok e d ec eğ in i  
düşünm ek, ülkeye zam an  
k ayb ettirm ek ten  başka bir  
sonuç verm ez. Bu zam an ve 
imkan kaybına sebep olanlar 
da ta r ih  ön ü n d e bun u n  
hesabını veremezler.

M anevi Eğitim

Toplum, dünyadaki en son, en 
yeni bilgi ve teknolojilerin yeni 
nesillere  öğretilm esini eğitim  
sistem inden talep etm ektedir. 
Yeni nesillere verilm esi gere
kenlerin, toplumsal değer siste
m in in  o luştu rd u ğ u  sem an tik  
alanla uyumlu olabilm esi için 
de toplum; kendi çocuklarını,

m anevi bir eğitimle donatarak 
her türlü olumsuzluğa karşı di
rençli olmasını sağlam ak iste
mektedir. Bilim + değerler sis
temi toplum için büyük bir mo
tivasyon olacaktır. Toplum sal 
kalkınm a için ortak duygu ve 
ortak heyecan o luştu ru lab ile
cektir. İnanç + duygu + bilgi + 
katılım cılığın oluşturacağı bir 
manevi eğitim, toplumu yıllar
dır sürüklendiği bezginlik, bed
binlik , üm itsizlik , bataklığın-

Toplumun sorunlarına karşı 
duyarlılığı olmayan, toplumla 

kuçaklaşamayan, eğitim 
sorunlarını çözmede 
toplumun desteğini 

sağlayamayan, bu eğitim 
sistemini ve bunun 

arkasındaki zihniyeti 
değiştirmeliyiz.

dan kurtaracaktır. Eğer bu 4 ’lü 
formülü içeren bir manevi eği
tim seferberliği başlatılmazsa, 
“TV / Bilgisayar /  İnternet ağ
larıyla” yayılan hertürlü ahlak
sızlığa karşı yeni nesiller, koru
m as ız  k a la c a k la rd ır .  R eha 
O ğuz T ürkkan; bu konudaki 
endişelerinde çok haklıdır:

vam ederse, hızlı değişimli, TV / 
Bilgisayar / İnternet ağlarıyla her 
türlü “Bombardımana açık” bir 
dünyada manevi değer erozyonu 
daha feci boyutlara ulaşacaktır. 
Bilgice iyi yetişmiş gençlerde 
toplum sorumluluğu yoksa, ze
ka ve bilgilerini sade kendi çı
karları için ve ahlaksızca kul- 
lânırsa, cahil vatandaştan bile 
daha çok zarar verebilirler.” 
( 10)

İşte toplumun yıllar öncesin
den gördüğü , T ü rk iy e ’yi 
y ö n e ten le rin  bugün  dahi 
g ö rem ed ik le ri veya  g ö r
m ek istem edik leri tehlike 
budur. Eğitim  sistem i, bu 
toplumsal isteğe, cevap ve
recek şekilde yeniden reor
ganize edilmelidir.

Böylesi bir yeniden yapı
lanma ile dünyada yaşanan 
değişim  sürecinde, eriyip 
yok olm a korkusunu üzer
im iz d e n  a ta b il i r iz .  
H z.A li’nin deyişi ile gele
ceğe karşı daima hazırlıklı 

olabiliriz.

Huzurlu ve 
İyi Bir Yaşam

“Neticede, sapık ideolojilere, 
dinsizliğe veya zıddı fanatizme 
kayanlar, hayatta köşe dönmeci
likten başka bir şey düşünmeyen, 
kolaylıkla yolsuzluk yapan, top
luma zarar veren, yada uyuşturu
cu çukuruna ve ahlaksızlığa dü
şen nesiller yetişiyor. Böyle de

Toplum ; eğitim  sistem inden , 
a lk o l-u y u ştu ıu cu , kum ar, fu 
huş, şiddet, yalan-dolan ve zu
lüm den öncelikle gençleri ko
rum asını istemektedir. Herkese 
sorumluluk bilincini aşılaması
nı, hak-hukuk ve adalet duygu
sunun sadece öğretilmesi değil; 
aynı zamanda benimsetilmesini 
istem ektedir. B öylelik le daha 
huzurlu  bir yaşam a, daha iyi 
bir yaşama ulaşılabilir. Böyle
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Özetle toplum; parayı kutsa
yan, gücü kutsayan, m akam ı 
kutsayan, ne olursa olsun güce 
ulaşmaya çalışan, kaba, say
gısız, sevgisiz bir nesil istemiyor. 
Dinini, örfünü, adetlerini, ge le
nek ve göreneklerini, kültür ve 
m edeniyetini zenginleştirerek 
yaşatacak bir nesil istiyor.

likle, bu ülkenin vatandaşı ol
ma bilinci yerleşir, kuvvetlenir.

Yaşam Boyu Eğitim

Bunun içinde yaşam boyu, her
kes için eğitim  benim senm eli
dir. Yalnızca belli yılları kapsa
yan belli eğitim  kuram larında 
-ki, bunları, bir çoğu eğitim ye
rine yalnızca öğretim yapm ak
tadır,- m eslek kazandnm a öğ
retimi bu ihtiyacı karşılayam a
m aktadır. E ğitim -öğretim  ku- 
rumlarmm haricinde insanların 
gidip oturup sohbet edecekleri 
eğitilebilecekleri, 2. dereceden 
kuram lara ih tiyaç vardır. Os- 
m an lı da b ir d ö n em  çok  iy i 
fonksiyon icra etmiş tekke’le- 
rin gördüğü foksiyonu icra ede
bilecek 2. derecede eğitim ku
ram larına bugün dünden daha 
fazla muhtacız. Ailenin ve oku
lun verdiğini, sokak geri alıyor
sa, yok ediyorsa, kütüphanelere 
meslek kurslarına, müzik, tiyat
ro, resim, spor kulüpleri gibi 2. 
derecede eğ itim  k u ram la rın a  
muhtacız demektir.(11) 

B u g ü n k ü  o r ta m d a  ok u l

gerekli fonksiyonu  
icra  e d em iy o r sa ,  
C am i’ye de fonksi
yon icra ettirilm i- 
yorsa; toplum , al- 
k o l- u y u ş t u r u c u ,  
kum ar, fuhuş, şid 
det, yalan ve zulme 
karşı k en d isin i ve 

gelecek  nesilleri na
sıl k o ru y a ca k tır?  
İş te  İm am  H atip  
Liseleri’ne olan ilgi 
b u ra d a n  k a y n a k 
lanmaktadır.

H z.P eygam berin  “B eşikten  
mezara kaçlar ilim öğren" söz
leri, eğitim anlayışımızın temel 
ilkesi haline gelm edikçe; b ir 
anlayış değ işik liğ i yap ılam a
dıkça, bu sıkıntılar devam ede
cektir.

Kaliteli Eğitim

Toplum eğitimin kaliteli olma
sını istiyor, çocukların ı yarış 
a tla rın a  döndüren , düşünm e, 
analiz, sentez yapabilm e yeri
ne; ezberciliği önplana çıkaran 
bir eğitim istemiyor. Düşünme
yi ve tartışmayı engelleyen ta
bularla dolu bir eğitim istemi
yor, Yetenekleri ortaya çıkarıp 
yönlendirici yatay ve dikey ge
çişlere im kan veren esnekliği 
olan, hayata hazırlayan, güven 
duygusu kazandıran, bireydeki 
gizli kuvvetleri açığa çıkarabi
len bir eğitim istiyor.

Toplum, eğitimde fırsat eşit
liği ve adalet istiyor. Bir tarafta 
100 kişilik, diğer tarafta 30 ki
şilik sınıflar. Bir tarafta tek öğ- 
retm enli okullar, d iğer tarafta

öğretm en fazlası olan okullar. 
B ir tarafta resmi okullar, diğer 
tarafta kurslar. Toplum , okul- 
kurs k ıskacından  çocuklarının 
k u r ta r ılm a s ın ı  is tiy o r . O kul 
m üfredatları, öğretim teknikleri 
yeniden gözden geçirilerek, ge
reksiz zam an  ve para israfına 
karşı tedbir alınmalıdır.
- Ü n iv ers itey i b itird iğ i halde 
doğru, hızlı okuma alışkanlığı
nı kazanam ayan, derdini anla
tam ayan , çev res i ile  ile tiş im  
kuramayan insanların bu eğitim 
sistem inden çıktığını artık gör
meliyiz. O nun için toplumun  
talep ettiği becerileri karşıla
yacak, onları ön planda tuta
cak, bir eğitim  sistem i geliş
tirmeliyiz.

T oplum un sorunlarına karşı 
duyarlılığı olm ayan, toplum la 
kuçaklaşam ayan, eğitim sorun
larını çözm ede toplumun deste
ğini sağlayam ayan, bu eğitim  
sistemini ve bunun arkasındaki 
zihniyeti değiştirmeliyiz.

Siyasetin ve M edyanın
Tahribatı Durdurulm alıdır

Toplumsal eğitimde, iki büyük 
engel, iki büyük tehlike vardır. 
Bunlar T ürk iye’deki siyaset ve 
T ü rk iy e’deki m edya an lay ışı
dır. Her iki kurum  da, adeta ya
lanı ilke haline getirmiştir. Her 
iki kurum  da kasıtlı, m aksatlı 
davranm aktadır. İlkeleri y ok 
tur. Dün ak dediklerine bugün 
kara diyebilmekte, yarın ne di
yecekleri ise belli değildir. Her 
ik i kurum  d a , y o lsu z lu ğ a  en 
çok batmış kurum lar olarak gö
zükmektedir. En çok karalama,
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itham ve iftira bu kuram larda 
vardır. Bu açıdan her iki ku 
rum , top lum u  z ihnen  k ir le t
mekte, ilkesizleştirmekte deje
n ere  e tm e k te d ir . O nun  iç in  
T ü rk iy e ’dek i eğ itim  sorunu, 
aynı zam anda siyasal sistem , 
siyasal yapılanış sorunudur da. 
Siyaset ve m edya temizlenme
d ik çe , to p lu m u n  eğ itim d e n  
beklentileri hiçbir zaman ger- 
çekleşemiyecek demektir.

Hak-Hukuk, A dalet ve 
Sorumluluk Duygusu

Dini inanç havuzunda beslenip 
büyüyen ana-baba hakkı, kom
şuluk hakkı, akrabalık  hakkı, 
fakir-fukara hakkı, yetim  hak
kı, zayıf ve kimsesizlerin hak
kı, m ahallelinin hakkı, toplu
mun hakkı ve doğanın  hakkı 
şeklindeki pekçok sorumluluk, 
sürekli eğitim ortamında ancak 
korunur. Zamanla bu davranış
lar örfleşir, gelenek haline dö
nüşür. Pek çok davranış refleks 
halinde yapılmaya başlanır. Bu 
dönem de insanları, toplum sal 
bir sorumluluğu otomatik ola
rak ü stlen irle r, yan lışlık la ra , 
kötülüklere karşı Hz. Peygam
berin,

“Biriniz bir kötülüğü gördüğü 
zaman onu eliyle düzeltsin. Buna 
gücü yetmiyorsa diliyle düzelt
sin, buna da gücü yetmiyorsa 
kalbinden buğz etsin. Kalbinden 
buğz etmeyenin kalbinde iman
dan bir zerre yoktur”

had isinde ifade ed ild iğ i gibi 
tepki g ö ste rir, tav ır serg iler, 
toplum  k en d is in in  po lisi, j a 

ndarması olur. Artık birçok so
runu, yaz ılı o lm ayan hukuka 
göre çözülür.

Eğer bir ailede dede ve nine; 
huzur evlerine, D arülaceze’ye 
terk edilm e veya dışarıya atıl
ma korkusu içinde yaşıyorsa, 
bu eğitim  sistemi görevini ya
p am ıy o r d em ek tir . E ğ e r b ir 
apartm anda, kom şuluk  hakkı 
yoksa, akrabalar arasında ilişki 
kopmuşsa, mahalleli birbiri ile 
se lâm laşm ıy o r v e  b irb ir in in  
derdi ile dertlenmiyorsa bu eği
tim sistemi görevini yapamıyor 
demektir. Eğer otobüs, tren ve 
vapur kuyruğundaki yaşlıları 
gençler, ezerek geçip vasıtaya 
biniyorlarsa; gençler koltukla
rında oturup yaşlılar, çocuklar 
zar zor ayakta durabiliyorsa bu 
eğitim sistemi, isteneni veremi
yor dem ektir. K ırsal kesim de 
gençler, kahvelerde kağıt oyna
yıp vakit geçilirken; bir yoksu
lun bir yaşlının, bir kimsesizin, 
bir muhtaçın yardım çağrılarına 
kulak tıkıyorsa, bu eğitim siste
minin varlığı tartışılmalı değil- 
m id ir?  Y a ş lı la r ım ız ın  “ ah 
nerede bizim  gençlik günleri
m iz” diye hayıflanmasının ne
denleri, eğitim sistemindeki he- 
defsizlikte aranm alı değil m i
dir? Bayram tatillerini, akraba
lık  bağların ı kuvvetled irecek  
bir vesile görme yerine; turistik 
bölgelerde eğlence olarak algı
lama anlayışının yaygınlaşm a
sı, nasıl bir çözülm e ile karşı 
karşıya olduğumuzu gösterm i
yor mu?

Özetle toplum; parayı kut
sayan, gücü kutsayan, maka
mı kutsayan, ne olursa olsun

güce ulaşm aya çalışan, kaba, 
saygısız, sevgisiz bir nesil is
temiyor. Dinini, örfünü, adet
lerini, gelenek ve görenekleri
ni, kültür ve medeniyetini ze
ngin leştirerek  yaşatacak bir 
nesil istiyor.

İşte toplum un eğitimden bu
günkü istekleri ihtiyaçları bun- 
lardn. Eğitim  sistemi de toplu
m un bu ih t iy a ç la r ın a  cev ap  
vermelidir; bu ihtiyaçları karşı- 
lamalıdır.

Bugünkü toplum, eğitim sis
teminin genel yapısında, bu ih
tiyaçlarının karşılanmadığı dü
şüncesinde olduğundan, İmam 
H atip  L i s e le r i ’ne ve K u ran  
Kursları’na yönelmektedir. K u
ran Kursu ve İmam Hatip L ise
le ri’ne olan talebin, böyle bir 
so ru n d a n  k a y n a k la n d ığ ın ın  
unutulmaması gerekir. D ünya
da dini eğitime yönelmenin te
m elin d e , to p lu m sa l çü rüm e, 
toplumsal kirlenm e olgusunun 
y a ttığ ın ı g ö z  önüne a lırsak ; 
bizdeki yönelmenin de çok do
ğal olduğunu kavramış oluruz. 
Dahası B atı’daki çürümeyi ön
ceden gören halkımız, yönetici
lerin beceremediğini başararak 
şimdiden tehlikelere karşı ted
bir almış olmaktadır.

II- Eğitim Politikalarının 
Belirlenmesinde 
Toplumun Yeri

Toplumun m evcut eğitim siste
m inden var olan bu talepleri, 
niçin karşılanmıyor? Toplumun 
ih t iy a ç la r ı ,  n iç in  g ö zö n ü n e  
alınmıyor?

Bu sorunun cevabı, son 200
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yıllık tarihimizdeki iç çatışma
larda gizlidir. B atı karşısında 
geri kalmışlığın oluşturduğu bir 
ruhsal çöküntü, soruna gerçek 
teşh is k o n u lm asın a  m an i o l
m uştur. O sm an lı d ö n e m i n d e  

yapılan ıslahat hareketlerin in  
şekilden öze doğru olan yönü, 
toplumu kendine nasıl yabancı- 
laştırm aya b aş lad ık ların ın  ve 
soruna nasıl yanlış teşhis koy
d u k la rın ın  b ir re sm id ir . O s
m a n l I ’d a  yum uşak bir şekilde 
y a p ılan  ıs la h a t  h a re k e tle r i ,  
Cumhuriyet döneminde inkıla
ba dönüşmüş, İnönü’nün deyi
şiy le  “C ebren ve k an u n en ” 
gerçekleştirilmiştir. Gerek ısla
hat, gerek inkılap dönem lerin
de halka sorulmamış, halkın ar
z u la r ı,  d u y g u la r ı  g ö z ö n ü n e  
alınm am ıştır. G erek ıs lahatç ı 
kadro, gerekse ink ılapçı kad 
ro ’nun kafasında yaşayan halk 
yoktur. Evet her ikisi de halkı 
kurtarm aya ça lışm ıştır . A m a 
hangi halkı?

Islahatçı ve İnkılapçı kadro 
için, açıkça söylememiş olm a
larına karşılık, iki halk var
dır: Biri, kendi kafalarında  
tahayyül ettikleri şekillendir
mek isted ikleri halk; diğeri 
de, b izzat h a y a tta  yaşayan  
gerçek halk. H er iki kadro, 
kafalarındaki halk için; yaşa
yan gerçek halk ı ü zm üşler, 
incitm işler hatta k ırm ışlar
dır. Herşeyi halk için yaptıkla
rım  söylerken yalan  söylem e
m işlerdir. A ncak eksik söyle
mişlerdir. Gerçek yaşayan halk 
onlar için, hiçbirşey bilm eyen 
cahil, kaba, görgüsüz şuursuz, 
eğitilmesi gereken bir vahşi at

gibidir. Kafalarındaki halkı in
şa edebilmek için, gücü ele ge- 
çirinceye kadar. Yaşayan halkı, 
T ru v a  A tı g ib i görm üşler ve 
kullanm ışlardır. Herşeyi, halk 
için ama halka rağmen yapmış
lardır. Son 200 yıllık dönemde 
halk her alandaki politikaların 
tesbitinde yoktur. Onun için bu 
politikalar, başarı kazanamamış 
ve fakat toplumsal dayanışma
yı, heyecanı tahrip etmiş, yaşa
y an  h a lk ı b irb ir in e  dü şm an  
kam plara bölm üştür. K afala
rındaki halkı inşa etmeyi ba
şaram am ışlar ve fakat yaşa
yan halkı tahrip etm eyi ba
şarmışlardır.

Bu ikilem, Cumhuriyet döne
mindeki tüm politikaların tesbi- 
ti ve uygulanmasında varlığını 
hissettirmiştir. (11)

1923 - 1930 döneminde İnkı
lapçılar, kafalarındaki halkı in
şa edecek  siyasal b ir sistem i 
kurm a çalışm aların ı, yaşayan 
halka rağmen gerçekleştirmeye 
başlarlar. Kendilerine her türlü 
yasal zemini (!) TBM M  çatısı 
altında hazırlarlar. Bu dönemde 
yaşayan halka, sen ne istiyor
sun diye birşey sorulmaz. 1930
- 1938 dönem inde rejim  kuv- 
vetlendirilm eye çalışılır. Laik
lik, pozitif bilimcilik anlayışla
rı ile  B a tılıla ş tırm a  hareketi 
hızlanır. Dine ve dindara savaş 
açılır. D in top lum sal hayatın  
tüm alanlarından silinir (8). Al
tı ok ilkeleriyle yeni bir din in
şa ed ilm ey e  ça lış ılır. B unun 
içinde, Darwin, Freud ve Dürk
heim ’in fikirlerinin genç beyin
lere yerleştirilm esine çalışılır. 
1938 - 1950 a ras ı dönem de

baskı daha da şiddetlenir. U y
gulam alar, m illiyetçilik yerine 
hüm anizm  adına yapılır. K afa
dak i h a lk ın  in şa s ı iç in  Köy 
Enstitüleri yaygınlaştırılır;

1950 - 1960 yılları, aynı te
mel z ih n iy e tin , yeniden yap ı
lanma, kabuk  değiştirme ve ye
ni bir çehneye bürünm e döne
mi olur. D ini karşısına alan res
mi ideoloji yerine, Dini yedeği
ne alan v e  kend i ik tidarı için  
kullanan y en i bir ideoloji inşa 
edilir. Y ay ın lard a , k itap larda 
İslam düşm anlığ ı devam eder. 
Batılılaşm anın toplumdaki ger
çek tahribatı bu dönemde baş
lar. (11)

1960 - 1980’de Kemalist ide
olojiye, m arksist bir kılıf giydi
rilir. İhtilalciler, resmi ideoloji
yi yasal yo llarla  daha da kuv
vetlendirir. O rduyu siyasetin, 
yönetimin tam  merkezine otur
tacak şekilde yasal düzenleme
ler yapılır. (12, 13)

1980 - 1997 D insizlik anla
mındaki ka tı laiklik anlayışın
dan vazgeçilir. Y eni bir A ta
türkçülük anlayışı, yeni bir la
iklik anlayışı yeni bir milliyet
çilik anlayışı ve “Türk M üslü
manlığı” diye ifade edilen yeni 
bir din anlayışı getirilmeye ça
lışılır.

28 Şubat 1997’den sonra ka
fadaki halkın, bir türlü bitkisel 
hayattan çıkam am ası ve yaşa
yan halkın b ir türlü ehlileşm e
mesi (!) üzerine; İnkılapçı kad
ronun İnönücü geleneğine bağlı 
sivil-asker güç odakları; 1950 
öncesi a n la y ış ı ,  y en id en  ca 
nlandırmak isterler.

C u m h u riy e tin  k u ru lu şu  ile
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ortaya çıkan karteller ve mali 
oligarşi; yaşayan halka, onun 
temsilcilerine D in’e ve dindara 
savaş açarlar.

Özet olarak, 1920 - 1997 dö
nem inde yapılan değişiklik ve 
düzenlemelerin hiçbirinde halk 
yoktur. H alka soru lm am ıştır. 
Halkın gerçek duygu, düşünce, 
arzu istek ve ihtiyaçları öğre
nilmek istenmemiştir.
H alka so ru ld u ğ u n d a  
da, halk ın  düşünm e, 
ta r t ış m a  im k a n la r ı  
elinden alınarak sorul
m uştur. D ahası önce 
m ed y a  a ra c ı l ığ ı  i le  
halk zihnî karmaşaya, 
karam sarlığa sürükle
nerek m anipüle ed il
miş, soma da görüşü
nü, namluların gölge
sinde belirtmesi isten
miştir.

E ğ itim in  b ilim  ve 
politika olm ak üzere 
iki boyutu vardn. Eği
timin bilimsel boyutu 
b ilim  a d a m la r ın ın  
özellikle eğitimcilerin 
görevidir. Ancak eğitimin poli
tika boyutu bütün bir halkı ilgi
lendirir.

Halkımızın, eğitim  sistem in
den beklentileri nelerdir? İhti
yaçları nelerdir? Kendisi ve ge
lecek nesiller için  ne düşünü
yor? Bunları en iyi bilen halkın, 
kendisidir. Onun için de eğitim 
politikalarının tesbitinde halka 
sorulm alıdır. Bu sorma; halkı 
manipüle ederek, kamplara bö
lerek, kapalı kapılar ardında çi
zilen bir stratejinin uygulana
bilm esi için gerekli bir zemin

hazırlığı görülerek yapılmama
lıdır. Toplumsal barış, toplum 
sal dayanışma, toplumsal heye
c a n  ve to p lu m sa l u z la şm ay ı 
sağlamak için halkın düşünce
leri samimiyetle öğrenmeye ça
lışılmalıdır.

1739 Sayılı Milli Eğitim Te
mel Kanunu ’nun 5. M addesin
de,

“Madde 5; Milli Eğitim Hizme

ti, Türk vatandaşlarının istek ve 

kabiliyetleri ile Türk toplumunun 

ihtiyaçlarına göre düzenlenir”(14)

denm esine rağm en, toplum un 
ih tiyaçların ın  öğren ilm esi ve 
bunun eğitim  sistemine yansı
ması bir bütün olarak gerçek
leşmemiştir. Toplum istekleri
ni, ih tiyaçların ı tavır koyarak 
rey silahını kullanarak gerçek
leştirm e yoluna gitmiştir. Z ıt
laşma ile sorunları çözme alış
kanlığından artılc kurtulmalıyız.

Türkiye’de eğitim  politikala
rın ı be lirlem e h ak k ın ı, MEB 
kendisinde görüyor. Dolayısıy- 
le eğitim politikaları, siyasiler, 
bürokratlar ve bunları etkileyen 
çev re le rce  b e lirlen m ek te d ir . 
Özellikle eğitimciler, eğitimin 
bilimsel yönüyle uğraşma ye
rine; politika  yönüyle daha 
çok uğraşmakta ve kendi ka

fa larındaki insan ti
pini yetiştirmeyi, eği
tim in politikası hali
ne g e t ir m e y e  ç a l ış 
m aktadırlar. Bugün
kü sıkıntının temelin
de bir azınlığın, top
lumun zihinsel yapısı 
üzerine baskı uygula
m ayı alışkanlık hali
ne getirmesi yatmak
tadır. (15)

M illi Eğitim  Bakan- 
lığ ı’nın  Eğitim  Politi
k a la rın ı be lirlem ede , 
Talim Terbiye Kurulu, 
Ç ıra k lık  ve M eslek i 
Eğitim Kurulu ve Milli 
E ğ itim  Ş û rası g ib i 3 
önemli organı mevcut

tur. İlk ikisi M illi Eğitim  Ba- 
kanlığı’na bağlı olduğundan si
yasi o to riten in  e tk is i a ltında 
olup bağımsız karar verme şan
sına sahip değildir. M illi Eği
tim Şûraları ise öncekilere na
zaran çok daha geniş katılımlı 
olduğundan daha yararlı karar
ların  Şûrada alınm ası gerekir 
diye düşünülebilir. Gerek Şûra 
üyelerin in  tesb itinde , gerekse 
Şûra’nm işleyişinde yapılan ha
talardan do lay ı, Şûralarda da 
toplumun ihtiyaçları, şikayetle
ri M illi E ğitim  P o litikalarına

1920 - 1997 döneminde yapılan deği
şiklik ve düzenlem elerin hiçbirinde  
halk yoktur. Halka sorulmamıştır. Hal
kın gerçek duygu, düşünce, arzu istek 
ve ihtiyaçları öğrenilmek istenmemiş
tir. Halka sorulduğunda da, halkın dü
şünme, tartışma imkanları elinden alı
narak sorulmuştur. Dahası önce m ed
ya aracılığı ile halk zihnî karmaşaya, 
karamsarlığa sürüklenerek manipüle 
edilmiş, sonra da görüşünü, namlula
rın gölgesinde belirtmesi istenmiştir.
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gereğince yansıyamıyor. (15)
Kal d iki Şûra kararları, bağla

yıcı olmayıp tavsiye mahiyetin
dedir. Siyasi irade işine geleni, 
istediğini uygulamaktadır. B u
nun için her hüküm et değişikli
ğinde veya aynı hükümette ba
kan değiştiğinde eğitim  politi- 
kalan da değişmektedir, Eğitim 
politikalarında süreklilik m ey
dana gelememekte; eğitim, bir 
“yazboz tahtası” haline dönüş
m ektedir. K itle lerde heyecan 
uyandıracak ve fakat altyapısı 
olm ayan, bundan  dolay ı g er
çekleşm esi m üm kün olmayan, 
popülist politikalar üretilmekte 
ve seçim malzemesi yapılmak
tadır.

