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Kur’ân, herhangi bh- kitap değil. Doğası, dili, vahyediiiş
biçimi, sahihliğini (otantisitesini) koruyabilmesi, mesajının
zamanlar ve mekanlarüstü olması açısmdan nev-i şahsına
münhasır kutlu bir kitap.
Kur’an, müslümanların kitabı ama sadece müslümanlara
hitap eden bir kitap değil; hem bütün insanlığa, hem de bü
tün varlıklara hitap eden bir hayat kaynağı. İnsanlığın ve
tüm varlıkların ezelden ebede kadar “hikaye”sini, serüveni
ni kendine özgü bir dille anlatan bir Allah Kelamı.
Allah’ın bizimle özgün bir dille “konuştuğu” bu kutlu ki
tapla nasıl bir ilişki ve irtibat halindeyiz acaba? Teorik ve
pratik olarak Allah’ın bu hitabına duyargalarımızı ne kadar
açabiliyoruz? Her okunuşta yepyeni bir ruh, hayat ve dina
mizm verebilecek böylesine kutlu bir metinle imaginatif ve
dinamik ilişkiler kurmak gibi bir heyecanı, coşkuyu, aşkı ve
aşkınlığı içimizde büyütebiliyor ve yaşatabiliyor muyuz, ger
çekten? İnsanlığın ve müslümanların Kur’an’la nasıl ilişki
kurabilecekleri, Kur’an’ı nasıl okuyabilecekleri, anlayabile
cekleri, hayatlarına aktarabilecekleri konusunda ne tür so
runlar, problemler, engeller var ve bunların aşılması için ne
ler yapıyoruz? Kur’an gibi bir Allah Kelam’ına sahip olma
nın sorumluluğunun ne kadar bilincinde hareket ediyoruz
acaba? En önemlisi de, Kur’an’dan yola çıkarak, sorunları
mızı anlamlandırma konusunda nasıl yeni bir dil, duyarlık,
konuşma ve eyleme yöntemleri, imkanları ve dinamikleri
geliştirebiliriz? Ve asaletimizi, şahsiyetimizi, basiretimizi, fe
rasetimizi, heyecanımızı, coşkumuzu, aşkımızı, sevgimizi, gö
zümüzü ve gönlümüzü, aklımızı, fikrimizi ve zikrimizi
Kur’an’la nasd yenileyebilir, kanatlandırabilir, taptaze bir
ruh ve dinamizmle nasıl yeniden hayata geçirip, ufuk ve zi
hin açıcı bir açılım ve atılım gerçekleştirmenin yollarını
icat ve inşa edebiliriz acaba?
Umran’ın bu sayısında bu hayati soruların cevaplarını
araştırmaya çalışıyoruz. Kur’an hermenötiğinden, Kur’an’ın
hayatımızda nasıl bir yer işgal ettiğine kadar pek çok konu
da önemli yazıların yeraldığı kapsamlı bir Kur’an dosyası ile
karşınızdayız. Yayımladığımız makaleleri, soruşturmamızı ve
açıkoturumumuzu zevkle okuyacağınızı umuyoruz. Rasim
Özdenören’in, Ferid. Esack’ın, M. Emin Göksu’nun, Musta
fa Tekin’in, ek olarak verdiğimiz Mehmet Doğan’ın ve diğer
yazarlarımızın Kur’an’a bakışımızı, Kur’an’la ilişkimizi silbaştan yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak makalelerini
beğenerek okuyacağınızı düşünüyoruz.
Bu ay gündem bölümünde FP’nin kapatılması, Batı’nın
ikircikli tavrı, tasfiye, yeni siyasi oluşumların imkanları ve
handikapları, estirilen ümitsizlik havasının yapaylığı konu
sunda doyurucu analiz metinleri yer alıyor.
Umran’ın son bölümü, Atasoy Müftüoğlu’nun özlü ve
nefis bir metni ile açılıyor. Ali Ural’ın keyifli şiir okumala
rı, Fikret Karakaya’nın derinlikli müzik yazılan; kitap, mi
zah, yansımalar ve açılım sayfaları bu sayımızda da sürüyor.
Ayrıca bu ay bir de sürprizimiz var: Mehmet Harmancı’nın
“Şam Mektubu”.
Ufuk ve zihin açıcı yeni Umran’larda buluşmak dileğiyle.
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SİSTEMİN ‘İSTİKRAR’ ARAYIŞI
VE FP’NİN KAPATILMASI
CEVAT ÖZKAYA
ürkiye’nin bir siyasî bunalım
yaşadığı artık herkes tarafıri'
dar\ biliniyor. Bu siyasî bu
nalımın sadece totaliter toplum mü
hendisliğinin ürünü yasal ve yapısal
düzenlemelerle aşılamayacağı, krizin
kaynağında bizatihi bu projenin yer
aldığı genel kabul gören bir husus.
Bunalımın herşeye rağmen bu
tarz bir yola başvurarak aşılacağını
zannedenler, hiç de seyrek sayılma
yacak aralıklarla sisteme müdahalede
bulundular. Projelerinin önünde en
gel gibi gördükleri siyasi kurumlan ya
geçici bir süre devre dışı bırakarak,
ya da tümden kapatarak arzu ettikle
ri düzenlemeleri gerçekleştirdiler.
Böylece istikrarı bozulmayacak şekil
de sağladıklarını düşünerek, kontrol
lü sivil siyasetin önünü açtılar.
Ancak yapılan düzenlemeler, ül
kenin aradığı istikrarı getirmedi.
Her düzenleme, sonu yeni bir düzen
lemeye varacak şekilde siyasi bunalı
mı artırdı. Ülke belli periyotlarla si
yasi sistemin kesintiye uğradığı dö
nemlere (27 Ma^ııs, 12 Mart, 12 Ey
lül) ve akabinde yasal ve yapısal ope
rasyonlara tanık oldu. Ancak her
müdahale, ardından yeni bir müda
haleyi davet etti.
Nitekim son kesin düzenleme
olacağı varsayılan 12 Eylül darbesi
nin ardından, diğerlerinden şeklî
olarak farklı olan, daha inceltilmiş,
rafine usûllerle siyaseti ve toplumu
dizayn etme amacı güden 28 Şubat
postmodern sürecine girildi.
Bugün gerek siyasi, gerek ekono
mik, gerekse sosyal açıdan ülkenin
girdiği bunalımın önemli sebeplerin
den biri, siyasi sistemin adeta düzen
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li aralıklarla kesintiye uğratılmasıdır. Eğer bu kesintiler çözüm olsaydı,
bugün ülkemiz tarihinin en ağır bu
nalımını yaşıyor olmazdı.
Demek ki; ülkenin yaşadığı siya
si bunalım, sadece yasal ve yapısal
düzenlemelerle halledilemiyecek ka
dar derindir ve son tahlilde bir siya
si kültür ve meşruiyet bunalımıdır.
Siyasi Kültür ve
Meşruiyet Bunalımı
Türkiye’yi diğer toplumlardan farklı
kılan en önemli unsur; yetkin ve de
ğerli düşünce adamı Ahmet Davutoğlu’nun deyişiyle: “Bu ülkenin,
geçmişinde özgün bir dünya düzeni
kuran bir medeniyetin siyasi merke
zi olmasıdır.”

Siyasal sistem belli peri^
yotlarla sürekli kesintiye
uğradı. Eğer bu kesintiler
(2 8 Şu bat dahil) çözüm
olsaydı, bugün ülkem iz
tarihinin en ağır bunalı
m ını yaşıyor olmazdı.
Bu'siyâsi merkezin, rakip mede
niyetle girdiği ye uzunca süre üstün
bir şekilde sürdürdüğü ilişkinin ye
nilgiyle sonuçlanmasının siyasî yapı
üzerinde yarattığı olumsuz etki, hal
kımızın siyasi kültürünü dokuyan
toplumsal yapıyı derinden etkiledi.
Tanzimat’la başlayan süreçte, ye

nilgi psikolojisi içindeki siyasi elit
ler, rakip medeniyetin değerleri bağ
lamında yeni bir siyasi yapı oluştur
ma çabasına girmişlerdir. Siyasi elitin bu çabası ve medeniyet değişimi
sürecinde ortaya koyduğu radikal
söylem, toplumu derinden sarsmış,
tarihsel süreç içinde etkisini bugüne
kadar sürdüren.bir gerilimi ortaya çı
karmıştır. Merkezden çevreye yayı
lan yeni bir siyasî kültür oluşturmaya
yönelik baskılar, toplumun siyasi
kültür ve kimliğinde bir kırılma
oluşturmuştur. Siyasi sisteme ideolo
jik temel sağlayan bu kırılma ile,
toplumda etkisini sürdüren tarihi sü
reklilik unsurları arasında bir gerilim
yaşanmıştır.
İşte bu gerilim, hem merkezden
yayılan siyasal söylemin dilini, hem
de ona karşı oluşturulmaya çalışılan
siyasal dili etkilemiştir. Dolayısıyla
ülkemizin siyaseti, normal bir dile
sahip olamamıştır. Sorunların tartışılabildiği, konuşulabildiği, düşünce
ye dayalı bir siyasi dil inşa edileme
miştir. Tersine his, heyecan ve ön
yargıya dayalı suçlayıcı, kavgacı, dış
layıcı bir dil ve üslûp, siyasal hayatı
mıza hakim olmuştur. Yaklaşık iki
asırdan beri yaşadığımız tecrübe, bu
siyasal dilin so-runların çözümüne
katkıda bulunmaktan ziyade sorun
ları ağırlaştırdığını göstermektedir.
Özgün bir medeniyete siyasi
merkezlik yapmış bir toplumun siya
si kültür birikimi ile, rakip medeni
yete intisab etme kararını vermiş si
yasi elitin inşa ettiği sistem arasında
ki çelişki, sözkonusu siyasal dilin ya
nı sıra sisteme ilişkin bir meşruiyet
problemini de ortaya çıkarmaktadır.
Seçkinler her ne kadar sistemin
bir meşruiyet problemi olmadığını
söyleyerek, hukukiliği siyasi meşru
iyetin yerine geçirmeye çalışıyorlar
sa da, hukukiliğin siyasi meşruiyet
yerine ikame edilemeyeceği açıktır.
Çünkü, siyasi meşruiyet halk ile si
yasi elit arasındaki bilgi-değer uyu
şumundan kaynaklanan görünmez

FP'NİN K A P A TILM A SI / ÖZKAYA

ve etkili bir iletişimden ibarettir. Si
yasi meşruiyetle hukukiliği birbirin
den ayıran temel farklılık da budur.
Gerilim Merkezden Yayılıyor
Bugün devlet seçkinleri, halk ile
siyasi elit arasında “bilgi-değer” uyu
şumuna dayalı bir siyasi meşruiyet
üretmek yerine, güç ile takviye edil
miş kanuniliği, kanuna/kitaba uy
gunluk görüntüsünü ikame ederek
meşruiyet oluşturduklarını zannet
mektedirler. Bu yanlış algılama siste
mi devamlı krizlere sürüklemektedir.
Her krizin arkasından gelen müda
haleler de, rızaya dayalı bir meşru
iyet üretmek yerine, sadece mevcut
sistemi tahkim edecek yasal düzenle
melere yönelmektedir.
Bu, bir kısır döngüdür. Sorunlara
temelli bir çözüm getirmediği açıkça
belli olan bir anlayışla, ülkenin ağır
laşan sorunlarını çözmeye çalışmak
beyhude bir çabadır. Halkın eğilim
lerini dikkate almadan kendi proje
sini dayatan devlet seçkinlerinin
oluşturduğu siyasi merkez kendisini,
anlayışını, projesini asla sorgulama
makta, ama herkesten muti, uysal,
bir tavır ve söylem beklemektedir.
Gerilimin, projenin oluşturduğu so
runların altında ezilen halkın tav
rından kaynaklandığını varsayan bu
tutum, büyük ölçüde yanlıştır. Geri
lim, devlet şeçkinlerinin oluşturdu
ğu merkezin dışlayıcı, tepeden inme
ci, buyurgan ve sadece güce itibar
eden tavrından kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla gerilimi düşürmek,
siyasî ortamı normalleştirmek, an
cak merkezin bu tavrını değiştirme
siyle veya en azından yumuşatmasıy
la mümkün olabilir.
FP’nin Katılması Sorunu
FP hemen hemen, hiçbir sahici hu
kukçunun kolay kolay onaylamaya
cağı gerekçelerle kapatılmıştır. Bu
kapatılma hadisesini mahkemenin

zayıf gerekçelerine bağlamak çok
inandırıcı olmamaktadır.
FP, toplumda etkisini sürdüren,
tarihi süreklilik unsurlarını önceleyen büyük bir kitlenin oluşturduğu
siyasi bir teşekküldür. Devlet seçkin
lerinin oluşturduğu merkezle, tarihi

sürekliliği önceleyen unsurlar ara
sında süregelen gerilim partinin ka
patılmasının arkasındaki asıl sebep
tir. Bu olay, bir partinin kapanması
nın çok ötesinde sistemin meşruiyet
sorununu ve bu soruna dayalı otori
ter, katı, uzlaşmaz ve dışlayıcı tavrı
nı ortaya çıkarması açısından da ay
rıca önemlidir.
Siyasi merkez bu katı, uzlaşmaz,
dışlayıcı üslup ve tavrını sürdürürse,
siyasi kriz maalesef kaçınılmaz bi
çimde derinleşecektir. Sorunların si
yasi usullerle değil de, bugüne kadar
yapıldığı gibi güvenliği önceleyen
usullerle çözülmeye çalışılması, kısa
vadeli sonuçlar hasıl etse de, temel
problem daha da ağırlaşacaktır.
Nitekim FP kapatılmıştır, ama
sistemin siyasi meşruiyet sorunu bü
tün ağırlığıyla ortada durmaktadır.
“Milletin Kurduğu Partileri
Devlet, Devletin Kurduğu
Partileri Millet Kapatıyor”
FP, Türkiye’de kapatılan ne ilk par
tidir, bu gidişle ne de son parti ola
caktır. Terakkiperver Fırka’dan bu
yana, yanılmıyorsam, 50’ye yakın si
yasal parti kapatılmıştır. Her müda
halenin arkasından bazı partiler ka
patılırken devlet destekli yeni siyasi
partiler hayata atılmaktadır. Mille

tin kurduğu partiler, başka isimlerle
hayatiyetini devam ettirirken, dev
letin kurduğu siyasi partiler ise çok
kısa süren ömürlerini tamamlayarak
sahneden çekilmektedirler. Örneğin
DP kapatılmış, AP kurulmuş, o da
kapatılmış DYP kurulmuştur ve bu
gün parlamentoda temsil edilmekte
dir. MNP kapatılmış, yerine sırasıyla
MSP, RP ve FP kurulmuştur. Kimse
nin şüphesi olmasın ki, FP’nin yeri
ne de yenisi kurulacaktır. Bu bir
inatlaşma değil, sosyolojik ve siyasal
bir vakıadır.
Eğer bir takım genel kabulleri ve
talepleri olan bir büyük kitle var ise,
bunların legal bir siyasi yapı oluştur
maları kadar tabii bir durum olamaz.
Bu talepleri, parti kapatarak önle
meye çalışmalı ve bir inatlaşmaya gi
derek veya yerine devlet destekli ye
ni partiler ikame ederek önlemeye
çabalamak doğru değildir. Tarihî
tecrübemiz bunu göstermektedir. 12
Eylül döneminde seçime sokulma
yan DYP, RP, CHP ve onların deva
mı olan partiler siyasal hayatta bir
biçimde temsil edilmeye devam
ederlerken, himayeye mazhar olan
Milliyetçi Demokrasi Partisi ve
Halkçı Parti gibi siyasal kuruluşların
esamisi bile okunmamaktadır.
Buradan şu sonuca varmak
mümkündür: Milletin kurduğu par
tileri kapatmak mümkündür ama bi
tirmek mümkün değildir. Yine, dev
letin himaye ettiği ama milletin des
teklemediği siyasi teşekkülleri de ya
şatmak mümkün değildir. Artık bu
gerçeğin görülmesi gerekir.
Kapatılan FP ve Yeni Oluşum
Milli Görüş çizgisinde kurulan parti
lerin hepsi kapatılmış, ama her sefe
rinde bütünlük içinde yeni bir parti
kurulmuştur. Bugün ise durum önce
kilerden farklıdır. FP’nin kapatılma
sından sonra bu bütünlüğün bozul
ma ihtimali güçlenmiş görünmekte
dir. Kendilerine yenilikçiler ismi ya
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kıştırılan bir grup FP’li ayrı bir siya
sal yapı oluşturmak hususunda uzun
ca bir zamandan beri çaba göster
mektedirler. Partinin kapatılmasıy
la, bu çabalar biraz daha belirginleş
miş ve ivme kazanmıştır.
Yenilikçiler, FP merkezinin siya
set yapma biçimini eleştirerek, dü
şüncelerinin dikkate alınmadığını,
yeterli istişarenin yapılmadığını,
parti kurullarının gereği gibi işletilmediğini vs. belirterek yeni oluşuma
neden ihtiyaç olduğunu izah etmeye
çalışmaktadırlar.
Bu yaptıkları eleştiriler büyük öl
çüde haklı olabilir, hatta bunlara da
ha birçokları da eklenebilir. Burada
bize göre ters olan şey, bu halin ni
çin illa da bir ayrılığı gerektirdiği
meselesidir. Mücadelenin parti için
de verilmesi, dışardan bir bakışla da
ha uygun gözükmektedir.
Parti kapanmadan önce daha zor
olan bu ihtimal bugün oldukça ko
laylaşmıştır. Merkez, en azından
konjonktür icabı bugün yapılan tek
lif ve eleştirileri dinlemeye, dünden
daha müsaittir. Bu ortamın, yanlışla
rı düzeltme, eksiklikleri giderme, da
ha sağlıklı bir yapı inşa etme yönün
de değerlendirilmesi gerekir.
Gerek parti merkezi, gerekse
kendilerine yenilikçi denenler, bu
müsait ortamı, tabanı daha da bü
tünleştirecek bir istikamette değer
lendirmezlerse, tarih önünde sorum
lu olacaklardır. Bu tabanı bölmenin
sorumluluğunu üstlenmek gibi ağır
bir vebali her iki grubun da taşımak
istemeyeceğini sanıyoruz.

sal oluşumlara yelken açmanın ne
kadar sağduyulu ve rasyonel bir tavır
olduğu tekraren düşünülmelidir.
Sayın Erdoğan’ın anketlerde abartıldığı kadar olmasa da, geniş ke
simlerce sevildiği, sempatiyle karşı
landığı doğrudur. Ancak bu sempa
tinin aynı ölçüde oy’a dönüşeceğini
söylemek mümkün değildir. Bu ko
nuda İstanbul Belediyesi Eski Başka
nı Bedreddin Dalan’ın durumu ol
dukça ibretamiz bir tablo sunmakta
dır. Anketler Dalan’ın şahsi oyunun
% 60 civarında olduğunu, AN AP’ın
oyunun ise % 15-20’ler civarında ol
duğunu ortaya koyuyordu. Bu anket
lere güvenen Dalan, partisinden ba
ğımsız bir seçim stratejisi izledi. So
nuçları açıklandığında, Dalan’ın,
partisinden bir iki puan yukarıda,
anketlerin verdiği yüzdenin ise çok
çok aşağısında yaklaşık % 25 civa
rında oy aldığı görüldü.
Dolayısıyla anketlerin oluşturdu
ğu anafora kapılarak bütün bir taba
nı bölmek kimseye hayır getirmez.
Doğru olan her iki tarafm da bu bi
linç içinde hareket etmesi, hataları
ve eksiklikleri bir bütünlük içinde
gidermeye çalışmasıdır.
3. FP’nin yerine kurulacak oluşu
mun Türkiye’nin bugünkü konumu
nu, tarihi arkaplanını da dikkate
alan, yeni bir Türkiye tasavvuruna
sahip olması lazımdır. Unutulmama
lıdır ki, parti içinde yaşanan bir ta
kım sorunlar, genel Türkiye sorunla
rından çok da bağımsız değildir.
4. Yeni oluşumlar, oldukça dara
lan siyasetin alanını genişletmek gi
bi, Türkiye siyasetinin çok önemli
bir
sorununu öncelikle gündeme al
Bası Hatirktmaİar
malıdır. Halk ile devlet arasında bir
1. FP’nin kapatılmasının haklı hu
bağlantı noktası olan siyasetin alanı
kuki gerekçelere dayanmadığı ortak
nın daralması, gücünün azalması sa
kanaattir. FP’nin hataları tartışılır,
nılanın tersine devleti güçlendirmi
ama bu tarz bir kapatmanın, sözkoyor. Bilakis devlet ile halk arasında
nusu gerekçelerin ötesinde bir anla
ki mesafe giderek açılıyor.
mının olduğu da bilinmelidir.
Kurulacak yeni oluşumlar, daral
2.
Türkiye’nin şartlarını, geçmi tılan siyasi alanda, kısa paslaşmaları
şini, bugününü ve şu andaki siyasal
kabul etmek yerine, temel sorunlara
ortamını dikkate almadan, yeni siya
ilişkin çözümler üreterek siyasetin
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alanını genişletmeye çalışmalıdır.
5. Türkiye soğuk savaş sonrasın
da yerinin nerede ve neresi olduğu
net olarak belli olmayan bir ülke ko
numundadır. Onun için yeni siyasi
yapılanma dış politikanın oldukça
önem kazandığı bir ortama doğacak
tır. Hiçbir iç sorunun dıştan bağım
sız olmadığı bir sürece girdiğimizin
bilincinde olunmalı ve parti buna
göre dizayn edilmelidir.
6. Yeni oluşumlar arkasında du
ramayacağı şeyleri söylememeli, söy
lediği şeylerin de arkasında durmalı
dır. Ayrıca, kendilerini diğerlerin
den ayıran bir duruşa mutlaka sahib
olmalıdır. Bu duruşunu, vazgeçilmez
değerlerinden taviz vermeden ve
Türkiye’nin kurumlarıyla kavga et
meyecek şekilde dizayn etmelidir.
7. Yeni oluşum, yeni bir siyasi dil
ve söylem oluşturmalıdır. Bu siyasi
dil, kavgacı, yada özür dileyici,olma
yan, ülke bütününü kuşatan ve ülke
sorunlarını dillendiren bir söylemle
bütünlenmelidir.
8. Yeni oluşum kendi değerlerini
muhafaza ederek, birinci ligde mü
cadele eden bir Türkiye tasavvuruna
sahib olmalıdır. Türkiye, ister AB’ye
alınsın, ister alınmasın, Batı ile bağ
larını koparmamalıdır. Yusuf Kaplan’ın çok yerinde bir kavramsallaştırmayla; “yüzleşme” diye nitelediği
olayı gerçekleştirmelidir. Bu Türki
ye’yi özne konumuna yükseltir.
9. Son olarak % 35-40 oy alarak
büyük parti olma düşüncesinin yan
lış bir düşünce olmadığını söyleye
lim. Ancak siyaset üzerinde şu anda
hakim olan güçler, öyle zannediyo
rum ki, önümüzdeki beş yıl içinde
böyle güçlü bir yapının oluşmasını
istemeyeceklerdir. Siyasetin kolay
manipüle edilebilir bir durumda ol
ması, bu güçlerin arzusudur. Dolayı
sıyla önümüzdeki en az beş yıl içinde
siyasetteki aşiretleşme devam ede
cektir, kanaatimizce. Büyük parti
hayali kuranlar, bu öngörüyü de dik
kate almalıdırlar.
■

A

nayasa Mahkemesi, FP
hakkındaki davayı iki yıl
sonra nihayet karara bağladı ve partiyi "laiklik liarşıtı eylemlerin
odağı” haline geldiği gerekçesiyle ka
pattı. Buna bağlı olarak yüksek mah
keme, eylemleriyle partinin kapatıl
masına sebep olduklarına kanaat ge
tirdiği, karar tarihinde halen millet
vekili olan Nazlı Ilıcak ve Bekir Sobacı’nın .milletvekilliklerinin düş
mesine ve ayrıca eski milletvekilleri
Merve Kavakçı, Mehmet Sılay ve
Ramazan Yenidede’yle birlikte beş
yıl siyasetten yasaklanmalarına karar
verdi. Bu karara sadece üç üye mu
halif kaldı ki bunların ismen belirtil
meleri gerektiği kanaatindeyim: Haşim Kılıç, Sacit Adalı ve Samia Akbulut.
Mahkeme’nin bu kararı haklı
olarak bütün ülkede yaygın bir hoş
nutsuzluk yarattı. Medyada da, bir
kaç bağnaz ve karakter zaafıyla ma
lul kişi dışında, aklı başında ve vic
danları körelmemiş herkes Fazilet
Partisi’nin kapatılması kararını hem
hukuken yanlış, hem de siyaseten
isabetsiz buldu. O kadar ki, demok
ratik hassasiyeti öyle pek de belirgin
olmayan bazı kişiler bile Anayasa
Mahkemesi’ni bu kararından dolayı
eleştirdi. Mamafih, bu yaygın tepki
nin ortaya çıkmasında, bu kararm
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği
karşısında Türkiye’yi zor durumda
bırakacağı kaygısının etkili olduğu
açıktır. Ayrıca, bu kararın Anayasa
Mahkemesi’nin bağımsız iradesinin
ürünü olmadığı ve özellikle askeri
çevrelerin telkin ve baskıları sonu
cunda ortaya çıktığı da genel kanaat
halindedir.
Bana öyle geliyor ki. Anayasa
Mahkemesi’nin FP’yi kapatmasının,
ana istikametini statüko güçlerinin
(“Derin Devlet’in”) belirlediği kon
jonktürle yakından ilgili olduğu ke
sin olmakla beraber, Mahkeme’ye
doğrudan doğruya baskı yapılmış ol
duğunu kesin olarak bilemeyiz. Kal-

FP^yi Kapatma Karan Işığında

ANAYASA MAHKEMESİ SORUNU
M USTAFA ERDOĞAN

di ki, bu nokta Türkiye’deki cari re
jimin mahiyetinin teşhisi bakımın
dan önemli olsa da, hukuk bakış açı
sından daha önemli olan Anayasa
Mahkemesi’nin böyle bir kararı nasıl
verebilmiş olduğudur. Yani ilk plan
da muaheze edilmesi ve sorumlu tu
tulması gereken, şüphesiz hepsi de
“reşit” ve “mümeyyiz” olan sekiz
yüksek yargıcın kendisidir. Asıl me
sele, bu zevatın mesleki donanım ve
entellektüel kapasitelerinin böyle
bir görev için ne ölçüde yeterli oldu
ğu ve önyargıları ile hareket etmeye
hakları bulunup bulunmadığının
sorgulanmasıdır.
Bu da ancak kararın hukuki bir
analiziyle mümkün olur. Gerçi "ge
rekçeli karar” henüz yayımlanmamış
tır, ama kararın kamuya duyurulan
haliyle de böyle bir değerlendirmeye
tabi tutulmasında hiçbir sakınca
yoktur. Kaldı ki, önümüzdeki hafta
larda yayımlanacak olan “gerekçeli”
kararın bu konudaki ilk değerlendir
memizi geçersiz kılacağını sanmıyo
rum. Çünkü, Mahkeme’nin yargısal
tutumu hakkındaki şu ana kadarki
gözlemlerimiz ve bilgilerimiz, bunun
"mürettep” bir gerekçe olacağını
açıkça göstermektedir. Yani, Mah
keme’nin yerleşik pratiğinde “gerek
çe” denen şey, doğru-yanlış ön fikir
lerin etkisi altında bir şekilde oluş
muş peşin yargıyı sözde haklı göster
mek üzere sonradan uydurulur ve
formüle edilir.
Şimdi bu karar hakkındaki hu
kuki bakımdan önemli olan ilk göz
lem ve değerlendirmelerimizi kayda

geçirebiliriz.
I.
Anayasa Mahkemesi, FP’yi
"kapatılmış bir partinin devamı” oldu
ğu gerekçesiyle kapatmamakla doğru
yapmıştır. Mahkeme bunu iki ne
denle yapmış olabilir.
Birincisi, Mahkeme bir partinin
“devamı” olmanın anlamı konusun
da daha önceki bazı kararlarında be
nimsemiş olduğu yorum tarzını mu
hafaza ediyordur. Bu, kısaca, birbiri
ni izleyen partiler arasındaki sosyo
lojik devamlılık ve bir siyaset tarzı
geleneğinin sürdürülmesi ile, teknik-hukuki anlamda devamlılık ara
sında bir ayrım yapıldığı anlamına
gelir ki bu son derece isabetli bir hu
kuki anlayıştır. Bu ihtimal varid ise,
bu demektir ki Anayasa Mahkemesi
FP’nin Milli Nizam-MiUi SelametRefah Partisi çizgisinin sosyolojik ve
siyaset geleneği anlamında devamı
olmasının, onun kapatılmış RP’nin
“başka bir ad altında yeniden kurul
muş” şekli olduğu anlamına gelme
diği kanaatine ulaşmıştır.
ikinci ihtimal olarak. Anayasa
Mahkemesi, aralarında bu satırların
yazarının da bulunduğu bazı anayasa
hukukçularının ısrarla dile getirdik
leri bir görüşü benimsemiş olabilir.
Buna göre, Anayasa her ne kadar
“kapatılmış bir parti başka bir ad al
tında yeniden kurulamaz” demek
teyse de, ne Anayasanın kendisi, ne
de Siyasi Partiler Kanunu buna aykı
rı bir durumun varlığı halinde ilgili
partiye “kapatma” müeyyidesi uygu
lanmasını öngörmüştür. Eğer Mah
keme, FP’nin kapatılmış olan
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RP’nin devamı olduğu için kapahenüz tanınmış olmasa bile laiklik
tılmasına ilişkin Başsavcılık talebini
ve demokrasi karşıtı sayılamaz. Kaldı
bu nedenle yerinde görmemişse, bu
ki Türk pozitif hukukunda üniversi
sadece onun pozitif hukuku hiç dete öğrencilerinin başörtüsü takması
ğilse bu yönden çiğnememiş olduğu
yasak değildir. Türkiye’de son yıllar
nu gösterir ama bundan dolayı tak
da uygulanan başörtüsü yasağı yürür
dir edilmesi de gerekmez. Çünkü,
lükteki hukuk düzeninin bir gereği
aksine hareket etmesi, zaten açıkça
olmayıp, tamamiyle cari güç ilişkile
hukuka aykırı olurdu.
rinin bir sonucudur, yani, bu yasağın
2.
Buna karşılık, Anayasa Mahvarlığı de jure değil de facto bir du
kemesi’nin FP’yi "laiklik karşıtı ey
rumdur.
lemlerin odağı” haline geldiği gerek
İkinci olarak üniversite öğrenci
çesiyle kapatmış olması açıkça hu
lerinin başörtüsü takmaları pozitif
kuka aykırı olup, hiçbir maddi (olgu
hukuka aykırı olsaydı bile, bu, bu ya
sal) ve hukuki temeli bulunmamak
sağın partililerce eleştirilmesini ve
tadır. Bu karar başlıca iki bakımdan
kaldırılmasının talep edilmesini de
yanlıştır.
mokratik bir sistemde laiklik karşıtı
İlk olarak, “laiklik karşıtı” oldu
yapmazdı. Hadi bunu da bir yana bı
ğu iddia edilen “eylemler”in -ki hep
rakalım ve diyelim ki böyle bir eleş
si aslında sözlerden, ifadelerden iba
tiri ve özgürlük talebi de laiklik kar
rettir- hiçbirisi öyle değildir. Bunla
şıtı olsun. Böyle bir durumda dahi
rın çoğu başörtüsü yasağının yol aç
bazı milletvekillerinin veya parti
tığı özgürlüksüzlük durumunun endi
üyelerinin münferiden bu kabil eleş
şe verici toplumsal sonuçlarıyla ilgi
tirilerde bulunmaları onların partile
lidir, yani aslında özgürlük talepleri
rini bu eylemlerin “odağı” haline ge
niteliğindedirler ve milletvekilleri
tirmez. Çünkü, bir örgütün he;hangi
tarafından -çoğunlukla da Meclis
bir faaliyetin “odağı” veya “mihrakı”
kürsüsünde- dile getirilmişlerdir. Bir
olması demek, o faaliyetin o örgütün
yasağın eleştirilmesi, özellikle de bu
merkezinden kaynaklanması, bu
milletvekilleri tarafından yapılırsa,
merkezce yönlendirilmesi, sevk ve
hiçbir demokratik anayasal düzene
idare edilmesi ve bunun yoğunlukla
aykırı olamaz. Bir özgürlük talebi,
ve kararlı/sürekli bir şekilde yapıl
barışçı yollardan dile getirildiği süre
ması demektir. Dava dosyasındaki
ce, talebin konusunu oluşturan hak
bilgiler böyle bir durumun FP tüzel
ve özgürlük pozitif hukuk tarafından
kişiliği bakımından sözkonusu olma
8 Ümran •temmuz-2001

dığını açıkça göstermektedir. Bu ko
nuda “odak” olması şöyle dursun,
FPbirçok başka konuda olduğu gibi
başörtüsü meselesinin de ısrarlı bir
takipçisi olmamıştır. Öyle ki bu par
ti son üç yıldır sistemin en “uysal”
partisi olmuş, muhtemelen kapatıl
ma korkusundan neredeyse hiçbir
temel meselede net ve kararlı tutum
alamamıştır.
Öyle anlaşılıyor ki. Mahkeme,
Merve Kavakçı’mn FP’den milletve
kili seçilmiş olmasını -ki hukuken
hala milletvekilidir- ve bu sıfatla
partisinin onu bir ölçüde destekle
miş olmasını da partinin “laiklik
karşıtı eylemlerin odağı” haline gel
diğinin bir “kanıtı” olarak değerlen
dirmiştir. Yani, Anayasa Mahkemesi’ne göre başörtülü bir yurttaşın
milletvekili seçilmesi ve başörtüsüy
le and içmeye “kalkışmış” olması la
ikliğe aykırıdır. Bu da birçok bakım
dan sakat bir anlayıştır. Bir kere,
eğer “milli egemenlik” Türkiye’nin
anayasal düzeninin -göstermelik de
ğil de- sahici bir temel ilkesiyse, yet
kililerin meşru varlığı bu ilkeden do
ğan hiçbir anayasal organ -özel ola
rak Anayasa Mahkemesi- “millet”in
seçme hakkına ambargo koyamaz.
Merve Kavakçı’yı Fazilet Partisi
aday göstermişse de onu seçmiş olan
“Türk Milleti”dir. Anayasa Mahke
mesi bunu laikliğe aykırı buluyorsa,
müeyyideyi FP’ye değil, doğrudan
doğruya “millet”in kendisine uygula
malı ve mesela milleti “iptal” etme
liydi. İkincisi, başörtülü bir milletve
kili olamayacağına ve başörtüsüyle
and içilemeyeceğine dair TC. Anayasası’nda hiçbir hüküm yer alma
maktadır. Böyle bir hüküm içtüzükte
de yoktur; bu, Meclisin geçenlerde
içtüzüğe bu yolda bir yasak koymaya
çalışmasından da açıkça anlaşılmak
tadır. Kaldı ki, içtüzük’te başörtüsü
nü yasaklayan bir hüküm bulunsaydı
bile, bu Anayasaya açıkça aykırı ola
cağından yok hükmünde sayılmak
gerekirdi. Çünkü birer temel hak
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okudularsa da gözardı ettikleri anla
anlayışının ne gibi saçma sonuçlar
olan seçilme hakkını ve yurtaşlann
ortaya çıkarabileceğini gösteren ti
şılmaktadır.
seçme hakkını ortadan kaldırma so
pik bir örnektir.
Bu çerçevede, Anayasa Mahke
nucunu doğurabilecek bir işlemi
5.
Bütün bu açıklamalar gösteri
mesi’nin doğrudan doğruya başörtü
yapmaya TBMM’nin yetkisi yoktur.
yor ki, Anayasa Mahkemesi Başkasü meselesiyle ilgili iki kararı ve
Esasen, içtüzüğün amacı Meclis ça
nı’nın “Ne yapalım, kanunlar bizi
RP’nin kapatılması kararından sonra
lışmalarının düzenli bir biçimde ya
bu son kararıyla birlikte öyle bir so
pılmasını sağlamak olduğundan, bu
buna mecbur ediyor, böyle olmasını
nuç ortaya çıkmıştır ki, bu mesele
istemiyorsanız kanunları değiştirin”
prosedürel işlemle maddi bir hak ge
mealindeki açıklamasının hiçbir hu
adeta laikliğin kilit noktası haline
çersiz kılınamaz.
kuki değeri yoktur. Türkiye’de Ana
3.
Bu karar Anayasa Mahkeme- gelmiştir. Mahkeme’nin ulaştığı so
nuç kısaca şöyle formüle edilebilir:
si’ndeki hakim çoğunluğun “demok
yasa ve yasaların özgürlükçü olmadı
ğı doğrudur, bundan -ve başka ne
“Başörtüsüne özgürlük istemek kate
ratik bir sistemde laiklik” konusunda
gorik olarak laiklik -ve dolayısıyla
denlerden- dolayı pozitif hukukun
öteden beri sahip olduğu yanlış bilgi
iyileştirilmesi elbette bir zorunluluk
anayasa- karşıtlığı demektir.” Bu,
ve anlayışını sürdürdüğünü de gös
hangi açıdan bakarsanız bakın küllitur. Ama FP’nin kapatılması kara
termektedir. Yüksek mahkeme bir
rıyla ilgili temel sorun, mevzuatın el
yen yanlış bir görüştür, antidemok
çok kararında laikliği ne yazık ki to
verişsizliği değildir; sorun, Mahke
ratiktir, özgürlük karşıtıdır, laikliğe
taliter biçimde yorumlayagelmiştir.
me’nin yürürlükteki Anayasa ve ka
aykırıdır, savaşçıdır. Antidemokra
Mahkemeye göre, laiklik devleti sı
nırlayan, özgürlükçü ve barışçı bir il
nunları bile otoriter ve dar-kafalı bir
tiktir, çünkü demokratik siyasetin
anlayışla yorumlamasıdır. Çünkü
ke olmayıp, devletin yurttaşlara bel
alanını ve demokratik-siyasal aktör
Anayasa Mahkememizin Avrupa İn
lerin hareket sahasını keyfi olarak
li bir hayat tarzını dayatmasını meş
daraltmaktadır, özgürlük karşıtıdır,
san Hakları Sözleşmesine ve Strasrulaştıran bir üst-ilkedir. Anayasa
burg Mahkemesi’nin içtihatlarına
çünkü baskıcı ve dayatmacıdır, laik
Mahkemesi birçok kararında hem
uyma yükümlülüğünü bir yana bı
liğe aykırıdır, çünkü dini tercihleri
laikliği dinin toplumsal ve kamusalraktık diyelim, yürürlükteki Anaya
bastırmakta ve dine dayalı ayrımcı
siyasal alana ilişkin taleplerinin ka
lık
yapmaktadır;
nihayet
savaşçıdır,
sa ve Siyasi Partiler Kanunu karşı
tegorik olarak reddi olarak anlamak
sında bile FP’nin kapatılmasını ge
çünkü devletin toplumla kavga et
ta ve dolayısıyla laikliğin devlete di
rektiren hiçbir ciddi neden bulun
mesini gerektirmekte ve bu haliyle
nin toplumsal hayattaki tezahürleri
mamaktadır. Ama tabii, bunu anla
toplumsal barış ve esenliği devletin
ni ortadan kaldırma yetkisi verdiğini
mak için de “yasa bilgisi”ne değil;
kendisinin tahrip etmesine cevaz
düşünmekte, hem de onu anayasal
meşruluk ve hukuku mevzuatla öz
vermektedir.
düzenin birinci değeri mertebesine
4.
Bu kapatma kararının milletdeşleştirmeyen bir hukuk nosyonu
yükseltmektedir. Bu anlayışa göre,
na, ciddi bir yorum ve hukuki argü
vekilliklerinin düşürülmesine ve si
demokrasi de hukuk devleti de insan
yaset yasağı konmasına ilişkin kısmı,
hakları da laikliğin izin verdiği ölçü
ilgili kişilerin tümü bakımından te
de tanınması gereken ikincil değer
melsizdir. Özel olarak. Nazlı 1lılerdir.
cak’ın “laiklik karşıtı eylemleriyle
Burada ilginç olan nokta. Ana
partisinin kapatılmasına sebebiyet
yasa Mahkemesi’nin otoriter (zaman
verenler”den olduğu gerekçesiyle bu
zaman totaliter) tek parti dönemin
müeyyidelere maruz bırakılması cid
de oluşmuş olan “toplumsal mühen
diyetten uzak ve komik bir yargıdır.
dislik projesi olarak laiklik” doktrinini
Hale bakınız ki, bir yüksek mahke
demokratik-çoğulcu siyaset ortamın
me cari rejimin “çağdaş yaşam biçi
da da sürdürmekte inat etmesi ve bu
mi” ve “çağdaş görünüm” ölçülerine
anlayışın özgürlükçü demokratik
tıpatıp uyan ve din temelli bir dü
eleştirisini ısrarla görmezlikten gel
zenden yana olmadığı, böyle bir ça
mesidir. “Demokratik bir sistemde
ba içine hiçbir zaman girmediği her
laiklik” konusunda son on-onbeş yıl
kesçe bilinen bir milletvekilinin
da Türkçe literatür bile hatırı sayılır
milletvekilliğini düşürerek ve ona si
ölçüde zenginleşmiş olmasına rağ
yaset yasağı getirerek “laiklik”i koru
men, Mahkeme üyelerinin çoğunun
duğunu sanıyor! Bu, şekilci hukuk
bunları ya hiç okumadıkları ya da
Nazlı Ilıcak
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mantasyon tekniği bilgisine ve
nihayet özgürlük ve demokrasi du
yarlığına sahip olmak gerekiyor.
Başka bir ifadeyle, meselemiz anaya
sa yargıçlarımızın çoğunun hukuk
bilmemeleri, demokrasi bilmemele
ri, siyaset ve anayasa teorisi bilme
İBKAHIM K A R A G Ü L
meleri, laiklik bilmemeleridir. Öğ
renmeye de niyetleri yok...
Türkiye’nin Anayasa yargıçları
azilet Partisi’nin Anayasa
nımlamak yeterli olmayacaktır.
da eğer isterlerse ve gerekli entellekMahkemesi tarafından, huku
Uluslararası sistemi belirleyen güçle
tüel donanımı kazanmaya çalışırlar
rin özelde Türkiye’de genelde ise bü
ki gerekçeler bir tarafa bırakı
sa, Türk pozitif hukukunun özgür
larak, sistemin endişelerinden hare
tün İslam dünyasında İslami taleple
lükleri daraltan bünyesini gevşetebi
ketle kapatılması Türkiye’de İslami
ri demokratik yöntemlerle iktidara
lirler. Yeter ki istesinler!..
değerlere sahip olan kitlelerin hiç
taşıma çabalarına nasıl baktığını da
Ayrıca sayın Başkan’ın beyanını
bir
zaman
iktidara
ortak
edilmek
is
sorgulamak, yerel ve uluslararası sta
samimi bulmak da kolay değildir.
tenmediğinin bir kez daha vurgulan
tükonun birbirini tamamlayan ref
Çünkü eğer mesele Anayasa’nın ve
lekslerini sorgulamak bundan sonra
masından
başka
bir
anlam
taşımıyor.
kanunların düzeltilmesi ise. Meclis,
İslam’ın
günümüz
dünyasında
en
olabilecekler konusunda bize kap
siyasi partiler bakımından “odak”ı
ılımlı
yöntemlerle
iktidar
talep
et
samlı bir bakışaçısı sağlayacaktır.
gayet makul şekilde tanımlayan ve
mesinin bir örneği olan ancak top
Türkiye’nin demokratikleşmesi,
onu uygulanabilir kılacak ölçütler
lumsal,
siyasal,
ekonomik
talep
ve
Avrupa
Birliği’ne üyelik yolunda
getiren kanun değişikliğini yaptığı
vaadleri
ciddiye
alınmayan
FP
çizgi
mesafe
katetmesi,
insan hakları, de
halde Anayasa Mahkemesi bunu ni
si,
kendi
içindeki
tartışmalara
rağ
mokrasi,
bireysel
özgürlükler, fikir
çin otoriter bir anlayışla iptal etmiş
men, sistemle uzlaşma formülü ola
hürriyeti, örgütlenme özgürlüğü ve
tir?.. Demek ki mesele mevzuatın el
rak
İslam
dünyasındaki
en
kabul
edi
inanç özgürlüğü gibi alanlarda ulus
verişsizliğinden ziyade anayasa yar
lebilir
örneği
oluşturuyordu.
lararası
anlaşmalara imza atması ve
gıçlarımızın özgürlüklerden hazzetFP’nin kapatılması, Türkiye’deki
ya bunları bir şekilde uygulamaya ni
meyişleriyle ilgilidir.
yetlenmesi ile FP’nin kapatılması
6.
Anayasa Mahkemesi’nin bustatükonun İslam’ı siyasi ve sosyal
talepleri ile nasıl algıladığını, dünya
arasında, sanıldığı gibi, ciddi anlam
son kararı bir şeyi daha göstermiştir.
sisteminin
İslam’a
siyasi
bakışaçısıda
bir çelişki bulunmamaktadır.
Mahkeme üyelerinin çoğunun for
nı, hem yerel hem de uluslararası sis
Çünkü Türkiye’de, İslam’i değerleri
masyonları yaptıkları iş için yeterli
temin İslam’ı öncelikli tehdit ilan et
siyasi sahneye taşıma gayretleri hiç
olmadığı gibi, bu eksikliklerini telafi
mesinin pratik sonucunu yansıtması
bir zaman yukarıda sayılan değerle
etmeye istekli de görünmüyorlar.
bakımından çok önemli. Kapatma
rin kapsamında görülmedi ve görül
Bilgiye kapalılar, mesleki tecessüsle
kararını sadece Türkiye’deki iktidar
ri bile yok ve geniş görüşlülük hasle
meyecektir de. Tıpkı Türkiye’deki
tine sahip değiller. Kendilerine ema
mekanizmasının “paranoyası” ile ta
yerel iktidar gibi, uluslararası sistemi
net edilmiş olan hayati görevi el yor
damıyla yerine getirmeye çalışıyorlar
ve bundan hiç de rahatsızlık duymu
yorlar. Bunun içindir ki, Türkiye’de
özgürlüklerin önündeki engel “Ana
yasayı değiştirmeyen, gerekli yasaları
çıkarmayan” parlamento değildir,
asıl engel özgürlüklerin sistematik
kıyıcısı olmaktan rahatsızlık duyma
yan Anayasa Mahkemesi’nin ta ken
disidir.
Anayasa Mahkemesi üyeliği me
selesinin acilen de ele alınmaya ihti
yacı var.
■

BATİ, FP’NİN KAPATILMASINA
NİÇİN TEPKİSİZ?
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belirleyen güçler ve bunlara bağ
lı çalışan uluslararası kurumlar ve
insani değerleri öne alan organizasyonlar da İslami olan, toplumsal ve
siyasal talep ve vaadlerde bulunan,
iktidar isteyen oluşumları hiç bir za
man özgürlükler kapsamında ele al
madılar.
Devlet Açısından FP ile
Nazizm Arasında Fark Yok
Yerel sistem bu tür talepleri, bilinen
en kabul edilebilir ve en ılımlı for
müllerle yola çıksa bile, her zaman
iktidar paylaşımının veya statüko
nun yok edilmesinin amaçlanması
olarak gördü. Bu düşünce sarsılmadığı sürece de Türkiye’de İslam’ın sta. tüko için "tehdit” olacak düzeye gelmeısine hiçbir zaman izin verilmeye
cektir.
Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in 26
Haziran’da Lüksemburg’da yapılan
Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık Kon
seyi toplantısında FP’yi Almanya’daki
Nazilere benzetmesi ve kapatma kararmı bu yolla savunmaya kalkışması,
sistemin bakışını yansıtması bakımın
dan çok önemli. FP’yi demokrasi için
bir tehdit olarak gösteren ve ırkçı şid
deti öngören, terör çağrısı yapan neoNazilerle bir tutan Cem’in talihsiz
benzetmesiyle “devlet”in İslam’a siyasi
olarak bakışı arasında hiçbir çelişki
bulunmamaktad ır.
Bu durum Türkiye’ye özgü bir
durum değil aslında. Kuzey Afri
ka’dan Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan
Güneydoğu Asya’ya kadar İslami ta
lepler içeren toplumsal ve siyasal proje
ler her zaman büyük bir endişeyle izlen
di, “yerinde müdahaleler”le hep bir çiz
gide tutuldu, manipule edildi, kontrol
edilemediği zaman ise tasfiye edildi.
tslam’a Siyasî Müsamaha
Dönemi Bitti
1990’larda İslam’ın küresel düzeyde
yeni bir siyasi, ekonomik ve sosyal

bakış açısı olarak dünya gündemine
girmesinden sonra, demokrasi dışı
örgütlenmeler yerel yönetimler için
olduğu kadar dünya sistemi için de
birinci tehdit ilan edildi. İslami can
lanmaya öncülük eden örgütlenme
ler demokrasi dışı ve batılı değerlere
savaş açanlar başından itibaren he
def haline getirildi. “İslamcı terör”
imajı ve askeri tedbirlerle bu hare
ketlerin bir çoğu yok edildi, bazıları
da etkisiz hale getirildi.
Sadece demokratik örgütlenme
ler entelektüel seviyede görüldü. Bu
seviyede olmasa bile uluslararası sta
tüko tarafından da müsamahakar bir
tavırla karşılandı. Bu şekilde İslam
dünyasında oluşan siyasi yapılara gö
rünürde bir şans verilerek kontrol al
tına alınmak istendi.

Kuzey AiFrika’dan G ü n ey
doğu A sya’ya kadar İsla-

gibi görünen dünya sistemi, son za
manlarda bu tür oluşumları da diğer
sistem dışı oluşumlar gibi bir tehdit
olarak görmeye, her ne kadar siste
min içine çekilse de kontrol edeme
yeceğini anlamaya başladı. FP’nin
kapatılması kararından sonra Avru
pa Birliği ve Amerika cephesinden
gelen resmi tepkilerde bunu hisset
memek mümkün değil.
Modem ve demokratik yöntem
lerle çalışan bu örgütlenmeler, bir
taraftan dışlanan yığınları iktidara
ortak edip seçkinlerin dokunulmaz
lığını “tehlikeye” atarken diğer yan
dan, geleneksel değerleri olduğu gibi
ülke kaynakları üzerinde de kıskanç
bir tavır sergileyerek uluslararası ser
maye çevrelerini ürkütmüş oldular.
Bundan dolayıdır ki, hem Türki
ye’de hem de bütün İslam dünyasın
da İslami değerleri öne çıkaran, mer
kez tarafından dışlanan kitlelere
umut dağıtan örgütlenmelere savaş
açıldı.

m i talepler içeren toplunısal ve siyasal projeler

Türkiye’deki Dönüşüm
İslam Dünyasını Etkileyecek

her zaman büyük bir en^
dişeyle izlendi, manipüte
edildi, kontrol edilem edi'
ği zaman ise tasfiye edildi.
Ancak hiç kimse bu oluşumların
kitleler nezdinde bu denli popüler
olacağını, ciddi ekonomik program
lar ortaya koyacağını, sistemin dışla
dığı halk kesimlerini merkeze çek
meye “yelteneceğini”, yerel iktidar
ların sarsılmaz sanılan tekelini sarsa
bileceğini tahmin edemedi. Bu olu
şumların Cezayir, Türkiye, Fas veya
Endonezya gibi ülkelerde yoğun il
giyle karşılanması, yerel iktidarlar
kadar dünya sistemini de ciddi an
lamda tedirgin etti. İlk dönemlerde
siyasal taleplerle öne çıkan ve de
mokratik yöntemlerle örgütlenen
ılımlı İslami oluşumlara şans tanıyor

FP’nin kapatılması ABD, Avmpa
Birliği ve bağlı kuruluşların resmi
tepkilerinde görüldüğü gibi ne Tür
kiye’de ne de uluslararası çevrelerde
insan hakları, demokratik ilkeler, fi
kir ve inanç özgürlüğü veya örgüt
lenme özgürlüğü ile ele alınmadı.
Gerek ABD ve Avrupa basınında
gerekse ABD ve AB resmi çevrele
rinde konu, Türkiye’nin özel duru
mu, IMF programlarının geleceği, bu
programların uygulanması için gere
ken siyasi istikrar ve özellikle de si
yasal İslam’ın bundan sonra ne tür
bir evrim geçireceğinin tecrübe edil
mesi açısından ele alındı. Avrupa ve
Amerikan gazeteleri kararı “Türki
ye’de siyasal İslam bölündü” ekseni
etrafında tartıştı. Bu nokta çok
önemli. Çünkü kapatılan FP’nin
temsil ettiği çizgi, İslam dünyasının
en modern, en güçlü, en profesyonel
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örgütlenmesiydi. Onlara göre bu İs
lamcı siyasi oluşumunun geçireceği
değişim ve farklılaşma, diğer Müslü
man ülkeler için de örnek olacak ve
İslami hareketlerin radikalleşmesi
veya liberalleşmesi üzerinde birinci
dereceden etkili olacaktır.
AB ve ABD cephesinden gelen
cılız tepkilerde her ne kadar demok
rasi, fikir, ifade ve örgütlenme özgür
lüğü gibi nitelemelere atıfta bulu
nulsa da bu Türkiye’ye yönelik gele
neksel tepkinin ötesinde bir anlam
içermedi. Mesela A B ’nin ilgili kurumlarından Türkiye’ye hiçbir baskı
gelmedi. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nden ve Karma Parlamento Komisyonu’nun Avrupa Cephesi’nden
kapatma kararı ile ilgili resmi bir bil
diri veya tepki çıkmadı. Oysa bu
toplantılar kararın hemen ertesinde
yapıldı. Konunun dünyadaki yansı
malarını daha iyi değerlendirmek
için kapatma kararının Batı basınına
nasıl yansıdığına bir göz atalım;
Dünya basını kararı nasıl yommladı:
The Washington Post:
Muhafazakar-Gelenekçi Ayrımı
Türkiye’nin en yüksek mahkemesi,
yasadışı İslamcı bir kuruluş olmakla
suçladığı ana muhalefet partisini ka
pattı. Bu kararla, ekonomik krize bir
de siyasi kriz eklenmiş oldu. Bağım
sız kalan 100 milletvekilinin yeni
parti arayışları, güç dengelerini de
ğiştirebilir. Bu gelişme hükümetin
uzun vadede ayakta kalması ve IMF
destekli 15.5 milyar dolarlık acil
ekonomik programın geleceği konu
sunda yine de tehdit edici bir durum
arz etmektedir. Siyasi gözlemciler
muhafazakar ve gelenekçi ekibin,
Erbakan’ın yanında toplanacağını,
daha modern üyelerinin ise, Erdem
liler Hareketi adı altında yenilikçi
bir parti kuracağını ve Tayyip Erdo
ğan’la birlikte hareket edecekleri be
lirtiliyorlar.
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The Independent:
“İslamcı Vampirler Yasaklandı”
Gazetenin Pelin Turgut imzasıyla
“Anayasa Mahkemesi İslamcı ‘vam
pirleri’ yasakladı” başlığını kullandı
ğı haberde şu ifadeler yer aldı: Türki
ye, yıkıcı İslami faaliyetlerde bulun
duğu gerekçesiyle ana muhalefet
partisini yasakladı. Karar, ülkeyi
ekonomik krizden kurtarmaya yöne
lik uluslararası alanda desteklenen
plana zarar verebilecek siyasi bir ka
rışıklığa yol açacaktır.

Los Angeles Times: Erdoğan
Bir Kez Daha Yasaklanabilir
Anayasa Mahkemesi, İslamcı ana
muhalefet partisini kapattı. Bu geliş
me, yeni siyasi belirsizliklere yol aça
bileceği gibi, ülkenin son yıllardaki
en kötü mali krizden kurtulma çaba
larını da erteleyebilir.
Batılı ülkeler, laik Türkiye’yi radi
kal İslama karşı hir kale olarak görü
yorlar. Ülkenin siyasi açıdan güçlü
silahlı kuvvetleri, siyasi İslama karşı
başlatılan kampanyaya öncülük et
miştir. Silahlı kuvvetlerin açıkça di
FP ’n in tem sil ettiği çizgi, le getirdiği eleştiriler, 1997 yılında
Türkiye’de ilk kez İslamcı bir parti
İslam dünyasının en m o nin liderliğinde kurulmuş olan ve di
dern, en güçlü, en profes ni bir düzen getirmeye çalışmakla
suçlanan koalisyon hükümetinin iş
yonel örgütlenm esiydi.
başından uzaklaşmasında kilit rol
O nlara göre İslamcı siyasi oynamıştır. Recai Kutan’ın FP’yi
kendinden önceki liderin yapmış ol
oluşumun geçireceği de duğu Türkiye’nin NATO’dan ayrıl
ğişim ve farklılaşma, di ması çağrıları da dahil olmak üzere
militan söylemlerden uzak tutma ça
ğer M üslüm an ülkeler baları, laik kurumlan etkilemekte
yeterli olamadı.
için de örnek olacaktı.
Mali kriz yüzünden binlerce fir
ma kapandı, yarım milyon kişi işini
Fazilet Partisi, Türk demokrasisi
nin esasını oluşturan laik sisteme , kaybetti. Siyasi gözlemciler, yaşanan
ters düştü. FP aleyhindeki davayı
güçlüklerin ekstremist partilerin ya
başlatan başsavcı Vural Savaş, İs
rarına olabileceğini söylüyorlar.
lamcıları “kan emen vampirler” ola
Anketlerde Derviş ve Erdoğan başarak tanımlamıştı.
baş gidiyor. Kendisini aşırı din yanlı
Türkiye halen. Şubat ayında or
sı olmaktan çok pragmatik bir mer
taya çıkan krizin altından kalkmaya
kez siyasetçi olarak tanıtmaya çalı
çalışıyor. Derviş’in ekonominin iyi
şan Erdoğan, Türkiye’nin ihtiyacı
leştirilmesine yönelik reformları si
nın “Kur’an’ı ezbere okuyan düzgün
yasi belirsizlik sonucu sekteye uğra
sakallı kişiler değil, ülkeyi düzgün ve
yabilir. Fazilet Partisi’nin yasaklan
mükemmel bir şekilde yönetecek ki
ması İslami hareketi bölebilir.
şiler olduğunu” söyledi. Herşeye rağ
men mahkemelerin bir kez daha Er
Le Figaro: Kapatılan 23. Parti
doğan
aleyhinde oy vermesi ve onu
Fazilet Partisi, Anayasa Mahkemedevre
dışı bırakması ihtimali de
si’nce kapatılan 23’ncü siyasi, dör
mevcuttur.
düncü İslamcı parti. Anayasa Mahkemesi’nin kararı, Ankara’nın
Financial Times:
AB’ye entegrasyon yönündeki giri
Generaller Baskı Yaptı
şimlerini kolaylaştırmayacaktır.
Ana muhalefet partisinin kapatıl
Fazilet Partisi’nin kapatılması,
ması üzüntü verici. Bu tür kısıtlayıcı
Brüksel tarafından arzulanan geliş
melere ters düşüyor.
bir yönetim biçimiyle tam demokra
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ve açık topluma varılamaz. Karar,
sadece Türkiye’nin A B ’ye girme ola
sılığına zarar vermekle kalacaktır.
Kararın verilmesinin günler ön
cesinde, ordunun, mahkemeye, ka
patma kararı vermesi için baskı yap
tığı görüldü. Türkiye’deki generaller
bu kez daha önce yaptıkları gibi dar
be yapmamış olsalar da, halen siya
setin dışında kalma konusunda öğre
necekleri çok şey var.
Sİ

Frankfurter Rundschau:
Generaller Yanıldıklarım
Anlayacaklar
İslamcı FP’nin yasaklanması iyiye
işaret değil. Bu yasak, Türkiye’nin
AB yolunun ne kadar uzak olduğunu
bir kez daha göstermiş bulunuyor. 11
anayasa yargıcının, yürürlükteki ya
salar gereği, kapatma kararının dı
şında başka bir seçenekleri kalma
mış olabilir. Ama bu karar siyasi açı
dan, parti kapatmalarını zorlaştıran
bir anayasa değişikliği tasarısı Mec
listen çıkma aşamasında bulunduğu
için kuşku yaratıyor.
Yasak kararının ardındaki asıl
itici güç olan düzen partileri ve asker,
eninde sonunda siyasi İslam ile demok
ratik bir tartışmaya girmek zorunda ka
lacak. Askerin; bu son parti yasağı
ile siyasi İslam’ın kökünün kurutulabileceğine dair umudu, FP’nin seç
meni öteki partilerin kendisini tem
sil edemeyeceği görüşünde olduğu
sürece boşa çıkacak. Generallerin,
yasağın “siyasi sistemin istikrarını”
güvence altına alacağı beklentisinin
ise, meşum bir yanılgı olduğu yakın
da görülecek.
Le Monde; Bölünme Kaçınılmaz
İslamcıları, demokrasinin kanını
emen “vampirlere” benzeten bir sav
cı tarafından FP hakkında 25 ay ön
ce açılan davayla ilgili olarak Ana
yasa Mahkemesi kapatma kararı ver
di. Mahkeme’nin kapatma kararıyla
birlikte parti içi bölünme artık kaçı

nılmaz gibi. 1980 hükümet darbe
sinden bu yana Türkiye’de dokuz si
yasi parti kapatıldı. A B’ye tam üye
lik yolunda Kopenhag kriterlerine
uyum sağlamak için demokratik re
formlar yapması gereken Türkiye,
parti kapatarak, bir kez daha ulusla
rarası topluluğun eleştirilerine hedef
olacaktır.

Salzburger Nachrichten:
Demokratik İtibara Ağır Darbe
FP, yalnızca siyasi düşüncesi nede
niyle siyaset arenasından kovuldu.
Fazilet liderlerinin Anayasa prensip
lerine sadık kalmak, NATO, AB ve
insan haklarına saygı ve sert laik ya
saların yumuşatılması talepleri ko
nusunda gösterdikleri ciddi gayret
mahkeme tarafından göz önünde
bulundurulmadı. Türkler, 1983’ten
bu yana gerçekleştirdikleri 23. parti
yasağıyla her şeyden önce Avru
pa’daki demokratik itibarlarına yine
ağır bir darbe indirmiş oluyorlar.
Türkiye demokrasiye her zamanki
kadar uzak.
11 Sole 24 Ore: İslamcılar
Güçlenerek Geri Dönecek
Türkiye’de ilk defa o zamanki adı
Refah olan İslami parti kapatıldığın
da, laikliğin sağlam bekçileri olan
generallerin köktendincilerle bir ça

tışmaya girecekleri söylenmişti. Üç
yıl öncesinde, omuzu yıldızlı adam
lara, kan dökülmesine gerek kalma
dan ve düzeni bozmadan bir tür “be
yaz darbe” ile siyasi liderlere, yargıç
lara ve gazetecilere kesin emirlerini
verdikleri bir MGK toplantısı yet
mişti. Bu defa ise, Refah’tan sonra
daha ılımlı bir temel üzerine kurulan
FP’nin kapatılmasına karar verildi.
İslamcılar arasında da derin fikir
ayrılıkları olduğu bir gerçek. Gele
nekçi kanadın ayrılması ile bağımsız
bir hareketin veya başka siyasi parti
lerin ortaya çıkması ihtimali de var.
Başlangıçta laik devletin bir za
feri olarak selamlanmış olan İslamcı
partinin yasaklanması kararı, parla
mentoda şimdiye kadar olduğundan
daha güçlü bir cephenin meydana
gelmesine yol açarak bir bumeranga
dönüşebilir. FP’nin bir kanadının
milliyetçi sağ ile birleşme ihtimalin
den en çok korkuya kapılanlar da
generaller oldu. Generaller şimdi bu
manevrayı engellemek ve geçtiğimiz
günlerde, siyasete yeniden dönüş
programından çok, kızına yaptığı
masraflı ve görkemli düğün yüzün
den gazetelerin ilk sayfalarında boy
gösteren Erbakan’ın kurduğu İslami
hareketi daraltmak için herşeyi ya
pacaklardır.
İslama karşı yapılan bu haçlı se
ferleri, içinde bulunduğu bu dönem
de acaba Türkiye’nin en acil savaşı
mıdır? Birkaç ay önce TL’nin dolar
karşısında yüzde 50 değer kaybetme
si ile çöken ve IMF’in, banka iflasla
rı ve skandalların sarstığı mali duru
mu kurtarmak için 15.7 milyar do
larlık müdahalesine yol açan ekono
miyi analiz edenler bu soruya hayır
diyeceklerdir.
Siyasi İslam’ın geleceğindeki be
lirsizlikle kaynaşan Türkiye’de, şim
diye kadar oyunda kenarda kalmış
İslamcılar, bir süre sonra ekonomi
nin “köklü” ve önemli unsurları ola
rak geri döneceklerdir.
■
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•yr §te onlar böyledir dostlarım.
Bütün bir dünyanın gözünün
ü . içine baka baka hukuk skandallan meydana getirirler de yine de en
ufak bir utanma ve pişmanlık emare
si göstermezler. Pişkin tavırlarına
alay ve istihza katarak tıynetsizliklerini belli ederler. Karnı tok, sırtı pek,
dolarla maaş alan, kravat takan kim
seler olarak demokrasiden, hak-hukuk ve çağdaşlıktan, Batı’yla bütün
leşmek ve Avrupa Birliğine girmek
ten söz açılınca tumturaklı ifadelerle
savundukları ilke ve düsturlarını ica
bında çiğnemekten bir an bile geri
durmazlar. Anayasa Mahkemesi’nin
Fazilet Partisi’ni temelli kapatma ka
rarındaki gülünç gerekçelere, inanıl
ması güç boyutlara varan hukuk kat
line hiç aldırış etmezler. Türkiye
Cumhuriyeti devletinin Avrupa İn
san Hakları Mahkemesi’ndeki avu
katı ve bir anayasa profesörü olan
Ergün Özbudun’un dahi AİHM’de
savunamayacağinı deklare ettiği bu
karara çürük çarık argümanlar düz
mek için bütün zihinsel melekelerini
harekete geçirirler.
Vicdanı By'Pass
Etme Çabası
“Büyük medya”nın, ruhunu şeytana
satan Faustlardan oluşan kalemşörler güruhu, 28 Şubat sürecinde etki
li çevreler hesabına yaptığı gibi, şim
di de Anayasa Mahkemesi’nin halk
la ilişkiler organı hüviyetinde arz-ı
endam etmekten geri durmadılar.
Bu yayınlarda mahkeme kararına
baştan sona sinmiş olan hayret
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uyandırıcı tutarsızlıklara atıfta bu
lunmamak, dikkatleri buradan ka
çırmak için dini bir gayretkeşlik ör
neği verdiler. Bu son vazifelerinde
“büyük medya”nın geneline hakim
olan şey, adeta “vicdanı by-pass et
me” çabasıydı. Kendilerinde zerre
miktarı kalmamışsa da, toplumun
genelinde hâlâ adalet duygu ve dü
şüncesinden kırıntılar taşıyanlar, in
saf, vicdan, iz’an, dürüstlük... nite
liklerini yitirmemiş olanlar varsa,
onları olup bitenden uzak tutmak,
beyinlerinde kıvılcım çakmasını ön
lemek gayreti içindeydiler.
Derhal manipülatif manşet ve
“haber”lerini devreye soktular;
“FP’yi de yedi” (Hürriyet, 23.06.
2001) ve devamında: “Nazlı İlıcak,
laik cumhuriyete aykırı eylemleriyle
FP’nin kapatılmasına sebep oldu.”
“Fazilet’i iki kadın yaktı” (Sabah,

23.06.2001) manşetinin altında
“Anayasa Mahkemesi, Fazilet’i Merve Kavakçı ve Nazlı Ilıcak’ın türban
şovu yüzünden kapattı” altbaşlığı.
Herhalde şimdi intikam zama
nıydı: Meclis çatısı altında, İtalyan
faşizminden mülhem RTÜK yasası
na karşı, enerji yolsuzlukları ve ban
ka hortumlamalara karşı olağanüstü
performans göstererek mücadele ve
ren bir bayan milletvekilinden inti
kam alma fırsatı doğmuştu. Emin
Çölaşan, kendisine, kararın açıklan
masından 1.5 saat önce “Senin Naz
lı da gitti” müjdesinin verilmesi ola
yını, ağzı kulaklarına vararak payla
şıyordu gazetedeki Sedat Ergin gibi
arkadaşlarıyla ve ertesi gün köşesi
nin müdavimi ve yolsuzluklara karşı
duyarlı (!) çağdaş, ilerici ve bilinçli
(!) okuyucularıyla.
Birbaşka gazete, hani şu mütebessim, çağdaş yüzüyle çağdaş insan
lara çağdaş dini yorumlar sunan, çı
rılçıplak dini mesajlar ileten çağdaş
din bilginimizin, okuyucularını “ger
çek İslam”a davet ettiği yazılarına
tam sayfa yer ayıran gazete ise sevinç
çığlıkları atıyordu manşetinden:
“Üçe bölündüler” (Yani, “bölünseler
ne harika olurdu!”) Ve yine p ahlak
sızca alaycı tavır: “Kadınlar kapattı,
erkekler ağladı.” Aynı gazete birkaç
gün sonra (25.06.2001) olayın iyice
keyfini çıkarmak için şöyle demişti
manşetten: “Çay partisi” “Sivas’ta
“Fazilet Partisi” yazan tabelanın bir
gecede ‘Karahan Çay Ocağı’ haline
gelmesi üzerine vatandaşlar tarih
olan FP’ye yeni bir isim buldular:
“Çay Partisi.”
“Önce Asar Sonra Yargılanz’’
İşte onlar böyledir dostlarım. Mil
yonlarca insanın oyunu alarak
TBMM’de temsil hakkı kazanmış bir
partiyi kapatmanın, ana muhalefeti
susturmanın ülke için yolaçacağı bü
yük zararı asla umursamazlar. Devlet
ile milleti karşı karşıya getirmenin.
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kendi insanını küstürmenin, bölme
nin, ayrımcılığa maruz bırakmanın,
hak ve özgürlüklerini elinden alma
nın tarihte, geçmiş toplumlarda
meydana getirdiği sosyal ve siyasal
depremleri, çalkantıları hatırlamak
istemezler. Kendi basit çıkarları uğ
runa, bir ülkenin en değerli varlığı
olan insanı çürümeye maruz bırak
maktan içtinap etmezler.
Okay Gönensin’in “Pratik Bir
Sonuç” diye adlandırdığı (Sabah,
23.06.2001) Mahkeme kararını sor
gulamak bir yana, bu karar sayesinde
ülke bütçesinin tasarruf bile sağladı
ğı yönünde, vicdan sahibi her insanı
galeyana getirecek türden yayın yap
maktan geri durmazlar. O mahkeme
kararı ki, sistemin sırtındaki bütün
parazitleri memnun edecek şekilde
“ayarlanmıştı”. Ara seçim, erken se
çim, ekonomik kriz. vb. bütün kaygı
unsurlarını bertaraf ediyor, hüküme
ti, iş çevrelerini, etkili-yetkili-fakatsorumsuz çevreleri, bir kez daha seçi
lemeyeceğini iyi hilen şakşakçı sözde
vekilleri vs. kim varsa rahatlatı
yordu. Kararın açıklanma saati dahi
Borsa’nın kapanışına göre ayarlan
mıştı. Ayarlamaların hiçbirinde hu
kuk devleti, evrensel hukuk normla
rı, demokrasi, halk iradesi, insan
hakları, parlamenter rejim vb. kula
ğa hoş gelen herhangi bir kavram
veya kuruma ilişkin bir endişe sözkonusu edilmemişti.
Üstelik, mütebessim pozlar ve
ren, çağdaş din bilginimizin yazıları
nı yayınlayan gazete, kapatma kara
rıyla birlikte FP’ye ödenecek Hazine
yardımının tasarruf bile sağlayacağı
müjdesini (!) vermişti. Sanki Hazine
yardımı halktan, içinde FP ye oy ve
renlerin de bulunduğu halktan tahsil
edilen vergilerden kaynaklanmıyormuş veya FP, içimize gizlice sokul
muş bir düşman, sırtımızda bir para
zit veya bir yabancı teşkilatıymış da,
haketmediği yerlerden “semiriyormuş” gibi! FP’ye kaptırılan (!) yar
dım parası Anayasa Mahkemesi’nce

kurtarılmıştı.(!)
Arada kararı eleştiriye müstahak '
görenler olduysa, onlar bile -her fır
satta yaptıkları gibi- suçu sadece se
çilmişlere, yani TBMM’ye atmayı
maharet bilmişlerdi. Hatta Anayasa
Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, son derece pişkin bir tavırla.
Mahkeme kararının anayasa ve ya
salar çerçevesinde alındığını, beğen
meyenlerin vaktinde Meclis çatısı
altında parti kapatmayı zorlaştıracak
değişiklikleri yapmış olmalarının la
zım geldiğini filan geveledi. Halbuki
geride bıraktığımız yasama döne
minde siyasal partilerin Anayasa
Mahkemesi kararıyla kapatılmasını
zorlaştıracak düzenlemeler Meclis
gündemine geldiğinde, buna olağan
dışı, hukuk dışı, halk iradesinin üs
tünlüğü ilkesine aykırı... biçimde
yüksek sesle itiraz eden, değişikliğin
önünü kesen kendisiydi. Bütün bun
ları unutmuş gözükmekte ahlakî bir
sakınca görmedi.
Fakat, dostlarım, olan-bitene yi
ne de çok şaşırmamalı. Bütün hikaye
aslında kuzuyu yemeye niyetlenen
kurt masalının basit bir tekrarı. FP
davasını çevreleyen hukuk skandallan Refah Partisi’nin kapatılmasında
da yaşanmıştı. Anayasa Mahkemesi,
RP’nin savunmasını dayandırdığı Si
yasal Partiler Yasası’nın 103. madde
sini kendisine engel olarak görünce
önce kendini yerel mahkeme yerine
koydu ve Anayasa Mahkemesi’ne,
yani kendi kendine bu yasanın ipta
li için dava açtı. Sonra yargı maka
mına geçti ve iptal istemini görüştü,
yerinde buldu, engeli temizledi ve
yoluna devam etti! Bütün bunlardan
sonra akıllara şu soruların gelmeme
si mümkün mü: Yoksa kararlar, dava
açılırken çoktan verilmiş mi oluyor?
Böylesine ülke kaderini etkileyecek
davalarda dahi “önce asıp sonra yar
gılamak” tavrıyla kamuoyu nezdinde
kendi saygınlığını ciddi surette zede
lemiş, hukukun üstünlüğü ve adalet
ilke ve düşüncesini kökünden balta

lamış olmuyor mu? Bu niteliklerin
yitirildiği kaç toplum uzun müddet
ayakta kalabilmiştir tarihte? Belki de
bütün bunlar son derece lüzumsuz
sorulardır; “Batılı dostlarımız” bile
kararın ülkeye zarar vereceği uyarısı
nı dile getirirken, resmi ideolojinin
hükümran olmadığı, kendisi hortumlayamadığı, kaynaklarını israf
edemediği bir ülkenin akıbetini dü
şünme lüksünü gösteremeyecek
olanlar için cevaplanması zahmete
değmez şeylerdir.
Mûslümanca Siyasetin
Öncelikleri
O halde, müslümanca siyaset yap
mak azminde olan dostlarım; med
yada, siyasette, hukuk sisteminde ne
tür bir zihniyet ve insan (!) unsuruy
la karşı karşıya olduğunuzu unutma
malısınız. FP’nin kapatılmasına, herşeye rağmen, dini anlamdaki etkin
likleri sebep oldu, başörtüsüne yöne
lik anlaşılmaz buğz ve öfke kaynak
lık etti. Müslüman kimliğini dışla
mayı hedefleyen, 1990’lardan itiba
ren NATO’ya kadar uzanan bir konsept değişikliğine dayanan ve 28 Şu
bat 1997’den beri bu konsepte adap
tasyon çabalarıyla ivme kazanan sü
reç içinde gerçekleşti. Bundan sonra
da eften püften bahanelerle yolunu
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zu kesmeye çalışanları görürseniz bu
na çok şaşırmayınız. Dini kimlikli
parti, dernek, sivil toplum örgütle
ri... bugüne kadar her türlü handi
kapla karşılaştığı gibi bundan sonra
da karşılaşmaya devam edecektir.
Batıklara kendimizi beğendirme ça
balarının beyhudeliği bağlamında
merhum Cemil Meriç’in dediği gibi
“bütün camileri yıksak da, bütün
Kur’an’ları yaksak da bizi aralarına
kabul etmeyeceklerdir”. Bugün bu
sözlere ilave edelim: Bütün kızları
mızın, bacılarımızın başını açsak da
kökenimizi, imam-hatipten, ilahi
yattan gelişimizi gözardı etmeyecek
lerdir.
Kapatılma tehdidinin demoklesin kılıcı gibi FP üzerine çöktüğü iki
yıllık dönem boyunca partililerin
kendilerini mümkün olduğunca
frenledikleri, pek çok konuda ko
nuşmaktan, eyleme geçmekten içti
nap ettikleri biçiminde bir görüntü
çıktı ortaya. Sorunları devâsâ boyut
lara ulaşmış bir ülkede retorik işe ya
ramayacaktır. Uzun vadeli proje ve
politikaların üretilmesi mecburiyeti
vardır. Gırtlaklarına kadar yolsuzluk
ve kirliliğe bulaşmış, geçmişleri zik
zaklarla dolu mevcut siyasi elitlere
benzemek müslümanca siyaseti bek
leyen en büyük tehlikelerden biridir.
Böyle meş’um bir gelişme sonu
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cunda İslamcı siyasal liderlik her
türlü dayatma karşısında dirençten
yoksun bir hale gelecektir. Bu yüz
den doğruyu, hakkı dile getirmek,
sağlam ve kalıcı politikalar üreterek
istikrarlı tavırlar takınmak, arkasın
da durabileceği şeyleri söylemek, ya
pabileceklerini vaadetmek başlıca
düsturlardan olmalıdır.
Yeni dönemde müslümanca siya
setin talipleri ister tek parti çatısı al
tında, ister ikiye bölünmüş olarak
mücadeleye devam etsinler -ki bu
ikinci ihtimalin, zorbaların rüyaları
nı süslediği muhakkak' şunu unut
mamalıdırlar ki, karşılarında tavize
doymayacak çevreler vardır. Adnan
Menderes’e, Turgut Özal’a ve hatta
Süleyman Demirel’e bile -üstelik
kalkınma ve istikrarın tartışmasız
olumlu grafik çizdiği dönemlerdetahammül edemeyenler, İslami kim
lik sahiplerine hiç tahammül ede
meyecektir. Kaldı ki İslamcı siyasal
liderlik Ozal’dan daha liberal bir çiz

gide de olamayacaktır. Türkiye
Cumhuriyeti tarihine damgasını vu
ran Jakoben zihniyet, kendilerinden
icazet alabilmek uğruna büyük gü
nah çıkarma ayinleri isteyecektir.
Müslümanca siyaset yapmak az
minde olanlar şunu hatırdan çıkar
mamalıdırlar ki, ilkeli tavırlar takınabilmenin, istikrarlı bir çizgi tuttu
rabilmenin yolu, tefessühün odağı
olmuş çevrelere yaranmaktan değil,
halkı gözeten, iyi düşünülüp formüle
edilmiş, kalıcı ve sağlam politikaları
tatbik etme azim ve iradesine sahip
olmaktan geçer. Bu yüzden ülke in
sanını gözetecek politikalar üretmek
ve uygulamak, basit gündelik hesap
ve menfaat peşinde olmamak, köşe
dönmeciliğe, rant elde etme hevesi
ne kapılmamak başlıca şiarlar olma
lıdır. Bu sebeple parti kadrolarını
oluştururken Kur’an’ın “emaneti eh
line veriniz” buyruğu asla unutulma
malıdır. Oy getirecek, itaatte kusur
etmeyecek, yağdanlık görevi yapa
cak, ahlaksız, ilkesiz ve tutarsız dav
ranmaktan çekinmeyecek kimseleri
tercih etmek, daha baştan alâmet-i
fârikamızı yitirmemiz demektir. Bu
olumsuzluklara yolaçanlar hem Al
lah katında, hem de tarih karşısında
. izahı gayri kabil bir konuma sürükle
neceklerdir.
Müslümanca siyaset yapma ka
rarlılığında olan kardeşlerimize bu
gün bu uyarıları yapıyoruz; zor za
manlarında onları elbette postmo
dern zorbalıklar karşısında savuna
cağız ve fakat uyarılarımızın dikkate
alınmadığı durumlarda kendilerini
belki daha acımasız bir üslupla kıya
sıya eleştirmekten de sarfı nazar et
meyeceğiz.
■

Düşüncelerini özgürce ifade ettikleri için özgürlükleri ellerinden alınan
MEHMET K U TLU LA R ve
FİK R E T BA ŞK A YA ’ya
yalnız olmadıklarını hatırlatır, özgürlük mücadelelerini yürekten
desteklediğimizi bildirir, kendilerine sabır ve metanet dileriz.
Ümran

türkiye

gündemi

ÜMİTSİZLİĞE DİRENMEK
YILDIRIM C A N O G L U

2 8 Şubat Postmodern

yanlış eylem tarzlarına sokarak kendi halkı ile karşı

Darbesi’nin Meyvaları

karşıya getirdiği; sonra da kullandığı bu güçlere karşı
halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıktığı görülebilecek

28 Şubat postmodern darbesinin bu ülke toprağına

tir. Çok yönlü bir komplonun içinden bu ülkeyi çı

ektiği tohumlar, meyvelerini vermeye başlamıştır.

karabilmek için başta ülke aydınları olmak üzere her

Dış bir projenin yerli aktörler aracılığıyla uygulan-

kesin ve her kesimin, bu süreç üzerinde tekrar ve tek

masının kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlan alınmaya

rar düşünmesi gerekir.

başlanmıştır.

Her darbede olduğu gibi 28 şubat post modern
darbesinde de ülke daha kötüye gitmiştir. 28 şubat

Cevaplanması Gereken Sorular

post modem darbesi, kısa, orta ve uzun vadeli hedef

28 Şubat postmodern darbe süreci, hala devam

leri olan ABD destekli bir dış projedir. Bu projenin

ederken, geriye nasıl bir Türkiye bırakmıştır? Herkes

kısa vadeli hedefi Refah-Yol hükümetini yıkmak ve

yarınından emin midir? Geleceğe ümitle bakabil

RP’yi kapatarak Milli Görüş hareketine göz dağı ver

mekte midir? Ülke daha da iyiye mi gitmiştir? 28 Şu

mekti. Bu arada uluslar arası denkleme istenmeyen

bat sürecinde ülkenin yağmalanması bir tesadüf mü,

bir parametre olarak giren D 8’ler projesini atıl hale

yoksa oyunun bir parçası mıdır? Önce DYP sonra da

getirmek ve bunlarla yapılmış olan anlaşmaları en

A N A P’ın üzerine gidilmesi ile siyasetin bu denli yıp-

gellemekte kısa vadeli hedefler arasında sayılabilir.

ratılması ne anlama gelir? Halka hesap verme duru

Özellikle Türkiye’nin bağımsız enerji politikası izle

munda olan siyasi kadrolar yerine halka hesap verme

mesi anlamına gelen İran’la yapılan doğal gaz anlaş

durumunda olmayan atanmış kadrolarla ülkeyi yö

masını işlevsiz kılmanın ayrı bir önemi vardı.

netmeye kalkmak uzun vadede Türkiye’ye mi yoksa
Batılı güçlere mi yarar?

A BD ’nin Türkiye’ye biçtiği rolün dışına çıkarma
ya çalışan yönetimlere ne yapdabileceğini ülke ve

Üzerinde iyice düşünülmesi ve ulusça objektif bir

dünya kamu oyuna göstermek, 28 Şubatın arkasında

biçimde cevaplarının verilmesi gereken sorulardır

ki süper gücün asıl hedeflerinden biri olmuştur. G e

bunlar. Toplum olarak bu soruların cevaplarını özgür

ne RP ve DYP’nin tasfiyesi bu projenin hedefleri ara

bir biçimde tartışarak bulabilmeliyiz ki geleceğe dö

sındadır. RP ve FP bu nedenle kapatılmıştır. Her iki

nük dersler çıkarıp yolumuzu aydınlatabilelim. Bu

partinin kapatılmasındaki gerekçelerin basitliğinin

tartışma yapılabilirse; bu sürecin gizli kalmış yönleri

özel bir anlamı vardır. Halka gözdağı vermektir özde

daha iyi gün ışığına çıkartılabilir. O zaman da ulusça

ki amaç, dolaylı olarak da halkla alay etmek vardır.

nasıl bir oyuna getirildiğimizi daha iyi anlama fırsatı

“Biz adamı önce asar sonra yargılarız” (İnönü) anla

nı yakalayabileceğiz. Her darbeden sonra halkın ne

yışına benzer olarak şimdi de “Biz siyasî bir davayı

kaybettiği ve uluslar arası güçlerin ne kazandığı daha

hukuki bir çerçeveye oturtmak çalışıyoruz” denmek

iyi görülebilecektir. A BD yerli bazı güçleri nasıl yan

tedir. Her ikisinde de bir tehdit ve alay vardır. Zihni

lış enformasyonla, yanlış istikamete yönlendirdiği.

yet aynı zihniyettir. Şartlar değiştiği için yöntemler
Ümran-temmuz. 2001 17

de değişmiştir. Şairin deyişi ile
“Eskiden, önce ağlatırlardı ananı sonra konuştU'

Güney Vietnam’da yürütülen acımasız bir terörün
amacını şu cümlelerle açıklaması oldukça düşündü
rücüdür:

turlardı seni

Şimdi şartlar değişti, önce konuştururlar seni son
ra ağlatırlar ananı”.

“Özgürlük savaşının maliyetinin yüksek ve başarısız
lığa mahkum olduğunu göstermek istedik.”^
Türkiye’deki halkı susturmaya dönük tüm darbe

Halkın Susturulması

lerin arkasında A BD ’nin var olması bir tesadüf değil

Yönetimden Dışlanması ve Yeis

dir. Türkiye’ye biçilen rolün dışına Türkiye’yi çıkar
maya çalışan yönetimlere, ne yapılabileceğini ülke

28 Şubat süreci, yürüttüğü psikolojik savaşla halkı

ve dünya kamuoyuna göstermek, 28 Şubatın arkasın

korkutarak ve de yönlendirerek 18 Nisan seçimleri

daki A B D ’nin en önemli amaçlarındandır. İşin üzü

nin seyrini değiştirmiştir. % 25 ile % 35 arasında rey
alması

beklenen

R P ’nin önü kesilmiş
tir. Bununla beraber,

cü yanı ise; A BD ’nin bu hedefine ulaşması için yerli
_________________________

Y abancılar yurt içine çekilm eye çalışılırken;

rağ

yerliler yurt dışına göçe zorlanmaktadır. Bi-

men, 18 Nisan seçim

rileri, ümitsizlik duygularını yaygınlaştırır

lerinde FP’nin % 15

ken; birileri de, h icret adı altında göçe teşvik

yoğun

baskıya

rey almış olması, 28
Şubatın asıl sahipleri

ederek buna katkıda bulunm aktadır.

__________________________

ni memnun etmemiş

unsurları kullandığını
açıklamış

olmasına

rağmen, her seferinde
taraftar bulabilmiş ol
masıdır:
“(Washington) İşi
ni bu yoldan ve gözüne
kestirdiği ülkelerin zen
gin seçkinlerinin aracılı

tir. FP’nin kapatılması ve tezgahlanan bölünme tuza

ğıyla yürütüyordu. Hal böyle olunca sonuç alabilmek

ğı ile Milli Görüş hareketi paramparça edilmek isten

için diplomatik yollara başvurmak yerine zora müracaat

mektedir.

ediyordu”^

Yürütülen kampanya, yalnızca Milli Görüş sahip

Bu ülkenin halkı, her seferinde kendi çocukları

lerini hedef almış gibi gösterilmek istenmektedir. Bu

aracılığı ile cezalandırılmış olmasından dolayı üzgün,

oyunun görünen bir yüzüdür. Oyunun perde arkasın

kırgın ve ümitsizlik içinde olmuştur. 28 Şubat yeis

da ise, hedef tahtasında, uyanan ve yönetimde söz sa

ortamını en uzun süreli sürdürebilen bir hareket ola

hibi olmak isteyen bir halk vardır. 27 Mayıs, 12

rak tarihe geçecektir.

Mart, 12 Eylül’ün de uzun vadeli hedefleri arasında

Her darbeden sonra oluşturulan muhbirlik sistemi

uyanan bir halkın susturulması, sindirilmesi ve teslim

ile halk birbirine düşürülerek toplumsal dayanışma

alınması vardı. CHP’nin bünyesinden çıkmış DP ha

için gerekli her türlü güven duygusu yıkılmak isten

reketi ve onun devamı olan AP hareketi, halkın sesi

miştir. Böylelikle halk bireyselleştirilerek daha kolay

oldukları için tehlikeli görülmüş ve susturulmuşlardı.

kontrol edilebilecektir. Herkesin birbirinden şüphe

28 Şubat da, halkın tehdit edilerek kendisine tayin

lendiği bir Türkiye, belki kolay kontrol edilebilirdi;

edilen çizgiye geriletilmesi eylemidir. General Özkas-

ama huzurlu, mutlu ve kalkınma heyecanı içerisinde

nak’ın 18 Nisan seçimleri ile ilgili söylediği sözlerin
başka bir anlamı yoktur. Bütün bu darbelerin sonucu

olamazdı. 28 Şubattan geriye kalan geleceğinden endişe
li bir halktır.

maddi ve manevi olarak mağdur edilen bir halktır.

Meslek liselerine karşı girişilen budama operasyo

Seçme hürriyeti elinden alınmış ve belli bir zümre

nu da, gerçekte fakir halkın yönetim üzerinde söz sa

nin arzusuna uygun tercih yapma gibi bir esaret orta

hibi olabilme yollarını kesmekten ibaretti. Uzun va

mına sürüklenmiş bir halk. Bu, A BD yönetimlerince

dede mesleki ve teknik eğitime vurulan darbenin şid

eskiden beri uygulanan bir politikadır:

deti daha iyi anlaşılacak ve bu ülkenin fakir halkının

“Ülke halkını, devletin bir numaralı düşmanı olarak
görmesi, saf dışı bırakmaya çalışması, baskı altına alıp
kontrol etmesi ve tüm hu işleri seçkinlerin çıkan için yap
ması normaldir.”^
A BD kongresinde General Maxwell Taylor’ın,
18 Ümran.temmuz-2001

önünün, dolaylı olarak, nasıl kesildiği daha iyi kavra
nacaktır.
Türkiye üzerinde oynanan bir başka oyun ise, siya
set alanının daraltılarak ülkenin seçilmemiş bürok
ratlar aracılığı ile yönetilmek istenmesidir. Siyaset ve

HER GECENİN BİR GÜ N D ÜZÜ V A R D IR / CANO ĞLU

siyasetçiler alabildiğine aşağılanarak halkın gözün

yoksulluk sınırında, % 32’si yoksulluk çizgisinin al

den düşürülüp TBM M 'nin ülke yönetiminde hareket

tında yaşamaktadır. Türkiye’nin en zengin % l ’ini

alanı daraltılmak istenmektedir. Görünürde kısıtla

oluşturan 43 bin aile (650bin kişi)’nin aylık kazanç

ma siyasetçiye getirilmektedir. Oysa halka hesap ver

ları Türkiye’deki % 45’lik kesimin eline geçen aylık

me mecburiyetinde olan siyasetçiden yönetim hakkı

kazanca eşittir. Türkiye’deki en fakir % 10 milli geli

nın alınıp atanmış insanlara verilmesi, dolaylı olarak

rin sadece % 2’sini; en zengin % 10 ise milli gelirin

halkın denetim hakkının elinden alınması demektir.

% 30’unu almaktadır. Hayatından memnun olanla

Hedeflenen bütün etkin kurumların YÖK’leştirilme-

rın sayısı Türkiye’de % 19 iken A B’de bu oran % 82

sidir. YÖK yönetiminin istediği anda ülkeyi nasıl bir

olmaktadır. A N A R araştırma şirketinin verilerine

gerilim ortamına sürükleyebildiği yakın tarihte gö

göre ekonominin daha kötüye gideceğini düşünenle

rülmüştür. Kamran İnan’ın deyişi ile ‘yabancıların et

rin oranı % 48; geleceğinden ümidini kesmiş olanla

kisine çok kolay girebilen bu kurumlar, yabancıların

rın oranı ise % 45’dir. Gelir dağılımı bozukluğunda

tüm

isteklerine

“evet”

derken, kendi halkm m
isteklerine de hep ‘hayır ’
demektedirler4. Son günlerde oynanan oyun böyle bir oyundur. Uzun vadede halkın her türlü yö-

11,

,. j

netme hakkını elinden

_____

Yolsuzluk, V u rg u n , soygun ve talanla
herkesin birbirine,

kurumlara, yöneti"
m c VG d e v l e t e o l a n güvenini yıkıyor. İş
yok, güven ortam ı
•,

i

.n

i

yok ve de ilke yok.
^

j

________________________

dünya sıralamasında besinci s,rada bulunmaktayız. Bengaldeş, Gana,
Gine, Hindistan, Nepal,
Moğolistan,

Pakistan,

Vietnam, Tanzanya ve
Ruanda Türkiye’den daha iyi durumdadır5'6.

almaya dönük bir girişim
dir. Bunlar halkı üzmekte, karamsarlığa ve yeise dü

Beyin, Sermaye Göçü ve Yeis

şürmektedir.
İşte ihtilallerin geriye bıraktığı bir Türkiye, böyle bir
Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yeis

Türkiye’dir. Ard arda yaşanan iki ekonomik krizden
sonra ülke, IMF üzerinden A BD ’nin boyunduruğuna

Her darbeden sonra ülke yağmalanmıştır. Rüşvet ve

tam anlamı ile sokulmuştur. A BD ’nin adı konulma

yolsuzluk meşruiyet kazanacak tarzda yaygınlaşmıştır.

mış bir eyaleti gibiyiz. Halk ümitsiz ve yorgundur. İçi

Price Waterhouse Coopers danışmanlık şirketinin

ne kapanmıştır. Sessizliğe bürünmüştür. Tam böyle

yolsuzluk indeksinde Türkiye 35 ülke arasında 4. sı

bir dönemde gizli eller, bir taraftan içerde baskıyı ar

rada yer almaktadır. Toplanan vergilerin % 36’sı (9.5

tırırken; diğer taraftan yetişmiş insan unsurunu,

katrilyon) yolsuzluklara gitmektedir. Odalar Birliği

A BD ve A B ’ye göçe zorlamakta ve teşvik etmekte

raporunda 10 yılda 195 milyar doların hortumlandı-

dir. Türkiye’nin son dönemlerinde yetişmiş insan un

ğı ifade edilmektedir, Hortumlanan ve fona devredi

suru ve de sermaye birikimi elinden kaçmak üzeredir.

len 13 bankanın zararı 12. 5 milyar dolardır. Kamu

Nüfusu gittikçe yaşlanan, doğum oranı gittikçe düşen

bankalarının görev zararı 20 milyar dolardır. İhale

ve toplumsal sermayesi çözülen sanayileşmiş ülkeler,

lerdeki yolsuzlukların tahmini değeri 2. 1 milyar do

sanayileşmemiş ülkelerden yetişmiş insan unsurunu

lardır. Ekonominin hatalı yönetiminden dolayı fazla

göçe teşvik etmektedirler”^. Yetişmiş insanımızın gö

dan ödenen iç borç faizi 8. 6 milyar dolardır. Ülke

çe teşvik edilmesi ve de zorlanmasının bununla ilgisi

riski nedeniyle fazladan ödenen dış borç faizi 6. 5

olup olmadığını zaman gösterecektir. Ama üzerinde

milyar dolardır.

düşünülmeye değerdir.

Ülkenin imkanları halktan alınıp belli bir azınlı

Türkiye uluslar arası tahkime imza koymuştur. ‘T a 

ğın eline verilmiştir. Halk fakirleşirken belli bir azın

şınmaz mallarını yabancı devletlere satışa’ çıkarmıştır.

lık zenginleşmiştir. Gelir dağılımında adaletsizlik

Türkiye’nin değişik yörelerinde, özellikle G A P’ta,

vardır. Zenginlerle fakirler arasında ki makas daha da

yabancı şirketler, paravan yerli şirketler aracılığıyla

açılmıştır. Birleşmiş milletler yoksulluk indeksine gö

arazi satın almaktadır. Yabancı sermayenin ülkeye

re Türkiye nufusunun % 20’si açlık sınırının altında

gelmesi için her türlü teşvike başvurulmaktadır. Türk

yaşamaktadır. Türk-iş verilerine göre; nüfusun % 58’i

Telekom gibi pek çok kamu kuruluşunun, yabancı
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şirketlere satışı yapılmak istenmektedir. Bütün

düşürülür. Çukurun içine düşmüş olan fil, önce siyah

bunların olup bittiği bir Türkiye’de yerli müteşebbis-

bir adam tarafından sürekli dövülüp aç ve susuz bira-

1er, renklere ayrılarak psikolojik baskı altında tutul

kdır. İyice hırpalandığı ve kurtuluş ümidinin kaybol

makta, teşebbüs heyecanı ve gücü kırılmaktadır. Ser

duğu bir anda, oyunun baş aktörü, beyazlara bürün

best piyasanın var olduğu söylenen bu ülkede, yaban

müş beyaz bir adam, ortaya çıkar. Beyaz adam siyah

cılar yurt içine çekilmeye çalışılırken; yerliler yurt dı

adamı, tam da fili döverken, filin gözleri önünde evi

şına göçe zorlanmaktadır. Birileri, ümitsizlik duygu

re çevire döver. Siyah adam ortamdan uzaklaştırıl

larını ülke sathında yaygınlaştırırken; birileri de, in

dıktan sonra; kurtarıcı beyaz adam, file su ve yiyecek

sanları hicret adı altında göçe teşvik ederek buna

vererek yaralarını tedavi eder. Kurtarıcı beyaz adam,

katkıda bulunmaktadır. Son yıllarda yetişmiş müte

fili çukurdan çıkarıp boynuna esaret zincirini takar.

şebbisler ile parlak beyinler, bu ülkede yaşanmaz sap

Fil de kurtarıcısına olan vefa borcunu ona ömür bo

lantısı içine sokulmuşlardır. Dün, ‘Dünyada başka

yu hizmet ederek öder.

Türkiye

y o k ’ diyenler;

bugün,

‘Dünya

T ü rki

Bu ülkede de bazı si
yah adamlar halkı sürek

ye’den ibaret değildir’ de

B atı ve A B D m andacılığına toplum alış

mektedirler. Bu Türkiye

tırılm aya çalışılm aktadır. Bu ülke halkı,

sulluğa ve korku içeri

için çok tehlikeli bir sü

zihnen, bu yollarla teslim alınm aya ç a lı

sinde yaşamaya mahkum

reçtir. Türkiye’nin altına
çok büyük bir fay hattı,
son derece ince ve uzun

şılm aktadır. İşte 28 Şu b attan geriye ka
lan Türkiye, böyle bir T ürkiye’dir.

vadeli bir stratejinin ürü

li dövüyor. Açlığa, yok

ediyor. Yasaklar zinciri
ile nefes alamaz bir hale
getiriyor. Yolsuzluk, vur
gun, soygun ve talanla

nü olarak döşenmektedir. Türkiye sandviç tekniği ile

herkesin birbirine, kurumlara, yönetime ve devlete

dilimlenmeye ve esir edilmeye çalışılmaktadır.

olan güvenini yıkıyor. İş yok, aş yok, huzur yok, gü

T Ü B İT A K başkan yardımcısı Prof. Dr. Cemal

ven ortamı yok ve de ilke yok. Bazı siyahlar da batı

Saydam: “D aha önce yurt dışına gönderdiğimiz 26 kişi

yoruz, her şey bitti, bu ülkede yaşanmaz ve ‘Dünya

geri dönmedi. Yurt dışındaki imkanlar daha cazip geldi.

Türkiye’den ibaret değildir’ diyerek insanları göçe

Gençlerimizi ülkemize geri çekebilmemiz için kendilerine

teşvik ediyor. Başka bazı siyah adamlar da, ‘Milli Mü

gereken her türlü desteği vermeliyiz”^ tarzında yaptığı

cadele yıllarında mandacılığı savunanlar haklı idi; o

açıklama; genç beyinlerin bu ülkede yaşama ve ken

zaman ABD mandasını kabul etseydik, şimdi kalkın

di insanına hizmet etme şevk ve heyecanını kaybet

mış insanca yaşayan bir ülke olurduk’ demekte ve

tiğini göstermektedir. Ayrıca ABD vatandaşı olmak

A BD ’nin bir eyaleti olmanın yararına ilişkin propa

için yeşil karta müracaat edenlerin sayısında geçen y ık

ganda yapmaktadırlar. Karamsarlığın ülke üzerine bir

oranla % 900 bir artış olmuştur. G eçen yıl 165 bin olan

karabasan gibi çöktüğü bir anda, beyaz giysiler içeri

müracaat sayısı bu yıl 1 milyon 700 bine ulaşmıştır^.

sinde ortaya çıkan kurtarıcı, bazı siyah adamları in

Bunların üniversite mezunu, dil bilen yetişmiş insan

san hakları, özgürlükler, demokrasi adına eleştiriye

olduklarını göz önüne aldığımızda, ülkenin darbeler

başlıyor, zaman zaman da tokatlıyor. Kaostan çıkmak

le, vurgun, soygun ve talanla ne denli bir kaosun içi

için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belir

ne sürüklendiğini daha iyi anlayabiliriz. Bütün bun

tiyor. Büyük bir özveri gösterisi olarak da; yaraları sa

lar, ülkenin altına döşenmiş olan fay hattında ki asıl

racak, ülkeyi çukurdan çıkaracak ve gerekli tımarı

depremin birer öncüleri olabilir.

yapıp zinciri takacak bakıcılar da gönderiyor.
Yıllardır oynanan oyun bu oyundur. Sadece kul

Siyah Adam, Fil, Beyaz Adam ve Türkiye

lanılan siyah adamlar değişmekte, ülke her geçen
gün beyaz kurtarıcılara daha fazla bağımlı hale geti

Fillerin ehlileştirilmesinde kullanılan, bir yöntem,

rilmektedir. Bir taraftan beyin ve sermaye göçü teş

Türkiye’ye uygulanmaktadır bugün: Filleri yakalayıp

vik edilirken; diğer taraftan Batı ve ABD mandacılı

ehlileştirmek için, tuzak olarak, üstü kapalı geniş bir

ğına toplum alıştırılmaya çalışılmaktadır. Bu ülke

çukur açılır. Fil tuzağa doğru sürülüp çukurun içine

halkı, zihnen, bu yollarla teslim alınmaya çalışılmak
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tadır. İşte 28 Şubattan geriye kalan Türkiye, böy'
le bir Türkiye’dir.

M eyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar
Lanetleme bir ukde-i hatır ki: çözülmez-

Refah-yol hükümetini yıkabilmek için meydanla

En korkulu cani gibi ye’sin yüzü gülmez!

ra inenler, yasal gerekçeler hazırlayanlar, kraldan da-

Hüsrana nza verm e... Ç alış... Azmi bırakma;

ha fazla kralcı olanlar, meşruiyeti halkta değil de,

Kendin yanacaksan bile, evladını yakma!

belli güçlerde arayanlar, bugünkü Türkiye’nin baş sotnsan Ne Zaman Yeise Düşer?

rumlulandır. Adil, hür, serbest bir piyasa ortamından
rahatsız olup belli insan unsurunu tasfiye etmek için
her türlü tahrike baş vuranlar, bugünkü Türkiye’nin

Yeis, istek ve arzunun tükenmesi, karamsarlığın ve

baş sorumlularıdır. Siyasî iktidarı seçim yerine dar

kötümserliğin insan zihnine yerleşerek direnme, mü

beyle almayı hedefleyenler, dün başka, bugün başka

cadele etme enerjisinin ortadan kalkmasıdır. Ümidin

sloganıyla halka sırt çevirenler ve Türkiye’yi sadece

zıddıdır. Kur’ân-ı Kerim’de geçen kunut kavramı ile
benzer anlama sahiptir.

aile fotoğrafındakilere
ait zannedenler bugün

Yeis ve kunut yaklaşık

kü tablonun baş mimar

A llah , dünyada sahip olunduğu sanılan

larıdır. Umarız ki bu

güç, kuvvet, kudret ve im kanların nasıl

Kur’ân’da. İnsan yapı

günkü tablo karşısında

pamuk ipliğine bağlı olduğunu insana göS'

sında ki olumsuz karar

pişman olmuşlardır. Ç ı
kıp halktan özür dile
meleri

ve

oynanan

tererek; dünya ve ahiret saadeti için payla
şım ın gerekliliğini insana öğretm ektedir.

olarak 16 yerde geçer

merkezlerinin bir özel
liğidir.
İnsan ne zaman ye
ise kapılır? Ümitsizlik

oyunlarla ilgili ifşaatta
bulunmaları, bu ülkeye ve gelecek nesillere yapabile

bataklığına saplanır? Kur’ân’ın beyanına göre insan

cekleri en büyük iyiliktir.

elindeki imkanları, gücü, makam veya mevkii kay
bettiğinde, elindeki imkanlar azalmaya başladığında,

Hüsrana Rıza Verme... Çahş... Azmi Bırakma

umduğunu bulamadığında, genel bir davranış şekli
olarak, ümitsizlik karanlığına dalabilir. İnsan yapı

Her gün yapılan zam ve vergilere rağmen işlerin dü

sında var olan nankörlük öğesinin bir yan ürünüdür.

zelmemesi, halkın daha da fakirleşmesi, geleceğinden

Şeytan ve taraftarlarının, insana hitap ve nüfuz etme

ümitsiz olması, tüm kurumlara olan güvenin yıkılma

kanalıdır:

sı ve bunun her geçen gün daha da derinleşmesi; hem

“Fakat insan; ne zurnan onun Rabbi kendisini bir de

daha büyük göçlerin yaşanacağının hem de büyük bir

nemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, onu nimetle

sosyal patlamanın kapıda olduğunun işaretleri olarak

re koysa: “Rabb’im bana ikramda bulundu” der. A m a ne

algılanmalı ve değerlendirilmelidir. Kötülüğü icra

zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen der ki:

edenlere ve ümit yok edicilerine, aklı başında olan

‘R abb’im bana ihanette bulundu’ (89 Fecr 15-16)

herkes karşı çıkmalıdır. Türkiye çökerse herkes altın

Burada insanın iki farklı şekilde imtihana tabi tu

da kalabilir. Bu ülkenin halkınırv % 95 Müslümandır

tulduğunu görmekteyiz: Birincisi, kendisine nimet

ve Müslüman oluşun verdiği bir bilinçle buna karşı

verilerek; İkincisi ise, elindeki nimetler kısıtlanarak

koymalıdır. Her ne kadar ‘Dünya Türkiye’den ibaret

yapılan bir imtihan sürecidir. Elindeki imkanların kı

değilse’ de ‘Başka bir Türkiye’nin olmadığını’ ve bu

sılması veya kaybedilmesi karşısında insanın tavrı,

ülkenin gerçek sahiplerinin çilekeş bir halk olduğu

‘A llah’ın kendisine ihanet etmesi’ şeklinde vuku bul

nu bilmeliyiz. Bunun için bu milletin üzerine çöker

maktadır, Bir isyan halı söz konusudur. Karşı karşıya

tilen ümitsizlik bulutlarını dağıtmalıyız. Karanlıktan

kalınan olumsuzluk durumundaki mesajın ne olduğu

aydınlığa çıkmanın yolu buradan geçer:

na bakmadan doğrudan Allah suçlanmaktadır. Oysa
Allah, insanları varlık ve yoklukla imtihan ederek

“Ye s öyle bataklıkür ki; düşersen boğulursun.

eğitmekte, huzur ve mutluluk dolu bir toplumsal ya

Ümmide sani sımsıkı, seyret ne olursun!

şam için gerekli olgunlaştırmayı yapmaktadır. Dün

Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;

yada sahip olunduğu sanılan güç, kuvvet, kudret ve
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imkanların nasıl h
nu insana göstererek; ^
ahiret saadeti için pa : pamuk ipliğine bağlı olduğu-

rada ve denizde fesat ortaya çıktı, umulur ki, dönerler di

hanlarla insana öğreı huzur, mutluluk ve dünya ve

ye, Allah onlara yapmakta olduklarının bir kısmını tad-

ayetlerin devamında, laşımın gerekliliğini, bu imti-

dırmaktadır.” (30 Rum 41)

yaşam için gerekli ok nektedir. Nitekim yukarıdaki
vurgu yapılmaktadır:

;avgasız, huzurlu bir toplumsal

“Hayır; a h in e, siz ı imkanların paylaşımına özel

Nankörlük ile yeis arasında sıkı bir ilişki olup ye
is, nankörlüğün doğal bir sonucu olarak ortaya çık
maktadır. Nankörlükte ileri düzeye gitmiş bir insan,

nuz. Yoksulu yedirmek

kazanç ve kayıp zamanlarında birbirine taban tabana

nuz- Mirası, sınır tanı yetime ikramda bulunmuyorsu-

zıt davranışlar sergileyebilmektedir. Kendisine veril

da ‘bir yığma tutkusu v için birbirinizi teşvik etmiyorsu-

mek istenen mesajı iyi okuyamaya bilir ve mesajdan

11-20)

nasibini akmayabilir:

.az bir tarzda yiyorsunuz- Malı

Allah insana nime hırsıyla’ seviyorsunuz”(89 Fecr
ri alarak bizzat insai

rıp da sonra bunu kendisinden çekip alsak, kuşkusuz o

nefsine, aklına ve kal vererek ve de ondan onu ge-

umudunu kesmiş bir nankördür.

. ne hitap etmekte, c m
düşünmeye davet etmı .ite ve böylelikle eğitir, nu

“Andolsun, biz insana tarafımızdan bir rahmet taddı-

_______________________

H alkı bir bütün olarak kucaklayabil

Andolsun,
dokunan

bir

kendisine
sıkıntıdan

sonra, ona bir nimet taddı-

istemektedir. Bazıları,

m ek, yoksulların yoksulluğunu paylaşa-

sınavı başarı ile geçmt^^k

bilm ek, pastayı adil olarak bölüşebil-

lükler benden gidiverdi’

mek, nim eti ve külfeti birlikte paylaşa-

der. Çünkü o şımarıktır,

te; bazıları da, ilahi h.jju
met üzerinde düşünn^^cden isyana saplanmak ciman edenlerin dikkat ..j-

bilm ektir bizden istenen.

_______________________

rırsak, kuşkusuz: ‘Kötü

böbürlenendir.
Sabredenler ve salih
amellerde bulunanlar baş

“Biz insanlara biradır. Kur’ân, bu ince noktaya
onunla sevinirler; kendi fci çekmektedir.

ka. İşte, bağışlanma ve büyük ecir bunlarındır.” (11

onlara bir kötülük isabet (rahmet taddırdığımız zaman,

Mesajı gerektiği gibi okuyamayanlar, yeis ile şı

kapılı verirler.

Hud 9-11)

dlerinin takdim ettiği dolayısıyla

marma ve kibir arasında salınım yapar dururlar.

Onlar görmüyorkr mPMİğinde de hemen umutsuzluğa
genişletir ve kısar da. Hiç

Onun için bu insanlar istikrarsızdır. İfratla tefrit ara

te olan bir kavim için geri ki, Allah, dilediğine nzkı yayıp

dur:

Öyleyse yakınlara hai şüphe yok bunda, iman etmekna da. Allah’ın yüzünü istekten ayetler vardır,

Am a kendisine fenalık dokunur dokunmaz hemen ümit

hdır ve felaha erenler de Cckını ver, yoksula da, yol oğluînsanlann mallarındatemekte olanlara bu daha hayırnuz faiz Allah katında 0)nlardır.

sında bocalar dururlar. Davranışları tezatlarla dolu
“İnsan nimet ve mutluluk istemekten bıkıp usanmaz.
siz, beklentisiz, yıkılmış biri haline geliverir. Oysa ona
dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan bir rahmet taddırsak, mutlaka: ‘Bu benim hakkımdır. Ve ben kıyamet

(nzasmı) isteyerek vermein-artsın diye, vermekte olduğuvabını ve gelirlerim kat katrtmaz. A m a Allah’ın yüzünü

saatinin kopacağım da sanmıyorum; eğer R abb’ime dön-

36-39)
kte olduğunuz zekat ise, işte seBu ayetlerde, insana^ ar tiranlar onlardır.” (30 Rum
lip kısılmasında ilahi biı

nı vardır.’ der. Am a andolsun biz, o kafirlere yapmakta

kildikten sonra; yakınls^ ^erilen nimetlerin genişletişaretin olduğuna dikkat çe-

İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirir ve yan çi
zer; ona bir şer dokunduğu zaman ise, artık o,
kap-

yoksullara ve yolda kalmış

samh ve derinlemesine bir dua sahibidir”. (41 Fussilet

olanlara verilmesinin
olduğu belirtilmektedin

bu imtihanın bir uyarı I la hayırlı ve daha kurtarıcı
A llah’ın insana lütuftal Ayrıca insanın karşılaştığı
İldir.

duğu, bu ikazı yapmakla da

“İnsanların kendi eSej ılunduğu göz önüne alınma-

dürülsem bile, O ’nun katında benim için daha güzel ola
olduklarını haber vereceğiz ve andolsun onlara, en kaba
bir azaptan taddıracağız-

49-51)
Bu aşamada en ciddi sorun mesajı gereği gibi okuyamayıp ondan gerekli dersi çıkaramamaktır. Bu im
tihan sürecinin bizden istediği tekamülü başaramamaktır. Müslüman olmanın gerektirdiği onurlu duru
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Zulme karşı, zalime karşı hakkın ve haklının ya

adamlara karşı ve gerekse her türlü entrikanın içinde

nında olabilme gücünü ve iradesini gösterebilmektir

olup da ortalığa kurtarıcı olarak çıkan beyaz adamla

yapılması gereken. Halkı bir bütün olarak kucaklaya-

ra karşı; A llah’ın ipine sımsıkı sarılıp halka ümit, he

bilmek, yoksulların yoksulluğunu paylaşabilmek, pas-

yecan ve mücadele etme ve direnme sabrını aşılama-

tayı adil olarak bölüşebilmek, nimeti ve külfeti bir

lıyız. Bu ülke aydının önündeki en öncelikli görev,

likte paylaşabilmektir bizden istenen. Bu sınavın bi

bu gün için budur:

ze vermek istediği mesaj budur. Sapmadan ve A l

“De ki: ‘Bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Al

lah’tan başka kimseden korkmadan sırat-i müstakim

lah’a davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah’ı

üzerinde yürüyebilmektir mesaj. Bu, yaratılıştan bu

tenzih ederim, ben müşriklerden değilim.’

güne kadar değişmeden uzanan ilahi bir sünnettir:

Biz senden önce, şehirler halkına kendilenne vahyet-

“Andolsun, senden önceJd ümmetlere de peygamber

tiğimiz adamlar dışında başka güçleri ve varlıkları elçi ola

ler gönderdik de onlan dayandmaz zorluk(yoksulluk) ve

rak göndermedik. Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki,

sıkmtılarla çeviriverdik. Umulur ki yalvarırlar diye. On

kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını gör

________________________

müş olsunlar? Korkup

lara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları
gerekmez miydi? A m a

Yalnız A lla h ’ın yardımına inanarak, onu

onların kalpleri kaalaştı

umarak ve de yalnızca A lla h ’tan korkarak

ve şeytanda onlara yap

bu ümitsizlik ortam ından çıkabiliriz. H alkı

makta olduklarını çekici

uyararak, aydınlatarak üm it aşılayarak ka

gösterdi.
Derken

kendilerine

ranlıktan aydınlığa çıkabiliriz.

________________________

sakınanlar

için

ahiret

yurdu elbette daha hayır
lıdır. Siz yine de akıl er
dirmeyecek misiniz?
Öyle ki peygamber
ler, umutlarını kesip de,
artık onların gerçekten
yalanladıklarını sandıkla

hatırlatılanı (Allah’ın rı
zasına uygun yaşamayı) unuttuklarında, onların üzerle

rı bir sırada onlara yardımımız gelmiştir; biz kimi dilersek

rine her şeyin bolluk, güç, sağlık, servet kapılarını açıver

o kurtulmuştur. Suçlu günahkarlar topluluğundan zorlu

dik. Öyle ki kendilerine verilen şeylerle sevince kapılıp şı

azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir.

marınca, onlan apansız yakalayıverdik. Arttk onlar
umutları suya düşenler oldular.

Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri
için ibretler vardır...” (12 Yusuf 108-111)

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu.

Baskının şiddetine bağlı olarak peygamberlerin

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adır.” (6 Enam 42-

bile umutsuzluk ortamına girmeye başladığını göz

45)

önüne aldığımızda bugün için insanların ümitsizliğe
28 Şubat süreci öncesi ve sonrasında iç içe yaşa

düşmesi doğal karşılanmalıdır. Ne abartılmalı ne de

dığımız pek çok olay, nimet ve külfet, sevinç ve ızdı-

küçümsenmelidir bu durum. Yukarıdaki ayetler ko

rab üzerinde bu ülkedeki herkes, ama herkes yukarı

nunun ne kadar önemli ve de hassas olduğunu gös

daki ayetler çerçevesinde düşünmeli ve otokritiğini

termektedir. Yalnız Allah’ın yardımına inanarak, gü

yapmalıdır. Ülkeyi korku anaforuna sokanların ibret

venerek, onu umarak ve de yalnızca Allah’tan korka

verici sonları, refahtan şımarıp azan güç ve iktidar sa

rak bu ümitsizlik ortamından çıkabiliriz. Halkı uyara

hiplerinin toplum içine çıkamaz hale gelişleri üzerin

rak, aydınlatarak ona ümit aşılayarak karanlıktan ay

de düşünmelidir. Nimet ve külfetle imtihan edilme

dınlığa çıkabiliriz-

nin sırrına vakıf olarak, insan ve Müslüman olma or

Allah’ın rahmeti sonsuz ve sınırsız olup sürekli

tak paydası etrafında bu ülke halkım yeniden bütün-

dir. O , ancak kendisince gerçek boyutu bilinen bir il

leştirmeliyiz. Birbirimizi anlamaya çalışmalıyız.

me göre rahmetini kısar ve genişletir. O affedip ba
ğışlayandır, esirgeyendir ve koruyandır. İnsanın ger

Yeis ve Allah’ın Rahmeti

çek dostu sırdaşı odur. Onun rahmeti her şeyi kuşa
tır. En ümitsiz olduğumuz, yardıma muhtaç olduğu

Gerek bu ülkede yaşanmaz deyip ümitsizlik yayan,

muz bir anda yardımı, rahmeti ve bereketi gelir gere

halkın dayanma, yaşama ve mücadele azmini kıran

ğince kulluk yaparsak:

siyahi adamlara karşı, gerekse halka zulmeden halkı

“Allah odur ki, ümidinizi kesmenizin ardından size

açlığa yoksulluğa, işsizliğe mahkum eden siyahi

yağmuru gönderir, ümitsizliğe düşmenizin ardından sizin
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İçin rahmetini yayıp saçar. O , en içten ve güvenilir
dosttur; O , övgüye en layık kudrettir.” (42 Şura 28)

hatalarımızdan dolayı tövbe edip Allah’a sığınmakyız. A llah’ın pınarında(Kur’ân) yıkanıp arınmalıyız.
Ancak bu durumda ümitvar olur, ümit saçar ve

Allah’ın Rahmetinden Ümidini Kesenleri

kurtarıcı olabiliriz.

Veli Edinmeme

Ancak bu durumda karanlığı kovup, aydınlığı ge
tirebiliriz

Ne kadar hata yapıp haddi aşıp nefislerimize zulmetmiş olsak da A llah’ın affedici, bağışlayıcı, esirgeyip

Ancak bu durumda halka kurtuluş yolunu göste
rebiliriz;

koruyucu oluşundan ve rahmetinden hiçbir zaman
ümidimizi kesmemeliyiz. Çünkü A llah’ın rahmetin-

“Doğduk ‘yaşamak yok size!’ derlerdi beşikten;

den küfre sapmış olanlardan başkası ümit kesmez:

Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten!

“R abb’inin rahmetinden ümidini kesenler, sapmış ka

Telkin-i hayat etmedi asla bize bir ses;

ranlığa gömülmüşlerden başka kim olabilir” . (15 Hicr

Yurdun ezeli yasçısı baykuş gibi herkes,

56)

Ye’sin bulanık ruhunu zerk etmeye baktı;
“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şu bir gerçek

M el’un aşı bir nesli uyuşturdu, bıraktı!

ki, Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek, küfre batmış bir

‘Devlet batacak!’ çığlığı beyninde öter de.

topluluktan başkasının yapacağı şey değildir.” (12 Yusuf

Millette beka hissi ezilmez mi ki? Nerde!
‘Devlet batacak!’ İşte bu öldürdü şebabı;

87)
Bundan dolayı olmalıdır ki, Allah ümitsizlik zeh-

Git yokla da bak, var mı kımıldanmaya tabi?

rini etrafına şırınga edenleri veli (dost ve sırdaş) et

A f akına yüklense de binlerce mehalik,

mememizi istemekte, bunlara karşı gazabını dile ge

Batmazdı bu devlet ‘batacaktır!’ demeyeydik.

tirmektedir:

Batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacakttr;

“Ey iman edenler! Şöyle bir topluluğu veli edinmeyin

T ek sen uluyan ye’si gebert, azmi uyandır.

ki, Allah onlara gazap etmiş, onlar da sonsuzluk yurdun

Kafi ona can vermeye bir nefha-i iman;

dan ümitlerini kesmişlerdir. Onların durumu, kabirlere

Davransın ümidin, bu ne heybet, bu na hırman?

gömülen kafirlerin ümitlerini kesmiş olmalarını andır

Mazide ki hicranları susturmaya başla;

m aktadır.” (60 Müm tahine 13)

Evladına sağlam bir emel may esi aşla,

İşte bugünkü en öncelikli görevlerden birisi de,

Allah’a dayan, sa’ye sani, hikmete ram o l...
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.”^^

kendisi ümitsizliğe düşmüş ve çevresine ümitsizlik,
korku yayan insanlara karşı uyanık olunması ve on
ların veli edinilmemesidir.
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Bütün bu ayetleri göz önüne aldığımızda son yıllarda
başımıza gelen musibetlerde bizim payımızın ne oldu
ğunu inceden inceye, derinden derine düşünmemiz
gerekir. Herkes bu öz eleştiriyi kendi nefsinde yap
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malıdır. Unutulmamalıdır ki birbirimizi aldatabiliriz,
ancak huzurunda hesap vereceğimiz A llah’ı asla. Ba
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şımıza gelenlerle bize verilmek istenen mesajı iyi

dığımızı düşünmeliyiz. Lüks, israf içine dalıp, gururla
nıp gururlanmadığımızı, güç ve iktidara ulaşmak için

zin penceresinden bakıp bakmadığımızı tartışmalı,
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TEORİDEN PRATİĞE
KUR’ÂN’LA İLİŞKİMİZ
açıkoturum
Katılanlar: A. Cemil Ertunç, M. Emin Göksu, Yusuf Kaplan,
Şemsettin Özdemir, Abdullah Yıldız,

Yusuf Kaplan: Bu ayki sohbetimizde müslüman toplumlar ola
rak en esaslı, en temel
sorunlarımızdan birini
masaya yatıralım istiyoruz: Kur’ân’la nasıl
bir
ilişkimiz
var?
Kur’ân’la kurduğumuz
ilişki ne kadar sahih,
sahici ve de özgürleşti
rici bir ilişki? Kur’ân
hayatımızın neresinde
duruyor? Gerek müslüman toplumlann, gerekse dün
yanın sorunlarının anlaşılmasında, anlamlandırılmasında Kur’ân’dan yola çıkarak yeni bir dil, yeni bir
söyleyiş ve eyleyiş tarzı nasıl geliştirebiliriz? Bu soru
nun üstesinden nasıl gelebilir ve yepyeni imkanları
nasıl icat ve inşa edebiliriz? Bu ayki sohbetimizde,
hem müslümaniarın, hem de dünyanın İslam’ın me
sajına en fazla ihtiyaç hissettiği bir belirsizlikler ve
bunalımlar çağında, bu hayati soruların cevaplarını
araştırmak istiyoruz. Sayın Göksu, sohbetimize sizin
le ve de hermenötik sorunundan başlayalım isterse
niz. Hermenötik nedir? Hermenötik, felsefi ya da
epistemolojik açıdan baktığımızda, ne anlama geli
yor? Sizce, Kur’ân’-ın anlaşılması ve hayata aktarıl
masında hermenötiğin imkanları ya da zaafları neler
dir?
Muzaffer Emin Göksu:. Evet, önce hermenöti
ğin dini bir tarafı var. Batı’da felsefenin ve dolayısıy
la hermenötiğin tarihi Hıristiyanlıkla içiçedir ve Hı
ristiyanlığın anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili bir
problem söz konusudur burada. Problem, elimizin al
tındaki bir metnin okunması ve özellikle anlaşılma
sıyla ilgili bir problemdir. Şimdi önümüzde bir metin
var; bu metni nasıl anlayacağız? Anlama sorunu ne
reden çıkıyor? Hristiyanlık neden böyle bir ihtiyaç
duymuş? Bu konu aslında dinin dayanağı olan vah

yin, o iniş bağlamı ve
daha sonraki geliştiği
süreçle ilgili bir prob
leme dayanıyor. Prob
lem şu; vahiy bir süreç
içerisinde geliyor. Bil
diğimiz bir şey var:
Hz. Musa, Tur dağına
gidiyor,, on emirle ge
liyor; arkasından bir
daha vahiy geliyor.
Hz.Peygambere de A l
lah’ın Mesaj’ı 23 yılda,
parça parça geldi.
Esas problem oradan kaynaklanıyor. Yani bu me
saj geldiğinde bir bağlamı var ve bu anlatılırken hiç
bir problem yok. Şöyle ki: Hz. Peygamber Allah’tan
gelen her şeyi duyuruyor. İnsanlar onu yüz batlarıyla,
jest ve mimikleriyle görüyorlar. Zaten bir problem
üstüne geliyor. Mesela ruhtan soruyorlar. Gerçi Yu
suf sûresi gibi toptan gelenler de var. Ama genelde
bir talep üzerine, bir ortama, bir bağlama geliyor
ayetler. Bu yüzden ilk müslümaniarın bir anlama
problemi yok. Hz. Peygamber bu ortamda sûreyi oku
yor ve sahabe de bunu çok rahatlıkla anlıyor. Burada
sorun şu: Vahyin geliş safhasındaki bu duruma biraz
da felsefe bağlamında ya da epistemolojik bağlamda
baktığımızda. Kuran metni sonra şöyle bir şekil alı
yor: Vahiy önce geliyor, yazılıyor, kaydediliyor, kafa
ya yazılıyor, gönle yazılıyor ve metin oluyor. Problem
daha sonra şurada başlayacak: Bu metin herkese aynı
şeyi ifade etmeyecek. Şimdi, aradan zaman geçiyor;
değişik problemler yaşanıyor ve bu süreçle bu metin
arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz artık. Hz.
Peygamber’in vefatından hemen sonra inananlar
için yeni problemler, sosyal şartlar açısından bu me
tin okunduğunda anlama ve yorum problemi ortaya
çıkıyor. Bu aslında büyük bir problem değildir; doğal
olarak vardır. İnsan hayatının gereği olarak vardır.
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Dün de vardı; bugün de vardır.
tartışmalarını, insanlara sunduğu şeyleri anlatıyor. İl
Şimdi Ferit Esack’ın makalesinde belirttiği gibi
ginç olan nokta, anlatıcı Allah değil, bir insan. Ve
Müslüman, kendisini bir aşağılık kompleksi ve bir sa'
insan tarafından oluşturulan bu metnin kendisi, o in
vunma refleksi içinde görüyor, modern kültür karşı
sanın zaaflarıyla da malul. Mesela dört İncil arasında
ciddi anlam veya bilgi farklılıkları var.
sında. Evet Kur’ân’ı okuyor; ondan bir cevap verme
Kaplan: Şimdi, ilginç bir vurgu yaptınız. Hayatın
ye çalışıyor. Ama bu verdiği cevabın arkasında bir
merkezinde Tanrı’nın sözü ve mesajından çok insan
şey var. Mesela İslam’ın bilime, gelişmeye, değişime
var. Burada bir problem var.
karşı olmadığını çalışıyor.
Ertunç: Evet, hayat sürekli ilerliyor, sürekli deği
Kaplan: Kur’ân’ı başkalarına, bilime, hakim kül
şiyor ve metin giderek hayattan kopuyor. îşte bu
türe vesaire onaylatma çabası.
Göksu: Evet. Aynen öyle. Mesela, Kur’ân’ın ken
noktada bir Musevi’nin veya bir Hristiyan’ın gayet
doğal olarak, dini kaygılarla düşünmesi gereken so
disini açtığımızda değişime karşı bir şey bulmamız
run şu: “Bu metni hayata nasıl uygulayacağım?” İşte
mümkün değil, ama değişimin altını da çizmiyor.
Ama
ne
yapıyoruz;
_______________________
______________________
hermenötik, işlevini bu
Kur’ân’da değişimin altı
rada gerçekleştiriyor.
İnsanlar, K ur’â n ’ın indiği şartlarda ve
nı çizecek ayet arıyoruz.
Burada metni anlayıp
Kur’ân ’ın kendisini anlattığı biçim de
Çünkü problemimiz. Ba
hayata uygulayacak in
tı kültürüyle karşı karşı
değil de, kendi kafalarındaki o tarihsel
sanların katkılarının dev
ya geldiğimizde, değişim,
reye girmesi gerekiyor. İş
dünyalarıyla, kü ltü rel dünyalarıyla
Dolaylı-dolaysız, ilgili-il
te hermenötik bence en
Kur’ân ’ı anlam a sürecine giriyorlar.
gisiz bulduğumuz her
genel çerçevede hayatla
ayeti bunun altına yer
metin arasındaki kopuk
leştiriyoruz. îşte bu ‘‘yeniden okum a” anlamında kar
luğu giderme, metni tekrar hayatın içine çekebilme
şımıza çıkan problemin bir boyutu. Ama bunu o ka
çabası. Şimdi, bu anlamda hermenötik, Hristiyan ya
dar büyütmemeliyiz. Metnin yeni şartlar, yeni ko
da Musevi dünyası için anlamlı bir girişim. Ama
numlar karşısında yeniden okunmasıyla ilgili bu
Müslüman dünyaya taşıdığınız zaman hermenötik
problem yeni değil.
için anlamlı bir girişimdir demek çok zor. MüslümanKaplan: Peki Ahmet Bey, aynı soruyu size de so
1ar için, dinin kaynağı olan Kur’ân bir insan tarafın
ralım. Kur’ân’ın anlaşılmasında, hayata aktarılmasın
dan, Hz. Peygamber ve sahabeleri tarafından yazılmış
bir metin değil.
da hermenötiğin imkanlarından ya da zaaflarından
Kaplan: Otantisitesinde de bir problem yok.
söz etmemiz gerekirse neler söyleyebiliriz? Hermenötik, burada işimize yarayacak birtakım enstrümanlar
Ertunç: Evet, orada bir problem yok. Bu metin
sunuyor mu?
tamamen ilahi iradenin sunduğu bir metin. Burada
bir farklılığımız var.
Ahmet Cemil Ertunç: Bir kere hermenötik. Batı
dünyasında, inanca, hayata, toplumsallığa ilişkin ya
İkinci önemli fark ise bu metin bizzat yaşanan ha
şanan sorunların bir çözüm yöntemi olarak devreye
yatın içinde iniyor. Anlamını yaşanan hayatın için
giriyor. Şimdi ortada bir din faktörü var. Bu din be
de buluyor. Yani o metni anlamak için öyle süper ze
lirli bir metne dayanıyor; fakat bu metinle yaşanan
kalı olmanıza gerek kalmıyor. İniş şartları için söylühayat arasında ciddi kopukluklar var. Hayat farklı bir
yon.ım: Çok entelektüel derinliklere sahip olmanız
kulvarda giderken, metin farklı bir kulvarı işaretli
gerekmiyor; felsefe, sosyoloji, psikoloji, antropoloji
yor. Şimdi, bunları bağdaştırmak gerekiyor; metni
bilmeniz gerekmiyor. Bizzat yaşanan hayatın içinde
‘kurtarmak’ için. Hayatı anlamlandırmak için değil
iniyor. Ben bunu ilahi bir lütuf olarak düşünüyorum.
de, hayatın dışında kalmış dinî metni kurtarmaya yö
Bu anlamda İslam dünyasıyla Hıristiyan ve Musevi
nelik bir girişim. Bugün Hıristiyanların, Musevilerin
dünyası arasında ciddi anlam farklılıkları, ciddi ko
elinde bulunan Tevrat’a veya Incil’e baktığımız za
num farklılıkları var. Ve hermenötik bize hitap etmi
man, bir kere bunların Hz. Musa’nın, Hz. İsa’nın şah
yor, bu bağlamda.
sına inen ilahi kitap olmadığı kitabın kendi kurgu
Fakat, daha Hz. Peygamber’in vefatından hemen
sunda var. Bu kitaplarda bir “insan-kahraman”ın an
sonra İslam’a büyük kitleler halinde giren insanların
lattığı tarihsel olaylar var. Hz. Musa’nın, Hz. İsa’nın
eski kültürel kalıntılarını, inançlarını da İslam dün
hayatını anlatıyor. Onların insanlarla ilişkilerini,
yasına taşıdıkları, o eski İslam dışı inançlarına veya
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na gelmiyor. Bu kitaplar vahiy, siyer, hadis ve yazar
ların kanaatlerinden oluşan bir külliyat. Kur’ân Tev
rat’ı hiç eleştirmiyor. Mesela, “Yahudiler tahrif etti”
diye geçen yerde “kelimeleri kaydırmaları”ndan söz
ediyor. Tevrat’ı, İncil’i, Kitab-ı Mukaddes’i defaatle
okuduğumda şunu gördüm: Bu “müslüman”larm kül
liyatı; “m um in”len n birikimi. İçinde ayetlerin oldu
ğu, hadislerin olduğu, bir de yazanların kanaatleri
olan geniş bir külliyat.
Kaplan: Yani, Kur’ân-ı Kerim’de geçen bilgilerle
Hıristiyanların, Yahudilerin metinlerinde geçen bil
gilerin ortak olduğu noktalar belki çok daha fazla ve
dolayısıyla bizim önyargılı yaklaşmamızı gerektirecek
______________________
bir durum yok.
Özdemir: Tabii ki..
K ur’ân, kendine mesaj ulaşan Yahudi
Şimdi bakın: Kur’ân,
ve Hıristiyanlardan kendi ellerindekini
Tevrat’a referans yapar
tasdik etm ek üzere in en kitaba im an e t
ken, Yahudilerin elinde

İslam’la tam örtüşmeyen inanç ve yaşama tarzla
rına îslami kılıflar uydurdukları bir ortamda, insanlann bakış açıları ve içinde bulundukları tarihsel ko
num itibariyle metinden bir kopukluk gözlenmeye
başlanıyor. Çünkü insanlar, Kur’ân’ın indiği şartlar
da ve Kur’ân’ın kendisini anlattığı biçimde değil de,
kendi kafalarındaki o tarihsel dünyalarıyla, kültürel
dünyalarıyla Kur’ân’ı anlama sürecine giriyorlar. Bu
nun sonucu olarak 1400 yıllık tarih içinde birbirle
rinden kopuk farklı İslam anlayışları oluşuyor. İşte
bu, anlama farklılığından doğuyor. Eğer bu noktadan
düşünecek olursak, hermenötik bizim için de gerekli
dir. Neden? Çünkü bugün yaşayan insanlar olarak bi
zim Kur’ân’ı, indiği şart______________________
lardaki biçimiyle doğru
olarak anlayabilmemiz

için, anlama sorununu
kendimize taşıyıp ‘ben
bu kitap vardı. HıristiKur’ân’ı daha doğru nasıl
m elerini istiyor. A m a kendi kitaplarm ı
yanlarda da İncil vardı.
anlarım?’ sorusunu ken
bırakıp atm alarını asla istemiyor.
İncil için şunu söyleye
dimize sorarak bu yönde
yim: İtikadi problemler
bir çaba sarf etmemiz ge
hariç, ahlakî anlamda Hz. İsa’nın ağzından nakledi
rekiyor.
len, Tevrat’a da atfedilen yorumlar, aslında son dere
Kaplan: O zaman yaşadığımız sorunların anlaşıl
ce dinamik bir tarzda hayatı yorumlayan şeylerdi. O
ması, anlamlandırılması ve aşılmasında, Kur’ân’ın
açıdan Diz kalkıp da ‘o aslî İncil değil’ diye itiraz ede
anlaşılması konusunda bir metod, bir üst dil geliştir
meyiz. O zaman bize şunu sorarlar: Kur’ân, elimizde
mek gerekmiyor mu? Şimdi, bütün sorunlarımızın çö
olmayan bir İncil’i bizden nasıl uygulamamızı ister?
zümünde ilk kaynak olarak Kur’ân’a gitmemiz gereki
Dolayısıyla bu bakışı düzeltmek gerekir.
yor. Kur’ân’a giderken karşılaştığımız sorunları çöz
Kaplan: Burada, aslında Müslümanların önüne
mek için de bizim yeni bir dil, yeni bir konuşma biçi
çok ciddi bir imkan açılabilir. Bu, Müslümanların öz
mi geliştirmemiz gerekiyor ki, insanlara bir şeyler
güvenlerini artıracak ya da paranoya geliştirmelerini
söyleyelim. Bu konuda siz ne söylemek istersiniz,
ortadan kaldıracak bir şey. Peki burada, kısaca, diğer
Şemseddin Bey?
kültürlere, dinlere mensup insanlarla, toplumlarla,
Şemseddin Özdemir: Bir defa Ehli Kitap metin
Batı’yla ilişki kurmamızda böylesine kuşatıcı, kucak
leriyle ilgili bizde bir önyargı var. Ben öncelikle bu
rada bunu tartışmak isterim: Mesela, bizde Tevrat
layıcı bir bakışın bize kazandıracağı şey ne?
veya İncil bir defada inmiş gibi bir anlayış var. Bunu
Özdemir: Yani Tevrat’la İncil’i bize Kur’ân öğret
ti. Önyargısız okumamız lazım. Bu okuma bizi bir ye
açımlamak gerekiyor. Şimdi, ilk olarak; Hz. Musa’ya,
re götürür. Ortak noktalarımızın çok fazla olduğunu
‘Firavun’a git’ emri var, sonra on emir var, başka bir
görürüz. Aslında Yahudi ve Hristiyanlar da kendi ki
emir var; yani bir tedricilik var. Her an Musa vahiy
almış. Tevrat’ı dikkatli okursak; hem Kur’ân’daki
taplarını önyargılı okuyorlar. Oysa Kur’ân’da geçen
birçok ayet Kitab-ı Mukaddes’te ve İncil’de de var;
Tevrat’ı, hem de Kitab-ı Mukaddes’teki Tevrat’ı
okursak, göreceğiz ki bir anda inen bir metin değil.
karşılıklı olarak.
Kaplan: Batılıların Müslümanlığa ve müslümanİkincisi Kur’ân-ı Kerim’i parantezlemeden okuduğu
muz zaman, Kur’ân-ı Kerim, Tevrat ve İncil’i eleştir
lara tarihsel olarak önyargılı yaklaşmalarını sağlayan
nedenlerden biri burada gizli galiba. Müslümanlığın
miyor; olduğu gibi kabul ediyor, referans olarak atıf
bu tavrının Batılıların müslümanlığa yaklaşımındaki
ta bulunuyor ve uygulanmasını o ümmetlerden özel
önyargıyı ortadan kaldırmaya bir katkısı olabilir mi?
likle istiyor.
Özdemir: Olabilir. Şöyle ki: Kur’ân, kendine me
İkinci önyargı, bu kitaplar bozulmuştur yaklaşımı.
saj ulaşan Yahudi ve Hıristiyanlardan kendi ellerin
Bunun tersi bunların mutlak vahiy oldukları anlamı
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dekini tasdik etmek üzere inen kitaba (Kur’ân’a)
iman etmelerini istiyor. Ama kendi kitaplarını bıra
kıp atmalarını asla istemiyor. Belki bu ayrı bir tartışma konusu, ama biz onlara şunu deriz: Evet elinizde
ki kitap, müminlerin büyük bir tarihsel birikimidir,
içinde eksiklikler olabilir. Bunlar hiç önemli değil.
Kur’ân dışındaki bizim İslam külliyatında nasıl eksik
likler varsa, orada da vardır. Şimdi, bu kitabı uygula
maya onları çağırdığınız zaman, onların kendi kitap
larını referans almaları kaydıyla asla Hz. Peygamberi
reddetmeleri mümkün değildir. Çünkü böyle bir ifa
deyi kitaplarından çıkaramazlar. Üstelik, Hz. Muhammed(s)’e gelen kitap hem onların kabul ettiği
bütün peygamberleri kabul ediyor, hem de onların
kitaplarını tasdik ediyor.
Kaplan:Bence çok önemli ve açılım sağlayacak
bir şey bu. Sayın Ertunç, siz bir şeyler söyleyeceksiniz
galiba. Buyurun..
E rtunç: Teşekkür ederim. Şimdi bir kere Hıristiyanlara, Musevilere önyargılı yaklaşım var. Doğru.
Fakat burada şu ayrımı yapmak lazım: Incil’in ve
Tevrat’ın tarihselliği bizim önyargılı yaklaşımımızın
bir gereği değil. Çünkü Musevi dünyasının da Hıris
tiyan dünyasının da kabulü. Şu anlamda: Mesela İn
cil; düşünün ki İsa’dan bahsediyor, İsa’nın ölümü ve
sonrasından bahsediyor. Dört tane ayrı metni var ve
bunun dördü de kabulünüz. Yani bu gibi kitapların
tarihselliği konusunda ben Müslüman dünyayla Hı
ristiyan dünyası arasında bir farklılık olduğunu dü
şünmüyorum. Bu anlamda bizim hadis külliyatımız
da tarihsel ve tarihsel olduğu için de mutlak ölçü de
ğil; ancak Kur’ân’ın süzgecinden geçmek şartıyla
doğrulanabilir.
İkinci nokta şu. Tamam, İncil veya Tevrat, tarih
sel bir metindir. Bunların tarihsel olmaları bütün
yanlışları bünyelerinde taşıyor oldukları anlamına
gelmez. Öyle ki bunlarda Müslümanların da kolayca
kabul edebilecekleri yığınla doğrular vardır.
Kaplan: Abdullah Bey, siz hermenötiğin imkan
ları ve zaafları konusunda neler söylemek istersiniz?
Abdullah Yıldız: Burada ilkin şöyle bir tespit
yapmak isterim: Kur’ân’da Allah doğrudan insanlara
hitap ediyor: "Eyyühe’n-nâs” diyor. Ama Tevrat ve
İncil’de Allah’ın sözlerine yer veriliyorsa da, genel
likle insan sözü var. Hz. İsa’nın, Musa’nın başından
geçen olaylar, konuşmalar var. Dolayısıyla onlar bu
anlamda beşeri bir metin; ilahi kaynaklı ama sonuç
ta beşer tarafından şekillendirilmiş ve elimizin altına
konmuş bir metin. Şimdi bu metinleri yorumlama
çabaları hermenötik bağlamında bir anlam kazanı
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yor. Ama bunu Kur’ân’a tatbik etmeye kalkıştığınız
zaman sorun çıkmaz mı? Çünkü Kur’ân tamamen
farklı. Zira Allah bize; ezelden-ebede bizim algılama
düzeyimize göre hitap ediyor. O zaman hermenötik
yöntem burada boşlukta kalır gibi geliyor bana.
Göksu: Yalnız, şöyle bir durum var. Farklı olan
şeyi, tabiî o metnin kendi yapısında, kendi özelliğin
de ararız. Ama sanıyorum burada hermenötiği değiş
tiren şey, yani bir beşeri sözle ilahi sözün hermenötik
bağlamında anlaşılmasındaki temel fark, o metne
imanla ilgilidir. Mesela, Marksizme yürekten inan
mış bir Marksistin, Das Capital’d ek i o cümlelere, be
nim Allah’ın kitabına inandığım kadar inanmış ol
ması gerekir. Ama Marx bana göre bir beşerdir ve
yaptıkları/ettikleri de sıradan şeylerdir, çoklukla yan
lıştır. Yani o inanma bağlamını anlatmak istiyorum.
Ben ilahi metnin sübutunu, kendisini, doğasını, var
lığını tartışmaya gerek duymuyorum. Anlamam ge
rektiğini ve bana mutlaka bir şeyler verdiğini düşü
nüyorum.
Kaplan: Peki, Abdullah Bey, Kur’ân’ın “anlaşıla
bilirlik” noktasında diğer dini metinlerden farklı
olan yanları nelerdir?
Yıldız: Öncelikle Kur’ân-ı Kerim, insanlığın Hz.
Adem’den beri değişmeyen temel sorunlarıyla ilgile
niyor. Bu anlamda beşeri metinlerden ayrıştırılması
gereken en önemli noktası bu.
İkincisi, Kur’ân kolay anlaşılabilir “ortalama” bir
dil kullanıyor. İmam Şatıbî, Muvafakac'ta: “Kur’ân
ümmi bir topluma indi, yani muhatapları ümmi idi.
Dolayısıyla Kur’ân da. Şeriat da ümmî olmak zorun
daydı” der. Yani Kur’ân’ın muhataplarının sosyoloji,
felsefe, psikoloji... gibi bilimleri bilmeleri gerekmi
yordu. Vasat insanın kolayca algılayabileceği tarzda
Allah onlara hitap etti. Mesela imanı konular, A l
lah’a iman konusu insanların kolayca algılayabile
cekleri tasvirler, sıfatlar ve özelliklerle tanımlandı.
Kavranılması zor olan meseleler ise, ‘Allah her şeyden
münezzehtir’ şeklindeki genel bir tenzih kaidesine ha
vale edildi. Amelî konulara gelince, son derece yalın,
herkesin anlayabileceği evrensel ölçekli şeyler kulla
nıldı. Mesela, namaz vakitleri güneşin doğuşu, şafa
ğın sökmesi, güneşin batışı vb. gibi herkesin kolayca
anlayabileceği şeylere bağlandı.
Ancak, Tirmizi’de geçen bir hadisi şerif bağla
mında hermenötiğin imkanlarından yararlanılabilir
mi diye de düşünüyorum. Peygamberimiz(s) buyuru
yor ki: “Karanlık geceler gibi işlerin karıştığı zaman
Kur’ân’a sanlın. Zira onda sizden öncekilerin kıssaları
vardır. Sizden sonrakilerin haberleri vardır ve sizin ara
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mzda bulunan, yaşadığınız problemlerin hükmü var
dır, çözümü vardır.” Şimdi, Ferit Esack’m işaret ettiği

var?” buyurulur. Tedebhür, iyiden iyiye düşünmek, bir
şeyin sonunu, geleceğini düşünmek demektir Yine

gibi, eğer hermenötik geçmişle gelecek arasında iliş
ki kurmamızı sağlıyorsa; Kur’ân bugünün sorunlarını

“tefekkür etmiyor musunuz?”, “tezekkür etmiyor mu
sunuz?”, “akletmiyor musunuz?” gibi çok sayıda ayet

çözmenin yollarını, geleceği okumanın da ipuçlarını

var. Dolayısıyla burada Şatıbî’nin veya Dehlevi’nin

sunuyor.

bahsettiği ‘ortalama bir dil; herkesin anlayacağı bir

Kaplan: Abdullah Bey, burada “ümmi” kavramı-

dil’, muhatabı sorumlu tutma bağlamında şarttır. Ya

nın hangi anlamda kullanıldığını biraz açabilir misi

ni Kur’ân’ın muhatabı olan insanlar açısından, “yi
yin, için ama israf etmeyin”, “yalan söylemeyin”

niz?
Yıldız: Tabii ki... Kelimenin kökenine inecek

emirlerinde anlaşılmayacak bir taraf yoktur. Ama siz

olursak; “üm ” anne demektir. Annesinden doğduğu

bunun üzerine felsefe yapabilirsiniz; bir entelektüel

gibi kalmış olma, herhangi bir şey ilave etmeme an

olarak, bir bilim adamı, bir sosyolog olarak... Ama

lamında, cahil, okuma-yazma bilmeyen şeklinde kul
lanılıyor. Bu manada Kur’ân ümmi bir topluma inmiş

Kur’ân’a muhatap olan sade insanın yalanla ilgili al
gılayacağı şeyler neyse, o ondan sorumludur. Bu an

tir derken, içinde bulundukları şartlar böyle olsa bile

lamda mesela bir siyaset veya ticaret erbabının “ya

Kur’ân’ın mesajını anlamaya, algılamaya müsait bir

lan söylemeyin”den anlayacağı nüanslar farklı olabi

toplum diye düşünebiliriz. Ama bu çerçevede Şatıbî
ve Şah Veliyullah Dehlevi’nin yorumlarını aktarırsak;

lir. Kur’ân’ın müthiş bir mucizevi özelliğidir bu.

onların söylediği şu: Şehirli-köylü, zeki-kalınkafalı,
okur yazar-cahil... hiçbir ayrım yapmadan, Kur’ân
herkesin anlayabileceği ortak bir dil kullanmıştır.
Göksu: Şöyle de diyebilir miyiz? Herkesin anla

Kur’ân herkese kendi anlayacağı seviyede hitap et
mekte ve kendisinin nasıl okunması, nasıl algılanma
sı gerektiğine dair de yöntemler vaz’etmektedir.
Kaplan: Aslında bunun adı hermenötik de olabi
lir, başka bir şey de, fark etmiyor. Neden ihtiyaç duy

yabileceği bir şekilde, herkesin anlama seviyelerine

duğumuz önemli.

göre ve herkesin mutlaka bir şey anlayabildiği, her
kesin kendi çapında ahlaki hayatı gerçekleştirebile

Yıldız: Elbette, kelimelere takılmamak lazım.
Yalnız burada çok önemli ve dikkat edilmesi gereken

ceği bir yol, bir dil kullanmıştır Kur’ân. Yani entelek

bir şey var. Hz. Ömer’in bir sözü ile hatırlatırsak; di

tüel düzeyin farklı olduğunu sanıyorum. Bizden bek

yor ki: “Siz Kur’ân’a tabi olunuz; Kur’ân’ı kendinize

lenen entelektüel düzeyde İslam’ı anlama, çok iyi yo
rumlama, filozofça bilme filan da değil şüphesiz. Bir

uydurmayınız. Eğer kendinizi Kur’ân’a uydurursanız

bedevinin, köylü bir insanın ayetten anladığı bir şey

(yani önyargısız yaklaşırsanız) 't’e ona tabi olursanız, o
sizi Cennete kadar götürür. Ama Kur’â n ı kendinize uy

var. Mesela, “zerre kadar hayır yaparsanız onun kar

durursanız (kendi önyargılarınıza onay aracı yaparsa

şılığını, zerre kadar şer yaparsanız onun karşılığını gö

nız) , o zaman Cehenneme kadar gidersiniz- ”
Kaplan: Şimdi, Kur’ân’ın anlaşılması konusunda
tarihsel olarak Müslümanların geliştirdikleri tefsir,

rürsünüz”; durur düşünür ve hayatında benden çok
daha iyi bir şey ortaya çıkarabilir. Ben filozofça dola
şırım ortalıkta, ama şüphesiz o benden kat kat iyi an
lamıştır. Açıklama, bilme değil, anlamıştır. Herme
nötik aslında ayırmaya çalışıyor bunu. “Anlama” di
yor. “Bilme” değil anlama. Yani dediği şey de şüphe

tefsir usulü, fıkıh usulü vs. gibi bir yığın disiplin, me
todoloji var. O zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor:
Müslümanlar ister istemez, karşı karşıya kaldıkları
tüm sorunları anlamlandırmak için Kur’ân - 1 Kerim’e

siz problemler var. Yani ben burada hermenötiğin bi

başvuruyorlar. Dolayısıyla yeni durumları Kur’ân’dan

ze problemsiz bir yol-yöntem önerdiğini anlatmak

yola çıkarak tanımlamaları; yeni bir “çıkış yolu”

için söylemiyorum. Yalnız hakkını yemeyelim. Be

önermeleri gerekiyor. Şimdi şu an yaşadığımız sorun

nim şu anda anlatmak istediğimi ifade etmeye çalışı

ların anlamlandırılması ve anlaşılması konusunda

yor.