Şûralar genellik le , önceden 
belli çevrelerce tesbit edilm iş 
belli politikalara, kitlesel des
tek sağlayacak şekilde düzen
lenm ekte ve s iy as i o to ritey e  
manevra kabiliyeti sağlamakta
dır. Şûrada alınması istenen ka
rarlar, önceden medyaya veril
mekte, Şûra çalışm aya başla 
madan önce medya aracılığıyla 
kam uoyu  o lu ş tu ru lm a k ta  ve 
Şûra üyelerine psikolojik baskı 
yapılmaktadır. Bu nedenle top
lumun ihtiyaçları, istekleri ye
terince yansıtılamamaktadır.

Pekçok reform hareketi; te
melinde bu hata, -halka rağ
men halk için-, olduğundan  
başarısız kalm ıştır (15) Eği
timde toplum un bütün kesi
mini ilgilendiren politikalar
da, toplumun tümünün görü
şüne başvurulmalı rızası alın
malı; toplum un bir k ısm ın ı 
ilgilendiren konularda da il
gili kısma sorulmalıdır.

Eğitim  politikaları, yalnızca 
eğitim ci ve siyasetçilere bıra
kılmamalıdır. Toplumun arzusu 
istikametinde tesbit edilen poli
tikaları nasıl uygulayacaklarım 
düşünmek ve çözüme kavuştur
m ak eğitim cilerin işidir. Siya
se tç ile rin  iş id ir. Bu iki işlev 
birbirine karıştırılmamalıdır.

Burada, am acım ızı daha iyi 
açıklaya bilmek için M.Ü. M ü
hendislik Fakültesince yapılmış 
b ir  ça lışm ad an  b ah se tm ek te  
fayda var. “Sanayinin M ühen
d islik Eğitim inden B eklen tile
ri” adlı bir çalışmada, sanayici
nin mühendislerden beklentile
ri ile öğretim  üyelerinin bek
lentilerinin farklı olduğu görül
müştür. (16) Sanayici m ühen
dislerden; öncelik sırasıyla, ile
tişim  yeteneği, liderlik yetene
ği, takım  çalışm ası yeteneği, 
teknik bilgi, teşebbüs ve yeni
lik yeteneği, kişilik geliştirme, 
yönetim  yeteneğinin olmasını 
is te m e k te d ir . O ysa ö ğ re tim  
üyeleri; sırasıyla, teknik bilgi, 
iletişim  yeteneği, takım  çalış
ması yeteneği, teşebbüs ve ye
nilik yeteneği, bilgisayar kulla
nımı, uygulama yeteneği, lider
lik yeteneği, yönetim teknikle
ri, kişilik geliştirme ve yönetim 
bilimlerinin olması gerektiğini 
belirtmektedirler.

Biri eğiten, diğeri alıp kulla
nan iki farklı kesimin farklı ba
kış açıları. Biri önceliği iletişi
m e verirken , ö tek in in  teknik  
b ilg iy i öncelem esi arasındaki 
tezat, ortak politika tespiti ile 
o r ta d a n  k a ld ır ı la b i l ir .
Böylelikle daha kaliteli bir eği
tim  yapılması sağlanabilir.

B enzer ç a lışm a la r ın  to p lu 
mun bütünü için yapılması ge
re k ir . T o p lu m u n  e ğ itim d e n  
b e k le n tile r i ,  b e lirlen m elid ir. 
Halkım ızın geniş bir tarüıi tec
rü b e s i  v a r d ır  ve h a lk ım ız ın  
sa ğ d u y u su n a  g ü v en ilm eli ve 
inanılmalıdır.

Ç ocukluk yıllarım ızda bizle- 
re anlatılan, “babasını ayağına 
çağıran b ir  va liye” babasının 
söyledikleri; bir taraftan toplu
mun beklentilerini, diğer taraf
tan eğitim  sisteminin çıkm azla
rım ifadesi etmesi açısından il
ginçtir:

“Oğlum ben sana vali olamazsın 

demedim,

Ben sana adam olamazsın dedim. 

Bak babanı ayağına çağırarak 

adam olmadığını ispatladın, gös

terdin.

Vali oldun ama adam olamadın”

Ö yleyse A dam  gibi valiler  
yetiştirecek bir eğitim sistemi 
için ne yapm alıyız?

(Bu konu yol boyu daha ay
r ın tı lı  o la ra k  in ce len ecek tir . 
Ancak burada acil bir durumu 
k ısaca dğeıiend irm ek te  fayda 
vardır.)

III- Ne Yapmalı?

Türkiye’de 27 Mayıs, 12 Mart, 
12 Eylül ve 28 Şubat darbele
rinden sonra daima, belli güçle
re yasal im tiy az la r tanınm ış; 
halkın hareket alanı arzu ve is
tekleri kısıtlanm ıştır. K ovboy
ların  v ah ş i a tların  kaçm asına 
m ani olm ak ve onları eğitm ek 
iç in  k u l la n d ığ ı  y ü k sek  ç it l i  
a lan lara b en zer alanlar, Türk
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hukuk  s is tem in d e  o lu ş tu ru l
muştur. (12, 15) Nedeni, Kenan 
Evren’in deyişiyle “Halka Gü
ven O lur m u ?” an lay ış ın d an  
kaynaklanan  halkı zaptu-rapt 
altına alamama korkusudur.

28 Ş u b a t p o s tm o d ern  d a r
besiyle başlayan belediye baş- 
kanlarınm  yargılanm ası, parti 
k apatm a teşebbüsü , vakıflar, 
dernekler üzerindeki baskılar, 
başörtüsü yasağı, 8 yıllık kesin
tisiz eğ itim in tepeden inm eci 
uygulanışı, her geçen gün Batı 
Çalışma Grubun’a ilişkin m ed
yaya yasıyan tehdit dolu mesaj
lar, halkı korkutmuş, ürkütmüş 
olabilir. M üm inleri karam sar
lığa itmiş olabilir. İradesi çöz- 
zülen, bazı zevatın, yanlış dav
ranış ve beyanları, m üm inleri 
hayalkırıklığm a uğratm ış ola
bilir.

D ava adam ları ideal sah ip
leri, böylesi baskı dönem lerin
de bu tür yanlışlıkların yaşan
d ığ ın ı b ilirle r. O nun için  bu 
d u ru m u , ne a b a rtır ;  ne de 
bunun için paniğe kapılıp ye’se 
düşerle r ve ne de top lum dan 
kendilerini koparacak oyunlara 
g e lirle r . B öy lesi dön em leri; 
dav a  ad am la rı, T a lu t’un o r
dusunun ırmakla im tihan edil
m esindek i h ikm etin  tezahürü 
olarak kabul edip arındıklamıa 
inanırlar:

“Talut, orduyla birlikte ayrıl
d ığ ında  dedi ki; “D oğrusu  
Allah sizi bir ırmakta imtihan 
edicidir. Kim bundan içerse, 
a r tık  o benden d eğ ild ir  ve 
kim de eliyle -bir avuç avııç- 
layaıılar hariç- onu tadmazsa

o bendendir. Onlardan az bir 
bölümü dışında ondan içtiler.
O, kend isiy le  b irlik te im an  
edenlerle onu (ırmağı) geçin
ce o n la r:  “B u g ü n  b iz im  
C a lu t’a ve o rdusuna  karşı 
koyacak gücümüz yok” dedil
er. O zam an kuşkusuz A L 
LAH’A KAVUŞACAKLARINI 
UM ANLAR şöyle d e d ile r .” 
N ice az b ir topluluk, daha  
çok olan bir toplu luğa A l
lah’ın izniyle galip gelmiştir; 
A lla h , s a b re d e n le r le  
beraberdir.” (2 Bakara 249)

İşte bugün , k a rşım ızd a k i 
C alut’un güçleri ile aram ız
da; makam, mevki, para, güç 
ve ihtişam dan oluşan bir ır
m ak tan  g eç ere k  im tih a n  
oluyoruz. Bu ırmaktan kana  
kana içerek dünyevileşenler, 
Tağuti güçlere karşı elbetteki 
m ücadele edem eyecekler ve 
halkta kopacaklardır. A llah’a 
k a v u şa c a k la r ın ı u m an la r ve 
yalnızca A llah ’tan korkanlar, 
A l la h ’ın y a rd ım ın ı ta le p  
ederek:

“Onlar, Calut ve askerlerine 
kaışı meydana çıktıklarında, 
dediler ki: “Rabbimiz, üzer
im ize sa b ır  y a ğ d ır , a d ım 
larımızı sabit k ıl ve kafirler 
topluluğuna karşı bize y a r 
dım et.” [2 Bakara 250]

diyeceklerdir.
Ve o n lar b ilir le r  ki A llah , 

fesadın toplumu uzun bir süre- 
tahrip etmesine müsade etmez:

“Böylece onları, A llah’ın iz

n iy le  y e n ilg iy e  u ğ ra ttıla r . 
D a vu t da C a lu t’u ö ldürdü. 
Allah da ona m ülk ve hikmet 
verdi; onu dilediğine öğretti. 
Eğer A llah’ın, insanların bir 
kısmıyla bir kısmını d e f i  ol
m a sa yd ı, y e ry ü zü  m u tla ka  
fesada uğrardı. Ancak, Allah, 
a le m le re  k a rş ı b ü yü k  fa z i  
sahibidir" (2 Bakara 251)

Ve unutmamak gerekir ki;

“Allah iman edenlerin veli
sidir. Onları karanlıklardan  
nura çıkarır; küfredenlerin  
velileri ise tağuttur. Onları 
da n u rd a n  k a r a lık la r a  
çıkarır. İşte onlar, ateşin hal
kıdırlar, onda sürekli olarak 
k a la ca k la rd ır ."  (2 B a ka ra  
257)

Ö y ley se  b u g ü n  ö n c e lik le  
y ap ılm ası gereken ; A lla h ’ın 
yard ım ın a  m azh ar o la b ile 
cek, onları karanlıktan nura 
çıkaracağı Kuran-Sünnet ek
senli aşırılığı olmayan (Vasat) 
bir cemaatı, toplumun önüne 
örnek olarak koyabilmektir.

İş te  bu ö rn e k  c e m a a t 
y a z ım ız ın  b ir in c i  ve ik in c i 
b ö lü m ü n d e  ifa d e  e tt iğ im iz  
to p lu m u n  g a sb e d ilm iş  h a k 
la rın ı, C alû ti g ü ç le rd en  geri 
a la b i l i r ,  m ey d an a  g e t ir i le n  
zihinsel kirlenme ve toplumsal 
çürümenin önüne geçebilir:

“G e rç ek te n  A lla h , ke n d i  
nefislerinde olanı değiştirip  
bo zu n ca ya  kadar, b ir  to p 
lulukta olanı değiştirip boz
maz." (13 Rcıcl 11)
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Bu d ö n e m le r in  z a h ir i
g ö rü n ü m ü  ne o lu rsa  o lsu n , 
nihayetinde; Allah, m üm inleri 
armdırarak ödüllendirmekte ve 
geleceğe hazulamaktadır;

“Eğer bir yara aldıysanız, o 
kavm e de ben zeri b ir  yara  
değmiştir. O günleri;b iz on
la rı in sa n la r  a ra s ın d a  
tedavül ettirip dururuz. Bu, 
A llah’ın iman edenleri belir - 
tip-ayırması ve sizden şahit
ler ed in m esi içindir. A llah  
zulmedenleri sevmez;
Yine bu A llah’ın iman eden
le r i a r ın d ırm a s ı ve kü fre  
sapanları yok  etmesi içindir. 
Yoksa siz, A llah , için izden  
cihad edenleri belirtip ayır- 
detmeden ve sabredenleri de 
belirtip  ayırdetm eden  cen 
n ete  g ir e c e ğ in iz i  m i sa n 
d ın ız? ” (3 A li İm ra n  140- 
142)

B öylesi kirlenmiş bir ortam 
da halkın kafasınm karışık, her- 
şeye k a rş ı ü rk ek  ve İ s la m ’a 
karşı müterredid olması doğal
dır:

“...Şüphesiz onların ardından 
K itaba m irasçı o lanlar ise, 
h e rh a ld e  ona  ka rş ı ku şku  
verici bir tereddüt içindedir
ler.” (42 Şura 14)

Böyle bir ortamda, öncelikle 
“Bizde müslümanız” diyenlere 
yapılması gereken çağrı;

“...B iz im le  siz in  a ra n ızd a  
m üşterek olacak bir kelim 
eye gelin. (O da şudur) “A l

lah’tan başkasına kulluk et
meyelim, O ’na hiçbir şeyi or
tak  koşm ayalım  ve A lla h ’ı 
bırakıp da kimimiz kimimizi 
rahbler edinm eyelim ” Eğer 
yine de yüzçevirirlerse, deyin 
ki: “Şahid olun, biz gerçek
ten m üslüm anlarız.” (3 Ali 

—Imrcın-64)----------------

olmalıdır.
Allah adı etrafında meydana 

getirilecek bir bütünleşm e ile 
to p lu m , A llah  k o rk u su n d a n  
b a şk a  h iç b ir  k o rk u  d u y 
mayacaktır. A llah’ın dışındaki 
ilah  ve rab leri elin in  tersiy le 
i te re k  g e rçek  ö zg ü rlü ğ e  
kavuşacaktır. Toplum un ortak 
his, düşünce ve paydaları böy
lelikle oluşacaktır.

B öyle bir top lum sal uyanış 
ve şah lan ış  iç in  dava adam 
larının, gönül dostlarının, Allah 
dostlarının yapması gerekenler;

“Şu h a ld e , sen  bu n dan  
dolayı davet e t ve emrolun- 
duğun gibi dosdoğru bir is
t ik a m e t tu ttu r . O n la rın  
hevalarına uyma. Ve deki: 
A llah’ın indirdiği her kitaba 
inan dım , A ra n ızd a  a d a le t 
yapm akla emrolundum, A l
lah, bizim de Rabbimiz, sizin 
de Rabbinizdir. Bizim amel
lerimiz bizim, sizin de amel
leriniz sîzindir. Bizimle sizin 
a ra n ızd a  b ir  ta r tışm a  
konusu  yoktur. A llah , bizi 
b ir  a ra d a  b ir le ş t ir ip  to p 
la y a c a k  ve d ö n ü ş ’de
O ’nadir” (42 Şura 15)

ay e tin d e  ifad e  e d ild iğ i g ib i

davet etm ek , dosdoğru bir is 
tikamet tutturm ak, hevalara uy
m am ak , a d a le t  y ap m ak  A l
l a h ’ın  R a b l ığ ı  e tra f ın d a , 
top lum la bü tün leşecek  tarzda 
davranmaktır.

Öyleyse,
“ G ev şem ey in , üzü lm eyin; 

eğer inan m ışlarsan ız  en ü s
tün olan  s îz le r s in iz ” (3 A li
İmran 139) ■
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Din Nedir ?

Prof.Dr. Ahmet Yüksel Özemre

Etimolojik Açıdan “Din”

Din kelimesi Arapça bir kelime

dir. Dil bilginleri bu kelimenin 

Arapça deyn kelimesinden türe

miş olduğunu kabul etmektedir

ler. Deyn, “ Yükümlülük, belirli 
zam anda  ödenm esi gerekli  
b o r ç ” anlamındadır. Burada 

din’in “belirli zamanda ödenme- 

si gerekli borcun ödeme biçimini 

düzenleyen kurallar olduğu” an

laşılmaktadır. Bununla beraber 

din kelimesi, zaman içinde, bu 

tanımı pekiştiren semantik anlam 

kaymalarına uğramış ve “ örf, 

âdet, durum, itaat, hüküm, fer

man, yönetme-yönetilme, itikat, 

tapınma” gibi anlamlara da çe

kilmiştir. Deyyan da ¿ifaden türe

miş olup “hüküm sahibi” demek- 

ür. Ayrıca din kelimesine, 

Kur’an’da 13 yerde geçen yev- 
m u’d-dîn gibi özel bir deyimde 

ceza ve hesaplaşma anlamlan da 

yüklenmiştir. Din kelimesinin 

Latince karşılığı ise religio keli

mesidir. Bu kelimenin kökünün, 

etimolojik açıdan, iki kaynaktan 

geldiği ileri sürülmüştür. Bunlar

dan biri relegere kelimesidir ki 

“ itina ile muamele etmek” , diğe

ri ise religare yani “bir şeye bağ

lı kılmak” demektir. Bazı dil bil

ginlerine göre din’in otuzu aşkın 

farklı anlamı bulunmaktadır.

Sosyolojik Açıdan “Din”

Otuzu aşkın farklı anlamı ve te

zahürleri bulunan ve tezahürleri 

açısından da büyük çeşitlilik ̂  

arz eden din olgusunun şimdiye 

kadar herkesi memnun eden, ef

radını câmi ve ağyarını mâni 

açık-seçik bir tanımı verilebilmiş 

değildir. Yapılabilen, ancak, ne 

türden tezahürlerin dini tezahür

ler olarak tescil edilmeleri ge

rektiğinin asgari şartlarının tesbi- 

tidir.

Mesela Budizm; uygulamaları 

düzeyinde değil de, doktrini yani 

felsefesi düzeyinde ele alacak 

olursak, Guatama Buddha’nın 

öğrettiği Budizm ’de şahsı ya da 

gayrı şahsi bir ilah mevcud de

ğildir. Buda kendisini ilah ilan 

etmemiş olduğu gibi herhangi 

bir, ilaha tapınmayı da öğütlemiş 

değildir. Am a B uda ’dan sonra 

Budistler_Gautama Buddha’ya 

ve onun heykellerine karsı izhar 

ettikleri isteki erin i dile getirirken 

Buddha’nın öğretisinde bulun- 

mayan bir takım ritüeller ihdas

etmişlerdir. Bu bakımdan teme

lindeki doktrine değil de uygula

malarına bakıldığında, Budizm’i 

putperest bir din_gjbi görmemek 

mümkün değildir.

Dinin soyut kavramı, Batı’da, 

önce Rom a İmparatorluğu’nda 

biçimlenmeye başlamıştır. R o 

malıların bu amaçla kullandıkları 

religio kelimesi de sonradan bü

tün hıristiyan batı dünyasının 

malı olmuştur. Cicero ( M .Ö .  

106-43 ) religio için “ Bir kimse

nin layık olan her varlık ve özel

likle de ilahi bir varlık karşısında 

kendi derûnunda duyduğu bağlı

lık ve kaygı” tanımını veriyor ve 

bu kişinin bağlılık ve saygısının 

da toplumun bu konudaki örf ve 

âdetine uygun âyinlerine (ritüel- 

lerine) katılmasında ortaya koy

duğu özenle ortaya çıktığını ifa

de ediyordu.

Bu tanıma göre, otantik sayıla

bilecek bir dinden söz edebilmek 

için, en azından :

/  a) insanların derûnlarında ken-

duymaları gereken bir ya da bir

kaç varlığın mevcut olması, ve 

bu bağlılık ve saygının da

b) bir çeşit ritüel aracılıyla, ve

c) kalıcı ve sürekli bir biçimde
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açığa vurulması yeterlidir. Bir 4. 
şart da söz konusu saygıdan ve 
ritüellerden sapmaların

1) yasak ( haram, ya da tabu ) 
olması ve

2) cezalandırılm ası şartıdır. 
Bunlar, en ilkel din şekli için ge
rekli olan asgari şartlara delalet

-etmektedir-Bu şartlara riyan dii'R 
Terin ise evrensel değil ancak 
mevzii bir tebliği olduğu müşa
hede edilmektedir.

Kişilerin derunlarında 
bağ lılık  ve saygı d uy
dukları bu varlık, dini te
zahürlerin türüne göre, 
ya somut olarak maddi 
bir nesneyle temsil edi
lebilmekte; ya da maddi 
bir şeyle temsil edilmesi 
mümkün olmamaktadır.
Birinci halde bu temsil 
genellikle put adını alır.
Totem de bir çeşit puttur.
İkinci hal söz konusu ol
duğunda ilkel d inlerde 
bu; animistlerde anima, 
Malinezya’da mana, Ku
zey Amerika’da Algon
kin yerlilerinde manitu, 
Irolcuva y e r lile r in d e  
orendoa, Lakota yerlile
rinde i s t  vakan adını al
maktadır.

Gerek etim olojik anlam ı ge
rekse sosyolojik olgusu bakı
mından bir dini tezahürün ortaya 
çıkabilmesi için de, en azından

1) İnsanların kendi derunların- 
da olağandışı bir saygıyla bağlı 
oldukları bir ya da birkaç varlığı 
kabul ve teşhis etmiş olmaları 
(iman),

2) Bu varlık karşısında kendi
lerini bir takım özel tutum ve 
davranış biçimlerine uymaya zo

runlu hissetmeleri (ritüeller), ve
3) Bu özel tutum ve davranış

ların (ritüellerin) kalıcı bir örf 
ve adet halini kazanmış olması 
(şeriat) ve

4) bunlardan sapmalara bir ce
za sisteminin uygulanması ge
reklidir ( günahların cezalandırıl
ması).

Bu şartlar, din sosyolojisi açı
sından en ilkel din türünü karak- 
terize eden şartlardır. Cahiliyye

En gelişmiş dinler, insanların 
kendilerine bazı kişi ya da 

nesneleri put olarak, tapınma 
aracı olarak kabul etmelerinden 
çok farklı olarak, idrakin çok öte

sinde kalan ve maddi emsali 
bulunmayan tek bir yaratıcı varlık 

tarafından insanlara tebliğ 
etmekle görevli kılınan bazı 

müstesna kimselerin (peygam ber
lerin) bu varlıktan çıkan ilahi 

vahyin herkese alenen 
açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır.

dönemindeki Arapların Lat ve 
Uzza gibi putlara karşı tutumları 
da işte bu anlamda ilkel bir dinî 
tezahürdü. Onlar da bu putlara, 
kendilerine saygıyla bağlı olun
ması gereken varlık lar olarak 
iman ediyorlar; onlara olan say
gılarını zaman zaman yiyecekler 
sunmak, bunların muhafaza edil
dikleri binayı ( Kâbe’yi) çırıl
çıplak tavaf etmek ve bu ritüel 
yılın belirli zamanlarında daha

şetafatlı bir biçimde tekrarlamak 
suretiyle gösteriyorlardı. Bunlara 
karşı çıkan müslümanlara ise ce
miyetten tecrit etme ve ambargo 
cezası uygulanmaktaydı. Pasifik 
ad a la rın d a  ve K uzey  A m eri
ka’daki yerlilerin köylerinin giri
şine yerleştirdikleri kabile totem
lerine karşı saygı dolu tutumlarT 
da böyle bir ilkel dini tezahür 
kapsamı içindedir.

Daha gelişmiş dini tezahürler
de, söz konusu ilkel dini 
tezahür türünden farklı 
o larak , b ir doktrin  ile 
birlikte dinî kurumlar’ın 
da ortaya çıktığını gör
m ekteyiz. D oktrin , en 
azından, saygı duyulan 
yani tapınılan varlık ile 
m ü m in le r  a rasın d ak i 
ilişk iy i düzenleyen ve 
b ir takım  yasakları ve 
yaptırımları ve hatta ce
za ve mükafatları da içe
ren “norm koyucu” bir 
in an ç  (im an) sis tem i 
olarak ortaya çıkmakta
dır. Dini kurumlar başlı
ğı altında ise, başta söz 
konusu dinin sâliklerine 
bu doktrini açıklamakla 
yükümlü olan ruhban sı
nıfı ile bu doktrine bağlı 

olarak kurulan ve toplantılara, 
tapınmaya, dinin yayılmasına ve 
korunm asına yardım  eden ku
rumlar kastedilmektedir.

Söz konusu ilkel dinlerde bu 
inanç sisteminin emirlerine uy
mamak bir yana, bunları tahlil 
etmek ve eleştirmek dahi yasak
tır ve mutlaka beşeri bir cezayı 
gerektirmektedir. Bu cezalar il
kel kavimlerde dayak ya da vü
cuda başka tü rlü  m addi zarar
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vermekten tutun da hürriyeti kı

sıtlanmaya, cemiyetten atılmaya, 

işkenceye ve hatta ölüm cezasına 

kadar gidebilmektedir.

Bir toplumda dini tezahürler 

iyice yerleşmeye ve din de kol- 

lektif bir kurum olarak anlaşıl

mağa başladıktan sonra, doğal 

olarak, temeldeki doktrinden de 

ritüellerden de farklı uygulamal

ar ortaya çıkmaktadır. Bu ise di

nin temeldeki ilkelerinden çok 

farklı sapmalara dahi yol açabil

mektedir. Bu sapmaların yüksek 

düzeydeki dinlerde daha çeşitli 

biçimlerde ortaya çıktığı ve hatta 

bazen dinin yerine geçtiği dahi 

görülmektedir. Yani din, doktrin 

açısından sâfiyetini koruyabili- 

lirken, uygulamalar(diyanet) açı

sından pek çok sapmanın zuhur 

etmesi ve bu sapmaların da din

den sayılmaları mümkündür.

Ferdi ve Kollektif Vicdan 
Açısından “Din”

En gelişmiş dinler, insanların 

kendilerine bazı kişi ya da nes

neleri put olarak, tapınma aracı 

olarak kabul etmelerinden çok 

farklı olarak, idrakin çok ötesin

de kalan ve maddi emsali bulun

mayan tek bir yaratıcı varlık 

tarafından insanlara tebliğ et

mekle görevli kılınan bazı müs

tesna kimselerin (peygamber

lerin) bu varlıktan çıkan ilahi 

vahyin herkese alenen açıklan

masıyla ortaya çıkmıştır. Bu var

lığa Allah, ve ilahi direktiflerin 

toplu olarak sunulduğu kitaba da 

semavi kitap denilmektedir. Bu 

kabil dinlerin en belirgin özelik

leri;

1) Dünya hayatına bir düzen

getiren,

2) Müminlerin, Allah’a, in

sanlara, diğer varlıklara karşı so

rumlulukları belirleyen, ve

3) Bu sorumlulukların yerine 

getirilmesi ya da getirilmemesi 

halinde ölümden sonra başa ge

lebilecek olan olayları açıklayan 

“norm koyucu” bir ahlak sistemi 

olmalarıdır.