Kur’ân’dan nasıl yararlanabiliriz? Kur’ân-ı Kerim’in

Yıldız: Söylediklerinize katılıyorum. Ben bu soru

kendine özgü bir metodolojisi var mı? Onun dışında

nun şöyle açımlanabileceğini düşünüyorum: Kur’ân’a

Müslümanların Kur’ân’ı anlamasına ilişkin önerdiği,

baktığımız zaman; sık sık “bunda ilim sahipleri için,

dolayısıyla tarihsel olarak Müslümanların ortaya

fıkhedenler için, derin düşünenler için ibretler var

koyduğu veya bizim geliştirebileceğimiz yöntemler

dır” ifadeleriyle karşılaşırız. Keza; “Hala Kur’ân’ı te-

var mı?

debbür etmiyorlar mı? Kalpleri üzerinde kilitler mi

Şemseddin Bey, sizinle devam edelim, isterseniz.
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Özdemir: Bence birinci sorun şu: Bizde sürekli ve
dinamik bir Kur’ân okuma süreci yok. Kur’ân’ı anla
dım diyenlerin çoğuna bakarsanız, hayatlarında üçbeş defa ciddi olarak Kur’ân’ı okumadıkları görülür.
Şimdi Kur’ân’ın anlaşılması için bir kere bu kitap
hakkında ciddi bir bilgiye sahip olmak, onu tanımak
lazım. Bu nasıl bir kitap, neden bahseder?
İkincisi: Hz. Musa Kitab-ı Mukaddes’in bir bölü
münde diyor ki: “Şu şeriat kitabını size bıraktım, İsrailoğullarından her yedi yılda bir ne kadar kulakları
işiten ve aklı başında adam varsa bunu okuyacaksı
nız.” Kadınlar, çocuklar ve erkekler. Yine mesela
Üzeyir, Babil dönüşü Israiloğullarmı Kudüs’te toplar
ve bütün insanları bir
______________________
hafta boyu eğitimden ge
çirir. Şimdi bunu niçin
örnekledim? Karşılaştığı
mız sorun şu: İslam adına
çok büyük iddia sahibi

H erkesin

çekilmişsiniz, fildişi kulenizde kupkuru, ruhsuz bir
entelektüel çaba ile bir anlama çabası içine giriyorsu
nuz; Kur’ân size açmıyor kendisini. Niye? Çünkü bu
Kur’ân, bir kenara çekilmiş, münzevi bir hayat yaşa
yan bir peygambere bir anda inmedi. O dinamik ha
yatın içinde bir yandan mücadele veriyor, bir yandan
sorunlarla karşılaşıyor, insanlar soru soruyor ve
Kur’ân bunlara tekabül ede ede iniyor.

Öte yandan; Kur’ân beşeri anlamda sistematik bir
kitap değil. O bir “mektuplar mecmuası”, o bir “hayat
kitabı”. Hayatın gerçeklerine, pratik sorunlarına te
kabül ederek indiği için, Kur’ân ancak bu dinamik
atmosferde anlaşılabilir. Yani Kur’ân dinamik bir ça______________________
ba ortaya koyan, onun
anlayabileceği bir şekilde, se hayata aktarılması konu
sunda mücadele veren,

viyelerine göre ve herkesin m utlaka bir

teoriyle pratiği birlikte
götüren, Kur’ân’ın öner
diği hükümleri hayata
da ahlaki hayatı gerçekleştirebileceği
aktarma konusunda gay
olan
insanlar
bile
bir yol, bir dil kullanm ıştır Kur’ân.
ret sarfeden insanlara yol
Kur’ân’ı ciddi olarak oku
gösteriyor.
muyorlar. Okumama diye
Bu bağlamda Kur’ân’ı nasıl okumamız gerekir, so
bir problem var. Eğer adam gibi, dört başı mamur ve
rusuna cevap ararsak... Bakara sûresinin 121. ayetin
sürekli devam eden bir tedricilik içinde Kur’ân-ı Ke
de, “kendilerine kitap verdiklerimiz onu tilavetin hakkını
rim okunursa, anlamanın ilk engelini aşmaya başla
vererek okurlar” buyuruluyor. Tilavetin hakkını ver
rız.
mek öyle sesinizle, gırtlağınızla, mahreçlerle ilgili de
Kaplan: Peki, bugün yaşadığımız sorunları anla
ğil. Kur’ân’ı bir müzik esprisi içinde değil, düşünerek,
mak, anlamlandırmak ve çözmek konusunda
anlayarak, yaşayarak, iliklerinizde hissederek oku
Kur’ân’dan nasıl faydalanacağız? Bu konuda neler
maktır. “Semi’nâ ve eta’nâ” ayeti bu konuda çok an
söylersiniz?
lamlı bir tutumu formülleştiriyor: İşittik ve itaat ettik.
Yıldız: Bir ayet-i kerimeden yola çıkarsak; “Bizim
Yine bir ayet-i kerime’de iki kuşak arasındaki fark
uğrumuzda yeterli cehdi gösterenlere biz yollarımızı aça
çok enfes bir şekilde ortaya konuyor: “Onlara ayetle
rız” diyor Allahu Teala. Yani siz öyle bir cehd, gayret
rimiz okunduğu zaman ağlayarak ve derileri ürpererek
ve dinamik çaba içinde olacaksınız ki, Allah da size
derhal secdeye kapanırlardı.” Yani hemen onu kabulle
kitabının sırlarını açsın. Bir hadiste de şöyle deniyor:
nir, hayata aktarma noktasında bir gayrete girerlerdi.
“Ümmetim altın ve gümüşe değer verdiği zaman, onlar
“Ama onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, onlar nama
dan imanın heybeti kalkar. Emri bi’l-maWuf nehyi ani’lzı ihmal edip savsakladılar.” Tabi namaz ve Kur’ân içimünkeri terkettikleri zaman da vahyin bereketinden mah
çe kavramlar. Dolayısıyla Kur’ân’ı anlama çabalarını
rum kalırlar. ” Şimdi biz de vahyin bereketini tartışı
da savsakladılar; tüyleri ürpererek, anlayarak okuma
yoruz. Yani eğer siz Kur’ân’ı anlama ve hayata aktar
dılar.
ma konusunda, iyiliği emredip kötülükleri engelleme

şey anlayabildiği, herkesin kendi çap ın 

konusunda bir cehd, bir çaba ortaya koymuyorsanız,
bunu birincil mesele olarak almıyorsanız, toplumu
değiştirme ve dönüştürme konusunda bir faaliyetiniz
yoksa, Allah size “yollarını” açmıyor: “Bir toplum
kendi özünü değiştirmedikçe Allah o toplumun konumu
nu değiştirmez-” (Ra’d, 11). Kur’ân’la sürekli irtibat
halindeyseniz, her okuyuşunuzda problemlerinize te
kabül eden yeni ayetlere rastlıyorsunuz. O dinamik
ortam içerisinde Kur’ân kendisini size açıyor. Ama
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Bu anlamda Kur’ân’ı tertil üzere okumak. Kur’ân’ın bizzat önerdiği bir yöntemdir. Yani aralıklarla,
dura dura, hazmede ede, sindire sindire okumak. Bu
nu İbn Mes’ud çok güzel ifade etmiş. Diyor ki: “Biz
on ayet alırdık, hayatımıza aktarırdık. Sonra diğer on
ayete geçerdik.” Bu hem devamlılık ifade ediyor,
hem de tedricilik.
Kaplan: Az önce sözünü ettiğiniz “önyargısız okuma”yı biraz açabilir misiniz?
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Yıldız: Evet.. Hz. Ömer, “Kur’ân ’ı kendinize uy

hiçbir şey yoktur. Eşcinselin kendi eşcinselliğini
Kur’ân’la meşrulaştırmaya çalışması gibi.
durmayınız. Siz Kur’â n a uyunuz" der. Ben bunu şöy
le anlıyorum: Şimdi zihinlerde oluşmuş ön kabuller
Yıldız: Kur’ân ayetlerini kendi bağlamından ko
var. Bu önyargılarınıza ters gelen Kur’ân hükümleri
parmak da bu önyargılı okumayı kolaylaştırıyor sanı
ni es geçiyorsunuz veya te’vil ediyorsunuz. Kafanızdarım. Mesela Cebriye, Kaderiye, Mutezile gibi akımlar
kileri doğrulayacak, önyargılarınızın hemen altına
bu noktada hataya düşüyorlar. Adam sadece işine ge
iliştiriliverecek, sizi onaylayacak şeyler arıyorsunuz
len bir ayeti alıyor. Sözgelişi, “Allah dilemedikçe siz
Kur’ân’dan. İşte bu duygulardan arınmış olarak oku
bunu yapamazsınız” anlamındaki ayeti alıyor. O za
mak gerekiyor Kur’-ân’ı...
man benim dilememin bir anlamı yok, diyor. Oysa
Pzdem ir: Burada bir şey ifade edeyim. Aslında bu
bir başka ayette de şöyle deniyor: “Başınıza gelen fe
çok zor bir iştir. Yani aileniz, akrabanız, içinde bu
laketler kendi elinizle yaptıklarınız yüzündendir. A l
lunduğunuz toplumun kültürü sizin önyargınızdır.
lah zulmetmez, siz kendi kendinize zulmedersiniz.”
Şimdi bu anlamda önyargıdan arınmak, teoride çok
Bütün bunlar bir arada düşünüldüğü zaman, yani
kolay bir şey, ama pratik______________________
_______________________
Kur’ân kendi bütünlüğü
te çok zor bir iştir. Ve biz
içerisinde okunduğu za
İslam ’ın tarihsel bir bedeni vardı; sün
belki de bir çok ayeti ön
man daha doğru anlaşı
n et başta olm ak üzere, fıkıh, ulema
yargılı okuyoruz. Allahu
lacak demektir.
‘orada duran’ bir şeyi aşka dönüştürüp
alem. Ama her an ‘acaba
E rtu n ç:
Kur’ân’ı
bizde önyargı problemi
kendi bütünlüğü içinde
bir biçim de anlam a, yaşama şansını,
var mı?’ diye düşüneceğiz,
okumak tabii ki en
im kanını veriyordu.
okurken. Yani bugün, ön
önemli yöntemlerden bi
yargıyla okumak ne de
ri. Ama ben aslında yön
mek? Örnekleyelim: Adam demokrasi’yle veya sosyatemin son derece basit olduğuna inanıyorum. Şimdi
lizm’le ilgili olarak okuyor Kur’ân’ı; demokrasiyi çı
“Ben önyargılı mıyım?” diye kendinize sorup da met
kartıyor, sosyalizmi çıkartıyor, kapitalizmi, laikliği çı
ne yaklaşırsanız, önyargıyı büyük oranda çözersiniz
kartıyor. Kur’ân’dan bunlara delil arıyor. Geçmişte
diye düşünüyorum. Ondan sonra Kur’ân’ı bütünlüğü
de o günkü fikir akımlarına göre Kur’ân okunmuştu.
içinde anlamak, nüzul sebeplerine dayalı olarak anla
Böyle önyargıyla okumaya başladığımız zaman ayet
mak, sahih hadisler eşliğinde anlamaya çalışmak...
leri tamamlayarak gideriz veya ilave ederek, paranbu çabayı destekleyecek yöntemlerdir diye düşünü
tezleyerek gideriz. Doğrusu önyargısız okumak çok
yorum.
zor bir iştir.
Yine Kur’ân’ın önyargısız, kolay anlaşılmasına
Ertunç: Zaten önyargısız okumayı bir başarırsak,
ilişkin dikkat çekmek istediğim bir konu da şu: Az
ilahi iradenin muradına uygun olarak okumuş oluruz
önce Abdullah Bey’in verdiği örnekten hareketle
ve sorun çözülür. İnsan niçin önyargılıdır? Çünkü in
söyleyeyim. Kur’ân’ı insanlar anlar mı? Evet, Kur’ân’ı
san içinde yaşadığı çevrenin, toplumun ürünüdür.
zeka problemi olmayan bütün insanlar anlar. Fakül
Dolayısıyla bunlar insana bir yığın önyargılar oluştu
tedeki profesörden, entelektüelden dağdaki çobana
rur. Size ilginç bir örnek vereyim. T V ’de seyrettim;
varıncaya kadar herkes. Çünkü Kur’ân herkese hitap
adam eşcinsel ve program yapımcısının ‘siz müslüeder.
man mısınız’ sorusuna ‘müslümanım’ cevabını veri
Kaplan: Ama algılama biçimi farklı olabilir.
yor. Peki Kur’ân’da eşcinsellik yasak. Yani hem eş
Ertunç: Tabi, algılama biçimi farklı olabilir. Ya
cinsel oluyorsunuz, hem de müslüman olduğunuzu
lan örneğinde olduğu gibi. Şimdi yalanı yasaklayan
söylüyorsunuz; bu problemi nasıl çözüyorsunuz?” so
Kur’ân. Mesela bir çoban, sürü sahibinin koyununu
rusuna “Hayır Kur’ân eşcinselliği yasaklamıyor” diye
kesip yer de, eğer bunu kurt kaptı derse, bu yalana te
cevap veriyor. Peki Lût kavmi konusunda ne diyor
kabül eder. Bir entelektüel için de birisinin makale
sunuz sorusuna cevabı ise çok ilginç: “Kur’ân, eşcin
sini çalar, üzerine kendi ismini yazarsa, buradaki de
selliği yasaklamıyor, Lût kavmini aşağılıyor. Çünkü
başka bir yalan. Öyleyse Kur’ân’ı anlamanın en
onlar karşıdaki şahıs bu işe rıza göstermeden bu işi
önemli yöntemlerinden biri de her insanın, yaşadığı
yaptıkları için suçlanıyorlar.” Şimdi burada sorun ne
şartlar içinde Kur’ân’ı doğrudan kendisine muhatap
dir? Kişi kendi düşüncesini, içinde yaşadığı çevreyi,
alıp, ‘Allah bana ne diyor?’ diye okumasıdır.
kendi nefsini merkeze alırsa, Kur’ân’da bulamayacağı
Yıldız: Allah da herkesi anladığından sorumlu tu
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tuyor zaten, daha fazlasından değil. Aksi Allah’ın
adaletine ters gelir. Çünkü Allah kimseye gücünün
üzerinde yük yüklemez.
G öksu: Şimdi, şüphesiz herkes Kur’ân’ı anlar ve
anladığı düzeyden sorumludur. Yani birileri anlar, birileri anlamaz, birileri de birilerinin anlaması dolayı-

rışıklığından arınmaya ihtiyacımız yok mu/
G öksu: Burada donanım çok önemli. Yani ta
mam, işin zihinsel bir tarafı var, bilgisel bir tarafı var.
Ama bu süreci bilgi sürecine endeksleyip onunla so
nuçlandıran bir tutumdan kaçınmak gerekiyor. Hat

sıyla anlar, olmaz. Ancak, daha iyi anlayanlar, daha

ta bu zihinsel inşa ile ilgili şeylerden birisi bütünsel
lik sağlama. Kur’ân’ı bütünüyle yakalama, bütünsel

iyi anladığı kabul edilenler vardır. Mesela Kur’ân,

lik belki bu açıdan tek taraflı bir bakış. Aslında bu

“savaşa çıkarken hepiniz gitmesin, birileri arkada kalsın,
onlar daha iyi öğrensinler ve dönüşte diğerlerine anlatsın

konuda da dikkatli olmak gerek. Bütünsellik yerine
göre yanıltıcı olabilir. Çünkü bu bütün dediğimiz şe

lar." diyor. Yani alim olan vardır. Ama herkes so

yi biz kuruyoruz. Mesela, Fazlurrahman’dan bir örnek

rumlu olduğu kadar anlar.
Yıldız: Müslümanları Kur’ân’dan uzaklaştıran ifa

vereyim. Kendisini rahmetle anıyorum, takdir etti
ğim bir insan. Şimdi bir örneği var onun, diyor ki:

delere karşı bizim ‘herkes Kur’ân’ı anlar ve Kur’ân’la

Bakın, ekonomi ile ilgili belli ayetler var. Bir düzine

muhatap olmalıdır’ vurgusunu yapmamız gerekiyor.
Göksu: Tabii ki. Ancak ben önyargı kavramı ko

kadar ayet var. Bu ayetleri her gün okuruz, çıkarırız

nusunda da bir şey söylemek isterim: Bu, inşaî bir

ve düşünürüz. Bu ayetlerin her biri bize bir şey verir.
Mesela “mallarınız aranızda dolaşan bir devlet olma
sın.” Şimdi, ilk bakışta bu yöntem doğru gibi gözükü

kurgudur. Sıkıntılardan birisi bu: Kafamızda yeniden
kurma. Zaten, Kur’ân’ı anlama, Kur’ân’ı yeniden oku

yor. Ama bir başka alanda ayetleri ortaya döküp bü

ma kavramı, içinde bulunduğumuz duruma göre bir

tünselliği budur diye çıkarmaya çalıştığımızda bütün

uyarlama temel esprisini de taşır. Burada, diyeceksi

sellik çok farklı biçimlerde ortaya çıkar. Herkes fark
lı bir bütünsellik çıkarır burada. O bütünsellik neden

niz ki, elbette zamanımıza göre anlayacağız, bu gayet
doğal bir şeydir. Tabii, ancak yenidenliğin arkasında
bir de yeniden anlamayı yönlendiren, şekillendiren -

farklı olur, onu söylemek istiyorum. O bütünsellik o
benim sakınılması gerektiğini düşündüğüm zihinsel
inşa çerçevesinde olup bittiği için öyle olur. Yoksa

özellikle içinde bulunduğumuz modern dünyada- şey
ler var. Burada, zihinsel bir kurgu, bir yeniden inşa

hayatla paralel olarak o bütünsellik, bizzat zihinsel

dediğimiz durumla karşı karşıya kalıyoruz. İslam’ı ye

bütünsellik değil algılama hayatındaki bütünsellik

niden inşa: Yeniden inşa kelimesi, naiv biçimiyle
Kur’ân’ın anlaşılmasından biraz daha farklı bir şey.

olursa, o başka.
Deyim yerindeyse İslami anlayışımızın bir beden-

Yeniden inşada şu var: Modem çağda özellikle poli

leşme sorunu var. Yani o zihinselin bir dışlaşma prob

tik vb. şeylerin etkisi, diktesi altında; anlama, kalp,
gönül ve vicdanda, hayatta kurmadan daha farklı bir

kaygılarımız bununla alakalı. Şimdi tarihsel bir bede

lemi var. Bütün eleştirilerimiz, bütün sıkıntılarımız,

anlama da değil bu. Açıklama dediğimiz bir düzeyde

ni vardı İslam’ın; sünnet başta olmak üzere, fıkıh,
ulema -çok farklı şeyler söylüyorum belki, çünkü biri

olup birden bir duruma gelme. Bu şunu getiriyor o za

beşeri grup, birisi bir yöntem, birisi bir kültürün üni-

man: Bu yeniden inşa, bakıyorsunuz bir söylem biçi

tesi-; bunlar -tırnak içinde söylüyorum- ‘orada duran’

minde ortaya çıkıyor.. Eylem yok, amel yok; bir söy
lem ortamı oluşturuluyor. Ancak Kur’ân’ı anlama sü

bir şeyi aşka dönüştürüp bir biçimde anlama, yaşama

recinde korktuğum, endişesini duyduğum şey, zihin

rak bunların hiçbiri yok. Bunların getirdiği sıkıntılar

sel bir inşaya dönüştürme problemidir. Eylemden,

dan söz ediyoruz. Şüphesiz bunlar bir bedeni ifade

amelden kopuk bir kafada, bilgisel olarak inşa edilen,

ediyordu; Müslümanın ‘orada’ durduğunu gösteriyor

hayal dünyasının bir ürünü olarak... Demokrasi ve İs

du.

biçimde zihinsel bir inşa, bilgide kurma var. Hatta

şansını, imkanını veriyordu. Şimdi yönlendirici ola

lam’da her şey var ama bu İslam’da değil, ya da İslam

Kaplan: Dolayısıyla teheddün ediyordu.
Göksu: Evet teheddün ediyordu. Şimdi ise ‘orada

bunda değil” deniyor. Böyle bir duruma yol açan bir

duran’ bir şey yok. Ben İslam’a uyamıyorsam; İslam’ı

zihinsel inşayı aşmanın yollarını aramaları gerekir

ben kendime uydururum. Halbuki önce öyle değildi.

Müslümanların, diye düşünüyorum.
Kaplan: Sadece Kur’ân’ın değil, İslam’ın anlaşıl

Öyle olmamasının nedeni de, bir bedeni vardı. O be

masında da ilk önce zihinsel bir donanıma, kafa ka

büyük çapta tasfiye edildiği bir dönemdeyiz. Ama

lam, İslam ve sosyalizm, İslam ve ekonomi vs... “İs
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mesela sünnet son zamanlarda tekrar önem kazandı.

Yani, siz mukaddes kitabınızı alırsmız, öper tepenize

Kuşkusuz sevindirici bir gelişme. Dediğimiz gibi, bü

koyarsınız. Cuma günleri ölmüşlerin ruhu için okur
sunuz; ama bir süre sonra birileri gelir size hatırlatır:

tün eksikliklere rağmen, o sırf zihinsel inşa, o hayali,
o zihni inşayı zihinsel inşa olmaktan çıkaran bir be-

Der ki: Yahu, bu Yasin-i Şerif buyuruyor ki “Bu kitap

denleşmeye denk düşen test edici bir tarafı var işin.

ölüler için değil, diriler için gelmiştir." Sonra, Allah’a

Kaplan: Şimdi, şöyle bir sorum var: Müslümanlık

şükür, sayamayacağımız kadar meal, tercüme ve tefsir

konusunda kafasında sorusu olan, Müslümanlıkla

var. Bunlarla bir biçimde irtibat kurar insanlar ve bu

ilişkileri zayıf olan insanlar var. Müslüman toplumlarında da yaygın bir şey bu; insanların İslam’la ilişki

irtibatı kurduğu andan itibaren de -işte biz bunu tav
siye ediyoruz- Allah’m kitabını anlamaya, hissetme

leri zayıf. Şimdi bu insanlar Kur’ân’ı nasıl okuyacak

ye, yaşamaya çalışır.
Kaplan: Peki bu elitleri tedirgin eden şey ne?

lar? Çünkü bir şekilde önyargılılar zaten. Bu insanlar,
Kur’ân’ı doğru olarak nasıl anlayacaklar?

Kur’ân’la çocukların 12-15 yaşına kadar ilişki kurma

araştırma, inceleme, bilgilenme ise ve teslim olma

sını neden önlediler?
Yıldız: Biliyorsunuz, 12 yaşına kadar yaz Kur’ân

değilse, bilgi olarak bazı bilgileri elde ederler. Ama

kurslarına da gidemezler. Oysa eğitim-öğretim açısın

bizim açımızdan bir mü’min olarak biz nasıl okuma
lıyız ki, hayatımızı tanzim etsin? Şimdi, sorumluluk

dan en verimli çağ 6-15 yaşlarıdır. Ondan sonra irti
bat zor oluyor. Bu yaşlarda Kur’ân’la, Mushaf la irti

sahibi, düşünen, akleden, İslam’ı kendisine dert edi

bat kuramayan insanların, daha sonra Kur’ân’la sağ

Özdemir; Şimdi birincisi, Kur’ân’ı okuma niyeti,

nen, onu yaşamayı hayatının en büyük gayesi edinen

lıklı bir irtibat kurması da giderek mümkün olmuyor.

ve en büyük kazanç olarak ahireti kazanmayı hedef

Ama elitlerin derdi, bu kitapla toplumun bağlantısı

leyen mü’min insanlar, bir Kur’ân Kursu bilincinde

nı koparmak. Herhalde korktukları şey de şu: Dünya

“kurs edinme” anlamında Kur’ân’a dönerlerse çok

da giderek yükselen bir İslam var. Türkiye’de de bü

bereketli sonuçlar alırlar. Ben kursu farklı anlıyorum;

tün engellemelere rağmen İslam’a, Kur’ân’a bir yö

bu anlamda Kur’ân kursu ölüme kadar devam eder;

nelme var. Bu yönelişi daha başından kesmek istiyor

insanlar Kur’ân’la hayatı yorumlamayı, itikadi olarak

lar. Aslında bu bir korku, panik hadisesi, bir parano

eksiklikleri gidermeyi, toplumu inşa etmeyi öğrenir.

ya.

İnsanların günlük hayat ortamından koparak, yani
bütün işi gücü bırakarak Kur’ân üzerinde tedebbür
ederek okumaya yönelmesi lazım. Eğer bu yapılmazsa
böyle arada sırada boş zamanımızda dönüp de

Kaplan: Nedir o psikoloji?
Yddtz: Bence çıkarlarını kaybetme korkusu ve bu
korkunun verdiği panik psikolojisi.
Ertunç: Şimdi ben konuya şöyle yaklaşıyorum:

Kur’ân’a rasgele bakarsak biz bocalamaya devam ede

Bugün biliyoruz ki, insanda, toplumda ve canlıda ya

riz.

salar var. Bu yasalar birbirleriyle uyumlu olduğu süre
Kaplan: Tamam da sade vatandaşm Kur’ân’la na

sıl bir ilişki kurması lazım?
Yıldız: Kısaca şöyle denebilir: İçinde yaşadığımız

ce, herhangi bir kesime haksızlık, kötülük olmadan,
insan, toplum ve evren uyum içinde varlığını sürdü

coğrafya bağlamında söyleyecek olursak, temel so

rür. Fakat, her şeyin uyumlu olduğu bir yapıda bazıla
rı adaletsizce, haksızca gelir elde edemez, imkanlar

run, Kur’ân’ın bir dua mecmuası gibi. Cuma günleri

elde edemez. Şu anda samimiyetle yaşamak niyetiyle

ölülerin ruhlarına bağışlanan yahut ramazanlarda
okunan bir hatim/mukabele kitabı gibi algılanması

Kur’ân’a yönelen insanlardan rahatsız olanların du

dır. M. A kif bu durumdan boşuna yakınmamıştır.

rumlarını, bu evrende, toplumda olması gereken ku
rallardan, adalet ilkelerinden koparak; haksız yön

Kur’ân’ı bu düzlemden kurtarmak lazım. Maalesef

temlerle elde ettikleri menfaatlerini devam ettirme

Kur’ân kursları ve İmam Hatipler de bu sıkıntıdan

çabalarına bağlıyorum. Yani, bunların insanların

kurtulamamıştır. Ama sistem, Kur’ân’la nazım anla
mında ilişki bağlamında bile olsa, hiçbir şey anlama

mallarını rahatlıkla çalabilmeleri, ülkeyi hortumlayabilmeleri ve bütün bu ahlaksızlıkları, kötülükleri,

dan okuma anlamında bile olsa, bir Kur’ân kursunun

rezaletleri yaparken de birilerinin kendilerini sorgu

varlığına tahammül edemiyor.
Kaplan: Niye böyle bir tahammülsüzlük var?

lamaması için Kur’âni ilkelerden habersiz kitlelerin

Yıldız: Çünkü bu nazm-ı çelil bağlantısı bir bi

olması gerekiyor. Mesele bu bence.
Kaplan:. Şimdi, Türkiye’nin dışındaki ülkelerin

çimde öbür bağlantıya, anlama ilişkisine dönüşebilir.

kahir ekseriyetinde toplumla elitler arasında çok cid
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di problemler yok. Dolayısıyla bu tür ülkelerde ilko

dı; “Lise mezunu dindar gençliğin % 18’i İmam-Ha-

kul çağından üniversiteye kadar her şeyden önce in

tipli’dir. Sizin klasik liseleriniz bir sürü dindar öğren

sanların kimliklerini, kişiliklerini, duyarlıklarını,

ci üretiyor.’’diye. Şimdi, bu konuda da belki bir şey-

duygu dünyalarını oluşturan temel birikim veriliyor.

‘ 1er düşünüyorlardır...

Kendi kültürlerinin bütün temel kavramları, metin

Yıldız; Ancak, bu yasaklamalar bu toplumun ço

leri genç kuşaklara aktarılıyor ve öğretiliyor. Sonuç

cuklarının Kur’ân’la bağlantısını kesemez. Ne oldu?

ta, genç kuşaklar, kendi kültürlerini, düşüncelerini,

Her ev bir Kur’ân kursu haline geldi. Her sokak, her

medeniyetlerini, tarihlerini ve birikimlerini öğreni

apartman bir Kur’ân Kursu haline geliyor, gelecek.

yor ve sürdürüyorlar. Türkiye’de ise tam tersi bir ya

Bunun başka yolu yok.

pı var. O yapıda da gittikçe Kur’ân ve insan ilişkileri
bozuluyor.

Göksu; Kur’ân’ın anlamını bilmek, bilincine var
mak bizim asıl sorunumuz şüphesiz. Ama, mesela o

Göksu; Şimdi Türkiye’nin genel manzarasına ba

kitabı eline almak, hatta ona dokunmak, sayfalarını

karsak, yukarıda seçkinler, aşağıda ise halk var. Seç

çevirmek, ‘bu benim kitabım’ deyip duyguyla, huşu

kinlerin sıkıntısı şu; özellikle İslam’la ve Kur’ân’la
problem bakımından: Yukarıdaki seçkinler orada
hep öyle duracak değil. Onların yerini aşağıdan ge
lenler dolduracak. Şimdi, aşağıdan gelenleri ayarla
mak gerekiyor, yapıyı devam ettirmek için. Onu na
sıl ayarlarsınız? Yukardaki seçkinci etos’unu nasıl sür
düreceksiniz? Halk etos’u, İslam’dır. Yukarıda ise adı
zaman zaman değişse de bir seçkinci etos’u var. Şim 
di, aşağıdan gelen halk etos’unun kendilerine sızma
sını, halk etos’unu benimsemiş bir neslin yukarıya
tırmanmasını engellemenin bütün yollarını deniyor
lar. Hatta, “irtica ile mücadele” kapsamında yapılanla
ra bakarsanız; ekonomik, eğitimsel vs. her alanla ilgi
li bir blokaj faaliyeti var. Şimdi, bunun odak nokta
larından birisi biliyorsunuz dinle ilgili olan kısmı.
İmam-Hatip liselerine, Kur’ân kurslarına yöneltile
cek eleştiriler elbette bulunur. Ancak bu kurumlar,
insanların tam İslam’la duygusal olarak bağ kurabile

ile Kur’ân’la irtibat kuruyor olmak çocuğun tarihini,
hafızasını yeniliyor. Benedict Anderson’ın “Hayali
Cemaatler”inde bir sözü var. Diyor ki: “Öyle bir dil ki
bu, îranlısı ile EndonezyalIsı ya da bir başkası bir ara
ya geliyor. Apayrı dilleri var, birkaç kelime var anlaş
tıkları. Ancak bu birkaç kelime ile alıyorlar, veriyor
lar, sarılıyorlar vs.” Şimdi, gerçekten bambaşka bir
dil bu.
Yıldız; O yaşlarda Kur’ân’la tanışma heyecanı, o
yıllarda yaşanan duygusallık çok önemli. O mushaf-ı
şerif elinizde taşımak, dokunmak, her açışınızda fark
lı manevi hazlar yaşamak... Yani bu duygusal ilişki
çok önemli, ilerisi için...
Özdemir; Yani 12 yaşına kadar olan çocukların
Kur’ân-ı Kerim’i okumasını yasaklamak; açıkça ben
Kur’ân’a iman etmiyorum demenin bir başka şeklidir.
Çünkü Allah’a iman ettikten sonra hiçbir siyasal

cekleri bir yaşta, otantik olmasa bile bu, bir bağlantı

yetkili böyle bir karar veremez. Bir Müslüman,

kurmasını sağlıyor. Şimdi, düşünün, 5 yaşında bir ço

Kur’ân’dan korkar mı? Ancak müslümanlığı redde

cuk Fatiha’yı ezberliyor...

den ve İslam’ın gelişmesinden rahatsız olan bir kafa

Kaplan: Bir atmosfer oluşuyor...
Göksu; Evet, bir atmosfer var. Yani bu çocuk ne
Sübhaneke’nin ne Fatiha’nın anlamını biliyor, ama

bunu yasaklayabilir.
Kaplan; Yani bu toplumun kaderiyle, tarihiyle,
geleceğiyle oynadıklarını göstermek lazım.

bilinç altını oluşturuyor. O çocuklar 12 yaşına kadar

Ertunç; Pratik olarak işi başkalarına havale et

geldiği zaman; kendisi müslüman, kitabı Kur’ân olan,

meden herbirimiz kendi çocuğumuzun, kendi mahal

mabedinin cami olduğunun farkında oluyor. Ama 12

lemizdeki çocuğun hocası olmayi, ona Kur’ân öğret

yaşına kadar, böyle bir atmosferi yukarıdaki otorite

meyi kendimize görev telakki etmek zorundayız.

tehlikeli bulmaktadır. Bunun ciddi bir eğitim olması

Günde 1 saat, haftada birkaç saat, ayda 3-5 saat bu iş

önemli değil; duygusal olarak, bir atmosfer, sosyal

için yeterli olacaktır. Ancak bu süreçte özellikle vur

psikolojik bir olay olarak bu şüphesiz önemli...

gulamaya çalıştığımız şey, çocuklara Peygamber’in

Kaplan; Freud, bir çocuğun kimliğinin 0-6 yaş
döneminde oluştuğunu söylüyor.
Göksu; Evet.. Şimdi, bana göre onların hesapla
rının ters dönmesi mümkün. Fuller’in bir tesbiti var
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şahsında, sahabenin şahsında İslam’ın ne olduğunu
öğretmek, İslam’ı sevdirmek boynumuzun borcudur.
Kaplan: Bu ayki açıkoturumumuza katıldığınız
için hepinize çok teşekkür ediyorum.

■

e n ö t i k

KUR’AN HERMENOTIGI
sorunlar ve öneriler
FERÎD E SA C K
Türkçesi: Talay Öztürk

E

zeli ve ebedi olanın, zaman içerisinde bir ha

Ne var ki, bugüne kadar, A llah’ın kelamı ile tarih

reket alanı ve noktası olmaksızın zamana mü
dahalesi mümkün değildir. Ezeli ve ebedi ola

(‘O ’nun Hikayesi’) arasındaki ilişki hakkında - veya
edebi açıdan eleştirel üslup ya da bunların teolojik
yönelimlerinin altında yatan açık ya da kapalı ide

nın tarihe vahyedilmesi, tarihin dışında vuku bul
maz. Bir peygamberin kendisinin de içinde bulundu
ğu kuşak ve yaşadığı coğrafya dışında ortaya çıkması
ve semavi olarak gönderilen ilahi emirlerin “dünyevi
bir boşluk” üzerine tesir etmesi mümkün değildir.
(Cragg 1971, 112)

olojik faraziyeler hakkında fazla bir şey yazılmamıştır;
çağdaş hermenötiğin asıl ilgi alanını da bu oluştur
maktadır. Günümüzde Müslümanların bu bağlantı
larla yüzleşme konusundaki isteksizliklerine tutarlı
biçimde meydan okuyanlar arasında onları en çok ra
hatsız eden şahıs, şüphesiz Kenneth Cragg’dir. ‘Ra

G İR İŞ

hatsız edici’ diyorum, çünkü Cragg’in yazılarında onu
‘yalnızca bir başka oryantalist daha’ olarak değerlen

Müslümanlar için, ‘ezeli-ebedi ve yaratılmamış olan
Kur’ân’, kelimesi kelimesine Allah’ın sözüdür. Allah,
Kur’ân aracılığıyla sadece yedinci yüzyıl Arabis

dirmeyi zorlaştıran bir derinlik ve müşfiklik vardır.
Cragg’in Kur’ân Gerçeği (The Event of the Qur’an),
hatırladığım kadarıyla, Kur’ân’ın yaşayan ve dinamik

tan’ında Muhammed’e değil, bütün ezel ve ebedden
bütün insanlığa seslenmektedir. Cantwell Sm ith’in

bir bağlamda ele alınması hesabına yapılmış en derin

de dediği gibi, Kur’ân “ezeli ve ebedi olanın zamanı
delip geçerek tarihe müdahalesini; bilinen şeyin
açıklanmasını; aşkın olan’ın tarihe girmesini ve fani

çalışmadır. Bu çalışmada ileri sürülen fikirler ve orta
ya atılan sorulara verelen cevaplar, belki de bir
Kur’ân hermenötiği disiplini geliştirmeye yönelik bir
girişime temel oluşturacaktır.

lerin elle tutup almaları için burada kalmasını; ilahi
olanın zahir hale gelmesini” ifade ve temsil etmekte

Amaç

dir (Cantwell Smith 1980, 490).
Bu Kur’ân kelamı’nın doğası nedir? Ezeli ve ebedi
olanın tarihe bu müdahalesi, bizim dünyevi ve tarih
sel var oluşumuzun çerçevesinin dışında ne ifade et

ten sonra, hermenötik teriminin tanımına değinece
ğim ve bu geniş disiplin içinde belli bir akım üzerin

mektedir? ‘Bilinenin açıklanması’ ifadesi ne anlama
gelmektedir? Bunlar, İslami geleneğin (ortodoksi’nin) ‘kapalı’ kalmasını tercih ettiği bazı sorulardır.
Ancak, Batıdaki entelektüel modemitenin ayrıntılı
biçimde işlenmesi, ister kabul edilsin ister edilmesin,
İslami ilimler üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bu
etki, çok üzücü olsa da, kendisini ‘her sorunun ceva
bı İslam’da vardır’ savunmasını aşmak zorunda hisse
den Müslümanları, Muhammed Arkoun’un “düşünü
lemez” olarak nitelendirdiği şeyle yüzleşmeye daha
fazla zorlayacaktır.

Bu makalede, kendi fikirlerimi ana batlarıyla verdik

de duracağım: Algı Hermenötiği. Bu akımın, adalet
için mücadele verirken ilahi kudretin mevcudiyeti
nin anlamı konusunda aklı karışmış bir toplumun
içinde bulunduğu durumla özel bir ilişkisi olduğuna
inanıyorum. Bunun yanı sıra, Güney Afrika bağla
mında -benim düşüncelerim de bu bağlamda olgun
laşmıştır- hermenötiğe duyulan ilginüı ortaya çıkma
sında uyarıcı faktör metin değil; aksine, kutsal met
nin bağlamı ve çeşitli işlevleri olmuştur (Esack
1992).
Kur’ân’ın ve Kur’ân ilimlerinin Müslümanlarca
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değerlendirilişini şekillendiren ve dolayısıyla her-

Benim Kalkış Noktam ve Bağlamım

daha doğrusu çıkmayışını, etkileyen iki anahtar

Hakikat, başka ne anlama gelirse gelsin, aynı za
manda insan eliyle de meydana getirilen bir inşa’dır.

doktrinsel gelişmenin de üzerinde duracağım. Bu

Modemite, zihinlerimizin bilişsel ve manevi duyular

doktrinler, Kur’ân’ın “daha önceden varoluşu” (K a

veya dini-entelektüel geleneklerin hakimiyeti aracı

dim) ve mucizevi oluşu ( î ’caz) dur. İkinci olarak, bu

lığıyla, bütünüyle dışarıdan alınan gerçeklerle doldu

doktrinlerin Batıda veya İncil ile ilgili araştırmalarda

rulan bir tabuh rasa (boş bir kutu) olmadığına dair

gelişen bazı anahtar hermenötiksel tasarımlarla nasıl

bilinçliliği arttırmıştır. Gittikçe daha iyi anlıyoruz ki,

bir ilişkisi olduğunu inceleyeceğim. Üçüncü olarak

asıl farkına vardığımız şey, zihinlerimizin, “dil’de vu

da, hermenötiğin Kur’ân veya İslam ilimleri ile bü

ku bulan bağımlı ilişkilerin oluşturduğu dokular”ı an
dırdığı gerçeğidir (Aitken 1991, 1).

menötiğin bir Kur’ân disiplini olarak ortaya çıkışını,

tünleştirilmesine dair bir tahminde bulunacağım.
Bu çalışmanın ana tezi, Kur’ân metninin kendi
ortaya çıkışının yanı sıra Kur’ân doktrinlerinin sistematik gelişimiyle o dönemde hüküm süren sosyo-politik gerçeklikler arasında sıkı bir bağ olduğu fikridir.
İslami gelenek (ortodoksi) uzun bir süre, Kur’ân’ın

“Dini” (teistik) inançlarımızın görünüşte, kaçı
nılmaz olarak bıraktığı mirasın ve bu mirası -çokluk
la tarif edilemez biçimde- benimseyişimizin, bizi, eze
li gerçekliğin, yani A llah’ın, dünkülerle aynı kişiler
olmayan bugünküler tarafından meydana getirilen ve

ezeli-ebedi oluşuyla zaman ve mekandan bağımsız ol

halen getirilmeye devam edilen bir dünyaya hitap et
me biçimini açıklamada yeni yollar bulmaya zorlaya

masını eş anlamlı görmüştür. Ancak, Kur’ân’a işlev

bileceği gerçeğidir. Birçoğumuzu muhtemelen objek

sel ve bağlamsal bir kutsal metin olarak yaklaşıldı

tif biçimde tasavvur edildiği varsayılan ilahi kudretin

ğında, Kur’ân ve tefsir tarihinin bunun aksini ispat

bize nasıl hitap edeceği sorunuyla yüzleştiren şey.

ladığı fark edilecektir. Kur’ân’ın anlamını içinde bu

Güney Afrika ve tutkulu bir ifadeyle ‘Irkçılıkla Mü

lunulan anla ilişkilendirmek için, Müslümanlar ko

cadele’ davası olarak adlandırılan, özgürlük mücade-

nuya tarihsel bir mesafeden yaklaşmaya zorlanmışlar
dır. Cragg’in de söylediği gibi, “eğer Kur’ân (hayatın)

lesiydi. “Hollanda kökenli beyaz azınlıkla karşılaştı
ğımızda Allah’ın bize söyleyeceği şey nedir?” sorusu

gerçekleri(ni) yansıtan bir kitap olmamış olsaydı,

kilit bir soruydu (Esack 1988). Şu anda, Afrika Ulu

vahyedilmiş bir kitap da olamayabilirdi” (Cragg

sal Kongresi’ne uygulanan yasağın kalkmasından ve

1971, 17). Cragg, “Kur’ân tarih içinde (varolan-çev)

Nelson Mandela’nın serbest bırakılmasından yakla

bir gerçek olduğu için, Kur’ân’ın sahip olduğu vasıf

şık iki yıl sonra, bu soruya karşılık sahip olduğumuz
cevaplara dair bizi rahatlatan fikirlerimizi terk etme

lar gibi Kur’ân üzerine yapılacak çalışmalar da tarih
içinde yaşamak (yapılmak-çev) zorundadır” der
(a.g.e.).
Müslümanların Kur’ân’ı değerlendirmelerinde
onlara yön veren doktrinlerin gelişmesiyle ilgili dü
şünceler, İslam ilimlerinde açıklık ve çoğulculuktan
uzaklaşılarak daha katı (rigid) bir tutuma _ve savun
macı yaklaşımlara kayma eğilimini ortaya koymakta
dır. Bu katılık, dogma’nın modemitenin saldırıların
dan korunmasına hizmet ederken, değişmez biçimde
modemiteye eşlik eden meydan okumalara ve ırkçı
lık, cinsiyet ayrımı, ekonomik ve 'idari sefalet ve çev

ye zorlanmaktayız. “A llah’ın, bizimle yüzleştiklerinde
Hollanda kökenli beyaz azınlığa söylediği şey neydi?”
sorusuna karşı sürekli sorulan o yakıcı soru, “Allah’ın
bize söyleyeceği şey neydi?” sorusuydu. Biz de güçlü
bir sezgiyle Allah’ın bizim tarafımızda olduğunu kav
radık ve dolayısıyla O ’nu ‘kendimize has (ait) kıldık’
(Esack 1991 & 1992 ve Le Roux 1989 & 1990). Bağ
lamı yaratma, veya adaletin zorunlu kıldığı durum
larda bağlamı yeniden yaratma sorumluluğunun in
sanoğluna geçmesi halinde ve biz Allah’ın iradesini
açıkladığımızda, A llah’ın dünya üzerindeki gücü
hakkında ne söylenebilir? İnsan anlayışının her yö

re krizinden kaynaklanan önemli sorunlara karşı

nüyle deneyim ile elde edilmiş ve güç ilişkilerindeki

koyma konusunda Müslümanları donanımsız bırak

düzenlemeden ve dağılımdan daha küçük bir şey”

mıştır. Müslümanların modemitenin teknolojik sis

(Aitken 1991, 22) olduğu bir durumda objektif ger

temlerini alırken bunun altında yatan anlam sistemi

çeklik nerede ve nasıl tezahür etmektedir?

ne kayıtsız kalabileceğine dair mit artık geçerli değil

Müslümanların büyük çoğunluğunun, Batılı İs

dir. Kek pişmiştir; artık şekeri sudan, unu da yumur

lam araştırmalarında, inançlarmı yıkmayı amaçlayan
komplocu bir düşmanlık sezdikleririi söylemek, açık

talardan ayrıştırmak imkansızidır.
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ça ortada olan durumu dile getirmektir. Komplocu bir yaklaşıma sıcak bakmamama rağmen, ikrarcı

köprü kurma girişimini anlatmak için kullanılmakta
dır. Güney Afrika’da içimizden bazılarının Kur’ân

İslam ilimlerinin korkularmın tamamen yersiz oldu

hermenötiği ile ilk tanışması, terimin bu şekilde an

ğunu sanmıyorum. Modemite ve tarihsellik söylemi
nin kendisinin de belirli bir taribselliğe sahip olduğu

laşılmasıyla birlikte olmuştur. Dolayısıyla, bizim kul
lanımımızda “hermenötik” terimi, öncelikle metinsel

hatıtlanmalıdır. Netice itibariyle, bunun şifresi de

yorumlama, anlamın ve bu süreçte karşılaşılan prob

kendi içinde, “(Hıristiyan kültürünün sinesinde şe

lemlerin keşfi ve ifşası anlamlarını içermektedir.

killenen) komşularının içindeki işbirlikçi unsurlarla
birlikte yeni formüle edilen egemenlik çıkarları”ndadır (Aitken 1991, 2).

Algı Hermenötiği
Son yıllarda Güney Afrika’da Kur’ân’la ilgili ya

Ancak, göreceğimiz gibi, Müslümanların benim

pılan çalışmalar, Kur’ân’ın ne ile ilgili olduğu konu

Kur’ân hermenötiği üzerine çalıştığımı öğrendikle

sunda kusursuz biçimde ortodox anlayışlara sahip

rinde kaşlarını çatmalarına ve bana, beni açıkça hor
layan ifadelerle bakmalarına neden olan şey, sadece

olunabileceğini ama bu metinlerin tam da aksi isti

Batılı ilimlere olan güvensizlikle ilintili değildir; çok

kamette, örneğin ırkçılığın meşrulaştırılması için
kullanılabileceğini göstermiştir (Musa 1989).

daha köklüdür. Hermenötik de neymiş? İzafiyetin di

Kur’ân’ın bu şekilde belli bir amaca yönelik kullanıl

ğer adı mı? Belki de bu, “orta-sınıfamensup akade
misyenlerin bilincinde gizli ve saklı duran solipsistik

masıyla ilgili olarak, ‘Kur’ân’ın kullanılması’ ile
Kur’ân’a dair ‘bir doktrine sahip olmak’ arasında bir

(tekbenci) kanaatin dışavurmasıdır” (Buckley 1990,

ayrım yapmak zorundaydık. Dolayısıyla biz de kendi

325)?

rasyonalitemiz

Bir Hermenötik Tanım ına Doğru
Yorumlama işi ile bu aktivitenin bağlı bulunduğu

ve

adalet

anlayışımız

zarfında,

Kur’ân’ın tarihsel hikayesini, öncelikle Kur’ân metni
hakkında geliştirilen farklı argümanlar bütünü olarak
değil, Kur’ân’ın belirli sosyo-politik koşullarda farklı

kurallar arasında yapılan ayrım hem Incil hem de
Kur’ân araştırmalarının ilk günlerinden bu yana bi

biçimlerde kullanılması olarak ele aldık. Benzer bi
çimde, metinselcilik -harfi harfine metne odaklan

linmektedir. Bu tür bir ayrım hermenötiğe temel

ma- ile bağlamsalcılık -metin ve bağlamındaki kalıp

oluşturmaktadır. Dolayısıyla, “hermenötik teriminin

lara (pattern) odaklanma- arasında hiçbir zaman ger

kendisi sadece yedinci yüzyıldan bu yana kullanılır

ginlikler olmamışsa da, ırk ayrımcılığına karşı inanç-

ken, -dini, edebi, hukuki- metin yorumlama faaliyet

lararası dayanışma konusunda 1980’lerin ortalarında

leri ve yorum teorileri nin tarihi antik çağa kadar

yaşanan sert tartışmalar esnasında gerginlikler yaşan

uzanır” (Palmer 1969, 35).

mıştır (Tayob 1991). Dolayısıyla, algının estetiği -yani söylemin “okuyucu”lar tarafından sözlü mü yoksa

Palmer’a göre, (1969, 44 ve devamı) hermenötiğin tanımlanmasında iki ana akımdan söz edilebilir:
Birinci akım hermenötiği, yorumlamanın altında ya
tan genel bir metodolojik ilkeler bütünü olarak ele

yazılı mı olarak algılandığı- sorunu bizim için akade
mik veya teolojik bir ilgiden daha çok şey ifade edi
yordu. (Tabi, hermenötik hiçbir şeyin ‘tamamen’

alırken, ikinci akım, hermenötiğin, durumun felsefi

akademik veya teolojik olmadığı konusunda bizi

açıdan incelenmesi ve bunun için gerekli olan şartla

uyarmaktadır.)

rın anlaşılması ve anlamlandırılması olduğu görüşün

Algı hermenötiği genellikle metinsel çalışmalar

dedir. Braaten, hermenötiği “geçmişte belli bir kül

da işlevselciliğin dallarından biri olarak ele alınmak

türdeki bir sözcüğün veya olayın nasıl anlaşılabilece

tadır (Buckley 1990). Başka bir çok alanda olduğu gi

ğini ve günümüz şartlarında var oluşsal açıdan nasıl
anlam ifade edebileceğini yansıtan bilim” (Braaten

bi sosyal bilimlerdeki Batılı yaklaşımda da, İslam ge
leneğiyle ilişkilendirilme noktasında tipoloj ilerin ol

1966, 131) olarak tanımlarken her iki yaklaşımı da

dukça yetersiz kaldığını görmekteyiz. Normalde re-

kapsayan bir tanım ortaya koymaktadır. Braaten

velasyonizmin (vahye veya nass’a dayalı okum’nın-

“hermenötik, anlama’nın epistemolojik varsayımla

çev) aksine, işlevselcilik, bir metnin işlevi üzerine

rının yanı sıra yorumlamada uygulanacak metodolo

odaklanır ve belli metinlerin, ancak belli pragmatik
ve işlevsel testlerden geçtikleri takdirde kutsal metin

jik kuralları da içerir” (a.g.e.) der.
Ancak, Rudolf Bultmann’dan bu yana “hermenö
tik” terimi genellikle geçmiş ile gelecek arasında

olarak değerlendirileceğini iddia eder. Kur’ân’ın bağlamsal açıdan değerlendirilebilmesinin yollarını araş
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tiran Müslüman araştırmacılar ve kurumlar
mından -özellikle ‘coplanan şey’ fikrinden- açıkça gö
Kur’ân’ın bugünkü işlevi bağlamında sahip olduğu
rüleceği gibi, Kur’ân’da geçen kur’an kelimesi, genel
değeri gördükleri halde, hiçbirisi kendini, bu tür bir
likle anlaşılageldiği gibi, belirli bir kutsal metni (elkategori İslam’da mevcut olmadığı için, ‘revelasyO'
kitab’ı) kasteden somut bir anlamda kullanılmamak
nistlere’ muhalif görememektedir. Bu, bazı farklılık
tadır (Lane 1980, 7: 2504). Söz konusu kelime, daha
ların var olduğunu inkar etmek anlamına gelmemek
çok, yirmi üç yılı aşan bir sürede toplumun ihtiyaçla
tedir. Dolayısıyla, biraz daha çalışılırsa, İslam gelene
rına (ilahi) bir cevap olarak indirilen vahye işaret et
ğinde var olan ‘işlevselcilikten’ pekala söz edilebilir.
mektedir (K. 17:82 &L 17:106). Kur’ân’ın ezbere oku
Algı hermenötiği; sabit, değiştirilemez lafzı metin
ma veya bir söylem yerine kutsal bir kitap olarak su
üzerinde değil, yorumlama süreci ve yorumun uygun
nulması vahiy sürecinin sonlarına doğru olmuştur.
luğu üzerinde durur. Fiorenza’ya göre, bu yorum “yal
El'kur’an kelimesinin Kur’ân’da Müslümanların bu
nızca metni ve metnin ilk muhataplarını değil, geç
gün kullandıkları anlama en yakın anlamda kullanıl
miş ile günümüz ufukları
dığı yer, Müslümanların
arasındaki dönüşümü de
______________________
----------------------------------kutsal kitabının ismi
dikkate almalıdır” (1990,
A lgı herm enötiği m etinlerin farklı b i olarak Tevrat ve Incil’le
23). Fiorenza, bu tür bir
birlikte söz edildiği yer
çim lerde algılanm alarm m da, m etnin
yaklaşımın, “metni edebi
dir (K. 9:111). Kur’ân,
eserde mevcut olan bir tür
yorumlanması sorununa dahil edilmesikendi ifadesiyle, ‘toplan
arketipsel öz ve temel ola
mış bir kitap’, tedricen
ni gerektirdiğini vurgulayarak tarihsel
rak gören” (a.g.e.) tarih
bir araya getirilmiş bir
pozitivizme meydan okumaktadır.
sel pozitivizmle ciddi an
‘kompozisyon’dur
(K.
lamda çeliştiği önerme
75:17).
sinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, algı hermenötiği,
Lisan ul-Arab’ın yazarı İbn Manzur (ö. 1312)
metnin algılanmasının analizini “metnin anlamının
Kur’ân’ı “eşi ve benzeri olmayan vahiy, Allah’ın,
araştırılması işine” (a.g.e.) dönüştürebilir. Algı her
Cebrail aracılığıyla Muhammed Peygamber’e (bugün
menötiği metinlerin farklı biçimlerde algılanmaları
de konuşulmakta olan) en temiz Arapçayla lafzen ve
nın da, ‘bunlara metnin anlamını somutlaştırmaya
sözlü olarak vahyedilen Söz’ü” (n.d. 3:42) şeklinde
yönelik günümüz popüler metin anlayışı da dahildir,
tanımlayarak Müslüman alimlerin büyük çoğunluğu
metnin yorumlanması sorununa dahil edilmesini’
nun görüşlerini yansıtmıştır. İbn Manzur’un yaptığı
(a.g.e.) gerektirdiğini vurgulayarak tarihsel pozitiviz
tanımda sözü edilen iki doktrin, Kur’ân’ın Müslüme meydan okumaktadır.
manlar tarafından kutsal bir metin olarak algılanma
Kutsal metnin doğasını inceleyen hermenötikle
sının ve bir yandan geleneksel Kur’ân ilimleriyle di
ilgili belli başlı temel sorunlar nelerdir? Eğer Kur’ân
ğer yandan hermenötiğin çağdaş fikirleri arasındaki
çalışmaları hala ikrarcı (confessional) İslam ilahiya
gerginliğin de merkezinde bulunmaktadır.
tına bağlı kalıyorsa ve Kur’ân ilimleri, sadece bağla
ma dair hermenötik ve algı hermenötiğini kavrana
İ’caz (Mucize) Doktrini
bilir biçimde içinde barındırıyorsa, bu durumun ne
deni nedir? Bu soruların cevaplarının, Müslümanla
İslam’ın başlangıcından bu yana, Müslümanlar, Murın Kur’ân’ı değerlendirmelerinde onlara yön veren
hammed’in (s.a.v.) peygamberliğinin bir ‘işareti’
iki kilit doktrinde, yani, Kur’ân i’cazı (eşsiz ve ben
(ayeti) ya da ‘kanıtı’ (burhanı) olan Kur’ân’ın muci
zersiz oluşu) ve kadim (ezeli ve ebedi) oluşunda yat
zevi ve eşsiz bir kitap olduğuna inanmışlardır. “Ger
tığına inanıyorum.
çekten”, der el-Baqillani (ö. Hicri 403), “(Muhammed’in) peygamberliği bu mucize üzerine inşa edil
M Ü SLÜ M A N LA R’IN K U R ’Â N ’I
miştir” (1347, 13); bu, öyle bir mucizedir ki, “vahyeD EĞ ERLEN D İRİŞLERİN İ YÖ N LEN D İREN
dilişinden kıyamete kadar sürecektir” (a.g.e.). İ’caz
D O KTRİN LER
üzerine ilk tartışma, ‘tehaddi’ fikri, yani, Hz. Muhammed’in karşıtlarına ‘Kur’ân’ın bir benzerini’ meydana
Kur’ân kelimesi bizzat Kur’ân’da, ‘okum a’ (K. 17:93),
getiremeyecekleri hususunda bir meydan okuma et
‘ezberden okumak' (K. 75:18), ve ‘toplanan §ey^ (K.
rafında cereyan etmiştir. Peygamberliğini ilan ettiği
75:17) anlamlarında kullanılmaktadır. Kelime anla
andan itibaren, Muhammed (s.a.v.) üstlendiği mis
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vasıfsız estetik üstünlüğüne itibar etmeyi bütünüyle
yonla ilgili olarak Kureyş’ten gelen son derece sert
bir muhalefete maruz kalmıştır. Bu muhalefetin aldı
reddederken (el-Cuveyni 1948 , 54-55) İbn Hazm
ğı şekillerden biri de Hz. Muhammed’in ortaya koy
(ö. 1064) Kur’ân’ın estetik özIliklerinin Kur’ân i’caduğu iddiaların kaynağının ve dolayısıyla Muhamzının delili olarak kabul edilmesine karşı çıkmıştır
med’in yalanlanması biçiminde ortaya çıkıyordu.
(İbn Hazm 1317-21 Hicri, 3:15 ve devamı). Günü
Kur’ân aleyhtarlarına bizzat Kur’ân tarafından "onun
müzde de metin tenkidi, göstergebilim ve dilbilimde
gibi bir söz meydana getirin” (K. 5 2:33'34), “siz de
yeni ufuklar keşfedilmesi anlamında yeniden tartış
onun benzeri on sure getirin” (K. 11:13) veya “onun
ma açma girişiminde bulunan oldukça az sayıda alim
benzeri bir sûre getirin" şeklinde meydan okunmuştur.
bulunmaktadır. İ’caz dogma’sının gelişiminin bu kısa
Daha sonra Kur’ân kendinden emin bir biçimde,
açıklaması aşağıdaki hususlara dikkat çekmektedir:
“büyük bir gayretle birbirilerine yardım etseler bile
i. Kur’ân’ın vahyedilişi ile -tehaddi (meydan oku
onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerini”
yan) ayetler bunun ilk örneğidir- Peygamberliğin ila
(K. 17:88) beyan etmiştir. Hz. Muhammed’i yalanla
nı ve inkar edildiği somut dini-toplumsal ortam kop
yanların bu meydan oku
maz biçimde birbirine
malar karşısındaki açık
_____________________
bağlıdır.
yenilgileri -“bunlardan
N e var ki, Kur’â n ’ın anlam ın ın ve reh 
ii. İlk dönem Kur’ân
hiçbirisinin böyle bir uğ
ilimlerini,
sonradan bu
berliğinin derinliği M uham m edin insa
raşla meşgul olduğu kay
ilimlere hakim olan ka
dedilmemiştir”, diyor Suni ve ümmi ufkunun ötesinde ele a lın  palı kesinlikler karakteyuti
(1973,
117)mıştır; yani, Kur’ân, Hz. M uham m ed’in
rize etmiyordu. Bu iddi
Kur’ân’ın Allah tarafın
alar
aynı
zamanda,
kendi zihninin bir ürünü olamaz.
dan vahyedilen ilahi bir
----------------------------------Kur’ân’ın i’cazını da içe
kitap olduğunun kanıtı
ren çeşitli unsurlar etra
olarak değerlendirilmiştir.
fındaki söylemlere; anlamın sağlamlığı, kelimelerin
Dolayısıyla, peygamberliğini ilan ettiği ve inkar
belagatı, retorik üslup ve bunların etrafında cereyan
edildiği somut dini-toplumsal ortamda Muham
eden teolojik tartışmalara dayanmaktadır.
med’in (s.a.v.) misyonunun doğruluğunun ve haklılı
ğının kanıtlanması ihitiyacı; tehaddi ile ilgili ayetle
Anlamın Sağlamlığı: Kur’ân’ın İçeriği
rin nazil olmasını zorunlu kılmıştır veya bunlara ve
Kur’ân, kendi içeriğini “her şeyin açıklanması, hi
sile olmuştur. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra
dayet, rahmet ve boyun eğenlere müjde” (Kur’ân,
bu gereklilik, Müslüman ümmet için sistematik bir
16:89) olarak açıklamakta ve “Kitap’ta hiçbir şeyi ek
i’caz konsepti oluşturma konusunda doktrine karşı
sik
bırakmadık” (Kur’ân, 6:38) demektedir. Kur’ân’ın
konulmaz bir otorite sağlanması ihtiyacı ile birleş
içeriği ve insanlığa önerdiği hidayetin doğası Kur’ân
miştir.
i’cazının önemli bir boyutu olarak görülmesine rağ
İlk Kur’ân alimleri, i’cazın temelleri ve i’cazı diğer
men,
bu çalışmadaki amaçlarımız açısından içerik ile
bütün literatürün üstüne çıkaran özelliklerin kusur
bağlamı arasındaki ilişkiye kısaca değinmekle yetine
suz doğası hakkında oldukça farklı görüşlere sahipti
ceğiz.
ler. Sonuçta ortodoksluk, belli bir karakteristikten zi
Bilindiği üzere, Kur’ân ilimleri Kur’a’ın vahyediliş
yade bütün bu karakteristiklerin kapsamlı bir şekilde
sürecini iki kronolojik döneme ayırmıştır: Mekki ve
birleştirilmesi üzerine bina edilmişmiştir. (el-Zerkeşi
Medeni dönemler (Hicret öncesi ve sonrası dönem
1972, 2:106-107) îbn Atiye (ö. 1147) ve diğerleri bu
ler olarak da bilinir). Tefsir ve siret çalışmalarında
karakteristikleri “edebi olarak düzenleniş biçimine,
yapılan bu ayrım Kur’ân’da bulunmamasına rağmen,
anlamının sağlamlığına ve kelimelerinin belagatına”
hangi ayetin hangi nebevi döneme ait olduğunun bi
{İbn Atiye 1954, 278) göre geniş bir şekilde sınıflan
linmesi, Kur’ân’ın içeriğinin anlaşılması açısından
dırmışlardır ve biz de i’caza birazdan bu başlıklar al
bütün klasik Kur’ân alimleri tarafından gerekli görül
tında daha yakından bakacağız.
müştür.
İ’caz doktrini konusunda varolan fikir birliğinin,
Kur’ân’ın içeriği peygamber devrinin değişik saf
ilk dönem Kur’ân ilimlerinde veya çağdaş Kur’âni
söylemde her zaman çok iyi temellendirilemediğini
görüyoruz. Örneğin, el-Haremeyn’de imam ve el-Gazali’nin hocası olan el-Cuveyni (ö. 1085) Kur’ân’ın

halarını derinlemesine yansıtmaktadır. Ne var ki,
Kur’ân’ın anlamının ve rehberliğinin derinliği Mu
hammed’in insani ve ümmi ufkunun ötesinde ele
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alınmıştır; yani, Kur’ân, Muhammed’in kendi
zihninin bir ürünü olamaz. Bütün ‘Aşkınlığına’ rağ
men Kur’ân’ın anlam ifade edebilmesi için hala

'O r 

todoksluğun Mekki ve Medeni hukuksal muhakeme
leriyle sınırlı olmak kaydıyla- tarihsel bir hareket
noktasına ihtiyacı vardır. Bundan dolayı, Kur’ân’m
tarih-üstülüğüne inanmak, O ’nun tarihsel bir kutsal
metin olmasına engel değildir.
(Kelim elerin) Belagatı
Kur’ân i’cazıyla ilgili en yaygın olarak kabul edi
len dayanak noktası, Kur’ân’ın linguistik (dilbilim-*
sel) ve estetik karakteridir: “Kur’ân’ın belagatı ve re
torik güzelliği, kesinliği, sergilediği sade üslup ve üs
lubundaki mükemmellik” (Eyub 1984, 2). Kur’ân’ın
tarihsel-mekansal bağlantısının linguistik ve estetik
karakterinde de açıkça görülmesi Cragg’in ısrarla
üzerinde durduğu bir noktadır. Göreceğimiz gibi,
Kur’ân’ın linguistik ve estetik karakteriyle ilgili çe
şitli teolojik formülasyonlar, ulum el-Kur’ân’da es
neklikten katılığa veya linguistik şovenizme kayma
eğiliminin başka bir ifadesidir. Bu konuda bir örnek
de, linguistik çoğulculuğun, yani hiçbir dilin gelişi
minin bir başka dilden bütünüyle bağımsız olmaması
ilkesinin reddedilmesidir.
Kur’ân birçok yerde kendisinin eşsiz ve taklit edi
lemez Arapça bir kitap olduğunu belirtmektedir (K.
41:44 & 12:1-2). Kur’ân, düşüncelerini ifade etmede
dillerinin kalitesiyle gurur duyan bir insan topluluğu
na anlamını tam anlamıyla aktarabilmek veya ileti
şim kurabilmek amacıyla, ‘Arapça bir Kitap” olarak
nazil olmuştur. Aslında, i’caz doktrininin köklerinin
İslam öncesi Arapların bu gururunda yattığı da söyle
nebilir. Arap şairler belagatlı şiirler yazarak ve söyle
yerek birbirileriyle yarışırlardı. Linguistik becerileri
ve belagatları, övünç kaynağıydı ve kabileler arası re
kabetin de konusuydu, Arapça sözlük düzenleyiciler
‘arap’ kelimesinin anlamını “belagatlı anlatım” veya
“etkili sözlü iletişim” şeklinde açıklamaktadırlar.
Arap olmayanlar el-acem, yani, “kendilerini belagath biçimde ifade edemeyenler” olarak adlandırılmış
lardır, “El hayavan el ucum” ifadesi de “aşağılık hay
vanlar” anlamına gelmektedir (Rahman 1988, 2324).
“Arapça bir hüküm” (K. 13:37) olan Kur’ân, sa
dece “Arapça bir Kur’ân” (K. 12:2, 13:37, 16:103,
vs.) olmanın ötesinde, Arapçasının “mübin” (K.
26:195), yani, “açık ve her türlü belirsizlikten uzak”
olduğunu da ifade etmektedir.
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Kur’ân’ın linguistik özellikleri üzerine ilk tartış
maların çoğu, Kur’ân’da Arapça olmayan kelimelerin
varlığı veya yokluğu konusu etrafında cereyan etmiş
tir. Yukarıda sözü edilen ayetler, Kur’ân’ın Arapça
olmayan hiçbir kelime içermediğini iddia edenlerin
iddialarını dayandırdığı anahtar metinlerdi. Bu kişi
ler, vahyin otoritesine ve taklit edilemezliğine daya
narak bu şekilde akıl yürütüyorlardı. El-Zerkeşi (ed.
İbrahim 1972:1:287) ve el-Suyuti (1973:135), "mübin” kelimesini “s a f anlamında değerlendiren bazı
önemli alimleri şu şekilde sıralamaktadırlar: “İmam
el-Şafii, İbn Cerir (el-Taberi), Ebu Ubeyde, Kadı
Ebu Bekr (el-Baqillani) ve İbn Paris”. Bu alimler,
Kur’ân’da Arapça olmayan ifade veya kelimelerin
varlığının, “Muhammed’in peygamberliğine şehadet
eden açık bir mucize, O ’nun doğruluğunun kesin bir
delili, Araplara bir benzerini meydana getiremeye
cekleri yönünde bir meydan okuma” (el-Zerkeşi, ed.
İbrahim 1972, 1:288) olan Kur’ân’ın değerini düşüre
ceğini iddia etmişlerdir. Sağlam linguistik ilkelerden
ziyade teolojik doktrine dayanan bu fikir, şu anda O r
todoksluğun hakim görüşü durumundadır.
Arapça’daki bazı kelimelerin başka dillerde de var
olması sorununu aşabilmek için, bu alimlerden el-Şafi (ed. Kadduri 1961:88-97) ve el-Taberi (ed. Muhammed & Şakir 1954:1:99) gibi bazıları, tevafuk
(rastlantı) anlayışını geliştirmişlerdir. Bu alimler
hem Arapça’da, hem de başka dillerde aynı kelime
lerin özdeş anlamlarda kullanıldığını ve anlamdaki
bu aynılığın tesadüfi olduğunu iddia etmişlerdir. Do
layısıyla bu fikir 'bugün hala ortodoksluk tarafından
ciddi biçimde savunulmaktadır' Kur’ân’ın vahyedili'
şi sırasında Arapça olmayan kelimelerin başka diller
den Arapça’ya geçtiğini veya Kur’ân’dan yüzyıllar
önce Arapça’ya geçmiş ve iyice yerleşmiş kelimelerin
varlığını da reddetmektedir.
Bir dilin veya söylemin başka bir dildeki ifadeler
den veya kelimelerden tamamen bağımsız olduğuna
dair bir anlayış, en temel linguistik ilkeye, yani, in
san konuşmasının karşılıklı olması ilkesine ters düş
mektedir. Bu basmakalıp bir ifade izlenimi verebilir.
Ne var ki, iki faktör bu anlayışın ortodoksluk tarafın
dan reddedildiğini göstermektedir:
i)
Kur’ân’ın insan sözü değil Allah’ın sözü olarak
değerlendirilmesi ve hiçbir linguistik prensibe konu
olamayacağına dair inanç. Gerçekten de, Kur’ân
Arapçası Arapça gramerinin standardı olmuştur.
(Allah’ın sözünün etki ve anlam ifade edebilmesi
için insan sözüyle örtüşmesi gerektiği şeklindeki
problem hala ortadadır.)
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Ortodoksluğa göre, Allah’ın ve vahyinin ezeli- dirilmektedir (13:31, 17:107, 39:23, 85:21-22 vs.).
Bu nokta, el-Ata’nın da dikkat çektiği gibi (1975,
ebediliği ile hiçbir şeye muhtaç olmaması birlikte te
96), Kur’ân’da özellikle “yuhdisu” kelimesinin kulla
lakki edilir. Dolayısıyla, Kur’ân ve kullandığı dil ay
ii)

nı şekilde zaman ötesi ve, Arapça olmayan kelimeler
de dahil, ‘kutsal olmayan’ her şeyden bağımsız görü

nılmasından bellidir:
“Böylece biz onu sana böyle Arapça bir Kur’ân
olarak indirdik... ki günahtan korunsunlar, yahut

lür.
Kur’ân’ı tarihse 1-linguistik matriksinden kurtar

“yuhdisu lehum el-zikra” (doğru yolu bulmalarını

maya yönelik bu girişimler, ilk müfessirlerin (müfessirun) yabancı olduğu daha büyük bir katılığa (rigi

sağlasın)” (K. 20:113).

dity) neden olmuştur. Ancak, bu katılık, onların sonraki müfessirlerin - Kur’ân’a teslimiyetlerinden ve

nötiksel soru şudur: Kur’ân Arap olmayan bir toplu
ma vahyedilmiş olsaydı, Kur’ân i’cazının temel un

Cragg’in dediği gibi “O ’na olan güvenin devam et

surları olarak nazım ve benzersiz bir üslup kullanılır

mesi yönündeki haklı bir dini kaygıdan” (1971, 17)
kaynaklanmıştır. (“Kur’ân’ın öneminin yeterince

mıydı? Kur’ân’ın başarısı, nazım ve üslubu çok güzel
bir biçimde kullanması ve hala birçok farklı kültür

kesin olduğu, bu tip asabi ve hatalı savunmalar ol

den artan bir hızla sayısız taraftar kazanmasıdır.