Hiç şüphesiz ki en ileri din İs

lam dinidir. Diğer bütün dinlerin 

aksine bu dinde dayatmacı, dini 

zorla kabul ettirici' hiçbir yaptı

rım yoktur ve dini benimseyip 

yaşamaları konusunda ferdi vic

danlara baskı yapılamaz. Bu , 

“Lâ ikrahe f i ’d -d în ” (Dinde 

zorlama yoktur) (11/256)“ ayetiy

le de tahkim edilmiştir. Hatta 

dinden dönenlere insanlar tara-O
fından uygulanacak bir hadJ da

hi yoktur4 ; onların cezası "... Al
lah’ın, meleklerin ve insanların 
lanetine  u ğ ra m a la rıd ır  
(111/87) ve “tevbe edip de yola 
gelenlerin dışında” ( 111/89) on

lar “Bu lanette sürekli kalacak
lardır" ( 111/88); “Hiç kuşkusuz, 
onlar âhirette ziyana uğrayacak 
olanlardır" (XVI/109).

10 Aralık 1948 tarihli “İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi” nin 

18. maddesi 1) Herkesin vicdan 

ve din hürriyetine sahip oldu

ğunu ve 2) ana ve babaların da 

çocuklarına kendi vicdanlarına 

uygun bir biçimde dini ve ahlakî 

eğitimi sağlama hakkını hükme 

bağlamıştır. Bu, Avrupa Konseyi 

ülkelerinin 4 Kasım 1950 tari

hinde R o m a ’da imzaladıkları 

“İnsan Haklarını ve Temel Hür

riyetleri Korumaya Dair Avrupa 

Sözleşmesi”nin 9. maddesiyle de 

teyid edilmiştir. Avrupa Güven

lik ve İşbirliği Konferansı’nın 1 

Ağustos 1975 de Helsinki’de im

zalanan sonuç belgesi de “İnsan 

Haklan Evrensel Bildirisi”nin 

söz konusu 18. maddesini yeni

den te’yid etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 

Anayasası’nın 24. maddesinde 

ise; bu maddenin anlamıyla din 

ve vicdan hürriyeti, kimsenin di

ni ayinlere (yani ritüellere) ve tö

renlere katılmaya, dini inanç ve 

kanaatlerini açıklamaya zorlan

maması; dini inanç ve kanaatle

rinden ve dini inancının gerekle

rini yerine getirip getirmemesin

den dolayı kmanmayıp suçlan- 

mamasıdır. B u  madde hem 

Kur’an’ın 11/256. ayetinin ruhu

na ve hem de söz konusu bildi

ri’nin 18. ve sözleşmenin de 9. 

maddelerinin ruhuna uygundur. 

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 

Din Hürriyeti Aleyhinde Cürüm

ler bölümü de din ve ibadet hür

riyetine karşı işlenen cezalan be

lirtmektedir.

Ancak bütün bu hukuki metin

lerde dinin ne olduğunun bir ta

nımı da, din olarak kabul edilen

lerin bir sayımı da yapılmıştır. 

Bunun tek istisnası, galiba Tür

kiye’deki salikleri ancak birkaç 

bin civarında olan, Yehova Şa

hitleri olsa gerektir. Zira T .C  

Yüksek Yargı Organları, bütün 

bu ulusal ve uluslararası hukuki 

belgelerin ışığı altında, Yehova 

Şahitliği’nin bir din olduğunu 

resmen tescil etmiştir.

Oysa Türkiye’de, yukarıda ve

rilen din tanımına uyan, din ola

rak tescil edilmesi ve gerek T.C. 

Anayasası’nin gerekse Türki

ye’nin imzalamış olduğu ulusla- 

rası antlaşma ve belgelerin ga-
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Ancak bütün bu hukuki metinlerde dinin ne oldu
ğunun bir tanımı da, din olarak kabul edilenlerin 
bir sayımı da yapılmıştır. Bunun tek istisnası, gali
ba Türkiye’deki salikleri ancak birkaç bin civarın
da olan, Yehova Şahitleri olsa gerektir. Zira T.C 
Yüksek Yargı Organları, bütün bu ulusal ve ulusla
rarası hukuki belgelerin ışığı altında, Yehova Şa- 
hitliği’nin bir din olduğunu resmen tescil etmiştir.

rantisi altında herkes tarafından 

da din olarak anlaşılması gere

ken itikad sistemleri vardır. Bun

ların salikleri kendilerine özgii 

dinlerinin;

1) tanıtımını yapmak,

2) ritüellerini herkesin gözü 

önünde ve çekinmeden ifa ede

bilmek,

3) salilclerinin imkanlarını 

kuvvetlendirmek için her im

kandan yararlanmak, yani dinle

rini derin bir vecd ve coşku için

de dolu dolu yaşamak hususunda 

büyük bir gayret içinde bulun

maktadırlar. Beğensek de beğen

mesek de, bu dinlerin salikleri- 

nin samimi gayretlerini, söz ko

nusu ulusal ve uluslarası hukukî 

belgeler çerçevesi içinde ve 

K u r ’an ’ın 11/256 ve C I X / 6 5 

ayetlerinin ışığı altında müsama

hayla karşılamak ve bunları din 

olarak teşhis ve tescil etmek ba

rış açısından isabetli olacaktır.

Din Olarak Tescil 
Edilmesi Gerekli 
İtikad Sistemleri

Türkiye’de kendilerine özgü, 

ilah anlayışları, ruhban sınıfları, 

mabedleri, ritüelleri, kutsal sa

vaşları ( mukaddes cihadları), 

ahlak anlayışları, mükafat ve 

miicazat sistemleri, Kâbe yerine 

koydukları kutsal mekanları ve 

hatta oruçları ile bir sürü orijinal 

inanç sistemi bulunmaktadır. 

Bunların bir kısmı saldırgan, bir 

kısmı seçici( dolayısıyla demok

ratik değil), bir kısmı da halkın 

arasına nifak sokucu ve bölücü 

bir misyonerlik ruhuyla mütehar

riktir. Am a hangisine bakarsanız 

balcınız hepsi de bir kimlik arayı

şı içinde ve bu kimliğin te’yid ve 

tescili peşindedir. Çoğunun ka

ramsarlığının kökeninde de, bu 

eksikliğin yanında diğer itikad 

sistemleriyle verimli ve müsa

mahalı bir diyalog kuramamak 

bulunmaktadır.

Çeşitli inanç sistemlerine mcn- 

sub insanlar arasındaki çekişme

ler çoğu kere fuzuli ve anlamsız 

nefsani çekişmelerden ibaret 

kalmaktadır. İnsanlar birbirlerini 

bu inanç ve kanaatlerini açıkla

maya zorlamakta, bundan dolayı 

birbirlerini kınamakta ve hatta 

suçlamaktadırlar, Bunları, karşı

lıklı saygı olmasa bile, hiç değil

se birbirlerine tahammül etme 

düzeyinde buluşturmak gerekir.

Bu buluşmanın ve aralarında

verimli bir diyalogun başlaması 

için inanç sistemlerinin de aynı 

bir kategori altında toplanması 

fuzuli sürtüşmelerin ortadan kal

dırılması için isabetli olacaktır. 

Bu inanç sistemlerinin otantikli

ğini din kategorisi şemsiyesi al

tında tesbit ve tescil etmek ger- 

-şekte-n-de-hayırk-biî—ad-ım-olur— 

du. Bu statü sayesinde ve Ana

yasa’mızm 24. maddesi uyarınca 

bu kabil dinlerin salikleri yasal 

bir güvenceye kavuşturulmuş 

olacaktır. Ve  artık kimse bu ka

bil inançları ne kınayabilecek ve 

ne de suçlamak yetkisinde göre

cektir.__

Şimdi ülkemizde fikriyat (ide

oloji), davranış ve uygulamaları 

açısından yukarıdaki tanıma göre 

din olarak telakki ve kabul edile

bilecek olan bazı müesseselere 

bir göz atalım :

1. Mesela Anadolu Alevili

ği’nin bazı veçheleri tümüyle ba

ğımsız ve otantik bir din görü

nümü arz etmektedir. Zaten Ale

vilik söz konusu edilirken çok 

temkinli davranmak ve hangi 

Alevilik’den söz edildiğini vur

gulamak gerekir. Zira Alevilik, 

tarih boyunca uğradığı istihaleler 

sebebiyle, bir ucunda şeriat’a ke

sinkes uyan “ Sünni Alevilik”den 

diğer ucunda H z . Ali’yi (haşa!) 

bizzat A lla h ’ın kendisi bilen 

“ Sebeiyye Aleviliği” na kadar 

çok geniş bir anlayış ve uygula

ma yelpazesine sahip bulunmak

tadır. Yukarıdaki kıstaslar çerçe

vesi içinde Yehova Şahitleri’nin- 

kinin en az birkaç misli bir taraf

tar kitlesine sahip olduğu tahmin 

edilen “ Sebeiyye Aleviliği”nin 

de bir din olarak teşhis ve tescili, 

hem toplum açısından bir müsa
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mahaya sebep olmak ve hem de 
karşılıklı uygun ve yasal bir mü
zakere zemini oluşturmak bakı
mından, isabetli olacaktır.

2. Fanatik nükleer enerji kar
şıtlarının davranışları da, yukarı
da verilmiş olan tanım çevresi 
içinde, din şablonuna tamamen 
uymaktadır. Bunların saliki ol
dukları din;

a) hayrın timsali ve “Aydınlık
lar Prensi” olan Güneş ile

b) şerrin timsali ve “Karanlık
lar Prensi” olan nükleer enerji
den oluşan iki ilahlı düalist bir 
din görünüm ünde ortaya ç ık 
maktadır. Bu iki ilah ve tarafları 
da evrensel bir savaş içinde bu
lunmaktadırlar. Güneş taraftarla
rının galebesi hayrın galebesi, 
şerrin ortadan kalkması, yeryü
zünde de ebedi mutluluk ve Cen- 
net’in tesisi; bunun tersine, nük
leer enerji taraftarlarının galebesi 
de şerrin galebisi ve yeryüzünde 
ise ebedi sefalet ve Cehennem’in 
tesisi olacaktır. Bu haliyle “Zer
düşt Dini”ni andıran bu dinde 
güneş Ahura M azda’ya ve nük
leer enerji de Ehrimen’e, tekabül 
etmektedir.

Fanatik nükleer enerji karşıtla
rının dini, m isyoner ruhlu ve 
kendisi gibi düşünmeyene hayat 
hakkı tanımayan bir dindir. Bu 
dinin telakkisine göre Güneş’in 
galib gelebilmesi için her türlü 
yalan, dezinform asyon, iftira, 
komplo ve şantaj mübahtır. Di
nin Papalık lcurumunu “Greenpe- 
ace” denilen örgüt yüklenmiştir. 
Dinin T ürk iye’nin ilk nükleer 
santralinin kurulacağı “Akkuyu 
Nükleer Santral Siti” ya da Fran
sa’nın Büyük Okyanus’da su altı 
nükleer bomba deneylerini ger

çekleştirdiği Muroroa atölü gibi, 
Hac farizasını ifa etmek kabilin
den topluca ziyaret ettikleri, kut
sal ziyaretgâhları ve buralarda 
icra ettikleri kendilerine özgü ri- 
tüelleri vardır. Bu dinin salikleri, 
zaman zaman, kendilerini zincir
lerle resmi dairelerin giriş kapı
larına zincirlemek gibi başka ri- 
tüellerle ve nükleer enerjinin ül
keye girmemesi uğruna tuttukları 
oruçlarla da dinlerinin Şeriat’ını 
ifa etmektedirler.

Bu dinin ülkemizdeki salikleri- 
nin sayısı Yehova Şahitleri’nin- 
kine oranla binlerce misli fazla
dır. Bu dinin d eT ü k sek  Yargı 
Organları’mız tarafından resmi 
bir din olarak teşhis, tesbit ve 
tescilinin ülkenin iç huzuruna 
m uhakkak ki pekçok yönden 
olumlu katkıları olacaktır.

3. Bir başka dini teşekkül de 
M âbed diye isim lendirdiği ve 
gerçekten de öyle kabul ettiği 
Loca’larıyla, kendi özgün ruh
ban sınıfıyla, özel kıyafetleri ve 
zengin ritüellerivle. özgün ahlak 
anlayışıyla, sembolik ve gerçek 
kurbanlarıyla Masonluk’tur. Ma
sonluk’taki ilah kavramı ise İsla
m ’ın Alemlerin Rabbi kavramın
dan çok farklıdır. İslam ’a göre

J^6(U)00_aIein jvardır vericinde 
yaşadığımız kâinat da bunların 
en sonuncusudur. M asonların 
ilahı ise yalnızca Kâinat’ın Ulu 
M imarı’dır. Masonluğun ritüel- 
lerin in  halka  aç ık  o lm am ası, 
halk tabakalarının bu örgüt hak
kında, daha çok, kuruntuya da
yanan bilgilere itibar etmesine 
ve diyalog eksikliğine sebep ol
m aktadır. T ü rk iy e ’de Yehova 
Şahitleri’nden en az beş kat daha 
fazla taraftara sahip olan Mason
luğun da orijinal ve otantik bir 
din olarak teşhis ve tescili, yuka
rıda  ifade ed ilen  sebeplerden 
ötürü olacaktır.

4. Halk referandum u sonucu
i kabul edilmiş olan 1982_Anaya- 

sası “ başlangıç” bölümünde “... 
bu A nayasa(nın) ... - T ürk iye '/ 
C u m h u riy e ti’nin k u ru c u su. / 
öfumsüz önder ve eşsiz kahra- \ 
man Atatürk’ün belirlediği milli- i 
yetçilik anlayışı ve onun inkılabı 
ve ilkeleri doğrultusunda... mut
lak sadakatle yorumlanıp uygu
lanmak üzere... Türk evlatlarının 
vatan ve millet sevgisine emanet 
ve tevdi...” olunduğu kaydedil
mektedir. Bu, Anayasa’nın, Ata
türk’ün Türk toplumunu çağdaş 
uygarlık düzeyine çıkaracağını

Çeşitli inanç sistemlerine mensub insanlar arasın
daki çekişmeler çoğu kere fuzuli ve anlamsız 
nefsani çekişmelerden ibaret kalmaktadır. İn
sanlar birbirlerini bu inanç ve kanaatlerini açıkla
m aya zorlamakta, bundan dolayı birbirlerini kı
namakta ve hatta suçlamaktadırlar. Bunları, kar
şılıklı saygı olmasa bile, hiç değilse birbirlerine 
tahammül etme düzeyinde buluşturmak gerekir.
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umduğu inlcılablar ile bu inkılab- 
ların fikir çerçevesini oluşturan 
A tatürkçülük akımının üstüne 
inşa edilmiş olunduğunun ilanı
dır; ve kim ne derse desin, bu 
Anayasa 1982 yılında yapılan re
ferandumla halkın % 91.37 sinin 
desteğini alm ış olan yasal bir 
metindirve-bu-haliylerde-hertür- 
lü tartışmanın dışındadır.^

Bu yasal metin içinde Atatürk
çülüğü dini tezahürlere sahip kı
lacak hiçbir unsur yoktur. Ancak 
Atatürk inkılablarının ideoloji
sinden hareketle 1982 yılından 
başlayarak gelişen  K em alizm
için aynı şeyi söylemek mümkün 
değildir. Kemalizm kendine has 
abartmacılığı çerçevesinde,

a) Atatürk’ü beşeri vasıflardan 
soyutlamakla,

b) onu asla hata  etm ez ilah 
(Tanrı, Peygamber ya da Mehdi) 
diye dayatmakla,

c) Çankaya köşkünü de Kâbe 
olarak tanımlamakla,

d) A ta tü rk  iç in  yeni b ir 
K ur’an(!) ve M evlid düzmeye 
kalkışmakla^, ve

e) dayatmacı tavrıyla müslü- 
manların inançlarına ters düş
müştür. Bu tutum ülkede hala 
devam etmekte olan büyük bir 
huzursuzluğun, müsamahasızlı
ğın, halkı iki ayrı kampa bölen 
bir idraksizliğin tohumunu eken 
büyük bir nifak unsuru olmuştur.

N asıl ki B u d a ’nın o rijin a l 
doktrininde ilah kavramı yoksa 
ve Buda kendisini asla ilah ola
rak nitelendirm em işse Atatürk 
de kendisini asla ilah olarak nite- 
lendirm em iştir. Anayasam ızın 
temelindeki Atatürkçülüğün fel
sefesinde y a ln ızca  be lirli b ir 
amaç uğruna Türkiye’yi belirli

kalıplara sokmaya yönelik inkı
labı ar vardır, o kadar!

Mezarında kemiklerini sızlata
cak biçimde Atatürk’ü ilahlaştı- 
ran ise Atatürk değildir; kendini 
ona nisbet eden ama onun temki
ninden ve sağduyusundan uzak 
olan Kem alizm ’dir. Kemalizm 
b u g ü n -bazroportün ist~ d  e v 1 e t 
adam larının, bürokratların  ve 
medyanın antidemokratik dayat
macı arzularını miibah ve yasal 
göstermek için arkasına saklan
dıkları bir kalkan olarak tecelli 
etmiş bulunmaktadır.

Kem alizm ’in bir din halinde 
tezahür etmesini sağlayan unsur
ları;

a) Atatürk’ün Hatasız (Layuh- 
ti), Yaratıcı (Hâlik)8 Ulu (Ek- 
ber), Ölümsüz (Hayy) gibi be- 
şer-listü vasıfatlarla ilahlaştırıl- 
ması, hatta kendisine Tanrı Türk 
sıfatının yakıştırılması^’

b) kendilerini bu dinin salilci 
olarak afişe etmekten gurur du
yan bir ruhban sınıfının bulun
ması,

c) Kemalizm’in Atatürk’ün ve
fatından sonra ihdas ettiği kendi
ne özgü değişmez ritüellere sa
hip oluşu,

d) bu ritüellerin belirli vesile
lerle icra edilmesinin gerekliliği 
ve hatta bunların bir kısm ının 
belirli bir takvime bağlı olm a
sı,10

e) herkesi bu dinin mümini 
k ılm ak isteyen dayatm acı b ir 
misyonerlik sergilemesi,

f) bu dinin salilci olmayan her
kesi hasım kabul ederek bunlara 
karşı bir mukaddes cihad açılma
sını mübah gören müsamahasız 
bir anlayışa sahip olmasıdır.

Bir kısım devlet adamı, politi

kacı, bürokrat, medya mensubu 
ve aydın( çeşitli politik, psikolo
jik  ve so sy o lo jik  sebeplerden 
ötürü menfaatlerine uygun düş
tüğü için) Kem alizm ’e sırtlarını 
dayayarak bunu yavaş yavaş bir 
dine dönüşmüşlerdir. Ama ma
nevi hissiyatına ters geldiği için 
KemâlizrrThalkın daima tepkisi
ne maruz kalmıştır.

Bu tepki, bizzat Kemalizm’in 
artan baskısı sonucu, gitgide he
defini şaşırm ış ve soyut Kema
lizm ’den M ustafa Kemal A ta
türk’ün kişiliğine doğru maalesef 
yön değişmiştir. Halkın bu tepki
sine karşı resm i tepki ise 25 
Tem m uz ta r ih  ve 5816 sayılı 
“Atatürk Aleyhinde İşlenen Suç
lar H akkında K anun”un kabu
lüyle yasal b ir zemine oturtul
muştur.

Bu kanunu A tatürk’ün hatıra
sına açıkça hakaret eden ya da 
şovenler ile A tatürk’ün heykel, 
büst ve âbidelerini ya da kabrini 
tahrib eden, kıran ya da kirleten
leri cezalandırmak üzere çıkarıl
mışsa da gene Kemalizm dininin 
salikleri tarafından tarihi, askeri, 
İktisadî, İçtimaî ve itikadî açılar
dan Atatürk’ün icraatını bilimsel 
olarak eleştirenlerin dahi tepe
sinde bu kabil düşüncelere karşı 
caydırıcı, m üeyyide uygulayıcı 
Demokles Kılıcı gibi sallanan bir 
tehdit ve şantaj unsuru olarak da 
kullanılmak istenmiştir.

T ü rk iy e’de Y ehova Ş ahitle
ri ’nden binlerce hatta belki de 
onbinlerce kere daha fazla taraf
tara sahip olan Kemalizm’in de 
resmî yargı organlarınca orjinal 
bir elin olarak teşhis ve tescili, 
yukarıda ifade edilen sebepler
den ve kezâ bu dinin saliklerine
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diğer dinlerin salikleriyle aynı 
düzeyde yasal bir statü kazandı
racağından ötürü, isabetli bir ted
bir olacaktır.

Sonuç

Din kelimesi Arapça bir kelime
dir. Bazı dil b ilg in lerine göre 
A rapça’da d in ’in otuzu aşkın 
farklı anlamı bulunmaktadır. Bu 
bile din kavram ının  ne kadar 
muğlak bir kavram olduğunu an
lamak için yeterlidir.

İtikadî bir müessese olarak di
nin çeşitli tezahürleri vardır. An
cak ne türden tezahürlerin otan
tik bir dinin göstergesi olacağı 
hususunda genel kurallar vaz et
mek mümkün görünmemektedir. 
Bu konuda yapılabilecek olan 
tek şey itikadî bir müessesenin 
din sayılabilmesinin asgari şart
larını tesbit etmekten ibarettir.

Gerek etim olojik anlamı ge
rekse sosyolojik olgusu bakımın
dan bir otantik dînî tezahür’ün 
ortaya çıkabilm esi için de, en 
azından;

a) insanların kendi derûnların- 
da olağandışı bir saygıyla bağlı 
oldukları bir ya da birkaç varlığı 
kabul ve teşhis etm iş olmala- 
rı(iman),

b) bu varlık karşısında kendile
rini bir takım özel tutum ve dav
ranış biçimlerine uymaya zorun
lu hissetmeleri (ritüeller),

c) bu özel tutum ve davranışla
rın (ritüellerin) kalıcı bir örf ve 
adet hâlini kazanmış olması(şeri- 
at), ve

d) bunlardan sapmalara bir ce
za sisteminin uygulanm ası ge
reklidir (günahların cezalandırıl
ması).

Bu açıdan bakıldığında Ana
dolu Aleviliği’nin müfrid Sebe- 
iyye ucu da, F anatik  N ükleer  
Enerji karşıtları da, Masonluk da 
ve Kemalizm  de dine has teza
hürler arz etmektedirler. Bunla
rın dördünün de Türkiye’de hal
kın ço ğun luğunun  tep k is in e  
mazhar olmakta olduğu ise gö- 
zardı edilmeyecek bir olgudur. 
Bu tepki ise tahammülsüzlüğe, 
nifaka ve hatta cidale yol açmak
tadır. A ncak Y ehova Şahitle- 
ri’nin yüksek yargı organlarınca 
otantik bir din olarak tesbit ve 
tescili bu sürtüşmeleri hemen he
men ortadan kaldırmış ve görül
düğü kadarıyla da, Yehova Şa
hitleri ile diğer kesim arasında 
en azından bir tahammülün ve 
gitgide birbirlerini anlamaya yö
nelik bir diyaloğun tesisine vesi
le teşkil etmiştir.

Toplumun sulhu açısından ay
nı önlemin alınması yâni Sebeiy- 
ye, Masonluk, Fanatik Nükleer 
Enerji karşıtlarının da ve Kema
lizm’in yüksek yargı organların
ca otantik birer din olarak tesbit 
ve tescil edilmesi isabetli olacak
tır. ■
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A ta tü r k ’ü n  ru h u n a  e m r e t t i  : g ü v e n d iğ in  in s a n la 

r ın  r u h u n a  g ir!  2 7  M a y ı s Td a  A ta tü r k  ru h u , o rd u  

ile r i  g e le n le r in e  g i r d i . . . ” A v n i  A l t ı n e r ’d e n  a lın tı. 

B k . a .g .e ., s . 3 8 1 . 3 )  B u n u n la  i lg ili  o la r a k  H a rb  

O k u l u ’n d a , y o k la m a d a ,  M u s ta f a  K e m a l 'in  o k u l 

n u m a r a s ı  o k u n d u ğ u n d a  b ü tü n  ö ğ r e n c i le r in  k o ro  

h a l in d e  : " B u r a d a ” d iy e  c e v a p  v e r m e s i  d e  bu  K e 

m a l i z m ’e  ö z g ü  ı e e n k a ın a s y o n  a n la y ış ın ın  e f s a n e 

le ş m iş  te z â h ü rü n ü  y a n s ı tm a k ta d ı r .

DİNİN E T İM O L O JİSİ VE  
S O S Y O L O J İS İ  İL E  İL G İL İ  
KAYNAK ÇA

* S e r g e  H u t in :  D ic t io n n a i r e  d es  R e l ig io n s ,  

P re s s  U n iv e ıs i ta i r e s  d e  F ra n c e ,  P a r is  1 9 5 4 ,

* P a u l  P o u p a r d  ( E d . ) :  D i c t i o n n a i r e  d es  

R e lig io n s ,  P re s s  U n iv e ıs i t a i r e s  d e  F ra n c e ,  2 . b a s 

k ı ,  P a r is  1985 ,

* H e n r i - C h a r l e s  P u e c h ( E d . ) :  H is t o i r e  d es  

R e lig io n s ,  1. c i l t / s .  3 - 5 9  : P ro le g o m e n e s  a  U n e  

h is to ir e  d es  r e l ig io n s  ( A n g e lo  B r e l c h ) .  E n cy -  

lo p e d ie  de la  P lia d e  /  E d i t io n s  G a ll im a rd , P a ris  

1 9 7 0 .
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Dindarlığın 
Mülk Üzerinde İki Tavrı

Tîaluk Burhan

G erek ayd ın  o larak , gerekse  
geleneksel güdülenmenin akın
tıs ın a  k en d in i b ırak m ış  am a 
dünyeviliği hegem onik bir gö
rev duygusu ile dindarlığın ala- 
nm da tannnlayan avam olarak 
müslüman birey, fikrî inkişafı
nı k ıracağ ı b ir yo l ay rım ın a  
gelm iş bulunuyor. Toplum sal 
hay a t son dönem de, k en d in i 
aydınlık (nur) taşımaya hasret
miş adamla, avamileşerek sürü
nün içinde koyunlardaıı birine 
dönüşen maişet peşindeki ada
mı aynı çizgide buluşturuyor: 
Profesyonel hayatın genişleme
si.

M odern yaşam ın pratiğ inde 
beliren ama aslmda bölünmeyi 
ve tabakalaşm ayı ifade etm e
yen aydm-halk olgusunun içini 
d o ld u ra c a k  b ire y le r  m ad d i 
dünyanm profesyonelce işlen
mesine yarayacak metam(aydın 
için bu m eta b ilgi iken, avam 
için mal) taşınm ası ameliyesini 
de bir başka imkanın içinde ku
rarsak: aydın ve avam birbirin
den farklı kaygılara  yaslanan 
hayat tarzlarına aidiyet kesbet-

seler bile dünyayı biçimlemeye 
dönük  a lg ılay ışları, üzerinde 
ça lış tık ları şeyin (b ilg i, m al) 
kend ilerine  “b u ray a” has bir 
çevre (toplum, tabiat: aslm da 
kozm os) kurm a izn i verm esi 
nedeniyle birleşiyorlar. Her iki 
adam için de, üzerinde uzman
laşılan uğraşı (ameliye) konu
sunun sahiplenme biçimine dö
nüştüğü ve sahipliğin kendisini 
açtığı vadinin ufkunu statülerin 
kazan ılm ası veya korunm ası 
hedefiyle doldurduğu söylene
bilir. Buna göre aydın amelinin 
(bilgiyi elde etme uğraşısının) 
kendisini bilgiden başka bir ye
re götürmeyeceği vuslattan (the 
end) nasıl korkuyorsa; avam da 
A l la h ’ın d ü rü st ve ç a lışk a n  
adama nasıl olup da mal takdir 
etmeyeceği (iddiası)ne şaşıyor
dun Modem toplum iki adamın 
da korku  ve ş a şk ın lığ a  dair 
duygularını hareket zemini ola
rak benimseyerek başarılı oldu. 
B öylece birey gündelik hayatın 
içinde profesyonel işini ameli
ye ed e rk en  d in d a r la şa b ild i . 
Ş ah siy e tin  parça lan m ası, iki

parçalı k işilik  oluşumu (şizof
ren i) veren  d ü n y a  işi k ırıld ı. 
“İş” dindar adam ın tanzim etti
ği dünyaya yaptığ ı a tıf nedeni 
ile kazam m larım  (dünyalığı) ve 
sahibini (profesyonelliği) ulvi
leştirdi.

İnsanın ilk  büyük sürçm esi
n in  “ e b e d il ik  ve tü k en m ez  
mülk” fısıltısına kapılmakla or
taya ç ık tığ ı h a tırlan ırsa , m o
dern toplum un kendi figüranla
rın ın  d u y g u la rın ı rasyonalize 
etm ekte neden  başarılı olduğu 
daha anlaşılır hale gelmektedir. 
A llah’ın yarattığ ı ilk insandan 
son m üslüm ana dek dindar bi
rey le rin  tüm ünü  konu edinen 
şeytani iğva dünyevileşm enin 
işaretlerini taşıyor. Bu noktada 
W eb er’in  P ro testan  ahlakının 
kapitalizm i doğurduğu tezinin 
eksikliklerine rağmen doğruyu 
y an sıttığ ın ı teslim  edebiliriz. 
G erçekte dünyev ilik , yahudi- 
leşme, kapitalizm  gibi kavram
lar biri diğerinin yerine ikamesi 
m üm kün ve benzer hasılaları 
v u rgu layan  kavram lard ır. Bu 
kavram ların zıddı olup da vasa-
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tı ifadelendirmeyen terimler ise 
riyazet, H ıris tiyan lık , so sy a
lizm şeklinde sıralanabilir. İşte 
W eber’in protestan etiği dediği 
aksiyon  H ıris tiy an lığ ı değil, 
H ır is t iy a n lık  iç in d e k i
y a h u d ile şm e y i s e rg ile d iğ i 
ö lçüde kap ita lizm i aç ık lay a
b ilir . D o la y ıs ıy la  d in d a r  
adam ın  o rtay a  ç ık t ığ ı  tüm  
kültürlerde W eber’m ta
nım ladığı dünyevileşme 
(aslın d a  y ah u d ileşm e) 
benzeri eğilimler ortaya 
çıkabileceği gibi riyazet- 
çi-çileci, terk-i dünyacı 
(aslında hristiyanlaşm a) 
benzeri oluşumlar kendi
ni gösterebilir. E d-D in 
Fatiha’da bu iki eğilimin 
red d ed ile rek  v asa t b ir 
yol için dua edilm esini 
e m re tm e k te d ir: “B iz i  
gazcıb edilmiş ve dalâle
te düşm üşlerin  yo luna  
değ il ,  n im e t  v e r d iğ in  
kim se ler in  u laştığ ı s ı 
ra t’el m üstakim e i le t ’’ 
(Fatiha, 5-6-7).

M üslüman bireyin İs
lam ’ı din olarak seçm e
siyle ortaya ç ıkaracağ ı 
pratik, cahilliğin günde
lik  h ay a tı tan z im i ned en iy le  
dindarlığa terkedilm iş yaşama 
alanına çekilmeyi gündeme ge
tirmemektedir. Şu İlcisi de hiç
bir şekilde m odem  zamanlarda 
İslam ’ın varoluşunun m antıki 
açıklaması değildn:

1) Müslüman bireyin dindar
lığını cahili hayat tarzının gün
delik talepleri ile uyum  içinde 
kılmak (futbol takımı taraftarı, 
parti üyesi, firm a tem silc isi,

kredi kartı sahibi, şehir klübü- 
nün sosyal hizmet ve tesisleri
nin belgeli kullanım  abonesi, 
h ac ı... s ıfa t la r ın ı  aynı an d a  
kim lik edinebilmek). Sistemin 
d indarla ra  te rk e ttiğ i yaşam a 
alanı, sistem in dindarların  da 
talep lerin i o luştu racak  tem el 
ihtiyaçları azami seviyeye taşı
masıyla doldurulur. Yani din

darlar sistem tarafından şehir
leşmeye sevkedildikçe dindar
lıklarını dindar olmayan diğer 
şehir sakinlerinin ihtiyaçlarına 
b enzer b ir ih tiy aç  k üm esine  
aidiyet üzerinden savunm aya 
koşullanırlar. Örneğin şehirler 
büyüdükçe toprağın tarım dışı 
kullanıma dönük kıymeti ölçül
meye başlanır. Patikalar iptal 
edilip cadde ve sokaklar kuru
lur. Toplumsal değişimin ken

dini dikte etmesiyle dindar bi
reylerin konut, ulaşım  araçları, 
geçinme modelleri, haberleşme 
imkanları, eğitim arayışları, ta
sarruf biçim leri... vs. gittikçe 
daha çok diğerlerinin m eselele
riyle benzerlik kesbeder. Bu ör
nekte dindarlık, sistemin yaşa
ma biçimini herkes için geniş
letmesi (dayatması)yle kim liği

ni y an sıtm ay ı dener. 
Bütün evler birbirinin 
aynısıd ır am a b az ıs ı
nın içinde: herkes gibi 
o to m o b il k u lla n a n , 
te le fo n la  k o n u şan , 
m aaş b o rd ro su  im 
z a la y a n , m a rk e tte n  
a lrş -v e r iş  y ap a n , 
çocuğunu kreşe gön
deren... d indar insan
la r y a şa r . Bu y a k 
laşım da sistem in din
d arla ra  y ö n e lik  sö y 
lem i, “D in d a r la r ın  
tüm h a y a t i  i h t i y a ç 
larını -bu arada din 
ihtiyaçlarını da- ancak 
m erkez i  ik t idar  k a r 
ş ı l a r ” a n la y ış ıy la  
ifa d e le n d ir ilir . T o p 
lum sal p ro b lem lerin  
b ü tü n ü  d in d a r lığ ın  

g ü n d e lik  h a y a tın  g ö rü n ü m 
lerinden biri haline getirilm iş 
olması nedeniyle dindarların da 
problemidir. Böylece din ken
dine has re to r iğ i ile yaşam a 
m odelin i aç ım lam ak  yerin e , 
kurulu bir m odelin  re toriğ in i 
besleyen araca dönüşür.

2) M ü slü m an lığ ın  ay rı bir 
kategori o lm ası g e rek tiğ i ve 
gündelik hayatın içinde dindar
lara hukuki zemini hazırlanmış

Dindarlığın malla ilişkisi boyutunda 
dindar adam yahudileşme yahut 
dünyevileşme eğilimi göstererek 

dindarlığını kendine özel bir 
alanda kurgular ki bu halkın da  
genel tavrıdır; yine aynı ilişkide 

hıristiyanlaşma yahut dünyadan 
kaçm a eğilimi de ortaya çıkabilir ki 

ütopik toplumcu siyaset 
felsefelerinin pek çoğunun ilham 

kaynağı olan bu yaklaşım 
dindarlığın eşitlikci-paylaşımcı 

kamu alanında tezahürünü 
kurgulayan aydın tavrıdır.
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başka bir kom partm an açılması 
n iy e ti b iraz  da  m o d e rn liğ in  
tü k etilm esiy le  ta ra f  bu luyor. 
Dindarlık; tıpkı M orm on’larm  
A B D ’de, T a lm u d  b a ğ lıs ı  
yahudilerin  de İs ra il’de g iriş
m iş b u lu n d u k la r ın a  b e n z e r  
cemaatçi toplum denemeleri ile 
ifadelendirilmek isteniyor. Sis
temin içinde ama sisteme dahil 
bu lunm ayan k ap a lı d in d arlık  
tasarımı. Bu modelde, dindarlık 
c e m a a tle r in  d in e  y a k la ş ım 
larına göre belirlenecek üretim- 
tüketim, eğitim , teknoloji ku l
lanım ı ve suç-ceza kategorisi 
ü z e rin e  b ir  to p lu m  d e n g e s i 
kurar. Gündelik hayat, cem aat
lerin sınırlarında kendi toplum 
dengelerine yaslandığından ül
ke nüfusunun  tüm üne teşm il 
edilmiş tek bir gündelik hayat 
biçimi doğmaz.

Dindarlık 1. ihtim alde yaşa
m a a lan ın ı g ü n d e lik  h ay a tın  
k av ra y a m a d ığ ı ö ze l h a y a tta  
kurarken; 2. ih tim ald e  kend i 
kam u h a y a tın ı  b u la ra k  e ld e  
ed iy o r. B u n u n la  b e ra b e r  2. 
yaklaşım  y a ln ızca  d indarla ra  
değil kültürel anlamda kendini 
top lu luk la  y an sıtm ak  isteyen  
h e r m an tığ a  y o l g ö s te r iy o r . 
D indarlarla  b e rab er eşc in se l
le r in , a m a z o n la r ın  ( ra d ik a l 
feminizm), elit sınıfların, m ar
jinallerin  (toplum -dışı kalm ış- 
larııı), suçluların... da kendileri
ni cem aatleştirm eleri mümkün 
hale geliyor. Sonuçta dindarlık

kam usal hayatı belirlem ek is
terken başka fik irlerin  benzer 
talepleri nedeniyle kıstırılıyor, 
kam u hayatında b ir yere kap
atılıyor. K ıstmlmış bir din “f i t 
nenin  yeryü zü n d en  k a ld ır ı l 
m a s ı em rin in  (B akara, 193) 
takipçisi olamayacaktır.

Tekrar başa dönersek dindar
lığ ın  yaşam a g eç irilm esin d e  
halk tavrının po litik  iradeden 
“bizim dini ihtiyaçlarımızı kar
şıla” talebine bağlandığı buna 
mukabil aydm tavrının ütopik 
top lum  m o d e lle rin e  eğ ild iğ i 
söylenebilir. Aydınların “hayır, 
d in d arlığ ım ız ın  ih tiy aç la rın ı 
araçlaştırmada ilk ve son belir
leyici biz olmalıyız” şeklindeki 
tezleri halk d indarlığ ın ın  tez
le r iy le  ç a tışm a y a n  b ir 
m ed en iy e t v u rgusu  üzerin d e  
y ü k se lm e k te d ir . B u n a  gö re  
bütün dinler için unutulmaması 
gereken iki sapm ayı yeniden 
hatırlamak zorundayız: Dindar
lığın m alla ilişk isi boyutunda 
d in d a r  adam  y a h u d ile şm e  
y ah u t d ü n y ev ileşm e eğ ilim i 
göstererek dindarlığını kendine 
özel bir alanda kurgular ki bu 
halkın  da genel tavrıd ır; yine 
aynı ilişk ide  h ıris tiy an laşm a 
yahut dünyadan kaçma eğilimi 
de o rtaya ç ık ab ilir ki ü topik  
toplumcu siyaset felsefelerinin 
p ek  çoğunun  ilh am  k ay n ağ ı 
o lan bu yaklaşım  d indarlığ ın  
e ş i t l ik c i-p a y la ş ım c ı  kam u 
a la n ın d a  te z a h ü rü n ü  k u r 

gulayan aydın tavrıdır. Tabiidir 
ki her iki eğilim in kendine has 
ek o n o m ik  ü re t im  ta rz la r ın ı  
temellendirm eleri; dünyeviliğin 
kap ita lizm , r iy az e tin  ise sos
yalizm  şeklinde açılım  kazan- 
rnası şeklinde olmuştur.

M u sa  (a s) v e  M u h am m ed  
(asv) önderliğinde gönderilmiş 
nebevi hareketlerin , gönderil
d ik le r i  k a v im le r in  s o s y o 
ekonom ik ve p o litik  hayatları 
ile ilgili toplum projesi taşıdık
la rı sö y le n e m e z . B una gö re  
n eb ev i h a re k e tin  m alla  ilg ili 
y ö n etim , b ir ik im  ve tüketim  
modeli getirm ekten ziyade yani 
m edeniyet vurgusu yapmaktan 
ö te  te b liğ le r i  v a rd ı. T eb liğ , 
m a lın  n a s ı l  ü re t i l ip  p a y 
laşılacağı hakk ında m edeniyet 
v aad i k u rm a k ta n  vazg eçm iş 
görünüyordu. H atta bu nedenle 
M usa’nın kavm i “Sen bize gel
mezden önce de, sen bize gel
d ikten sonra  da bize işkence  
e d i ld i” (A ’ra f, 129) d iyerek  
M u sa’nın m esajı ile ne kadar 
uzak (dönek) durduklarını gös
terdiler. Nebevi m esaj, insan ve 
m al üzerindeki asalağın (şirk) 
iptali için gerekirse medeniyet 
h a lin d en  d ü şm ey i yol o larak  
sunuyordu. Bu h aliy le  halkın 
m al ü z e r in d e k i p ro fe sy o n e l 
tarzı ile aydm (ruhban) adamın 
bilgiye dair uzm anlaşması şehir 
dışına sürülerek araçsız (mal- 
s ız , k a le m  v e  k a ğ ıts ız )  
bırakılıyordu. ■
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Bugünün Dünyasında “Din” Kavramı 
ve Dindarlık Meselesi -II

Dr. Muhammed Hatemi*
Türkçesi: Abdi Keskinsoy

“Günümüz Müslümanları 
Göreli Bir Hayatın ve Mutlak 

Kavramların Oluşturduğu 
Bir Ortamda Yaşıyor”

K a n aa tim ce  A l la h ’ı b ilm e - 
n'ın(Jvia' rıle tu llah1 a ulaşmanın) 
en em in  y olu an lam a d e ğ i l . 
u lasm a(vusul); bütün dinlerin 
gücünü kabul ettikleri akıl de
ğil, kalp yoludur.

İslam uleması kalp kavramını 
bize şöyle tarif etm ektedirler: 
“Akıl, k en d isi ile  R ah m an ’a 
kulluk edilen ve cennet kazanı
lan olgunun adıdır.” Bu tanım
dan anladığımız kadarıyla akim 
işlev i an lam a  d eğ il, b irey in  
kulluk görevlerini yerine getir
mede ona aracı olmasıdır.

Öte yandan İslam düşünürleri 
ibadet kavramım da, insanoğlu
nun kesin bilgiye(yakine) ulaş
masının en güvenilir yöntemle
rinden b iris i o larak kabul e t
mişlerdir. Onların tezlerine gö
re mantıksal bir kural olan ma
lûm un öncü llerinden  hareket 
ed ile rek  m eçhiilün  b ilg is in e  
ulaşmak mümkün değildir. Ni
tekim K u r’an, “kesin b ilg i”ye

ulaşmanın en emin yönteminin 
ibadet olduğunu şöyle ifade et
m ektedir: “Sana yakin (kesin  
bilgi) gelinceye kadar Rabb’ ine 
ibcıddt et.” (15/99).

Bu ayette de ilahi dinin bilgi
sine anlama yoluyla değil, an
cak vusûl yoluyla ulaşılabilece
ği hususu vurgulanmıştır.

Bu tanım lam alar ve aç ık la
malar yapıhrken hiçbir biçimde 
bilimsel bilginin, felsefi düşün
cenin değerinin ve aklın gücü
nün inkarı cihetine gidilmek is
tenmemiştir. Hele akla ve bilgi
ye olağanüstü derecede önem 
veren İslam ’la ilgili konuların 
irdelendiği böyle bir yazı bağ
lamında böyle bir yola başvur
mak mümkün değildir. Burada 
y a p ılm a k  is te n e n  y a ln ız c a  
m üm kün m ertebe insan ruhu
nun derin lik leri, boyutları ve 
s ın ır la r ı  h ak k ın d a , b irtak ım  
sağlıklı bilgiler elde etmektir.

Dindarlık Meselesi Bireysel 
Bir Meseledir

Gerçekte dindarlık meselesi bi
reysellik tem eli üzerine kuru

lan, kişisel bir deneyimden iba
rettir. D in d arlık  bir düşünm e 
b iç im i, b ir d üşünce yön tem i 
değildir. Dindarlığın asıl işlevi, 
insan nefsin in , dizginlenem e- 
yen arzularının (heva) kontrol 
altına alınması; bireyin, azamet 
ve ce lâ lin  yegâne sah ib i A l
lah’a m utlak manada teslim  ol
ması; insan yüreğinin ilahi sev
gilinin aşkıyla erimesini sağla
maktır. D indarlık olgusunu bu 
şekilde alg ılayan ve bu yolda 
y ü rü y eb ilen  insan  ancak  A l
lah’a vasıl olabilir.

✓'iinlama Olgusu 
Göreli Bir Kavramdır

Biz yukarıda, A llah’a vasıl ol
ma yolunun anlama eyleminin 
kapsamı dışında bir olgu oldu
ğuna işaret etmiştik. Çünkü an
lam a ey lem i, b ilind iğ i üzere 
aklın fonksiyonlarından birisi
dir. Z ira, b ilinen  kavram ların  
bütününden hareket edildiğinde 
b ilinm eyen tek il kavram ların  
anlaşılması mümkün olur. A n
lama olgusu genel anlamda gö
reli bir ey lem dir. Çünkü akıl 
kendi ilgi alanlarına giren ko 

* İrem İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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nularla zam ansal ve m ekansal 
boyutlarda ilişki içerisine girer, 
bu ilişkiye dahili ve harici bir
çok etken de müdahil olur. İşte 
ancak böylesi çok karm aşık ve 
yoğun ilişkiler sonucunda anla
m a eylemi gerçekleşir.

K a ld ı k i ak lın  b ö y le s i b ir 
özelliğe sahip olduğu yeni sap
tanmış bir durum değildir. N i
tekim  İslam  dünyasın ın  önde 
gelen ilim ve irfan adam ların
dan birçoğu, öğrenm e yoluyla 
elde edilen dini nassların birço
ğunun anlaşılm ası ko 
nusunda da aklın yaya 
kaldığı hususuna, biz
zat kişisel gözlem leriy
le tanıklık etm işlerdir.
Hatta güvenilir bilgiye 
ulaşmanın en emin yo
lu olarak istidlal yönte
mini benimseyen felse
fecileri tahta ayaklarla 
yürüm eğe çalışan  za 
vallılar olm akla itham  
etmişler ve tahta ayak
ların  pek d iren ç li o l
m adıkları, bu nedenle onlarla 
uzun süre yürünülem eyeceğini 
vurgulam ışlardır. O nlar ancak 
b ö y le lik le  ak lın  m u tlak  e g e 
menliğinden kurtularak “H aki
k a t e  ulaşabilmişlerdir. Salt ak
la takılıp kalmamışlar, esas ak
lın aklına yönelmişler, onu dik
kate almışlar ve onun üzerinde 
d erin le şm e yo lunu  b e n im se 
mişlerdir.

Burada dikkat edilmesi gere
ken bir başka önemli husus da 
şudur: İbn S ina ve onun gibi 
büyük felsefe adamları bilimsel 
ve felsefi çalışm alarının tam a
mını aklın mutlak gücü üzerine

kurm uş, en güvenilir b ilg inin 
yalnızca akıl ve istidlâl yönte
miyle elde edilen bilgi olduğu
nu önemle vurgulamışlar. An
cak bunlar b ile bilim sel bilgi 
dışanda kalan bilgi alanlarında, 
m esela  “M utlak  H ak ik a t” ve 
“M üte’aL(aşkm) Hakk—in bilgi
sine u laşm a hususunda aklın  
yeterli olamayacağım kabul et
mek zorunda kalmışlar. Bütün 
beyinsel çabaları sonunda de
mişler ki: Bu akıl bizi ulaştırsa 
ulaştırsa ancak “M utlak Haki-

Insan aklı aracılığı ile önünde 
duran iki kitabı okuma ve 

anlama durumundadır. 
Bunlardan birisi bütün oluşların 
içerisinde cereyan ettiği tabiat 

alemi, diğeri ise dini vecibelerin 
ve hukuki yasaların belirlendiği 

vahiy (şeri’at) kitabıdır.

kat”in sınırına kadar ulaştırır. 
B izi onun künhüne vakıf k ıl
m ası m üm kün değildir. Oysa 
insanoğlunun asıl ulaşmak iste
diği nokta, hakikatin sınırı de
ğil, bizatihi özüdür. Zira bir in
san için en büyük başarı da bu- 
dur. Demek ki bizi “H akikaf’in 
özüne ulaştnacak en güvenilir 
yol kalp yoludur.

Dini Tecrübe

Dinin özü, dindar insanın ruhu
nun ve kalbinin derinliklerinde, 
kendi kişisel çabalarıyla oluş
turduğu ve geliştirdiği bireysel

bir deneyim dir. B irçok felsefe 
ve irfan ehli bu yolculuğun ak
la uygun aç ık lam asın ı yapma 
girişiminde bulunmuştur. Onla
r ın  da  u la ş t ığ ı  n e t ic e  bu 
meselenin anlam a yöntemleriy
le değil, kalb î idrak yöntemiyle 
anlaşılabileceğidir.

Öte yandan irfani bir yola gi
ren salik, u laşm ayı amaçladığı 
M utlak H a kika te , oraya u laş
m anın en g ü v en ilir  yolu olan 
kalp yoluyla u laşılab ilir. Zira 
kalp yolculuğu, toplu yürünen 

bir yo l değil, tek başına 
yürünm esi gereken bir 
y o ld u r. Bu y o lcu lu ğ a  
ç ık an  h erk es  m enzile  
ulaşıncaya dek tek başı
na yürüm eyi göze ala
b ilecek  yüreklilikte ol
m alıdır. Neticede oraya 
vardığında, yolculuk sı
ras ın d a  yaşadığı dene
yim leri, orda müşahede 
ettiği hakikatleri, öğre
n im  y ö n te m iy le  e lde  
ed ilen  k elim e ve kav 

ram larla , k en d i d ışında kalan 
insanlara tam  tam m a aktarması 
mümkün değildir.

İnsan Toplumsal 
Bir Varlıktır

Dini tecrübe, bireysel b k  olay
dır am a insanoğlu yeryüzünde 
yaşadığı sürece, çevresinde bu
lunan başkalarıyla yaşamak zo
rundadır. Ç ünkü insan doğası 
itibarıyla sosyal bir varlıktır.

Bu v a rlığ ın  sağ lık lı b ir b i
çimde devam ettirilmesi, ancak 
başkalarının katkıları ile müm
kündür. Onun için insan başka
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larıyla birlikte hareket etmeye 
muhtaçtır. Bu birliktelik birta
kım  araçlar sayesinde gerçek
leştirilebilir. Söz gelişi dili ele 
alalım. Dil, insanların birbirle- 
riyle iletişim  kurm alarında en 
önemli araçlardan birisidir. Fa
kat dil, insanın zihnindeki ma
nevi o lgu ların  ifade ed ileb il
m esinde, başkalarına  aktarıl- 
masrnda tamamen yeterli değil
dir. Dil bu tür hakikatlerin bel
ki bir kısmını ifade etmekte, bir 
ölçüde başarılı olabilir. Bunun 
yanı sıra insan anlama ve algı
lam a ey lem lerinde de dilden 
yararlanabilir. Zira insanın bir 
olguyu, bir olayı ve bir nesneyi 
an lam ası, a lg ılam ası, bun lar 
hakkında bir takım  izlenim ler 
edinm esi ancak dil sayesinde 
mümkün olur. Bunların başka
larına  ak tarılm ası konusunda 
da en önemli faktör yine dildir. 
N itekim  dışarıda kalan insan
lar, insan tekinin kafasında ve 
iç dünyasında olan bitenlerden 
ancak dil sayesinde haberdar 
olmaktadır.

Konuşma yeteneği, insanoğ
lunun ak lın ı ku llanab ilen  bir 
varlık olduğuna işaret eder Bu 
cüm ledeki “ak ıl” kelim esi ile 
insanlar arasmdaki ortak iletişi
mi sağlayan ortak anlaşma gü
cünü ifade e tm ek  istiyorum . 
Y ukarıda da değindim iz gibi 
anlama ancak akılla mümkün
dür. Zira insanm anlam eylemi 
akıl ile bilgi aktlarınm birbiriy- 
le bağlantı kurması sonucunda 
gerçekleşir (Obje ile suje ara
sındaki ilişki). Evet anlama ey
lem i bu şekilde gerçekleşir, - 
her zaman olm asa da- anlama

eylem i sırasında obje ile suje- 
nin yanı sıra, insanın iradesi dı
ş ında kalan  birçok  durum  ve 
şart da bu olaya müdahale eder.

Doğrusu insan nihayetsiz de
necek kadar birçok yeteneğin 
sahibidir. Bu yüzden insan var
lığının yüceliğinin, salt maddi 
kriterle ifade edilmesi mümkün 
değildir.

A m a b unun  y an ın d a  in san  
daim a zaman ve mekan sınırla- 
rıyla sınırlandırılmış, bir başına 
düşünce ufukları, bakış açıları 
hayli dar bir varlıktır. Bu yüz
den çeşitli duyguların etkisinde 
kalm ası kuvvetle muhtemeldir. 
İçsel tem ayüllerinden ve duy
gusal yönelim lerinden etkilen
m eden , bağım sız ve o b jek tif 
olarak aklını kullanm ası nere
deyse imkansız denecek kadar 
zordur.

Bu tür özellik ler, çoğu d u 
rumlarda, insanlar arası iletişim 
sırasında, anlama ve algılam a 
eylem inin göreli olm asını ge
rekli kılar. Yaklaşık olarak in
san düşüncesinin bütün aşama
larında gözlemlenen bu değiş
kenlik  ve dönüşkenlik olgusu 
aslında, benim insan düşünce
sinin göreliliği yönündeki dü
şüncemin doğruluğunu kanıtlar 
niteliktedir. Kaldı ki bunca ta
nığa rağmen, birisinin çıkıp be
n im  bu konudaki düşüncem i 
top tan  reddedebileceğini san
mıyorum.