Kur’ân i’cazı ile ilgili hala cevapsız kalan herme-

maksızın da varlığını sürdüreceği" (1971, 17) konu
sunda Cragg ile aynı fikirdeyiz).
Edebi Düzenleme (Nazım) ve
Retorik Tarz (Üslup)
Okuma yazmayı bilmediği kabul edilen Peygamber’in dilinden dökülen arabi mübin’in (yalın Arap
ça’nın) yanı sıra, Kur’ân’ın taklit edilemeyeceğine
dair en yaygın dayanak noktası, Kur’ân’ın edebi for
mu ve retorik tarzıdır. Kur’ân, linguistik anlamda,
defaatle dilinin Arapça olduğunu belirtmekle kal
maz, aynı zamanda mesajını da Arapların aşina oldu

K ur’ân’m Yaratılmamışhğı ve
Ezeli'Ebediliği Doktrini
Dogma’nın formülasyonu ve sosyo-politik matriksi arasındaki bağlantı, tarih ile vahiy arasındaki bağ
lar kadar kaçınılmazdır. Bu durum, sonuçta kutsal
metin olarak Kur’ân’ın yaratılmamış ve ezeli-ebedi
olduğu nosyonunu emniyet altına alan Allah’ın sözü
nün doğası sorunu etrafındaki teolojik gelişmelerden
de aynı şekilde anlaşılmaktadır. Sorunun en spesifik
formülasyonunu bulması, “düşünülemez” olanın ala
nını genişletmede İslam ilahiyatındaki önlenemez

çok kıssa da buna işaret eder ve Kur’ân’ın mesajına

ilerlemeyi yansıtmasıyla olmuştur.
Başlangıçta tartışmanın merkezi, Allah’ın sözü

muhatap olan toplumun hikaye veya alegori hakkın

(kelâm) olarak Kur’ân’ın kutsal olup olmadığı soru

da ön bilgiye sahip olduğunu varsayar.

suydu. Ama zamanla bu sorun’un başka bir boyutu

ğu ifadelerle iletir. Benzer şekilde, Kur’ân’daki bir

Nazım ve üslubun (düzenleme ve retorik tarzın)

gittikçe daha önemli hale geldi: Kur’ân yaratılmış

önemi ancak Arap kültürüne ve Arapça diline bütü

mıdır (mahlûk), yoksa “yaratılmış değil” ( ‘leyse bi

nüyle vakıf kişiler tarafından tam olarak kavranabi
lir. Şu anda, bir çok alim için nazım ve üslup, i’caz-ile

mahlûk’) midir? Neticede, dokuzuncu yüzyılın ilk ya
rısında iddialı olmayan ‘leyse bi mahlûk’ ifadesi yeri

aynı anlamı ifade etmeye başlamıştır (Boullata

ni daha kesin olan ‘gayri mahlûk’ (‘yaratılmamış’) ifa

1988).

desine bırakmıştır. Şu an gündemdeki soru şudur:
Kur’ân ezelden ebede A llah’la birlikte var mıydı,

l ’caz ve Hermenötik Açısından Önemi

yoksa polemikçilerden birinin dediği gibi, “öyle de

Hem Kur’ân’ın kendisi hem de Kur’ân alimleri di

ğildi de, sonradan mı öyle oldu”?

li, söz ve aynı zamanda eylem olarak telakki ederler.

Genelde İslam ilimlerini ve özelde Kur’ân ilimle

Allah insanlıkla (el-insan) dil aracılığıyla karşı karşı

rini hiçbir ihtilaf bu kadar derinden etkilememiştir.

ya gelir. İlk alimlerin hepsi dilin bu performatif-bil-

Bu sorun peygamber sonrası bir teolojik disiplinin,

gilendirici işlevinin farkına varmışlar ve Kur’ân i’cazının hem mesajında hem de bu mesajın insanlığa

yani Kelam’ın, bir sonucu olsa da, bu disiplinin ken

iletildiği vasıtada (medium) saklı olduğu konusunda
ittifaka varmışlardır. Vahiyde ve vahyin bildirilme

doğduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Mihne (833-848)
sırasında ve sonrasında doktrinsel duruşlardaki dönü

disinin de Kur’ân gerçeğinin içinde gizli sorulardan

sinde var olan söz-gerçek (word-event), Kur’ân tara

şümün yansıması olarak Mu’tezile yanlısı Ebu el-Ab

fından başlı başına mucizevi bir olay olarak değerlen

bas el-M a’mun’un (ö. 827) kurduğu bir tür ‘engizis
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yon’ veya mahkeme, teolojik çeşitliliğin bir anlamda
bertaraf edilişinin görülmesi açısından öğreticidir. Bu
bağlamda Ahmed ibn Hanbel’in (ö. 855) teolojik
duruşundaki değişme, özellikle, bu dönüşümü yansıt
maktadır.

etkili olmuştur. İslami düşüncenin gelişiminin başka
kültürlerden etkilenmesi kaçınılmazdı. İslam’ın ya
yılmasıyla birlikte, gayri-müslim düşünce ve öğrenim
müesseseleri ile kurulan temas, Müslümanların müesseseleri ve düşünceleri üzerinde iz bırakmıştır. Bu
durum çoğu kez pişmanlık duyulmaksızın kabullenil
miştir.

M u’tezile ve Kelam ’ın Doğuşu
Kelam’ın ve daha özelde Mu’tezile dogma’sının
İslam ortaya çıkışından kısa bir süre sonra, diğer
gelişimini etkileyen çeşitli entelektüel ve dini fikir
dinlerde de olduğu gibi, yoğun bir teolojik spekülas'
akımları, Batılı alimlerce genişçe tartışılmıştır.
yon dönemi geçirmiştir. Bu döneme aynı şekilde,
(Goldziher, Watt, Tirtton, Wensinck vd.). Müslü
metni “gerçek özünü kaplayan ruhtan” (Goldziher
manların kendi aralarındaki, iddiaya göre temelini
1981, 67) ayıran bir “dogmatik tefsirler/açıklamalar
Hıristiyanların attığı polemikler (Seale 1964) (bu
yığını” (a.g.e.) eşlik etmiştir. “Kanıta açıklamanın
______________________
görüşe artık prim veril
kendisinden daha fazla
______________________
memektedir) hakkında
önem veren” (a.g.e.),
İslam ’ın yayılmasıyla birlikte, diğer dü
da çok yazılıp çizilmiştir.
inancın savunucuları, so
şüncelerle kurulan temas, M üslüm anla Ancak, Müslümanların
nunda inancı bozan insanlar haline gelmişler
rın müesseseler! ve düşünceleri üzerin Hıristiyan ilahiyat eserle
riyle ve bunların altında
dir: Bu, Kelamı savunan
lar, Mu’tezile için olduğu
kadar onların en sert mu
halifleri -ve daha sonra

de İz bırakm ıştır. Bu durum pişm anlık

Mu’tezile’yi ortadan kaldıran- ‘muhaddisun’ (Hadis
alimleri) için de geçerlidirî
Nyberg, genel itibarı ile Mu’tezile öğretisinin, an
cak “Abbasilerin iktidarı ele geçirmeden önceki siya
si programlarının teorik açıdan billurlaşması” olarak
“tam anlamıyla anlaşılabileceğini” (Emevi İmparatorluğu’na karşı ‘Mutezile’) iddia etmektedir. Bu id
dia, Mu’tezile öğretisi ile Abbasilerin siyasi programı
arasındaki ilişkinin siyasi doğasını abartıyor olabilir.
Ancak, fikirler her zaman içlerinde barındırdıkları si
yasi unsurların bilinciyle doğmasalar da, hiçbir za
man ideolojik bir boşlukta da şekillenmezler.
İslam’ın, kökeninde ayrılmaz biçimde ‘din ve
devlet’ olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ilk
Müslümanlar arasındaki siyasi mücadelelerin teolo
jik problemlerin derinleşerek artmasına neden olma
sı şaşırtıcı değildir. Siyasi konulara din kisvesinin
giydirilmesi kaçınılmazdı.-Abbasilerin siyasi ideoloji
leri ile Mu’tezile’nin teolojik söylemi arasında daha
sonra açıkça görülen işbirliği ışığında, ortaya çıkış sü
reçlerinde bunlar arasında dikkate değer yakınlıklar
olduğu kabul edilebilir.
Kesin, tanımlayıcı bir disiplin olarak Kelam’ın
köklerinin, Müslüman toplum içindeki ilk siyasi mü
cadelelere dayandığı açıktır. Ancak, Kelam’ın ortaya
çıkması ve gelişmesini şekillendiren unsur sadece
Müslümanların kendi içlerindeki polemikler değil
dir; İslam dışı dünya ile kurulan temas da bu konuda
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yatan bilgi kuramlarıyla
karşılaştıktan sonra, sa
dece Kur’ân’la yetineme
yecekleri de tartışılmaz bir gerçekti; Yunan temaino-

duyulmaksızın kabullenilm iştir-

lojisinin ve entelektüel metodolojisinin kullanılma
ya başlanması da bu noktada olmuştur.
A llah ’ın Yaratılmamış ve Ezeli-Ebedi Söz’ü
Mu’tezile teolojisinin odak noktası, A llah’ın
mutlak birliğine ve O ’nun adaletine (kendi ifadele
riyle ‘ehl el-adi ve’t-tevhid’) yaptıkları vurgu idi. Do
layısıyla Allah’ın sıfatları ve özelde konuşma sıfatı
üzerinde dururken, Mu’tezile’nin öncelikli amacı,
Allah’ın mutlak birliğinin, tekliğinin ve değişmezli
ğinin savunulması idi. Herhangi bir şeyi, hatta ilahi
vahyi bile, bu sıfatlardan herhangi birinde Allah’a
ortak koşmanın, Allah’ın ‘mutlak aşkınlığını’ zedele
yeceğini iddia etmişlerdir. Mu’tezile’nin İlahi Adalet
ilkesi, Allah’ın keyfi hükmü ve takdir-i ilahi nosyon
larının reddedilmesine yol açmıştır. Mu’tezile’nin
bunu yaparken yürüttüğü mantık şuydu: Eğer Kur’ân
ezeli ve ebedi idiyse, Kur’ân’m içinde anlatılan bütün
olaylar önceden takdir edilmiş; dolayısıyla, bu olaylar
içinde yer alan bütün oyuncuların kaderleri önceden,
hatta doğmadan önce, yazılmış olmalıydı.
Allah’ın sözünün doğası ve Kur’ân’ın yaratılmış
olup olmadığı sorusu üzerine ciddi teolojik tartışma
nın tam olarak ne zaman başladığı konusunda kesin
lik yoktur. Kur’ân’ın yaratılmamış doğasının kabul
edilişinin kronolojik olarak, Kur’ân’ın yaratılmış do
ğasının el-Ced b. Dirhem (ö. 743) ve el-Cehm b.'
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Safvan (ö. 745) tarafından iddia edilmesinden
sonra geldiği ve bu tartışmanın Mihne’ye kadar bir
kaç alimle sınırlı kaldığı konusunda genel bir görüş
birliği vardır. Ancak, Abbasilerin iktidarı ele geçirmelerinden sonra devletin Kelam’a duyduğu ilgide
bir artış olmuştur; özellikle Harun el-Reşid (ö. 809)
döneminde konu üzerindeki tartışmanın oldukça
yaygınlaştığı ve yoğunlaştığı görülmüştür (W att
1973). Bu ihtilaf, el-M e’mun’un saltanatı sırasında
(813'833) -entelektüel, siyasi ve duygusal açıdanyeni boyutlar kazanmıştır. Bu ihtilafın zorlayıcı doğa
sı, el-Me’mun’un saltanatının sonlarına doğru 833’te
M ihne’nin kurulmasından açıkça görülmektedir.

durdurulamaz yürüyüşü ve ‘düşünülemez’ alana kayı
şı aşağıdaki gerçeklerden de açıkça anlaşılmaktadır:
1) Mihne’den önce, Kur’ân’ın yaratılmış olup ol
madığı sorusuyla ilgili hüküm verilmesinin askıya
alınması, ortodoks gelenekçilerden birçoğu tarafın
dan kabul edilebilir bir şeydi; hatta bazıları bunun
gerekli ve böyle yapılmasının da erdemlilik olduğu
düşüncesindeydi. “Kur’ân Allah’ın sözüdür” ifadesine

başka bir ilave yapmaktan kaçınanlardan biri de İbn
Hanbel’dir. Hatta İbn Hanbel’den yapılan bir alıntı
da şöyle denilmektedir: “Herkim Kur’ân’ın yaratılmış
olduğunu ileri sürüyorsa o Cehmi’dir ve herkim
O ’nun yaratılmamış olduğunu iddia ediyorsa o da
______________________
sapma’ya düşmüş bir kişi
______________________
Geleneksel İslam ilimleri, kutsal m et dir” (Madelung 1985,
521). Mihne sırasında ve
nin ortaya çıkışı ile onun yorumlanma sonrasında düşüncenin

Memurların ve diğer
önemli şahsiyetlerin bir
çoğu, Kur’ân’ın yaratıl
mış olduğunu alenen iti
sı ve algılanması arasında, itinalı ve gö bu şekilde askıya alınma
raf etmeye zorlanmışlar
sı, Kur’ân’ın yaratılmamış
dır. Birkaç istisna dışın
rünüş itibarı ile aşılamaz bir ayrım yapolduğu şeklinde ısrarlı bir
da, bir çok ilahiyatçı bo
mıştır.
beyanata ve hatta bu ko
yun eğmiştir. Ancak, çok
nuda sessiz kalmayı tercih
sayıda hukukçu gizlice
edenlerin suçlanmasına dönüşmüştür.
Kur’ân’ın yaratılmamış olduğu doktrinini savunmayı
2) Mihne öncesi dönemde Kur’ân’ın yaratılmışlısürdürmüş ve bunlardan birkaçı da resmi doktrine
teslim olmayı reddetmiştir. Zikrettiğimiz ikinci grup
ğı nosyonu, O ’nun zamansallığı ile eşanlamlı görül
içindeki en önemli şahsiyet, inançlarından dolayı
alenen kırbaçlanan ve hapsedilen İbn Hanbel idi

memekteydi. Bu noktada Madelung, Cafer el-Sadık

(Madelung 1985, Patton 1897, el-Subki 1324 Hicri).

tartışmaya ve Amr b. Dinar’a atfedilen bir hadise işa

(ö. 765) ve Ebu Hanife (ö. 767) ye isnat edilen bir

Mihne’nin bu uygulamaları, daha basit ve lafzı

ret etmektedir. El-Sadık ve Ebu Hanife Kur’ân’ın A l

Hadis anlayışına karşı Kelam’ın entelektüel jimnasti

lah’ın sözü olduğunu kabul etmekle birlikte, her iki

ği olarak gören keskin anti-entelektüel önyargılara

si de O ’nun yaratılmamışlığı konusuna aldırış etme

sahip Bağdat halkı arasında sert bir muhalefetin doğ

mekte veya bunu reddetmekteydi (Madelung 1985,

masına yol açmıştır. Mihne, el-Mütevekkil’in (ö
.847) ölümünden kısa bir süre sonra 848’de kaldırıl

508 & 512).
Ancak Mihne sonrası dönemde, ‘yaratılmış’ ifa

masına kadar, sonraki iki halifenin emrinde de çeşit

desi ile ‘zamansal’ (temporal) ifadesi ve ‘yaratılma

li aralıklarla devam etmiştir. Mihne sırasında doruğa

mış’ ifadesi ile ‘ezeli-ebedi’ (kadim) ifadesi eşanlamlı

çıkan baskı, çeşitli başrol oyuncularının bugüne ka

görülmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda çatışma,

dar görülmemiş derecede kutuplaşmasına neden ol

“zamansallığa karşı ezeli-ebedilik temelinde” ele

muştur ve ortodoks îslam, fikirlerini Mihne öncesi

alınmıştır (Madelung 1985, 513 ve devamı).

dönemde alışık olmadığı bir sertlikte savunmuştur.
Mu’tezile taraftarları, Cehmiyye olmakla suçlanmış

Mihne Sonrasında Doktrinin Belirginleşmesi

ve Kur’ân’ın yaratılmamış ancak ‘muhdes’ (zaman

Kur’ân’ın ezeli-ebediliği ve yaratılmamışlığı dokt

içinde var olan bir olay) olduğu yönündeki ılımlı du

rininin kapsamının genişlemesiyle birlikte, İbn Han

ruş da “sapma” olarak nitelendirilmiştir. Neticede,

bel ve halefleri, Hanbeliye/Eş’ariye tartışmanın mer

suçlamalar bununla da kalmamış, ‘‘men şekke fi küfri-

kezini işgal etmeye başlamış ve bunların öğretileri de

hi fekad kefer’’ (her kim kendi inançsızlığı konusunda

orta yol olarak galip gelmiştir.
Ortodoksluğun Kelam için yeni silahlar kullanma

şüpheye düşerse, imandan çıkmıştır) iddiasına kadar
varmıştır.
Ortodoksluğun ‘düşünülebilir’ alana doğru bu

arzusu doymak bilmemiş ve daha önce kullanılan
elastik ‘leyse bi mahluk’ ifadesi yetersiz görülerek
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onun yerine ‘gayri mahluk’ ifadesi gündeme geti
rilmiştir. Kur’ân’m doğasıyla ilgili rafine edilmiş ortodoks doktrin, Ahmed ibn Hanbel’e atfedilen bir
cümlede özlü bir biçimde ifade ediliyordu: “Bu iki cilt

diğinde, Kur’ân’ın yaratılmamışlığı ve ezeli-ebediliğine dair katı bir ‘doğru’ doktrinle çözüme kavuşturul
muştur.
ii.

Mu’tezile ve ilerici içeriğe sahip birçok fikri,

arasmda bulunan şey Allah’m sözüdür” (İbn Hanbel

aykırı uç olma noktasına indirgenmiştir. Ancak,

1859, 1:415). Bu, A llah’ın sözü Kur’ân’m özü ve an-

inançlarının -ve muhaliflerinin- peşine acımasızca
düşmelerine neden olan hoşgörüsüz ruh ve inançla

lamı itibarı ile ezeli-ebedi ve yaratılmamış olduğu
nun, (ancak) harflerinin ve seslerinin (harf ve cehr)

ilgili sorulara cevap bulabilmek için yürüttükleri

yaratılmış olduğunun belirlenmesidir. Nitekim,

mantık, Müslümanlarla birlikte bugüne kadar gel
miştir.

Kur’ân’ın yaratılmamış olduğu kavramı, mürekkeple
kağıt üzerine yazılmış sayfaları da içerir hale gelmeye

İÜ. Yukarıda sayılanların yanında ortodoks duruş

başlamıştır.
Daha «onra “inananların gırtlaklarından çıktığı

yeniden ortaya çıkmıştır, hem de bu sefer intikam
duygusu ve dogmayla ilgili hususları sorgulamaksızın

haliyle ibadetlerde okunanlar da” Allah’ın ezeli-ebe-

kabul etmek anlamına gelen çok amaçlı doktrinsel

di ye yaratılmamış sözünden ayrı telakki edilmez ol

'hila keyfe (lafzen ‘nasıl diye sormadan’, yani ‘daha

muştur. “Lafzı bi el-Kur’ân mahlûk” (“benim Kur’ân’ı
okuyuş şeklim yaratılmıştır”) “sapkın” (heretik) bir

fazla sorgulamaksızın’) ifadesi ile silahlanmış olarak.

ifade olarak nitelendirilmiş ve bu tür telaffuzları caiz
gören el-Buhari bile suçlanmaktan kurtulamamıştır
(Goldziher 1967-73).

metodolojisi hayatta kalmıştır. Muhaddisûn’un düs

iv. Mu’tezile’nin fikirleri fiilen yok edilmişse de,
turu “hangi kılığa girerse girsin Kelam’dan kaçın, tıp
kı bir aslandan kaçtığınız gibi” idi. Ancak, Mu’tezile
ile birlikte Kelam’ın söyledikleri öylesine zorlayıcıy

M ihne’nin Kur’ân İlimleri ve Hermenötik

dı ki, kazanan taraf o olmuştu. Wensinck, “zafer, düş

Açıdan Sonuçları
Kur’ân’ın doğası üzerine yaptığımız tartışmada,

manın kalelerini zapteden Ortodoks İslam’ın olmuş

hem epistemolojik araçların, yani Kelam disiplini
nin, hem de kutsal metne ilişkin söylenenlerin sosyopolitik dış etkenler tarafından şekillendirildiğini ör
nekleriyle açıklamaya çalıştık. Bu etkenler, sırasıyla,
coğrafi-sosyolojik mekan ve dönemlerde etkili ol
muşlardır. Aslında konu, Kur’ân’ın veya Allah’m ne
dediğinden ziyade, inananların, Allah tarafından ne

tur. Ortodoks İslam, hala bu savaşta elde ettiği silah
ları kullanmaktan geri durmamaktadır” der (W en
sinck 1965). Gündemdeki konu, kutsal metnin tarih-üstülüğü, hermenötik açısından ne ifade etmek
tedir?
1. Geleneksel İslam ilimleri, kutsal metnin ortaya
çıkışı ile onun yorumlanması ve algılanması arasın
da, itinalı ve görünüş itibarı ile aşılamaz bir ayrım

söylenmesini istedikleridir. Kur’ân’ın yaratılmışlığı
ve yaratılmamışlığına dair her iki iddianın da man-

yapmıştır. İkinci, sözü edilen konunun kaynağı itiba

tıkhlığının Kur’ân’dan çıkarılabileceği, tarafların
kendi görüşlerini meşrulaştırmak için düzenli olarak

(Akhtar 1991) olduğu iddia edilmektedir. Bu ayrım,
eğer devam ediyorsa -ki öyle görünüyor- İslam’ın ba

Kur’ân’a başvurmalarından da anlaşılmaktadır.
(Eş’ari’nin bu konuda muhaliflerinin başvurdukları
her ayet hakkında, kendi görüşlerini destekleyecek

şa çıkabileceği tek hermenötiğin yorumlama ve algı

şekilde, bir açıklama yaptığı söylenmektedir). Bu te
olojik gelişmelerin sonuçlarını aşağıdaki gibi sırala
yabiliriz:
i.

rı ile “bütünüyle farklı, aslında alakasız, bir konu”

ile ilgili hermenötik olduğunu ima ettiğinden dolayı,
Kur’ân hermenötiğinin şekillenmesinde çok önemli
bir unsurdur. Tabi, bunun modemitenin meydan
okumalarıyla başa çıkıp çıkamayacağı tartışılır. Ne

var ki, bu durum, Müslümanlar bu konular arasında
Ara teolojik duruşlar ve ılımlı doktrinel fikirler ki bağlantılarla yüz yüze geldiklerinde söz konusu

fiilen yok edilmiştir. Karşı bir argümanı desteklemek
amacıyla türlü hadisler uydurulmaya çalışılmış ama

olacak gibi görünmektedir. Teknolojik faydalar ve

ilk Müslümanlar bu konuyu tartışmamışlardır. Bir
asırdan daha uzun bir süre Müslüman alimlerin bü
yük çoğunluğu, Muhaddisûn da dahil, bu sorunu te

beyhude ayrımda olduğu gibi, -yargılama amaçlı söy
lenmemiştir- dar görüşlülüğümüzün sonuçlarına kat
lanmak zorunda kalacağız.

laffuz bile etmemişlerdir. Bu husus, siyasi ve toplum
sal (public) düzlemde bir tartışma konusu haline gel

2. İncil ile ilgili ilk ilimlerin aksine, ki en azından
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bunların altında yatan değerler sistemi arasındaki

bu ilimlerde İncil’in bir ‘eser’ olduğu -Tanrı’ya veya
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İnsanlara ait- konusunda fikir birliği vardı, İs

arasında süregelen oyun, diğer yandan da Müslüman

lam’da aşkıncı perspektif bunun ötesine geçmiştir;

ların topluca ilahi sözün anlamını pratiğe dökme gi

Kur’ân’ın bir ‘eser’ oluşu başlı başına, Kur’ân’ın (ta

rişimleri” (1980, 491) olarak görülebileceğini olduk

rihsel) bir ‘olay olup olmadığı’ (muhdes) sorusu teme

ça ikna edici biçimde tartışmıştır. Cantwell-Smith,

linde, tartışılmıştır. Uzaktan Kur’âni vahyin herhan

bütün bu durumlarda, yapılabilecek olan en iyi yo

gi bir yönünü bir kenara bırakan herhangi bir görüş,

rumlamanın, belli bir ayet ile ilgili geçerli yorum ol

“metnin hakimiyeti ile ilgili tehlike potansiyeline sa

duğunu iddia etmektedir; tabi ki İslam düşmanları

hip bir soru arz etmek için kavramsal bir alan” oluş

nın yaptıkları gibi “kurnazlıkla veya sorumsuzca uy

turduğu gerekçesiyle çabucak terkedilmiştir (Akhtar

durmak” anlamında değil (a.g.e.).

1991).
Hermenötik bir metnin özü ve doğasıyla da ilgi

Yorumlamanın meşruluğu konusunda bu geniş in
celeme etrafında, ulûm el-Kur’ân (Kur’ân ilimleri) ve

lenmediği sürece, Müslüman Kur’ân alimlerinin her-

usûl el-fıkh (fıkıh usulü) türlerinin, çağdaş algı her-

menötiği dikkate aldıklarını görmek zor olacaktır. Bu
bağlamda Kur’ân ilimleri, Reformasyon sürecinde ya

menötiği benzeri teolojik ve hukuksal örnekler ihti
va ettiklerine inanmaktayız. Bu türlerin, anlamın so-

pılan klasik Hıristiyan yorum ve polemiklerinin, kut

ruşturulmasıyla başa çıkmaya çalışan İslami ilimlerin

sal metnin özünü sorgulamamalarından ötürü yanlışa

en zengin somutlaştırmalarında keşfedilmesi gerek
mektedir. Ancak, bu tür bir keşif, eğer modernitenin

düşen insani sistemlerin birer ürünü oldukları şeklin
deki ciddi ithamlar içeren yorumlarla karakterize

meydan okumalarıyla yaratıcı biçimde karşı karşıya

edildiği, eski İncil ilimlerinin yolunu izleyebilir. Bu

çalışıyorsa, aşağıdaki hususlarda dikkatli olmak zo

nedenle, kutsal metnin tarihsel yeri ve bu yerin kut

rundadır:

sal metnin doğasına ve özüne dokunulmaksızın yapı

i. Sadece önceki anlayışları, çağdaş bir dille tek

lan yorumlamayı nasıl etkilediği konusunda ciddi

rar edemez. Farklı ufukları birleştirerek yeni anlamlar

tartışmalar olmuştur.

çıkarmalıdır. Bu şu anlama gelmektedir; inkara düş

3.

Kur’ân’ın ezeli-ebediliğine ifadesini veren for meme ve iddialara meşruluk kazandırma konusunda

mül olan Kur’ân i’cazı ve bunun yanı sıra i’cazı orta

umutsuzca bir çabayla Kur’ân ilimlerindeki var olan

ya çıkaran tarihsel faktörler ile Kur’ân’m tarih içeri

kabul görmüş çalışmaları -şerh üzerine şerh (değersiz

sinde insanlığa rehber olduğu iddiaları, vahyin tarih

notlar)- teksir etme eğiliminden kaçınmalıyız.

içerisinde yer aldığı anlamına gelmektedir. Müslü-

ii. Kur’ân’ın yaratılmışlığı konusundaki tartışma

manlar da ötekiler gibi, tarihi aşan ve vahyin -varsa-

mızda teolojinin güçlü olanın hizmetinde nasıl ide

yırn ya da gerçek- tarih içerisinde yer aldığı ve tarih

olojinin yerini aldığını görmüştük. Ulûm el-Kur’ân

tarafından şartlandırıldığı gerçeğiyle bağlıdırlar. Do

ve usûl el-fıkh yeniden keşfedilmeye çalışılırken,

layısıyla, Cantwell-Smith’in ikna edici tarzda ifade

“saldırgan bir ideolojik çaba, devletin ve icbar ettiği

ettiği gibi, “kutsal metin, ne olursa olsun, aynı za

değerlerin meşrulaştırılmasında bir araç” (Arkoun

manda tarihsel bir olgudur” {1980, 489).
Algı Hermenötiği ve Islami İlimler

1987, 7) olan ortodoksluk (ve) insanlığı “Mutlak

Algı hermenötiği, ilgi kurmaya çalışmaktan ve

olanın keşfedilmesi” (a.g.e.) için sunulan bir yol ola
rak İslam arasında ayrım yapılmalıdır.

eşzamanlı bağlamsallıktan fazlasını içerir. Göreceği
miz gibi, algı hermenötiği tarafından ortaya atılan ve

T efsir Usulü

yüzeysel bir bakışla ortodoksluğun ilgisini üzerine

Nesh disiplininin dalları esbab ul-nuzûl, ilm-el-

çekmiyor gibi görünen teolojik sorular, Kur’ân’ın

mekkiye ve el-medeniyye ve tefsirin dalları genel itiba

özünde barındırdığı anlam kadar uzun erimlidir.

rı ile, çağdaş bir algı hermenötiğine öncülük etme

İ’caz ile ilgili tartışmamızda, geniş anlamda, Hz.

noktasında oldukça zengin içeriğe sahiptirler. Genel

Muhammed’in hayatının nasıl Kur’ân’ın bir açıkla

de usûl el-tefsirin ile özelde nesh ve eshâb ul-nuzûl dal

ması olarak ele alınabileceğini görmüştük. Keza, bü

larının

tünüyle İslam tarihi bazı açılardan en azından ideal

Kur’ân’ın anlaşılmasında ve özellikle, bazı ayetlerin

formülasyonunda,

Müslüman

alimler

olarak -Kur’ân anlamının bir değerlendirmesi ve uy

anlamlarının kendi bağlamları içerisindeki yerlerinin

gulaması olarak görülebilir- bu girişimler ne kadar

belirlenmesinde ve bu ayetlerin ilk muhatapları tara

yetersiz olurlarsa olsunlar. Cantwell-Smith İslam ta

fından nasıl algılandıklarını anlamamızın sağlanma

rihinin “bir yandan insan ve dünyevi şaşkınlıklar

sında oldukça ileri gitmişlerdir.
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Yerimizin darlığı bizi, bu dalların ve bunlara bağ
lı problemlerin algı hermenötiği ile birlikte ele alın

Hukuk ilmi alanındaki salih amel fikri genellikle,

ması konusunu ayrıntılarıyla tartışmaktan alıkoy

bir yandan çağdaş bir aşkın boyut, diğer yandan da

maktadır. Ancak, Kur’ân’ın nasıl tarihle etkileşim

sürekli değişen tarihsel form şeklinde kavramsallaştı

içerisinde olduğunun incelenmesinde nesh ve esbab

rılırken, akide (dogma), ibadet (tapınma) ve mu

ul-nuzulün önemi oldukça açıktır. Burada vurgulan

amelat (toplumsal ilişkiler) arasında yaptığımız kla

ması gereken şey, bizi tek ayetlerin ‘nedenleri’nin in

sik ayrım bizi akide ile ilgili konulardaki aynı işlevsel

celenmesinin ötesine, özellikle Fazlur Rahman’ın al

ilkeleri görmekten alıkoymuştur. Aslında algı hermenötiğinin ilk günlerden bu yana fıkıhta işlev gördüğü

tını çizdiği (1980, 1986) bir göreve, Kur’ân’ın bağla
mının bir bütün olarak ele alınmasına götürecek bir
hermenötiksel teorinin gerekliliğidir.

ve istihsan (lafzen, ‘iyinin araştırılması’), örf (gele
nek), maşlaha el-amme (ortak yarar) vs. kavramlara

Ne var ki, algı hermenötikçisinin ‘anlamlandır-

ilişkin büyük bir birikim sağladığı söylenebilir. Bu

ma’nın anahtarı olarak dikkatini yoğunlaştıracağı

durum Kur’âni bir algı hermenötiğinin geliştirilmesi

şey, çeşitli türleriyle tefsir literatürünün meydana ge

açısından kabul edilebilir -isterseniz güvenilir diyelim- bir referans noktası sağlayabilirse de, bu konu

tirdiği engin mirastır, çünkü insanlar için Kur’ân’ın
ifade ettiği anlam, Kur’ân’dan çıkarılan anlamların
tarihidir.
Çoğu modernist veya reformist alim, “Kur’ân’ın
kendi kendini açıkladığı düşüncesinden hareketle,
kaynağa (Kur’ân’a) dönüş çağrısı” (Veliyullah 1:37,
141) yapmışlardır. Bu çağrılarda genellikle, Fazlur
Rahman’ın Kur’ân’ın asıl anlamı olarak algılanan
anlayışı iyileştirme girişimiyle “içtihad çağı” (1980)
olarak adlandırdığı dönemde meydana getirilen eser
lerin önemsenmemesi gibi üstü kapalı bir tutum var

nun yüzeysel bir incelemeden daha problemli olabi
leceği konusunda kuşkularım bulunmaktadır.
Ancak, fıkıh modelindeki en önemli içtihad aşa
ğıdaki hususlardadır:
i. Hukukun bir sistemden ziyade bir süreç olduğu
nosyonunda
ii. Metinler ile muhataplarından beklenen idrak
kabiliyeti arasındaki değiştirilemez bağ ve,
İÜ. Anlamın farklı toplumlar tarafından üretile
rek daimi surette açıklanmasında.

dır. Bu çağrılar anlamın akıl temelinde iyileştirilme

SON UÇ

si adına yapıldıkları halde, anlamlandırma girişimin
de insanların rolünü görme noktasında başarısız ol
muşlardır. Martin’in ikna edici tarzda iddia ettiği gi
bi anlamlandırma, “anlamın yorumlanmasına odaklanmalıdır” (Martin 1982, 363). Tefsir çalışmaları

Hermenötik zorunlu olarak anlamın ortaya konul
ması konusuyla ilgileniyorsa da, bunun ötesine geçe
rek yorumlamaya ilişkin metodolojiyi de araştırır.
Sonuç olarak, algı hermenötiğinin ikrarcı İslam ilim

nın bertaraf edilmesi taraftarı olan alimler, kutsal

leri açısından arzettiği önemli zorluklara kısaca deği

metnin yorumlanmasının sadece bir yorum olmaktan
ziyade sembollerin açımlanması olduğunu ve kendi

neceğim:
i. Algı hermenötiğinin anlamın ortaya konulma

sinin de yorumlanması gerektiğini gözden kaçırmak

sında bağlam ve insan faktörü üzerinde ısrarla dur

tadırlar; bu yorumsal ilavelerin redaksiyon safhasın

ması, Kur’ân’ın “sosyo-kültürel bağlamların dışında

da söz konusu oldukları düşünülürse, bunların metne

bir şey olmadığını; her zaman için Deutungsbedurf-

çok da yabancı olmadıkları, ancak metnin üretilme

tigheit -yorumlanması gereken bir metin- olma özel

si esnasında söz konusu oldukları anlaşılacaktır

liğine sahip bulunduğunu” (Martin 1982, 367) gös

(Martin 1982, 369). Algı hermenötiği en geniş anla

termektedir. Bu, Kur’ân’ın tarih dışında var olduğu
sorusunun üstesinden gelebilirse de, Kur’ân’ın gerçek

mıyla tefsir literatürünü temel alarak -bence bu, ge
lenekçi vaizlerin dini-politik risalelerini ve eserlerini

anlamının Allah’ın kastettiği anlam olduğu şeklin

de kapsamaktadır- metne dair muhtelif algıları, so

deki geleneksel nosyona yeterince işaret etmemekte

mutlaştırmaları ve yorumlamaları inceleyecektir. Yo

dir.

rumlamayla ilgili bu iş, “farklı muhatapların ufukla
beklentileri arasındaki dönüşüm” (Fiorenza 1990,

ii. Anlamlandırma girişiminde insan faaliyetine
yapılan vurgu, Arkoun’un “ilahi aklın garantisindeki
akılcılığın esasçı, özdekçi ve değişmez kavramları”

22) sorununu da içerecektir.

(Arkoun 1987.b, 3& 1987.a, 17) olarak tanımladığı

rındaki kayma ve metne dair geçmişin ve bugünün
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şeyden farklıdır. İnsan eliyle yapılanların -bağ'

oluşturan ve şekillendiren unsurlar nelerdir? Kur’ân

lamlar ve adaletler- Allah’ın dünyadaki varlığını

metinlerinden anlam üretilmesi -anlam çıkarmaktan

‘mümkün’ kıldığını ima etmek, gelenekçilik için en

farklı olarak- ne kadar meşrudur?

az vahiy, yanılmazlık ve güvenilirlik nosyonlarına

Bunlar hermenötiğin ortaya attığı sorular değildir

karşı doğrudan yapılan bir meydan okuma kadar sen-

-bu sorularla her zaman yüz yüzeydik- ama karşılaş

deleticidir.
İÜ. Anlama tarihin dışında ulaşılamaması, A l

mak zorunda kalacağı sorulardır. Bu sorular, günü

lah’a gücünü insan faktörünün verdiğini ve insan
varlığı olmaksızın A llah’ın varlığının ‘anlamsız’ ola

karşılık arayışının ayrılmaz parçalarıdır. Diğer çalış

cağını mı gösterir? Arkoun, bir insanın bütün göster-

ki tarihini ve Müslümanların verdikleri karşılığı ele

gebilimsel ürünlerinin tarihselliğe konu oluşunu

almış bulunmaktayım (Esack 1991). Çağdaş İslami

uzun uzadıya ele almış ve Paul Ricoeur’un satırlarını

düşüncenin, sadece birbiriyle yarışan ideolojik iddi

müzde bize yöneltilen meydan okumalara Kur’âni bir
malarımda bu meydan okumaların Güney Afrika’da

“toplumsal ve kültürel kullanımlar için göstergebi-

aların bir sonucu olan çatışma halindeki epistemolo

limsel bir birikim olarak” (Arkoun 1987.b, 9),

jilerle sınırlı kalmak yerine kendisini biçimlendiren

Kur’ân’ın başlı başına “tarihsel bir gerçeklik” (a.g.e.)

kültürlere aracılık etme yönüne kayması gerektiğini

olduğunu tartışmıştır. Bu, düşünülemez olanı postü-

tartışmış bulunmaktayım.

lat olarak kabul etmekten daha büyük bir adım değil
dir; ilahi olanın kendisinin de bir tarihsel gerçeklik

nın da tarihte yaşaması gerektiği” (Cragg 1971, 17)

olduğu. Ancak, Arkoun bu konu üzerinde fazla dur

konusunda Cragg ile aynı fikirdeyim. Ancak, bunun

mayarak sözlerini “bizim dünyevi, tarihsel varoluşu

da ötesine geçerek şu hayati soruyu sormak duru

muzla ilgili fenomenler dünyasının dışında, mutlak

mundayız: ‘Kimin tarihi?” Baskının boyunduruğu al

“Kur’ân’ın sahip olduğu vasıf gibi, araştırılması

olana ulaşmak mümkün değildir” (a.g.e.) şeklinde

tında yaşayan ve özgürlük ümidiyle aynı şekilde bas

noktalamaktadır.
iv. Aitken’in de belirttiği gibi, bu bağlantılarla er

kıya maruz kalan ‘öteki’ ile birlikte mücadele eden
bir toplumun payına varoluşu da ekleyenler için. Ar-

ya da geç karşı karşıya gelinecektir:

koun’un satırlarında savunduğu görkemli ve keyifli

İnsan faktörünün önemini belirtmek, anlamlan

epistemolojik tarafsızlık veya ‘nesnellik’ bağlamında

dırma işinin, güç ilişkilerinde başlı başına bir müca

bir çoğulculuk, bütünlük içinde işlenebilecek bir se

dele alanı olduğunu görmektir; ilahilik bu mücadele

çenek değildir. İnsan gayreti bütünüyle bir bağlam

nin işleyişi içerisinde yatmaktadır ve neticede elde

çerçevesinde meydana gelir. Irksal ayrım ve ekono

edilebilecek Lir ?.nlamın garantörü olarak mücadele

mik sömürü ortamında anlamın anlamını ve algının

nin dışında soyut bir biçimde ifade edilemez (1991,

anlamını yeniden düşünme ve kutsal metni bu ama

yayımlanmamış eser).
V . Dolayısıyla, Kur’ân’ın özü ile anlamın ortaya

ca tahsis etme özgürlüğü, metnin mazlumların özgür

konulması arasındaki açık ayrım, anlamın tarihsel ol

sağlayan hermenötiksel anahtarların işlenmesine uy

masından dolayı geçmiş gerçekliğin otoritesi ile ilgi

gun olmalıdır.

leşmesini mümkün kılacak bir tarzda okunmasını
■

li soruları “şimdiki anlama ilişkin geçmişteki anlam
sorunu” olarak gördüğümüz ve Fiorenza’nın işaret et
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HERMENÖTİK BAĞLAMINDA, DİNİN YENİDEN
ANLAŞILMASI VE ANLATILMASI SORUNU
M U ZA FFER EM İN G Ö K SU

üphesiz insanlar bağlandıkları dinlerini her za

Ş

man anlamak istemişlerdir. Ancak modern
çağlarda dini anlama daha bir önem taşımakta
dır. Esasen “yeniden” nitelemesi ile ifade edilen bu
anlama, bir modern projeksiyonu bünyesinde taşı
maktadır. Çünkü yeniden anlama, insanların mensu
bu bulundukları dini, içinde bulundukları şartlara uy
gun hale getirme talebini de ihtiva etmektedir. Buna
göre yüzyıllardan beri varola gelen dinin, tarihsel
olarak iyi anlaşılmaması nedeniyle güncel sorunlara
ayak uyduramadığı, kendisinden beklenenleri vere
mediği düşünülmektedir. Bunun için din yorumlanmalı ve bir biçimde, ulaşılması düşünülen yeni dün
yada yerini almalıdır.
Modem çağlarda dinin yeniden anlaşılmasının
temel esprisini onun, öncelikle zihinsel olarak bilin
mesi oluşturmaktadır. Yani zihin dünyamızda yeni
den inşa edilmesi sorunun özünü teşkil etmektedir.

İslâm ve Kur’ân’ı yeniden anlama talebinin yoğun
olduğu bir dönemde sorunu felsefi- tarihi boyutlarıy
la örneklendirerek almak her halde yararlı olacaktır.
Çünkü bu, işe katılan modem bilincin, ele alınan ol
gular, içkin, zihinsel inşai, bütünlükten uzak ele alış
biçimine karşı duyarlı olma açısından da yararlı ola
caktır.
Çizilmeye çalışılan çerçevede kaleme alınan bu
yazı önce dinler tarihinde bilme ve inanma arasında
yapılan bir ayırımı açıklayarak işe başlıyor. Bilmeyi
öne çıkaran süreç Pozitivistik tavırlar karşısında hermenötik bir yola başvurduğundan söz konusu eğili
min ne olduğuna işaret ediyor. Dini anlamanın en
önemli sorunlarından birisinin dil olması nedeniyle
kısaca din dili’n e değiniyor ve yazı, dinin anlaşılması
na ilişkin bazı sorunların tartışılmasıyla noktalanı
yor.

Esasen “dinin anlaşılması” ifadesi, dinin yaşanması’ndan daha dar bir anlam ifade ediyor. Çünkü yaşa

Dinin Ana Konusu inanmak mı Bilmek mi?

mak; bilgi, inanma, eylem, estetik, vb. gibi çok yön
lü iken, "anlama”, bilme çizgisinde odaklaşıyor.
Şüphesiz söz konusu ettiğimiz sorun bütün dinleri

Genel olarak dini, özel olarak Allah katında insanın
konumunu bilme veya inanma eksenlerinden birisi
ne yerleştirme girişimi ilk hristiyan azizlerine kadar
iner. Onlar, bir bütün olan beşeri süreci parçalayıp
bilme ve inanma’yı karşı karşıya getirmişlerdi. Bu so
nucu muhtemelen bilerek doğurmamışlar, daha din
darca bir hayatın nasıl gerçekleşeceğini sorgulamayla
elde etmişlerdi. İlk dönem azizlerinin vardığı kanaat
de müminliğin samimiyetle Allah’a imandan geçtiği,
bu işin bilgice ve zihinsel olarak kurulamayacağı
noktasında düğümleniyordu. Hatta bilgiçlik taslama,
bu deruni hayata bir gölge düşürdüğü gibi Allah’a
karşı da bir saygısızlık sayılabilirdi. Yani din bir tür
yaşama biçimiydi ve dünyaya meyletmemekle özdeş
bir işti. Öyle ki başta cinsel perhiz olmak üzere, yeme
içme, giyinme ve barınmanın asgarisiyle esas olma

olduğu kadar İslâm’ı da ilgilendiriyor. İki yüzyılı aş
kın bir zamandır İslâm dünyası “İslâm’ı yeniden an
lama” arzusunu taşıyor. Öncelikle üzerinde durmamız
gereken konu da budur. Ancak bu yazı, modern çağ
larda yoğunluk kazanan, dinlerin anlaşılması ve an
latılması sorunlarıyla genel olarak ilgilenmeyi amaç
lamakta, İslâm’dan örnekler sunmaktadır. Yazı Hristiyanlık çevresinde oluşan anlama ve anlatma sorun
larını bir süreç halinde tasvir etmektedir ki bunun bi
ze önemli ipuçları vereceği kanaatindeyiz.
Hemen belirtmeliyiz ki dinin anlaşılması, dinle
rin yayılış ve konjonktürel olarak önemli gelişmele
rin olduğu dönemlerinde ayrı bir önem kazanmıştır.
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lıydı. Bu amaçla ruhbanların bir kısmı (sırf din gö'
revlisi, regülier) evlenmekten bile kaçınmıştı. Bir de
burada konumuz açısından önemli olan, din ve Tan-

ya ait algılama biçiminin önemi yoktu. Buna göre
din de, aynı yöntemi izleyen herkesçe herhangi bir

Ne yazık ki bu gnostikler de (agnostikler gibi) ek
sen aldıkları dini bilmenin düzeyini sağlıklı belirleye

rite tanımaz niteliklerinin canlandırdığı bir kültür
ortammın ürünüdür. Belki bunlar sonuna kadar biza
tihi olumsuz şeyler değildi, ama bir indirgemecilikle
önemli sorunlar doğuruyordu ki 19. yüzyıl sonların
da, bir Protestan çıkış olan Fundamentalizm bu geliş
meye isyan etti, kutsal metinlerin modern kültüre
göre açıklanmasına karşı çıktı.

obje gibi anlaşılabilirdi.
rı üstüne tartışmalardan uzak durmayı yeğlemişlerdi.
İşin gerçeği bu yaklaşım yanlıştı. Din ve onun
Esasen Tanrı bilinemezdi. “Asıl olan bilmek değil
kutsal kitapları kendini inananlara açıyordu. Yani
inanmaktır” formülüne uygun bu anlayışa inanç tari
ayrı bir anlama sorunu vardı ve bunun asgari şartı
hinde agnostizm (bilinemezcilik) adı verilmektedir.
inanmak, sevmek ve ortak ilgi alanına girmekti. Kal
Ne var ki pek çok şey gibi bu aşırı durum da za
dı ki dinden beklenen mesaj mümkün olduğunca
manla alternatifini doğurmuş, daha sonra gnostizm
toplumsal şartların ve konjonktürün aşılabilmesine
(bilinebilirlik) adı verilen eğilim ortaya çıkmıştı.
bağlıydı. Modem çağlarda dinin en somut açıklama
Gnostizme göre din ve Tanrı ile olan ilişkimiz (bir
biçimlerinden birisi olan Protestanlık, söz konusu yo
başka deyişle dindarlığımız) bilme ekseninde kuru
rumun ortaya çıktığı çağın kültürel şartlarının bir
lur; İyi bir kul olmanın
yansımasından ibaretti.
yolu Tanrıyı ve evrenini
Bilindiği gibi Protes
Protestanlık, Batının 16. yüzyılda ulaştı
bilmek, bu evren içinde
tanlık hareketi Incil’in
yerimizi belirleyebilmek
daha iyi anlaşılması, özel
ğı ve Rönesans diye bilinen antikçağ pa
ten geçer. İbadetler bile
türden otoritelerin aşıl
gan kültürünün ferdiyetçi, tümel karşıtı,
bu bilme sürecinin bir
ması temel varsayımı
otorite tanımaz niteliklerinin canlandır
parçasıdır. Esasen, vahiy
üzerine kurulmuştu. Bu
bir bilgilendirme yolu
yeni
İncil yorumu. Batı
dığı bir kültür ortam ının ürünüdür.
dur. Güncel bir deyim
kültürünün 16. yüzyılda
kullanmak gerekirse dini
ulaştığı ve Rönesans fel
anlamak onu bilinç dünyamızda yeniden kurmak de
sefesi diye bilinen antikçağ pagan (müşrik) kültürü
mektir.
nün ferdiyetçi, doğal, tümel karşıtı (tecrübeci), oto

mediler. Çünkü bilme, mantıksal algılamadan sezgi
sel kavramaya kadar çok farklı seviyeleri ifade edi
yordu. Bunun için de gnostiklerin bilinebilirliği git
tikçe rasyonal bir kurguya dönüştü.
Burada asıl problem Tanrı adına insan bütünlü
ğünün çözülüp, dünya adına bilmenin öncelenmesiy-'
di. Bilme vurgulandıkça da nesnel varlığın bilgisi öne
geçiyor, dinin tümel gerçeklik dünyası gözden (daha
doğrusu gönülden) uzaklaşıyordu.
Daha sonra, bizim asıl konumuzu oluşturan bil
me/anlama kutbu önemli bir gelişme gösteriyordu. İn
sanın bütünsel süreci parçalanarak, bunlardan zihin
sel olan her birinin önüne geçiyordu. Böylece her şe
yin yeniden kurulduğu ve dolayısıyla da önemini
/doğruluğunu ifade edebilmek için bilgiden referans
almak zorunda kaldığı bir durum ortaya çıkıyordu.
Öyle ki zihinsel süreç içerisinde ön plana çıkan
açıklamalı bir anlama tipi her şeyin ölçeği haline gel
di. Bunun en somut örneği olari ve 19. yüzyıl sonla
rında nihai şeklini alan pozitivist izah yoluna göre
insan zihni (sujesi) önünde her türlü (obje) tek tür
den bir konu oluşturuyordu. Daha da önemlisi, pozi
tivist bir yöntemle açıklanamayan hiçbir olgu ve ola
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Batı kültürü kendi potansiyel imkanları içerisinde
dini sırf algılamaya indirgeyen temel tavrını aşamadı,
ancak “açıklama” adı verilen algılama biçimine karşı
bir başka algılama yolunu'ileri sürdü. Hermenötik adı
verilen bu yolu, İslâm’ı/Kur’ân’ı anlama sorunlarımı
za da katkıda bulunabileceği düşüncesiyle kısaca
özetlemek istiyoruz.
Hermenötik Ya da Dini Yorumlama
Hermenötik (aslı Grekçe Hermeneutic), kısaca insan
zihninin ele aldığı bir konuyu anlama ile ilgili bir so
runu tartışmaktadır. Bilindiği gibi bilgi genelde suje
ile obje ilişkisinin bir ürünüdür. Ancak söz konusu
ilişki dil ile sağlandığından dolayı problem, dilin re
aliteye ne kadar uygunluk gösterdiği noktasında dü
ğümlenmektedir. Bilginin realiteye uygunluğu ile il
gili ilk sorun ise “bilme” ile “anlama” arasında bir far
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kın oluşudur. İşte üzerinde durduğumuz hermenötik
bu anlama ile ilgili bir disiplindir.
Eski Yunanca kökenli bir kavram olan hermenötik, yorumlama sanatı anlamına geliyor. Daha sonra
kavram metin yorumlama için kullanılagelmiş, orta
çağlarda özellikle Hristiyanlığın ve Yahudiliğin kut
sal metinlerinin yorumu hermenötik bir iş olarak ni

yeniden yorumlamayı getirmişti. Dil burada devreye
girmiş yeni semboller bulmuştu. Çünkü bir “yeniden

telendirilmiştir. Modern çağlarda Spinoza ile felsefe
ye de giren hermenötik, 19. yüzyılda tarihi ve mane
vi bilimlerde, doğa bilimlerinden farklı bir yöntem

çok unsur taşır. Ufak tefek eksiklikleri de konuşma
cının duruşu, yüz hatları, jest ve mimikleri tamamlar.
Yorum, bütün bunlar ortadan kalkıp mesajın bir me

izlenmesi gerektiğini savunan Dikey ile gelişmiş, 20.
yüzyılda Heidegger ile doruk noktasına ulaşmıştır. Din

tin haline dönüşmesiyle başlar. Bu açıdan bakıldığın
da meselâ Kur’ân vahyolunurken sahabenin bir yo
rum problemi yoktur.
Çünkü sözlü mesaj yo

anlama” problemi vardı. Esasen bir anlama problemi
yoksa dil devreden çıkar, yorum da ortalıklarda gö
zükmez. Ancak problem çıkınca dil devreye girer.
Söz sarfedilirken bir yorum problemi yoktur, çün
kü karşılıklı diyalog onu anlamayı sağlayacak pek

ile daha çok irtibatlı bu
lunan hermenötik yakla
H erm enötik değişik süreçlerden geç
rum gerektirmemekte
şımın tarihi eskiyse de,
dir. Sorulan sorular da
modem kültürün yalınkat
miştir. Başlangıçta dini metinleri daha
genelde kavramaya yö
açıklayıcılığına karşılık,
iyi anlama kaygısıyla ortaya çıkan her
neliktir. Ancak Hz Pey
biraz da tepkisel olarak
m enötik bu aşamada anlamayı “bütün
gamberden sonra Kur’ân
güncel hale gelmiştir.
bir metin haline getiril
Yukarıda da belirttiği
lük kurma”da görmüştü.
diği ve sosyal hayatta
miz gibi hermenötik, bir
problemler çeşitlendiği
yorumlama işidir, ancak
zaman yorumlama ihtiyacı doğmuştur. “Bilgin” ola
te/sirden daha kapsamlıdır. Çünkü bir kavrama biçi
rak tanınan sahabiler de geri dönüşlü olarak hafızala
mi olarak sadece aydın kesimi değil, halkı da ilgilen
rındaki malzemeleri yorumda kullanmışlardır.
dirir. Üstelik bu yorum naiv bir yaklaşımı ihtiva eder.
Hermenötik’in Gadamer ile ulaştığı eiurumda ol
Otantik yönünden sorunu olsa bile bunda kasıt yok
duğu gibi, metni sahibinden daha iyi anlaşılabilece
tur. Bir tefsir, sıradan kullanılan hadisler bunun tipik
ğine ilişkin kanaatlerin oluştuğu bir üçüncü aşama
örneğidir. Buna karşılık saptırıcı bir açıklama için sa
vardır. Burada insan zihnine (veya akla) çok şey yük
hih hadislerin kullanılması, doğal bir davranış olma
lenmiştir. Onun genelde nötr bir yetenek olduğu, an
dığı gibi hermenötik de değildir.
cak toplumsal şartlar tarafından şekillendiregeldiği
Hermenötik değişik süreçlerden geçmiştir. İlk bi
göz ardı edilerek nihai bir hakem misyonu verilmiş
çimi de metinden lafzı anlamanın ötesinde, hatta ye
rine göre metin yazarından daha iyi anlaşılabilirliği
üzerinde yoğunlaşmıştı. Başlangıçta dini metinleri
daha iyi anlama kaygısıyla ortaya çıkan hermenötik
bu aşamada anlamayı “bütünlük kurma”da görmüştü.
Şüphesiz bütünlüğün bir anlamı vardı, ama bu so
nuna kadar sağlıklı olamazdı. Çünkü bütünlük denen
şey, doğal değil kurgusal bir şeydir. Anlama çabasın
da olan kimsenin (felsefi ifadesiyle öznenin) dilden
de yararlanarak oluşturduğu bir şeydir, zihinsel inşai
bir iştir. Dolayısıyla da ortaya çıkan bu bütünlüğün
gerçekliğin kendisi mi yoksa zihinsel bir inşa mı ol
duğu tartışmaya açıktır. Bu durum günümüzdeki
“Kur’ân okumaları” için de geçerlidir. Üstelik zihin
bu bütünselliği kurmada çok belirgin açıklama ilkele
ri bulmakta bu da kurgusallığı güçlendirebilmektedir.
Hemenötik ikinci önemli aşamasını Protestanlık
ta yaşamıştır. Sosyal- kültürel ortamın çeşitliliği dini

tir. (Tatar, 1999)
Bu aşamanın bir öncekinden farkı artık şartların
metin açısından yorumlanması değil, şartlara göre bir
metnin yorumu ve hatta gerektiğinde yeniden tasar
lanmasıdır. Gadamer’in ifadesiyle hermenötik yorum
genel bir anlamdan çok, yorumlayanın bir kendini
konumlardırması durumudur. Öyle ki bu konumlan
dırma kaygısıyla özellikle sosyal bilimlerde obje yeni
den kurulabilmektedir. Mesela sosyal sınıf olgusu ön
ce zihinde inşa edilmiş, ancak daha sonra birileri
kendini o sınıfta görmeye başlamıştır. Bu açıdan mo
dern çağlardaki (siyasal, elitist, kültürel, halk İslâmî,
vb gibi) İslâmlar buna örnek verilebilir.
Esasen bir nesnelliği ifade etmek için türettiğimiz
kavramlar bile zaman içerisinde tortulaşarak, gerçe
ğin yerine oynarlar ve nesnel dünyayı anlamamıza
karşı bir engel oluştururlar.
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Hermenötiği son zamanlarda güncelleştiren He
idegger de zihnimizin konuları yeniden kurduğuna
dikkat çeker. Anlamada kullandığımız kavramların
süreçten koparılıp çerçevelendiğini ifade eder. Her
zaman belirgin olmasa bile öznemiz görmek istemedi
ği “kör noktalar”ı gözümüzden uzak tutar, bu da anla
mamızda sorunlar doğurur.
Burada dile önemli roller düşer. İşin gerçeği dil,
yalnızca kavramlaştırmalarımızda değil, genelde taraf
tutar. Her haliyle olmasa bile gerçek’in beşeri açılımı
bizim beklentilerimize uygun düşer. Hatta bu açıdan
önyargılar, konu edinmeden motivasyona kadar pek
çok noktada etkiler; anlamayı yönetir ve kolaylaştı
rır. Öyle ki karşılıklı görüşmelerde bile bu ön yargılar
atılmaz, ufuk birleşimi yapılır.

manın ötesinde kalbi bir muhtevaya dökmektedir.
Bu açıdan bakıldığında aşağıda da açılacağı üzere
dinden bahseden her ifade dini olamamaktadır.
Gerçekten de din dilinin semantik ve sentaktik
gibi genel problemlerinin yanında; teşbih, tenzih ve
tenzil gibi dolaysız; sembolik ve mecazi gibi dolaylı
anlatım yolları vardır. Hatta yukarıda da söz konusu
edildiği üzere sonuç olarak kurgusal/ mantıksal bir
süreç olan pozitivizmin açıklayıcılığının, tecrübi ha
yatın kavrayıcılığının dini ifadede önemli rolleri var
dır. Üstelik bunlar sosyal/ psikolojik bir süreci kap
sarlar. Din dili bütün bunların yanında ve ilişkili ola
rak özel bir perspektifi içerir.