Burada bir hususun daha altı
nı çizm ek gerekiyor, o da şu: 
İn san  varlığ ın ın  derin lerinde 
aşkın kainata işaret eden birta
kım  metafizik boyutların varlı
ğı yadsınam az. Ama ne denli

bu tür olağanüstü özellikler ta
şırsa taşısın insanoğlu şu anda 
bütün nitelikleriyle, bütün özel
likleri ile, e l ’an içinde yaşadı
ğımız, sınırları belirli şu alem
de yaşıyor. Bu kainatta olan bi
teni, belirli bir sistematik içeri
sinde a lg ılayabilm esin i sağla
yan akıl den ilen  bir aygıta sa
hiptir. Bu alem i algılama biçi
mi, ister istem ez onun özellik
lerini taşıyacaktır. Zira bu ale
min belli başlı özellikleri hiçbir 
zama durağan olmamak, sürek
li değişkenlik ve dönüşkenlik, 
dima yanılm aya müsait olması
dır. Kaldı k i insanoğlu bir ba
şına, toplum  içerisinde bulun
duğu ve bu hayatı yaşadığı sü
rece, yaratıcısının bizzat kendi 
eliyle ona sunduğu bu akıl de
nilen aygıt aracılığı ile kainatla 
olan ilişk ilerin i sürdürm ekten 
başka çaresi yoktur.

İnsan aklı aracılığı ile önünde 
duran iki kitabı okuma ve anla
m a durum undadır. Bunlardan 
birisi bütün oluşların içerisinde 
cereyan ettiği tabiat alemi, di
ğeri ise dini vecibelerin ve hu
kuki yasaların  belirlendiği va
hiy (şeri’at) kitabıdır. Bu bağ
lamda insanm , varlığın başlan- 
gıcmı ve dinin özünü, pratik ve 
hayati d en ey im le rle  ve kalb î 
yolla id rak  etm esi takdir edil
miştir.

O, b ilg i kaynaklarına ancak 
bu iki yol sayesinde ulaşabilir. 
Nitekim her bireyin dini, onun, 
varlığ ın ın  başlang ıc ı ile olan 
ilişkisini düzenlediği kişisel de
n ey im in d en  ib are ttir . A ncak 
biz kendim izce din kavramını 
bu dünyada yaşanan (ihya edi
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Dinin özüne asıl zarar veren husus, herhangi bir 
insanın, kendi kişisel düşüncelerini bizatihi di
nin yerine ikame ederek, aynı konuda bir baş
ka insanın düşüncelerine hayat hakkı tanıma
ması durumudur.

len), seçilebilen bir yaşama bi
çimi olarak tanımlıyoruz.

Zira ancak bu tanımlama bi
çimi ile din toplumsal yapı içe
risinde yaşanabilir.

Hayatta insanlar arası ortak 
paydamız, ortak akıl gücümüz 
sayesinde, çevremizde olan bi- 

-ten-hadiselerran iayabilm e-ye^ 
teneğimizdir. N itekim  bu bağ
lam da biz tab iatı anladığım ız 
yöntem lerle  din o lgusunu da 
anlayabilmekteyiz. Bu durum 
da biz din o lgusunun  gerçek 
mahiyetini ancak başka insan
larla gerçekleştirdiğim iz ilişki
lerimizi birleştirm e sonucunda 
kavrayabiliriz. D ini değişm ez 
bir kavram olarak kabul etsek 
b ile , onu b ir  s is te m  o la ra k  
m eydana g e tiren  k u ru m ların  
birçoğu, görelidir ve değişime 
uygundur.

Ne var ki burada gayet hassas 
bir nokta vardır; bu nokta din
dar toplumlarda en ciddi prob
lem olarak ortaya çıkmaktadır. 
Öyle ki: Dindar insanlarm bir
çoğu, d in in  özünü  o lu ştu ran  
kutsallık unsurunu, m utlaklığı
nı ve m üte’al (aşkmlılc) boyu
tunu, din hakkında kendilerine 
ait izafi tasavvurlarına, zaman 
ve mekan sınırlarıyla sınırlı an
lam a ve alg ılam a biçim lerine 
taşım aktadırlar. N itekim  geç
mişten tevarüs edilen düşünce
ler, üzerlerinden hayli zamanın 
geçm esiyle, insan  yaşam ının, 
aklmm ve anlama biçiminin za
man süreci içerisinde geçirdiği 
evreler boyunca uğradığı deği
şim nedeniyle, biraz önce de
ğindiğimiz konularla ilgili orta
ya çıkan sorulara yeterli cevap

^verernediklerhzaiTiaıiTTiısanlar 
sınnlı görüşlerinden vazgeçebi
liyorlar; hakikatin üzerindeki 
perdeyi aralayabiliyorlar; din 
olgusu hakkında daha geniş da
ha tutarlı ve daha yetkin bir dü
şünce biçimi elde edebilmek i- 
çin dini, fikri ve ahlaki kaynak
lara yeni bir bakış açısıyla yak
laşabiliyorlar. Tabii ki bu esna
da bu kavram larla ilgili eksik 
ve tutarsız düşünmelerinin be
delini de ağır biçimde ödüyor
lar.

Evet bu tür kriz anları belki 
uzun süre devam etmiyor, an
cak k ısa zaman içerisinde in 
sanları toplumsal bir felaketin 
eşiğine sürüklüyor. Zira insan
lar din hakkındaki yanlış bilgi
lenmenin, bu yanlışlıktan kay
naklanan eksik düşünmenin be
delini çok ağır ödüyorlar.

Sözgelişi günümüz insanının 
doğaya bakış açısı, doğayı al- 
gılma biçimi, dünün insammn- 
k iy le  m ukayese ed ild iğ in d e , 
aralarında çok büyük farklılık
ların, çok büyük çelişkilerin ol
duğu görülür. Çünkü geçm iş 
dönem lerde insanlar doğa b i
limlerine, insanın kainatla ilgili 
tasavvurlarına bir kutsallık ren
gi verm e g iriş im in d e  b u lu n 
muşlardı. M esela o dönem ler
de, özellikle kilise ve onun pa
ralelinde olan birtakım dini ku-

rıımlamı io ğ a  ve kainatla ilgili 
an lay ışların ın  bu yönde oldu
ğunu b izza t kend ileri aç ık la
mışlardı. N itekim  bu anlayıştan 
ötürü asırlar boyunca, bu alan
larda kayda değer hiçbir orjinal 
ve tutarlı görüş ortaya konula
mamıştır. Ç ünkü bu dönemler
de özgür düşünen insanlara akıl 
almaz baskılar ve işkenceler re
v a  g ö rü lm ek tey d i. A ncak bu 
baskıcı anlayış zaman içerisin
de, tedrici biçim de yumuşamış
tır. A rtık  günüm üzde M üslü 
man, H nistiyan ve diğer sem a
vi dinlere m ensup insanlar se
m avi k ita p la r ın , doğanın  dış 
k o şu lla rı k a rş ıs ın d a , in san ın  
g ö rev le rin i sın ırlan d ırd ığ ın a , 
onlara am bargo koyduğuna hiç 
inanm ıyorlar; inananlar varsa, 
onlar da çok  azınlıkta kalm ak
tadırlar. N eredeyse tamamı ka
inatın esrarını anlama, yaşanan 
olaylarla ilgili ortaya çıkan so
rulara yeterli, güvenilir cevap 
verme im kanı sağlayan bir ba
kış aç ıs ın a , y ak laşım  tarz ına  
ulaşm ak için  aklın ve bilimsel 
y ö n te m le r in  su n d u k la rı tüm  
imkanları kullanm ak gerektiği
ne kesin lik le  inanm aktadırlar. 
Ancak bu yaklaşım  tarzı kendi
sine has m üsait zemini pek bu
lam am ıştır. İnsan bilim leri ve 
sosyal bilim ler alanuıda yeterli 
alakayı görmemiştir.
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Aslında akla dayalı konularla 
deneye dayalı konuları birbirin- 
dan ayırmak gerekir. Oysa bir
çok düşünür rasyonel (akli) bi
lim alanlarının değişmeyen, ge
nel geçer yasalarının olduğuna 
inanır.

F a k a t in san i ve ak li b ilim  
alanları, tümel (külli) yasalar
dan teşekkül eden birkaç yasa
ya indirgenemez. Aksine insa
nın akla dayalı düşünceleri ta
m am en teorik konulardır. O n
lardan hareket edilerek başka 
konularla ilgili birtakım başka 
teoriler ortaya konulabilir.

B azen de bu gibi hu 
suslarda deliller ortaya 
çıkarabilmek için bedihi 
(kend iliğ inden  oluşan) 
birtakım konulardan yo
la çıkıln. Ortaya çıkarı
lan sınnlı, yanlış olması 
m uhtem el, izafi sonuç
ların ortaya konuluş b i
çimi, o meselelerin biza
tihi kendi gerçekliklerini 
ve  k en d i ö z e llik le rin i 
a ç ık la r . Ö z e tle y e c e k  
olursak ister tabiat ile is
ter dini konular ile ilgili 
hususlarda olsun, insani 
düşüncelerin tamamı de
ğişim  ve dönüşüm e müsaittir; 
h epsinde  y an ılab ilirlik  oranı 
yüksektir. Hangi durumda olur
sa olsun bu değişkenlik ve ya- 
nılabilirlik hususu insana özgü 
bir özelliktir. Bu özellik hiçbir 
zam an ondan ayrılm az. N ite
kim  insanın doğa ile ilgili ko
nulara bakış açsmda, vahiy ile 
ilgili düşüncelerinde; Kainatta 
meydana gelen olayların yasa- 
larını ve vahiy olgusunu incele

mesi konusunda da aynı durum 
söz konusudur. Her iki olgu ile 
ilgili anlayış da insan aklına ve 
onun anlam a gücüne dayanır. 
Tüm  bu d ü şü n ce le r “M utlak  
H ak ik a t” k o n u su n d a  in san ın  
üretip ortaya koyduğu sınırlı ve 
göreli tasavvurlardır. Zira biraz 
önce de değindiğimiz gibi insa
nın doğa hakkındaki bilgileri
nin, düşüncelerinin değişken ve 
dönüşken olması hususu, hiçbir 
zaman değişmeyen bir yasadır. 
Kaldı ki insanın din kavramı ve 
bu kavram bağlamındaki konu
lara bakış açısında ve yaklaşım

tarz ında m eydana gelen h e r
hangi bir değişiklik, dinin özü
nü o lu ş tu ran  “M utlak  H ak i- 
kat’e, onun kutsallığına ve aş- 
kınlığına hiçbir zarar vermez. 
D inin  özüne asıl zarar veren 
h u su s, h e rh an g i b ir in san ın , 
kendi kişisel düşüncelerini bi
zatihi dinin yerine ikame ede
rek, aynı konuda bir başka in
sanın düşüncelerine hayat hak
kı tanımaması durumudur. İşte

tarih boyunca inanan insanların 
birbirini tekfir etm elerinin, fa- 
sıklıkla suçlamalarının, bu söy
le m le r le  b i rb i r le r i  a le y h in e  
kam panyalar açm aların ın , ya
şanan bir sürü ideolojik savaş
ların asıl nedeni, bu öldürücü 
yanılgıdan kaynaklanm ıştır. Bu 
yüzden asıl zararı bizatihi din 
kurumunun kendisi gördüğü gi
bi, hakikat karşısında bağımsız 
ve e tk in  b ir d ü şü n c e  o rtay a  
koym ası gereken birey de gör
müştür Çünkü bu anlayış onun 
bu tür konularda düşünm e ce
sare tin i k ırm ak ta , yeteneğ in i 

köreltmektedir.
Belirli bir zaman son

ra  bu en g e lle r  o rtadan 
k a lk sa  b ile , in san  din  
kavram ı hakkında ken
disinden beklenen fonk
siyonel düşünm e gücü
nü o r ta y a  k o y am ıy o r. 
Bu yüzden din kavramı 
ile ilgili ortaya konulan 
düşünceler bu kavram ı 
ifade etm eye yetm iyor; 
bir anlam da din kavra
mına biçilen elbise onun 
b e d e n in e  d a r g e liy o r. 
B izce b aşk a la rın ın  din 
kavramı hakkında olum

suz düşünmelerinin ve kötü zan 
beslemelerinin asıl nedeni, söz 
konusu kavram la ilg ili ortaya 
konulan bu karm aşık  düşünce 
yapısıdır. Zira böylesi bozbula- 
nık bir ortam da, dışarıdan in
sanların din kavram ının özünü 
anlam aları, onun hakkında iyi 
niyet beslem eleri imkansız de
necek kadar zordur.

Y ukarıdan aşağı verilen bil
giler ışığında konu hakkında şu

Cesur bir yaklaşımla insanın, 
özünü kutsallık ve aşkınlık 
oluşturan din kavramı ile 

ilgili göreli, değişken, yanılmaya 
müsait düşünceleri ile bizatihi 

dinin kendine özgü kavramsal 
yapısını birbirinden ayırmak 
sanırım din adına yapılması 

gereken en büyük 
hizmet olacaktır.
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çeviri

sonuçları çıkarabiliriz:
Cesur bir yaklaşımla insanın, 

özünü  k u ts a l l ık  ve a şk ın lık  
o lu ş tu ra n  d in  k a v ra m ı ile  
ilgili göreli, değişken, yanılma
ya müsait düşünceleri ile biza
tihi dinin kendine özgü kav
ram sa l y a p ıs ın ı  b irb ir in d e n  
ayırmak sanırım  din adına ya-

nebilmektir.
Bu m eseleye köklü  b ir çö 

züm bulabilmek için böyle bir 
dönüşü m utlaka gerçek leştir
m ek zorundayız. Zira bu bağ
lam da bizim  bulduğum uz ve 
önerdiğimiz çözümlerin de hiç
birisi diğerleri gibi kesin yasa
la r değildirler. Zam an süreci

h a linde  b u lu n u r. İnsan  böyle 
b ir o rta lîıı y ak a la m as ı d u ru 
m unda düşünsel yönden de an 
be an g e liş ir ; o rtaya çıkacak  
önem li soru ve sorunları daha 
ak tif b ir b iç im d e alg ılam a ve 
kısa vadede çözüm önerme im 
kanına sahip  olur. Başlangıçta 

jm u n  yapm ası gereken y alnızca
pılması gereken en büyük hiz
m et o lacak tır. A ncak  bu du 
rum da dinin içerdiği “M utlak 
H akikat” olgusu, d in
d a r in sa n ın  k a lb in in  
derin lik le rin d e , lay ık  
olduğu yeri alır. Dışarı
dan nisanların din kav-

içerisinde değişim e uğrayabi
lirler, tekamül ederler.

Dinin özünün m ukaddes bu

ram ı h a k k m d a k i d ü 
şünceleri de böylelikle 
netleşmiş olur; onların 
daha gen iş aç ıla rd an  
söz k o n u su  k av ram ı 
değerlendirm eleri sağ
lanmış olur.

Bunun yanı sıra tarih 
b o y u n ca  d in  o lg u su  
hakkrnda fikir serdeden 
felsefecilerin, kelamcı- 
ların, irfan ehlinin, ha- 
d isç ile rin  ve n asla rın  
yalnızca zahirine göre hüküm  
veren şeriatçıların birbiriyle çe
lişen düşünceleri bir araya geti
rilerek tümü dikkate alındığın
da, bunların bizi din kavram ı
nın özüne ulaştırabileceklerini 
sanmıyorum. Bu noktada bizim 
açımızdan asıl Önemli olan hu
sus bizim  sürekli sağlam , de
nenm iş, s ın ırla rı belli yol ve 
yön tem lerle , ak li ve m antık i 
y a k la ş ım la r ı da y ed e ğ im ize  
alarak dinin asıl ve mutlak ger
çekliğini koruyan, orijinal te 
mel kaynaklara yeni baştan dö-

Din adına ortaya atılan düşüncelerin, 
dinin asıl kaynağı yüce Kitabımız 

Kur’an ’ı Kerim’e istinad ettirilmesi biz 
müslümanlar açısından ayrı bir önem  

taşımaktadır. Bunun yanı sıra dini 
düşünceye ait yeni ve sağlıklı 

bilgilere ulaşmak için elde güvenilir 
ve tutarlı araştırma metodları 
bulunmalıdır Dîni düşüncenin 
kendine özgü bir metodolojisi 

olmalıdır mutlaka.

böyle bir anlayışı ve böyle bir 
tutumu benim sem ektir. Bu tür 
sorular, sorunlar ve onlara karşı 

a l ın a c a k  te d b ir le r ,  
b i r  a n la m d a  in san  
hayatın ın  gidişatı ile 
o soru ve sorunlara 
v erilecek  karşılıkla-

olgu olduğu, yadsınam az bir 
hak ikattir A ncak bizim  onun 
hakkmdaki kişisel düşünceleri
miz her zaman insani düşünce 
özelliklerine sahiptir. H er za
m an bu hususun dikkate alın
ması gerekir bu konu iyice kav
rand ığ ı zam an -ki insanın  bu 
anlayışı içselleştirmesi gerçek
ten çok önemlidir- insan bu gi
b i konularda daim a m ütevazı 
davranm ayı becerir, kendi dı
şındaki insanların fikri ve ilmi 
b irik im lerinden  yararlan ab il
m ek için sürekli bir uyanıklık

r ın  arasın ı b irb irine 
bağlayabilir.

D aha önce de d e
ğ indiğ im iz gibi, din 
k av ram ı konusunda 
s a ğ l ık l ı  b ir  tem ele  
dayanm ayan herhan
g i  b ir  d ü şü n c e y i, 
sağlam  temele daya
lı, doğruluğu pekiş
m iş bir düşünce gibi 
k a b u l e tm ek  m ü m 
k ü n  değildir. Bunun 

gibi sıradan bir insanın doğa ile 
ilgili, kendine özgü oluşturdu
ğu birtakım  düşüncelerin, doğ
ruluğu yanlışlığı test edilmeden 
bunların fen  bilim leri alanında 
bir değer ifade ettiğini de söy
lem ek m üm kün değildir.

D in i d ü şü n c e  b ir an lam d a 
diğer ilim dallan  gibi bilim sel 
v e r ile re  ve  m an tik i d e lille re  
dayanan bir düşünce biçimidir. 
Bu d ü şü n ce  b iç im i, m u tlaka  

-d in in  d ay an d ığ ı sağlam  bilg i 
kaynaklarm a dayalı olmalıdn.

D in  a d rn a  o rta y a  a tıla n
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bugünün dünyasında “din” kavramı

düşü n ce le rin , d inin asıl kay 
nağı yüce K itabım ız K u r’an ’ı 
K erim ’e istinad ettirilmesi biz 
m üslümanlar açısından ayrı bir 
önem taşımaktadır. Bunun yanı 
sıra dini düşünceye ait yeni ve 
sağlıklı bilgilere ulaşm ak için 
elde güvenilir ve tutarlı araştır
m a m e to d la r ı b u lu n m alıd ır . 
Dini düşüncenin kendine özgü 
bil' metodolojisi olmalıdır mut
laka. Bundan soma geriye elde 
edilen bu bilgilerin ifade edil
mesi biçimi kalır. Bu bağlamda 
din olgusunun ebedilik özelliği 
ortaya çıkar. Çünkü daha önce 
birkaç kez vurguladığımız gibi 
din olgusu, özü itibarıyla, hiç
bir zaman daha önceden belir
lenmiş, zaman ve mekan sınır
larıyla sınırlı, insani bir düşün
ce form una indirgenemez. Bu 
anlayış, din kavramı hakkında 
d o ğ m atik  ve bağ n az  d ü şü n 
celere sahip birtakım insanların 
düşünceleri ile kendi hareket 
alanım ızı daraltm adan, dindar 
in s a n la r ın  h ay a t a la n la r ın ı 
gen işle tecek , onlara ko lay lık  
sağlayacak esnek ve dinam ik 
bir yolu, onların önüne açacak
tır,

Öte yandan din kavram ı ile 
i lg i l i  e tk in  ve d in am ik  b ir 
düşünce yapısının teşekkül et
t i r i lm e s i ,  bu çağ d a  v e r ile n  
h aya t m ücadelesinde sürekli 
yen ilenm e, h ız lı b ir biçim de 
strateji ve taktik geliştirebilme 
y e te n e ğ in e  b a ğ lıd ır .  D in i 
düşünce eğer bu hususu ger
çekleştirebilirse hayatiyetini ve 
e tk in liğ in i ak tif  b ir b içim de 
sürdürebilir.

Şurası bir gerçektir ki içinde 
yaşad ığ ım ız  bu çağda, çağın 
önemli meseleleri, yürürlükteki 
söylemleri hakkında yeterli bil
gi sahibi olmadan, kendi özgün 
tarihinden ve kimliğinden ödün 
vermeden, onunla sağlıklı iliş
k i le r  k u rm a d a n  b ir  m ille t 
olarak varlığını devam ettirmek 
hiç de kolay bir iş değildir.

Batı M edeniyetini Nasıl 
Değerlendirmeliyiz?

Benim kanımca Batı uygarlığı, 
günüm üz d ü n y asın d a , kendi 
koşulları ve m antığı içerisinde 
varlığını ve rüştünü kanıtlamış 
bariz bir o lgudur. B izce b ir
takım  po litik  restorasyonlara 
ih tiyaç duysa da, şu anda bu 
durum böyledir; bunu kabul et
mek zorundayız.

Ancak burada Batı ile ilgili 
önemli bir hususa işaret etmek 
g e rek iy o r; o da şu: B atı bu 
noktaya gelinceye kadar -hatta 
bu n o k ta d a  b ile -  is te r  esk i 
söm ürgecilik biçim inde olsun 
is te rse  iç in d e  y a şa d ığ ım ız  
çağ ın  k o ş u lla r ın a  göre 
hegem onya kurm a biçim inde 
o lsu n , B a tı lı  o lm ay ıp  ta 
B a tı’nın siyasal ve ekonom ik 
zulm ünün acılarını çekmemiş 
yeryüzünde h içb ir m illet yok 
gibidir; bu noktanın da unutul
maması gerekir.

Ne var ki günüm üzde Batı 
k en d in e  özg ü  p o li tik a s ı ,  
ekonomik anlayışı olan bir sis
temdir. Bunların tümü Batının 
öteden beri tevarüs ettiği kültür 
ve m edeniyet anlayışının birer

ürünüdür. Z ira B atı kültür ve 
m eden iyeti, kendine özgü il
k e le r , f ik r i  d e ğ e rle r  ü ze rin e  
kurulmuş bir yapıdır. Ancak bu 
b ağ lam d a  şunu i t i r a f  e tm ek  
gerekir ki biz m üslüm anların  
Batı ile ilgili değerlendirmeleri 
y ü z e y s e ld ir .  D a h a  ço k  dış 
görünüşüne bakarak değerlen
diririz bu medeniyeti. Oysa bu 
h ay li y a n ı l t ıc ıd ır .  B u n d an  
dolayı Batıyı değerlendirirken 
sevgi ve nefretten uzak, sağlam 
ve tarafsız bilgiyi baz alan bir 
an lay ıştan  hareket etm eliy iz. 
H er şey d en  ö n ce  B a tı 
medeniyetini bit' vak i’a olarak 
k a b u l e tm ek  m e c b u r iy e t in 
deyiz. Bu yüzden onu olduğu 
gibi alg ılam aya ve anlam aya 
çalışmamız gerekir. Bunu ger
çekleştirmemiz durum unda an
cak, B atı’nm insanlık adma or
taya koyduğu olağanüstü tek
n o lo jik  ve b i l im s e l  im k a n 
la rd a n  g e re k tiğ i g ib i y a ra r 
lan ab iliriz ; bu n a  k arş ın  Batı 
tarafından bize yöneltilen teh
ditler karşısında yeterli dere
cede hazırlıklı bulunuruz.

Bu söylenenlerin tamamı an
cak biz m üslüm anların, kendi 
k o şu lla rım ız  iç e r is in d e  k ü l
tü re l, ta rih se l ve f ik irse l b ir 
tuturlılığa ulaştığım ızda müm
kün olacaktır. Bu bilinçle, karşı 
karşıya olduğum uz hadiseleri 
a lg ıla m a  ve te ş h is  e tm e 
y e ten e ğ im iz i d ah a  da g e l iş 
tireb iliriz . B unun sonucunda 
kendim ize ait b ilin ç li te rc ih 
le rim iz in  önüm üze koyduğu 
fa tu ra n ın  so ru m lu lu ğ u n a  da 
katlanırız. ■

kasım -aralık 1997  61



sohbet

Müslümanlar ve 
Cemaatleşme Problemi

Şemseddin Özdemir

Dünyada küfrün ve zulmün tuğyanını her geçen giiıı biraz da
ha arttırdığı hır zeminde mııvahhid bir müslüman olarak 
ayakta kalabilmek, bütün miislümanların önünde hayati bir so
run olarak durmakladır. Şeytan ve yandaşlarının yeryüzünde 
küfrii hakim kılmak için bazen bizteri bile hayrete düşüren bir 
organizasyonla mücadele yürüttükleri hepimizin malumu. 
Linetteki böylesine organize bir gücün karşısında miislüman 
kırın da organize olmaları, cemaat olmaları hem ibadi bir so
rumluluk. hem de kaçınılmaz bir gereklilik. Yine bilmekteyiz ki, 
bu konuda miislümanların biiyük bir kısmının sorumluluklarım 
şu yada bu sebeple yerine getirmemesi, sorumluluktan kaçması 
sürekli kan kaybetmemize sebep olmaktadır.
Bugün organize olmak, cemaat halinde olmak bütün müslü- 
manlurın en öncelikli gündemlerinden biri olmalıdır. Biz bu 
konuyu miishimaııhırıu gündemine getirerek birlikteliğin ge
rekliliği ye. ilkelerinin yeniden tartışılmasını bıı konudaki zaaf
larımızın giderilerek sıhhatli yapıların oluşmasını önemsiyor 
ve arzuluyoruz. Bu sayıdan itibaren Şemsettin ÖzÜemir’le 
yüpdan sohbetler çerçevesinde cemaatleşme konusunu yeni bir 
değerlendirme olarak gündeme taşımak arzumuzdur:

Bugünün 
Türkiye'si

Bugün, Türkiye’de, 

toplumsal bir cinnet 

halinin yaşandığına 

şahit olmaktayız.

Bir taraftan inanan
lara karşı yürütülen 
topyekün saldırılar, 
b ir yandan ahlaki 
yozlaşm a, ek o n o 
mik, siyasal adalet
sizlikler, hak ve öz
gü rlü k lerin  ih la li 
bir kaos ortamının 
oluşm asını sağ la 
mıştır. Yine Türki
y e ’de m ilyonlarca 
insanın geçimini zor sağladığı, 
büyük bir adaletsizliğin, haksız
lığın, sömürünün ve zulmün ya
şandığ ı b ir ekonom ik  sistem  
mevcuttur. Bu ekonomik sistem 
devam ettiği müddetçe belli bir 
kısım ezilmekte bir kısım ise is
tediği gibi har vurup harman sa
vurmaktadır.

Sosyal yönden, toplumun kat
manları, insanlar, bölgeler ara
sında, gelir dağılımında denge
sizlikler bir yığın adaletsizlikler

vardır.
Ahlaki yönden ise milyon

larca insan, eroin, esrar ve 
fuhuş vb. çöküşün ve pisliğin 
girdabına itilmektedir. Med
ya ve benzeri vasıtalarla ade
ta bunlara teşvik edilmekte
dirler. Diskotek, bar, pavyon, 
kumarhane vb.lerindeki çir
kin hayat en güzel tarzda al
lanıp pullanıp takdim edil
mektedir. Daha doğrusu bu
ralarda, bu milletin çocukları

diri diri toprağa gö
mülmektedir. 13-15 
yaşındak i insanlar 
eroine, esrara, fuhşa 
b u la ş tır ı ld ığ ı  için  
artık ondan kurtula- 
mamakta, vücudunu 
satm ak durum unda 
kalmakta, ömür bo
yu b e lli  b ir insan  
u n su ru n u n  sü flî 
duyguların ı tatmin 
etm ek için tabirica- 
iz se  k ö le le r  gibi 
kullanılmaktadır.

Aynı şekilde eği
tim açısından da bir 
yığın haksızlık var
d ır . B ir ta ra ftan  

müslüman halkın arzu ve istekle
ri istikametinde oluşan dini-İsla- 
mi gayretleri yok etmek için sis
temin aldığı tavırlar, diğer taraf
tan sistemin övünçle savunduğu 
okulların arasındaki muazzam 
uçurumlar: Bazı okullarda oku
yanlar otomatilcmen torpillidir, 
baz ı o k u lla rd a  o kuyan lar ise 
Türkiye’de ancak hizmet sektö
ründe çalışm aya daha doğrusu 
hamallık yapmaya mahkum edil
mektedir.
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cemaatleşme problemi

Hiçbir bireysel gayret, hiçbir ferdi çalışma orga
nize yanlışları söküp atm aya yetmez. Ne toplu
mun itikadi anlam da yığınla yanlış ve hurafeye 
dayalı İslâmî yorumunu ortadan kaldırmaya im
kan verir, ne de yaşanan düzenin ekonomik, sos
yal, kültürel ve ahlaki vb. konulardaki haksızlıkla
rını ve zulmünü ortadan kaldırabilir.

Yine bu dönemde dünya ça
pında özellikle T ürkiye’de İs
lam’a karşı belli güçlerin yürüt
tüğü bir psikolojik savaş meka
nizm ası iş le tilm ek ted ir. Hem 
dünyada yükselen İslami geliş
meyi toplumların gözünde kirlet
mek için onu şiddet ve terör yan
lısı olarak suçlayıp karalamak, 
hem de aynı suçlamayı Türkiye 
içine taşıyarak nerede bir kötü
lük varsa bunu siyasal İslamcı- 
lar(!)a veya radikal müslüman- 
lar(!)a mal ederek İslam bir suç 
ve terör kaynağı olarak gösteril
meye çalışılmaktadır. Bu konuda 
İslam’a karşı olan güçler özellik
le münafıklık kisvesini sırtların
da taşıyarak sıkıştıklarında “Ben 
müslümanım” demekle beraber, 
birçok defa açıkça İslamı bazı 
şahsiyetlere mal ederek aşağıla
mak, devlet ve toplum hayatın
dan tamamen dışlamak için tüm 
gayretlerini ortaya koymaktadır
lar.

Bütün bu ifade ettiğimiz so
runlar iman ettiğini söyleyen, 
mümin olduğunu söyleyen tüm 
b irey le re  bazı so rum lu luk lar 
yüklemektedir.

Sorumluluklarımız

İslâm ’a ve müslümanlara karşı 
yürütülen bu topyekün saldırılar, 
müminleri ümitsizliğe, hayal kı
rıklığına sevketmemelidir. İman 
edenler imanlarının gereği olanı 
yaşama ve yaşatmaya devam et
mek mecburiyetindedirler. Mü
minler ifade edilen yanlışlıklara, 
zulme, haksızlıklara karşı çıkma
lı, ellerinden gelen gayreti gös
termelidirler. Çünkü bu mümin
ler üzerine bir sorumluluktur ve

bu sorumluluk yerine getirilmeli
dir.

“Size ne oluyor ki, Allah yo
lunda ve; “Rabbimiz bizi halkı 
zalim olan bu şehirden kurtar; 
biz katından bir veli, bir yardın- 
cı gönder” diyen, mustaz'af er
kek, kadın ve çocuklar uğrunda 
savaşmıyorsunuz." (4/75)

“Bir zulüm ve saldırıya uğra
dıkları zaman kendilerini savu
nurlar. Kötülüğün cezası, yine 
onun gibi bir kötülüktür. Kim af
feder, barışırsa onun mükafatı 
Allah'a aittir. Doğrusu O, za
limleri sevmez. Kim zulme uğra
dıktan sonra kendini savunursa 
öylelerinin aleyhine bir yol yok
tur. Ancak şunlar aleyhine yol 
vardır ki, insanlara zulmederler 
ve yeryüzünde haksız yere saldı
rırlar. işte höylelerine acı bir 
azap vardır." (42/39-42)

Ancak bir gerçek vardır. Hiç
bir bireysel gayret, hiçbir ferdi 
çalışma bu organize yanlışları 
söküp atmaya yetmez. Ne toplu
mun itikadi anlamda yığınla yan
lış ve hurafeye dayalı İslami yo
rumunu ortadan kaldırmaya im
kan verir, ne de yaşanan düzenin 
ekonomik, sosyal, kültürel, ahla

ki vb. konulardaki haksızlıklarını 
ve zulmünü ortadan kaldırabilir. 
Tebliğ etmemiz gereken Allah’ın 
dinini, tek başına hiçbir ferdin 
Türkiye’deki 70 milyonluk kitle
ye ulaştırma imkanı yoktur, bire
yin gücünü aşan bir iştir. O ba
kımdan İslami kitlelere ulaştırma 
gayretinin organize tarzda, ör
gütlü veya cemaat mantığı içinde 
yürütülmesi gereklidir.

Cemaat Olma Mecburiyeti

Kur’an’ın çok değişik ayetlerin
de Allah müminlerin cemaat ha
linde mücadele etmeleri gerekti
ğini apaçık olarak ortaya koy
maktadır.

“içinizde hayra çağıran, iyili
ği emredip, kötülükten meneden 
bir topluluk bulunsun; işte onlar 
kurtuluşa erenlerdir.” (31104) 

“Siz, insanlar için çıkarılmış 
hayırlı bir ümmet oldunuz. İyili
ği em reder, kötülükten men 
edersiniz ve Allah’a inanırsı
nız.” (3/110)

Enfal suresi 72’den 75’e kadar 
olan ayetlerde, cemaat halinde 
olmamak halinde fitnenin, fesa
dın yaygınlaşacağı vurgulanır.

kasım -aralık 1997  63



sohbet

Her ne halde olursa olsun mutlaka, İslam’a karşı 
olan güçlerle, münafıkların, iblisin yandaşlarının 
faaliyetleriyle, yürüttükleri psikolojik savaşı gö
ğüslemek için gücümüz yettiği kadar güçlerimizi 
birleştirerek ayakta durmaya ve doğruları insan
lara iletmeye mecburuz.
Bu üzerimize Kur’anî bir yükümlülüktür.

“Onlar ki, inandılar, Allalı 
yolunda mallarıyla ve canlarıy
la cilıad ettiler ve onlar ki, ba
rındırdılar ve yardım ettiler; iş
te onlar birbirlerinin velisidir- 
ler. inanıp da hicret etmeyenle
re gelince, onlar hicret edinceye 
kadar, onların velayetinden size 
birşey yoktur. F tıkat dinde yar
dım isterlerse yardım etmeniz 
gerekir. Yalnız, aranızda antlaş
ma bulııan bir topluluğa karşı 
olmaz. Allah, yaptıklarınızı gör
mektedir."

“Kafirler birbirlerinin velisi- 
dirler. Siz de birbirinizi destek
lemezseniz, yeryüzünde fitne ve 
biiyiik bir fesat çıkar.”

“Onlar ki, inandılar, hicret 
ettiler, Allah yolunda cihad et
tiler ve onlar ki, barındırdılar 
ve yardım ettiler, işte gerçek 
miimin onlardır. Onlar için ba
ğışlanma ve bol rızık vardır."

“Sonradan iman edip hicret 
edenler ve sizinle birlikte cihad 
edenler de sîzdendir. A llah’ın 
kitabına göre akrabalar birbiri
ne daha yakındır. Doğrusu Al
lah, herşeyi bilir." (8172-75)

Bu ve benzeri ifade edebilece
ğimiz birçok ayet veya hadiste 
ifade edilen, cemaat halinde fa

aliyet yapma, gayret sarfetme, 
güçlerin i b irleştire rek  zulm e, 
yanlışlığa, haksızlığa, hurafelere, 
kö tülüklere karşı yürütülecek 
m ücadeleyi insanların  gücünü 
birleştirerek yapmaları gerekir, 
yapılmadığı taktirde birey olarak 
bu pisliklerin altından kalkıla
maz.

Her ne halde olursa olsun mut
laka, İslam’a karşı olan güçlerle, 
münafıkların, iblisin yandaşları
nın faaliyetleriyle, yürüttükleri 
p siko lo jik  savaşı göğüslem ek 
için gücümüz yettiği kadar güç
lerimizi birleştirerek ayakta dur
maya ve doğruları insanlara ilet
meye mecburuz. Bu üzerimizde 
Kur’anî bir yükümlülüktür.

Nasıl Bir Cemaatleşme

Bu yükümlülük nasıl yerine geti
rilecektir? Bu görev yerine geti
rilirken uyulması gereken temel 
esaslar nelerdir? Yani insanların 
biraraya gelerek oluşturdukları, 
teşkilat veya cemaat denilen or
ganizasyonların birarada faaliyet 
yapması için hangi esaslar olma
lı, hangi ilkeleri bünyesinde taşı
malı, nasıl yapmalı ki, bu iş yü
rüyebilsin, doğru olsun? Nasıl 
hareket tarzı ortaya koymalı ki

bu cemaatleşme anlayışı mümin 
insanların beraberce yürütebildi
ği bir iş olsun? Bunun mutlaka 
iyice incelenmesi gerekir.

Bugüne k ad ar yapılan hatalı 
uygulamalar müslüman bireyleri, 
cem aat h a lin d e  m ücade len in  
mümkün olamayacağını, bunun 
insanlarıntjzgüıiüklerini sınırla
dığını, insanları saptırdığını, in
sanları uyuşturduğunu, insanla
rın düşüncelerine engel olduğu
nu iddia etm ek durum unda bı
rakmıştır. B irçok fert, cemaatleş
me uygu lam alarında m eydana 
gelen çok temel yanlışlardan do
layı bireyselliğe kaymış, müca
dele etmeyi terketm iştir. Daha 
doğrusu iblisle, iblis yandaşları 
ile müminler arasında kıyamete 
kadar sürecek olan mücadelede 
b ir veya b irk aç  yan lışı gören 
fertler faaliyeti bırakmışlar, mü
cadele etme görevini terlcetmiş- 
lerdir.

O halde T ü rk iy e’de yaşayan 
insanlar olarak nasıl bir cemaat
leşme anlayışı, örgütlenme veya 
teşkilatlanm a anlayışına sahip 
olunmalı ki, hatalardan korunu- 
labilsin?

Temel Bir Zaaf

İslam dünyasında, şarka has bir 
zaaf yıllardır devam edegelmek- 
tedir. Kimi örgütler ve teşkilatlar 
saltanat geleneğini, kimileri tari
katlardaki uygulamayı bir teşki
latlanma modeli olarak hala taşı
maktadırlar. Bu hem saltanatva- 
ri, hem de tarikatvari örgütlenme 
modelinin zaafı,, bugün, bu re
jim lerdeki, bu ülkelerdeki de
m okratik  p artile rd e  bile varit
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olan bir özelliktir. Mesela Türki
ye’de demokrasi adına ortaya çı
kıp, demokrasinin şampiyonlu
ğunu yapan partilerin bile içine 
baktığımız zaman şunu görürüz: 
Her demokratik partinin başında
ki lider adeta bir kral, istediğini 
asıp, is ted iğ in i kesm ekted ir. 
Kendisine karşı en küçük bir ele
ştiri yapan insanı hemen kapı dı
şarı etmektedir. Bu zaaf, bizim 
toplumumuzun genel bir özelliği 
olarak taşınmıştır aynı zaman
da. İslâmî cemaatler de bu zaaf
tan azade olam am ıştır. O ba
lcımdan bu yanlış anlayışlar cid
diyetle irdelenmeli mücadele et
me konusunda samimi olanlar
la, cemaatleşmedeki hastalıkları 
bahane ederek cemaatleşmeye 
karşı çıkanlar ortaya çıkarılma
lıdır.

Cemaatleşme Nedir?

Cemaatleşme deyince en genel
de şunu anlam ak gerekir: Ce
maat, A llah’ın bizi sorumlu 
tuttuğu d in in i, bizi uygula
makla ve yaşamakla yükümlü 
kıldığı yüce K ur’an’ı öğrenip 
yaşamak ve yaşatm ak ve in
sanlara tebliğ etmek için bir
likte faaliyet yapmak amacıyla 
biraraya gelen insanların oluş
turduğu planlı disiplinli teşki
latlı bir topluluğun adıdır.Bir 
başka ifa d ey le  cem aat:B ir  
inanç bir karar bir haı aket ve 
kuvvet biı liğidir.Bir insan top
luluğuna cem aat sıfatını ka
zandıran da bu üç temel ilke 
olmalıdır.Bilinmelidir ki,bu il
kelerden b irisin in  olmaması 
cemaati kuru bir kalabalığa  
dönüştürür.

Cemaatin görevi

Bir müminin ana görevi, önce 
Kur’an’ı öğrenmek, bunu çok iyi 
kavramak aynı zamanda kavradı
ğını yaşamak, yaşadığını insan
lara tebliğ edip öğretmek ve o 
Kur’an’ın emrettiği tarzda ceh- 
detmek, gayret sarfetmektir. Ce
maat de, bu şuurdaki müminlerin 
biraraya gelip, birlikte şu ayet
lerdeki talimatı yerine getirmesi

Cemaatleşmenin 
ana hedefi; 

Kur’an’la beslenen, 
Kur’an’la yaşayan bir 
toplum oluşturmak, 

Kur’an’ı Kerim’i 
kavrayıp, yaşayan 
insanlarla beraber, 

örnek olmak, 
insanlara aktarmak, 

ulaştırmaktır.

demektir:

“Asra andolsun ki, insan ke
sin bir hüsran içindedir. Ancak 
iman edip salih amel işleyen, 
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsi
ye edenler müstesna ’ (103/1-3)

“Topluca Allah’ın ipine san
lın, ayrılığa düşmeyin. Allah’ın 
size olan nimetini hatırlayın. 
Birbirinize düşman idiniz, Allah 
kalplerin izi kaynaştırdı da 
O'nun nimeti sayesinde kardeş 
oldunuz. Bir ateş çukurunun ke- 
narındaydiniz, sizi oradan O 
kurtardı. İşte Allah, doğru yolu

bulasınız diye ayetlerini böyle 
açıklıyor."

“içinizde hayra çağıran, iyili
ği emredip, kötülükten meneden 
bir topluluk bulunsun; işte onlar 
kurtuluşa erenlerdir." “Kendi
lerine apaçık deliller geldikten 
sonra ihtilafa düşiip ayrılanlar 
gibi olmayın, işte onlar büyük 
bir azaba uğrayacaklardır." 
'(3/103 -105)

Hz Ali cem aati şöyle tarif 
eder:

“ Haklı  o lan la rın  b iraraya  ge l

mesi,  hak  y o ld a  olanların b ir l ik 

te hareket  e tm e le r id ir  cem aat .”

"Yanlışlık, hata ve bozgun
culuk üzere biraraya gelip ör
gütlenen insanların adına tef
rika” denir. Bunlar örgütlen
miş olsalar da bunun adı cema
atleşme değildir, hizipçiliktir, 
parçalayıcılıktır, dağıtmadır.

Veya İbn M esud’un ifade et
tiği gibi

“T ek  baş ın a  o lsa  da  hak üzeri

ne o lm anın  adı cem aa t t ı r”

Cemaatın Doğuşu

Cemaat hakkıyla yerine getirilen 
bir kur'an tilavetiyle gerçekleş- 
melidir.

M uhatap b irey le r öncelik le 
Kur'an'ı tanımalı, O'nu gereği gi
bi okumalı ki, sağlam bir ölçüye 
sahip olmuş olsunlar.

Fertler birlikte cemaat halinde- 
Kur'an'ı okuyup öğrendikçe bir 
yandan temel ölçülerinin neler 
olduğunu kavrarlarken , d iğer 
yandan kendilerine o bilgiyi ve
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sohbet

renlerle yalcınlık, dostluk ve sev
gi ilişkisi içine girerler.

Cemaate m uhatap fe rtle r bu 
süreç içinde cemaatı, cemat so
rumlularını ve cematın cematleş- 
me anlayışını tanıma imkanına 
sahip olurlar.Ancalc böyle bir ta
nıma süreci sonucunda fert mu- 
hatap olduğu cem aatle beraber 
çalışıp çalışam ayacağına karar 
verebilir.

Bu geçiş süreci yaşanmadan 
meydana gelebilecek bir kabul 
sıhhatli, isabetli ve iradi bir ka
bul değildir.

Cmaat kendisine muha
tap fertlere bütün samimi
yetiyle kendini ve kendi 
cemaatleşme yöntemini ta-

yurulmaktadır:

"Hakkında bilgin olmayan 
birşeyin ardından gitme. Çünkü 
göz, kulak ve kalp bundan so
rumludur.”

Bu ayette apaçık birşey ifade 
ediliyor. Derneirki mümin insan- 
lar Allah yolunda mücadele et
mek için cemaatleşmeyi gerekli 
görüyorlarsa, onun ne olduğunu 
nasıl olması gerektiğini iyi bil
meleri gerekir, bunu çok iyi kav
ram aları gerekir. İşte o zaman

mma imkanı sağlamalıdır 
ki, sıhhatli bir yapılaşm a 
gerçekleşebilsin.

Cemaatleşme gibi ciddi 
bir karar öyle ayaküstü , 
hissi, duygusal şartla rla  
verilemez.

Çok fark lı ö ze llik le ri, 
zaafları, eğilimleri bulunan 
insan unsurunu bir araya 
getirip  gönüllü  ve ideal 
birliği kurm ak çok ciddi 
ve zor bir iştir.

İnsanlar önce dinlerini 
ciddiye almak mecburiye
tindedirler. Eğer ciddiye alıyor
sak -ki almaya mecburuz- dinin 
öğretilmesi, yaşanılması, yaşatıl
ması için gayret sarfetmek göre
vi cemaatin görevi ise o zaman 
cemaatleşme de ciddi bir iş ol
mak durumundadır. Bu, belli bir 
bilince ulaşmış insanların kendi 
özgür iradeleri ile şuurlu olarak 
yapacakları tercihlerle gerçekleş
mek zorundadır.

İsra suresi, 36. ayette şöyle bu-

Allah’ın uygun gördüğü hayatı 
yaşamak ve yaşanılır hale 

getirmek için mücadele 
etmeye karar vermiş ve bu 

kararını özgür iradelerle ortaya 
koymuş samimi insanların 
meydana getirdiği, karar 

alabilen, uygulayan, bu konuda 
hiçbir kınayıcının kınamasına 

aldırış etmeyen, düzenli bir 
yapının hazır olması gerekir.

karşımıza özgür irade çıkar, bi
linçli, iradi tercih çıkar, insanlar 
araştırır, inceler ve beraber tavır 
alır, beraber tercih yapar.

Bu kapsamda cemaatleşmenin 
oluşumu ve devam eden süreci 
içerisinde özgür iradeli ve bilinç
le yapılan tercih konusunu bir 
cemaatleşme ilkesi olarak Türki
y e’de ve dünyada İslam adına 
gayret sarfetm eyc çalışan her 
türlü organizasyon ayakta tutma

lıdır. Eğer bilinçli, şuurlu tercih 
yoksa, kalabalık, şuursuz ve bi
linçsizce oluşmuş, biraraya gel
mişse bunun sonu pek hajarlı ol
mayacaktır. Bilinçli, iradi tercih 
cem aatleşm en in  b aşlan g ıcı, 
oluşumu, devam  eden safhası 
içinde sürek li olarak mümin 
bireylerin unutmamaları gere
ken çok temel bir cemaatleşme 
ilkesi olmalıdır.

Cemaatleşmenin Hedefi

Cemaatleşmede önemli olan he
defi ortaya koymaktır.

İslam adına ortaya çık
t ığ ın ı  sö y ley en , İslam  
adına faaliyet yapan bir 
cemaatin ana hedefi şun
lardır:

Birincisi, Rabbinin ke
n d is in e  v ah y e ttiğ i 
K ur’an ’ı muhteva olarak 
ö ğ ren m ek , onu k av ra 
maktır. Bu onun asli gö
revidir. Kendi mensupla
rına, elemanlarına, yanın
da b u lu n an  fe rtle re  
K ur’an ’ı öğretmeyen ce
maat, görevini yapmamış 
olur.

İk inc isi, K ur’an’a uy
gun yani öğrend iğ i ve 

kavradığı kitaba uygun bir itika
da sahip olmak ve ona uygun ha
yatı yaşamaya gayret sarfetmek- 
tir. Eğer itikatm ı K ur’an’ın dı
şında beşerin yazdığı eserlerle 
oluşturuyorsa; K ur’an ’a uygun 
bir itikat, K u r’a n ’a uygun bir 
amel, yaşantı ortaya koyamaz.

Üçüncüsii, bu öğrenip yaşadı
ğı Kur’an’ı insanlara öğretmek, 
tebliğ etmek, ulaştırmaktır. Bir 
İslami cemaatin ana esası mtislü-
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man olsun olmasın bütün insan
lara Allah’ın kitabını tebliğ et
mektir. Onlar ister kabul eder, is
ter etmez. Ondan biz sorumlu 
değiliz.

Dördüncüsü, Kur'an-ı Kerim’i 
öğrenme yaşama ve aktarma sü
recinde karşılaştığımız zorlukları 
s ık ın tıla rı y ine K u r’an-ı K e
rim ’in bize öğrettiği tarzda bir 
mücadele ile aşmaya çalışmaktır.

Özetle, cem aatleşm enin ana 
hedefi; K u r’a n ’la beslenen , 
Kur’an’la yaşayan bir öncü top
lum oluşturmak, K ur’an’ı Keri- 
m ’i kavrayıp, yaşayan insanlarla 
beraber, bütün isanlara örnek ol- 
malc, insanlara aktarmak, ulaştır
maktır. Bizce bir cemaatin ana 
hedefi budur.

Bu ana hedefin istikametinde 
ikincil hedeflere gelirsek; toplu
mun fedakâr, kararlı, samimi, 
dürüst, namuslu insan usurlarını 
bulup ortaya çıkarmak, eğitmek, 
yetiştirmek ve onların üzerine 
mesuliyetler yükleyerek, toplu
mun düzelm esi, değiştirilm esi 
daha insani, daha fıtrata uygun 
bir hayat tarzının hakim kılınma
sı için mücadele etme şuuruna 
getirmek cemaatleşmenin ikincil 
ana hedeflerinden biri olmalıdır.

Bu insanların planlı programlı,

düzgün, hesaplı bir tarzda hare
ket etmeleri, yani belli bir karar, 
diizen içinde, disiplinle büyük 
bir gönül hoşluğu ile, bir arka
daşlık  hukuku içinde faaliyet 
yapması da cemaatleşme ana il
kelerindendir. Bu ana esasları 
cemaatleşme gaye olarak ortaya 
koyup, mutlaka gerçekleştirmeli- 
dir.

Özellikle başta bahsettiğimiz 
genel ilkeler ihmal edildiği za
man cem aat m utlak  an lam da 
yanlış bir çizgidedir. En kısa za
manda sapacaktır. Ve geçici ba
şarılarla kedi kendini aldatma- 
malıdır.

Allah’ın uygun gördüğü hayatı 
yaşamak ve yaşanılır hale getir
mek için mücadele etmeye karar 
vermiş ve bu kararını özgür ira
delerle ortaya koymuş samimi 
insanların meydana getirdiği, ka
rar alabilen, uygulayan, bu konu
da hiçbir kınayıcının kınamasına 
aldırış etmeyen, düzenli bir yapı
nın hazır olması gerekir. Bu ya
pıda özgür ve iradi tercih, bilinç
li tercih vardır. Bu yapıda bilinç
li ve özgür tercih olduğu için in
sanlar hem arkadaştır, hem de 
kader birliği yapm ışlardır. Bu 
anlamda bir anlayış etrafında bir 
cemaatleşmeyi geliştirmemiz ve

Türkiye’de herkese bunu göster
memiz, böyle bir cemaatin müm
kün olabileceğini herkesle tartış
mamız gerekmektedir.

Bizim savunabileceğimiz, sa
vunmamız gereken bir cemaat
leşme anlayışının ana hedefi mü
minleri, insanları, hem dünyasını 
mamur ederken, hem de mutlak 
anlamda ebedi hayalını kazana
cak bir duruma getirmektir. Mü
cadelemizin ana hedefi, mümin 
insanların gerçekten kurtuluşa 
ermek anlamına gelen Allah’ın 
rızasını kazanarak ebedi hayatı 
garanti etmelerini sağlamaktır.

Fertlere Allah korkusunu, ahi- 
ret sorumluluğunu, Allah’ın mü
kafatını gösterirken zaten dünya
yı mamur eder, dünyadaki zul
mü, haksızlığı, işkenceyi, kötü
lüğü, ekonom ik  adaletsizliğ i, 
cinsel sömürüyü engelleyebilir
sin iz . Hem  dünyada in sanca 
y a şam a la rın a , hem de ebedi 
hayatlarını kazanma imkanlarına 
katkıda bulunmuş olabilirsiniz.

K ur’an dünyayı mamur etme 
id d iasın d ad ır. Aynı zam anda 
mamur edip, A llah’ın gösterdiği 
tarzda yaşayan insanlara mutlak 
anlam da cennet garantisi ver
mekte, ebedi kurtuluşunu sağ
lamaktadır. ■
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araştırma-inceleme

Ibn Teymiyye’nin Devlet Anlayışına 
Toplu Bir Bakış

Esat Pınarbaşı

Giriş

İslam dünyasında etkisi giderek 

artan, müslüman düşünürlerin İs- 

lami uyanış, batılılarm da “Politi

cal İslam” dedikleri olguyu daha 

iyi kavramak için İbn Teymiy

ye’nin siyasi görüşlerini incele

mek yerinde olacaktır. Onun 19. 

yüzyılda doğup 20. yüzyılda geli

şen İslamcı hareketler üzerinde 

özellikle selefi kökenli hareketler 

üzerinde derin etkilere sahip oldu

ğu bilinen bir gerçektir.