Ancak din dili, Yahudiler için İbranice, Müslümanlar için Arapça anlamında eski veya kutsal bir
Hermenötikçi yaklaşıma göre bir metnin anlaşıl
dil demek değildir. Din dili ilahiyatçılar tarafından
masında bir “etkin tarih” vardır. Bu etkin tarih, met
ortaya konulmuş teknik bir dil anlamına da gelmez.
nin ortamı, varlığı, yazarının niyeti, vb. dir. Şüphesiz
Vahy, peygamber, ibadet, Tanrı,vb. gibi bazı dini
hedef yazarın ifade etmek
______________________
kavramların kullanılmış
istediğini anlamaktır. Bu
Din dilinin, tarihsel ve antropolojik bir olması da bir dilin dini
açıdan
bakıldığında
olmasını göstermez. Me
ifade olma düzeyini aşıp, inanç bağla selâ “Hz. Muhammed
Kur’ân’ı anlamak, A l
lah’ın muradını anlamak
(a.s.) 570 yılında Mek
mında bir rol oynaması ve kanaate da
olmalıdır. Ama yine de
ke’de doğdu” cümlesi
yanan bir dil olma özelliğini taşıması
biz, insanlar olarak işimi
doğrudan bir bildirme
gerekir.
ze yarayacak bir anlam
kipi olup dilin dini kul
bekleriz.
lanımıyla ilgisi yoktur
Görüldüğü gibi H erm enötik’in dile getirdiği
(Koç, 1995, 6).
önemli noktalar vardır. Bir kere salt açıklamaya kar
Din dilinin, tarihsel ve antropolojik bir ifade ol
şı anlama talebi tutarlıdır. Ne var ki yaklaşımın kul
ma düzeyini aşıp, inanç bağlamında bir rol oynaması
lanımında önemli belirsizlikler vardır, bir tarafı subve kanaate dayanan bir dil olma özelliğini taşıması
jektivizme açılmaktadır. Bir de kurgusu dil üstüne ol
gerekir. Bir başka deyişle dini bir ifadenin, normal
makla birlikte din dilini yeterince açıklığa kavuştubağlamlarda hayata karşı çok kapsamlı ve temel bir
rabilmiş değildir. Anlama ve anlatma arasında bir
köprü kuran dili, daha doğrusu din dilini açmaya ça
lışalım.

tutumu dile getirmesi ve bu durumu çağrıştırıcı özel
likte olması; ikinci olarak da bu tutumun nesnesinin
bir bağlanma ve teslimiyet nesnesi olması gerekir.
Meselâ inanmış bir kişi Allah hakkında konuşur

Din Dili

ken iyi, doğru, güzel yargılarının rol aldığı bir tasvi
rin ötesinde kendisini bu işe yönelten şeylere atıfta
bulunur. Kişisel heyecanların yanında kapsamlı, çok

Dini metinlerin (tabi bu arada Kur’ân’ın) anlaşılma
sında ve anlatılmasında önemli noktalardan birisi
şüphesiz dil sorunudur. Teknik anlamda bile her şe
yin bir dili vardır: Günlük dil, bilim dili, teknoloji di
li, tıb dili, ahlâk dili, vb. gibi. Şüphesiz bunlar arasın
da daha az önemli olmayan bir ahlâk ve din dili var
dır (Poyraz, 1996). Çünkü ahlâk ve din etiksel (değersel) bir dünya olarak eylemsel oldukları kadar dilsel
bir olgudurlar da. Öyle ki günlük dilden aldığı kav
ramları bile daha incelikli, deruni, salt mantıksal ol
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yönlü bir kanaati dile getirir. Bu kanaat dili, bilim gi
bi gerçekliğin bir yönüne değil, ona topyekün atıfta
bulunur. Bir araç gibi işlemez, onun için de hayata,
mukadderata yön veren bir bakış açısı olarak yer alır
(Koç. 1995, 7).
Din dili dinin mahiyetini değil, anlatımını ifade
eder. İdeoloji gibi peşin bir nesnel gerçeklikten hare
ket etmediği için “biz” ve “başkası” ikilemi üzerine
oturmaz. Din dili huşu uyandıran bir dildir, referan
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sını T a n n ’dan alır. Onun için Koç’un da belirtti
ği gibi “Salihler kurtulmuştur” önermesi bir ateist tarafından ifade edilemez (Koç, 1995, 12). İçinde olmaksızm sergilenen bir beyan ancak din veya Tanrı
üstüne bir “konuşma” olabilir. Halbuki bunun aksine
bir dua, bir teşbih, sadece bir dini durumu tasvir et
mez, aynı zamanda bir yaşantıdır. Örneklendirmek
gerekirse Hz. Peygamber (s.a.) in “Ey her şeyi halden
hale dönüştüren Allahım, bizim halimizi de daha iyi hal
lere dönüştür” şeklindeki duası Allah hakkında salt
bir bilgi vermiyor, onun dönüştürücülüğü bir niyazın
içinde duygulu bir biçimde ifade ediliyor ki işte din
dili burasıdır.
Dini Anlamada Bazı Öneriler
Dinin nasıl anlaşılıp anlatılabileceğine ilişkin tartış
malara felsefe de katılmış, özellikle 18. yüzyılda kısa
ca Alman İdealizmi ola
rak bilinen felsefi hareket
içerisinde ilgi çekici açık
lamalar getirilmiştir.
Bu yaklaşımın temel
esprisi maddi manevi tüm
varlığı, bu arada din ala
nını eylemsel-metinsel

sanın Allah katında, bir veri olarak kabul edilen mü
kellefiyetinin (kulluğunun) bir gereğidir. Bu ise bir
nedensellik ilişkisi içinde açıklanamaz. Çünkü bu
kulluk “Her şey insan için, insan da Allah içindir”
cümlesiyle açıklanmak istenebilir. Ancak bu neden
sellik Tanrı’nın ibadete ihtiyacı olamayacağı gibi bir
sonuç ile noktalanabilir ki dinin anlatmak istediği
elbette bu değildir. Ulaşılan bu önerme ilkece doğru
ama din yönünden yanlıştır. Schelling in estetik yön
temi sorunu yeterince çözmese bile, içsel bir anlama
yolu göstermesi bakımından anlamlıdır ki bu Mevlâna, Yunus gibi İslâm safilerinin de başvurdukları bir
yoldur.
Bütün- beşeri dünyamızda olduğu gibi din alanın
da da mantığın ötesinde “duygu” nun önemli bir ye
rinin olduğu kabul edilmelidir. Scheliermacher’in be
lirttiği gibi bu duygu elbette irrasyonalizmden (akıldışılıktan) farklı bir şeydir. Burada duygu ile belirtil_______________________
mek istenen şey, aklın
atlanması değil, dini ola

Bütün beşeri dünyamızda olduğu gibi

din alanında da m antığın ötesinde
“duygu” nun önemli bir yeri vardır.
Duygu, aklın atlanması değil, dinî ola
nın akla indirgenmemesidir.

olarak A llah’ın kendisini
bir açması olarak görmüş olmasıdır. Bunun pratiğe
yansıması, doğayı olduğu kadar dini de arka planda
yer alan Tanrısal bir bütünlükte kurmak gerektiği
düşüncesidir. Sözkonusu yaklaşıma göre bu durum bi
ze algılamanın hem kaynağını, hem de malzemesini
sunacaktır.
Meselâ Scheling’e göre her türlü nesnenin gerisin
de ortak bir ruh vardır. Varlığın bütüncü bir kavranışı bu ortak özün anlaşılmasına bağlıdır. Ne var ki bu,
ne naiv bir bakış ve ne de bilimsel bir yaklaşım bize
bunu verecek durumda değildir. Nesnelerin gerisin
deki ortak bütüncü süreci yakalayabilmek, teori ile
pratiği birleştiren bir “estetik yöntem” e bağlıdır. Suje ve obje arasında bir köprü kurma imkanı veren bu
estetik yaklaşım, sevgi ve güzellik düzleminde yer
alan üçüncü bir noktadan bakış, bir içten algılayıştır
(Gökberk, 1980).
Bu açıdan bakıldığında dini metinlerin anlaşdması gerçekten de pozitif bir açıklama yöntemiyle
olamaz. Meselâ dinin en temel konularından birisi
olan takva’nın, yani insanın arınma gerekliliğinin
nesnel bir açıklaması olamaz. Çünkü bu önerme, in

nın akla indirgenmemesi
(antirasyonalizm) dır.
Şüphesiz burada he
def, bir teoloji veya ya
lınkat bir metafizik de
ğildir, inancı hayata dönüştürebilmektir. Bu di

ni hayat, dış gerçekliği olmayan bir “gönül, vicdan
işi” de değildir. Ama bir biçimde gönülde yer almış
olmalıdır. Yine Scheliermacher’in dediği gibi din,
salt mantıksallığın üstüne çıkıp sezinleyebilme, haya
tın bütünlüğü içinde Tanrı’y-çhissedebilme halidir.
İnsanın Tanrı ile bağ kbrması hali ve sonucu
(topluca yapılan eylemlerin sonunda- bile) ferdi ka
pasitelere göre değişir. Bu gerçekleştiğimde sözlü an
latım artıp kavramlaştırmalarla zihinsel inşa yoğun
laştıkça yaşantının dini içeriğinin azaldığı söylenebi
lir. Burası söylemin eyleme galip geldiği bir noktadır.
Bilindiği gibi söylem, dininİcendisinden çok onun
adına oluşturulmuş bir şeydir. Bununla birlikte din,
şöyle ya da böyle, insan ruhunda tutunacak bir yer
bulduğu oranda etkili olur ve böylece insan dinde
kendini bulur, kendini yeniden inşa eder.
Dinin hiçbir çağdaki yorumu, nasslarıyla özdeş
değildir. Hatta ilgi çekicidir ki bu yorum rasyonal ka
lıplara döküldükçe katılaşır, soluklaşır. Böyle zaman
larda bazı kişilerin devreye-girip yorumlar getirmele
ri din dünyasına yeni bir renk, yeni bir soluk kazan
dırır (Tecdit hareketleri).
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kavramlarımız “sembol” ve “işaret" tir.
Sembol, kendi dışındaki bir gerçekliği temsil eden
şeydir.. Semboller karmaşık toplumsal sistemlerdir.
Arkasında özel bir kültürel birikimi vardır. Sembolik
sistemin tipik örneği, bir toplumsal mantaliteyi yan
sıtan dil’dir. Meselâ tarihsel olarak “hilâl” İslâm’ın,
“kızılbayrak” komünizmin sembolüdür. Bunlar yete
rince bir şey anlatıyor gözükmelerine rağmen nasıl,
ne zamandan beri ve nasıllığına böyle bir temsili ta
şıdıkları belli değildir (Mardin, 1999).
Buna karşılık işaret, bir toplumla irtibatı fazla olmayan; teknik ve yalın temsillerdir. Kara yollarında
ki inek resmi bir işarettir ve herkesçe anlaşılan bir
şeydir. İşaretler dili teknik imkanlar, basın yayın or
ganları, özellikle televizyon ve internetle yaygın ha
le gelmektedir.
Ne var ki, din gibi inceliklere sahip bir olgu daha
çok sembolik bir dünya ile ilgilidir. Bilgisayarın ikon
larıyla dinin bir temel gerçekliğini anlatmamız kolay
değildir. Buradan hareketle iletişimsel alanın yaygın
laşması ve işaretsel ve mantıksal bir anlatıinın yerleş
mesinin din dünyasını olumsuz etkilediğini söyleye
biliriz.
Dinin Anlaşılması Önündeki Bazı Engeller
Modem çağlarda dini anlama ve anlatmanın önünde
toplumsal ve konjonktürel bazı engeller vardır. Sosyoloji dilini kullanmak gerekirse toplumsal yapı fark'
lan ve bunların gerisinde yer alan zihniyet dünyaları
bunların başında gelmektedir. Daha somut örnekler
vermek gerekirse sembolik dünyanın erozyona uğramasının ve mevcut kültürün gittikçe içkinleşip sekülerleşmesinin bazı problemler getirdiğinde şüphe
yoktur. Sembolik dünyanın erozyonunu Habermas’tan hareketle açmaya çalışalım.
Ünlü sosyal bilimci H aberm as’a göre dünden bugüne iki toplum tipi var olagelmiştir: Etkileşimsel ve
İletişimsel (1993, 41). Etkileşimsel toplumun en
önemli özelliği (normların önemli olması, üyelerinin
yüz yüze ilişkilerde bulunması, içselleştirilmiş rollerin

Din açısından bir başka olumsuz oluşum sekülerleşme sürecidir. Batı kültüründe, özellikle 15. yüzyıl
dan bu tarafa, hemen her şeyde bir içkinleşip dünye
vileşme gözlenir. Din alanında da bu durum kendini
gösterir, sujeden objeye yönelen projeksiyon sistemi
gider, yerine şekli bir dinilik gelir. Bir başka deyişle
olgunun özü değil şekli dini hale gel,ir ki bunun en
açık örneklerinden birisi sanattır.
Gerçekten de kültürün içkinleşmesinin en tipik
örneklerini verdiği Rönesans sanatçıları da konuları
nı çoğu kere dinden seçmişlerdi. Hz. İsa ve Meryem
işleniyordu. Ama burada bu tablolar özsel değil şekilseldi. İnsanda bir dini vecd uyandırmıyorlardı. Çün
kü burada (heykeldeki) Meryem, günümüz dünyasın
da güzellik yarışmasına katılabilecek kadınlardan bi
risi gibidir. Sadece biraz utangaç bir görünüme sahip;
tablodaki Hz. İsa da, sağlıklı yapılı bir Kartaca deli
kanlısını anımsatıyor. Sonuç olarak bunlar dini işle

yerine getirilmesi, problemlerin kurumsallaşmış yol
larla çözülmesi, olayların metafiziksel olarak algılan

yen sanat eserleridir, ama dini bir duygu uyandırma

ması gibi niteliklerinin yanında) insanları arasında

maktadırlar, çünkü her haliyle sekülerdirler.

gündelik/sembolik bir dilin kullanılmış olmasıdır.
Buna karşılık iletişimsel (ki Habermas eylemsel di
yor) toplumlarda (yukarıda sıralanan özelliklerin zıd

latan nice metin, kendine dini konu edinmiş seküler

dı niteliklerin yanında) insanlar arasında “işaretsel”
bir dilin kullanılmış olmasıdır. Buradaki anahtar
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Bu açıdan bakıldığında modem çağlarda dini an
bir söylemdir. Çoğu kere bir şeyi ispata yöneliktir.
Ama buna karşılık dua eden ve “Allahım, sana nasıl
saygıda ve ikramda bulunacağımı bilemiyorum. Bir

DİNİN YENİDEN A N LA ŞILM A SI / GÖ KSU

gün çadırıma misafir olarak gelirsen sana gönlünce
yoğurt, süt ikram ederim” diyen çoban motifi, söylemde tartışılsa bile eylemde dinidir. Çünkü zoraki
bir şey önermiyor, kurmuyor, bir şeyleri inkara kal
kışmıyor; diktede bulunup ispat ve iknaya çalışmıyor,
insanın kendini hatırlatıyor.
Kur’ân’ı Yeniden Anlamak ve
İslâm’ı Anlatmak

kanizmasının arkasında bir zihniyet somnu, yönlen
dirici çağdaş oluşumlar yer almaktadır. Bu süreçte
önemli somnlarımızdan birisi şüphesiz İslâm’ın belli
bir yerde belli bir konumda olmasını sağlayan sırf zi
hinsel inşai bir kurguya sınırlar getirecek olan bir İs
lâm bedeninin ortadan kalkmış olmasıdır. Tarihsel
örneklerle söylemek gerekirse, sünnet, fıkıh, ulema,
vb. gibi olgular İslâm’ın bedenleşmesinin görünüm
leriydi; artık bu beden yok ve yomm, zihinsel inşaya
açıktır.
Gerçekten de çağımızda, İslâm’ı anlama ortamın

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi dini (burada
da bir yığın modern kültürel olgu (alt zihinsel olu
özel olarak İslâm’ı) yeniden anlamak bir modem paşum) vardır. Bunların, fırsat buldukları yerlerde İs
radigmaya dayanmaktadır. Söz konusu paradigma,
lâm’ın yerine oynamak istedikleri bir gerçektir. Söz
tarihsel ve toplumsal gelişmeye yeterince uyum göskonusu oluşumların en önemlileri: akılcılık, bilimci
teremediği düşünülen dini, modern kültüre uyarlama
lik, sağcılık, muhafaza
talebini içermektedir. Bu
karlık, devletçilik, mil
uyarlama işi modern kültü
M odern kültürün yönlendiriciliği,
liyetçilik,
popülizm,
re uygun yorumları da ge
gelenekçilik, kültürcütirmektedir. Esasen pek çok
Kur’ânî mesajı ortadan kaldırmış veya
lük,
iktidarcılık’tır.
modern oluşum bu yoru
her haliyle sadet dışı hale getirmiş olaMüslüman, bu modem
mun üzerinde etkili de ol
oluşumların
içinde
maz. Söz konusu etki daha çok söylem
maktadır. Böylece din daha
içkin, eylemsel olmaktan

ve üslupta kendini gösterir.

kaybolmadan, İslâm’ın
da özünü oluşturan
adalet ve hakkaniyet

çok söylemsel hale gelmek
tedir.
Bununla birlikte bir Kur’ân’ı yeniden anlama ve
İslâm’ı yeniden anlatma sorunumuz vardır ve böylesi
bir işlem elbette her haliyle bir sorun da sayılamaz.
Modem kültürün yönlendiriciliği, Kur’ânî mesajı or
tadan kaldırmış veya her haliyle sadet dışı hale getir
miş olamaz. Söz konusu etki daha çok söylem ve üs

ölçeklerine uygun olarak temelde insan fıtratına uy
gun olan İslâm’ı, hayatına katabilmelidir. Bunlar İs
lâm’ı anlamada birer çeldiricidir ve aşılmadan sağlık
lı anlayışlara ulaşmak kolay gözükmemektedir. Kıs

lupta kendini gösterir.

rı somnlar üzerinde durmaya çalışacağız.

met olursa gelecek sayılarımızda bu modem oluşum
lar, din ile ilişkileri ve İslâm’ı anlamada doğurdukla

Bir kere Kur’ân’ın kültürel etki ne olursa olsun
herkesin ortaklaşa anlayacağı bir yönü vardır. Mese
lâ Allah’ın birliğinin farklı algılanacak bir tarafı yok
tur. Kur’ân diliyle burada bir muhkemiyet vardır.

KAYNAKLAR:

Ancak şartların yönlendiriciliğinde yorumlanan ve
duruma göre farklılıklar arz eden, Kur’ân diliyle müteşabihat (benzetmeli, sembolik bir anlatım alanı) da
vardır.
Buradan metinden hareketle şartların yorumlan
ması esas olmalıdır ve bu yolla yapılan yorumda dü
şülebilecek hatalar normal karşılanmalıdır. Asıl yan
lış şartlardan hareketle metinlerin yommlanması ve
her haliyle şartlara uygun bir yoruma ulaşılmasıdır.
Şüphesiz böyle bir yolla elde edilen sonucun muradi İlahiye uygun olup olmadığı tartışmaya açıktır.
Şüphesiz Kur’ân’ı anlama ve İslâm’ı anlatma soru
nu yalnızca bir metin sorunu değildir. Bu anlama me

Poyraz Hakan, 1996, Dil ve Ahlak, Vadi Yayınları, An
kara.
Habermas Jurgen, 1993, İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim,
çev. Mustafa Tüzel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Koç Turan, 1995, Din Dili, Rey Yayıncdık, Kayseri.
Gökberk Macit, 1980, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi,
İstanbul.
Mardin Şerif, 1999, İdeoloji, İletişim Yayınlan, İstanbul.
Skınner Quentin, 1991, Çağdaş Temel Kuramlar, çev.
Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları, Ankara.
Tatar Burhanettin, 1999, Felsefi Hermenötik ve Yazarın
Niyeti'Gadamer Versus Hirsch, Vadi Yayınları,
Ankara.
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KUR’AN İ OKUMAK
RASİM Ö Z D E N Ö R E N

slâm hakkında bazılarının kafasını kurcalayan
sorulardan biri de şudur: Nasıl oluyor da, değişen
dünya şartlan karşısında İslâm’ın temel kuralları
değişmeden kalabiliyor? Tarihin, toplumun, ekono'
minin şartları değiştiğine göre, onları düzenleyecek

I

hukuk kurallarının da ahenkli bir değişikliğe uğra
ması gerekmez mi, hatta böyle bir değişiklik kaçınıl'
maz olmaz mı? Şayet dünya değişiyor da, o dünyaya
düzen veren kurallar değişmeden duruyorsa, orada bir
sakatlığın, sakametin mevcut bulunduğundan bah
setmemiz gerekmez mi? Dahası, sözü geçen değişik
liklere ket vurması beklenen kurallar bir tarafa atıl
malı değil mi?
Devam edebiliriz: İslâm’da, Hristiyanlık anlamın
da bir reform da mümkün olmadığına göre, İslâm’ın
hayatın dışına itilmiş olması icab etmez miydi?
Oysa realite, bu sorulardan beklenen cevaplara
göre seyretmediği gibi, bu soruları anlamsız kılan bir
düzlemde gelişmektedir. İslâm, daima hayatın içinde
bulunmuş ve içinde bulunduğu hayatı da kendi anla
mıyla (ruhuyla) doldurmuştur. İslâm’ın taşıdığı söz
konusu ruhun bir açıklaması olmalıdır. Bu açıklama
yı sosyolojinin kurallarına göre getiremeyeceğimiz
bellidir. Çünkü kaydedilen sorular, aslında bizzat sos
yoloji tarafından öne sürülüyor: Toplumsal şartlar
değiştikçe, onu yöneten kurallar da kendiliğinden
değişme sürecine girer ve bu süreç böylece (değişe
değişe) devam eder, deniliyor. Oysa İslâm’ın realite
si bu vakıanın dışına düşmektedir. Acaba niçin?
Öyle sanıyorum ki, yukardaki soruların sağlıklı
cevabını bulabilmemiz için, dikkatimizi bu soruların
bizi sevkettiği alana değil, fakat başka bir yöne, bizzat
İslâm dininin taşıdığı özelliklere yöneltmemiz ve ce
vabı İslâm’ın kendi özelliklerinde aramamız gereki
yor.
Bu özellikler neler olabilir?
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İslâm Dininin Değişmezleri
Önce Hristiyanlıkla İslâm arasında pratik hayatta
görülen bir farklılığa işaret edilmesi yerinde olur. Az
önce İslâm’da Hristiyanî anlamda bir reform telakki
sinin sözkonusu olmadığını söyledik. Bunun anlamı
şudur: Hristiyanlık değişen şartlar muvacehesinde
kendi hükümlerini değiştirmekte beis görmüyor.
Din, kendini, yeni şartların icaplarına göre yeniden
şekillendiriyor. Nitekim 16. yy’daki reform hareketi
nin anlamı da bundan başka birşey değildir. Oysa İs
lâm’da öngörülen tecdit (yenileme) hareketinin ma
hiyeti farklıdır. İslâmî anlamda yenileme hareketinin
amacı, dinin rükünlerinden taviz vermeden, dine bu
laşmış olan bid’atları ayıklamak, dini kendi asliyeti
üzere arındırmak ve dünyayı (egemen ilim anlayışın
dan egemen kültüre, yaşam biçimlerinden egemen
zihniyete kadar dünyaya anlam veren her çeşit hayat
tarzını) yeniden yorumlamaktır. İslâm, kendisi değiş
meden değişene anlam verebilmektedir. Böylece
dünyayı Müslümanlar tarafından sürekli yaşanılabilir
tutmaktadır.
İyi de, bunun tılsımı neye borçlu bulunuyor?
İslâm’da genel ve yaygın bir kanaatin tersine, ço
ğu şey önceden belirlenmemiştir. Yasakların sınırı,
herhangi bir demokratik düzende öngörülenden çok
daha azdır. Aslolan ibahadır (mübahlık). Devlet dü
zeni, aile düzeni, teknoloji vb. hususlarda belirleyici
olan Müslümanların aktüel ihtiyaçlarıdır. Sözkonusu
ihtiyaçların hasıl ettiği (edeceği) hayat tarzı, İslâm’ın
ilkeleri çerçevesinde sürdürülür.
1400 küsür yıldan bu yana kurulmuş bulunan İs
lâm devletlerinin birbirine benzeyen veya benzeme
yen özelliklerinin bulunması, İslâmî yönetim biçi
minde a priori kuralların olmadığını gösterir. Her dö
nemin Müslümanları, kendi ihtiyaçları doğrultusun
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da ve İslâm’ın ilkeleri çerçevesinde kendilerine
ait yönetim biçimini geliştirebilirler (zaten yapılan

Ö m ek 3: Ebu’l-Alâ el-Mevdüdî ise doğma büyü
me bir Müslümandı. Ama o da Hindistan’da ineği ta

da bu olmuştur).
Ö teki sosyal kurumlar için de aynı esnekliğin

bu sayan {mabud olarak gören) bir milletin içinde

mevcut olduğunu söyleyeceğiz. Esasen İslâm’ın zama-

kimselere: “İneğin tanrı olmadığı, mabutlardan sayıl-

na karşı dayanıklılığını da onun değindiğimiz esnek

madığı ve kutsallığına inancın var olmadığı bir ülke

liği sağlıyor.
İslâm, esnek bir hayat tarzı öngörüyor olmasına

de ineği kurban etmek caiz bir iştir. Kurban edilme

rağmen, kendinden başka hiçbir şeyle izah edilmeye-

yordu: “İslâm’ı kabul eden Hindular, İslâm’ın diğer

yaşıyordu. Yeni Müslüman olmuş Hindu milletinden

mesinde herhangi bir sakınca yoktur.” diyor ve ekli

cek bir özelliği haiz bulunuyor. İslâm’ın bazı kuralla

inanç esaslarını kabul etseler de ineğin kutsallaştırıl

rına bakarak onun liberalizm ile veya sosyalizm ile
veya herhangi bir “izm” ile uzlaşabileceğini sananlar

ması içlerinde aynı şekilde var olmaya devam ede
cektir. Bu yüzden ben, Hindistan’da inek kurban et

tam da bu noktada yanılıyor. Çünkü İslâm’m değişen

meyi vacip olarak görüyor ve bununla birlikte yeni

hayat şartlarına kendi kurallarına sadık kalarak uyum
sağlamasıyla, kendi kurallarını feda ederek başka ha

Müslüman olmuş herhangi bir Hindu’nun Müslü

yat tarzlarına göre dönüşüm geçirmesi birbiriyle ilgi

muteber saymıyorum.”

manlığını -en azından bir kere- inek eti yemedikçe

siz iki ayrı fenomendir. Birinde, değişen şartlara

İmdi, Kur’ân-ı Kerim’in hiçbir yerinde asansörle,

uyum sağlama adına İslâm’ın kurallarından ödün ve

koltukla veya inek kurban etmenin farz olduğuna

rilirken; ötekinde İslâm, yeni şartlara kendi kuralla

ilişkin bir hüküm yoktur. Kur’ân, baştan sona tevhi

rından ödün vermeksizin uyum sağlamakta, hatta
belki yeni şartlar muvacehesinde kendinde içkin bu

di ve Allah’a şirk koşmamayı öngörüyor. Ancak şirk
koşmanın şekilleri de tadat edilmiş değildir. Bu de

lunan, fakat o ana değin atıl kalmış olan yeni kural

mektir ki, insanlar için “mutlak put” diye birşey yok

lar ortaya çıkartabilmektedir.
İmdi şu örneklerin aydınlatıcı olacağını sanıyo

tur. Herkesin putu, içinde yaşadığı kültür ortamına

rum:
Ö m ek 1: İsviçre’den gelmişti. Yeni Müslüman ol

göre de bir şekil alabilir: kimi eşyayı, kimi teknoloji

muş ve adını Muhammed olarak değiştirmişti. Öğle
namazında bize imamlık yaptı. Saflarımızı düzeltmek

şöhret gibi “manevi” değerleri, hatta ilmi (ve kendi

göre şekillenebileceği gibi, kendi öznel eğilimlerine
yi, kimi bunlar kadar elle tutulur görünmeyen şan ve
ilmini) put edinmiş olabilir. Böyle bakıldığında İs

için epey v?.kit harcadı. Namazdan sonra da: “Türki

viçreli Müslümanın asansöre binmeyi reddetmesini

ye’de İslâm’ın niçin bir harekete dönüşmediğini şim

haklı görmek zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde A. es-

di anlıyorum, dedi. Çünkü siz henüz saf olmasını bil

Sufî de, insanlara koltuklarını atmayı önerirken hak

miyorsunuz!” Nihayet ayrılma vakti geldiğinde, bu

lı bulunuyordu. Bu insanlar, teknolojinin ve eşyanın
putlaştırılmış olduğu bir kültürün insanları olarak

lunduğumuz bürodan çıktık. Büro beşinci kattaydı.
Asansörün çağırma düğmesine basıp beklemeye baş
ladık. Bizim asansör beklediğimizi görünce şaşırdı ve
karşı koydu: “Allah, bize yürüyelim diye ayak vermiş,

Kur’ân’a ve İslâm’a bakıyor ve İslâm’ı her çeşit put
tan arınmış olarak yaşamak istiyorlardı. Mevdüdî de,
hayatında bir kez olsun inek eti yemeyen bir Hin

dedi. Kaldı ki, bu makine gavur icadı, onu kullanmak

du’nun Müslümanlığını kabul edilemez bulurken

doğru değil!” Ve asansöre binmeyi reddederek aşağı

haklıydı. Çünkü Hindu kültürünün içinden çıkıp

ya yürüyerek indi.
Örnek 2: O da İngiltere’de yaşıyordu. Müslüman

gelmiş olan birinin ineğin kutsallığına dair inancını
İslâm’dan sonra da devam ettirmesi ihtimali var bu

olunca adını Abdulkadir es-Sufî olarak değiştirmişti.

lunmaktadır.

Kendisine Müslümanca yaşamanın nasıl mümkün ol
duğu sorulunca: “Koltuklarınızı atın!” diye cevap ve

“İnandım” Demenin Pratik Sonuçları

riyordu. Çünkü ona göre koltuk tahtın bozulmuşu ve
firavunun simgesiydi. Firavun, tahtta oturmak sure

Böylece nereye geliyoruz? Sadece “inandım” deme

tiyle başkalarından daha yukarda olduğunu göster

nin yetmediği bir zemin üzerinde bulunduğumuz an

mek ve başkalarına yukardan baktığını belli etmek

laşılıyor. Çünkü “inandım” demenin pratik sonuçla

istiyordu. Ayrıca, es-Sufî, Müslüman gençlere som-

rı bulunuyor. “İnandım” demenin pratik sonucu, o
inancın hayata geçirilmesi demektir. Nitekim, kal

yordu: “Hani sakal?”
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olarak kabul etmediklerini biliyoruz. Fakat amel, son
tahlilde, imanın bir sonucudur, imanın eyleme dö
nüşmesi durumudur. Ve çoğu kimse için eyleme dö
nüşmeyen bir imanın bir başına fazla bir anlamı ve
değeri yoktur. Bu itibarla iman edenlerin nasıl eyle
yeceklerini de bilmek isteyecekleri aşikardır. Esasen
hukuk ilmi bu faaliyetlerin neticesinde ortaya çık
mıştır. Kur’ân, bir başına elbette bir hukuk kitabı ve
ya bir kanun külliyatı değildir. Ancak onun içinde
kuvve halinde bir hukuk var bulunmaktadır veya
belli bir hukuk telakkisi var bulunmaktadır. İslâm’ın
birinci ve birincil kaynağı odur. Sünnet, Kur’ân’ı an
lamaya matuf bir metindir ve Kur’ân’a göre sırada
ikinci ve ikincil sayılır. Kıyas ve icma-ı ümmet ise,
bu iki temel kaynağı anlamak, anlamlandırmak ve
ona göre eylemenin nasıl olacağını belirlemek için
müracaat mercileridir. Kur’ân’ın ve sünnetin sabit
olmasına rağmen onlara verilen anlamların farklılaş
ması, bu kaynakları anlamanın hiç de basit bir olgu
olmadığını, bilakis girift ve çetrefil süreçleri gerektir
diğini gösteriyor. Bu metinleri anlamak yalnızca, yu
kardaki örneklerde değindiğimiz gibi farklı kültürler
deki telakki farklılaşmalarından ileri gelmiyor; aynı
zamanda farklı dönemlerdeki telakki farklılıkların
dan da doğuyor. En önemlisi, aynı dönemde, aynı
ben inandığını bildiren birinin de, o itikadını dille
ikrar etmesi, inancın bu suretle hayata geçirilmesi
anlamını tazammun etmektedir. Biliyoruz ki, Kur’ân,

kültür içinde yaşayan insanların, aynı metinden fark
lı anlamlar çıkarttıklarını müşahade etmek de mani
dar bir fenomen sayılmalıdır.

uygulanmak için indirilmiştir. Eğer o, uygulanmak
için inmediyse, insanın başka nerde işine yarayacak'
tır? Denebilir ki, yalnızca inanmış olmak veya bir şe

İslâm’ın Dinamik Yapısı

yi öyle değil de böyle düşünmek bile, insanın hayati'

İmdi, biraz önce metinlerin sabit olduğunu söyledik.

nın fiilî istikametini değiştirmeye ve onu o istika

Acaba kaynak metinler gerçekten sabit mi duruyor?

mette oluşturmaya müncer olabilir, hatta olur. Doğ

O metinleri yalnızca lafızlardan ibaret görüyorsak ve

rudur. Ama din ve özellikle İslâm söz konusu oldu

bu lafızların değişmediğine bakarak onların sabit ol

ğunda, yalnızca inandım demek kifayet etmiyor.

duğuna hükmediyorsak, sanırım buna diyecek birşey

İnandım demenin pratik sonuçları var bulunuyor: Bu

bulunmayacaktır. Ancak bu lafızların içinde münde

inancın yaşanması gerekiyor. Dolayısıyla bu durum
da, Kur’ân’ı anlama zorunluluğunu doğuruyor.

miç bulunan anlamın sabit olmadığı anlaşılmaktadır.

Kur’ân’ı anlamak yalnızca onun lafızlarını anla

Nitekim o anlamın bir kültürden ötekine, bir dö
nemden ötekine ve bir telakki tarzından ötekine de

maktan ibaret değildir. Kur’ân’ı anlamak, onun bütü
nünden çıkartılabilecek bir anlam manzumesini, bu

ğişebileceği anlaşılmaktadır. Uygulamanın bize gös

demektir ki, onun ruhunu anlamayı (da) tazammun
eder. Nitekim hakkında lafzen ve doğrudan hüküm

te kadar değişmeyeceğine ilişkin fehvanın anlaşık'
bilme ortamına geliyoruz. Kur’ân, kıyamete kadar

bulunmayan meselelerde onun ruhuna müracaat
ederek hüküm çıkartmaya teşebbüs etmek bu cümle
dendir. (Yukardaki örnekler de bu durumu işaret edi

dir), ona atfedilen anlamlar değişebilecek veya çoğa-

yor.)
Ehli sünnet alimlerinin; ameli, imandan bir cüz
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terdiği durum da budur. Böylece, Kur’ân’ın, kıyame-

lafız olarak değişmese bile {ki değişmeyeceği belli
labilecektir. Ancak bu ifadeleri dikkatli anlamamız
gerekiyor: Kur’ân’ın anlamının değişebileceğini veya
çoğalabileceğini söylemek, bu anlamın kaypak oldu
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ğunu ileri sürmek olmadığı gibi, onların keyfî biçim
de ve aklına esenin aklına estiği gibi yorumlayacağı
anlamını da taşımıyor. Ona atfedilen anlamlar gelişi
güzel ve keyfi biçimde oluşturulmuyor. Burada teknik
yöntemlerin sözünü etmiyorum. Fakat akla tanınan
sınırın nass ile mukayyet bulunduğunu ileri sürmek
istiyorum. Nitekim İmamı Azam Ebu Hanife’nin
“aklına göre” yani keyfi biçimde yorum yaptığına da
ir bir şikayet alan İmam Cafer, ona bu konuyu sor
muş ve ondan şu cevabı almıştır: “Ben aklıma göre
hükmetseydim bevl çıktığında gusül, meni çıktığında
abdest gereklidir derdim. Çünkü meni beviden daha
temizdir. Ama öyle söylemedim. Ben aklıma göre
hükmetseydim, kadınların hayızdan sonra namazları
nı kaza etmelerine, fakat oruçlarını kaza etmeleri ge
rekmediğine hükmederdim, çünkü namaz oruçtan efdaldir; fakat ben öyle hükmetmedim; ben aklıma gö
re hükmetseydim mirasta erkeğe bir, kadına iki hisse
olsun derdim, çünkü kadın erkeğe göre daha zayıftır,
ama ben böyle demedim.” Bu defiler karşısında
İmam Cafer, yorumlarında Ebu Hanife’yi serbest bı
raktı.
Toplum hayatında aslolanın ibaha olduğu evren
sel bir kuraldır. İslâm da, bu hususta aynı dairenin
içinde yer alıyor. İslâm’ın öngördüğü hayat tarzında
da ibaha asildir. Böylece haramların ne olduğunun
bilinmesi gerekli hale gelmektedir. Çünkü sınırları
belirleyecek olan haramlardır. Bu demektir ki, neyin
yapılmamasının gerekliliği haramların bilinmesiyle
ortaya çıkacaktır. Haramlar ise, ancak nass ile belir

bule sahip değildir. Meğer ki, neyin adil veya iyi ol
duğuna dair nasslarda kesin bir atfa yer verilmiş ol
sun! Böyle bir belirleme yoksa, iyilik, adalet ve ben
zeri kavramlara maslahata veya örfe göre bir anlam
yükleneb ilecektir.

lenir, bunun dışında kimsenin dince haram kılınma

Anlaşılıyor ki, belli bir yorumun kaideten kurum

yan bir fiili haram kılmaya yetkisi yoktur. O halde

sallaştırılması tecviz edilebilecek bir durum değildir.

yasak olan şeyin müphem bırakılmaması, bilakis sa

Yorumun kurumsallaşmaya itildiği yerde dogmatizm

rih olması gerekmektedir. Ama hayatın sonsuz ihti

(katılaşma ve sonuçta fikrî hayatın sönükleşmesi)

malleri karşısında öyle durumlarla karşılaşılabilir ki,

beklenebilir. İslâm’ın doğuşundan günümüze kadar

bir fiilin haram veya helal olması dışında da niteliği

gelen süre içinde İslâm’ın hukukunu (veya onun hü

nin bilinmesine ihtiyaç hasıl olur. İşte bu durumlar
da, insanlar o fiilin karakterini (niteliğini) bilmek

kümlerini) uyguladığını ileri süren çeşitli devletler

zorunda kalırlar, çünkü uygulanacak hüküm, fiilin

yapısı ötekine benzemediği gibi, gerek arazi huku

nitelendirilmesinden sonra belli olabilecektir. Bu gi

kunda, gerekse medeni ve ceza hukuklarında da bir

bi durumlarda da yorumcunun anlam belirlemesi, be

birinden farklı uygulamalara rastlanabilmektedir.

kurulmuştur. Bu devletlerin hiçbirinin esas teşkilat

lirlediği bu anlama göre uygulanacak nass hükmünü

Bunun sebebi, temel ilkeler dışında bu konularda a

ortaya koyması durumuyla karşılaşılır. Ayetlerin her

priori hükümlerin mevcut olmamasıdır. Eğer devlet

zaman “muhkem” olmaması, bilakis alegorik ifadele
re yer vermesi, diğer kayıtlara riayet edilmek şartıyla,

bulunsaydı, onun dışına çıkmak mümkün olmaya

yorumcuya geniş bir hareket serbestisi verir. Üçgen,
en azından Oklid’i esas kabul etmek suretiyle mutlak

teşkilatının ne olduğuna dair belirlenmiş hükümler
caktı. Bu durum, elbette insanları belirsizliğe yuvar
lamak anlamına gelmiyor. Fakat onlara uygulanabi

ve evrensel bir tanıma sahiptir, ama adalet veya iyi

lecek hükümlerde yere ve zamana göre esnek davra-

lik bu düzlemde mutlak bir tanıma ve evrensel bir ka

nılabileceği anlamı ön alıyor. Durumun keyfiliğe yol
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vermeyeceğini, vermemesi gerektiğini daha önce
ki açıklamamızdan biliyoruz. Burada üstünde durulan
hususun, belli bir yorumun kurumsallaşmasına mey

sakıncalarını da göstermelidir. Ne var ki, belli bir za

dan vermemek olduğu anlaşılmalıdır. Nitekim Osmanlı Devleti’nin son yüzyılına kadar yorumda ku
rumsallaşma cihetine gidilmemiştir. Kurumsallaşma,
Osmanlı Devleti’ne “modemizmin” bir armağanı
olarak gelmiştir. Mecelle’nin tedvin edilmesi (yarım
da kalmış olsa) modernleşmenin eseri olarak görül
melidir. Değindiğimiz anlamda yorumda kurumsal
laşmaya ihtiyaç duyulmayışı, bilakis yorumun zama
na ve mekana göre esnek bırakılmasının sebebi, Do
ğu Asya’dan Batı Avrupa’ya kadar uzanan bir coğraf

İslâm devletinin teşkilat yapısına ilişkin a priori hü
kümlerin mevcut olmaması, bu teşkilat yapısının in
sanların reel ve aktüel ihtiyaçlarına göre belirlenebi
leceğini gösterir. Aynı şekilde şahsi ahvale ilişkin sa
bit hükümlerin derpiş edilmeyişi de onların çeşitli
kültürlerin ve örfün gereklerine göre belirlenebilece
ğini ifade eder. Rüşt yaşının farklı bölgelerde, farklı
yaşlarda belirlenebilmesi gibi... Veya bir hükmün uy
gulanmasında maslahatın göz önünde bulundurulma
sı gibi...

yada yaşayan çeşitli kültürlere mensup Müslümanla
rın takdirlerine göre bir hukuku tercihte serbest bıra
kılmaları ihtiyacından ileri gelmektedir. Modern in
sanın bu durumu idrak etmekte zorlanacağını biliyo
ruz. Anlatmak istediğimiz husus ne bazılarının sana
bileceği gibi birçok hukukluluğa açık kapı bırakmak

Şimdi değindiğimiz bağlamda kurumsallaşmaya
yer vermek yahut belli bir içtihadı nihai hüküm ola
rak bellemek, aslında Kur’ân’ı ölü hale getirmek
olurdu. Oysa Kur’ân’ı, içinde sonsuz anlamları barın
dıran ve yeri ve zamanı geldiğinde bu anlamların or
taya çıkmasına yol veren canlı bir metin olarak kabul

tır; ne de keyfi uygulamaların yolunu açmaktır. Bir
kere çok hukukluluk diye bir olguyu kabul etmek
mümkün değildir. Çünkü uygulanan hukuk İslâm’ın
öngördüğü hükümlerdir. Öte yandan keyfiliğin de
önü tıkalıdır, çünkü uygulanacak hükümlerde İs
lâm’ın temel ilkeleri esas alınmaktadır. Bu sınırlar
içinde kalmak şartıyla içtihatlarla belirlenebilecek
bir İslâm hukukunun önü açılmaktadır. Bu uygula
mayı bundan sonra vuku bulacak hadiseleri aklımda
tutarak söylemediğim bellidir. Bu husus, Medine’de,
Mısır’da, Bağdat’ta, İstanbul’da vb. fiilen uygulanmış
olan farklı içtihatlara göndermede bulunmaktadır.
Ve bu aynı gerçeklik yorumun kurumsallaşmasının

etmek gerekiyor. Kur’ân’ın, insanlar yaşadıkça canlı
lığını sürdüreceğini söylemenin bir anlamı varsa, onu
değişen şartlara göre okunabilecek bu özelliğinde
aramalıdır. Hükümlerin kurumsallaştırılması ise, on
ları sabit, hareketsiz, dolayısıyla ölü hale getirmek
olurdu. Günümüze değin geliştirilmiş olan muazzam
bir İslâm hukuku külliyatı, Kur’ân’ın, günün şartları
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manda ve belli bir yerde, hukukun tedvin edilmesi
nin önünde bir engelin bulunmadığı da açıktır. Bir

na göre okunabilme özelliğinden neşet ediyor. Bu
bağlamda alındığında, Kur’ân metnine (namaz, ze
kat, hac, faiz gibi muhkem hükümler dışında) tartış
masız, kesin ve tek bir anlam yüklenmesini bekleme
mek gerekiyor. Bilakis onun hükümleri çeşitli oku
malara açık bir kitap olarak duruyor ve değişen şart
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nnın da hikmeti böylece anlaşılır hale geliyor. Böy
lece Kur’ân tahsili, onu yorumlamanın tekniklerini
öğrenmeyi aşıyor; fakat onunla diyaloga girme hik
metine varıyor.
Kur’ân’ın Diyalojik Özelliği
Şu hususun müstakilen vurgulanması ihtiyacını
hissediyorum: Son 150-200 yılın ürünü olan “mo
Ayrıca Kur’ân’ın herhangi bir konuya ilişkin siste
dem müslüman insan” Kur’ân’ı kendi terimleriyle
matik bir kitap olmadığına dikkatimizi yöneltmeli
okuma yerine onu Batı kültürünün terimleriyle oku
yiz. Kitabın 23 yıl boyunca ve hayatın içinde olarak
maya başlamıştır. Bu, aslında Batı kültürü ve bilimi
ve insanların, çoğu kez reel ve aktüel ihtiyaçlarına
karşısında eziklik duyan insanların başvurduğu bir
göre indirilmiş bulunması; sonrakilerin de, onu haya
yöntem haline gelmiştir. Onlar, özür dileyici, savun
tın içinde ve reel ve aktüel ihtiyaçlarının gereklerine
macı bir tavır içinde, fakat aynı zamanda Batı kültü
göre okumasını gerektiriyor. O kadar ki, bu okumayı,
rü karşısında ezikliğini ve ezilmişliğini de gizlemeye
yalnızca bir toplumun toplu ihtiyaçları esas alınarak
çalışmadan, İslâm’ın, dolayısıyla Kur’ân’ın ve onun
değil, fakat kişi olarak onunla bire bir muhatap ol
hasıl ettiği kültür çevresinin Batı kültüründen aşağı
mak suretiyle okunmasına kadar indirgeyebiliriz. Ki
kalmadığını, onunla yarışabileceğini ispat etmek gi
tabın sistematik bir metin olmaması, bizi onun diya
bisinden kör bir noktadan hareket ediyorlar. Böylece
lojik bir metin olduğu hükmüne götürüyor. Onun bu
Batı kültürüne ve felsefesine ilişkin kavramların İs
diyalojik özelliği, onu imanla okuyanların imanları
lâm kültüründe de mevcut olduğunu gösterme çaba
nın ziyadeleşmesi, iman etmeyenlerin ise imansızlığı
sı içinde bulunuyorlar. Gerçekleştirmeye çalıştıkları
nın ziyadeleşmesi gerçeğinde açıkça beliriyor.
daha da önemli iş şudur:
Kur’ân’ın bu özelliği
Bu suretle. Batı kültürü
dikkate şayandır. Ve
A
llah’ın,
Rasulü’ne
indirdiği
Kitab’ın,
nü benimsemek (yani
onun kişileri bireyler
olarak muhatap alması
ona inanarak yaklaşanlar tarafından biz Batılılaşmak, Batılılann
kolonileri için uygun
nın hikmetinin açıklan
zat kendilerine hitap ediyormuş gibi gö
gördüğü terimle söyle
masına da yol verir. Ve
rünmesi ve öyle bir duygu vermesi, bu nirse modernleşmek) is
keza bir kere daha, bu
teyen Müslümanların bu
metnin, canlı, zamana
m etnin diyaloj ik özelliğinin sonucudur.
teşebbüslerine bir meşru
ve zemine göre çeşitli
iyet kazandırmak; batılı
okumalara açık olduğu
laşmanın
İslâm
dini
tarafından
tecviz edildiğini gös
nu, dahası aynı zamanda, aynı yerde, aynı kişi tara
termek istiyorlar. Oysa Kur’ân, tam bu noktada, mu
fından okunduğunda bile farklı anlamlan haiz olabil
haliflerine karşı meydan okuyucu bir tavırla okun
diğini gösterir. Aynı ayetin farklı kişiler tarafından
mayı talep ediyor. Özür dileyici tavrın temsilcileri
farklı anlamlarda algılanabilmesi ve aynı güçle te
Kur’ân’a ve İslâm’a Batı kültüründen ve Batı ilmin
mellendirilebilmesi, bu metnin diyalojik özelliğin
den tezkiye bulmaya teşebbüs ediyor. Oysa meydan
den kaynaklanmaktadır. A llah’ın Rasulü (s.a.v.)’ne
okuyucu tavır, Batı’ya mahsus kültürün ve ilmin
indirdiği bu Kitab’ın, ona inanarak yaklaşanlar tara
Kur’ân tarafından tezkiye edilip edilmediği sorusu
fından bizzat kendilerine hitap ediyormuş gibi görün
nun cevabını arıyor. Kur’-ân’ın kendine ait olmayan
mesi ve öyle bir duygu vermesi, keza, bu metnin di
yabancı terimlerle okunması olayı, elbette son za
yalojik özelliğinin sonucudur.
manlara mahsus bir olay değildir. İslâm’ın her yüz yıl
Böylece Kur’ân tahsil etmenin anlamına da yak
da bir, bir müceddit marifetiyle bid’atlardan arındı
laşıyoruz sanırım. Kur’ân tahsil etmek, onun metnin
rılması keyfiyeti, tam da bu sebepten vakidir. İslâm
de meknuz anlamları teke irca etme demek değil, bi
ve dolayısıyla Kur’ân, kendine ait olmayan terimler
lakis bu nietinde birbiri içinde ve birbiri arkasında ve
le okunmayı her defasında reddetmiş ve kendini
tüketilemez olarak bekleyen bir anlamlar aleminin
bid’atlardan arındırmanın üstesinden gelmiştir. Şim 
bulunduğunu öğrenmeye başlamak demek oluyor.
di de, Kur’ân’ı, onu özgül ve özgün terimleriyle oku
Kur’ân’ı anlamlandıranların ona belli “bir” anlam
yanların meydana çıkacağını umdukları anlamın ka
yükledikten sonra her şeyin Allah tarafından daha
falarda ve gönüllerde makes bulacağına ilişkin bek
iyi bilineceğini itiraf ederek O ’nun ilminden istim
lentilerinin boşa çıkmayacağını düşünebiliriz.
■
dat etmelerinin ve O ’na ve O ’nun ilmine sığınmak-

lara rağmen onun hayatını sürdürebilmesinin tıl
sımını da bu noktada aramak gerekiyor.
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KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA
ZİHNÎ PROBLEMLER
M U ST A FA T E K ÎN

T

arih boyunca ilahi mesajın toplumlarla burunu deyince ilk aklımıza gelen, ister istemez muhkem
luşması, farklı din anlayışlarının, yorumların
ve müte§abih ayetler oluyor. Bilindiği gibi, muhkem
oluşmasına zemin hazırlayan bir olgudur.
ayetler net olarak anlaşılırken, müteşabihin anlaşıl
Şüphesiz bu, dinin kendi iç süreçleri açısından farklı
ması artı bir delile ihtiyaç göstermektedir. Bu konu
yorum ve içtihatlara işaretlettiği gibi, ilahi mesajın
Kur’ân’da net bir biçimde belirtilmektedir; “Sana
hakim paradigmanın içerisinde farklı bir biçim almaKur’ân ’ı indiren O ’dur. Bunun bir kısım ayetleri açık ve
sını da ihtiva eder. Fakat belirtmeliyiz ki, her iki dü
kesindir. Bunlar Kur’ân’m esasıdır. Diğer bir kısım ayet
zeyi de aslında aynı çizgide birleştiren ortak nokta;
ler de vardır ki; müteşabihtirler. İşte kalplerinde şüphe
bu süreç içerisinde baskın değerler, anlayışlar, top
bulunanlar, fitne aram ak ve te'viline gitmek için
lumsal ilişkilerin vs. İlahi mesajın anlaşılması üzerin
Kur’ân ’m müteşabih ayetlerine uyarlar. Halbuki o müte
de etkileyici ve hatta bazan belirleyici olabilmesidir.
şabihin tevilini yalnızca Allah bilir. îlimde kökleşmiş ve
İlahi mesaj karşısında tamamen reddedici söylemleri
metin olmuş kimseler ise; ‘Biz O ’na inandık, açık ve ka
tartışma dışı tutarsak, -çünkü konumuz bu değil- bir
palı bütün ayetler Rabbimiz tarafındandır derler. Bunla
kaç farklı tavır geliştirilmiştir; bazan İlahi mesaj ol
rı ancak akılları tam olanlar iyice düşünürler.” (3/Al-i
duğu gibi algılanmaya,
_______________________
______________________
İmran, 7) Bu ayete baka
bazan da hakim değerler
rak, genel anlamda insa
H er okuyanın Kur’ân’dan anladığı ançerçevesinde bir temele
nın imkan açısından
1

cak bilgi ve birikimi kadardır. Dolayı

oturtulmaya çalışılmış ve
Kur’ân’ı anlama proble
sıyla Kur’ân’ın anlaşılırlığı konusu ile
dolayısıyla hakim söy
minin olmadığını söyle
lemlerle İlahi mesaj doğ
her okuyanın aynı şeyleri anlayıp anla yebiliriz. Müteşabih ola
rulanmaya başlanmıştır.
rak belirtilen ayetler,
madığı konusu aynı şeyler
değildir.
Bu
makalemizde,
______________________
______________________
Kur’ân’ın bütününe ba
Kur’ân’ı farklı söylemler
karak oldukça azdır.
düzeyinde okuma biçimini ve dolayısıyla Kur’ân’ın
Kur’ân’ın büyük çoğunluğu net ve anlaşılır ifadeler
anlaşılmasında ortaya çıkan zihni problemleri tartış
maya çalışacağız. Bu çerçevede, çok genel olarak
Kur’ân’ın iki farklı düzeyde okumaya tabi tutulduğu
nu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, modemite merkezli
okuma, diğeri ise cemaat merkezli okuma. Burada
“cemaat” kavramı, müslümanların mensubu bulun
duğu çok farklı tarikat, dini grup, siyasal parti vb. gi
bi oluşumları içine almaktadır. Ayrıca, her iki düzey
deki okuma biçimi de kendi içlerinde farklılaşır.
Bu farklı okuma düzeylerine geçmeden önce, ger
çekten Kur’ân’ın anlaşılma probleminin olup olma
dığını tartışmak istiyorum. Bu noktada anlaşılma so-
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den oluşmaktadır. Tabii ki her okuyanın Kur’ân’dan
anladığı ancak bilgi ve birikimi kadardır. Dolayısıyla
Kur’ân’ın anlaşılırlığı konusu ile her okuyanın aynı
şeyleri anlayıp anlamadığı konusu aynı şeyler değil
dir.
Ayette belirtildiğine göre, açık ve kesin ifadeler
dururken tamamıyla müteşabihler üzerinde tartış
mak, fitne çıkarmak ve zoraki te’viller yapmak iste
ğiyle meydana geliyor. Bu durumda müslümanca bir
yaklaşım sergilemek gerekirse, öncelikle Kur’ân’ı
kendi bütünlüğü içerisinde açık ve sarih ifadeleriyle
anlamaya çalışmak ve gücü nispetinde müteşabihler
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Üzerinde düşünmek gerekiyor. Aksi bir tutum iyi
niyetli bir yaklaşım olmamaktadır. Bütün bunları an
latmamız, temelde imkan açısından Kur’ân’ın bir an
laşılma probleminin olmadığını belirtmek içindir.
Fakat bu, bugünkü süreçte Kur’ân’ı anlama problemi
yaşamadığımızı göstermediği gibi, bir problem yaşa
mayacağımızı da garanti etmez. Burada, yanlış anla
malara fırsat vermemek için bir hususu daha belirt
mek gereği duyuyorum. Amacımız; Kur’ân’ın yaşanabilirliğini gözden kaçırarak salt bir entelektüel tartış
ma yapmak değildir. Fakat Kur’ân’a uygun tavırların
gelişebilmesi için, önce Kur’ân’ı doğru anlamak ge
rektiği de herkesin malumudur. Bu sebeple öncelikle
bu hususun tartışılması
önemli olmaktadır. Peki
problem nerede ve niçin
başlamaktadır?
Her ilahi mesaj mutla
ka toplumla buluşmakta
dır. Anlama probleminin
başladığı yer, ilahi mesa

______________________

leşme tecrübemizde, Kur’ân’ın anlaşılması üzerinde
bir şekilde etkisini hissettirmiştir. Çünkü geri-ileri
kategorisiyle değerlendirme yaparak kendini “geri”ye
konumlandıran müslüman zihin, “ileri”nin özdeşleş
tiği modernliği kendisine elde edilmesi gerekli bir
hedef seçmiştir. Bu, ister istemez Kur’ân’ı okur ve an
larken hakim modem söylemin etki alanına girmeyi
de beraberinde getirmiştir.
Ayrıca sekülerleşme süreci ile birlikte dinin geri
çekilmesi ve bıraktığı alanların modem kodlarca
emilmesi, dini bazı taleplerin sorunsala dönüşmesini
sonuçlamaktadır. Dini, tamamen özel alana konuş
landıran modernlik karşısında, müslümanların dini
_______________________
taleplerinin ifade edil
mesinde
problemler

Modernliğin baskın bir değer haline

gelmesi, Kur’ân’ın m odem söylemlerle
yeniden inşasmı ve Kur’ân mesaj mı
modern söylemlerle uyumlu kılma çabasını beraberinde getirmektedir.

jın toplumla buluşması
dır. İlahi mesajın talepleri ve anlayışıyla, toplumdaki
baskın değerlere ait anlayışın uyuşmaması, her halü
karda bir anlama problemi doğurabilmektedir. Biz
yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yazıda, temelde iki
farklı düzeyde Kur’ân okuma tarzından yola çıkarak
bazı anlama problemlerini tahlil etmeye çalışacağız.
Şüphesiz her iki düzey de birbirinden yalıtılmış değil
dir, İçiçe geçmeler ve etkilenmeler bulunmaktadır.

oluşmakta, bu sebeple
modemlikle uyuşan bir
din anlayışı Kur’ân’ın
anlaşılmasında etkisini
hissettirmektedir. M o
dernliğin baskın bir de
ğer

haline

gelmesi,

Kur’ân’ın modern söylemlerle yeniden inşasını bera
berinde getirmektedir. Bu ise, kişinin metni olduğu
gibi anlama endişesini bir kenara bırakarak, Kur’ân
mesajını modem söylemlerle uyumlu kılma çabasına
sebep olmaktadır. Bir başka deyişle Kur’ân, modemite merkeze alarak okunur.
Bu çerçevede ilk göze çarpan, eşitlikçi söylem açı
sından Kur’ân’ı okumaktır. Bunun en belirgin oldu
ğu tartışma konusu kadınla ilgili ayetlerdir. Mesela;

Modernite Merkezli Okuma

birden fazla kadınla evlilik meselesi, modem söylem

İlk olarak, Kur’ân’ı modernite merkezli okumaların

farklı şekilde yommlanır. Ayet şöyledir: “Eğer yetim

önümüze ne gibi alanlar açtığına bakmak istiyorum.
Modernite merkezli okumalar da kendi içinde eşit

ğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yap

de kadın aleyhine bir eşitsizliği ifade ettiği için ayet
lerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendi

likçi, bilimsel, çok kültürcü, rasyonel vb. okumalar
olarak ayrılabilirler. Bugün, her ne kadar postmodern
diye bir süreçten bahsedilse de, hem postmodernizmin modemizme bakarak tanımlanması, hem de gö
rüş ve anlayış olarak modernizmin daha yaygın olma
sı, bizi “modernite merkezli okuma” diye bir ifade

maktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğu

kullanmaya zorlamaktadır. Bilindiği gibi, modernizm
bugün evrensel ölçeklerde hem söylem hem de bir
yaşam biçimi itibarıyla baskın bir değerler dizgesi
oluşturmaktadır. Müslüman olsun ya da olmasın, çok
farklı kesimlerce farklı düzeylerde içselleştirile(meye)n bu değerler dizgesi, en azından hakim bir para
digma olmuştur. Bu durum, birkaç yüzyıllık modem-

da geçen “adalet” şartına yerine getirilmesi gayr-ı

nuz ile yetinin. Bu, adalettten ayrılmamanız için en uy
gun yoldur.” (4/Nisa, 3)
Ayette evlenilmeye izin verilen kadın sayısı net
olarak belirtildiği için, doğrusu burada bir te’vile git
mek uygun görünmemekte, bu sebeple ayetin sonun
mümkün bir yorum getirilerek, ayetin birden fazla
evliliğe fiilen izin vermediği şeklinde görüşler ortaya
konulmaktadır. Çünkü bu yorum sahiplerine göre,
her şart yerine getirilmiş olsa bile sevgide adalet ger
çekleşmez. Fakat bu yommun, gerçekte Allah-insan
ilişkisini gayr-ı ciddi bir temele oturttuğunu ve sözün
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Kur’ân’ı bilimsel doğrula
ma objesi bir kitap olarak
görmek de, ister istemez
teolojik bazı problemlere
yol açacaktır. Zira bu, A l
lah’ın bilgisinin bilimle

gerçek anlamını yitirmesine sebep olduğunu dü
şünmek gerekir. Şayet birden fazla evlilik, fiilen ada
let şartından dolayı mümkün değilse, Allah’ın birin
üstündeki rakamları zikretmesi nasıl izah edilecektir?
Fakat buradaki asıl endişe, Kur’ân’ı eşitlikçi söylem
merkezinde yeniden okumaya tabi tutmaktır. Baskın
bir değer halir\e gelen “eşitlik” konusunda problem
(!) olan ayet, bu şekilde tev il edilerek problem gide
rilmiş olur. Aynı okuma tarzını miras, kadının şahit
liği vb. gibi kadınlarla ilgili ayetlerin yommunda ra
hatlıkla görmek mümkündür.

kritik edilmesini istemek
le aynı şeydir. Ayrıca
Kur’ân’ın içerisinde gaybî
bir çok unsurlardan bah
sedilir ki, bunları bilimin
metotlarıyla doğrulamak
söz konusu olamaz. Sözge
limi; “ahiret” anlayışı na
sıl bilimsel bir temele
oturtulacaktır?
Burada dinin bir iman meselesi olduğu gözden ka
çırılarak, sadece teknik bir bilgi haline gelmesi söz
konusu olmaktadır. Bir başka deyişle, tek geçerli kri
ter bilim olarak görüldüğünden dolayı bilimle doğru
lanan bir dini objeyi, insanların kabul etmekten baş
ka çıkar yolları kalmayacaktır. Halbuki iman, teknik
bir bilgi meselesi değildir. Dolayısıyla, özgürlük ala
nının tıkanmaması için iman etme veya etmeme serbestisinin önü açılmalıdır. Çünkü, sorumluluk özgür
lük ile birlikte vardır. Şüphesiz bütün bunlar, ayetle
rin bir açıklama ve hikmet taşımadığını ima etmez.
Modern dönemin en önemli baskın değerlerin

Yine, Kur’ân-ı Kerim’i bilimsel bir temele oturt
ma gayretleri de modernite merkezli okumaların bir
başka yönüdür. Modern dönemde insanı aşan haki

kış açısı, varlığın hiçbir gizemli yönünün kalmaksızın

kat anlayışının ve ilahi bilginin reddi, mümkün tek

her şeyin bir anlamda deşifre olmasını ister. Bu bakış

bilgi elde etme yolunun “bilimsel bilgi” olduğu anla

açısından aklın izah edemediği hiçbir olgu kalmaya

yışı ile neticelenmişti. Bu, son tahlilde bilimin kut
sanması ve neredeyse bir inanç meselesi haline gel

cak ve her şey sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde bir

mesini sonuçlamıştır. Aslında, mümkün bilgi elde et
me yollarından sadece biri olan bilimsel bilgiye olan

den biri de rasyonelliktir. Rasyonel yaşam tarzı ve ba

açıklamaya kavuşacaktır. Böylece sebep-netice ilişki
si, başat unsur haline gelmekte ve her problemi çö
zen bir dekoder gibi algılanmaktadır. Bu çerçevede,

bu inanç, onu diğer bilgilerin de kendisiyle kontrol

Kur’ân’ı bütün olarak rasyonel bir temelde okuyarak

edildiği tek bilgi türü haline getirmiştir. Bir başka de
yişle bilim, bilgi elde etmenin tek meşru konumu

sebep-sonuç bağlantısı içerisinde algılamak da, müs

olarak görülmüştür. Bu durum, müslüman dünyada
da bilimi merkeze alan bir Kur’ân okumasına yol aç

de Kur’ân’dan matematiksel gerçeklikler çıkarma,

mıştır. Böylece, son tahlilde Kur’ân ayetleri bilimin

Deist bir Tanrı inanışına bağlanmayı kaçınılmaz kı

verileri ile doğrulanmakta, hatta daha ileri giderek

lıyor. Mesela; bu noktada Descartes’ın Tanrı’yı ispa

lüman zihnini etkileyen bir unsur olmuştur. Bu şekil
zımnen, “Allah” unsurunu devre dışı bırakmayı ve

bir çok buluşların ve bilimlerin kaynağının Kur’ân-ı

tı ile İslâm’da Allah inancı doğrulanmaya çalışılıyor.

Kerim’de bulunduğu gibi görüşlerin ortaya çıkmasına
sebep olmaktadır.

Buradaki birebir denkleştirmeler, mahiyetler dikkate

Şüphesiz Kur’ân’ın içerisinde, bilimle uyumlu

Tanrı’ya giderken ve varlığı düalistik şekilde algıla

olan bazı bilgiler bulunabilir. Ama Kur’ân’ın tümünü

yarak deist bir Tanrı anlayışına kapı aralarken,

bilimsel bir temele oturtmak mümkün olmadığı gibi.

İslâm’da Allah’dan insana gelen bir anlayış vardır ve
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alınmadan yapılıyor. Destarces, ispatında insandan
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varlık tevhid anlayışı çerçevesinde kavranır.
Müslüman zihnin bugün Kur’ân’ı rasyonel mer-

alan bir yorumlama tarzı değildir. Metinle iletişime
giren insan sayısınca bir anlam ve gerçeklik olabile

kezli okuması, Kur’âni bir çok kavramları içeriğinden
boşandırarak, matematiksel ve dünyevi tarzda algılamasına sebep olmaktadır. Böylece, zekat tamamıyla
bir sosyal yardımlaşmaya, kurban bir et bayramına
dönüşmektedir. Şüphesiz bu, aklı devreden çıkarmak
ve Kur’ân’ı irrasyonel olarak okumak anlamına gelmez. Varlığı tamamen rasyonel veya tamamen irras'
yönel algılamak, düalist bir yaklaşımdır ve bütünlüğü
görmez. Allah’ın muhatap aldığı insan, Kur’ân’ı ak
lıyla kavrar. Bu konuda bir çok ayetler de vardır. Fakat aklın rasyonel düşüncede olduğu gibi tek başına
en yetkin varlık olarak
_______________________
kabul edilmesi, İslâm

ceğini ima eden bu okuma, son tahlilde insanı aşan
hakikat anlayışını ve metnin bağlayıcılığını dışla
maktadır. Görünüşte herkesin kendi görüşünü rahat
ça ifade edebileceği bir platform sağlayan bu tür oku

için mümkün değildir.
Akıl da yanılabilir ve şu
ayet belki genel anlam

ma, hiçbir kritere sahip olmadığı için “doğru” nokta
sında ölçüsüzdür ve herkesin anladığı kendisi açısın
dan doğrudur. Netice itibarıyla, en net hükümlerde
bile bu okuma ile ortak bir noktada buluşmak imkan
sız hale gelebilmektedir.
“Modernite merkezli okuma düzeyi” şeklinde ad
landırarak ortak bir başlık altında topladığımız tüm
_______________________
bu okumalar, son tahlil
de ilahi metnin modern

Tek geçerli kriter bilim olarak görüldü
ğünden dolayı bilimle doğrulanan bir di-

ni objeyi, insanlarm kabul etm ekten baş

zihniyet ve yaşam biçi
miyle problemli alanlar
oluşturması sebebiyle,
problemi halletmeye yö
nelik okumalar gibi gö
rünmektedir.
Fakat

da insanın ve onun her
ka çıkar yolları kalmayacaktır. Halbuki
düzeydeki algılamaları
iman, teknik bir bilgi meselesi değildir.
nın yanılabilir olduğunu
problemler, modern zih
gösterir: “Hoşunuza, git
niyet merkeze alındığı için dini metinlerin teVil
mese de savaşmak size farz kılındı; mümkündür ki, nef
edilmesiyle halledilmeye çalışılmakta, ilahi mesajı
ret ettiğiniz bir şey sizin için iyi olabilir ve yine mümkün
anlamaya gerek duymadan modem zihniyet içerisin
dür ki, hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir: A l
de
Kur’ân’ın anlamı ortaya konulmaktadır. Şüphesiz
lah bilir ama siz bilmezsiniz-” (2/Bakara, 216) Ayrıca
burada kanaatimizce, müslüman zihnini Kur’ân’ı an
bu ayet, insanın değerlendirmelerinin izafi olduğunu,
lamak konusunda problemli hale getiren şey, moder“Allah bilir siz bilmezsiniz” diyerek dile getirmekte
niteyi en doğru, vazgeçilemez olarak görmesidir. Böy
dir. Bu noktada, Kur’ân’ı anlamada aklı iyi kullan
lece modernlik, ister istemez merkeze alınmakta ve
mak, fakat akh vahyin üstüne çıkarmamak gerektiği
Kur’ân bu çerçevede anlamlandırılmaya çalışılmak
şeklindeki denge iyi anlaşılmalıdır.
tadır.
Kur’ân’ı modemite merkezli bir okuma düzeyin
den bahsederken, çokçu/çokkültürcü/yorumsamacı
okumalardan da söz etmeliyiz. Tabii burada bir husu
sun çok iyi açıklanması gerekmektedir; kesin hüküm
ihtiva eden ayetlerin dışında kalan ve içtihat alanı
na giren ayetler konusunda çok farklı yorum ve içti
hatlar ortaya çıkabilir. Hatta, bu bir zenginlik olma
sı hasebiyle gereklidir de. Fakat bizim problem edin

Cemaat Merkezli Okuma
Yazımızın başında ikinci bir okuma düzeyi olarak, ce
maat merkezli okumadan bahsettik. Bilindiği gibi ta
rih boyunca, ilahi metin merkezli gerek metnin belir
leyici, gerekse etkileyici olduğu bir çok fırka, ekol,

diğimiz husus farklıdır.

cemaat, parti ortaya çıkmıştır. Tabii ki bu ekollerin

Bilindiği gibi bugün, modemitenin monolitik ve
homojen bir insan/toplum anlayışının çokça eleşti
rilmesi neticesinde, postmodern söylem çerçevesinde
gündeme gelen çokçu/çokkültürcü anlayış vardır. Fa

ortaya çıkışı, ilahi metni farklı şekilde anlama sebe

kat bu, içtihat/yorumların çeşitli olmasından farklı
bir durumu anlatır. Bizim burada itirazımız, postmo
dern zihniyet içerisinde anlamı metin ile özne arasın
da dil ile kurgulama düzeyine indirgemeyedir. Bu, sa
nıldığı gibi içtihat alanı dediğimiz bütünü dikkate

biyledir. Zaten bunda şaşılacak bir şey de yoktur ve
hatta düşünce zenginliği açısından gereklidir de de
nebilir. Fakat bu ekollerin/cemaatlerin takipçileri,
daha sonraki devirlerde Kur’ân’i anlama konusunda,
. mensubu bulunduğu tarikatin/cemaatin/ekolün etki
si ve belirleyiciliği çerçevesinde problem yaşamışlar
dır. Bu problem daha çok, metnin mümkün anlamla
rını sadece belli bir cemaate Lıygun anlamla sınırlan
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dirmak şeklinde tezahür etmektedir. Bu tavırdaki temel etken kanaatimizce, kendi mensubu bulunduğu

şen bir çizgi oluşmakta ve bu çizgi cemaat içerisinde,
tabiri caizse “cemaat amentüsü”nün ortaya çıkmasını

cemaati Kur’ân ile meşrulaştırma isteğidir.
Bazı zamanlarda bazı ekollerin resmi ilan edilme

sonuçlamaktadır. Cemaat amentüsü dediğimiz şey,
biraz da toplumsal ve konjonktüreIdir. Çünkü bun

si veya resmen desteklenmesi de, Kur’ân’ı anlamada

lar, cemaatin toplum içinde aldığı konum, hakim pa

etkin bir unsur olmakta ve ister istemez zihin,

radigmaya yakınlığı veya uzaklığı, politika vb. ilişki

Kur’ân’ı anlarken bu ekol çerçevesinde anlama gere
ğini hissedebilmektedir. Bunun tam tersi bir durum

müddet sonra cemaat amentüsü, Kur’ân’ı anlamada

da söz konusu olabilir. Bazan resmi hale gelen/getiri

belirleyici bir unsur olabilmekte ve Kur’ân bu “önce

len ekole tepki olarak da (ama sırf tepki değil)

likler” açısından bir okumaya tabii tutulabilmekte
dir.