İbn Teymiyye Harran’da Ocak 

1263 yılında doğmuştur. Kürt asıl

lı olması muhtemeldir, çünkü ta

rihçiler onu Arap kabilelerinden 

hiçbirine nispet etmemişlerdir. 

(Ebu Zehra, 1988:22). Babası Ab- 

dülhalim (V.1282 M .) amcası Fah- 

ruddin ve dedesi Mecduddin (v. 

1252 M ) Hanbeli mezhebinin ön

de gelen alimlerinden idiler. Dede

si Mecduddin, İbn Cevzi’ye (V. 

1200) talebelik etmiştir ve Kita- 

bu’l-Münteka adındaki meşhur 

eserin sahibidir. Aile Moğol saldı

rısı nedeniyle M . 1269 yılında 

Harran’dan Dımaşk’a göç etmek 

zorunda kalmıştır (İbn Kesir, 

1992, XIV: 149).

İbn Teymiyye hayatı boyunca 

yalnızca ilmi çalışmalarla yetin

memiş günün şartlarına uygun ola

rak bir takım faaliyetlere de katıl

mıştır. Bu faaliyetler arasında 

Şam’ı istila eden Moğollara karşı 

direnişi zikredilebilir.(İbnKesir, 

1992:XIV:8). Radikal düşünceleri 

ve savaş alanında gösterdiği kah

ramanca tavırları yüzünden İbn 

Teymiyye’nin şöhreti ülke dışına 

kadar yayılmıştır. Bu durum bir 

çok alimin kendisini kıskanmasına 

sebep olmuş, Sultan’a yapılan şi

kayetler neticesinde de bir kaç kez 

hapsedilmiştir. (İbn Kesir, 1992: 

XIV:41).İbn Teymiyye 26 Eylül 

1328 de vefat etmiştir.

Metodu

İbn Teymiyye’nin metodu, gerçek 

referanslara, akli ve nakli delillere 

yer verdiği için mükemmel ve dik

kat çekicidir. Herhangi bir konuda 

yaptığı sohbette Kur’an ayetlerine 

atıfta bulunur, peygamberin sün

netini de sahih olup olmadığını 

kontrol ettikten sonra delil olarak 

kullanırdı. Daha sonra konu ile il

gili dört mezhebin ve diğer meş

hur alimlerin görüşlerine müracaat 

ederdi. Henri Laoust’un iddiasının 

aksine, İbn Teymiyye, Kur’an’dan 

sonra Ahmed bin Hanbel’in Müs- 

ned’ini tercih etmiyor, Buhari ve

Müslim’in sahihlerini en doğru 

kaynak olarak kabul ediyordu. O  

bu konuda şöyle demektedir: 

“ Gök kubbenin altında 

(K u r ’an ’dan sonra) Buhari ve 

Müslim’den daha sahih bir kitap 

yoktur... Bundan sonra sünen ki

tapları ve müsnedler gelir.” (İbn 

Teymiyye, 19914, XVIII: 73,74).

İbn Teymiyye akla dayanmayı 

ihmal etmez aksine ona büyük 

önem verirdi. Eserlerinde hakim 

olan metodolojik özellikler şöyle 

sıralanabilir:

Özgünlük: Genellikle çağdaşı 

olan alimlerin yaptığı gibi başka

larının görüşlerini olduğu gibi ka

bul etmemiş, eserlerinde serbestçe 

hareket ederek farklı görüş ve ka

naatlere ulaşmıştır. Bu durum ki

taplarının çoğunda özellikle el- 
H isbe  ve e s -S iy a se tü ’ş -Ş e r ’ iyye  
de belirgindir.

Gerçeklik: Bir çok eserinde ya

şadığı asrın olayları ile tes’ir, ihti

kar, iktisadi hürriyet, devletin ikti

sadi hayattaki rolü gibi tartışılan 

konuları ele almıştır.

Önce problemi metod olarak or

taya koymuş daha sonra da çözüm 

yollarını göstermiştir. Toplumsal 

konuları ihmal etmemiş, Şam hal

kının karşı karşıya bulunduğu ha

yat standardı, müşareket, müzaraat
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ve müsakaat hakkında yazmıştır.

İbn Teymıyye ülkede bulunan 

gayrı miislimlere karşı hem kalemi 

hem kılıcıyla mücahede etmiş, da

lalete düşenleri doğru yola çağır

mıştır.

Tüme Varım: Yazılarında bu 

yöntemi kullandığı açıkça görül

mektedir. Meseleyi ortaya koy

duktan sonra, Kitap, Sünnet ve di

ğer deliller ile ulemanın görüşleri

ni serdeder, en sonunda da konuyu 

bilimsel bir şekilde tartışır. Bunla

ra ilave olarak, Nass’ın illeti ile si

yak ve sibakını, vürud sebebini ve 

tatbik durumunu ele alır, kaleme 

aldığı hemen her meselede aynı 

yöntemi takip eder. Bunun en gü

zel örneği Tes’ir meselesidir. Bu 

konuyu e l-H isbe  adlı kitabında 

uzun uzun tartışmaktadır.

Başkalarının görüşüne saygı: 
İbn Teymiyye yazılarında mezhep 

imamlarına ve onlara tabi olanlara 

saygılı davranmıştır. Ona göre, 

mezhep imamları samimidirler ve 

daima gerçeğe ulaşmağa çalışmış

lardır. Refu'l-m elam  an eimmeti’l- 
alam  adlı risalesinde, aralarındaki 

ihtilaf sebebini açıklarken ulema

nın mazur olduğunu ifade eder. Bu 

da onun tevazuunu ve ulemaya 

saygısını göstermektedir. İbn Tey- 

miyye’nin bir takım fetvaları bazı 

modern ülkelerin resmi hukukla

rında varlığını sürdürmektedir. 

Bunun en güzel örneği Mısır ve 

Suriye kanunlarında bulunan “bas

kı altında boşanma” konusudur 

(Islahi, 1988:71)

İbn Teymiyye kitaplarında dev

let kelimesi yerine “imamet” keli

mesini kullanmaktadır. Biz de 

onun siyasi görüşlerini “imamet”, 

ve “imamın görevleri” alt başlıkla

rında ele alacağız. Ancak onun gö

rüşlerine geçmeden önce diğer 

alimlerin bu hususlarla ilgili gö

rüşlerine kısaca temas etmek fay

dalı olacaktır.

İmamet

İmamet, İslam fıkhında en çok tar

tışılan konulardan biridir. Ümmet 

arasında en büyük uyuşmazlığın 

“ imamet” meselesinde ortaya çık

tığı ve hiçbir sorundan dolayı bu 

ölçüde kan dökülmediği bilinmek

tedir.

Maverdi imameti şöyle tarif et

miştir: İmamet, din ve dünyaya ait 

işlerin yürütülmesi için nübüvvete 

halef olarak konulmuş ve kabul 

edilmiş bir müessesedir. (Maverdi, 

1976:5)

Bu tanım iki öğeyi içermektedir:

1. İmamet, nübüvvetin yerine ge

çirilmiştir. 2. İmametin görevi, di

nin korunması ve dünya işlerinin 

yürütülmesidir.

İslam tarihinde devlet başkanla- 

rına üç isim verilmiştir: İmam, 

halife, emirii'l müminin.

İmam kelimesi şu anlamların 

tümünü kapsamaktadır: Öne geç

me, belirli bir yönü veya şeyi kas

tetme, hidayet ve irşad, kuman

danlık ve önderlik, kişinin örnek 

olma yetisi, ölçü olabilme yetene

ği, günlük dilde ise, bunlara ek 

olarak kılavuz, kafileye yol göste

ren kişi veya deve kervanlarının ö- 

niinde giden deve (Rayyıs, 

1990:144).

Halife kelimesi ise, ilk defa Sa- 

lcife toplantısında kullanılmıştır, 

toplantı sonunda, Ebu Bekir (r.a), 

müslümanlara önderlik etme ve 

onların çıkarlarını koruma görevi

ni yüklenmiş olarak Allah (cc) Re

sulüne halife seçilmiştir. Halifeye, 

“Allah (cc)’ın halifesi” denilip di- 

nelemeyeceği hususunda ihtilaf 

vardır. Caizdir diyenler “ Ben yer
yüzünde bir halife yaratacağım” 
(2/28) ve “Allah (cc) sizi yeryü
zünün halifeleri kıldı” (2/165) 

ayetlerini delil göstermişlerdir. 

Cumhura göre devlet başkanma bu 

Unvanın verilmesi caiz değildir.

Çünkü ayetlerden caiz olduğu an

laşılmamaktadır. Kendisine Allah 

(cc)’ın halifesi dnildiğinde Hz. 

Ebubekir bunu hoş karşılamamış 

ve “Ben Allah’ın halifesi değil Ra- 

sulünün halifesiyim” demiştir. 

(İbn Haldun, 1986: I, 482). İbn 

Teymiyye de ona “ Allah (cc)’ın 

halifesi” denilmesinin caiz olmad

ığı görüşündedir (İbn Teymiyye,

1991, X X X V : 45).

Müslümanlar Sakife günü, o dö

nemde bilinen yöneticilerden fark

lı bir mahiyeti olduğıinu vurgula

mak için önder edindikleri kimse

ye'halife adını vermişlerdir. Halife 

denilmesinin en önemli tarafı bu- 

dur. Emiru’l-müminin tabirine ge

lince, bunun ilk defa Halife Hz. 

Ömer için kullanıldığını biliyoruz 

(Rayyıs, 1990:144).

İslam tarihinin daha ilk dönem

lerinde imamete dair üç siyasi te

ori ortaya çıkmış ancak hiçbiri tam 

olarak tatbik sahası bulamamış- 

tır.(ArnoId, 1940, V:154).

Bunlardan Sünni teori, ilk ifade

sini halifenin iki esaslı vasfını te

barüz ettiren iki hadiste bulmuştur. 

Bunlardan birine göre, halifenin 

Kureyş kabilesinden olması lazım

dır (Müslim, 1992, 1:153), diğeri

ne göre de, ona mutlak surette ita

at gerektir. Zira her kim ona isyan 

ederse Allah (c.c)’a isyan etmiş 

olur. (Buhari, 1992, VI1:104).

Hilafet doktrininin ilk sistemli 

nazariyesi olarak kabul edilen Ah- 
kamıı’s-Sultaniye’de Maverdi, ha

lifenin: Kureyş kabilesinden, er

kek, reşit, iyi ahlaklı, bedeni ve 

akli kusurlardan salim, fıkha bi

hakkın vakıf, idare işleri ile İslam 

mülkünün hudutlarını muhafazaya 

muktedir olması lazım geldiğini 

ifade etmektedir (Maverdi, 1976: 

7) İbn Haldun da halifenin Kureyş 

kabilesinden olması gerektiğini 

kabul etmektedir. (İbn Haldun, 

1986:486)
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Bazı alimler kuvvet kullanarak 

hilafeti ele geçiren kimsenin hali

feliğini, amme menfaatini koru

mak ve İslam birliğini muhafaza 

etmek kaydıyla meşru kabul et

mişlerdir (Arnold, 1940, V :153, 

154).

Şia, imameti imanın şartları içi

ne sokmuştur. İmamet bütün Ku-

hem ahiret konusundaki menfaat

leri sadece birbiıieriyle yardımlaş-, 

maları ve dayanışma içinde olma

larıyla gerçekleşir. Hayatlarım bir 

toplum içinde sürdüren insanların, 

iyilikleri emreden ve kötülükleri 

yasaklayan birine itaat etmeleri 

zorunludur. (İbn Teymiyye, 

1985:194)

reyş’e değil münhasıran Hz. 

Ali’nin (r.a) sülalesine aittir. Pey

gamber (sav) Hz. Ali’yi (r.a) ken

disine halife tayin etmiştir. 

İmamların masum olması 

zorunludur (Arnold, 1940,

V: 154)

Hariciler ise hilafet veya 

imametin Kureyş’e hasre- 

dilmesine karşı çıkmışlar

dır.' Onlara göre herhangi 

bir miislüman hatta bir kö

le bile halife seçilebilir. Bir 

imamın mevcut olması dini 

bir vecibe değildir (Arnold,

1940, V:154).

“Yüce  Allah (c.c), iyiliği emredip 
kötülükten alıkoymayı farz kılmış-

İbn Teymiyye yazılarında mez
hep imamlarına ve onlara tabi 
olanlara saygılı davranmıştır.

İbn Teymiyye’nin İma
mete 

Dair Görüşleri

İbn Teymiyye, Maverdi,

Ebu Yala, E b u ’l-Meali, 

Ciiveyni, Gazali ve İbn Ce- 

maa gibi alimlerin eserleri

ni incelemiş, bir çok konu

da onlara muhalefet etmiştir. İma

met meselesini Minhacii’s-Siinne 
adlı eserinde ele almış, ancak bu 

eserinde devletin mahiyeti ve şekli 

üzerinde durmamıştır. Bütün bun

lara Siyasetti' ş-Şeriyye de temas 

etmiştir.

İmametin Gerekliliği

İbn Teymiyye’ye göre insanların 

toplum halinde yaşaması zaruridir. 

İnsanlar tek başlarına ne bu dünya 

işlerini ne de ahiret işlerini ikmal 

edebilirler. İnsanların hem dünya

Ona göre, mezhep imamları sa
mimidirler ve daima gerçeğe  

ulaşmağa çalışmışlardır. 
Refu’l-melam an eimmeti’l-alam 

adlı risalesinde, aralarındaki 
ihtilaf sebebini açıklarken 

ulemanın mazur olduğunu ifade 
eder. Bu da onun tevazuunu 

ve ulemaya saygısını 
göstermektedir.

tır. Bunun gerçekleştirilmesi ise an
cak kuvve t  ve em anet le  m ü m k ü n  
olur .  Aynı şek i lde  c ihad ,  ada le t ,  
hacc,  cum a ve bayram namazları,  
m az lu m a  yardım, had ceza la r ın ın  
uygulanması gibi, Allah (cc)’m va
cip kıldığı öteki işler de hep böyle- 
dir. Bu sebeplerle bir hadiste “ sulta
nın, Allah (cc)’ın yeryiizündeki göl
gesi o ld u ğ u ” (Acluni,  1351 H, 1: 
2 1 3 )  b e l i r t i l i r ” ( İb n  T e y m i y y e ,  
1984:195)

İbn Teymiyye, Ebu Davud’un 

Siinen’inde rivayet ettiği “Uç kişi

bir yolculuğa çıktığında içlerinden 
birini başkan seçsinler" (Ebu Da- 

vud, 1992, 111:81) hadisi ile Ah- 

med bin Hanbel’in Mtisned’inde 

naklettiği “Uç kişi bir yolculukta 
olduğunda içlerinden birini baş
kan seçm em eleri helaI olmaz" 
(İbn Hanbel, 1992, 11:177) hadisi

ni delil getirerek bir devlet başkanı 

seçmenin kesin bir emir olduğunu 

söylemektedir (İbn Teymiyye, 

1989 b: 26,27;

1985:194,195).

İbn Teymiyye’ye göre 

imametin gayesi; yurdu 

iç ve dış düşmanlara kar

şı korumak, emniyet ve 

asayişi sağlamak, hailem 

maddi refahını temin et

mek; tevhid akidesini 

devam ettirmek, dinin ve 

dini hayatın yaygınlık 

kazanmasını görev edin

mek, İslami hükümleri 

hayatın her safhasında 

uygulamak ve uygulan

masını sağlamaktır (İbn 

Teymiyye, 1989b: 28, 

29). Adaleti hakim kıl

mak, emaneti ehline ver

mek; kısaca siyasi ve 

mali imkanları Allah 

(cc)’a kulluk ve halka 

hizmet uğrunda sarfede- 

rek bütün vatandaşların 

dünya ve ahiret mutluluğunu te

min etmektir (İbn Teymiyye, 

1985:34,54).

Vilaya (Kamu Görevi)

İbn Teymiyye’de “Vilaya” ima

metten en küçük göreve kadar bü

tün yönetim kademelerini kapsa

yan bir ıstılahtır.

Devlet başkanının her işi bizzat 

yapması mümkün olmadığına gö

re, kendisine yardım edecek kim

seleri görevlendirmesi zaruridir.
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İmam doğru seçimde bulunursa 

idare başarılı olur. Devletin iyi yö

netilmesi için görevlere ehil kim

selerin tayin edilmesi gerekir.

İbn Teymiyye’ye göre vilayanm 

iki unsuru bulunmaktadır: Kuvvet 

ve Emanet. Bu konuda “O ücretle 
tuttuğun kişilerin güçlü ve güve
nilir olanıdır.” (28/26) ayetine 

dayanmaktadır (İbn Teymiyye, 

1985:44).

İbn Teymiyye “Şüphesiz Allah 
(cc), size emanetleri ehline tes
lim etmenizi ve insanlar arasın
da hükm ettiğinizde adaletle  
hükmetmenizi emrediyor. Bu
nunla Allah (cc), size ne güzel 
öğüt veriyor! Doğrusu Allah 
(c.c.) işitendir, görendir”, “Ey 
iınan edenler Allah (c.c)’a itaat 
edin ve sizden olan emir sahiple
rine de. Eğer bir şeyde anlaş
mazlığa düşerseniz, artık onu 
Allah (c.c)’a ve elçisine döndü
rün. Şayet Allah (c.c)’a ve ahiret 
gününe iman ediyorsanız. Bu 
hayırlı sonuç bakımından daha 
güzeldir.” (4/58,59) ayetlerinin 

nüzul sebebinin vilayetler (kamu 

görevleri) olduğunu söylemekte

dir. Ona  göre, “ Resuli Ekrem 

(s.a.v) M ekke’yi fethedip, K a 

be ’nin anahtarlarını Beni Şey- 

be’den teslim alınca, Abbas (r.a) 

Sikaye ve Sidane vazifesini uhde

sinde bulundurmak üzere, onların 

kendisine verilmesini istirham etti. 

Bunun üzerine Allah Teâla (c.c), 

Kabe’nin anahtarlarının Beni Şey- 

be’ye geri verilmesi için bu ayeti 

indirdi. Öyleyse, veliyyu’l-emr’e 

düşen, müsliimanların herhangi bir 

işini, bu işe en ehil ve yeterli bul

duğuna teslim etmektir (İbn Tey

miyye, 1985:37).

Ehliyet bakımından tamamen 

birbirine eşit iki kişinin mevcut ol

ması durumunda, Peygamber’in 

"insanlar ezan okumak ve ilk safta 
bulunmakta ne kadar bereketler ve

hayırlar olduğunu bilseler de on
lara nail olmak için kur’a atmak
tan başka çare bulamasalar, mut
laka kur’a atarlar” (Buhari, 1992, 

I: 152; Müslim, 1992, 1: 325) sö

züne uyularak aralarında kur’a çe

kilir (İbn Teymiyye, 1985: 56).

İmam göreve dostluk, akrabalık, 

arkadaşlık, hemşerilik, ırkdaşiık 

ve mezhepdaşlık gibi sebeplerle 

tayinler yaparsa Allah (c.c)m ken

disine duyduğu güvene hıyanet et

miş “Ey inananlar! Allah (c.c)’a 
ve Peygamber’e karşı hainlik et
meyin, size güvenilen şeylere bi
le bile hıyanet etmiş olursunuz.” 
(8/27) ayetindeki yasağın kapsa

mına girmiş olur (İbn Teymiyye, 

1985: 39). İbn Teymiyye bu konu

da “Biliniz ki, mallarınız ve ço
cuklarınız bir fitnedir” (8/28) 

ayetiyle de istidlâl etmektedir. 

Ona göre “insanoğluna veya köle

sine sevgisinden dolayı bazı vila

yetlere onları tercih edebilir, veya 

hak etmediklerini onlara verebilir; 

böylelikle de emanete hiyanet et

miş olur. Aynı şekilde evladın ser

vetini artırmak ve onu korumak ya 

da bazı dalkavuklara iltimas için 

böyle yaparsa yine, Allah (c.c)’a, 

Resulüne ve emanete hiyanet et

miş olur (İbn Teymiyye, 1985: 

39,40).

Bir göreve, istenen niteliklere 

sahip biri bulunmadığı takdirde 

birden fazla kişi tayin edilebilir. 

Mevcutların en iyisi varken ehil 

olmayanın tayini zaruret dolayı

sıyla caizdir. Bununla beraber in

sanların zaruri ihtiyacı olan kamu 

hizmetlerinin, emirlikler vb.nin 

tam ve mükemmel hale getirilme

sine çalışılmalıdır (İbn Teymiyye, 

1985:51).

Savaşta komutanlık görevi için 

günahkar da olsa dirayetli olan, 

güvenilir de olsa zayıf olana tercih 

edilir. “Bunun için Hz. Peygamber 

Halid bin Velid’i miisliiman olma

sından itibaren komutan olarak is

tihdam ederdi ve o, bazan hoşuna 

gitmeyecek davranışlarda bulunsa 

da “Halid, Allah (cc)’ın müşrikle
re çektiği kılladır’’ (Buhari, 1992, 

V :87) buyururdu (İbn Teymiyye, 

1985: 46). Gerçekte Ebu Zer ema

net ve doğrulukta Halid’den daha 

iyi vaziyetteydi. Bununla birlikte 

Hz. Peygamber ona, “Ebu Zerr se
ni zayıf görüyorum. Bilirsin ki, 
kendim için sevdiğimi senin için 
de severim. Sakın iki kişiye amir, 
yetim malına da vasi olma’’ (Müs

lim, 1992, II: 1457) diyerek Ebu 

Zerr’in emir ve vasi olmasını önle

di. Çünkü onu zayıf görmüştü. Bu

nunla birlikte, Hz. Peygamber “Bu 

gök kubbenirraltında ve yerin üs

tünde Ebu Zerr’den doğru sözlüsü 

yoktur.” (Tirmizi, 1992, V:669) 

buyurmuştur (İbn Teymiyye, 

1985:47).

Kısaca, her kamu görevi için en 

ehliyetli olan, o görevin niteliğine 

göre belirlenmelidir (İbn Teymiy

ye, 1985:20-28).

İmam

İmam mevzuunu etraflıca ele al

madan önce İbn Teym iye ’nin 

“ ulu’l-emr” (Emir sahipleri) kav

ramının nasıl yorumladığı gözden 

geçirilmelidir.

Kur’an-ı Kerim’de “Ey inanan
lar! Allah (c.c)’a itaat edin, Pey
gamberine ve sizden olan emir 
sahiplerine itaat edin” (4/59) 

ayetiyle kendilerine itaat edilmesi 

istenen emir sahipleri kimlerden 

teşekkül etmektedir? İbn Teymi- 

ye’ye göre ulıılemr iki sınıftır: 

Ümera ve ulema. Bu iki sınıf dü

zelir ve görevinin ehli olmaya de

vam ederse toplum düzelir. Top

lumda huzur ve sükun hakim olur. 

Bunlar bozulursa toplum da bozu

lur. (İbn Teymiyye, 1989b: 

169,170)
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İmam Nasıl Seçilmelidir?

İmamın seçilmesi hususunda iki 

farklı görüş bulunmaktadır: Şiaya 

göre imam Allah (c.c)tarafından 

tayin edilir. Ehli Sünnet, Mutezile, 

Mürcie ve Havaric’in tercih ettiği 

görüşe göre ise imam ümmetin 

oyu ile (biat) seçilir. Bu durumda 

İlcficların salTıbi de yine iktidarın 

kaynağı olan ümmettir. İmamet ve 

hilafet kurumu yalnızca ümmet ile 

ümmetin seçtiği kimse arasında 

gerçekleşmiş bir akittir (Rayyis, 

1990:231)

İbn Teymiyye’ye göre halife 

seçmek farzı kifayedir. O  seçim 

hususunda ehli sünnet tarafından 

genel kabul gören usule muhalefet 

eder. Ona göre imamın kudret ve 

şevket sahibi olmayan az sayıdaki 

kişinin muvafakatiyle seçilmesi 

doğru değildir. “ Ebu Bekir’in 

(r.a.) bir, iki veya dört kişinin mu

vafakatiyle seçildiğini söyleyenler 

yanılmaktadırlar” (İbn Teymiyye, 

1989a, 1:531).

İbn Teymiyye’ye göre Ebu Be

kir’in (r.a.) halife olacağı hususun

da Hz. Peygamberin işareti vardır. 

Ömer de Ebu Bekir tarafından ha

lef gösterilmiştir. Osman (r.a.) altı 

kişilik bir heyet tarafından, Ali 

(r.a) de Iraklı taraftarları marife

tiyle imam seçilmişlerdir. Ebu be- 

kir (r. a) hakkında nass olduğu, 

Ömer (r.a) de veliaht gösterildiği 

için değil, aksine kudret ve şevket 

sahibi sahabeler kendilerine biat 

ettikleri için imam olmuşlardır 

(İbn Teymiyye, 1989, 1:524,530). 

Ebu Bekir (r.a) diğer sahabeler bi

at etmeseydi, sadece Ömer (r.a) ve 

arkadaşlarının biatıyla halife ola

mazdı (İbn Teymiyye, 1989, I: 

530). Ömer (r.a.)de halk ve şevket 

sahipleri biat etmeden, sırf Ebu 

Bekir (r.a.) veliaht gösterdiği için 

halife olmamıştır (İbn Teymiyye, 

1989,1: 532).

Şirvani’ye göre İbn Teymiyye, 

Ebu Bekir (r.a)’in hilafetinin M u

hacir ve Ensar’ın biatıyla değil 

Peygamber’in tayini ile gerçekleş

tiği görüşündedir. (Şirvanı, 1970: 

119) Bu ifade İbn Teymiyye’nin 

yukarıda zikredilen görüşleriyle 

bağdaşmamaktadır. İbn Teymiyye 

Ebu Bekir (r.a)’in nassla tayin edi- 

lip edilmediği hususunu tartışmak

tadır. Ona göre, bir kısım alimler 

müstesna ehli sünnetin çoğu, Ne- 

bi’nin (s.a.v)kendisinden sonra 

kimseyi imam olarak tavsiye et

mediği görüşündedir (İbn Teymiy

ye, 1989,1:486).

İbn Teymiye’nin görüşlerinden 

anlaşıldığına göre iktidar ancak bi- 

atla meşruiyet kazanır. Biat kade

meli bir seçimdir. Önce şevket ve 

nüfuz sahipleri, sonra o belde sa

kinleri daha sonra da tüm Miislü- 

manlar biat ederler. Biat bir akittir 

ve her akit gibi maksadıyla sınırlı

dır. Biatin maksadı da Allah (c.c)a 

ve elçisine itaattir. Her akitte iki 

tarafın bulunması gerekir. Taraf

lardan biri imamdır, diğerleri de 

yalnızca ulemadan müteşekkil de

ğildir, şevket ve nüfuz sahipleri de 

ikinci tarafın kapsamı içindedir.