Kur’ân’ı farklı şekilde anlayan ekoller oluşabilmekte-

leri çerçevesinde meydana gelmektedir. Fakat bir

dir. Burada da temel etken sosyolojik gibi görünmek

Bunun dışında, herhangi bir ceniaatin ana görü

tedir. Bu konuda Mu’tezile’nin ilginç bir örnek oldu

şü/önceliği Kur’ân’ın ana problemi imiş gibi vazedile

ğunu düşünüyorum. Ka
naatimizce Emevi kaderciliğinin toplumsal alan
da yarattığı buhran, insa
nı tekrar özne kılma gay

rek, bir anlam daralması
----------------------------------

meydana gelebilm ekte

C em aat içinde oluşan Kur’ân’ı anlama

dir. Bu türlü bir okuma

tarzının, nihai bir tarz olarak algılanıp

nın en başta meydana ge

reti olarak da okuyabile

bunun dışına çıkılamaması da, Kur’ân’ı

ceğimiz

anlam a noktasında problem oluştur

Mu’tezile’nin

(Tabii ki Mu’tezile’nin
görüşlerini kabul edip et

maktadır.

memek farklı bir şeydir.)

tirdiği

risk,

öncelik

ler/ana görüş dışındaki
daha geniş anlam dünya
sını görememektir. Söz-

______________________

gelimi; Kur’ân sadece
kozmolojik, sadece ima-

ortaya çıkışında önemli bir etkendir. Bu sosyolojik

ni, sadece toplumsal v.s. unsurları problem yapmaz.

unsuru atlayamayız. Bu anlamda Mu’tezile’nin ortaya

Dolayısıyla bir dönemde bir problemin yaygın olma

çıkışı, kısmen tepkiselliği de ifade etmektedir. Fakat

sı, onun üzerinde daha çok durmayı gerektirebilir.

ilginç olan, Mu’tezile’nin aynı zamanda bir müddet

Fakat bu, bütünlük bozulmadan yapılmalıdır. Sözge

sonra resmi görüş haline gelerek, biraz önce belirtti

limi, imani problemler bir dönemde ve bir mekanda
daha yaygın olabilir. Ancak problem bir dönemde

ğimiz her iki şıkka da bir örnek oluşturmasıdır.
Zamanımızda da Kur’ân’ı anlamada bu yönden bir
çok problemler olduğunu düşünüyorum. Bugün ente
lektüel boyutu olan farklı ekollerden ziyade, İslâm’ın
belirli yönlerine ağırlık veren bir farklılaşmadan bahsedilebileceği kanaatindeyim. Aslında sorun bu çer
çevede, bir öncelik-sonralık (ehem-mühim) mesele
si gibi görünse de, farklılaşan bu cemaatlerin öncelik
leri açısından Kur’ân’ı okumaları, bazı zihni problem
ler oluşturabilmektedir. Bu noktada, bugün cemaatçi
okumalarda ortaya çıkan bazı problemleri tartışmak
istiyorum. Tabii buradaki cemaat kavramı, daha ön
ce de belirtildiği üzere cemaati içine aldığı gibi tari
kat, ekol, siyasi partiyi de kapsamaktadır. Bu sorunla
rı ana batlarıyla şu şekilde belirtmek mümkündür.
Öncelikle cemaatin dünyaya bakış tarzı, o cema
at mensuplarının Kur’ân’ı anlamasında etkili olmak
tadır. Cemaatin esas liderinin eser ve konuşmaları
neticesinde oluşan ana görüş, cemaatin omurgasını,
önceliklerini ve toplum içindeki konumunu belirle
mektedir. Böylece bir müddet sonra, biraz da sabitle
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böyle vazedildi diye, her dönemde noktasal olarak
aynı problemi gündeme getirmek ve Kur’ân’ı hep ay
nı sorun dizgesinde anlamak, sağlıklı bir anlayış ol
masa gerektir.
Cemaat içinde bir müddet sonra oluşan edebiyat
çerçevesinde yerleşen Kur’ân’ı anlama tarzının, nihai
bir tarz olarak algılanıp bunun dışına çıkılamaması
da, Kur’ân’ı anlama noktasında problem oluşturmak
tadır. Burada, cemaatin liderinin yorumu önemli bir
yerde durmaktadır. Özellikle cemaatin ilk liderine
bağlanış, daha çok karizmatik biçimde gerçekleştiği
için liderin yorumu, müntesiplerin Kur’ân’ı anlama
larında sınırlayıcı bir etken oluşturabilmektedir. Hal
buki herkesin Kur’ân’dan anladığı, kendi bakış açısı
na göredir. Bu anlamda yorumlar ve açıklama tarzla
rı mutlak değildir.
Cemaatçi okumalar neticesinde oluşan bir prob
lem de, günlük politik, konjonktürel bazı kavramları
birebir Kur’âni kavramlara eşleştirmek şeklinde orta
ya çıkmaktadır. Kur’ân-ı Kerim, günlük politik ve

K U R 'Â N ’IN A N L A ŞILM A SIN D A ZİHNİ PROBLEM LER / TEKİN

konjonktürel ele alışların dışında genel ve külli
ilkeler vazeder ki bu, konjonktürel kavramları da içi
ne alan çok geniş bir anlam dünyasına açılmak demektir. Kur’ân’ın kavram ve anlamlarını sadece konjonktürel olanla sınırlandırmak, pek sağlıklı bir yaklaşırn olmadığı gibi Kur’ân’ı tarihselliğe de mahkum
edebilir. Bu konuda birkaç örnek vermek belki izah
edici olabilir: Bir dönemde Vakıa suresinde geçen
“Ashab'i Yemin” ve “Ashab-ı Şimal” ifadelerini,
“sağcılar” ve “solcular” şeklinde çevirdikten sonra,
bunları günlük politik dildeki karşılıklarıyla birebir

Ayrıca, cemaatin ağırlık verdiği hususlara (siya
set, tasavvuf vs.) göre Kur’ân anlaşılmaya çalışılıyor.
Yapılan yorumlar o noktada yoğunlaşıyor. Mesela;
Kur’ân’ın bütünü tamamen siyasi veya tasavvufi vb.
gözle bir okumaya tabii tutuluyor. Böylece çok farklı
konulara geniş açıdan yaklaşan ve insanı her yönüy
le kavrayan Kur’ân’ın geniş anlam dünyası, bu bakış
açısına feda ediliyor. Hiç ilgisi olmayan ayetlere bile
o gözle bakılıyor.
Burada yazının hacmi dolayısıyla, çok genel ola

rak Kur’ân’ın anlaşılmasında ortaya çıkan zihniyet
özdeşleştirmek ve böylece siyasi tercihleri Kur’ân’la
problemlerini tartışmaya çalıştık. Kur’ân okumala
doğrulatmak gibi bir tavır gözlenmişti. Bu anlayış bi
rında ortaya çıkan bu problemleri, ana batlarıyla iki
çimi, blok olarak bir siyasi kategoriyi Kur’ân’a daya
düzeyde ele aldık. Kendi
narak onaylarken, diğer
________________________
içerisinde de kısımlara
kategoriyi onaylama
Kur’ân - 1 Kerim’i, ister hakim değerlerin
ayrılması mümkün olan
maktadır.
etkileyiciliği/belirleyiciliği
sebebiyle,
is
bu düzeylerden birine,
Cem aatçi okuma
larda göze çarpan bir

terse cem aatçi yaklaşımla olsun, anlam

“modernite

diğer husus da, kişilerin

daraltmasma uğratıp konjonktürel kda-

okuma” ismini verdik.

kendi cemaatinin yapıp

cak her okuma, hatalı olacaktır.

etmelerini, neredeyse
ayetlerin nüzul sebebi

*^merkezli

Bu düzey, genel anlamda
çağın hakim değeriyle
Kur’ân okuma şeklinde

imiş gibi merkeze alarak Kur’ân’ı bu çerçevede oku

de vasıflandırılabilir. İkinci okuma düzeyine, “cema

maya tabi tutmasıdır. Tabii ki bu tür okumada, açık

atçi okuma” ismini verdik. Bu da aslı itibarıyla, men

lama yapan kimse için ayetin gösterdiği tek bir anlam

subiyet duygusundan kaynaklanan bir okuma tarzı

mevcuttur ki, bu anlamı sadece kendi cemaati yaka

dır. Her iki okuma düzeyini de, sadece çağımıza özgü

lamıştır. Böylece her cemaatin, aynı ayete verdikleri

bir problem olarak görmemek gerekir. Şüphesiz sağ

anlam kendileri açısından mutlak olmakta ve dolayı

lıklı bir Kur’ân okumasının nasıl gerçekleştirileceği,

sıyla ortaya çıkan çeşitli yorumlar, ayetin bağlamın

burada ele aldığımız problemlerin mefhum-u muhali

dan farklılaşarak bir tezadı içerisinde barındırabil

finden de yola çıkarak ortaya konabilir. Fakat sadece

mektedir. Her cemaatin kendisini blok halinde

bunun yeterli olacağını iddia edemeyiz. Çok geniş ve

“mutlak doğru”, diğer cemaatleri de “mutlak yanlış”

derinlemesine bir inceleme yapmak da ayrıca gerek

şeklinde algılaması, çoğu zaman yapılan yorumları

mektedir. Şüphesiz her okuyan O ’ndan bir şeyler an

ayetin kendisine bile önceleyebilmekte ve bu son

layabilir, fakat temel mesele anladığını nihai anlam

tahlilde, Kur’ân’a ait yorumlardan oluşan eserlerin

olarak ortaya koymanın, yanlış olacağını bilmektir.

(genellikle cemaatin lider veya liderlerinin yazdığı

Burada, konumuz olmadığı için daha noktasal ve de

ve cemaat içerisinde okunması onaylanarak resmi

tay tartışmalara girmeden, genel olarak Kur’ân’ı an

ilan edilen eserler) Kur’ân’dan önce okunması gerek

lamada zihinsel problemleri ele almaya çalıştık.

tiği şeklinde bir anlayışa bile kapı açabilmektedir.

Belirtmeliyiz ki, Kur’ân-ı Kerim gibi literatürü

Kur’ân ile direkt temas ve O ’nu anlamaya çalışma

çok geniş bir kitabı anlam daraltmasına uğratıp kon-

gayretleri, “Kur’ân’ı direkt okumanız ve anlamanız

jonktürel kılacak her okuma, hatadan uzak olamaya

mümkün değil, önce hazırlık mahiyetinde açıklama

caktır. Bu, ister hakim değerlerin etkileyiciliği/belir

larını okumanız gerek” şeklindeki bir düşünce ile ma-

leyiciliği sebebiyle olsun, isterse cemaatçi yaklaşımla

nipüle edilmektedir. Böyle bir zihniyet yapısı ile oku

olsun sonuç değişmeyecektir. Dolayısıyla Kur’ân’ın

maya girişen kişi, Kur’ân’ı öncelikle okuduğu açıkla

sağlıklı anlaşılabilmesi için, öncelikle bu zihniyet

malar çerçevesinde anlamaya mahkum edilmektedir.

problemlerine dikkat etmek gerekmektedir.

■
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KUR’AN HAYATTIR
A B D U L L A H YILDIZ

“Kur’ân amel düsturu olsun diye gönderilmiştir. Halbuki
siz, Kur’ân m okunmasını amel kabul ediyorsunuz.”
İbni Mes’ud, (İhya, 1/160)

alkı tarafından “Bilge Kral” diye isimlendirilen Bosna-Hersek Devlet Eski Başkanı Ali
İzzetbegoviç, tefekkür yüklü eseri Doğu ve
Batı Arasında İslâm’da “Kur’ân edebiyat değil, hayat
tır” der. Ona göre, Kur’ân’a herhangi bir araştırmacı
ya da alelade bir okuyucu gözüyle yaklaşanlar, onda
bir sistemsizlik veya dağınıklık olduğu intibaına ka
pılabilirler. Oysa Kur’ân’a “bir düşünce tarzı değil, bir
yaşama tarzı olarak bakmaya başlanır başlanmaz, güç
lük ortadan kalkar ve bu (tür) yanlış intibalar da de
ğerini kaybeder.” (Begoviç, 1987, 22) Denilebilir ki,
Kur’ân’la ilişkiye gir
mede bütün yanlış an
lamaları ortadan kaldı
Kur’ân’da uygulama
racak temel sözcük,

H

onun bir “hayat kitabı”
olmasıdır.
Şah
Veliyullah
Dehlevî ‘‘el-Fevzul-K ebîr”inde Ebu’l-A l’â el-

Kur’ân, en genel manada, insanlığın hidayete er
mesi; doğru yolu bulması, dünya ve ahiret mutluluğu
na kavuşması için gönderilmiş bir “rehber”, “kıla
vuz”, “yol gösterici” yani “Hüdâ”diT. (Bkz. Vatandaş,
2000, 35-19; Altıntaş, 1995, 31-267; Yıldız-Özdemir,
1997, 35-40). Muhammed Esed’in ifadesiyle, hiçbir
kitap -Kitab'i Mukaddes dahil- insanoğlunun şu tari
hi sorusuna Kur’ân kadar net ve kapsamlı bir cevap

değeri olmayan, pra-

tik bir fayda sağlamayan hiçbir bilgi yok

tur; her ayetin insan hayatm da mutlaka

v erem em ek ted ir: “Bu
dünyada iyi bir hayat ya
şamak ve öteki dünyada
mutlu olmak için nasıl
davranmalıyım?” (Esed,
1996, XXI) Bu özelliği

gereği muhatabının ha
zan aklına ve mantığına,
bazan hislerine ve duy
gularına, hazan vicdanına ve gönlüne hitap ederek;
sık sık gökyüzüne, yeryüzüne, bitkiler ve hayvanlar
alemine... dikkat çekerek; yer yer de tarihî, psikolo
jik, sosyolojik... gerçekleri hatırlatarak insanları dü

bir karşılığı; tekabül ettiği bir alan vardır.

Mevdûdî de “T efhim u’l-Kur’ân ”ında öncelikle
Kur’ân’ın bu özelliğine dikkat çekerler: Kur’ân, bili
nen telif yöntemleriyle yazılmış, belli konuları belli
bablar, fasıllar, başlık ve arabaşlıklar altında incele
yen beşeri düşünce ürünü bir fikir kitabı, tarih, sosyoloji, felsefe veya ahlak kitabı olmadığı gibi; giriş, ge
lişme ve sonuç bölümlerine ayrılabilecek bir edebiyat
eseri de değildir. Hatta o, diğer dini metinlere benzetilebilecek “klasik bir din kitabı” olarak da görüle
mez. Kur’ân “yeryüzünde kendi türünde tek kitap”; hiç
bir bilim dalının ölçüsüne vurulamayan, amacı, üs
lûbu, dili, tertibi ve konuları ele alış biçimi bakımın
dan tamamen farklı, eşsiz bir “hayat kitabı”, bir “ha
yat rehberi/klavuzu’dur (Mevdudi, 1986, 1/78). A l
lah tarafından kullarına, içinde bulundukları halin
gereklerine ve yaşadıkları değişim sürecine uygun
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olarak, karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri sorunlar
konusunda yol göstermek için gönderilmiş “mektuplar
mecmuası”dır (Dehlevî, 1980, 85).

şünmeye, ibret ve öğüt almaya, doğru yolu bulmaya;
gerçek mutluluğa davet eder.
Kur’ân, “hayatın kitabı”dır; bu nedenle üslûbu,
tarzı, dili ve tertibi de “hayatın kendisi” gibidir. Onda
inanç esasları, ahlak ilkeleri, hukuk kuralları, uyarı
lar, ibretler, tavsiyeler, teşvikler, kıssalar, emirler ve
yasaklar, müjdeler ve korkutmalar, Allah’ın varlığı
nı, birliğini ve üstün sıfatlarını gösteren ayetler birbi
rinden soyutlanamayacak biçimde içiçedir. Bazan bir
konu üzerinde dururken aniden çok alâkasız gibi gö
züken bir başka konuya geçivermesi; bazı hususları
tekrar tekrar hatırlatması, birtakım ahlakî kuralları

K UR'AN H A Y A T T IR / YILDIZ

vaz’ederken hemen ardından Cehennem azabıyla
korkutup Cennet’le müjdelemesi... “hayat kitabı” ol
masının bir gereğidir. Zira insan ve toplum hayatı,
bir kitabın konu başlıkları ve bunların alt başlıkları
gibi sistematik bir bütünlük arzetmez (Vatandaş,
2000, 112); sürprizlere, şoklara, şaşkınlık ve hayret
verici gelişmelere açıktır. Kur’ân üslûbu, hayatın üs
lûbudur; anî uyarılar, anî uzanışlar, sürprizler, içiçelik, çeşitlilik... Kısaca Kur’ân hayattır.
Arınmak için Anlamak
Kur’ân’ın gayesi, insanları “karanlıklardan aydınlığa
çıkarmak” (19/1), “en doğru yola iletmek” (17/9)tir.
Kur’ân, insanlığı “hüsran”dan kurtaracak yegane tutamak’tır: O insanların kurtulmak için kendisine sa
rılacakları “Hablullah” (3/103) A llah’ın sapasağlam
ipidir; “Urvetul-Vüskâ” (2/256) hiçbir zaman kop
mayacak en sağlam kulptur.
Allahu Teala, insanları küfür ve şirkten arındır
mak, onlara ayetlerini okutmak, kitabı ve hikmeti
öğretmek üzere kendi içlerinden, kendi dilleriyle ko
nuşan örnek elçiler/peygamberler gönderir (2/129;
62/2). Son Peygamber ve Son Kitab’ın amacı da in
sanları arındırıp doğru yola ve mutluluğa eriştirmek
tir. O halde Kitap/Kur’ân bu amaca kolayca ulaşma
yı sağlayacak bir yol, yöntem, üslup, dil kullanmak
durumundadır.
“Allah sizi zorlamak istemez; Allah sizi arıtıp üzerini
ze olan nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz- ” (5/6)
Şu ayet. Kamer sûresinde çeşitli örnekler bağla
mında dört kez aynen tekrarlanır:
"Andolsun, Biz Kur’ân ı düşünülüp öğüt alınması

Allah’ın isimleri ve sıfatları hakkındaki kelam, ilahi
felsefeye dürüşüp çalışmadan, kelam ilmini elde et
mek için uğraşmadan, fırtatın aslında insan fertleri
nin yaratılmış bulundukları idrak ve fetanetle anla
şılması ve kavranması mümkün olacak bir vecihle
sevkedildi. (...)
“Yüce Allah kendisinin ihsanı olan nimetlerden
ve kudretinin ayetlerinden, şehirli, bedevî, arab ve
gayrı-arab herkesin anlamakta eşit olacakları şeyleri
seçmiştir.” (Dehlevî, 1980, 25-26)
Şatıbî’de “Şeriatm Ümmîliği” Prensibi

için kolaylaştırdık. Yok mudur öğüt alan!” (54/17, 11,
32, 40)

İnsanlığın arınması için inzal edilmiş yani beşerin al

Kur’ân’ın bir “hayat kitabı” olarak kolay, anlaşıla

gılayabileceği düzleme indirilmiş olan Kur’ân; muğ

bilir ve uygulanabilir olması kadar tabii bir durum

lak, kapalı, ne dediği anlaşılmayan ya da belli aracı

olamaz. Kur’ân, arındırmak ve hidayete erdirmek

lar vasıtasıyla anlaşılabilen, sadece bazı uzmanların

amacıyla, mucizevi bir tarzda herkesin anlayacağı or

esrarını çözümleyip anlatabileceği şifrelerle dolu bir

talama bir dil kullanır: Vasat ümmet’e vasat dil.
Bu konuda Dehlevî ve Şatıbî’ye müracaatla öğre

kitap değildir; eğer öyle olsaydı, bu durum ilahi ada

neceğimiz çok şey var. Ö nce Dehlevî’yi dinleyelim:

lete ve süfinetullah’a ters olurdu.
Muvafakât yazarı Şatıbî’nin bu konudaki görüşle

“Bilinsin ki, Kur’ân’ın inmesinden maksûd, arab’dan-arab olmayandan, şehirliden-köylüden bütün

ri daha net ve daha doyurucudur. O na göre,

insan taifelerini arınmış ve halis kılmaktır. Bunun

İslâm şeriatı da ümmîdir ve maslahat gereği herkesin

Kur’ân’ın ilk muhatapları ümmî olduğundan kutlu

için İlahî hikmet, Allah’ın nimetlerini hatırlatıp

anlayacağı bir lisan ve söylemle gelmiştir. Bu yüzden

öğüt vermekte Ademoğullarının bilmekte oldukla

dir ki dini yükümlülükler, toplumdaki zayıf-güçlü,

rından daha fazlasıyla hitap etmemeyi ve bir şeyi eşe

büyük-küçük, zekî-kalın kafalı, okumuş-ümmî herkes

leme ve araştırmada fazla aşırı gitmemeyi gerektirdi.

dikkate alınarak, hepsinin anlayıp kavramaya güç ye
Ümran-temmuz-2001 69

tireçeği bir müşterek seviye esas tutularak insan

de” gelmesidir, (a.g.e., 11/67) Bu çerçevede Seyyid

lara sunulmuştur. Yani Allah Teala, insanlara, onla

Abdullatif in, “Kur’ân’da hiçbir teknik tabir kullanıl

rın bildikleri yol ve şekillerle hitap etmiş, böylece za

madığını” ve hatta Kur’ân’ın “koyun sürüsü güden
cahil siyahî bir çocuğun bile anlayabileceği bir kitap

aflarını ortadan kaldırma, eğriliklerini düzeltme,
doğrulukta azim ve sebatlarını artırma konularında
kullarına yol göstermiştir (Şatıbi, 1990, II/65-85).
Şatıbî, “şeriatın ümmîliği” prensibine ilişkin şöyle
bir kurallaştırmaya gider: “Hem itikadı hem de ame
lî mükellefiyetlerin, ümmî bir insanın kavrayabilece
ği bir düzeyde olması gerekir ki, mükellef onun hük
mü altına girsin.” (a.g.e,, 11/86)
Bu kural bağlamında Muvafakât’ta yer alan açık
lamalardan bazı bölümler sunalım:
“İtikadî yükümlülükler, kavranılması kolay, -kes
kin zekalı olsun, kalın kafalı olsun- herkes tarafından

olduğunu” (Abdullatif, 1995, 23) belirten sözlerini
de hatırlatmalıyız.
Şu ayetler de Kur’ân’ın ümmîliği; kolay anlaşılır
ve uygulanabilir oluşunu açıkça vurgular:
“Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını
yüklemez.” (2/286)
“Biz bu K u râ n ’ı meşakkat olsun diye indirmedik.”
( 20/2 )

“Öğüt alsınlar diye bu Kur’ân ’da insanlara her türlü
misali verdik.” (39/27)
“Allah’a karşı sorumluluklannın bilincine varsınlar

anlaşılabilir düzeyde olmak durumundadır. (...) Bu

diye her türlü çapraşıklık ve eğrilikten uzak Arapça bir

noktadan hareketledir ki, şeriat Rabbani konuları

Kur’ân indirdik.” (39/28)

açıklarken, anlaşılabilecek bir ifade ve üslûp kullan

Böylece Kur’ân’ın pratik değeri, kolayca anlaşılıp

mış, herkesçe anlaşılamayacak konuları bırakmış,
isim ve sıfatları gerekleriyle tarife çalışmış (Allah’ın

uygulanabilme, yani “hayatın kitabı" olma özelliği bir
kez daha karşımıza çıkar.

zatı üzerinde değil) mahlukat üzerinde düşünülmesi
ne teşvikte bulunmuş ve benzeri tavırlar göstermiştir.

Uygulamak Üzere Öğrenme Bilinci

Bunun dışında, işin karıştırılmasına sebep olabilecek
konuları da “O ’nun benzeri hiçbir şey yoktur” (42/11)

Kur’ân’da uygulama değeri olmayan, pratik bir fayda

şeklindeki genel bir tenzih kaidesine havale etmiştir.

sağlamayan hiçbir bilgi yoktur; her ayetin insan ha

“Amelî konulara gelince; bu konularda da ümmî

yatında mutlaka bir karşılığı; tekabül ettiği bir alan
vardır. Zira o “hayatın kitabı”dır ve onda, insanın

liğe riayet prensibi sonucu olmak üzere yükümlülük
ler herkesçe belirgin ve açık olan şeylere bağlanmış,
kesin isabet istenmemiş, işlerin yaklaşık olarak yeri

pratik hayatına yansımayan, salt nazarî bilgilere rast-

ne getirilmesi ile yetinilmiştir. Mesela namaz vakit

değiUir.” (86/14)

layamayız. Hiç şüphesiz Kur’ân “gayesizjboş bir kelam

leri, herkesçe gözlenebilen gölge boyu, fecrin doğuşu,

Allah ve Rasûlü bizi “hayat verecek şeylere” çağırır

güneşin doğuş ve batışı, şafağın batışı gibi hissedilir
olaylara bağlanmıştır...

(8/24). “Kur’ân hayattır”; onun öngördüğü salih

“Şeriatı anlamada daha üstün anlayışa sahip olan
kimse (elbette) böyle olmayan gibi değildir; ancak

amellerde bulunanlar “güzel bir hayat”la yaşatılırlar
(16/97). Bu yüzden Cenab-ı Hak Kur’ân’a “H ayat”
demiştir (er-Razî, 1991, XI/289).

hepsi de müşterek bir durum üzere yürümektedir. (...)
Şeriatta farklılık olan hususlar, çoğu kez sadece mut

Kur’ân’da Rabbimiz, insanlara kendi zatını ve üs
tün sıfatlarını tanıtır; biz kullarının yüce yaratıcı’ya

lak olan ve belirli bir sınır konulmayan, aksine mü

karşı görevlerini belirler.

kellefin değerlendirmesine bırakılan konularda bulu

Kur’ân, insana “insan”! tanıtır ve insanın bizzat
kendisine karşı görevlerini hatırlatır. “Nefsini tanıyan

nur. Bu durumda her mükellef kendi kavrayış ve de
ğerlendirmesine göre sorumlu olur. Herkes güç yeti
receği mertebeden sorumlu olur.” (a.g.e.; 86-90)
Kısaca; “şeriatm ümmiliği” prensibi; Kur’ân’ın her

Rabbini de tanır” (hadis-i şerif) denmiştir.
Kur’ân, insanların diğer insanlarla ve toplumla

kes tarafından anlaşılabilir ve kavranabilir bir dil

ilişkisine dair kurallar koyar ki, en geniş uygulama
alanı budur.

kullanması ve insanlara takarlarının kaldırabileceği

Kur’ân, insanın “eşya” ile ilişkisini kurallara bağlar.

yükümlülükler getirmesi şeklinde özetlenebilir. Şatı-

Bütün bu ilişkilerin Kur’ân’ın belirlediği ölçüler
içinde gerçekleşmesi “salih ameller”i ortaya çıkarır.

bî’nin ifadesi ile, bu prensip, dinin insanlar tarafın
dan “belli bir ilim, tahsil ve ihtisasa ihtiyaç duyma
dan anlayabilecekleri ve tatbik edebilecekleri şekil
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Kur’ân açısından yukarıdaki ilişki biçimlerine yansı
mayan bir imanın kıymet-i harbiyesi yoktur. Yüce

K U R ’ÂN H A Y A T TIR / YIIDIZ

Kitab’ın hemen hemen her sayfasında “iman edip salih amel işleme” vurgusuyla karşılaşırız.
Kur’ân, her fırsatta Alemlerin Rabbi olan A l'
lah’ın yaratıcı kudretinden söz ederken, ona karşı gö
revlerimizi hatırlatırken, sık sık ahiret hayatından,
Cennet'Cehennemden söz ederken doğrudan bu
dünyadaki davranışlarımızı düzeltmeyi hedefler; dö
nüp dolaşıp tarih olaylarını, helak olmuş kavimleri
dikkatlerimize sunarken Rabbimize, nefsimize, insan
lara ve eşyaya karşı görevlerimizi öngördüğü “salih”

İlk nesillerin ilahi mesaja karşı tutumunu Kur’ân
“semi’nâ ve eta'nâ: işittik ve itaat ettik” (2/285) reflek
siyle sembolleştirir.
Ustad Seyyid Kutup ilk nesillerin dinamizmini bu
refleksle izah eder: “İlk nesillerin dinamizmi ve bere
keti, Kur’ân’ı uygulamak amacıyla okumalarından
kaynaklanıyordu. Onlar Kur’ân’a kültürlerini geliş
tirme, bilgi edinme, haz duyup tatmin olma gibi
maksatlarla yanaşmazlardı. Onlar Kur’ân’ı Allah’ın
emirlerini öğrenmek üzere okurlar ve her emri de, sa

raki nesiller arasındaki fark, Kur’ân’ı bir “hayat kita

vaş alanında aldığı günlük emri hemen uygulayan bir
ordu gibi, duyar duymaz yerine getirirlerdi. İşte bu,
uygulamak üzere öğrenme şuurudur.” (Kutup, 1992,

bı”, bir “uygulama rehberi” olarak algılayıp algılaya-

10)

mamaktan kaynaklanıyordu. Bu konuda ashabın

Son söz olarak şunu söyleyebiliriz ki; Kur’ân-ı Kerim’in herhangi bir beşerî kitaptan ve diğer dini me

çerçeveye oturtmamız gerektiğini vurgular.
İmdi, Kur’ân’a muhatap olan ilk nesiller ile son

Kur’ân hocalarından Abdullah ibni M es’uA ile îbni
Ö m er’in sözleri hayli öğreticidir;
îbni M es’ud: “Biz Kur’ân’ı on ayet, on ayet alırdık
ve aldığımız on ayeti hayatımıza aktarmadan diğer
on ayeti almaktan kaçınırdık.” (Kutup, 1992/10)
Yine îbni M es’ud: “Kur’ân, insanlara, onunla
amel etsinler diye nazil oldu. İlk nesiller Kur’ân’ı
amel etmek için okudular. Sizin herhangi biriniz ise
Kur’ân’ı başından sonuna kadar okur, tek harfini da
hi bırakmaz; halbuki onunla amel etmeyi tamamen
terketmiştir.” (Gazali, 1989,1/707)
İbni Ömer: “Biz Kur’ân’dan evvel imanı elde et
meye çalıştığımız uzun bir dönem yaşadık. Kur’ân sû
re sûre nazil oluyordu. Bu sûrelerin helâl ve haramı
nı, emir ve yasaklarını öğrenirdik. Ve gene o sûreler
den neyin yanında durmak uygunsa onu öğrenirdik.
Şimdi ise imandan evvel Kur’ân’a yapışan. Fatiha su
resinden başlayarak sonuna kadar okuyan, fakat
Kur’ân’ın emri nedir, yasağı nedir ve neyin yanında
durmak gerekir; katiyyen bilmeyen, okuduğu Kur’ân
ayetlerini çürük hurmalar gibi sağa-sola serpen nice
kişiler görüyorum.” (a.g.e., 1/189, 708)
Görüldüğü gibi, bütün mesele Kur’ân’ı pratik ha
yatımıza aktarmak, uygulama planına koymak ama
cıyla okumak noktasında düğümleniyor. İlk nesiller
ile sonraki nesiller arasındaki nicelik farkı da burada
ortaya çıkıyor. “Faydasız ilimden Allah’a sığınan” ne
siller ile “kitap yüklü merkepler” konumundaki nesil
ler arasındaki uçurum, müslümanların izzet ve zille
tinin nedenini de açıklıyor.
“... Onlara Rahm anın ayetleri okunduğunda, ağla
yarak secdeye kapanırlardı. Sonra onların arkasından
öyle nesiller türedi ki, namazı savsaklayıp/zayi ettiler ve
şehvetlerine kapılıp/uydular.” (19/58-59)

tinlerden temel farkı bir “hayat kitabı”; yaşama kıla
vuzu olma özelliğinde odaklaşmaktadır. Onu salt
edebi, sosyolojik, felsefi veya tarihsel bir metin ola
rak algılamak ne kadar yanlışsa, yalnızca bir dua
mecmuası, adab-ı muaşeret kitabı, ahlak kitabı ola
rak görmek de o kadar yanlıştır. O, bir fertten başla
yarak bütün bir toplumun tepeden tırnağa değişmesi
ni ve bu dünyada yalnızca Allah’a kul olma bilinciy
le yaşayıp mutlu olmasını, öbür dünyada da ebedi
mutluluğa ulaşmasını sağlayan yegane “hayat kitabı”dır.
m
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IRADE’NİN TARİHE MÜDAHALESİ
(İN SA N - ZAM AN- K U R ’A N )

A H M E T C EM İL ER T U N Ç

ünyanm genel görünümüne bakılacak olur
nırken, diğer bazıları keyften çıldırmıştı. Orduları
sa, dünün dünyası ile bugünün dünyası ara
oluşturan insanlar savaş meydanlarında can verirken,
sında bir değişme gerçekleşmediğini söyle
diğer bazıları onların kanı üzerinde saltanatlar inşa
mek mümkün değil. Zaman değişti, insanlar değişti,
etmişti... Anlamsız, saçma inançların neden olduğu
toplumlar değişti, devletler değişti, bilim değişti, tek
çaresizlikler insanların değişmeyen kaderi olmuştu.
noloji değişti, yaşama biçimleri değişti... Fakat elbetKitleler birşeylere kulluk etmişler, kulluk etmenin
teki değişmeyen bazı şeyler de var ve bunlardan özel
gereği olarak mal vermişler, kan vermişler, can ver
likle bir tanesi insanlık için çok önemli; o hep aynı
mişler ancak yine de mutlu olamamışlardı. Ama ne
kaldı. Gerçekleşmesi için mallar harcanan, ömürler
var ki durum bugün de aynı: Bazıları bütün çalışma
tüketilen, canlar verilen ancak tarihteki bazı istisna
larına, sahip olduğu enerjisini sonuna kadar kullana
dönemler hariç hemen hiç değişmeden aynı kalan o
rak ortaya koyduğu bütün emeğine karşılık akşam
şey bir özlemdir; insan
evine götüreceği bir ek
lığın özlemidir. O, her
meğin hayalini ancak
şeyiyle iyi, güzel, doğru
kurabilirken,
bazıları ise
Dünün kölelerinin elleri ve ayakları ip-,
olan; sefaletin, zulmün,
aldığı eşyaların, kullan
lerle, zincirlerle bağlıydı, bugünküler ise
sömürünün, baskının,
dığı araçların son mo

D

bir şekilde kabul ettirilen tabularla, kut
haksızlığın, kötülüğün
dellerinden daha da
bulunmadığı; adaletin,
sonrasını elde edeme
sanan kavramlarla kıpırdayamaz haldeler.
mutluluğun, esenliğin
menin ızdırabını yaşı
hakim olduğu bir dünya
yor. Bazılarının açlıktan
özlemidir. Ve bu özlem bugünün dünyasında en az
midesi ve bağırsakları çürürken, diğer bazıları ise faz
dünün dünyasındaki kadar canlıdır, güçlüdür, derin
dir. Çünkü onun varoluş gerekçesi değişmedi, hep
aynı kaldı.
Bundan binlerce yıl öncesinin insanları huzurlu
bir dünyanın özlemini taşıyorlardı; ancak yaşadıkları
yoksulluktu, sefaletti, zulümdü, sömürüydü. Bu, M ı
sır’da böyleydi, Mezapotamya’da böyleydi, Hindis
tan’da böyleydi, Anadolu’da böyleydi... Bu coğrafya
lardaki insanların neredeyse hemen hepsi yoksullu
ğu, sefaleti, zulmü, sömürüyü kader olarak benimse
miş, fakat buna karşılık az bir kesim ise sefahatin, şa
tafatın, zenginliğin, sorumsuzluğun saltanatını sür
müşlerdi: Çoğunluk açlıktan ölürken, diğer bazıları
çok yemenin verdiği rahatsızlıkla kıvranmıştı. Kitle
ler imkansızlıktan, çaresizlikten, yoksulluktan kıvra
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la kilolarınının ızdırabıyla kıvranıyor. Bazıları, birilerinin lokantada yediği bir yemeğin bedeli kadar para
yı bulamadığı için tedavi ettiremediği hasta çocuğu
nun gözleri önünde ölüşünü görerek kahrolurken, ba
zıları ise inşa ettirdiği yazlığının veya satın aldığı ya
tının, kotrasının rengi ile eşyaları arasındaki uyumsızluğu düşünerek çılgına dönüyor. Batıl inançlar,
saçma düşünceler, bütün bir hayatı anlamsızlıklar
üzerinde şekillendiren sakat fikirler yine insanlığın
değişmeyen özelliklerini oluşturuyor. Bu yanlışlıklar
üzerinde şekillenen bireysel ve toplumsal hayatları
her bir yanda görmek mümkün oluyor. Firavunlar
Mısır’ında bir ileri gelenin düğünü veya cenazesi için
12 kentin geliri harcanabilirken, erkekleri öldürülüp
kadınları sağ bırakılan insanlar özgür kaldıklarında

İLAHÎ İRADENİN T A R İH E M Ü D A H A LESİ / ERTUNÇ

ancak soğan ve sanmsağın hayalini kurabilmişler'
di. Nemrud ülkesinin ileri gelenleri saraylar inşa et
tirmekle uğraşırken, kitleler ise smır boylarında kan
ları pahasına o birilerinin saltanatını korumakla
ömürlerini geçirmişti. Bu fedakarlıklarının bedeli
olarak da canlarını vermenin "gurur” ve "şerefi” ile
avunmuşlardı. Bugünün dünyasında da kitleler hep
fedakarlığa çağırılmakta; yüceltilen bazı değerler için
mallarını, namuslarını ve hatta canlarını vennenin
“3iüce”liğiyle motive edilirlerken, diğer bazıları ise
herşeylerle tıkabasa doldurdukları hayatlarını sorum
suzca sürdürüyorlar. Dünün kölelerinin elleri ve
ayakları iplerle, zincirlerle bağlıydı, bugünküler ise
bir şekilde kabul ettirilen tabularla, kutsanan kav
ramlarla kıpırdayamaz haldeler. Dünün insanları put
lara tapıyor, hayvanları kutsuyor, eşyaları tabulaştırıyorlardı; bugünün insanları ise bazı kavramlara kul
olmaya, o kavramlar için her türlü fedakarlıkta bu
lunmaya çağırılıyorlar. İşte, yaşanmış ve yaşanan
dünya bu. Bu dünyada oyuncular değişiyor, fakat
oyun hep aynı.
Peki bütün bunlar niçin oluyor? Her şeyin değiş
tiği söylenen bir dünyada insanlığın özlemi niçin de
ğişmiyor; bu özlem yaşanan gerçeğe niçin bir türlü

değişimine razı olmuyorlar. Çeşitli oyunlarla insanla

dönüşmüyor? Kabul etmek gerekir ki, bunlar oldukça

rı oyalıyor, aldatıyor ve düzenlerini sürdürüyorlar.

kapsamlı cevabı gerektiren zor sorulardır. Ancak ge

O halde böylesi bir dünyayı kabullenmek ve in

nel batlarıyla da olsa, konunun en azından çerçeve
sini belirleme açısından cevaplamak mümkündür.

sanlığın değişmeyen özleminin sadece hayallerdeki

Söz konusu soruya verilebilecek cevap iki grupta ele

gerçekleşmiyor” deyip özlemleri terkederek, her türlü

alınabilir:

olumsuz özelliğin yaşandığı bir dünyanın gönüllü kö

sıcaklığı ile mi yaşamak gerekiyor? Veya, “nasıl olsa

1-) Söz konusu özellikler açısından dünün dünya

leleri olmaya devam mı etmek gerekiyor? Elbetteki

sı ile bugünün dünyası aynı, çünkü bireysel ve top

hayır. Çünkü insanlık özlediği dünyayı gerçekleştir

lumsal hayatı kuşatıp-kontrol edecek ve hayatın ta
mamını esenlik yurduna dönüştürecek ilke ve ölçüler

me konusunda çaresiz değil. En azından birinci sıra
da ifade ettiğimiz bilgilere ulaşma konusunda çaresiz

insanlar tarafından bilinmiyor. Zira, “insan”ı anla
mak, “insan”ı bütün varlığıyla doğru tanımlamak ve

değil. Onlara bir kez sahip oldu mu İkincisi kendili

buna göre “insan”a uygun bir hayatın planını sun

Evet, insanlık özlemlerini gerçekleştirmede çare

ğinden çözülmeye aday.

mak, “insan”m kapasitesini aşıyor. İnsanlık, kendisi

siz değil: Allah insanlığı çaresizliklerin içinde bırak

ne uygun “normal” bir ölçü oluşturamadığı gibi, top

madı ve bırakmıyor. Gönderdiği Elçi’leri ve elçileriy

lumun ve evrenin “insan” için gerekli ve önemli olan

le sunduğu Kitap’larıyla gerekli bilgileri ve problem

bütün özelliklerinin dökümünü de yapamıyor. Bu ne
denledir ki, uzay gemileriyle uzak gezegenlere yolcu

ve ahiretlerinin “esenlik yurdu” olması için her türlü

lerin çözüm yöntemlerini bildirdi. İnsanların dünya

luk yapma başarısını gösteren insanlık, ruhen sağlık
lı bireyler yetiştirmede; suçun, haksızlığın, kötülü

yardımı hiç bir kısıtlamaya gitmeden takdim etti. Lü-

ğün... olmadığı toplumlar inşa etmede çaresiz.

rıp, iyi, doğru, güzel şeylere sevkederek gerçek an

2-) Söz konusu özellikler açısından dünün dünya

tuflarıyla insanları yanlışların her türlüsünden kurta
lamda huzur ve saadetin kapısını sonuna kadar arala

sı ile bugünün dünyası aynı, çünkü menfaatlerini sö

dı. Zira, Allah sonsuz merhamet sahibidir. Bu durum

mürü, zulüm, zorbalık, hile üzerine kurulu bir düzene

bugün de değişmiş değil. Bugünün ve geleceğin dün

dayandırmış ve gücü elinde tutan birileri, bu düzenin

yasıyla ilgili olarak hakikatler Kitap’ta bütün tered
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dütlerden uzak şekilde açıklanmış; Elçi’nin uygulamalarıyla da özlenen dünyanın hayattaki somut ör

su olmasının yanısıra, diğer bazı ayrıcalıklı özellikle

“SİTİ karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulunu

re de sahip kılınır. Diğer peygamberler sadece bir
topluma veya bir bölgede ikâmet eden insanlara gön
derilmiş olmasına karşılık, bu son peygamber, o za

apaçık ay ederle indiren O ’dur. Şüphesiz Allah sizlere
karşı çok şefkaüi, çok merhametlidir.” (Hadid, 57/9)

manının ve sonraki zamanların tüm insanları için
gönderilir. O, kendi zamanından başlayarak, kıyame

“Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor.” (Yunus,

te kadar ki sürede yaşayacak tüm insanların gerek
dünyadaki yaşantılarını ve gerekse ebedî ahiret ha

nekleri oluşturulmuş bulunuyor

10/25)
Esenlik Yurdunun Elçisi; Peygamber

yatlarını sıkıntı ve acılarla dolduracak yanlış seçim
lerini iptal etmek, sıkıntılarını gidermek ve rahat,

Gerek peygamberlerin ve gerekse peygamberlerle

huzurlu, ebedî saadeti sağlayacak bir hayatın esasları
nı bildirmek, bu dosdoğru hayat tarzının en doğru uy

gönderilen Kitap’ların
insanlığa sunuluş nedenini, kısaca, insana ge
reken mutlak hakikatle
ri ve bireysel/toplumsal
hayatı düzenleyecek ku
ralları bildirmek b içi
minde açıklamak müm
kündür. Allah akıl, ira
de gibi diğer bir çok lü-

Kur’ân insanlığın en temel problemlerine
yönelir, hayatın içine girer ve doğruları,
ayrıntılı şekilde

________________________

leri de üzerlerine haram
kılar. Sırtlarından ağır

vesilelerini

açıklar.

tuflarının yanısıra, peygamberleri aracılığıyla ayrıca
zulüm, sömürü, kötülük, ahlâksızlık, yanlışlık, zorba
lık... bataklıklarından çıkmanın veya onlara hiç bu
laşmamanın yöntemini de sunuyor. İnsanın bilinci
ne, aklına hitap edilerek yanlışlarla doğruları kıyasla
ması ve doğruyu seçmesi isteniyor.

iyiliği emredip, kötülüğü
yasaklar. Temiz ve hoş
şeyleri kendilerine helal
kılar, murdar ve kötü şey

güzellikleri, adaletin gereklerini, huzur ve
saadetin

gulamasını göstermekle
görevlendirilir;
“(Peygamber) onlara

yükleri indirir, üzerlerin
deki bağları ve zincirleri kırar atar.” (A ’raf, 7/157)
Bu son peygamber ile, saçma, yalan ve yanlış ol
duğu için insanları şaşkınlıklara sürükleyen, her tür
lü kötülüklerin muhatabı kılan temelsiz inançlara sa
hip olmaktan uzaklaştıracak mutlak bilgiler ve bu

"Biz ona yolu gösterdik; (o tercihine göre) ya şükredici veya nankör olur.” (Dehr, 76/3)

bilgilere dayalı bir hayat tarzı takdim edilir. Takdim
. edilen bilgi, mutlak anlamda doğru ve insan için ge
rektiği kadardır. Böylelikle insanlar gereksiz bilgi yü

“Kim yola gelirse kendisi için gelmiş olur, kim de sa

künden, akılları kurcalayan, zihinleri kilitleyen fazla

parsa kendi aleyhine sapar.” (îsra, 17/15)
“Esenlik yurdu”nun rehberi olan peygamberlerden
sonuncusu, takvimlerin M.S. 7. yüzyılın ilk çeyreğini

lıklardan uzak tutulur. Yine takdim edilen hayat tar
zı, öylesine bir hayat tarzıdır ki; insanları sıkıntılara
sokmaz, zahmet vermez, çaresiz bir şekilde bırakmaz,
usandırmaz, zorlamaz.

gösterdiği bir zamanda gönderilir. Onun aracılığıyla,
o zamanın ve sonraki zamanların bütün insanlarına,
sürekli karşı karşıya kaldıkları ve filozofların, idareci
lerin, ekonomistlerin, hukukçuların, sosyologların,
psikologların, pedagogların... çözümünü bularak in
sanları kurtarmaya çalıştıkları -ancak ne var ki tari
hin şahitliğiyle bilindiği üzere çözemedikleri- yaratı
lışlarına ve varlıklarına ilişkin temel problemleri çö
züş yöntemi bildirilip, böylelikle gerçek huzur ve sa
adeti sağlayacak yol gösterilir.
“Allah size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizi, sizden
önceki (iyi)lerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı
bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilicidir, yegane hik
met sahibidir.” (Nisa, 4/26)
Söz konusu Peygamber, peygamberlerin sonuncu
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“Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını
yüklemez.” (Bakara, 21286)
“O sizi seçti ve dinde size bir zorluk yüklemedi.”
(Hacc, 22/78)
Çünkü Allah, “insanlar için kolaylık ister zorluk is
temez” (Bakara, 2/185) Bu nedenledir ki, son pey
gamber, insanlığa getirdiği inanç ve hayat tarzını
şöyle tanımlayacaktır; “Ben size kolay, hoşgörülü hanif dinini getirdim.”
Esenlik Yurdunun Rehberi: Kitap
Bazı peygamberler aracılığıyla insanlığa sunulan Kitap’ların sonuncusunu son peygamberle insanlığa
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takdim edilen Kur’ân oluşturur. O da kendinden ön
cekiler gibi mutlak hakikatin bilgisini ve dosdoğru
bir hayat tarzının ilke ve ölçülerini açıklar. Ancak O,

doğru” hayatın rehberi, “Esenlik yurdu”nun gerçek ve
tek davetçisidir.

kendisinden önceki Kitap’lardan farklı olarak, tüm

K ur’ân ve Hayat

gelecek zamanlara ve bu zamanlarda yaşayanlara rehber olacak ayrıcalıklı bir özelliğe de sahip kılınır. İn
sanlığa takdim edildiği zamandan kıyamete kadar ki

Sahih kaynaklarda geçtiğine göre Resûlüllah’ın yanı
na gelen birisi, “Ey Allah’ın Resûlü bana öğret” der. O

sürenin tüm insanlarına hitap eder. İnsanlığın en te
mel problemlerine yönelir, hayatın içine girer ve
doğruları, güzellikleri, adaletin gereklerini, huzur ve
saadetin vesilelerini ayrıntılı şekilde açıklar. İnsan’ın
karmaşıklığı ve bilinmezliği karşısında pasif, çaresiz,
tereddütlü, şaşkın bir
şekilde
kalakalmaz.

şahıs bu isteği ile ilgili olarak herhangi özel bir konu
belirtmez. “Bana şu veya bu konuyu öğret” demez; ge
nel anlamda olmak üzere “bana öğret” der. Bundan da
anlaşılıyor ki, herşeyi kapsayacak, herşeye temel ola
cak birşeyler öğrenmek arzusundadır. Onun bu iste
ğine Resûlüllah’ın ce
vabı: “Git Kur ân öğ

O ’nun, filozofların, pe

İnsanlara düşen, onun yönelttiği istikame

dagogların, psikologla
rın, ekonomistlerin, si

te yönelip, rehberliğinde yola devam et-

yaset
bilim cilerin...
söyledikleri ve yazdık
larında görülen tekdü
ze, sığ, bilinmezliklerle

mek ve bunların sonucunda yaratılış hakikatına uygun gerçek saadet, adalet gibi bü
tün olumlu şeyleri elde edebilmektir.

dolu, yanlışlığı veya
eksikliği nedeniyle sürekli değişen ve bu nedenle tam
anlamıyla güvenilemeyen bilgilerle ilgisi bulunmaz.

ren” olur. O şahıs,
Kur’ân’ı arzusunu ger
çekleştirmede yetersiz
bulmuş olmalı ki soru
sunu tekrarlar “Ey A l
lah’ın Resûlü bana öğ
ret.” Resûlüllah’ın ce
vabı yine aynı olur. O

şahıs isteğini yine tekrarlar. Resûlüllah’ın cevabı yi
ne aynıdır. İstek dördüncü defa yenilenince Resûlüllah’ın cevabı görünüşte değişir; “H akk, sevdiğinden de

Aldatmaz, yarı yolda bırakmaz, çaresizliklere ve piş
manlıklara sürüklemez. Bütün bir hayata; bireysel ya

gelse, sevmediğinden de gelse kabul et. Kur’ân’ı öğren.

pıdan toplumsal yapıya, madde dışından maddeye
kadar hayatın her alanına hitap eder; “Esenlik yur-

Onun yöneldiği tarafa yönel.” Bu rivayet Kur’ân’ın
fonksiyonunu, insanlık için önemini ifade etmesi

d u ’na. çağırır; davetini kabul edenleri hem dünyada

açısından oldukça önemli ve anlamlıdır. Bu rivayet

hem de ahirette “Esenlik yurdu”nun mensubu kılar.
Çünkü O, sınırlı madde dünyasının içinde küçük bir

aracılığıyla bir kez daha öğreniyoruz ki, Kur’ân insan
için bilinmesi gereken şeyleri açıklayan bir kitaptır

alana hapsolmuş varlığıyla hissettiği bilinmezlikler

ve insanı bir istikamete yöneltmek için gönderilmiş

karşısında şaşkın ve garip duran bir filozofun; madde
nin sayılamayacak kadar çok özellikleri arasında bir

tir. Onun yöneltmeyi arzuladığı istikamet elbetteki
dünya ve ahiretin ebedî saadeti, adalet ve hakkın

tanesini bulunca ne yapacağını şaşıran ve hayranlık

gerçek hakimiyetidir. İnsanlara düşen ise, onun yö

tan şaşakalan bir bilim adamının; toplumları yöneten

nelttiği istikamete yönelip, onun rehberliğinde yola

fakat toplumun bütün fertlerini mutlu kılamayan bir
siyasetçinin, ekonomik hayatın problemleriyle baş

devam etmek ve bunların sonucunda yaratılış haki-

edemeyen ve her gün bir başka problem karşısında
çaresiz şekilde çabalayan bir ekonomistin; gelecek
nesilleri yetiştirmeye çalışan fakat yetiştirdiği çocu
ğun bir süre sonra nasıl olacağını dahi bilemeyen bir

katına uygun gerçek saadet, adalet gibi bütün olum
lu şeyleri elde edebilmektir.
Elbetteki, Kur’ân herhangi bir kitap gibi değildir.
O ’nda herhangi bir konu, herhangi bir kitapta oldu

pedagogun; insanı tanımaya çalışan fakat tam anla

ğu gibi, ana başlıklar halinde, ana başlıklar da alt baş
lıklara bölünerek ele alınmış değildir. Kitaplarda bu

mıyla bilinmezlikler kuyusuna düşen bir psikoloğun;
toplumun özelliklerini tespit etmeyi başarı kabul

lunan bildik yazım usûlleri Kur’ân’da bulunmaz. Ko
nuların önce genel batlarıyla ele alınıp, sonra ayrın

edip, “iyi toplum” modeli dahi önermekten aciz bir

tılarına inerek açıklanması ve daha sonra da bir so

sosyoloğun ... kitabı değildir. O, hayatı da, hayatın
mensuplarını da, geçmişi de, geleceği de yaratan A l

nuca bağlanma süreci Kur’ân’da söz konusu değildir.

lah’ın kitabıdır.. Allah’ın insanlara gönderdiği “dos

Bütün kitaplar, ilk sayfalarından son sayfalarına ka
dar bir konu dahilinde bütünlüğe sahiptirler. Bunun
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İçin de bu kitaplardan birisi ortasından okunma

karşı. Bazan doğrudan ferde hitap eder, bazan da top

ya başlanırsa ilk bölümler de anlatılanlar, eğer başın

luma. Bazan mü’mine hitap edip, onun kalbini coştu

dan yarısına kadar okunursa yarısından sonrası anla

rur, idrakini açar, hayatını daha da bir anlamlamdı-

şılamaz. Bu nedenle de okunan kısmın çok fazla bir

rır. Bazan da münafıklara hitap eder, onların

anlamı olmaz. Fakat Kur’ân böyle değildir. Kur’ân’la

mü’minleri sözde aldatmalarına karşılık asıl aldanan-

ilk defa muhatap olup, O ’nu okumaya başlayan kişi

ların kendileri olduğunu açıklar. Bu yaptıkları nede

önce çok şaşırır. O zamana kadar hiç görmediği bir

niyle de onları ağır bir azapla korkutur. Bazan ise

sistem ve hiç duymadığı bir üslûp karşısında şaşkın ve

müşriklere hitap eder, içinde bulundukları aldanış

hayran bir şekilde kala kalır. Çünkü O ’nun sistema

tan çıkış yollarını gösterir. Bazan zorbalara hitap eder

tiği, kitaplarla ilgili olarak alışılmışın dışında ve ol

ve yaptıkları nedeniyle tadacakları azabı adeta yaşı-

dukça farklı, fakat bir o kadar etkili ve önemlidir. Zi

yorlarmışcasına canlı bir şekilde anlatıp, tasvir eder.

ra o “dosdoğru” bir hayatın kendisi, “dosdoğru” bir ha

Bazan mustazaflara hitap eder; uyanmalarını ister,

yatın yegâne rehberidir. Onu okuyan, ilahî iradenin

zorbalara karşı direnişe davet eder. Bunu yaparlarsa

sesini duyar, gerçek ilmin ışığını farkeder “dosdoğru”

ezilmişliklerinin, sömürülmelerinin, azaba uğratılma-

hayat yolunun silüetini farkeder. Ondaki ilahî ses,

larının sona ereceğini müjdeler. Bazan anneye hitap

kalbi ve kafayı en ücra köşelerine kadar etki altına

eder, çocuğunu nasıl yetiştireceğini açıklar. Bazan

alır. Üstelik onu baştan sona kadar okumak veya be

babaya hitap eder, eşine ve çocuğuna nasıl davran

lirli bir kısmını okumak da zorunlu değildir. Okuma

ması gerektiğini bildirir. Bazan tüccara, bazan askere,

ya nereden başlanırsa başlansın, ilahî iradenin insa

bazan yöneticiye, bazan düşküne, yoksula, zengine....

na yönelik hitabı, insanı “dosdoğru” bir inanç ve ha

hitap eder ve durumlarını açıklar, neler yapmaları

yata sevkeden gücü bütün yüceliğiyle açığa çıkar.

gerektiğini bildirir. Böylelikle de bütün bir hayatı ku

Hatta bir veya birkaç ayeti dahi okumak, ilahî sesi
duymak ve “dosdoğru” olanlarla “doğru görünme gay
retinde olanlar” arasındaki farkı anlamak için büyük
oranda yetip de artacaktır bile.
Bir insanın, insan veya toplumun düşünce ve ha
reketlerini, inanç ve hayatını bütün boyutlarıyla
kapsayacak bir kitap yazması, bütün bunları bir kita
bın sistematiği içerisinde ifade etmesi mümkün de
ğildir. insanlık tarihinin böylesi bir örneği mevcut

şatır. Bireysel ve toplumsal yönleriyle, düşünce ve
uygulamalarıyla, inanç ve hayat tarzıyla bütün bir
hayatın genel çerçevesini çizer. Dosdoğru bir inanç
ve hayat tarzının esaslarını hiç bir açık nokta bırak
madan, hiç bir çelişkiye neden olmadan, hiç bir te
reddüt veya sıkıntıya sevketmeden en mükemmel
tarzıyla açıklar, insana, hayatının bütün aşamaların
da yol gösteren fonksiyonunu en mükemmel tarzıyla
yerine getirir.

değildir. Çünkü ister fert olsun isterse toplum hayatı
olsun, bir hayatın bütünü bir kitabın konu başlıkla

Sonuç

rında ve bu başlıkların alt başlıklarında ifade olundu
ğu biçimiyle bir sisteme sahip değildir. Bireyin veya

Anlaşılan odur ki; bir çok özelliği değişen, fakat in

toplumun hayatında herşey iç içedir. Herşey birbiri

sanlarının özlemleri değişmeyen bir dünyada, bu öz

nin sebebi ve sonucu şeklinde gelişir ve çoğu zaman

lemleri gerçek kılma isteği karşılıksız bir umut değil

hangisinin gerçek sebep, hangisinin gerçek sonuç ol

dir. insanlar sömürülme, ezilme, aşağılanma “ka

duğunu anlamak zorlaşır ve hatta imkansızlaşır. Dü

der”ine sonsuz olarak mahkum değildir. Bu “kader”

şünce ve hareket, inanç ve hayat ifade edilemeyecek,

den kurtulmak ve öncelikle dünyayı “esenlik yurdu”

tanımlanamayacak bir sistem içerisinde iç içe girmiş,

yapmak mümkündür. Yeter ki, bunun ilkelerine ve

bir bütünlük oluşturmuş şekildedir. İşte Kur’ân’da

modeline sahip olunsun. Bunun ilkeleri ve “esenlik

böyledir. Kur’ân’da da konular iç içedir. Aynen bir

yurdu”nun modeli ise uzaklarda değil. Elinizi uzattı

bireyin veya toplumun hayatında olduğu gibi. Bu ne

ğınız zaman değecek kadar yakınınızda duran kitaplı

denle O, bazan insanları, doğru bir inancın ve bu

ğın raflarında. O raflara hapsedilmiş “esenlik yurdu”

inancın gerektirdiği doğru bir hayat tarzının vesile

rehberinin sayfalarında.

olacaklarıyla müjdeler. Bazan ise bu müjdeleri uyarı

“Ey iman edenler!

lar takip eder; inanç ve hayat tarzındaki yanlışların,

Sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zctman Allah ve Resû-

aldanışlara, azaba, sıkıntıya neden olan gidişatına
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lünün çağrısına koşun.” (Enfal, 8/24)

■

K U R ’ÂN A LG ISIN D A EVRENSELLİK V E SO R U M LU LU Ğ U M U Z / TÜRKMEN

KUR’AN ALGISINDA EVRENSELLİK VE
SORUMLULUĞUMUZ
HAMZA T Ü R K M E N

'j' emi Sûresi’nin son ayetlerinde ‘‘müslüman
olm ak” ve “Kur’ân okumak”la emrolundu-

bartarak okuyup, tefekkür edip, yakin bir inançla
mutlak ve evrensel bir rehber olarak kabul edenler

-^ ^
ğumuz bildirilmektedir. Kur’ân’da sık sık
tekrarlanan ayetlerin düşünülmesi ve okunması çağ
rısı, hem anlama hem de ibadet yükümlülüğünü öne

furkana ulaşabileceklerdir. Furkan, hak ile batılı ay

■v

çıkartmaktadır. İnsanlığa Allah (cc) katından hida
yet ve kurtuluş rehberi olarak peygamberimiz Muhammed Mustafa (as)’nın elçiliği aracılığı ile gönde
rilen Kur’ân’ı Kerim’in muhatabı “insan”dır. Kur’ân
hem yaşadığımız hayatı ve hem de bu hayatın sonra
sını aydınlatan yegane rehberdir. Kur’ân’da alimler,
sıddıklar, salihler, veliler ve şüheda kavramları, vahye/gaybe inanan ve inancının ameli gereklerini yeri
ne getiren mü’minlerin vasıfları olarak karşımıza çı
kar. Ancak Kur’ân bu vasıfları taşıyan insanlardan
daha önce, düşünme ve akletme yetisine sahip olan
tüm insanlara hitap etmektedir. O halde Kur’ân’ın
anlaşriırlığı, bir kısım vasıflar taşıyan zümrelere ait sı
nırlılığı değil, akledebilen her insanın anlayabileceği
bir evrenselliği ifade eder.
Kur’ânî mesaja inanmak ve onu yaşamlaştırmak
tabii ki bir anlama sorununu önümüze çıkartmakta
dır. İnsan idraki, yaşadığı çevre kültüründen bağım
sız değildir. Çevre kültürü tarihi hafıza ve birikimden
etkilendiği kadar modern olan üretim ve zihniyetin
de tesiri altındadır. Peki, ister tarihi isterse çağdaş ol
sun,

insan

idrakini kuşatan çevre kültüründe

“mar’u f’ olan ile “münker” olanı kim ayrıştıracaktır?
İnsan merkezli düşüncenin, gerek kendi akli yapısal
sınırlılığı gerekse çevresinin ve çevre kültürünün sı
nırlılığı nedeniyle genel geçer evrensel bir ölçü/furkan sahibi olamayacağı açıktır. İnsan merkezli bir ev
rensellik arayışı hiçbir zaman sınırlılık, dönemsellik
ve izafiyet zaafiyetlerini aşamayacaktır. Ancak tüm
alemi ve insanlığı yaratan Rabbimizin kulları için
“hidayet rehberi” olarak gönderdiği Kur’ân’ı kulak ka

rıştırmada, selamet ve kurtuluşa ulaşmada yegane te
mel kaynak ve temel kriterdir ki, o da Kur’ân’dır.
Kur’ân’ın Furkanlaşması ve Şahitlik Bilinci
Günümüzde Kur’ân’a inandığını iddia eden yüzbinlerce hatta milyonlarca insan olmasına rağmen, sos
yal planda tevhidi bir yaşantının hissedilir tarzda örneklendirilememesi, Kur’ân’ın niçin furkanlaşmadığı
sorununu gündemimize getirmektedir. İnanmak bir
anlama eylemidir. Ancak inanmak da yaşanarak is
patlanacak bir olgudur. Anlamadan inanmanın zaaf
ları kadar, anladığını yaşamlaştırmamanın da vebali
büyüktür. Biliyoruz ki Kur’ân, inanç ve amelde, dü
şünce ve siyasette vahyi eksenden kaymış olan tarihe
müdahale etmek için inzal olmuş bir kitaptır. A llah’a
kul olmak üzere yaratılmış olan insanoğlu, hayatın
akıbetini kazanabilmek için, yaşadığı dünyada haya
tın bütün ifsad, şirk ve cahiliyyeye bulaşmış alanları
na karşı muvahhid bir tanıklık mücadelesi içinde ol
mak zorundadır. Zira yakin olarak inanılması gere
ken ahireti kazanmanın yolu, yaşadığımız bu imtihan
dünyasından geçmektedir.
Peygamberimizin Müzemmil Sûresi’yle bildirilen
ilk vasfı “şahit”tir. İslam’ın temel rüknü de şahit
lik/şehitlik, şehadet kavramına dayanmaktadır.
Kur’ân’ın ölçü ve sınırlarını belirlediği İslam dairesi
ne adım atarken yerine getirdiğimiz taahhüdü bütün
müslümanlar bilir: "Şahitlik ederim ki Allah’tan başka
ilah yoktur; ve şahitlik ederim ki Muhammed O ’nun
Rasûlü’dür. ” İslam dairesindeki ilk adımımızı oluştu
ran bu ifadeye dikkat edilirse “inanıyorum” demiyo
ruz. “Şahitlik ederim” diyoruz. İnanmak belli ölçüde
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bir soyutlamayı; hatta bir müphemliği bünyesinde
barındırmaktadır. Oysa şahitlik açık bir sorumluluğu,
taahhüdü ve mutlak bir ifadeyi dile getirmektedir.
İnsan bildiği, anladığı, gördüğü, yaşadığı şeye şahitlik
eder. Gerçek inanç, şahitlikle gerçekleşen kabuldür.
Rasûlullah, kendisine vahiy olunan Kur’ân’ın tarihe
müdahalesinde, anlaşılmasında, yaşamlaştırılmasında tüm çevresine ilk şahitlik yapan kişi idi. Müslü
manların “vasat bir ümmet" kılınmaları da insanlığa
şahitlik yapmaları şartına bağlanmıştı (Bakara,
2/143).
Bugün fiili ümmet gücü olmayan ve ulus toplumlara parçalanan müslüman kitlelerin, içinde yaşadık
ları toplumların ne resmi kültürlerinde ne de yapısal
olgularında inisiyatifleri vardır. Bizatihi İslam coğraf
yasındaki tüm müslümanlar, bazı İslami hareketlerin
arınma çabalan dışında, tamamen cahili kültür ve
yapıların inisiyatifi altında bulunmaktadırlar. Bu cahiliyye, muharref Tarihi
miras kadar, hatta daha
da baskın olarak, küre
sel kapitalizm aşamasına
ulaşan
modernizmin
şirk, zulüm ve ifsadıyla

ve bazı usûli tartışmalardan önce, herkesçe anlaşıla
bilir olan mesajı üzerinde düşünmeye, akletmeye ve
iman etmeye çağırmıştır.
Kur’ân insanlara sadece bir metin veya sadece bir
hitap olarak sunulmamıştır. Yöntemsel veya usuli
meselelerden önce önem ifade eden durum da budur.
Kur’ân ayetlerini insanlara beyan eden/aktaran
Rasûlullah, sözünü söyleyip gitmemiş, beyan ettiği
ayetlerin ilk muhatabı olarak da o ayetlerin muhte
vasına uygun olarak öncelikle bir şahitlik eylemi içi
ne girmiştir. Çünkü Kur’ân kutsanmış kitap sayfalan
arasında kalan bir metin değil, okunan, aktarılan, ya
şanan ilahi bir hitaptır. Kur’ân’ın detaylı olarak an
laşılması ve bu konuda

Okuma ve öğrenme eylemi, “kıraat” laf
zıyla değil, “talim ” kelimesiyle ifade edil
miştir. T alim, teorinin öğretilmesinde ça 
lışmaya, uygulamaya veya idmana önem

oluşan kültürel ve siyasi
verilmesi olayıdır.
gücüne dayanmaktadır.
İslam
ümmetinin
kollektif irade olarak tevhid bilincini ve hakikatin
şahitliğini taşıyamadığı bir gerçeklik olarak önümüz

de duruyor. İslami kitlelerin idrakinde bir bilinç yiti
mi ve değer olarak da ameli alanların birbirinden ayrıştırıldığı bir sekülerleşme hali yaşandığı yaygın bir
vakıa. İşte yeniden “öze” dönmek, yeniden “Kitabi
bir toplum” olmak, yeniden “tevhid ve adaletin tanıklığı”nı gerçekleştirecek zihinsel ve sosyal bir çaba
içine girmek ve yeniden bir “Kur’ân nesli” olmanın
imkanları peşinde koşmak böyle bir vakıanın getirdi
ği sorumluluk ve kaçınılmaz ibadi görevlerimiz ola
rak belirginleşiyor.
Müslümanların Kur’ân ahlakından uzaklaşmala
rının nedenini, dış amillerden önce iç amillerde ar
mamız gerektiğini bizzat Kur’ân’dan öğrenmekteyiz
(8/53). Öncelikle de müslümanların Kur’ân’ı anlama
biçimlerindeki bozulma ve tevhid inancının alanını
daraltmaları veya bulandırmaları, söz konusu çözülü
şü izah eden en önemli nedenlerdir. Bu sorun ıslah
ve ihya çabalarının sürekliliği içinde anlama sorunu
nu yeniden ciddi olarak karşımıza çıkartmaktadır.
Ancak anlama sorunu sadece bir usûl veya yöntem
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sorunu olarak algılanmamalıdır. Çünkü Kur’ân mu
hatabının anlayacağı dili kullanmış (12/2; 16/103;
41/44) türlü biçimlerde açıklanmış (20/113), apaçık
olduğuna yemin edilmiş (44/2) bir kitaptır. Kur’ân
ilk inzal olduğu ortamda muhataplarını dil bilimsel

yapılan dil bilimsel çö
zümlemeler, kelime ve
kavram analizleri, ayet
tahlilleri ve mukayese
leri tabiiki önemlidir.
Ancak asıl önemli olan
Kur’ân’ın iniş amacını

kavramak, gündemleştirmek ve yaşamlaştırabilmektir.
Kur’ân’ı Anlama ve Talim Etme Görevi
İster arapçasından isterse mealinden olsun, Kur’ân’ı
okuma ve kavrama görevimiz öncelikle Kur’ân’ın
amacını, tevhid akidesinin hakikatini, ma’rufun ve
salih amelin ne olduğunu, münker olan kötü tutum
ve anlayışların nelerden ibaret olduğunu sağlamalı
dır. Kur’ân okuma görevi eylemsel bir haldir. Çünkü
Kur’ân hayata, tarihe yön vermek, müdahale etmek
için inzal olmuştur. A l-i İmran Sûresi’nde ifade edi
len Kitab’a göre Rabbaniler olma emri, okuma ve öğ
renme eylemine bağlanmıştır (3/79). Ama burada
dikkat edilecek bu okuma ve öğrenme eylemi, “kıra
at” lafzıyla değil, “talim” kelimesiyle ifade edilmiştir.
Talim, teorinin öğretilmesinde çalışmaya, uygulama
ya veya idmana önem verilmesi olayıdır. Kur’ân’ı ta
lim etmek bilginin kavranması kadar yaşamlaştırılması veya kuşatan sorunlar karşısında vahyi tebliğin
nasıl gündemleştirileceğini planlama olayıdır da. Bu
da bilgi ve amelin birbirinden kopuk olmadığını ve
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birbirini izleyen veya biri için diğerini bekleyen bir
merhale anlayışına dayanmadığını göstermektedir.
Müzemmil Sûresi’nde Rasûlullah’ın gecenin yarı
sında; biraz eksiğinde veya biraz fazlasında kalkıp tertil üzere Kur’ân okuduğunu, yine aynı sûrenin son
ayetinde onunla birlikte bu eyleme katılan bir top
luluğun olduğunu öğrenmemiz bize ne ifade etmekte
dir? Risaletin başlangıç yıllarında ve çok az sayıda
sûre inzal olmuş iken Rasûlullah ve arkadaşlarının
inzal olmuş bu sûreleri veya ayet kümelerini gecenin
önemli bir kısmında sürekli olarak okuyup sürekli
namaz kıldıklarını mı; yoksa bu eylemleri yanında in
zal olan ayetleri tefekkür ettikleri, tebliğ amaçlı prog
ramlı bir kavrama cehdi içinde oldukları, ayetlerde
belirtilen uyarı ve ikazların sosyal çevrelerinde nele

lami bir tutumun onun mesajını bir yanından tutarak
bölük pörçük anlamasını kabul etmez (15/91). Bu
yüzden akidevi netlik siyasi netlikten, salat ibadeti
ekonomik ibadetten, hoşgörü anlayışı cihadı ve kıta
li üstlenme sorumluluğundan ayrılmaz. Islami tebliğ
de veya oluşum mücadelesindeki safha anlayışı ise
kesinlikle itikadi veya siyasi öncelikleri ve yükümlü
lükleri ayrıştırıcı veya erteleyici olamaz; çünkü
Rasûlullah’ın Mekke’de Kur’ân’ı yaşamlaştırma sün
neti açıkça bu gerçekliği ortaya koymaktadır.
Kur’ân’m Anlaşılması ve
Zorlaştırıcı Tefsir Usulleri

Kur’ân’ı anlamada dil sorunu, muhkem ve müteşabih
ayetlerin değerlendirilmesi, mücmel lafızların beya
re tekabül ettiğini değerlendirdikleri, zalimlere, müfnı, mecazi kullanımların tespiti gibi meseleler tabiiki
sidlere, müşriklere karşı tevhidi mesajı nasıl gündembir usul veya yöntem sorununa işaret etmektedir.
leştireceklerini görüştükleri yoğun bir ibadet, öğre
Kur’ân’la birlikte kennim, istişare ve talim
dişine hikmet verilmiş
çabası içinde oldukları
Kur’ân’ın mesajını anlamak kadar, yeni
olan
Rasûlullah’ın
nı mı anlamalıyız? Yine
şartlar ve sorunlar karşısında vahyi yeni
Kur’ân’ın anlaşılma
ilk sûrelerdeki müşrik
sında ve yaşanmasında
lerin tepkilerine baka
den nasıl gündemleştireceğimiz veya sos
şahitlik oluşturması ve
cak
olursak,
uyarı
yalleştireceğimiz konusu da yeni “anlama”
“üsvetul kasene” olma
amaçlı ilk ayetlerle
tartışmalarını
gündeme
getirmektedir.
sı
kendi dönemi için
Mekke müşrik siste
bu sorunları çözüyor
minde akidevi, sosyal,
du. Rasûlullah’ın söz, sükut ve tavır olarak
siyasi, ekonomik ifsada karşı nasıl bir eylemliliğin taKur’ân’dan anladıklarırıı uygulamaları yani Rasûlulnıklaştırıldığını ve gece ibadetlerinin gündüzleyin
lah’ın Sünneti, vahyin denetiminde ve yönlendirme
nasıl bir amele dönüştüğünü açık seçik görürüz.
Mekke ileri gelenleri ile ilk müslümanlar arasında
var olan tartışma tek boyutlu olmamıştır. İlk sûreler
bütünlüğünde de görebileceğimiz gibi, hayatın önce
siyle, yaratılışla ve ortaksız bir ilah anlayışı ile ilgili
ontolojik konulardan, yaratılmış olan eşya ve canlı
nın hikmetine, gaypla ilgili konulardan hayatın ama
cına, mutlak bilginin kaynağından zanni olanlara,
insanlar arası ilişkilerden toplumların ekonomik, si
yasi, sosyal düzenlerine ve hayatın akibeti olan kıya
met gününden hayat serüveninin sonu olan cennet
mükafatı ve cehennem azabına kadar insan tasavvu
runun, ihtiyaç ve davranışlarının tüm alanlarını kap
sayan bütünlükte bir tebliğ sunulmuştur. Tuğyanı
hem gaybi, hem akidevi, hem sosyo-kültürel, hem
sosyo-ekonomik ve hem de siyasi bütün yaşam alan
larından uzaklaştırmak amacıyla gönderilen Kitap,
bunun içindir ki “her şeyin açıklayıcısı” olarak vasfedilmiştir (16/89). Onun içindir ki Kur’ân ne bir fikir
ekolünün, ne bir siyasi hareketin, ne felsefik veya ke-

sinde yaşadığı dönem için herkese örneklik oluşturu
yordu. Ancak bu uygulamaların bir kısmı tarihi şart
larla kayıtlı bir kısmı da zaman ve mekanı aşan ör
nekliklerdi. Rasûle olan bağlılığımız yüzeysel bir tak
lit şeklinde değil de tabi olmamız şeklinde tezahür et
tiğinde, Kur’ân’ın anlaşılmasında tabii ki Rasûlullah’ın sünnetinden de, onunla irtibatlandırılan ha
dislerden de yararlanmamız söz konusu olacaktır.
Ancak Kur’ân’ın mesajını anlamak kadar, yeni şart
lar ve'yeni sorunlar karşısında vahyi mesajı yeniden
nasıl gündemleştireceğimiz veya sosyalleştireceğimiz
konusu da yeni “anlama” tartışmalarını gündeme ge
tirmektedir. Hicri ikinci yüzyıldan itibaren Grek,
Hind ve İran kaynaklarından aktarılan felsefi görüş
ler ve mantık şablonlarından sonra Kur’ân ayetleri
nin anlaşılıp yaşanmasından çok, bu felsefi görüşler
ve mantık şablonlarıyla veya sonradan üretilen ön
yargılar doğrultusunda ayetlerin yorumlanması üze
rinde duruldu. Kur’ân’ın bildirmeyi amaç edindiği
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çağrıyı değil, müfessirin öncüllerini ispatlamak ve
Kur’ân’dan destek sağlamak için yapılan bu tefsir tü
rüne “Tefsir-bir-rai” denilmektedir.
Mevlana Ebu’l Kelam Azad “Tercüman el-Kur’ân ”
tefsirinin girişinde, Kur’ân’ı maksadının dışında yeni

rirlerken, herkese Kur’ân ayetlerinin manalarıyla öğ
renilmesinin farz olduğunu anlatmaya çalıştılar. 18.
ve 19. yüzyıl Hind kıtasında Şah Veliyullah Dehlevi’nin ve oğlunun Farsçaya ve Urducaya yaptıkları
Kur’ân çevirileri, arapça bilmeyen müslüman halkla
rı spekülatif dini telakkilerden arındırabilmek için

çehrelere büründürme yanlışının yaşandığı bu döne
mi Fahruddin Razi’nin tefsirinin yansıttığını belirt
Kur’ân’ın mesajıyla doğrudan tanıştırabilme sorum
mektedir. Azad’a göre Fahrettin Razi, Kur’ânî ıstılah
luluğundan kaynaklanıyordu.
ları yeni tesirlerle araştırmasaydı ve Kur’ân’ın ne ifa
Türkiye’de Türkçüleşme projesi içinde resmi ide
de ettiğini sunmaya çalışsaydı kesinlikle bu tefsirinde
olojinin gerçekleştirmeye çalıştığı Kur’ân çevirileri
yazılanların üçte ikisi yazılmamış olacaktı. Bu dö
ne, belki de haklı olarak, uzun bir dönem soğuk ba
nemden sonra müfessirler büyük ölçüde Kur’ân’ın
kıldı. Ancak bu çalışmalar batıcı kadroların istismar
kendi sadeliği içinde ta
ettiği bir tarz olarak de
nıtılması ve yaşanılır kı
ğil, irfan sahibi müslüMealler, farklı dillerle konuşan halklar
lınmasına izin vermedi
manların ve mübelliğleler. 2. ve 3. Hicri asır
açısından “Kur’ân’ı düşünmüyorlar mı?” rin Osmanlı halklarını
dan sonra felsefik ve bi
Kur’ân’la tanıştırmanın

(4 7 /2 4 ) ilahi hitabına cevap verebilecek

limsel konularda yaratı
leri en önemli ve
cılık ve yenilik aşkına
Kur’ân’daki herşeye ye
ifade etmektedir.
nilik elbisesi giydirilme
ye çalışılırken, bazı yo»
rumcular da mezhebi ve kelami öncüllerini Kur’ân’ın
önüne koymaya başladı ve eğitim alanında Kur’ân’ı
anlama formu zedelendi. Kur’ân yorumu hakkında
spekülasyonların artması karşısında Kur’ân’ı anlama
çabalarından ve Kur’ânî hükümlerin merkeziliğinden
kopmalar başladı. Gittikçe Kur’ân anlaşılan ve mü
kellefiyetler yükleyen bir kitap değil, kutsanan ve ta
zim edilen mukaddes bir emanet haline geldi. Bu du
rum Kur’ân’m anlaşılacak tarzda insanlara hitap
eden evrenselliğinin üzerini örttü. Nasih-mensuh gi
bi, surelerin faziletleri gibi sonradan türetilmiş konu
larla girift bir hal almaya başlayan “tefsir usulü” çalış
maları da, Kur’ân’ın anlaşılmasını kolaylaştırıcı de
ğil, zorlaştırıcı ve anlaşılmasını belli zümrelere has
kılıcı bir eğilim içine girdi.
Doğrudan Kur’ân’a Ulaşma Çabaları ve Mealler
Ancak Kur’ân’ı gereği gibi okuma farzı karşısında ya
şanan biganelik ve taassubu aşma çabaları hep oldu.
12. ve 13. yüzyıl Mağrip ve Endülüs’ünde îbn Tüm en
ve Muvahhidler hareketinin Kur’ân ve tevhid eksenli
kıyam ve ihya çabalan kitlesel bir başarıyı ifade etti.
16. ve 17. yüzyılda Osmanlı idari ve düşünce yapısı
nı ıslah etmeye çalışan Kadızadeler hareketinin
Kur’ân’la ilgili vurguları çok önemliydi. Kadızadeler,
Kur’ân’ın makam ile kıraat edilmesini şiddetle eleşti
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dolayımsız

dayanağı

ibadi bir sorumluluğu ve
salih bir amel olarak ya
pılmalıydı. Bu ihtiyacın

------------------------------------

Türkiye müslümanları
tarafından kitlesel ola
rak 1960’lı 70’li yıllarından sonra hissedilmeye baş
lanması da geç kalınmış olmasına rağmen önemli bir
aşamayı ifade etmektedir. Türkçe meal çalışmaları
nın devamlı olarak bir modernleşme projesi kapsa

mında görülmesini ise batıcı kesimin spekülatif it
hamlarına veya geleneksel kesimin “Kur’ân’ın ancak
bazı alimler tarafından anlaşıyacağı” önyargısının
“katolikleştirici” taassubuna bağlamak gerekir. İngi
liz hegemonyası altındaki Hind kıtasında Mevlana
E b u l Kelam Azad’m, halkı doğrudan Kur’ânî mesajla
uyarabilmek amacıyla 1916 yılında Kur’ân’ın Urduca
mealini gerçekleştirme teşebbüsü yüzünden, bizzat
İngiliz İstihbarat Şefi Sir Charles Cliveland tarafın
dan takibata uğraması, sürülmesi, Hindistan eyaletle
rinde oturumunun engellenmesi, hapsedilmesi, meal
ve tefsir çalışmalarına mükerreren el konulması ve
edebi çalışmalar dışında yazı yazmasının yasaklanma
sı İslami kitlelerin Kur’ân ile doğrudan tanışmaları
nın İslam düşmanlarını nasıl korkuttuğunu ve tedir
gin ettiğini açıkça göstermiyor mu? Cemaleddin Afgani’nin Mısır’da ve Hindistan’da İngiliz işgal kuv
vetleri tarafından sürekli takibat altında tutulmasın^
da, hapsedilmesinde ve sürgüne gönderilmesinde de;
onun Kur’ân’a yöneltici ve Kur’ân’ı anlamanın dil
açısından imkanlarına vurgu yapıcı söylemi karşısın
da benzer korkuları keşfetmiyor muyuz?
Kur’ân çevirilerinde/meallerinde bazı anlam ha
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talan olabilir. Zaten bütün arapça kelime ve kaV'
ramların çevrildiği dilde tam karşılıklarmı bulabilmek imkansızdır. Ancak buna rağmen Kur’ân mealleri, Kur’ânî anlama en yakın Kur’ân çevirileridir,
Arapça bilmeyen halklara ve insanlara Kur’ân’ın evrensel mesajını taşımak konusunda en dolayımsız an
latım aracıdır. Dolayısıyla mealler, farklı dillerle ko
nuşan halklar açısından “Kur’ân’ı düşünmüyorlar
mı?” (47/24) ilahi hitabına cevap verebilecekleri en
önemli ve dolayımsız dayanağı ifade etmektedir. Sa 
lih amel kaygısıyla yapılan çevirilerde kelime ve kav
ramların ayetteki tekabüliyetleri açısından bazı kere
anlamlandırma hataları
yapılabilir. Ancak salih
niyetle yapılan hiçbir
çeviri Kur’ân’daki hita
bın ne demek istediğini
tamamen saptırıcı veya
yok sayıcı bir biçime bü
rünemez. Tefsirler, çevi
ride kullanılan kavram

çalışır. Peki hem dünya hem de ahiret saadetimiz için
bize koskoca bir mesaj gönderen Rabbimizin
Kur’ân’ını bir diğer deyişle mektubunu anlamak ko
nusunda kayıtsız kalmamız mümkün olabilir mi? Ö
halde Kur’ânı. mesajın kavranması ve yaşamlaştınlması çabasında usuli veya yöntemsel tartışmalardan
önce, Kur’ân’daki ilahi hitabla muhatap olunması ve
mesajda neler söylendiği veya istendiği önem kazan
maktadır. Bu muhataplaşma öncelikle kişiye
Kur’ân’ın amacını kavratacak ve tüm yöntemsel ça

ba ve analizlerin değeri de bu kavrayıştan sonra an
lamlı olacaktır. Bu konuda vahyin ilk muhataplarının ayetlerin hangi
usulle anlaşılacaklarını
H em dünya hem de ahiret saadetimiz için
değil de, mesajın ne de
bize koskoca bir mesaj gönderen Rabbi mek istediğini tartışma
ları oldukça öğreticidir.
mizin Kur’ân’mı mektubunu anlamak ko Çünkü Kur’ân mesajı

nusunda kayıtsız kalmamız mümkün ola
bilir mi?
------------------------------------

ve kelimelerin farklı an
lamlarına açıklık getirme imkanına sahiptirler. A n 
cak tefsirler Kur’ân ayetlerinden anlaşılanı yorumla
maya çalışırken, mealler ayetlerin çevrildiği dildeki
en yakın anlamına varmaya çalışmaktadırlar. Dolayı
sıyla mealler Rabbimizin mesajını doğrudan kavra
manın en yakın imkanı iken, tefsirler çoğu kere
Kur’ân’daki anlamın bir ekole, bir usule, bir öncüle
göre geniş yorumunu ifade etmektedir. Ancak gerek
meal, gerekse tefsir çözümlemelerinde yaşanan hata
lar istişari bilgi ve eğitim süreçleriyle giderilebilecek
zaaflardır. Dolayısıyla Kur’ân’a ulaşmakta dil engelli
nin bir tabu gibi müslümanların önüne konulması
hem müslümanların hayatlarını Kur’ân’la anlamlan
dırması konusunda önemli bir kırılma oluşturacak ve
hem de Kur’ânî mesajın anlaşılması, tabi olunması ve

------------------------------------

nın gündeme getirdiği
neyin iyi neyin kötü olduğu, neyin takva ne
yin fücur olduğu, neyin

haram neyin helal olduğu, neyin tevhid neyin şirk
olduğu, neyin adalet neyin zulüm olduğu gibi konu
lar bir anlam tartışmasını değil, bir iman ve teslimi
yet tartışmasını gündeme getirmektedir. Musa Pey
gamberin ilettiği inek kesimi ile ilgili ilahi buyruk
karşısında Yahudilerin, açıkça anlaşılır bir mesajı an
lama konusunda, nasıl bir spekülasyon oluşturdukla
rı oldukça ibret vericidir (2/67-71).
Yeni Bir Kur’ân Neslinin İnşası
Bugün değer olarak dünyevi olanın egemen olduğu
baskın bir süreci yaşıyoruz. Ayrıca tarihten devralı
nan bulanık bir din telakkisinin mirası, bu süreç için
de neo-gelenekçi bir anlama formu şeklinde karşımı

yaşanması konusunda müslümanların ibadi görevle
rini aksatan kapılar kapanmamış olacaktır.

za çıkıyor, içinde yaşadığımız toplum ve toplumlarda

Muttaki müslümanlar açısından hiçbir rivayet ve
telakki, Kur’ân’daki anlamın rivayetinden daha
önemli değildir. Kur’ânî anlama bu kadar önem ve
ren bir zihin, kendisine sözlü veya yazılı olarak akta

nün gerekleri açısından yaklaşılırken, öbür yandan

rılan Kur’ânî bilginin Kur’ânî olup olmadığını da
mutlaka araştırıp kavrayabilecektir. Ebu’l A ’la elMevdudi’nin belirttiği gibi, ticaretiyle, dolayısıyla
menfaatiyle ilgili olarak yabancı dille yazılmış mek
tup alan bir tüccar kayıtsız kalamaz ve aldığı mektu
bu çevirterek kendisine gönderilen mesaj ı anlamaya

Kur’ân’a, bir yandan modemizmin ve egemen statü
Kitab’ın belirleyiciliğini gölgelemiş muharref bir kut
salın önyargılarıyla şekilsel tazimlerde bulunuluyor.
Günümüzde Kitab’ın herkesçe anlaşılabilir mesajını
sosyal ve siyasi yapılara taşımaya veya bu alanlarda
temsil etmeye kalkıştığınızda, Kur’ân algınızı soyut
ahlak ve inanç değerleriyle sınırlandıracak anlam bi
lim tartışmalarıyla veya tarihsel okuma şemalarıyla
karşılaşıyorsunuz. Bu metodolojik ve modem usuli
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tartışmalar, karşımıza İslam modernizmi olarak diki

natif bir yapılanmanın arayışı içinde mi yoksa bu ya

liyor. Yine günümüzde İslami kitlelerin zaaf ve çözül

pıların kültürleri doğrultusunda mı konuştukları so

melerini oluşturan akidevi ve usuli bozukluklarını

rusu önemlidir. Zira kültür yapıdan yapı da kültürden

Kur’ân’ın açık seçik anlaşılır ayetleriyle ıslah etmeye
kalkıştığınızda karşımıza biraz de egemen statüler ta
rafından sırtı sıvazlanan yeni gelenekçi söylemler çı
kartılıyor.

ayrı düşünülemez. Geleneksel İslam kültürü ile cami,
medrese, tekke yapıları arasındaki ilişki de böyledir.
Söz konusu kültür, gerçek İslam’ı temsil ediyorsa, söz

Bu karşı çıkışların dayandığı semantik yaklaşım

konusu yapılarında bu nitelikte olması gerekecektir.

lardan tarihsellik tartışmalarına ve İslam tarihindeki

• Ama biliyoruz ki İslam coğrafyasının bir çok yerinde

kültür mirasına kadar tabii ki her şey yanlış veya on

ne camiler camidir, ne de camiler müslümanların

lardan yararlanılacak malzemeler de yok değildir.

inisiyatifindedir.

Ancak sorun yaşanılan toplum ve toplumlarda var

O halde İslam ümmetinin yeniden ihyası için,

olan statülerin hangi tarafında durduğumuzla alaka

Kur’ân nesliriin inşası için kültür olarak, sağlıklı bir

lıdır. Zira tevhidi mesajda “ineğin kesilmesi”ndeki

Kur’ân algısına ve bu algının tanıklığını ve aktarımı

ilahi emir gibi gerek fikri alanda gerekse siyasi alan

nı yapacağımız yapılara zorunlu ihtiyacımız bulun

da maksadı çok açık olan, doğruları ve yanlışları gös

maktadır. O n yargılardan arınmış salim bir akli yöne

teren ayetler ister arapçasından isterse mealinden
okunsun anlaşılacak ve kavranacak sarahattedir ve
Rasûlullah’ın cahiliyye karşısındaki örnek tavırları
da bilinmektedir. Dolayısıyla da hiçbir usuli/metodolojik tartışma ve araştırma, Kur’ân’ın amacından,
açık delillerindan, mesajından daha açık ve daha ön
celikli değildir. Ancak bu yaklaşımımız usuli yakla

liş gösterdiğimizde ne Kur’ân’ın masajını anlamak
güç, engelli, örtülü bir durumdur ne de metodolojik
tartışmaların çözümlenebilmesi zordur. Sorun mo
dernist eğilimler, egemen statü ve muharref sapmalar
karşısında Kur’ânî mesaja kulak kabartabilmemiz,
kavradığımız doğruların şahitliğini üstlenecek bir

şımların önemsizliği açısından değil, önceliğini ve

tercihi ve bir imanı kuşanabilmemizdir. Kur’ân ne bir

yerini tayin açısından değerlendirilmelidir.

cedel, ne bir bilim, ne bir tarih, ne bir felsefe, ne bir

Nerede durduğumuzu gerçekçi bir şekilde tanım

kelam kitabıdır. Hayatın hakikatlerini çok yalın bir

ladığımızda, Kur’ân’a yaklaşırken önyargılarımızı de

üslupla haber veren ve insanlara doğru düşünce ve

netlemek, basiret ve hikmet bağışlanmaya layık ol

tavır yolunu gösteren bir yaşam kitabıdır.

mak konusunda önemli bir kazanım içinde olacağı

Önemli olan Kur’ân’ın doğrularını gecelerimizin

mızı ummak mümkündür. Nerede durduğumuzla ilgi

önemli kısımlarında kavramaya ve fıkhını tefekkür

li Asaf Hüseyin’in toplum değerlendirmesini örnek

etmeye ne kadar yoğun, sürekli ve ciddi zaman ayır

olarak kullandığımızda konuya önemli bir açıklık ge

dığımız ve kavradığımız doğruların sosyalleşmesi ko

tirmek mümkündür. Hüseyin’e göre toplum oluşu

nusunda yaşam tercihlerimizin önceliklerini doğru

munu, genellikle iki temel ilke çerçevesinde değer
lendirmeliyiz. Birisi “kültür”, diğeri “yapı”. Örneğin
Türk toplumunda temel yapılar ordu, siyasi iktidar,
eğitim kurumlan vb.dir. Bu yapılar kendi yapılarında
kendi kültürlerini oluştururlar. Türkiye’de ordu, siya
si iktidar, eğitim kurumlan ulusçu, laik ve batıcı ya
pıya sahiptir. Ve bu yapılar sahip oldukları kültürü

düzenleyip düzenleyemediğimizdedir. Bu sorunun ce
vabını yaşadığımız çevre veya topluma Rasûlullah’ın
peygamber olarak yeni gönderildiği varsayımı eşli
ğinde de cevaplamaya çalışabiliriz.

Gerçekten

Rasûlullah aramızda olsa O ’nun öğretisini kavramış
olarak, tevhidi mücadeleye canlarımız ve mallarımız

topluma telkin ederek, toplum üzerinde kendi kül

la katılmamız ve topuklarımız üzerinden geriye dön

türlerini oluştururlar. Yapının empoze ettiği kültürle

mememiz söz konusu olacak mıdır, olmayacak mıdır?

yetişen nesil daha sonra bu yapıda yer alacaktır. Bu

Geleceğimizin aydınlığı, yeni yeni usuli keşiflerde

yapılarda yer alarak ama İslam adına konuşan ve

değil, bu sorunun samimi, ihlaslı ve doğru cevabında

Kur’ân adına konuştuğunu iddia eden kişilerin alter

yatmaktadır.
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SADE İNSANIN KUR’ANLA
İLİŞKİSİ NASIL OLABİLİR?
İSM A İL K A Z D A L

K

emal Kelleci’nin, kendini tarif ederken sık
sık tekrarladığı bir cümle “artıları olan halk
tan biri” şeklindedir. Evet. Artıları olan

halktan birinin Kur’ân’la hayat tanzim etmesi için,
hangi alt kimliğe ulaşması gerektiğini anlatmaya, bir
bakıma sade insanların kendileri ile Kur’ân arasında
ki aracıları ortadan kaldırması için kullanacakları
Kur’ân’ı anlama metodolojisini birlikte düşünmeye
çalışacağız bu makalemizde.
Sade insan ile nasıl bir tip çizmiş olduğumuzu da
hemencecik söylemek gerek. Bize göre sade/vasat in
san, etimoloji, semantik, epistemoloji, hermanoloji,
linguistoloji, hasılı, dil grameri ve felsefesi bilmeyen,
fakat “nasıl kul olacağım” sorusunun ardında sami
miyetle koşan, bu can alıcı sorunun cevabını
Kur’ân’da bulmaya çalışan kimsedir.
Hangi kimlik Kur’ân ile sade insanı birleştirmek
tedir, en azından birleşmesini kolaylaştımıaktadır?
Bu sorunun cevabından önce, “Kur’ân nedir?” soru
sunun açılımını yapmalıyız.
K ur’ân Nedir? Ona Ulaştıracak
Olan Alt Kimlik Nasıl Oluşur?
İnsanoğlu genetik yoldan gelen huy, karakter ve ka
biliyetlerle birlikte bilinen yaratılış kanunlarıyla, çe
şitli evrelerden geçerek, hayat ve can bularak doğar.
Genetik yollarla, genelde insan cinsinin müşterek
vasıfları, özelde ise kendi soyunun yapı taşları varlığı
na intikal eder. Bu sayısız huylar ve bilgi mirası ile
doğan insan, içinde yaratılıp var olduğu çevre şartla
rına göre biçimlenir. Yani, genetik yollarla gelen
huy ve kabiliyetler, çevre şartlarına uygun biçimde
gelişir, şekil bulur, hayat haline gelirler. Çevre şartla
rı, bu sayısız huy ve kabiliyetlerin kimini öne çıkarır,
büyük bir yekûnunun ise üstünü örterek, tezahür et

mesine, hayat bulmasına engel olur. Elbette ki mak
sadımız, genetik bilgilerin hangi ontolojik oluşum
larla insanlara intikal ettiğini açıklamak değildir.
Çünkü bu konu müstakil kitapların konusudur.
Bizim açıklamak istediğimiz gerçek, “insan, hayata gelir gelmez Kur’ân ile muhatap olmaz” ilkesidir. İn
san doğduğu çevrenin şartlarına muhatap olur önce.
Ve o şartların içindeki bilgilerle donanmak zorunda
kalır. Bir insan çevresindeki bilgileri alırken, elbette
ki, o bilgileri-değerlendirerek, tanımlayarak, bilinç
haline getirerek almaz, alamaz, taa akıl baliğ olacağı
ana, zamana kadar. Akıl baliğ oluncaya kadar topla
dığı bilgileri gayri iradî olarak toplar ve tanımlanma
mış bilgiler olarak, hafıza kesesinde atıl ve kullanıl
maz, bir işe yaramaz olarak muhafaza eder.
Örnek verecek olursak: Farz ediniz ki, mecburi is
tikamet olarak yürüdüğünüz bir yolda, hangi nesneyi
görürseniz, hiçbir ayırım ve tanımlama yapmadan sır
tınızdaki bir çuvala doldurup gidiyorsunuz. Sonunda
yolunuz bir mola yerine varıyor, elinizdeki çuvalı ya
nınıza koyuyor ve dinlenmek için bir yere oturuyor
sunuz. Çuvalınızı önünüze alıyor, içinde toplanmış
nesneleri teker teker çıkarıp ne işe yaradığını bulma
ya çalışıyorsunuz. Ne işe yaradığını bulabildiğiniz
nesne, hemen isim kazanmış, isimlenmiş demektir.
Çünkü ne işe yaradığını bulmak, aynı zamanda o eş
yayı tanımlamaktır. İşte bu tanımlamadan sonra, ta
nımlamanızın doğru olup olmadığını test edeceğiniz
bir endaze, bir mizan, bir belirleyici, değişmez ve de
ğiştirilemez mahiyeti i kanunlar gerekmektedir.
Durup dinlendiğiniz noktayı akıl baliğ olduğunuz
zaman, çuvalın İçindeki nesneleri de bilgiler olarak
tasavvur edin. Evet, böyle düşünün bilgilenme ve bi
linçlenme oluşumunu. Akıl baliğ olduğunuzda, yani,
bilgileri analiz edip isimlendirecek yaşa geldiğinizde
(ki, oranı çok yüksek yığınlar hiç akıl baliğ olmadan
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bu dünyadan göçüp giderler) akletme melekelerinin
bütününü kullanarak, harekete geçirerek tanımlama
işlemi yaparsınız, sonra da görevlendirme kararına
varırsınız. İşte Kur’ân ancak bu noktadan sonra dev
reye giren test kaynağıdır. Vardığınız karar ve verdi
ğiniz ismin doğru olup olmadığını test edeceğiniz şaş
maz ölçek. Tabii aynı zamanda isimlendirip kullanı
lır hale getirdiğiniz bilgiyi hangi yolda ve hangi
amaçla kullanacağınızı da bildiren kaynaktır Kur’ân.
Demek oluyor ki, yaşadığımız zaman ve mekân
şartları içinde ve çerçevesinde öyle çok enstrümanlar
ve dolayısı ile öyle çok bilgi olacak ki, yani akıl baliğ
oluş zamanına giden süreç içinde çok büyük bir oran
da topladığımız ve bilgi
_____________ __________
çuvalımıza ya da hafıza

rekir. Yani, kulağın duyması ve gözün de görmesi la
zımdır ki, akletme melekeleri onları analiz ederek bir
takım sonuçlara yani imana bağlasın ve kalbe yerleş
tirerek insanı dönüştürebilsin, inkılaba götürebilsin.
Kur’ân, elbette Arap insanının kullandığı dilin
kelimeleri ve seslendirmeleri üzerine tertip edilmiş
tir. Ama açıklamaya çalıştığımız gibi, o, cahiliye
Arab’ının sözcüklerine, yaratılmış olan varlığın de
ğişmez, değiştirilemez kanunlarının tarifleri yüklene
rek evrensel bir dil haline gelmiştir. Böyle olduğu
için de, varlığın ve hayatın bilgilerine sahip olanla
rın müşterek dilidir. Eğer cahiliye Arab’ının sözcük
lere yüklediği manaları aynen alsaydı Kur’ân, elbette

yirmi üç yıl gibi kısa bir
zamanda,
cahiliye
Çünkü bir toplumu içinde bulunduğu bir
kesemize doldurduğu
Arab’ını dünyanın en
halden başka bir hale dönüştürecekseniz,
muz o kadar üstün nite
ileri boyutlarda düşü
likli ve vasıflı bilgiler
nen
bir toplumu haline
o toplumun ya dilini toptan değiştirecek^
olacak ki, o bilgiler ara
dönüştüremezdi. Çünkü
siniz ya da dilini oluşturan kelimelerin
sından seçim yapıp ana
bir toplumu içinde bu
içeriğini, mazrufunu değiştireceksiniz.
liz etme ve kararlara
lunduğu bir halden baş
varma alanımız çok ge
ka bir hale dönüştüre
niş olabilsin. İşte, bilgilenmenin en hızlı dönemi
cekseniz, o toplumun ya dilini toptan değiştireceksi
olan akıl ve baliğ olma zamanına kadar elde ettiğimiz
niz ya da dilini oluşturan kelimelerin içeriğini, maz
bilgilerin ne kadarını analiz edip bir karara bağlaya
rufunu değiştireceksiniz. Kur’ân ikinci yolu kullan
bilirsek, ancak o oranda Kur’ân’a, “Bu isimlendir
mış, şiir ve sanat dilinde müntehaya ulaşmış Arap di
mem ve görevlendirme maksadım doğru mudur?” so
linin sözcüklerinin içini, hayat yasalarının, değişmez
rusunu yöneltebilir, yönelttiğimiz soru kadar cevap
Allah nizamının gerçek bilgileriyle doldurmuştur. İş
alabilir, bilgiden bilince, yani, imana varabiliriz.
te bunun için kelimelerin lügat karşılığını bilmenin
Özetleyecek olursak; içinde yaşamakta olduğu
ötesinde, hayatın gerçeklerinin dilini bilecek ve
muz zamanın yani dünyanın Kur’ân’ına, doğru ve
Kur’ân’a öyle soru soracaksınız ki, doğru ve faydalı
faydalı soru sormanın yolu, Kur’ân’ın dışında, fakat
cevaplar alabilesiniz.
kâinat kitabının içinde mündemiç olan, adına sünneBu açıklamaları Kur’ân’ı anlamanın alt kimliğini
tullah diyebileceğimiz, kâinat kitabının bilgilerine sa
izah için yaptık. Özetle dedik ki, Kur’ân’ı anlamanın
hip olmaktan geçmektedir. Bir insan, bilgilenme dö
yolu bilgi edinmekten geçmektedir. Bilgi ise, varlığın
neminde ne kadar büyük oranda bilgi edinebilmişse
ve var oluşun yasalarıdır; “Allah’ın ayetleri”d k. A n
idraki o nispette gelişmiş ve Kur’ân ile muhatap ol
cak o ayetleri okumasını becerenler, yüce yaratıcının
manın üst kimliğim de o derece yakalamış olur. Bir
vahyine ulaşırlar. Bu vahiy ister haber şeklinde ol
başka ifadeyle, hayatın yasalarını ne nispette çözmüş
sun, isterse de elle tutulur gözle görülür objeler ale
se, Kur’ân diline o kadar yakınlaşmış demektir. Çün
minde bulunsun. Bu girişten sonra, şimdi Kur’ân’ı
kü Kur’ân, Arapça kelimelere yüklenmiş doğa ve ya
anlamanın anahtarlarını bulmaya çalışalım.
şam kanunlarının dilidir. Bu yanıyla doğal, doğal ol
duğu için de evrensel vasıflı bir dildir. Bu dile ulaş
Kur’ân’ı Anlamanın Anahtarları
manın yolu da, dil ve dilbilgisi kurallarının çok öte
sinde, doğayı ve hayatı var eden, bu varlığı sürdüren
bilgileri okumak, anlamak ve isimlendirmekten ge
çer. Hayatın dilini okuyabilmek için ise, sorgulama
rüştüne ulaşılıncaya kadar olan dönemde bütün bil
gilenme kaynaklarını ve kanallarını açık tutmak ge
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_______________________

Kur’ân dili; doğanın, varlık yasalarının, gerçek bilgi
lerin dili ise ve bu dili öğrenmek için bütün varlıkla
rın var oluş kanunlarını okumak gerekir. Onu tanıyıp
tanıtmaya çalışanların bu olmazsa olmaz işi yaptıkla
rını söylemek mümkün müdür? Ortalıkta dolaşmakta

SA D E İN SA N IN K U R ’Â N ’LA İL İŞ K İS İ N A SIL O LABİLİR? / KAZDAL

olan aslında tercüme olan, fakat adına meal denen
çalışmalara baktığımızda; bu mealleri yapanlar varlı
ğın yasalarını yeterince okumuşlar mıdır; veya ciddi'
ye almışlar mıdır? Yoksa ellerindeki hazır tercümele
ri asıl kabul ederek mi yapmışlardır meallerini? Ger
çekten de cevabı verilmesi zor sorular bunlar. Fakat
bir şeyler söyleyecek olursak, eleştirilmemiş, sorgu
lanmamış gelenekçilik yapısına sahip olanlar, çağı
mızın gerçek aklıyla bakmamışlar, elde olanları ve
bulduklarını buldukları gibi yansıtmaya çalışmışlar
dır.

ve anlatmaktır. Bu ifadeyi açıklayabilmek için,
Kur’ân ayetlerinden (cümlelerinden) örnekler ver
mek gerekmektedir. Kendi mealimizden devşirelim
bu örnekleri: Biz TÎN sûresini, şöyle meallendirmişiz,
manalandırmışız: “İncire, zeytine, Tûr-i Sînâ’ya, hakkm ve adaletin hakim olmasmdan dolayı emin hale gelmiş
olan beldelere yemin ederiz ki, biz, insanı sorumlu tuttu
ğumuz her işi başarabilecek güç ve kabiliyetlerle donata
rak yarattık. Fakat o, sorumluluğunu taşıyabilecek kabi
liyetlerini ve gücünü kullanmayı reddetti ve hu reddinden
dolayı da sefaletlerin en derinine düştü... ”

Tercüme.olduğu halde meal denilen çalışmalarda
ise, yukarıya aldığımız TİN sûresinin bölümü hemen
________________________
hemen ittifaken şöyle_______________________
dir: "İncire, zeytine, Tû
Kur’ân, A rapça kelimelere yüklenmiş do
r-i Sînâ’ya ve emin belde

Halbuki Kur’ânı anlamanın olmazsa olmaz kural
larından biri, onu oluşturan odak kelimelerin içini
doğru bilgilerle doldurmak ve kavramlaştırmaktır. Allah, İnsan, Re
sul, Cin, M elek, İblis,
Şeytan, îm an, İnkar,
Din, Dünya, Zam an,
M ekân, Ahiret, Şeriat,
Tevhid ve daha sayısız

ğa ve yaşam kanunlarının dilidir. Bu dile

ulaşmanın yolu, doğayı ve hayatı var
eden, ve sürdüren bilgileri okumak, anla
mak ve isimlendirmekten geçer.

kelimenin içini doğru
bilgilerle doldurmak ve kavramlaştırmaktır. Yani ke
limelerin değil manaların arkasında koşmaktır. Bir
cümlenin ya da ayetin bir manayı, oluşu, oluşumu,
fikri ve tasavvuru anlatan kelimeler dizesi olduğunu
bilenler, bir manayı anlatan kelimeler içinden birini
o cümlenin içinden çıkararak tek başına etimolojik
vb. açıdan incelemeye kalkışmazlar. Çünkü bilirler
ki, bir cümlenin içinde kullanılmış kelimelerden her
biri o cümlenin ifade ettiği mananın kendisine ait
misyonunu taşır. Tek başına alıp incelendiği zaman,

lere yemin ederiz ki. Biz
insanı güzel bir biçimde
yarattık. Sonra da onu
sefaletlerin
sefaletine
döndürdük,
düşürdük..."

içinden çıkıp geldiği mananın kendisine yüklediği
fonksiyonu taşımaz, taşıyamaz. İlle de mana arkasın
da koşulmalıdır ki, her cümlenin içinde ayrı fonksi

Tercüme olarak yapılan iş elbette doğrudur. Ama
mana olarak, bizim yaptığımız mealden neredeyse ta
mamen farklı noktadadır. Peki bu farklılık nereden
kaynaklanmaktadır? Bu farkılığın sebeplerinden biri,
dil kurallarıyla (ki, Resûl ve ashabı döneminde kul
lanılan Arap dilinin bugünkü gramer kurallarına sa
hip olmadığı söylenmektedir) kelimelerin tercüme
edilmesidir. Diğeri ise, bu tür tercümeden hareketle
yapılmış olan geleneksel mana aktarımıdır. “Sümme
reded-nâ-hu esfele safilin” şeklindeki orijinal ifadenin,
“ret” kelimesinin ardından gelen “nâ” takısı birleşince, elbette hitap edene, yani ismi faile yönelik olarak
“reddettirdik” anlamına gelir. Arkasına bir de “hu”

yonlar yüklenen kelimelerin gerçek değerleri ortaya
çıkabilsin.

zamirini ekleyip bu zamiri bir üstteki bölümün içinde
geçen cins adı insana bağlarsanız, elbette ki “Biz gü

Tercüme ve Meal Aynı Şey midir?
Arap dili üzerinde üstad olan bazı dostlar, tercüme
nin mealden başka bir şey olmadığı iddiasını ısrarla
sürdürmektedirler. Bize göre, tercüme ile meal aynı
şey değildir. Bir dilde yazılı olan bir metnin sözcükle
rinin, bir başka dili oluşturan kelimelerin içinde bire
bir karşılığını bularak aktarmaktır tercüme. Meal ise
kelimelerden oluşan cümlelerin ifade ettiği manaları,
düşünceleri ve oluşumları anlayarak, çözerek, açarak,
çevrilmek istenen dilde cümlelendirerek aktarmak

zel olarak yarattığımız insanı sonradan çirkinliğe döndür
dük” şeklinde tercüme edilir. Böyle bir tercüme ise,
hem nedenselliğin reddidir, hem de korkunç bir cebriyecilik kaynağıdır. Yüce yaratıcı, insanı, önce niçin
güzel yaratmış, sonra da güzel yarattığını neden çir
kinliğe çevirmiştir? Allah yaratmada haşa eksik bir
güce mi sahiptir ki, yarattığının önceki halini beğenmeyip, hiç sebepsiz başka bir şekle çeviriyor? Ö nce
den insan çirkin miydi ki, yeniden o çirkin haline
döndürülüyor? Bütün bu can alıcı soruların cevabı
yoktur kelime kelime yapılan tercümelerde. Niçin
yoktur? İnsan iradesi ve seçim hakkı ne demektir, so
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rusunun cevabında buluşulmamıştır da ondan.

düştüler. Artık dinlerini seçme haklarını bile yitirdi

Gayet basit bir kurala dayanmaktadır bütün i§. İnşana seçme iradesini onu mükemmel bir biçimde yara-

ler. Evet, dünya ve ahiret kelimeleri, kesintisiz olan
iki zamanı ifade etmektedir. İnsan için mekân ise tek

tan yüce Allah vermiştir. Onun içindir ki, o iradeyi
veren kudret olarak, irade verilenin yaptıklarmı, et-

başına “Ar:?:”dır. Bu örneği, sözünü ettiğimiz ölçüyü
açıklamak için verdik.

tiklerini, “Biz yaptık, Biz ettik” diyerek ifade etmek

Kur’ân’a, Kur’ân (kitap halindeki cümleler) dı

tedir. Kendi hükümranlık hakkını ve yasasmı hatırlatmaktadır.

şından, bir bakıma kâinat kitabı denilebilecek kitap

Ama biz, meal yaparken mananın ve anlamın as
lını verebiliriz ve de vermeliyiz. Bu noktada kaydet

muhatap olunabileceğini bilmek gerekmektedir.

memiz gerekli çok önemli bir ölçümüz var: Hiçbir yo
rumun, tercümenin ya da meal ve ciltler boyu tefsir

Allah’ın Varlık İçin Tespit Ettiği Yasalara
Uygunluk Arama Usûllerinden Örnekler

lerin hiçbiri asla Kur’ân’ın kendisi değildir. Kur’ân,
anonim insan idrakinin ulaşabileceği her seviyenin

Gerçek olanla hayalî olanı birbirinden ayıracak bir

üzerinde bir keyfiyete sahip kitaptır. A llah’ın Resûlü

kimlik ancak böyle kazanılır. Böyle bir kimlik Kur’ân

dışındaki bütün fert ya da grupların Kur’ân’ı anlamak
için yapmış olduğu çahşmalar (o çalışmaları yapanlar

ayetlerine gerçekçilik, yani sünnetullaha uygunluk

ne kadar dahi ve meselelere müdrik olurlarsa olsun),
ve ulaştıkları Kur’ân yorumları hep sınırlı ve eksik
kalır, kalmıştır, kalacaktır.
Kur’ân’a Soru Sormanın Usûlleri

tan elde edilmiş olan gerçek bilgilerin sahibi olarak

kimliği ile yaklaşır, yaklaşabilir. Gerçekçilik ise, ola
bilirlik, varlığın değişmez yasalarına uygunluk şeklin
de anlaşılmalıdır. Çünkü Kur’ân bu dünyadaki haya
tın tarifnamesidir. Dünya zamandır, mekân değildir,
demiştik daha önce. Yüce Allah bütün örnekleri
dünya içinden vermektedir. Neredeyse bütün helâk
ayetleri, her bir ferdin yaşamış olduğu bu dünya zâ-

Kur’ân’a soru sormaya başlamadan önce bir takım
odak kararların, olmazsa olmaz ilkelerin var olması

manında karşı karşıya kalınan bir hak edişi ifade et
mektedir. Ölümden sonraki yeniden dirilme olayının

gerekmektedir. Mesela, dünya ve ahiret kelimeleri zu

akabinde verilecek cezaların ve mükâfatların örnek

rnan kavramı çerçevesinde anlamlandırılmalıdır.
Dünya, bir yanıyla ve ilk anlaşılması gereken nokta
da, içinde bulunulan, yaşanılan andır. Ahiret ise,

leri bu zamanın mekânından verilmektedir. Sanki bu
dünya zamanıyla, ölüp dirildikten sonraki dünya za
manı birleşiktir Kur’ân’da. Böyle anlaşıldığında ve

içinde yaşanılan anın hemen ardından gelen zaman

algılandığında ise; varlığın yasalarının değişmezliği, o

dır. İçinde yaşanılan anın bir an sonrasından başla
mak üzere, ölüm tüneline girildiği ana kadar süren

yasaları tanzim edici bir üst kudretin varlığını ispat
eder. Aynı zamanda, bu belirleyici kudretin, var etti

zamandır, ikinci anlamı ise, insanın iki zamanını içi
ne almaktadır. Yaşadığımız ömür zamanı dünya,

ği, yarattığı varlıklardan aşkın ve müteal olması şart
tır. O halde, var ettiği ve nizamını koyduğu kevnî

ölümden sonraki yeniden diriliş anından başlayan za
man ise ahirettir. Ancak böyle anlaşıldığı zaman “ânı

varlığı neyle kontrol etmekte, koyduğu kanunları na
sıl değişmez halde tutmaktadır? Elle tutulmaz, gözle

nı, içinde yaşadığın zamanı nasd değerlendirirsen, ahire-

görülmez halde olan melekler, yani hayatı ve varlığı

tin o değerlendirmene orantılı olarak karşına çıkar” biçi
minde algılar ve şimdiki zamanımızı çok iyi değerlen

oluşturan bütün manevî güçler aracılığı ile yürüt

dirir ve hüsrana uğrayanlardan olmaktan kurtuluruz.

Durum buysa, o zaman Kur’ân ayetlerinde geç
mekte olan bütün fiil kelimelerine eklemlenmiş “n â”

Bu noktalara niçin ısrarla değiniyorsunuz diyecek

mektedir koyduğu değişmez hükümlerini.

olursanız? Dünya ve ahiret büyük oranda iki ayrı me

takılarının, “meleklerimize, ezelde yüklediğimiz gö

kân olarak algılanmaktadır. Böyle anlaşıldığı zaman
ise, bütün iyi işlerin mükâfatlarının ikinci mekânda

revleri yerine getirdikleri” biçiminde algılanması ge
rekmektedir. Böyle algılandığında ise, “Allah’a yas

verileceği sanılmakta ve içinde yaşadığımız zaman

lan, Allah’ı kendine vekil tut, selameti ve adaleti yalnız

diliminde, yani ölüme kadar olan dünyada hiçbir
beklentinin ve mükâfatın ya da cezanın olamayacağı

ca Allah’tan iste” gibi Kur’ân ifadelerini, “Allah’ın m e
leklere yüklediği fonksiyonları, misyonları ve güçleri kul

var sayılmaktadır. İşte böyle yanlış bir telakkiye sa
hip olan topluluklar günümüzün lanetlisi durumuna

lan” şeklinde anlarız doğal olarak. Şayet böyle anla
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maz da geleneksel anlayışımızı sürdürürsek, bütün.

SA D E İN SA N IN K U R 'Â N 'LA İLİŞK İSİ N A SIL O LA BİLİR ? / KAZDAL

A llah’a dayanma veya O ’nu vekil tutma dilekle

te onun içindir ki, Kur’ân- ayetlerini yorumlarken,

rimiz boşlukta ve karşılıksız kalmaya mahkûm olur,
şimdiye kadar olduğu gibi. Dua ve salât şeklindeki

ayetlerin doğal hayatta yerinin bulunmasına çalışıl
ması gerekmektedir. Ancak böyle yapılırsa Kur’ân

özel dua da böyledir. Neticeyi almak, istenilene ulaş
mak için, gerekli olan iş Allah yasalarını yakalayıp on

bileceği gibi, varlığı var eden ve var ettiği varlığın

lara uymaktır. Şayet böyleyse, Allah’ın değişmez ya

hayatım sürdüren yasaların içindeki yeri de ortaya çı

salarını ve o yasaları çalışır halde tutan meleklerin

kar. Kur’ân’da, yukarıda açıkladığımız manada hiçbir

gücünü önünde secde ettireceksin demektir. Yani,

dogma ayet yoktur. “Allah dedi, her hangi bir kimse

A llah’ın meleklere verdiği "Ademe secde et” emrini

dedi” biçimindeki Kur’ânî diyalogların, aslında bir

hak edeceksin.
Böyle bir gerçekçi anlayışa sahip olan kişi Kur’ân’dan ilkeler almaya çalıştığında, mesela; “innâ
a ’tey-nâ” ya da "innâ enzel-nâ”, yahut "reded-nâ” söz
cüklerini, “sen Allah’ın herhangi bir nimetine ulaş
mak istiyorsan, ona ulaştıracak bilgi ve eyleme sahip
olmalı ve istediğin sonuçlara ulaşmak için, o sonuç
lara götürecek sebep ve vesilelere sarılmalısın” şek
linde alır ve neticeye ulaşmak için, onu hakketmek

ayetlerinin kaynağı ve geliş yolları belli hale getirile

problemi çözmek ve bir gerçek karara bağlamak için
yapılmakta olan akletme faaliyetlerinin, doneler ve
deliller arasındaki gidiş-gelişi anlatmak için yapıldı
ğını kavramak gerekmektedir. Zaten böyle düşünme
yi başarırsak, bilginin bilinmeyen meçhul kaynaklar
dan geldiği savı ortalıktan kalkar.
Son söz olarak, bu yazının gerekçesini bir kere da
ha açıklayalım. Birinci sebep, etimoloji, fonetik, 1in-

gerektiğine kendisini inandırır. Böylece, Allah’ın
atiyesine veya indirmesine kendini hazırlamış olur.

guistik, semantik bilmeyen, yani dil ve dilbilgisi ku

Bir başka ölçü de, bütün Kur’ân ayetlerinin insan

bilmeyen, ama, “nasıl kul olacağım?” sorusunun ar

hayatında bir yeri ve fonksiyonunun olduğuna karar

dında deliler gibi koşan, samimi ve halis niyetlerle bu

verilmesidir. ‘‘Hiçbir Kur’ân ayeti amaçsız değildir.”

sorunun cevaplarını bulmaya çalışan ortalama insana

Eğer böyle bir ölçü olmaz ise, tanımlanmamış, şeytan,

“Bu can alıcı soruyu yapılmış olan sayısız Kur’ân ter

melek, cin gibi vasıf isimleri insanın elini ayağını bağ

cümelerine sorup cevaplar bulabilirsiniz” cesaretini

lar ve ulaşması gereken gerçek ve faydalı kararlara git
mesini engeller. Olanların sebeplerini bulmayı zorlaş

vermek istememizdir. Eğer tercümeler bir işe yaramı

tırır. O halde, her an birlikte yaşanılan, fakat tanım-

tercümelerden yola çıkarak nasıl kul olacağını aracı

lanmayıp hayal aleminde tutulan varlıkların vasıfları

sız öğrenebilir.

rallarına sahip olmayan, her hangi bir yabancı dil de

yorsa, o zaman bu iş yapılmamalıdır; yarıyorsa, herkes

nın tanımlanması, objektif hale getirilmesi gerek

İkinci sebep ise, birinciye bağlı olarak, nasıl kul

mektedir. Meselâ cin, objektif bir tanımlanma içine

olacağını tercümeler yoluyla da olsa, doğrudan

alınamazsa, onların insanı vesveseye (verilmiş olan
doğru kararlardan şüpheye) düşürmesi önlenemez.

Kur’ân’dan sormaya başlayan kimselerin oranı çoğal

Şeytanın kandırması ve saptırması da öyledir. Şayet
şeytanın bizim idrakimizde bir tarifi yoksa, mücerret

sini kendinde gören bir takım kutsal kişilerin sayısı

ve soyut bir varlıksa, müşahhas ve objektif bir yaratık
olan insan kendisini o şeytana karşı koruyamaz.
Bir başka ilke de, ne kadar çarpıcı ve sıra dışı
olursa olsun, ayetlerin ifade ettiği mananın aynen,
hiçbir korkuya kapılmadan çözülmeye çalışılmasıdır.
Bu bağlamda A llah’ın razı olduğu dini, doğma ilan
edip, dinin yerine ikame etmeye çalışanların iddiala

dıkça, nasıl kul olunması gerektiğini söylemek yetki
da azalacak ve insan, hürriyetini eline alacaktır. Böy
lece insanlar yüce yaratıcısı karşısında kendi ayakla
rının üzerinde "durmayı başaracaklardır. Böyle bir so
nuç ise, her kurum ve kuruluşu ve onların tepelerin
de oturanları kutsallıktan çıkaracak, normal hudutla
rı içine çekecektir. Kutsal dinî liderler ortadan yok
olursa, devletin kutsallığı da ortadan kalkar doğal

rı boşa çıkarılmalıdır. Bize göre doğma olarak tanım

olarak. İnşallah bu yazımız, Kur’ân’ı kılavuzumuz

lanan dinî bilgiler, geliş kaynağı açıklanamayan, ya

yapmaya vesile olur.

■

ni delili olmayan, bir başka ifadeyle, yaşanılan haya
tın ve çevrenin değişmez yasalarında yeri bulunma
(N O T: Bu yazı, basıma hazır hale getirdiğimiz, fa

yan ya da bulunamayan, varlığı için bir sebebin bu
lunmadığı uçuk ve faydasız bilgilerdir. Bu bilgilere

kat bir türlü neşredemediğimiz “Tercümelerin Meali”

gerçek bilgi deyip sarılmak da dogmatik inançtır. İş

adlı eserimizin önsözünün özetidir. İ.K.)
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MÜSLÜMANLARIN KUR’AN’LA
BAĞI KOPARILAMAZ

M

üslümanım demenin ilk şartı; “Allah’tan

ma fırsatı bulan çocuklarımızın camilerde ve kurslar

başka ilah olmadığına, Muhammed aleyhisse-

da Kur’ân öğrenmelerini ciddi biçimde yavaşlatmış

lamın da onun rasûlü olduğuna” iman et

bulunmaktadır. Türkiye üç yıldır, yaz mevsimine bu

mektir. Bu iman, beraberinde yüce Allah’ın, rasûlü
Muhammed aleyhisselam’a vahyettiği Kur’ân’ın hü
kümlerine şeksiz ve şüphesiz iman etmeyi de getirir.
“Kur’ân’sız Müslüman” düşünülemez. Nasıl ki,
Hristiyan încil’e, Musevî Tevrat’a nisbet edilirse,
Müslüman da Kur’ân’la kimlik kazanır. Müslümanın

yasakla girmektedir.
Kur’ân’la yetişmekte olan yeni nesillerin arasın
daki bağı daha başından koparmayı hedefleyen bu
1940’lardan kalma zihniyet sorgulanmalı ve mahkum
edilmelidir.
Bu tür yasaklama ve engellemeler, hem insan fıt

Kur’ân’la bağını koparmaya çalışmak, onu kimliğin

ratına, akla, mantığa, hem de uluslararası ve yerel

den vazgeçirmeye kalkışmak demektir.

hukuk kurallarına ters düşen uygulamalardır. En ba

Ne ki, sık sık “% 9 9 ’u Müslüman” olduğu vurgu

sitinden, bütün devletlerle birlikte Türkiye’nin de

lanan bir ülkede, Müslüman çocukların kimlikleri

onayladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi “her

nin belirleyeni olan Kur’ân’la bağları bir biçimde ze

ana-babanın çocuklarına verilecek eğitimi seçmede

delenmeye, zayıflatılmaya ve koparılmaya çalışılıyor.

öncelikle hak sahibi” olduğunu kabul eder. Dinî du

28 Şubat’la başlayan süreçte dinî görünüşlüğe, dinî

yarlılığa sahip olan herkes, bir yandan Kur’ân eğitimi

duyarlılığa ve din eğitimine yönelik baskı ve engelle

ile ilgili bu tür sınırlamaların kaldırılması için sivil

me operasyonları sadece irtica yaygaraları, başörtüsü

tepkisini ortaya koyarak demokratik hak arama me

yasağı, IHL’lerin üniversite yolunun tıkanması düzle

kanizmalarını kullanmalı, diğer taraftan da Kur’ân

minde kalmadı; Kur’ân kursları da büyük oranda bu

eğitimi ve öğretimini şahsi görev kabul ederek bu ko

tırpanlamalardan nasibini aldı. “Müslüman” bir ül

nuda yeni çözümler, yeni teknikler geliştirmelidir.

kenin Başbakanı ve üst düzey güvenlik kuruluşu

Hiç kuşkusuz Kur’ân’la Müslümanın bağı koparı-

İmam-Hatip öğrencilerinin % 40-50 oranında azal

lamaz. Kur’ân’ı terkeden/“mehcûr bırakan” (25/30)

tıldığını, binlerce Kur’ân kursunun da kapatıldığını

Müslüman kimliğini kaybeder. Her Müslüman

yüzleri dahi kızarmadan övünerek anlatabiliyor ve

Kur’ân’ı -lafzıyla da olsa- tanıyacak, okuyacak, sonra

bunu “laikliğin teminatı” olarak sunabiliyorlar.

onun manasını anlamaya, kavramaya çalışacak ve

Bilindiği gibi, Temmuz 1999’da TBM M ’de mev. cut koalisyonu oluşturan partilerin milletvekillerinin

hayatına aktarmaya çalışacaktır ki, “Müslüman kimliği”nin farkına varabilsin.

oylarıyla kabul edilen yasa ve 3 Mart 2000 tarih ve

Ümran, Kur’ân’ın ilmî anlamda anlaşılması, bu

23982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetme

bağlamda hermenötiğin imkanlarından yararlanıl

lik gereği; Kur’ân kurslarına kayıt için “ilköğretimi

ması, Kur’ân-anlam, Kur’ân-hayat ve Kur’ân-insan

bitirmiş olmak” yani yaklaşık 15 yaş, yaz Kur’ân kurs

ilişkileri gibi konuları geniş olarak ele aldığı bu sayı

ları içinse “ilköğretimin 5. sınıfını geçmiş olmak” ya

sında Kur’ân eğitimi ve bu konuda karşılaşılan sorun

ni yaklaşık 12 yaş şartı getirilmiştir. Bu sınırlama ül

ları da gündeminize taşıyor.

kemizde yaygın olarak yaz aylarında Kur’ân’la tanış
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Konuyla ilgili Mahmut Toptaş Hoca’nın ve Aziz
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Bayındır’ın görüş ve önerilerini içeren yazısını,
yayıncı Kazım Sağlam’la yapılan röportajı ve eğitim

ne; “Bugün size kınamak yok. Allah sizi afvetsin. O

ci Yılmaz Ademoğlu’nun Kur’ân öğretimine ilişkin

nize gidiniz ve hepiniz hürsünüz” buyurmuş ve yoluna
devam etmiş. Onlardan intikam almakla vaktini zayi et

tavsiyelerini beğeni ile okuyacağınızı umuyoruz.
Bu arada Kur’ân eğitiminin engellenmesi konu

merhamet edenlerin en merhametlisidir.” Hepiniz evleri

memiş .

sunda sorularımıza cevap vermeyen Diyanet İşleri Es

Ölmüş insanlarla hesaplaşılmaz. Yaşayan insanla

ki Başkanlarından Süleyman Ateş ve Tayyar Altıku-

rın Cehenneme çıkan yolunu nasıl Cennete çeviri

laç; Milli Eğitim Eski Bakanlarından Hikmet Uluğbay ve İlahiyatçı milletvekilleri MHP’li Abdurrah

rim diye çalışılır.

man Küçük ve A N AP’lı, Mehmet Keçeciler’in isim

konuşurken: “M uhakkak bize şöyle vahyolundu: “Şüp

lerini zikretmeyi gerekli görüyoruz. Sorularımıza ilgi

hesiz azap,(Allahın âyetlerini) yalanlayan ve yüz çeviren

gösterenlere ise teşekkür ediyoruz.

üzerinedir” der. Firavun, mantığını çalıştırır ve: "Peki

Musa aleyhisselâm, Firavun ve ileri gelenleriyle

ya ilk çağlardakilerin durumu ne olacak?” diye sorar
(Taha 51). Bu soru Hz. Musa’yı zor durumda bıraka
cak bir soru zanneder. Eğer Hz. Musa: “Hepsi Cehen
M A H M U T T O PT A Ş:

nemdedir” derse orada bulunan komutan ve danış
manlar, babalarına ve analarına olan sevgileriyle Hz.

“Görevimizi Yapalım”

Musa’ya daha da kinlenecekler. Ama Hz. Musa’nın:

Herkes görevini yapar. Ateş yakıyor, akrep sokuyor
diye kızılmaz. Biz, Müslüman olarak içinde bulundu

bim şaşmaz ve unutmaz” (Taha 52) diyerek Firavun’un beklentisini boşa çıkarır.

ğumuz şartlarda, sahip olduğumuz imkanlar içinde

Bir örnek olsun diye Haccac-ı Zalim ile Said bin

görevimizi yapalım. •
Zariyat sûresinin 53. ayetinde eski kafirler daha

Cübeyr arasında geçen konuşmanın konumuzla ilgili

“Onların bilgisi Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. Rab-

sonra gelenlere vasiyyet mi ederler diye sorduktan

bölümünü vereyim:
Haccac: “Muhammed (s) hakkında ne dersin?”

sonra azgınlığın buna sebep olduğunu söyler. Japon
ya’daki kuduz köpekle Amerika’daki kuduz köpek

vahyi doğruladı, onunla cahillikten kurtardı. O, doğru

birbirini tanımaz, telefonlaşmaz fakat ısırınca aynı

yolun önderi ve rahmet peygamberidir.”

etkiyi gösterir. Kafirlik de Firavun’da, Ebu Cehil’de
ve günümüz katirinde aynı etkiyi gösterir.
Bütün dünyadaki ordular, bütün güçleriyle bir

Said: “O, peygamberlerin sonuncusu, Allah, onunla

Haccac: '“Dört halife hakkında ne dersin?”
Said: “Ben onların vekili değilim.”
Haccac: “Onlardan hangisini daha çok seversin?”

araya gelseler Allah’ın yarattığı güneşin doğmasını

Said: “Hangisinin ahlakı daha güzel ise, hangisinden

engelleyemedikleri gibi, A llah’ın kelamı Kur’ân’ı da

Rabbim daha çok razı ise. ”
Haccac: “A li ile Osman hakkında ne dersin, on

engelleyemezler.
Rabbimiz geçmiş toplumlann yaptığı kötü işlerin

lar Cennetteler mi, yoksa Cehennemdeler mi?”

karşısına dikilen peygamberler ve ümmetlerinin zafe

Said: “Eğer ben, Cennete ve Cehenneme girip de

rini haber verdikten sonra: ‘‘Onlar bir ümmetti geçti

oradakileri görseydim sana haber verirdim. G ayba ait bil

gitti. Kazandıkları kendilerinedir. Sizin kazandıklarınız

mediğin şeyi bana niçin sorarsın?”

da sizedir ve siz, onların yaptıklarından sorumlu tutulma

Haccac: “Abdül Melik bin Mervan hakkında ne

yacaksınız” (Bakara 134) buyurur.
Mekke’nin fethi günü bütün kâfirler, katiller, zor
balar, zalimler, vurguncular, soyguncular, elleri böğ

dersin?”

ründe, boynu bükük olarak sevgili peygamberimizin

Dikkat edilirse kendi çağının zalimleriyle hesap
laşıyor ama geçmişten yalnız Peygamberimizi savu

karşısına dikildiklerinde onlara Sevgili Peygamberi
miz: “Size ne yapmamı bekliyorsunuz?” der. Suçluların
başları öne eğik olarak “Biz seni, babanı, dedeni, tanı
rız- Baban ve deden kerim/cömert, iyilik sever adamdı.
Senden de o beklenir” derler. Efendimiz de: “Ben de
Yusuf kardeşimin dediğini derim. Yusuf, kardeşleri

Said: “Onun günahlarından biri de sensin.” (Aliyyül-Kâri, Şerh’ü Şifa 1/39)

nuyor. Çünkü O, kıyamete kadar geleceklerin yol
göstericisidir.
“Tecellide tekrar yoktur”; her tarihi olay kendi
çağının, bölgesinin, insan ve malzeme imkanları
içinde gerçekleşir.
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Bin tane karanlığa söven adam yerine, bir tane
ışık yakan adamın olsun daha iyi.
Açlık ve sefalet üzerine çok önemli eserler veren
bir çok adam yerine, toprağa tohum atıp üretip insanları doyurduktan sonra

ride Cumhurbaşkanı, birinin Başbakan, öbürünün
bakan, bir başkasının asker, bürokrat, hukukçu, tek
nokrat, sanatçı, sporcu vs. olacağını hesap ederek
eğitiniz. Siz imanlı, liyakatli, vicdanlı, dirayetli, ilmi,
medeni cesaretli öğrenci yetiş

onlara tohum atmasını, har^

tirmeye bakın, ondan sonra
hangisini seçerlerse seçsinler
önemli değil” demiştim.

man kaldırmasını öğreten
daha iyidir.
“Din elden gidiyoooor'’di'

3-

Başörtüsü nedeniyle

ye bağıranlar ve bağırırken
boğazlarını yırtanlar yerine
din için iman için bir adım

görevine son verilen bir öğ
retmen hanım, hizmet ola
rak hiçbir şey yapamamak

atanlar daha iyidir.
Kur’ân'i Kerim’de Rabbimizin güzel isimleri 4842

tan şikayet etti.

defa geçmekte. Rabbimize

yapmakta olduğu çay soh

işaret eden O, Onu, Ona,
Ondan, Sen, Seni, Senden,
Sana gibi zamirler bu raka

betlerini ders sohbetlerine
dönüştürüverdiğini, sitenin

ma

dahil

değildir.

Ona, bir ev hanımının
apartmandaki hanımlarla

çocukları cumartesi-pazar
günleri oynarken hepsine bi

Yine

Kur’ân-ı Kerim’de şeytan kelimesi çoğuluyla birlikte
88 defa geçmekte. Biz hep olumludan, üretimden,
faydalıdan bahsedelim, onu öğrenelim ve öğretelim.
Yapabileceğimiz Çağdaş Örnekler
1'Konya’ya konferansa gittiğimde bir öğretmen
emeklisine sordum: Durumlar nasıl? Dedi ki “Çok
iyi, insanlarımıza yol gösterilirse üzerine düşeni yapı
yor.” Sen ne yapıyorsun? dedim.
' Sanayiye gidiyorum. Birkaç tane iş yerini ziyaret
ediyorum ve işverenlere “Öğretmen emeklisi olduğu
mu, arzu ederlerse çalışanlarının uygun bir zamanın
da gelip onlara ‘‘îlmihar’ bilgileri verebileceğimi, kar
şılığında ücret istemediğimi söylüyorum. Dört-beş kadar
iş yeriyle anlaşıyorum. Bir sene devam edip ikinci se
ne iş yerlerini değiştiriyorum. Böylece dinini bilen işçi
ve esnafın yetişmesine katkıda bulunuyorum'" diyor.
Emekli olan veya olmayan, vakti müsait olan sizler de aynısını bulunduğunuz şehirde yapabilirsiniz.
“Ben esnaf adamım. Dükkanımdan ayrılamam”
diyenlere bir terzinin yaptıklarını söyleyeyim. Terzi,
iş yaptığı caddedeki esnafa haber verir ve isteyen be
nim dükkana gelir ve benden Kur’ân okumasını öğ
renebilir. Sabah saat sekizden akşam yediye kadar ço
cuklarınızla beraber gelebilirsiniz. Ben hem işimi ya
parım hem öğretirim der ve başlayıverirler.
2Elli kadar öğretmene yaptığım bir konuşmada:
“Cumhurbaşkanı şu mu olsun, Başbakan bu mu olsun
tartışmasına girmeyin. Siz öğrencinizden birinin ile
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rer çikolata dağıttıktan sonra tatil günlerinde saat
11.00’den 12.00’ye kadar Kur’ân dersi verebileceğini
haber verdiğini ve bir dershanelik öğrenci toplayıverdiğini söylüyorum.
Biz, yeryüzünü dershane kabul etmişiz. En sıkı ol
duğu dönemlerde Haydarpaşa istasyonundan Adapazarı’na kadar tren kompartımanında hergün öğrenci
lerine ders verenlerin gayreti gözlerimizin önünde.
4 ' Diyanet işleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yıl
maz Beyefendinin imzasıyla valiliklere yazdığı 02-062000 tarih ve B.02.1.DİB.0.12.00.01/239-633 sayılı
yazısında Cami dersleri için:
a) Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân meali
b) Temel dini bilgiler
c) Hatemü’l Enbiya
d) Seçme hadisler
başlığı altında verilecek derslere, camilerimizde
devam edelim, cami görevlilerine yardımcı olalım.
Cami görevlilerinin ilk öğretimde okuyanlara
Kur’ân öğretmesi yasak olsa da bir yaşından yüz yaşı
na kadar herkese Kur’â n ın manasını anlatma yasağı
yoktur. Çünkü camiye gelecek cemaatın yaşı kanun
la belirlenmemiştir. Onun için imam ve müezzinleri
miz camiye gelen insanlar yaşı ne olursa olsun, Tef
sir, Hadis, Fıkıh ve sevgili Peygamberimizin hayatını
öğretmekle görevlidirler.
Bilenler bilmeyenlere Kur’ân-ı Kerim’i öğretsinler.
5-

Ayak üstü kitapçılık yapan bir tanıdığım var. Ki

tap piyasasında satışa sunulan bazı kitapları alır, okur
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ve beğendiği kitaplardan biraz daha alır ve o kita
bı satmaya başlar. Şimdi İstanbul gibi kültürün mer
kezi olan bir şehirde sırtındaki çantayla kitapçılık ya
pan bu insana ben sevgi ve saygı gösteriyorum.
“İşsizim” diyen bir insan

alın terini karıştıranların başarısız olması mümkün
değildir. Ağzı kalabalık, çenesi düşük, boşboğaz, pis
boğaz insanlar konuşurken mangalda kül bırakmazlar
ama iş başa düşünce kırk dereden su getirerek her işin

derhal sırtına bir çanta kitap

olmaz tarafını bulup söyler
ler.

alır ve dükkan dükkan dola

9- Gönenli Mehmet Efen

şırsa o günün emeğinin kar

di, Denizli hapishanesinde
altı ay yatar. İlk vardığı gün

şılığını mutlaka alır. “Yatan

tanışmayla geçer. İkinci gün

aslandan dolaşan tilki daha
iyiymiş”. Bu işe başlayacak

mahkumlara Kur’ân okut
maya başlar. Denizli ve çev

olan arkadaşlar önce sataca
ğı kitabı okusunlar. En fay 

resindeki bir çok imamın
kendisinin hapishanede öğ
rettiği insanlar olduğunu

dalı gördükleri kitabı satsınlar.
6- Avukatlardan biri, dost
larına kitap veriyor ve eğer

söylemişti.
10- Bahkesir-Dursunbey’li

okursa yeni bir kitap daha
vereceğini söylüyor. Bir haf

Sarı H oca, Kur’ân okutma
nın en büyük suç olduğu

ta veya bir ay sonra kitabı
okuduğunu söyleyen dostu
na, “sana sorular fakslıyorum, cevaplarını kopya çe

günlerde hiç ara vermemiş.
Şu anda Balıkesir ve Bursa civarında bir çok imam

kerek yaz ve bana gönder ben de sana kitabını göndereyim”diyor. Arkadaşı evinde veya iş yerinde kop
ya çekerek soruları cevaplıyor. Avukat cevapları ye

onun yetiştirdiği insanlardır.
11 - Esnafımız ekonomik kriz nedeniyle akşama kadar
dükkanın kapısından girecek müşteriyi bekliyor.

terli bulunca ikinci kitabı gönderiyor. Bu hareket

Çeklerin, senetlerin günleri yaklaştıkça hafakanlar
basıyor, kriz krizi doğuruyor. Böyle boş zamanlarda

kırk kitaba kadar varıyor. Tabii ki kitap sevgisi başla
dıktan sonra avukat, kitabın adını söylüyor ve okuya
cak olan kişi kendisi satın alıyor.
Çantasında kitap satarak geçimini temine başla
yan kişi, kitabı okuduğunu söyleyenleri imtihan et

Kur’ân okuma veya okutma ile meşgul olabilseler ha
fakanlar basmayacak, kriz, yeni krizler doğurmaya
cak.
12- Lise veya üniversiteyi bitirmiş fakat iş bulamamış,

tikten sonra yeni kitaplar getireceğini söyleyerek iki

bunalıma girmiş veya girmek üzere olan insanlarımız,

işi birden yapabilir.
7- Halen görev yapan bir müfettişin, teftişe gittiği il

hemen Kur’ân okumayı öğrenmeye, biliyorlarsa öğ
retmeye başlarlarsa bunalımdan kurtulurlar.

veya ilçedeki vali, kaymakam, müdürler, savcı ve ha
kimlere mutlaka kitap hediye ettiğini bilirim. Bu se

13- Üniversitede öğretim üyesi olanlarımız, dersleri
nin dışında mesleki çalışmalarından yoruldukları bir

vimli insan arada bir uğradığında çantasındaki kitap

zamanda

lara bir bakarım veya neler olduğunu sorarım.
8- Gaziantep’te bir değerli insanın gece lokantaların
artan yemeklerini çöpe dökmelerini engelleyerek,

Kur’ân’ı öğrenme veya öğretmeye başlarlarsa hem
dinlenmiş hem de dinlendirmiş olurlar.

onları temiz kazanlara alarak yüzlerce fakirin karnını
doyurduğunu duydum. Alın size parasız bir adamın
yüzlerce fakiri nasıl doyurduğunun örneği. Hiçbir şey
yapamasanız bile lokantacıya dökeceği yemekleri,
göndereceği fakire vermesini söyleyip, lokantacıyla
fakiri tanıştırıvermesi bile büyük iştir.
Bir işe dört elle sarılanlar, elinden geleni yapmak

dinlenmek

için

ayırdıkları

zamanda

14- Yaz tatiline çıkanlar, gittiğiniz her tatil köyü
veya şehrinde kaldığınız yere yakın bir yerde Cami
var. Orada Diyanet İşleri Başkanhğı’nın tayin ettiği
bir görevli var ve size Kur’ân’ı öğretme görevi var.
Hem tatilinizi yapınız hem de Kur’ân’ınızı öğreniniz.
“Ben biliyorum” diyorsanız, iyi ya işte hemen bir in
san bulunuz ve siz öğretiniz. Bu yazın size kazandırdı

için geceyi gündüze katanlar, kendini işe veren, bu

ğı faydalardan biri de bu olsun.
15- Bu yaz tatile çıkarken yanınızda roman götürece

yolda alın teri döken, dirsek çürüten, ayakkabı eski
ten, durup dinlenmeden, göz nurunu, el emeğini,

ğinize bu sene bir Kur’ân tefsiri götürün ve zaman ayıra
rak okuyun.
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ve insanlığın hayrına olan şeylerden kaçamazlar. Bir

K A ZIM SA Ğ LA M ;
“K ur’ân’dan Kaçmak Fıtrattan Kaçm aktır”
Ömer M. Yaman: Bildiğiniz gibi; mevcut koalisyon
hükümetini oluşturan partilerin milletvekillerinin
oylarıyla Temmuz 1999’da Meclis’te kabul edilen ya-

insan bunlardan kaçarsa, kendisinden, kendi fıtratın
dan kaçıyor demektir. Böyle bir insanın, toplumun,
devletin varacağı yer de karanlıktır. Geriye doğru
gitmektir. Aslında Müslümanlara mürteci diyenle
rin, bu manada kendileri mürtecidir. O manada da ir
tica geriye gitmektir; Kur’ân’ın aydınlığından, zulümatın karanlığına gitmektir.
Bu yasaklamanın anlamı; toplumun Batı’nın ku-

sa gereği 12 yaşından küçük çocukların kurslarda

lu-kölesi olması anlamına gelir. Dolayısıyla batılılaş

Kur’ân öğrenmesi resmen yasaklanmıştı. Dolayısıyla
genellikle yazın açılan Kur’ân Kurslarında verilen
eğitim ciddi bir darbe yedi. Sizce Kur’ân eğitimine

manın ve çağdaşlaşmanın da, toplum tarafından na
sıl anlaşılması gerektiğinin de bir göstergesidir. İn
sanlar sürekli Batı medeniyetine dahil olacağız, çağ

ilişkin bu yasaklama ne anlama geliyor? ve Kur’ân-ı
Kerim’le yeni nesiller arasındaki bağı koparmayı he

daşlaşacağız, moda tabirle küreselleşeceğiz diyorlar.

defleyen zihniyet nasıl bir zihniyettir?

Fakat sanki bunu tüm insanlık için eşit bir pazar ya
hut da kendisini herkesin ifade edebileceği bir ortam

Kazım Sağlam: İki yıl önce çıkan bu karar ne an
lama gelir? Şu. anlama gelir ki insanlar; Kur’ân’dan,

gibi, anlamaya/anlatmaya çalışıyorlar, fakat öyle de
ğil. Kur’ân-ı Kerim’in yasaklanmasının da böyle bir

aydınlıktan, hidayetten, nurdan korkuyorlar. Kork
tukları için de önünü kesmeye çalışıyorlar. Bunu ne
kadar gerçekleştirebilirler diye tarihe baktığımızda,

temeli var. Batıklar; siz eğer küreselleşecekseniz,
dünya ile uyum sağlayacaksanız ancak böyle bizim

benzer örneklerin yaşandığını fakat hiçbirisinin bunu
gerçekleştiremediğini görmekteyiz.

anladığımız gibi yapabilirsiniz, aksi takdirde kendiniz
başka bir çözüm bulamazsınız demektir. Kur’ân’ı ya
saklamak böyle birşeydir.