İmamın Vasıfları

İbn Teymiyye M iııh a c u ’s-S iin -  
«e’de-el-Hilli’nin görüşlerini eleş

tirirken masumiyet hususunda 

imamın paygambere benzetildiğini 

ileri sürerek bu görüşü kusurlu bu

lur. Şia imamın önemini abartmış 

ve haddi aşmıştır. İbn Teymiyye 

toplumun imama ihtiyacı olduğu 

hususunda el-Hilli ile hem fikirdir. 

Ancak imam topluma hizmet eden 

bir kimse olmalıdır. Çünkü İbn 

Teymiyye’ye göre imamın halka 

ihtiyacı, halkın kendisine olan ihti

yacından fazladır. Esasen yönetim 

yalnızca işbirliği sayesinde üste

sinden gelinebilen bir görevdir.

İmam, yardımcıları olmadan buna 

güç yetiremez (İbn Teymiyye, 

1989a, V : 463).

İbn Teymiyye otoriter Şia görü

şünün dayandığı tarihi şartları in

celer (İbn Teymiyye, 1989a, III:

399): Buna göre Ali’nin (r.a) hila

feti Raşid Halifeler içindeki en za

yıf hilafettir. Öncelikle fitne neti

cesinde iç parçalanma yaşanmıştır. 

Bunun sonucu olarak da fetih dur

muştur. Ali’nin (r.a) taraftarların

dan çoğu kendisine ihanet etmiştir. 

Bir çoğu da kendisini terketmişler- 

dir. Bu bile Ali’nin (r.a) masum 

olmadığını gösterir (İbn Teymiy

ye, 111:399). Kaldı ki Ali (r.a.) ve 

çocukları birbirlerine muhalefet 

etmişlerdir. Eğer masum olsalardı 

muhalefet etmemeleri gerekirdi. 

Haşan (r.a) savaş konusunda baba

sına muhalefet etmişti Ali (r.a) so

nunda onun görüşüne dönmüştür. 

Masum olan kimselerin birbirine 

zıt görüşleri olamaz (İbn Teymiy

ye, 1991 X X X V :  125-126).

Gaip ve mefkud olan “Beklenen 

İmam”dan insanların faydası yok

tur. Ortada bulunmadığına göre 

Allah (c.c)’ın bir nimeti de değil

dir. Ölü ve diri olması neyi değiş

tirmektedir? (İbn Teymiyye, 

1989a, 111:402).

İbn Teymiyye bir başka yerde 

imamın masumiyetini, şeyhlerine 

ulühiyyet nispet eden tarikatların 

görüşlerine benzeterek reddetmek

tedir (İbn Teymiyye, 1989a, III:

400). Bazı tarikatların ve Şia’nın 

İbn Teymiyye’ye düşman olma se

beplerinden biri bu görüşü olsa ge

rektir.

Hilafette nesebi kabul etmek, 

“Hiç şüphesiz Allah (c.c) katın
da en üstün olanınız, takvaca en 
üstün olanımzdır.” (49/13) ayeti

ne dayanarak sadece takvaya itibar 

edilmesi gerektiğini (İbn Teymiy

ye, 1989a, IV: 608) söyleyen İbn 

Teymiyye’nin eşitlik anlayışıyla
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bağdaşmamaktadır.

İbn Teymiyye sahih hadis kitap

larından, Allah (c.c)a itaat ettiği- 

sürece Habeşli bir köleye bile ita

ati emreden hadisler istihraç et

miştir (İbn Teymiyye, 1989 ,'I: 

494,495). Haricilerin de delil ola

rak kullandıkları bu hadisleri istih

raç etmesi Laoust’un zannettiği gi

bi (Laoust, 1976: 258) İbn Tey- 

miyye’yi Hariciler gibi düşünme

ye sevk etmemiştir.

Diğer taraftan Kureyş’e mensu

biyeti şart koşanlar aralarında itti

fak etmiş değillerdir. İbn Teymiy

ye şöyle demektedir: Bir taifeye 

göre Fehd bin Malik Bin Nadr’m 

bütün çocukları halife olabilir. Eh

li Sünnetle birlikte Miircie’nin ço

ğu ve Mutezile’nin bazısı bu gö

rüştedir. Diğer bir taifeye göre sa

dece Abbas bin Abdülmuttalib’in 

ahfadı halife olabilir. Ravendiye 

bu görüştedir. Bir başka gruba gö

re halife olma sadece Ali Bin Ebi 

Talib’in çocuklarının hakkıdır. 

Başka bililerine göre Cafer Bin 

Ebi Talib’in çocukları halife olma

lıdır. Sadece Ebu Bekir ve 

Ömer’in çocukları halife olmalıdır 

diyenler de bulunmaktadır. Bu gö

rüş ayrılıkları hilafeti Kureyşlilere 

vermekteki maksadı ortadan kal

dırmaktadır (İbn Teymiyye 1989a, 

I: 502-504). Nihayet, bütün bu çe

kimserliğine rağmen, İbn Teymiy

ye sahih saydığı hadislere tabi ola

rak Kureyşci kalacaktır (Hatiboğ- 

lu, 1978:182)

İmamın Görevleri

İbn Teymiyye imamın görevlerini 

şeriatın zahiriyle sınırlamaktadır. 

İslamda bütün görevlerin tek mak

sadı vardır, o da kelimetullahı yü

celtmek ve yeryüzünde Allah 

(c.c)’a ibadet edilmesini sağla

maktır. Çünkü Yüce Allah (c.c.)

mahlukatı yalnızca bunun için ya

ratmıştır; kitapları bunun için in

dirmiş, peygamberleri bunun için 

göndermiştir. Peygamber ve mü

minleri bunun için savaşmışlardır. 

Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor: 

“Cinleri ve insanları ancak bana 
ibadet etmeleri için yarattım” 
(51/56), “Andolsun ki her üm
mete ‘Allah (c.c)’a kulluk edin, 
tağutlardan kaçının’ diyen pey
gamber gönderm işizd ir.” 
((16/36)(İbn Teymiyye, 1989.:23).

İbn Teymiyye’ye göre adaleti 

hakim kılma imamın en önemli 

görevlerinden biridir. Zulmü yok 

edip adaleti hakim kılmak hem 

ferdin, hem toplumun görevidir. 

Allah (c.c) kafir de olsa, adil yö

netime yardım eder; müslüman da 

olsa zalime yardım etmez (İbn 

Teymiyye, 1989.: 25). Allah 

(c.c.) in en sevdiği insan adil dev

let başkanı, en sevmediği insan za

lim devlet başkamdir.

Gençleri savaşa hazırlamak ima

mın görevlerindendir.

Ona göre imamın emaneti ehline 

vermek kabilinden olan mali gö

revleri de bulunmaktadır. İmam, 

malı helalinden almak ve verilme

si gereken yerlere vermek zorun

dadır. Toplanan vergileri istediği 

gibi dağıtmaya hakkı bulunma

maktadır. Çünkü topladığı vergi

nin sahibi kendisi değildir. Kendi

si sadece onları hak sahibine ulaş

tırmakla memur bir emanetçidir 

(İbn Teymiyye, 1985:60). İbn 

Teymiyye bu mevzuda şu hadisi 

delil olarak ileri sürmektedir: “Al

lah (c.c)’a andolsun ki kimseye 

haksız yere vermem, kimseninkini 

de engellemem. Ben yalnızca tak

sim ediciyim, bana emredileni ye

rine getiririm” (Buhari, 1992, IV: 

49). Zalim devlet başkanına bile 

vergi ve zekatı vermek gerekir 

(İbn Teymiyye, 1985:59).

İbn Teymiye’ye göre istişareyi 

gerektiren her konuda imamın il

gililerle meşverette bulunması zo

runludur. Burada şöyle bir soru 

akla gelebilir. İmam istişare sonu

cunda varılan neticeye uymak 

mecburiyetinde midir? Danıştığı 

kimse ona Kitap, Sünnet ve ic- 

ma’dan uyulması gerekeni açıklı

yorsa imamın buna uyması vacip

tir. Buna aykırı olan bir görüşe 

uyamaz. Bu görüş isterse din ve 

dünya konusunda önemli ve yerin

de olsun. Konu Müslümanların ih

tilaf ettiği bir husus hakkkında ise, 

herkesin görüşünü ve bu görüşün 

gerekçesini açıklaması gerekir; 

hangi görüş,. Allah (c.c)in Kita

bı’na ve Peygamberin sünnetine 

daha uygun ve yakınsa ona uyulur 

(İbn Teymiyye, 1985: 192)

İmamın Yetkileri

İbn Teymiyye’ye göre imam, yeni 

durumlar karşısında karar alma 

yetkisine sahiptir. Ehil ise ictihad 

etme salahiyeti bulunmaktadır. Bir 

hüküm bulunmadığı hususlarda 

imam veya valilerin aldığı kararlar 

kanun hükmündedir. İctihadla ilgi

li konularda alman bu kararları 

kimse bozamaz (İbn Teymiyye, 

1985:39)

İmamın haksızlığa meydan ver

memek için fiyat ve ücretleri tespit 

edip bunları denetlemek, kamu 

menfaatleri için bazı meşru mu

ameleleri durdurmak veya sınırla

mak, anarşiye ve kötülüğe sebep 

olacak bir kısım hürriyetleri kısıt

lamak ve cezai müeyyideler koy

mak gibi yetkileri vardır. Ve son 

olarak, İbn Teym iyye’ye göre 

mezhebi ne olursa olsun imam, ic- 

tihadi konularda tek bir mezhebe 

itibar edip diğerlerini görmezlik

ten gelemez(İbn Teymiyye, 1991, 

XXX:79,80).
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araştırma-inceleme

İbn Teymiyye’ye göre insanların toplum halinde 
yaşaması zaruridir. İnsanlar tek başlarına ne bu 
dünya işlerini ne de ahiret işlerini ikmal edebilir
ler. İnsanların hem dünya hem ahiret konusun
daki menfaatleri sadece birbirleriyle yardımlaş
maları ve dayanışma içinde olmalarıyla gerçek
leşir. Hayatlarını bir toplum içinde sürdüren in
sanların, iyilikleri emreden ve kötülükleri yasak
layan birine itaat etmeleri zorunludur.

Halkın İmama Karşı Vazifeleri

Halkın en önemli vazifesi itaattir. 

“İmama itaat vaciptir. Vacip olma

sının delili de “Ey iınaıı edenler! 
Allah (c.c)a itaat edin, elçiye ita
at edin ve sizden olan emir sa
hiplerine de “ (4/58) ayetleridir. 

(İbn Teymiyye, 1991, X X X V :  

8,98)

İbn Teymiyye konuyla alakalı 

olarak Müslim’de bulunan şu ha

disi de delil olarak zikretmekte

dir.” Peygamber üç defa “din na
sihattir" deyince, ashab Peygam
bere’ e kimin için ya Rasulallah! 
diye sormıı§, Peygamber de : “Al
lah (c.c) için, kitabı için, rasulu 
için, m üslüm anların imamı ve 
cümlesi için" diye cevap vermiştir 
(müslim, 1992, 1:71)

Ancak İbn Teymiyye’nin anla

dığı itaat, tam bir boyun eğme ma

nasında değildir. “ İmam adil bile 

olsa Allah(c.c)’a masiyette ona 

itaat edilmez” (İbn Teymiyye, 

1989a, 111:307). İtaatten maksat 

eleştirme hakkını da içinde barın

dıran boyun eğmedir. Bu da şeri

atın mükemmelen uygulanması 

içindir (İbn Teymiyye, 1991, 

X X X V :  6). Böyle bir itaat duru

munda halk sahip olduğu hakların

dan hiçbirini kaybetmez veya vaz

geçmiş sayılmaz.

İbn Teymiyye’ye göre itaat, Al

lah (c.c) tarafından emredildiği 

için vaciptir. İmama, Allah (cc)’ın 

emrinden dolayı itaat eden müka- 

fatlandırılacaktır. Bir kamu göre

vine tayin edilmek veya maddi ka

zanç sağlamak için itaat edene, 

bunlar ahirette fayda vermeyecek

tir. Rasulullah şöyle demiştir: “Üç 
kişi vardır ki, kıyamet gününde Al
lah (c.c) onlarla konuşmaz, onlara 
bakmaz, onları tezkiye etmez. Ay
rıca onlara elim azap vardır. Bun
lar: Kırda fazla suyıt olup da onu 
yolcuya vermeyen; ikindiden son
ra bir kimseye bir mal satan ve o 
malı (gerçeğin hilafına) şu kadara 
aklım diye Allah (c.c)’a yemin 
ederek müşteriyi kendisine inandı
ran; imama yalnız dünyalık için 
itaat eden, dünyalık verirse sözün
de duran, vermezse durmayan  
kimselerdir." (Müslim, 1992, I: 

103; İbn Teymiyye, 1991 X X X V : 

17).

İbn Teym iyye’ye göre şahsi 

davranışların düzenlenmesi ferdin 

haklarını kısıtlamaya matuf değil

dir. İmamı ikaz etmek her müslii- 

manın hakkıdır. (İbn Teymiyye, 

1985:77). Her müslümanın muha

lefet etme hakkı vardır. Çünkü 

Kur’an müminleri birbirleriyle 

yardımlaşan, dayanışma içinde 

olan kardeşler olarak tanımlamak

tadır. Onlar aynı zamanda birbirle

rine öğüt verenlerdir. Nebi (s.a.v) 

masum olmasına rağmen, arkadaş

larıyla istişare etmekteydi. Selefin 

icmaına uymak gerekir, “din nasi

hattir” (Müslim, 1992, I: 74), Na

sihat, Şia’nın mutlak itaati ile Ha

ricilerin silahlı devrimi (huruç) 

arasında orta bir yoldur. Nasihat 

bu ümmete mensıipTherkesın uyu

mak zorunda olduğu umumi bir 

hükümdür. Davet ve vaazı da için

de barındırır. Samimi nasihat dev

letin bütün faaliyet alanlarında, ör

neğin emvalin bölüştürülmesi, gö

revlilerin tayini, had ve tazir ceza

larının tatbikinde söz konusu ola

bilir. Nasihat her şahsın toplumsal 

görevlere katılma hakkının teyidi

dir (İbn Teymiyye, 1991, XXX:6- 

9).
Halifeyi görevinden azletmeye 

gelince, Gazali’nin şu ifadeleri eh

li sünnetin bu mevzudaki tutumu

nu güzel bir şekilde aksettirmekte

dir:

“Yerine herhangi bir fitnenin ve kı
talin d o ğ m a s ın a  sebep o lmaksız ın  
bü tün  im a m e t  s ı fa t la rın ı  haiz  bir  
şahsın getiri lmesi m üm kün olduğu 
takdirde imamın tahttan indirilmesi 
vaciptir. Şayet bu ancak bir savaşın 
veya fitnenin meydana gelmesi su
retiyle m üm kün  oluyorsa bu takdir
de ona itaat etmek, imameti kabul 
e tm e k  v a c i p  o l u r  ’’(G a z z a l i ,  
1971:179).

İbn Teymiyye bu konda daha 

mutedil düşünmektedir. Ona göre 

fasile ve cahil bir hükümdarı sade

ce bu vasıflarından dolayı silah 

zoru ile makamından indirmek 

tehlikeli bir teşebbüstür. Yapıla

cak iş onu ikaz etmek ve ona yol 

göstermektir. İbn Teymiyye bu 

konuda “Müminlerden iki toplu
luk çarpışacak olursa, aralarını 
bulup düzeltin. Şayet biri diğeri
ne tecavüzde bulunacak olursa,
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artık tecavüzde bulunanla, Al
lah (c.c)’ın emrine dönünceye 
kadar savaşın; eğer sonunda 
(Allah (c .c )’ın em rini kabul 
edip) dönerse, bu durumda ada
letle aralarını bulun ve (her ko
nuda) adil davranın. Şüphesiz 
Allah (c.c) adil olanları sever.” 
(49/9) ayetini delil göstermektedir 

(İbn Teymiyye 1989a, 111:391, 

393).

İmamın azledilmesiyle ilgili ola

rak İbn Teymiyye şunları söyle

mektedir:

“ İm am ın a z led i lm e s i  d u ru m u n d a  
dahi büyük bir m efsede t  ortaya çı
kacaksa buna ka lk ışm am ak lazım
dır. Bu Ehli sünnetin meşhur görü
şüdür. Onlar b i r  z u lm e  sebebiye t  
verecekse im am a isyan etmeyi ve 
onu öldürmeyi caiz görmezler. Hu- 
curat suresi 9. Ayetiyle Allah (c.c.) 
Teala bağiyi bile öldürmeyi emret
m ediğine  göre  im am ı ö ldürmeyi 
nasıl emreder? Resulullah şöyle bu
yurmuştur: “Gelecekte  sizin üzeri
nizde imamlar olacak, onların dine 
uygun olan ve olmayan davranışla
rını göreceksiniz , kim dine uyma
yan davranışlarını dili ile reddeder
se kötülükten beri olur. Kim kalben 
hoş göremezse selamet bulur. Lâkin 
kim razı o lur ve  k ö tü lü ğ e  uyarsa 
(kurtulamaz). B u n u n  üzerine  , Ey 
Allah (c.c.)’in Resülü! Onları öldür
m eye l im  mi? d en ild i .  R esu lu l lah  
“Nam azı  k ı ld ık la r ı  sü rece  sav a ş 
m a y ı n ” b u y u r d u .  (Eb ı ı  D a v u d ,
1992, V.l 19) Resulullah’ın bu hadi
si Haricilerin, Zeydilerin, Mütezile- 
’nin ve bir kısım fakihlerin yaptıkla
rının aksine imam a kuvvet kullana

rak karşı çıkmanın caiz olmadığını 
g ö s t e r m e k te d i r ” (İbn T e y m iy y e ,  
1989a, III: 392).

Hayatını Mogollara, Haçlılara 

ve bidatçi sufilere karşı mücadele

ye adamış olan İbn Teymiyye, “iş- 

başındaki hükümdarlara baş kal

dırma” konusunda mutedil davran

mıştır. Onun bu tutumu İslam üm

metine karşı dış tehditlfcr varken 

istikran bozmak istemeyişiyle 

açıklanmaktadır. (Mücahid, 1995: 

183) ■
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İdris Kahraman

»ÎMftMMD HÜSEYİN ttöUULSH

lîir mcdcniyci 
Projesi olaiak

İSLAM

B î r  M e d e n i y e t  P r o j e s i  

O l a r a k  İ s l a m

M. HÜSEYİN FADLALLAH

Şûra Yayınları, 176 sy.

İslam  dünyasın ın  yaşayan en 
önemli düşünce adam larından 
olan Allame M uhammed Hüse
yin Fadlallah bu kitabında ge
rek düşünce hayatım ızla ilgili, 
gerekse de p ra tiğ im iz le  ilg ili 
önemli bazı sorulan cevaplıyor.

Soru-cevap şeklinde hazır
lanmış ve 174 sayfa olan ki
tap  top lam  10 b ö lü m d en  
oluşuyor. Fadlallah, "Çağın 
m eydan okum ası" başlık lı 
birinci bölümde çağın bera
berinde getird iğ i so run lar 
karşısında m üslüm anın ta
k ın m ası g erek en  k o num  
hakk ında " İs lam ’ın hayat 
düşüncesi ve yaşam hareketi 
olması gerektiğini savunan 
kimsenin yaşadığı dünyayı 
iyi tetkik edip, insanın kar
şılaştığı problem lere İslam  
düşüncesinin genel çerçeve

sinde ayrıntılı çözümleri Kur'an 
ve Nebevi sünnet doğrultusun
da sunması gerekmektedir" di
yor. Günümüzün önemli sorun
larından modern dönemde nass- 
p ratik  çatışm ası şeklinde fo r
müle edilen iddia hakkında ise 
"şer'i hükümlerle vakıa arasında 
organik bir bağ bulunduğunu" 
belirten  Fadlallah  "Biz d inin  
hayatın kendisi olduğunu söylü
yoruz. Hayattaki değişmeler şe

riatı ortadan kaldırm az. Fakat 
Şeriat her değişim  ve gelişm e 
alanıyla ilgili değer hükümden 
farklı bir hüküm  ortaya koyar. 
Ç ünkü k o n u la rın  çeşitliliğ ine 
göre hüküm lerde farklılaşmıştır 
diyor. İslam i söylemin "donuk 
nasslara" dayandığı şeklindeki 
id d ia la rı re d d e d e n  F ad la llah  
"İctihad hareketin in , çağın çı
kardığı so ru n la rı çözdüğünü" 
be lirtiy o r."Y en i Y üzyılda İs 
lam" ,"Medeniyet" "İslami M e
deniyet Projesinin Gerçekleşti
r ilm e s i"  İ s la m i M ed e n iy e ti 
Oluşturan Unsurlar", "Milliyet
çi A kım  v e  m a rk s is t A kım " 
"A rapçı M e d e n iy e t P ro jesi"  
"Nesnel V akıa ve İslami M ede
niyet Projesi" gibi bölümlerden 
oluşan eser Faddallah gibi te
orisi güçlü ve pratiği de yoğun 
bii' şekilde yaşayan alimin mut
laka dikkate alınm ası gereken 
görüş ve düşüncelerin i ihtiva 
etmektedir. Şura yayınları tara
fındın yayınlanan eser 176 say- 
fadır. B
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çeviri

Mesut Yılmaz: 
“Refah’ı Önlemek İçin 8 Yılı Çıkardık.”

Türkçesi: Özcan Çam

Spiegel: Sayın Yılmaz, selefiniz Islama 
Necmettin Erbakaıı bir seneye yalan bir 
zaman iktidardaydı. Türkiye’ye neler 
getirdi bu dönem?
Yılmaz: Yarardan başka herşey. Dış 

politikadaki hezeyanlarıyla Türkiye'yi 

uluslararası izolasyona sürükledi. İslam 

ülkelerinin liderliğinde dünyadaki 

güçler dengesini değiştirebileceğini 

sanıyordu. Sadece Batı’yla değil, hatta 

İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi de olum

suz yönde etkiledi bu. Zira Erbakan’m 

önderliğini kabul etmediler.

S: İslamcılar tekrar iktidara gelebilir 
mi?
Y: Onlar hükümetteyken halkın bilinci 

değişikliğe uğradı. Demokrasi ve laik

liğin elden gideceği ve nihayet genel 

itibariyle devletin geleceğinden endiş

eye kapıldı halk.

S: Erbakan ile koalisyon ortağı Çiller 
İslamcı bir yönetime daha fazla taham
mül edemeyen generallerin kurbanı 
oldu. Ordunun uyguladığı baskı, son 
tahlilde, bir cunta değil miydi?
Y: Baskı sadece ordu tarafından uygu

lanmadı ki. Türk demokrasisi ancak 

anayasa ve orduya biçtiği role müracaat 

edilerek anlaşılabilir. Türkiye istisnai bir 

duruma sahip. Türkiye, halkının hemen 

hemen tamamı müslüman olup da laik 

bir sistemi, Batı modeli bir demokrasiyi 

yerleşik kılmaya çalışan tek ülke. 

Ordunun görevi ise bu yönetim şeklinin 

garantörlüğünü üstlenmektir.

S: Peki ordunun siyasete müdahalesini 
demokratik bir Türkiye düşüncesiyle

nasıl bağdaştırıyorsunuz?
Y: Ordunun bu gücünü Batı’nın ölçüle

rine vurarak anlamak biraz zor olsa 

gerek. Kaldı ki, nüfuzunu kötüye kul- 

lamış değil ordu. M GK vasıtasıyla, 

anayasaya sıkı sıkıya bağlı kalarak 

hareket etmiştir.

S: Bugiinkii anayasa seksen ihtilali son
rasında generallerin denetim ve gözeti
minde ortaya çıkmıştır. Bu anayasayı 
tekrar gözden geçirmenin zamanı 
gelmedi mi?
Y: Daha bundan iki yıl önce, çoğulcu bir 

demokrasiyi tesis etmek uğruna yirmi

den fazla anayasa maddesini değiştirdik; 

sendika ve basına konan kısıtlamalar 

kaldırıldı; vatandaşın siyasi hakları 

genişletildi. Ancak, Türkiye’de dine 

dayalı duygu ve ilişkiler oldukça 

kuvvetli ve hala bir fundamentalizm 

tehlikesi var. Bu sebeplerden, emniyet 

supaplarımızdan vazgeçmemiz mümkün 

değil.

S: Erbakan, partisinin gelecek yılki 
seçimlerden yine birinci parti olarak 
çıkacağından emin.
Y: Sanmıyorum. Seçmeninin aşağı 

yukarı yarısı büyük şehirlerin gecekon

du semtlerinde oturanlardan oluşuyor. 

Bir de eski solcular var ki sükut-u hay

ale uğradılar. Hepsi şunu gördü: 

Erbakan refah düzeylerini yükseltemedi. 

Ne var ki, son hükümet değişikliği 

Refah Partisi’nin çekirdek seçmenlerini 

daha bir radikalleştirmiş olabilir.

S: Başsavcı, Anayasa Mahkemesi 
nezdinde Refah Partisi’nin kapatıl

masını talep ediyor. İslamcıların bu 
yolla önünün alınabileceğine inanıyor 
musunuz?
Y: Bir Başbakan sıfatıyla, yasamanın 

icraatıyla ilgili herhangi birşey söyle

mek istemiyorum. Ancak, parti kapat

makla fazla birşey elde edilemez, diye 

düşünüyorum. İslamcılık ancak köküne 

inilerek altedilebilir.

S: Sizce nereden başlanmalı?
Y: Refah Partisi en çok, eğitim düzeyi 

düşüklerde yankı buluyor, yani okuma 

yazması olmayanlar ve kalifiyesiz işçi

lerde. Hükümetimin ilk icraat olarak 

zorunlu eğitimi sekiz yıla çıkarmasının 

sebebi bu. Bu konuda az gelişmiş ülke

ler arasında olmamız bile utanç vesile- 

siydi. Emelimiz, Türkiye’yi eğitim sis

temini kapsamlı yatırımlarla gelecek bin 

yüzyıla hazırlamak.

S: Refah Partisi diğer yerleşik partilere 
olan umumi giivesizlikten de çıkar 
devşiriyor mu? Siyasetçiler, babalarının 
çiftliğindeymiyçesine hareket ediyorlar, 
yiyicilik ve kayırıcılık halkın önemli bir 
kısmını protesto eylemlerine şevketti.
Y: Gerçekten de son yıllarda siyasette, 

etrafa sokaktaki adamın burnunun 

direğini kıracak kadar keskin koku 

yayan pis olaylar yaşandı. Üstüne üstlük 

sorumlular hala hesaba çekilebilmiş 

değil. Yasama, yürütme, yönetim; neyi 

ele alsanız, aksıyor. Bize lazım olan, her 

alanı kapsayıcı bir Türk perestroykası, 

bir dönüşüm. ■

Der Spiegel, Yıl: 1997 Sayı: 39
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