Aslında bu tavır; bir medeniyet göstergesi ve ner-

Tabi, karşı tarafın kendine göre paniklemesi hak

de durduğumuzun da bir belirtisidir. Türkiye toplumu

lı birşeydir. Çünkü dünyaya materyalist baktıkları
için yegane din olan İslam, onlar için tarihte kalmış
birşeydir. Dini böyle gördükleri için açmaza giriyor

batılılaşmaya başlayınca kıblesini/yönünü değiştirdi.
Dolayısıyla Batı’yı her alanda kıble edinen zihniyet;
bize, bu topluma ait, İslam’a ait olan ve bu topluma
ruh veren değerleri ortadan kaldırmak istedi. Bunu
yaparken de dinin ilk kaynağı Kur’ân’a yöneldiler ve
oradan başlamayı düşündüler.
Kur’ân’dan kaçmak, aslında birşey ifade etmez.
Çünkü insanlar; gerçekten, hakikatten, hidayetten

lar. Ve şimdi öyle bir zamandayız ki, insanlar hem di
ni hayatlarına hakim kılıyorlar, hem de dünyanın
problemlerine çözüm üretiyorlar. Bu ikisi bir araya
gelince karşı taraf panikliyor; işi kendilerine göre
kökten halletmeyi düşünüyorlar. Bize tarih gösteriyor
ki, Hz. Adem’den bugüne kadar bu tavrı sergileyen
ler muzaffer olamamışlardır. Çünkü bu dinin yegane
sahibi A llah’tır. Ve bu toplumun da varoluşu Müslü
manlıkladır.
Yani Türkiye toplumunun kimliği İslam’dadır.
Eğer dini siz çıkarırsanız, bu toplum kimliksiz kalır.
Dolayısıyla bir toplum kimliksiz yaşayamaz. Bunu iyi
biliyorlar. Kur’ân’a savaş açmak olur mu?, Allah’la
savaş olur mu? A llah’la savaşan ebediyyen yenilmeye
mahkumdur. Şimdi böyle bir savaşa kalkışıyorlar,
ama hepimiz göreceğiz ki, kendileri kaybedecekler
dir.
Yaman: Bir süredir Kur’ân’la Müslümanların ba
ğının koparılmaya çalışıldığı ve baskıların yoğunlaş
tığı bir süreç yaşıyoruz. Ve bu süre zarfında Türki
ye’nin her alanda tıkandığını da görmekteyiz, öyle
değil mi?
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Sağlam; Elbette... Toplumla kavgalı, Kur’ân’la
kavgalı, A llah’la kavgalı, peygamberle kavgalı bir
halde, nereye gidilebilir! O zaman, başka bir kimlik
bulsunlar bu topluma. Ama bulamıyorlar. Sistemin
asıl çıkmazı ve sıkıntısı budur. îslam kimliğini tasfiye
eden fakat yerine bir kimlik de bulamayan bir kim
liksiz hali. Bu hırçınlığın ve öfkenin asıl nedeni de iş
te bu kimliksizliktir. Kur’ân, bu toplumun iliklerine
işlemiş kimliği olmuştur. Ve bu toplumun kimliği
müslümanlıktır. Üstü örtülmüş olabilir, küllenmiş
olabilir, hurafelere bulaşmış da olabilir ama neticede
siz bu dini çıkarıp atamazsınız aleni bir şekilde. Eğer
illa toplumun kimliğini değiştireceğiz derseniz, bu
toplum kimliksizleşir ve böyle bir toplum da ayakta
duramaz. Kendini ifade edemez. Yani benim adım
Kazım, bir başkasınınki Ali mesela. Birisi diyor ki sen
artık Kazım olma, peki ne olayım? İsim değiştirirken
bile dilekçeyle bir ismin yerine başkasını alıyorsun.
Fakat bunlar değiştirmemizi istediklerinin yerine
hiçbir şey koymuyorlar. İnsanı var kılan şey kimliği
dir. Bu toplum kimliğini Kur’ân’dan tarafa seçmiştir.
Eğer kendileri kimliksiz yaşayacağız biz derlerse yaşa
sınlar ama bu toplum kimliksiz, Kur’ân’sız olamaz.
Kur’ân’a cephe alanların ne bugün, ne de geçmişte
kimlikleri olmadı. Bu topluma ait olmadılar hiçbir
zaman. Ne Kurtuluş Savaşı’nda bunlar vardı, ne de
toplumun en zor günlerinde. Savaşlara Kur’ân oku
yan ve onunla amel eden insanlar gitti. Kur’ân’ı kal
dırırsanız insanlar niye ölsün, niye bu vatanı savunsun;
Gerçekten bu insanlar zor durumda, şu an ben bu
Kur’ân’ı yasaklayanların yerinde olmak istemezdim.
İçine düştükleri bu acziyet, bu açmaz yüzünden sağ
lam hiçbir kurum kalmadı ki, tüm pisliklerinin altın

Bu karanlık zihniyet kendi pisliklerini örtmek için,
toplumun da aynı oranda kirlenmesini, dejenere ol
masını istiyorlar, diyebilir miyiz?
Sağlam: Evet doğru. Yahudiler de böyle yaptı yıl
larca. Başkasını da kendileri gibi bozarak rahat etme
ye çalıştılar. Bu iyi ve erdemli bir hareket değildir.
Hayırlı insanlar herkesin hayrını isterler ve hayırda
yarışmalarını isterler. Ben hırsızsam tabii ki bütün in
sanların hırsız olmasını isterim. Kur’ân’a karşı çıkan
lar kirlidirler, karanlıktırlar, psikolojileri bozuktur,
ekonomik ilişkileri, aile hayatları bozuktur. Karşıları
na dimdik duran bir kimlik çıkınca da bunlar panik
liyorlar.
Yam an: Peki Müslüman aileler çocuklarına
Kur’ân’ı öğretmek veya öğrenmelerini sağlamak için
nasıl bir model geliştirmelidirler ve evlatlarına A l
lah’ın kitabını öğrenmeleri noktasında, bu dayatma

da Kur’ân’ı yasaklayanlar ve ona seyirci kalanlar çıkı

ların üstüne çıkarak nasıl bir alternatif eğitim şekli

yor. Birisi çıkıp Kur’ân’ı yasakladım ama ben temizim

geliştirmelidirler? Bu konuda siz ne önerirsiniz?

diyemez. Kendi kirliliklerini başkalarını da kirleterek

Sağlam: Çağımızdaki teknolojik gelişmeleri hesa

örtbas etmeye çalışıyorlar. Biz onlar gibi kirleneme-

ba katarak söylersek; 1940’lar gibi bir daha olmaz. İn

yiz. Çünkü biz Kur’ân’ı nur olarak, hidayet olarak ve

ternet var, programlar var, cd var, herşey var. Bir ke

yegane kurtuluş kaynağı olarak görüyoruz. Kur’ân, is

re 40’lara dönme hayalinde olanlar bu hayallerinden

ter inansın ister inanmasın herkesi aydınlatır. İnsan

vazgeçsinler. Dinin sahibi Allah’tır ve fert fert bu di

lar Kur’ân’ın nurunu söndüremezler. Tarihte birçok

ni bize bildirmiştir. Bize Müslüman olarak düşen ise,

örneğiyle; Kur’ân’a cephe alanlar, kendini ilah adde

herkesin kendi ailesinden başlayarak A llah’ın kitabı

denler, sahte peygamberler çıkmıştır. Ama hepsinin

nı ulaşabildiği yere kadar götürmesi, tanıştırmasıdır.

sonu hüsran olmuştur ve bugün de sonra da hüsran

Ben şuna da eminim ki, Müslümanlar Kur’ân’ın öğ

olacaktır. Şu anda da bu cephe alanlar Türkiye’nin

renilmesinde öyle teknikler geliştirecekler ki, bu ya

siyasi ve ekonomik sıkıntısının mümessilleridir ve bu

sakçı zihniyet, yaptıklarına pişman olacaklardır.

açmazdan kurtulamamaktadırlar.
Yam an: Değindiğiniz nokta gerçekten önemli.

Bir dönem sonra, çocuklarınızı gönderin gene biz
yetiştirelim diyeceklerdir. Fakat bu sefer biz gönder
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meyeceğiz. Artık karşılarında 1900’lü yılların ba

Yavrularımızın dünya hayatlarını (Para kazanma

şındaki Müslüman zihniyet yok. Ne istediğini bilen,

larını) düşündüğümüz kadar, kamil bir mü’min

Kur’ân’ı kendi hayatına hakim kılmış, bilgili Müslümanlar var. Akılları varsa Müslümanlarla uzlaşma

olmalarını ve ehedi mutluluğu kazanmalarını da

yolunu denesinler. Sadece Kur’ân öğretiminde değil,

Gazete okumaya, televizyon seyretmeye ayırdığı

toplumsal, ekonomik ve siyasal anlamda her konuda
Müslümanlarla anlaşmak zorundalar. Toplumsuz bir

ye, anlamaya ve öğretmeye de ayırmalıyız.

düşünmek zorundayız.
mız vaktin bir kısmını Kur’ân’ı okuyup öğrenme

devlet yaşayamaz. Bu toplumda da var olan insanlar

Ev halkımızın kulaklarının ve gönüllerinin

Müslümanlardır. Ve biz bu toprakları terketmeyiz,

Kur’ân’a aşina olması için teyp kasetlerinden bol

dileyenler gidebilirler. Dünya bir günden ibaret dedeğildir ve tarihte bunun fazlası zulümlere maruz kah

Teknolojinin yeniliklerinden istifade ederek

mıştır Müslümanlar. Ama A llah’ın kitabı Kur’ân ve

Kur’ân okumayı bilmesek dahi bir mealden anla

dini İslam ebedi varolmuştur. Kimin Allah’a ve Peygambere gücü yetiyorsa da buyursun savaşsın!

bol Kur’ân dinlemeliyiz ve dinletmeliyiz.

mını takip ederek Kur’ân dinleyebiliriz.
Boş ve lüzumsuz T V program ve haber gürültüle
ri yerine, aile fertlerimizle birlikte Kur’ân saati
miz olabilir. Tıpkı haber saatleri gibi... Ötelerden
ve gerçeklerden haberler veren kurtuluşumuzun

YILM AZ ADEM OĞLU
Kur’ân’ı Nasıl Öğrenebiliriz?
Müslümanların hayatında, “Sizin en hayırlınız
K ur’ân'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” kaidesince
Kur’ân eğitim ve öğretimi önemli bir yer tutmuştur.

şifresi olan Kur’ânî haberler...
Bilgisayar imkanı olduğunda Kur’ân öğreten CD
lerden istifade edilebilir.
Çocuklar evlerimizdeki olay ve hareketlerin (ko
nuşmaların) resmini çekerler. Bu sebeple evleri
mizin gündemi İslam ve Kur’ân’dan uzak kalma

Kur’ân’ı daha güzel ve çabuk nasıl öğrenebileceğimi

malıdır.

zi maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

Çocuklarımızın ellerinden tutup bizzat Hocasına
götürmeli ve derslerini takip etmeliyiz.

Anne-Babalara Düşen Vazifeler

Kur’ân ve dini bilgiler öğrenmesi için çocuklara
sevecen yaklaşılmalı, çeşitli hediyelerle teşvik

Her şeyden önce çocuklarımızın Kur’ân öğren
mesi gerektiğine samimiyetle inanmalıyız.

edilmelidirler.

Evlatlarına dinini ve Kitab’ını öğretmek, her ba

çocuğumuzdan Kur’ân dinlemek ve dini sorular

ba ve annenin asli vazifesidir.

sormak, sonra da hediyeler takdim etmek diğer
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kardeşlerini ve arkadaşlarını teşvik etmek için çok

dopdolu bir gün geçirilmelidir.

güzel olur.
Haftada bir akşam ailenin bütün fertlerinin işti
rakiyle bir tefsir ve hadis kitabından en az yarım

Arasıra bilgi yarışmaları, şiir okumaları ve hika

saat kadar bir bölüm okunmalı ve mütalaa edil
melidir. Eğer okuma işini çocuklarınızla sırayla
yaparsanız evinizde ayrı bir manevi havanın esti

yapılmalıdır.

ğini sizler de fark edeceksiniz.

mamız gerektiğinin planını çok iyi yapmalıyız.

Bütün bunlar anlık olmayıp daimi olmalıdır. Bu
süreç devam ettiği müddetçe evimizde bir bere

Uygulamalı eğitim en başarılı eğitimdir. Mesela

ketin hasıl olduğunu hepimiz hissedeceğiz. Buna

renci imam olmalı, siz de saflar arasında gerekli

lımlarınız azalacak, Allah’ın rahmet ve bereketi
nin üzerinize sağanak halinde indiğini yaşaya

düzeni sağlayarak bir taraftan da namaz dualarını

caksınız.

mamlamalısınız. Talim usulüyle namazı bir çok de

Kur’ân Öğreticilerine Düşen Vazifeler

ye anlatımları yaptırılmalıdır. Kısacası yaz kursu
değil yaz okulu düşüncesiyle eğitim ve öğretim
Dersler planlı-, programlı ve müfredatlı olmalıdır.
Kırk kırkbeş günde neleri, nasıl, ne zaman anlat

namaz; Bütün öğrencileri saf tutturmalı, bir öğ

okuyarak onlar da tekrar ederek iki rekati ta
fa kıldırınızDersleri öğretirken bol tekrar, dualarda da talim
çok faydalıdır. Siz okuyun onlar tekrar etsin; keli

Öncelikle, eğitim ve öğretim işinde ihlaslı, gay
retli ve bir eğitimcide bulunması gereken vasıfla
ra haiz olmak gerekir.
Sınıf veya kurs ortamı itici değil çekici olmalıdır.
Loş bir hava, köhne bir mekan olmaktan ziyade
aydınlık, temiz, düzenli ve sistemli bir mekan ol

me kelime, cümle cümle...
Arada bir gönülden, samimi sohbetler yapmayı da
unutmayınız. Hikayelerle, örneklerle ve güzel
sözlerle anlattığınız şeyleri zenginleştirin. Pey
gamberimizin hayatından örnekler bulup anlat
mak derslere ve dine motive açısından çok

malıdır.
Teknoloji kullanılmalı, bilgisayar, VCD, CD ve

önemlidir.

tepegöz imkanları olursa iyi olur.
Öğretmek değil, sevdirmek prensibinden yola çı

mek gerekir.

kılmalıdır.
Diğer eğitici ve meslektaşlarla işbirliği içeri
sinde istişareli olarak çalışılmalıdır.

Öğrencilerin velileri ile görüşmeyi ihmal etme
Her şeyden önce bu iş için ciddi olarak vakit ay
rılmalıdır.

Dini bilgileri öğretme, Kur’ân ve elif-ba öğretme
metodu ile ilgili eserler okunmalıdır. Çocuk
eğitimi ile ilgili birikimli olunmalıdır. Ma
alesef bugün bizler hala amatörce bir şeyler
öğretmeye çalışıyoruz.
Hayırsever insanlarla istişareler yapılmalı
onların teşvik ve desteklerinden istifade
edilmelidir. Öğrencilere çeşitli hediyeler
takdim edilebilir; kitap, takke, tespih, başör
tüsü...vs.
Kursun ortasında ve sonunda dereceye giren,
Kur’ân okumayı öğrenen çocuklara bir prog
ram yaptırılmalı, bütün öğrencilerin velileri
davet edilmeli, Kur’ân ve din eğitiminin
önemi vurgulanmalıdır. Programın içeriği
sosyal ve kültürel aktivitelerle zenginleştiri
lirse ve çocuklar iyi hazırlanırsa çok şeyi an
latmaya yeter de artar bile...
Öğrencilerle piknik programı yapılmalı ve
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Gençlerimizin Kur’ân eğitimi ile beraber ağırlık'
h olarak dini bilgiler ve ahlak eğitimi üzerinde dur

o, anlamak için değil de sadece sevap olsun diye oku

mak daha faydalı olacaktır.

nursa onunla bir yere ulaşılamaz. Böyle bir şey, tıpkı

Bu vazifeyi çok ciddiye alan bir insan daha güzel

kaliteli bir balın, sırf görüntüsü ve kokusu ile yetin

usûller ve imkanlar bulur. Niyetinde samimi olanın

meye benzer.

Kur’ân, en doğru ve en sağlam olana ulaştırır ama

Allah Yâr ve Yardımcısıdır.
Öğrencilere Düşen Vazifeler
Kur’ân öğrenmenin müslümanlığın bir gereği oh
duğunu bilmek

Allah Teâlâ şöyle buyurur:
înanmış kimseler için Allah'ı gönülden hatırlama ve
ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı hâlâ gelmedi
mi? Sakın daha önce kendilerine Kitap verilenler gibi olmayalar. Onların üzerinden uzun zaman geçmişti de

Hocalarını can kulağı ile dinlemek

kalpleri katılaşmıştı. Onlardan çoğu yoldan çıkmış du

Arkadaşlarına da bu güzel şeyleri anlatmak ve

rumdadır. (Hadid 57/16)
Dine inanmak isteyen, hangi eğitim seviyesinde

onları da derslere götürmek için çalışmak.
Daha kısa sürede daha çok şey öğrenmek için

ve ne durumda olursa olsun inanır ve inandığı gibi

gayret etmek ve hocalarıyla, anne-babasıyla gö
rüş alışverişinde bulunmak.

boşluğu hurafelerle doldurur. Zamanımızda nice ilim

yaşamaya çalışır. Eğer inancını doğru öğrenememişse

Öğrendiklerini evde uygulamaya çalışmak. (Ye
mek duası yapmak, namaz kılmak, anne ve baba

olarak dinini yaşama gayretine girmiş ama inancı ile

sına da uygun zamanlarda anlatmak gibi...)

ilgili yeterli bilgisi olmadığı için sonradan hurafecile-

Kendi arkadaşlarına ve özellikle de kendinden kü

rin ve istismarcıların esiri haline gelmiştir.

adamı, yüksek bürokrat, sanayici ve iş adamı samimi

çüklere öğretme çabası içinde olmak. En güzel öğ

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

renme; öğretmekle mümJcündür.
Kur’ân ve dini eğitimi önemsemeyen arkadaş
çevresinin etkisinde kalmamaya gayret etmek.
Sadece bu kursların dinimizi öğrenmek için ye
terli olmadığını bilerek daha çok okumaya ve araş

“Kim yola gelirse sadece kendi için gelir. Kim de yo
lunu kaybederse sadece kendi aleyhine kaybeder. Hiç bir
günahkar başkasının günahını çekmez. Biz de bir elçi
gönderinceye kadar azab etmeyiz. ” (İsrâ 17/15)
Müslümanlığı doğru öğretmek için, Kur’ân meali

tırıp öğrenmeye çalışmak.
Anne-baba, hoca ve diğer büyüklerinin Kur’ân
ve dinimizi öğrenmek hususunda dualarını al

okullarda ders olarak okutulmalıdır. Bu, aynı zaman

mak.

olur.

da hurafelere karşı güvenli ve etkin bir mücadele
Namaz kılan herkesin Fatiha Suresini, namaz su

Allah’a adanan bir hayatın boşa gitmiyeceğini
hiçbir zaman unutmamak.

relerini, Ayet'el-kürsîyi doğru okuması icabeder. Na
maz duaları ile günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan
konularla ilgili buyrukları ve öğütleri içeren ayetleri
de öğrenmelidir. Bunların sayısı azdır. Onları doğru
okumak, kendi harfleriyle öğrenmeye ve o harfleri

AZİZ BA YIN D IR :
Kur’ân’a Olan İhtiyaç
İslam A llah'ın dini, Hz. Muhammed de A llah'ın son
elçisidir. Kur’ân-ı Kerim, hem Hz. Muhammed'in
A llah'ın elçisi olduğunun belgesi, hem de Allah'ın
insanlardan neler istediğini açıkça ortaya koyan ve

doğru seslendirmeye bağlıdır. İmam-Hatip Liselerini
ve Kur’ân Kurslarını bitirmiş olanlar bir yana, bugün
kelime-i şehadeti dahi aslına uygun olarak seslendi
renler pek azdır. Bu durum, yüksek seviyede bilgi ve
görgü sahibi olan nice insanın, bu konuda eziklik
duymasına ve kendini küçük görmesine yol açmakta

güvenli yollarla bize ulaşmış olan ilahı kitaptır. Bu

dır.

sebeple Kur’ân'ı iyi anlamak gerekir.
Allah Teâlâ şöyle buyurur:

li oranda verilmezse dinini öğrenememiş olanların

"Bu Kur’ân, gerçekten en doğruya ve en sağlama
ulaştırır." (İsra 17/9)
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Eğer din eğitim ve öğretimi isteyen herkese yeter
aşağılık kompleksine girmeleri de yanlış davranışlar
da bulunmaları da önlenemez.

■

KUR’AN’A “FRANSIZ KALMA^’NIN
ÖZTÜRKÇESİ
D .M E H M E T D O Ğ A N

G

erek “semavi dinler”, gerekse semavi olmayan
büyük dünya dinlerinin “birincil kaynak’’ları
arasında otantisitesini koruyabilen tek “kut

sorumluluklarını sorumlu bir şekilde yerine getirip geti
remedikleri sorunu üzerinde kafa yormaları kaçınılmaz
hale geliyor.

sal kitap", Kur’ân-ı Kerim’dir. Bu konuda, hem müslim,
hem de gayr-ı müslim bilim adamları ve akademisyen
ler, şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar hemfi
kirler. Bu gerçek, şu an nihilizmin, izafiliğin, sulusep
ken, romantik, sefih, sığ ve ayartıcı bir dünyeviliğin
kolgezdiği ama aynı zamanda bu dünyevileşmenin ön

Anadili Arapça olmayan müslüman toplumların
Kur’ân’la doğrudan ve sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri,
genelde, Kur’ân mealleri ve tefsirleri aracılığıyla müm
kün olabiliyor. Ancak meseleye Türkiye açısındaiı ba
kıldığında henüz “dört dörtlük” Kur’ân mealinin bile
yapılamadığı gibi trajik ve dolayısıyla acilen çözülmesi

celikle Batıdaki aydınlar ve akademisyenler tarafından
kıyasıya sorgulandığı “belirsizlikler çağı" olarak adlandı

gereken hayati bir sorun yaşandığını gözlemliyoruz.
Umran’ın bu sayısında bu saptamalar ışığında Mu-

rılan bir zaman diliminde Müslümanları, Kur’ân’la sa-:
hih, sahici ve özgürleştirici bir ilişki kurmaya icbar edi
yor. Müslümanlar, Kur’ân’la bu anlamda doğrudan irti
bata geçmeyi başardıkları, Kur’ân’ı hayatlarına yeni bir
ruh ve yeni bir dinamizmle aktarmanın imkanlarını ve
yollarını keşfetmeye başladıkları andan itibaren, Kutlu
Kitap Kur’ân’ın, hem “bu belirsizlikler çağı’’na, hem de
köklü sorunlarla boğuşan müslüman toplumlara yepye

hammed Hamidullah’ın Aziz Kur’ân başlığı ile yakınlar
da Türkçe’ye çevrilen mealini kapsamlı bir .semantik,
etimolojik ve terminolojik çerçeveye oturtarak tartışan
önemli bir makale yayımlıyoruz. Hayatının handiyse
çeyrek asrını dil sorunu ve dil çalışmalarına vakfeden
Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu başkanı ve pek çok
“çalışma”nın öncüsü Mehmet Doğan’ın Hamidullah’ın
Kur’ân’ın anlam haritasını tersyüz eden, kavramsal siste

ekmek kadar, su kadar, hava kadar bütün insanlığın ih

mini “çökerten”, temel İslami kavramları, ıstılahları bi
le Kur’ân metninden çekip çıkaran'Türkçe çevirisi dolayımında yazdığı nefis bir makaleyi “ek” olarak veriyoruz.
Mehmet Doğan’ın Türkçe’de “tür”ünün ilk örneği
olduğunu sevinerek (ve tabii aynı zamanda üzülerek)
söyleyeceğimiz bu önemli makalesi’nin bizim özelde
Kur’ân meallerinin sorunlarına dikkat çekmesi, genelde
ise Kur’ân anlaşılması, anlamlandırılması ve hayata ak
tarılması bağlamında karşılaştığımız sorunları harikula
de bir “dil”le çeşitli.yönleriyle masaya yatıran ve tartı

tiyaç hissettiğini görmemiz ve ona göre üzerimize düşen
.sorumluluğu sorumlu bir şekilde yerine getirmemiz ge

şan düşünce ve emek mahsulü makalesinin önümüze
yepyeni ufuklar açacağını, meal ve anlam sorununu ye

rekiyor.
Sadece Müslüman toplumların değil, bütün dünya
nın İslam’ın ve Kur’ân’ın mesajına şiddetle ihtiyaç his.settiği bir ortamda, en azından müslüman toplumların

niden ama daha duyarlı ve esaslı şekillerde düşünmemi
ze imkan tanıyacağını düşünüyor ve üzerimize düşen so
rumluluğu sorumlu bir şekilde yerine getirmekten mut
lu olduğumuzu vurgulayarak, sizleri öncü aydın ve du

ni şeyler söyleyeceğini; müslümanların yeni bir dil geliş
tirerek, zamana ve tarihe özne olarak yeniden müdaha
le edebilmelerini mümkün kılabileceğini göreceğiz.
Batıda bile “seküler aklın ötesi’’nden, “post-seküler
felsefe"den sözedilmeye başlandığı bir zaman diliminde,
tam bu noktada, İslam’ın ve İslam’ın otantik ve otoritatif birincil kaynağı olan Kur’ân’ın her bakımdan vukufiyetle, zihin ve ufuk açıcı bir “göz” ve “dil” ile okunma
sına, anlaşılmasına ve hayata aktarılmaya çalışılmasına
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yarlı in sa n M e h m e t D o ğ a n ’m bu ııe fis m a k a le s i ile h a ş

mümkün olmayan şahısların yaptıkları bir iş konu

haşa bırak ıy oru z.

sunda; hiç bir iddia, hırs ve menfaat kaygısına ka

1/1 ö z ü r B eyanı (Beyan-ı İntizar)

pılmadığımdan, esasen bunlara yer ve gerek olma
dığından emin olmaya çalıştım.

B

ir kaç ay önce, İstanbul’da bulunduğumuz
bir sırada, çeyrek asırlık bir tanışıklık ve

Bu emniyetle, dostlarımdan beni mazur görme
lerini istirham ediyorum!

dostluğumuz bulunan A hm et Kot, hoş gö

rünümlü, şekil itibarıyla mükemmel bir kitap hedi-

1/2 İtiraz B eyan ı! (B eyan -ı İ ’tiraz)

ye etti. “Aziz K u r’ân” kapak düzeninden cildine,
iç düzenlemesine kadar güzelliği, zerafeti, tenasübü

Maalesef, bu “çeviri”ye itirazım var! Bu itiraz doğ

hemen fark edilen bir kitap. Kapak düzeni, bir kaç

rudan " din f bir itiraz değil, lisanı ve irfanı (kültü

yüz yıl öncesinin m otifleri yanında rengi ve yaldız

rel) bir itiraz.

çerçevesi ile klasik bir tesir uyandırıyordu. Daha

Şahsî yaşım yarım yüzyılı geçti. Fakat bin yıldır

da ötesi, sanki nâdir bir yazma kitabın günün tek

müslüman olan bir toplumun ferdi olarak müslüma-

nolojisi kullanılarak az miktarda çoğaltılmış nüs

nım. Geçmişi, geleneği, dili, kültürü medeniyeti

halarından biri olduğu intibaı veriyordu. Harikula

yok sayamam. Dinî, kültürel, lisanî müktesebatımı

de kapak için bu işlerde gerçek bir usta olan A h 

görmezden gelemem. Din gelenektir aynı zaman

met K ot’u sıcağı sıcağına tebrik ettim. Kitap Beyan

da. Kur’ân’ı yazıya geçiren gelenektir, onu bugüne

Yayınları arasında çıkmıştı. Yayınevi sahibi A li

kadar getiren gelenektir, onu nasıl okuyacağımı ve

Kemal Temizer daha önce bir süre benim kitapla

anlayacağımı gösteren gelenektir. T ek harfi, hatta

rımı da yayınlamış, aramızda ekmek tuz hakkı olan

noktası üzerinde titreyen gelenektir. Namaz, ab-

değerli bir dosttu. O nunla dostluğumuzun tarihi de

dest, oruç, uyguladığımız şekilleriyle gelenektir.

çeyrek asın buluyordu. Yayın kurulunda yer alan

"Kitap"la yeni karşılaşmış olamam. O benim efsa

Mahmud Kanık fransızcadan yaptığı tercümelerle

nemde de var, hakikatimde de. Osman Gazi’nin

tanıdığım bir başka dosttu. “Dil ve yazım”dan so

rüyası, Kur’ân’a/Kitab’a duyulan hürmetin sonucu

rumlu görünen A hm et Özalp bir başka tanıdık

olarak görülen cihangirane bir düş olarak benim

isimdi. Güzel bir tanıtm a yazısı için bütün şartlar

devlet efsanemde başköşeyi işgal ediyor.

mevcuttu. “Yayın kurulu”nun “Sunw^”unu ve “Çevıri’ yi okumaya başlayıncaya kadar...

Dille yeni karşılaşmış olamam! Onu benden
öncekiler gibi hazır buldum. Her dil değişir, dil

Önce hiç bir şey yazmamayı düşündüm.

nehri durmaksızın akar. Türkçenin nehri yüz yıldır

Tanıdığım, sevdiğim, saydığım insanların em e

çok hızlı akıtılıyor. Bu yüzden bu nehirde yıkan

ği, katkısı olan bir eser konusunda susmam daha

mak gittikçe güçleşiyor. Su bulanıyor. Akıntılar

doğru olurdu.

bizi kâh bir kıyıya, kâh öteki sahile sürüklüyor. Ka

Fakat, susmakla kendime göre yanlış bulduğum

famızı taştan taşa vuruyor. Hızlı akış, erozyonu ar

bir işi doğru kabul etm ek durumunda kalacaktım.

tırıyor. Kelimelerimizi, kavramlarımızı, dil değer

Başka bir kitap “çevm”si olsa idi, hemen bir kena

lerimizi kaybediyoruz. M anevi vatan topraklarımı

ra bırakır ve üzerinde konuşmayı gerekli görmez

zı sel alıp gidiyor.

dim. Keşke bu kitap dostlarım, tanıdıklarım tara

Bir dil sürekli olarak bazı kelimelerin yerine

fından yayınlanmasa veya en azından bana hediye

başka bazı kelimelerin konulmasıyla zenginleştiri

edilmese idi!

lemez, güçlendirilemez, istikrar kazanamaz. Bir ke

Dostlarımın hatırını elbette hiçe sayamazdım.

limeye karşılık olarak koyduğum kelime, her za

Fakat kafama takılanları, beni rahatsız eden ve

man ıstılahı mânayı, mecazî mânayı taşımayabi

önemli bulduğum hususları kağıda dökmemem ha

lir/hatta ekseriya taşımaz. Çünkü kelimeler bu mâ

linde, mesuliyetten kurtulamayacağım kanaatine

naları zaman içinde kazanırlar. Zamanın kazandı

vardım. Tanıdığım, husumet hissine kapılmam

racağı zenginliği birden kurmam mümkün olmaya
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cağına göre, bir kelimeye karşılık başka bir kelim e

“^er”siz, “ihsan”sız...bir Kur’ân “çei'iri”sini bu yüz

yi koyarken enini boyunu iyi düşünmem gerekir.

den -en hafif tabiriyle- yadırgarım!

Edebî metinler, yazan bağlar. Benim devrimde
yazdmış, dil oyunlarına boğulmuş ve bu yüzden

2/1 K ur’ânı Doğrudan Anlamak Adına

uyandırması gereken tesiri uyandıramamış o kadar
Türkiye’de dinî kavrayışın çeşitli saiklerle Kur’ân-

çok eser var ki.
Edebî tercümeler ise çevireni bağlamakla kal

ı Kerim ’in yalın anlamını bilmekle sınırlandınl-

maz, yazara haksızlık edilmesine yol açabilir. N ite

maya çalışıldığını biliyoruz. Kur’ân-ı Kerim ’i anla

kim, kütüphanemde Batı veya Doğu edebiyatları

maya mâtuf faaliyetler arasında son yüzyılda tercü

nın şaheserleri arasında yer alan nice kitap var ki,

me, meal, çeviri faaliyetlerinin önemli yer tuttuğu

mütercimleri sayesinde Türkçenin vasat eserleri

da bilinmez değildir. Türkçe, Kur’ân tercümeleri

arasında dahi yer almaları mümkün değildir.

ile çok erken devirlerde karşılaştı. Islami devir

Dilimiz bizim baba ocağımız, öz evimizdi. Şim 

Türk edebiyatının ilk numunelerinden sayılan,

di o evde kiracı bile değiliz. Pansiyoner olarak

M. 12. asra tarihlenen Atabetü’l'H akayık yirmi

oturduğumuz, yabancısı olduğumuz bir mekân ha

kadar âyetin çevirisini ihtiva ediyordu ve Uygur

line geldi öz evimiz.

harfleriyle yazılmıştı. Daha sonraki yüzyıllarda

îslâm medeniyetini "dil medeniyeti” olarak ta

muhtelif âyetler, sûreler ve tefsirler Türkçeye çev

nımlayanlar var. Türkiye’de bir zamanlar dile açı

rildi. Satır arası tercümeler yapıldı. Bunlardan bi

lan savaş, dine açılan savaştı aslında. M etnin mâ

risi, Muhammed Bin Hamza’nın {muhtemelen Os-

nasını dil beyan eder, dil ise toplumun malıdır. D i

manlı D evleti’nin ilk şeyhülislâmı M olla Fena-

li toplum yapar, dil de toplumun şuurunu oluştu

rî’nin) 15. asır başlarında yapılmış “satır arası”

rur. Dil yapmayı şu veya bu sebeple bir otoriteye,

Kur’ân çevirisi, latin harfleriyle de yayınlanmıştır

zümreye tanımak, dilin oluş mantığına aykırıdır.

(A hm et Topaloğlu, 1976). A ncak yirminci yüzyı

Yapma dil, toplumca kabul edilse bile -ki bu bütü

la kadar bu faaliyetler geniş halk kitlelerinin

nüyle mümkün değildir- mesele hallolmaz. Toplu

Kur’ân’ı kendi dilinde okuması, anlaması kapsa

mun bütününe eşit seviyede yapma dilimizi be

mında değildi. 20. Yüzyılda pozitivist m illiyetçi

nimsetmemiz imkânsızdır çünkü. Toplumun ka

lik/ulusçuluk akımı, batıdaki gelişimi takip ederek

bullerini zorlamayan bir değişim sağlıklı olur. Yok

Luteryen bir dinî dönüşüm (reform) peşine düştü.

sa, topluma göre değil, dili kurmaya/yapmaya çalı

Alm an din adamı Luter İncili Alm an diline çevi

şanlara göre bir işlem gerçekleştirilir.

rerek bir çığır açmış, böylece V atikan ’ın gücünü

Üzerinde durduğumuz çalışmanın müsbet taraf

kırmıştı. Luter’i takip eden çeşitli milletlerden in

larından birisi, topluma göre değil, dil yapmaya ça

sanlar aynı şeyi yapmışlar, Latince İncil yerine

lışan zümrelere göre bir iş ortaya konulduğunun

kendi dillerinde İncillere sahip olmuşlardı. Bu Ba

açıkça beyan edilmesidir. Belki de ilk defa bu

tın ın milliyet esasına dayanan oluşumlarında

Kur’ân “çeviri"sinde halkın anlayacağı dil yerine

önemli rol oynamıştı.

halkın anlayamacağı bir dil açıkça tercih ediliyor

Türkiye’de "meal, tercüme, çeviri" faaliyetleri
nin ideolojik zemini bir yönüyle böyle bir yakla

ve bu dosdoğru söyleniyor.
Allaha "ibadet ederim ”, “kulluk ederim". Fakat

şımla din dışından oluşturulurken, başka bir yö

aynı anlama gelse ve Türkçe olsa da, "tapmmam",

nüyle de meal/tercümeden hareketle dinin özünü

A llaha "hamd ederim”, “şükrederim” fakat O ’nu “öv

doğrudan doğruya anlama şeklinde seyreden bir

mem”! O na inanmakla kalmam, “iman" ederim.

hayli “n a if’ bir dinî yaklaşımla da desteklenmiştir.

“H am d”sız, “im an”sız, “mümm”siz, “rahm an”sız, “ra-

Bunun sonucu olarak ortalık Kur’ân meallerinden,

him ”siz, “hidâyet”siz, “tevhid”siz, “§ahit"siz'“şaha-

tercümelerinden ve çevirilerinden geçilmemekte

det”siz, “şeriat”siz, “lslâm ”sız, “müslüman”sız, “âhi-

dir. Elmalıh Hamdi’nin tefsirle birlikte ortaya koy

Tet”siz, “ahlâk”sız, “ihlas”sız,

duğu meal. Haşan Basri Ç antay’ın açıklamalarla

“kader”siz, “hayır”sız,
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zenginleştirilmiş meali, Diyanet V akfı’nın H.Kara

mek isteriz.

man, A.Özek, I.K.Dönmez, M .Ç ağıncı, S.Gümüş
ve A. Turgut tarafından hazırlananı meali ile A b '

İşte sonunda, gerçekten '‘öztürkçe" bir çevirimiz
oldul “Çevmci”ler, ortaya koydukları

çeviren in

Jülbaki G ölpınarlı’nın çalışm ası... Elbette bu lis-

"sözcüğü sözcüğüne" bir çeviri olduğunu iftiharla

Leye bir kaç ismin çalışması daha eklenebilir. Fa

beyan ediyorlar. Türkçede "kelimesi kelimesine”

kat, halen dolaşımda olan meal sayısı bizim burada

şeklinde bir deyim vardır ve bunun yabancı dilde

zikredemeyeceğimiz miktardadır. Bu sayı çokluğu,

ki karşılığı “motamot" olmalıdır. Türk Dil Kurumu

bazan “iddia”yı çoğu zaman da ticarî kaygıları gün

sözlüğünde, madde başı olarak açıklanan "kelimesi

deme getirmektedir. Bir diğer ve esas mesele ise,

kelimesine^’dir. Karşılık olarak “olduğu gibi, tıpkı,

tenkid ve otorite yokluğudur. Bunca meal, tercü

sözcüğü sözcüğüne, aynen” denilmiştir. Bu sözlükte

me, çeviri hiç bir eleştiriye, incelemeye, değerlen

“sözcüğü sözcüğüne” şeklinde bir deyim yer alma

dirmeye tâbi tutulmadan Kur’ân’ın prestijinden

mış ve tabiatıyla onun açıklaması da verilmemiş

yararlanarak dolaşımda kalmaktadır. Türkiye’de

tir. "Sözcüğü sözcüğüne” Türkçenin yaşayan, teda

en hassas bir konuda söz söyleyecek otoritenin ki

vülde olan bir deyimi değildir, yerleşik "kelimesi ke

şi, grup veya kurum olarak teşekkül etmemesi ma

limesine” deyimini karşılamak üzere ortaya konan

nidardır. Kur’ân’ın tahrif edilmesine aşırı hassasi

bir ibareden ibarettir. Sim di bunu ciddiye alıp, di

yet gösteren müslümanlar, onun mealler, tercüme

lin yaygın kullanılır bir unsuru imiş gibi işlem yap

ler, çeviriler yoluyla “ta h r ifin e neredeyse sessiz

mak, hem de bunu Kur’ân-ı Kerim mealinde yap

kalmaktadırlar. Son yıllarda bu konuyu ciddi bir

mak ne şekilde izah edilebilir?

mesele olarak ele alıp m uhtelif kitaplarıyla dile ge

"Kelimesi kelimesine”, muhtemelen "kelime be

tiren Dücane Cündioğlu’ndan başka gayret sahibi

kelim e”nin Türkçe söyleyişidir. Bu noktada yapılan

ortada görünmemektedir.

iş, tercümenin tercümesidir. Yarın "sözcük” yerine
"tilcik” denilmeyeceği ne malumdur, ‘‘sözcüğü söz-

2 /2 Türkçeden Oztürkçeye

cüğüne"nin "tilciği tilciğine” olmayacağı nerden bili
nebilir? Bin yıllık "kelime”yi ortadan kaldırmak mı

Elbette, Kur’ân çevirileri, tercümeleri veya mealle

zor, otuz-kırk yıllık "sözcük”ü mü?

ri üzerinde ahkâm kesmek niyetinde değiliz. Her

Elbette "sözcük”, "söz" veya "tilcik” gibi yeni

meal veya tercüme faaliyetinin bütün müslüman

karşılıklar "kelime” yerine kullanılabilir. Fakat bu

kitleyi, dolayısıyla bizi gözettiğini, hedef kitle ola

kullanımların, "kelime” kelimesinin bütün mânala

rak seçtiğini kabul etmek zorundayız. Mesele bir

rını karşılaması mümkün değildir. Her şeye rağ

çok yönüyle dil ve kültürle ilgilidir. Dil konusun

men, "kelime”ye ihtiyacımız sona ermeyecektir.

daki yaklaşımlar, kültürel kavrayış tarzları, çalış
man m sonucunu tayin etmektedir. Bugüne kadar,
dil kavrayışı itibarıyla öztürkçeciliği baskın bir çevui/meal yapılmamıştır/yapılamamıştır. Böyle bir
çalışmanın, dinî kavrayış yönünden dışarıda bulu
nan kesim tarafından yapılması/yaptırılması bekle
nebilirdi. Fakat onların dahi, anlaşılırlık ve kabul

“K elim e”nin dilimizde birden fazla anlamı var
dır:
1.Bir varlığı, kavramı, fiili ifade eden ses veya
ses topluluğu, lafız, söz, kelâm, lügat.
2 .Bir mâna ifade eden söz, fikir ifade eden bir
veya birkaç hecelik söz (uyd. sözcük).
3.A llah ’ın sözü, kelâm.

edilirlik hususlarında dil anlayışlarına güvenme

Görüldüğü gibi, "sözcük” kelimesi ancak ikinci

dikleri; bu yüzden daha anlaşılabilir ve kabul edi

anlamı karşılayacak bir genişliğe sahiptir. Bize gö

lebilir bir dille çeviri yapılmasını arzu ettikleri tah

re, bunu dahi tam karşılayacak bir gücü yoktur.

min edilebilir. Sadi İrmak, Osman Nebioğlu, Be

Çünkü “söz” kelimesine eklenen "cük” eki Türkçe

sim Atalay ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun çevi

de küçültme ekidir. Bu "küçük söz” demektir. H al

rilerinin öztürkçecilik iddialarının tam doğrulana

buki bazan tek heceli bir kelime dahi "büyük

bilir olmadığı kanaatimizi de, bu vesile ile belirt

sÖ!^”dür: Kün! Ol! Kelime yerine "sözcük” kullan-
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inakla, "kelime” kelimesinin tarih içinde kazandığı

Bütün bunların, çarpık bir dil anlayışının çerçeve

bazı anlamlardan fedakârlık ettiğimiz/vazgeçtiği

si içinde düşünmekten veya düşünememek ve ifa

miz gibi, deyimleşmiş söz unsurlarını da bir kenara

de edememekten kaynaklandığı açıktır.

atıyoruz demektir.
Kelime be kelim e/H iç atlamaksızın, kelimesi kel imeşine (tercüm e).

Türkçe ifadeyi bozduğunuz zaman, küçümsedi
ğiniz zaman, hakkını vermediğiniz zaman Cevdet
Paşanın, Mehmed A k ifin , Yahya Kem âl’in, N e

Kelime keiime/Kelime atlamaksızın, aynıyla.

cip Fâzıl’ın, Elmalılı’nın Türkçesine borcunuzu in

Kelime-i şehadet/Ş ahâdet kelimesi (Eşhedü en lâ

kâr ettiğiniz zaman dublaj Türkçesinin gerisine dü

ilahe illlalah ve eşhedü enne Muhammeden abdu-

şersiniz. Mehmed Akif, Yahya Kemâl ve Necip Fâ-

hu ve Rasûlühu)

zıl’ı da şair olarak daha fazla tanınmalarına rağmen

Kelime-i tevhid/T evhid kelimesi (Lâ ilahe illal
lah Muhammedün Resûlullah)
Kelimesi kelim esine/H iç bir ilave ve çıkarma
yapmadan, aynen.
T ek kelime etmeme/</Konuşmamak, o konudan
hiç bahsetmemek.

zikrettim. O nlar aynı zamanda nesirde n et Türkçe
ifadeleriyle de önemli yazarlanmızdır!
Tercüme, meal, çev iri...her ne şekilde ifade
edilirse edilsin bu tür çalışmalarda, Kur’ân ’ın aslî
kelimeleri, yerleşik dinî kültürün kelimeleri, dini
tasavvurumuzun kelimeleri yerine kelime koyar

T ek kelim eyle/Başkâ bir şekilde ifade etmeye ge

ken dikkatten öte bir hassasiyet gerekiyor. O yüz

rek olmaksızın. T ek kelimeyle harika! T ek kelime ile

den böyle bir çalışmada bazı istisnalar dışında

çarpıldım!

"Tanrı” kelimesinin kullanılmasını gerektirecek

"Sözcüğü sözcüğüne” tercüme yapmakla övünen

bir durum sözkonusu olamaz. Belki "ilah” karşılığı

çeviriciler de "kelime”yi çevirinin muhtelif yerle

"tanrı” kullanılabilir. (Bu hususta merhum Elmalı-

rinde kullanmaya devam etmişlerdir!

lı Hamdi Yazır’ın meşhur tefsiri H ak Dili Kur’ân
Dih’nde geniş izahat vardır, bkz. C. 1, sf. 25)

2/3

“Aziz” Olan Fransızcası mı?

‘‘Kur’ân metni, yazdı bir kültürün değil, sözlü bir
kültürün ürünüdür. O dilsel ve mantıksal bir disiplin

"Sözcüğü sözcüğüne” çeviri. Fakat esas alınan “sö?:-

içinde kuralları belirlenmiş; sağlam bir kurguyla dü

cü/<”ler fransızca! Fransızcadan sözcüğü sözcüğüne

zenlenmiş yazdı metinlerin dil, anlatım ve yazım özel

çeviri yapmak iddiası asıl metin arapça iken ne ka

liklerini taşımaz.-." Bu cümle sırf malumatfuruşluk

dar geçerli (ve doğru) olabilir? Yüzyıllar boyunca

maksadıyla kurulmadıysa, hazırlayıcılara bir şeyler

arapçadan kelimesi kelimesine Kur’ân çevirileri

anlatıyor olmalıdır. Sözlü kültürün ürünü, konuşur

yapılmıştır. Satır arası tercümeler böyledir. Fakat

gibi bir m etin veya konuşma m etn i... Bu ne de

onlar bugünkü maksatla yapılmış değillerdir.

mektir? Konuşulduğunda, söylendiğinde anlaşılan,

Muhammed Hamidullah’ın Fransızca Kur’ân

söz ve ses gücü olan bir metin. Her konuşma, h e

tercümesi "Le Saint C oran ”, "sözcüğü sözcüğüne” bir

men anlaşılmak mecburiyetmden ötürü anlaşılırh-

çeviri imiş. Hem de böyle çevirilerin ilk örneği

ğı öncelikle gözetmek zorundadır. Konuşmacılar,

imiş. İlk defa 1958’de yapılan çeviri, bugüne kadar

toplumun ortalama anlama-kavrama durumunu

onbeş baskı yapmış... Önsözde tercüme edilen ça

dikkate almak mecburiyetindedir. Kur’ân’ın anla-

lışmanın özellikleri böyle belirtiliyor. Muhammed

şılırlığı, hem de vasat bir toplum için gözettiği şüp

Hamidullah için ise, "Bir dilci, bir sanatçı olm am a

he götürmez. Fakat "çeviri” nedense, böyle şeyler

sına karcın dört dili kitap yazabilecek bir düzeye kadar

gözetmiyor!

bilm esi..” deniliyor. Sadece dilci ve sanatçılar mı
dört dili kitap yazacak düzeye kadar bilir? "Kitap

3/1 Hangi Âyet “Gösterge” ?

yazacak düzeye kadar bilmek” ne demek oluyor? Ki
tap yazacak düzeyden sonraki "düzey” nedir ki ona

"Temel yaklaşım metni okura değil, okuru metne gö-

kadar biliyor ve ondan sonrasını bilmiyor olabilir?

türmek” miş, "Okura alışkanlıklarına aykırı” bir meUmran-temmuz-2001 5

tin sunuİLiyormuş... Elbette okurun bu konudaki

mesi günlük dilde, müşir/indikatör karşılığı olarak

alışkanlıklarını ölçebilm iş değiliz. Fakat, okurun

kullanılmaktadır. Bu anlamıyla “gösterge”, bir cih a

metne götürülmesi için seçilen yolun bu sonucu

zın çalışması neticesinde ortaya çıkan sonuçları

doğurmasının kolay olmadığı, hatta imkansız oldu

gösteren âlettir. Mesela, yağ göstergesi, benzin gös

ğu eldeki “Tnetin”den kolaylıkla anlaşılmaktadır.

tergesi gibi.

"G erçekten de, tüm çeviri boyunca, Türkçe söz

Hangi meal bu iki ayrı anlamı ihmal etmiş ola

cükleri kullanmaya özen gösterdik. A m a burada belir

bilir? İşaret, alam et, nişan, ibret, burhan, delil, belir

leyici olan, anlamsız bir özenti değil, öncelikle, kaynak

ti, em are... Bunlar Türkçenin “âyet”e karşılık kul

dildeki sözcüklerin en doğru biçimde karşılanması dü

lanılabilen kelimeleri. Peki “gösterge” neyin nesi

şüncesidir. Yoksa sözgelimi ‘gösterge’ yerine, ana kay

oluyor? “G österge” bu kelimelerden daha fazla kul

nakta geçen ‘ây et’ sözcüğünü kullanır geçerdik, kimse

lanılan ve tesirli olan bir kelime midir, yoksa, Tür

de bunda şaşılacak bir yan görmezdi. A m a, bu durum

kiye’de halen yaygın olan ve fransızcadan yapılan

da, H am idullah’ın ‘â y et’ sözcüğü için seçtiği iki ayrı

tercümelerin daha yetersiz olmasına yol açan Fran-

anlam birbirine karışır, anlamın birisi yok olur gider

sızca-Türkçe sözlükten mi kaynaklanmaktadır?

d i.”

Mezkûr sözlük, öztürkçe argosu ile Fransızca gibi

“A yet” kelimesinin farklı anlamlarda tercüme

zengin bir kültür dilini karşılamak maksadıyla ha

edilmesi maksadıyla "gösterge” kelimesi tercih edil

zırlanmış kifâyetsiz bir sözlüktür. Şemseddin Sâ-

miş. Fakat, bir nüansı ifade etmek üzere seçildiği

m i’nin Kam us-ı Fransevî’sinden sonra böyle bir

iddia edilen “gösterge” bazı yerlerde “beyyine-beyyi-

fransızca-türkçe sözlüğe mahkûm olmamız da işin

nat” karşılığı olarak da kullanılmıştır (msl. Baka-

başka yönüdür.

ra/87, 92, 159, 185, 209 ve daha bir çok yerde).
Bakara/99’da (V e le-kad enzelnâ ileyke âyâtim

3/2 Neden Sadece G ençlere Anlam a Kolayhğı?

beyyinât ve mâ yekfüru bihâ illel-fâsikûn) denili
yor. Yani âyât/âyetler ile beyyinât/beyyineler bir

“Bu seçimimizde, genç kuşaklara anlam a kolaylığı sağ

likte zikrediliyor. İşte bu âyetin “çewn”si: “Ve hiç

lama düşüncesinin de etkili olduğunu belirtmeliyiz.”

kuşkusuz biz sana apaçık göstergeler indirdik. Onları

Bize kalırsa gençlerin “anlam a kolaylığı”ndan çok,

yoldan çıkanlardan başkası inkâr etm ez.” B aka-

“doğru anlam a” ve “kavram a”ya ihtiyaçları var.

ra/118’de âyet ve âyetler gösterge/göstergeler şek

G ençlere bu vesile ile kelime öğreteceksek, bu ke

linde çevrilmiştir. Elmalılı M. Hamdi Yazır bu ke

limelerin aslî mânayı kavramaya imkân veren ke

limeleri mucize ve mucizeler olarak çevirmeyi ter

limeler olmasına dikkat etmemiz gerekir. Doğrusu,

cih etm iştir. Başka bir yerde. B a k a ra / l6 4 ’de

bütün hedef kitleye anlama kolaylığı sağlamaktır,

âyât/âyetler, Elmalılı tarafından “deliller” olarak

gençlere ise “öğrenme kolaylığı” sağlamak yeter!

karşılanmış. Diyanet mealinde de aynı karşılığa
yer verilmiştir.

Türkçede klişe olarak yerleşmiş olan “R abbi’l-âlemîn, âlemlerin R abbi” yerine “Dünyaların Rabbi”

Bakara/HO’da “ja/ıodet’Vşahitlik mezkûr Çevi-

demekle gençlere anlama kolaylığı sağlanabilir mi?

ri’de “gösterge” olarak karşılanmıştır! Elmalılı, Ba^

Türkçede “âlem ” kelimesi kullanımdan düştü mü?

kara/145’de "âyet”i ‘"delil” kelimesiyle karşılamıştır.

Yoksa “sanal âlem ” dâhil olmak üzere bir çok terkip

Örnekler çoğaltılabilir. A yet kelimesinin metin

içinde yer almaya devam ediyor mu?

içindeki farklı anlamları, daha önce de farklı şekil

İslâm’a âşinalığı olmayan bir toplumda böyle

de çevrilmiştir; yani bu “çeviri’’ye mahsus bir '*yeni-

bir “çeviri” olabilir. Halbuki, Kur’ân diliyle, sesiyle,

lik” veya fevkaladelik değildir. Bunun için geniş

anlamıyla asla yabancımız değildir. Bu yüzden A l

kitlelerce anlamı bilinmeyen ve kullanılmayan

lahı “övm em ” O ’na “hamd ederim”! Herkesi övebi

“gösterge” kelimesine de ihtiyaç yoktur. “Gösterge"

lirim, sadece A llah ’a “hamd ederim"! Mehmed

kelimesi, “işaret”e karşılık Dil Kurumu sözlüğünde

Akif, “H am d A llah’ın” diye çeviriyor, (bkz. Düca-

teklif edilen bir kelimedir. Fakat, “gösterge” keli

ne Cündioğlu: Bir K u r’ân Şairi M ehmed A kif. İstan-
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bul 2000, sf.207). Elmahlı, üç âyeti peşpeşe bir

kıldırmak mânalarını ifade eder. Ve bunun için n a

cümle hâlinde çevirmeyi tercih ediyor: "Hamd, o

m azda tadili erkân vacip olduğu gibi bilhassa namaz

rahbilalemin, o rahm an, rahim, o din gününün mâliki

için emri bi’l-marûf ve nehy-i ani’l-münker ve levazı

Allah’ın .”

mı salatın ikmali için sarfı m esai dahi icabat-ı Islâmi-

Besmelede geçen “rahmani'r-rahim" karşılığı

yedendir”

olarak “Ç o k merhametli, hep merhametli" söyleyişi

“İkâm e, kıyam ve kıvamdan i f al olarak lügatte

yerine, “Rahman ve Rahim”i tercih etmek, daha

kaldırıp dikmek veya düzeltip doğrultmak veya terviç

/s

“Türkçe" bir tavır olur. Ya da Mehmed A kif gibi,

ve idame etmek veya ihtimam ile icra etm ek m ânaları

“Çuk esirgeyen, çok koruyan" denilebilir.

na geldiğinden salate nisbetinde bu mânaların birinden

“Karşdık gününün sahihi" söyleyişi, açıklama ge

veya kadri müşterekinden beliğ bir istiare yapılmış ve

rektiren bir ifade değil mi? “Karşıhk günü” de neyin

bunun için bir kelimelik 'yesilun yerine iki kelimelik

nesi oluyor? “Din günü" anlamı düşünülerek “karşı

‘yukîmune salate’ intihap edilmiştir. Evvel emirde dik

lık günü" olarak ifade edilebilir mi? Edilse bile he^

m ek veya doğrultmak mânalarını düşünelim: Bu bize

men okunur okunmaz anlaşılabilir mi? “Karşılık gü

n a m a z din in direğidir hadisi şerifini hatırlatır. Bu

nü" gibi güya “Türkçe" bir tamlamayı açıklamak-

hadiste din yüksek bir binaya teşbih ediliyor ve namaz

tansa, “din günü"nü açıklamak daha doğru bir yak

aynı o binanın direği gösteriliyor ki iman da bu binanın

laşım olur. “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden

temelidir. Buna istiare-i mekniye veya istiare bilkinaye

yardım dileriz." Elbette hem anlaşılır, hem de an

denilir. Bu âyette de nam az cemaatle kaldırılabilecek

lamlıdır. Fakat, kulluk etmek yerine yine Mehmed

büyük bir direğe teşbih ediliyor ve onun güzelce dikil

A k if in “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden

mesi veya doğrultulması sûretiyle o yüksek binayı dinin

yardım dileriz" söyleyişi daha doğru, din dilimize

inşa ve muhafaza ve idamesi lüzumu is’ar olunuyor."

uygun ve hoş gelmektedir.

(C .l,s f.l8 6 -1 8 7 )

Bakara sûresinin 3. âyeti, “Ki onlar, görülmeye

“Ahiret" kelimesini tamamen silip yerine “öteki

ne inanırlar ve namazı kılarlar” şeklinde çevrilmiş

dünya" demeye gerek var mıdır? Elbette, bazı ah

tir. “Görülmeyen" kelimesinin “gayb" kelimesinin

valde, “öte dünya, öteki dünya” denilebilir. A h -

karşılığı olarak anlaşılması sadece itibarî olabilir.

ret/âhiret kelimesi bin yıldan fazla zamandır her

“G aybe inanm ak”la, “görülmeyen"t inanmak aynı

kesin bildiği ıstılah değeri kazanmış bir kelimedir.

şey olarak algılanabilir mi? “G aybe inanmak" belki

Bir çok deyim ve tamlamada yer almış, “ahretlik"

de ağırlıkla, görmeden, kalbî olarak inanmak de

gibi bir kelimeye vücut vermiştir. “Âhiret adam ı”

mektir. Görülmemek sadece gözle görülmemek

yerine “öteki dünya adam ı” diyebilir miyiz? “Ahiret

midir? Yoksa, beş duyumuzla görmemek midir? El-

kardeşi"ne karşılık “öte dünya kardeşi" demek doğru

malılı, “gaib sana görünmez, seni de görmez olandır.

olur mu? “Âhiret suali", “Âhiret tarlası" deyimlerini

G ayb ise görülmez fakat görür olandır" diyor. “Müt-

ne yapacağız? Bu arada, “âhiret günü" de “son gün"

takilerin inandıkları tanıdıkları gayb, delili bulunan

olmuş! (Bakara/8)

gayb-ı haktır.” ( C .l, sf. 176)
Bütün çevirilerde yer alan namazı dosdoğru (ve

Buyurun bakalım. Necip Fâzıl’ın dilinden “son
gün” ne demek:

ya dürüst, veya ihlasla) kılarlar ibaresi, burada bu sı

Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam

fatlardan yoksun olarak konulmuştur. ( “Yuktmün"

Alıp beni götürsün tam dört inanmış adami

2/3,5/55,8/3,9/71,27/3,31/4)
Elmahlı “Yukîmüne salâte" konusunda şöyle

4/1 Din D ilin i Laikleştirm ek!

söylüyor: "Ve salatı ikame ederler, yani malum olan
namazı dosdoğru kılarlar ve idame ederler...Elbette

Ya “takvalılar”a ne demeli? “M uttakiler”, “takva sa

salatı ikame ederler dem ekte namazı kılarlar demekten

hipleri" yerine “takvalılar" söyleyişi Türkçe zevkimi

fazla bir m âna vardır ki bu laal<al doğru dürüst yani ta-

zi de ihlâl etmektedir. Madem ki “takva” kelimesi

dil-i erkân ve huşû u hudü ile güzelce kılmak ve hatta

ni terk edemiyoruz, doğrusu “muttaki”yi ıstılah ola
Um ran-temmuz-2001 7

rak kullanmaya devam etmektir. Böyle üretmeler

konuşan birisine böyle söylenebilir mi? Çevirmen

dini kavramları taşımayan kelimelerdir, karşılık

lerin neden namaz, oruç gibi kelimeleri Türkçeleş

lardır. Dinî Türkçemiz nazarında zayıf, yerini bul

tirmediklerini merak ediyorum doğrusu!

mayan sözlerdir.
Dil devrimcilerinin e n aşırıları (Nurullah A taç

4/2 Kıssadan Ç ıkan “Ö ykü ”

gibi) Türkçenin bin yıllık birikimini, kelime hâzi
nesini, vokabülerini “dinî” buldukları için kendi

Çevricilerin iddialı kelimelerinden biri de “öykü”.

kafalarına göre ‘'dm dışı” bir dil icat etmeye çalıştı

Maide/27’de diğer çeviricilerin "kıssa”, "haber” ve

lar. Bu onların tasarrufudur. Şimdi, dinî bir metin

ya "olay” olarak karşıladıkları bir kavramı karşıla

çevirisinde dinî çağrışımı olmayan kelimeler kulla

mak üzere kullanılmışken, Araf/l 76’da ve Ka-

nılarak yapılmak istenen nedir? D in dili de mi la-

sas/25’de "kasas/hildirme, anlatm a, hikâye etm e”

ikleştirilm ek isteniyor acaba? (Dil devrimi süre

karşılığı olarak kullanılmıştır. Yusuf/3’de ise "ah-

cinde dini çağrışım uyandıran kelimelere karşı gös

senu l-kasas” ibaresi, “öykülerin en güzeli” olarak

terilen tepki ile, bunların anlamlandırılması, çar

çevrilmiştir. Kur’ân, Yusuf kıssasını “ahsenu l-ka

pıtılması konusunda yakında yayınlanacak olan

sas” kıssaların en güzeli olarak nitelemektedir.

“Bir Lügat Bulam adım ” adlı kitabımızda bir hayli

"Kıssaların en güzeli” demek, "öykülerin en güzeli”

örnek yer almaktadır).

demekten daha fazla muhtevaya uygun düşmekte

Müslümanlık tasavvuru bizim için yeni değil

dir. Çünkü Türkçede, hikâye ile kıssa arasında bir

dir. Plansızlar için yabancı olan İslâm ve Kur’ân

anlam farklılaşması vardır. “Kıssa”da, hisse alına

bizim yabancımız değil, yakın âşinamızdır. Bir me

cak, ibretlik bir taraf olmalıdır. Her hikâye bu

al veya çeviri çalışması yaparkan bu husus hiç bir

özelliklere sahip değildir. Eğer "öykü” hikâye keli

zaman dikkatten uzak tutulmamalıdır.

mesini karşılıyorsa, ki bugünün yazarları öyle ka

Geniş bir kitleye hitab eden böyle bir metinde
günlük ortak dilden, din dilinden karşılıklar bul

bul ediyorlar, "kıssa” kıssa olarak kalmalıydı.
H.

Basri Çantay: "Biz sana bu Kur ânı (bu sûre

mak zorundayız. Çünkü İslâm bizim ortak yaşama

yi) vahyetm ek sûretiyle en güzel beyanı kıssa olarak

mızın en önemli zeminlerinden biri, hatta birinci

anlatacağız. Halbuki sen daha evvel bundan elbet ha

si. Onu kavradığımız dil yeni bir icat olamaz. En az

berdar olmayanlardandın” şeklinde anlamlandırır

bin yıldır kullandığımız kelimeler ve kavramları

ken, elimizdeki “çewri”de

terk etmek için nasıl makul bir gerekçemiz olabi

Kur’ân la sana, daha önce hiç bilmediğin öykülerin en

lir? Üstüne üstlük Türkçede günlük hayatta kulla

güzelini anlatıyoruz” deniliyor. Elm alı’nın mealinde

nılan dinî terimlerin bir kısmı arapça değil, farsça-

ise "ahsenülkasas” tabiri aynen alınıyor: “Sana bu

vahyettiğimiz bu

dır. Çünkü Türkler İslâm ’ı ilk Farsçanın etkili ol

K ur’ân ’ı vahyetmemizle biz bir kıssa anlatıyoruz ki ah

duğu O rta Asya şehir muhitlerinde öğrenmişlerdir.

senülkasas , senin ise doğrusu bundan evvel hiç haberin

N am az, oruç, peygamber, ahdest... gibi günlük dinî

yoktu .”

hayatta en fazla kullanılan kelimelerin büyük bir

Taha/9’da "hadis” kelimesi "öykü" olarak çevril

kısmı farsçadır. Bunların yerine salat, savm, rasul,

miş.

vudu... demek için çok ciddi bir gerekçemiz de var

olarak çeviriyor. Elimizdeki çeviride "öykü” denil

Muminun/44’de "ehadis”i Elmalılı "efsane”

dır: Bunlar dinin aslî kelimeleridir. Fakat buna rağ

meye devam ediliyor...Yani az kelime, çok mâna!

men, sahip olduğumuz din kültürünü bu kelimeler

Hodis/haber, "anlatı” olarak karşılanmış. (Nazi-

le öğrendiğimiz için, bu kelimelerin arapçasını bil-

at/15) “Sana o Musa’nın haberi geldi ya?” (Elmalı-

sek bile, yüzyıllardır kullandığımız karşılıklarını is

İl) / “N e! M usa’nın anlatışı sana geldi mi?" (Çeviri)

timale devam ederiz. Elbette, müslüman olmayan
toplumlar için yapılan çevrilerde onların anlayabi

4/3 Ö ztürkçeden "B a tılı” K elim elere

leceği ifadeler kullanılabilir. Oruç yerine, fransızlar için “bir nevi perhiz” diyebiliriz, fakat Türkçe
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Mülk sûresinin ilk âyeti şöyle çevriliyor: “Krallık
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dinde olan Allah, kutludur ve O her §eye gücü yeten

"Saba melikesi” dediğimiz, efsanelerimize karışmış,

dir." Bu ifade, Türkçe düşünen bir kimseye hitab

yer adlarımıza girmiş Belkıs Hanım "Saba kraliçesi”

edecek nitelikte değildir. "Krallık elinde olm ak” ne

oluveriyor! Ne hoş değil mi? Yaşasın! Bütün tasav

demektir? Bu Türkçede, bir krallığa sahip olmak,

vurlarımızı batılılaştırdık. Hükümdarlığı krallığa

onun yöneticisi olmak anlamma gelir. Onu en faz

çevirdik! (bkz. ayrıca Buruc/9)

la zorlasak, “saltanat” olarak anlayabiliriz. Fakat

Kehf/83: “Bir de sana Zulkameyn’den soruyorlar.

bunun Türkçe kavrayışta yeri olmadığı kanaatin

Dedi: ‘Size ondan bir hâtıra okuyacağım’ " (Elm alılı).

deyiz. A llah ’ın hükümranlığını, dünyadaki kralla

Elimizdeki çeviride "hatıra” "anektod” olmuş! İşte

rın idaresine benzetmek, muhtemelen hıristiyani

"özenli T ü rkçe” diye buna denir.

bir kavrayıştır. Bu çeviri ile bu ayetin mazmununu

Kral, kraliçe, anektod... derken, "baraj” da

anlamak, hükmünü kavramak imkânsızdır. Diğer

Kur’ân “çewri”sinde yerini buluyor. Sebe/16’da ge

mealler âyetin mazmununu anlamamızı kolaylaştı

çen “Arım seli” yerine “baraj seli” denilip çıkılmış.

rıyor. İşte Diyanet Vakfı mealindeki metin: “Mut-

Elmalılı’ya göre, sözkonusu olan, “Arim” denilen

lak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve

şeddin veya Arim deresinin selidir. (C . 6, sf. .3956

Ü ’nun herşeye gücü yeter." Elmalılı, aynı sûreyi şöy

vd.) Bunun nasıl olup da bir çırpıda "baraj seli”n e

le anlamlandırıyor: “Ne yücedir o ki mülk onun elin

çevrildiğini kestirmek zor.

de ve o her ^eye kaadirdir." Elmalılı, ayette geçen
"mülk” kelimesini kullanmayı tercih etmiştir. Bu
gün "mülk" kelimesi bir anlam daralmasına uğra

Burada " T u r ” sûresinin ilk yedi ayetini Latin
harfleriyle naklediyorum:
1. Vet tur

mış olmakla beraber, onun geniş anlamlarını bi

2. Ve kitabim mestur

lenler olduğu gibi, sözlüklerde bu anlamlar da yer

3. Fi rakkım mensur

almaktadır. "Mülk” üzerinde tasarruf hakkı bulu

4. Vel beytil m am u r

nan şey demektir. Mülk A llahın elindedir. Elmalı-

5. Ves sakfil merfu

lı mülkün A llahın elinde olmasını şöyle yorumla

6. Vel bahril mescur

maktadır: “Yerde ve gökte, bütün l<ainatta. Dünya ve

7. înne azabe rabbike le vaki’

Ahiret tasarruf ve saltanat, icad (vücuda getirme) ve

Elmalılı’dan meali:

idam (yok etm e), teşhir ve tedbir, infaz-ı emir, icrayı

"1-Andolsun o T ur’a,

ahkâm , lütf u kahir, tecrim ü tekrim, ta’zim ü in’am

2'3'Yayılmış ince deri üzerine yazılmış bir Kitah’a,

hep (mun kabza-i kudretindedir. Hepsi onun em r ü

4-Beyt-i M am u ra,

iradesi hükm ü kudreti ile cereyan eder. Dilediğini

5'Yükseltilmiş tavana (göğe),

mülkünde kullanan veya kuvvet verip mülke mazhar

6'Ve kızdırılıp kaynatılmış taşkın denize ki,

eden ve edecek olan da an cak O ’dur. Verdiklerine de

7'Rabbinin azabı elbette gerçekleşecektir."

külliyen ve asaleten m üebbed sûrette vermez. M ülkü

Çeviri:

nü kendi elinden çıkarm az. Kendine şerik kılmaz, çün

1.And olsun Dağ’a!

kü şirkten münezzeh ve mütealidir. Yalnız kendi taht-

2.

ı hükmünde mem ur olm ak üzere niyaheten ve m uvak

3. Yayılmış parşömen üzerine.

katen verir, dilediği zam an da azleder, nez eder. Ç ün

4. Ve andolsun şenlenmiş Ev’e!

kü hakk-ı mülk bizzat kendi.unin ve hakikat-i mülk

5. Ve yükseltilmiş tavana!

doğrudan doğruya onun kabza-i kudretindedir."

6. Ve kaynayan denize!

Öztürkçeleştirme eğilimi bazı kelimelerde batı
dillerinden kelime ve kavram aktarmaya dönüşü

Ve andolsun yazılmış bir Kitap’a.

7. Evet, Rabbinin cezası, kaçınılmaz olarak ve
kesin gelecektir.

yor. Melik/hükümdar yerine batılıların söyleyişiyle

A llah ’ın üzerine yemin ettiği "Beyt-i M a-

"kral” denilirken (Bakara/247). "Melik”in müen-

mwr”un özel isim olarak sayılması gerektiği kesin;

nesi/dişisi olan "melike” yerine de "kraliçe” kelim e

o ne "bayındır ev ” ne de çevirideki gibi "şenlenmiş

si tercih ediliyor. Bizim için zor olan şu: Bin yıldır

ev ” olabilir.
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Asıl üzerinde duracağımız, “par§öm en” kelime

tulan kimseye ‘m ü kellef denilir, (bkz. H. Akay; îs-

si. Kitap tasavvuru "parşömen" üzerine olan Batı

lamî Terimler Sözlüğü. 1991). Elbette mükellefiye

dünyası olmalıdır. Çünkü neredeyse bütün meal

tin akıllı olmak, baliğ olmak gibi bazı şartları var.

lerde “yayılmış ince deri üzerine” söyleyişi tercih

Bu âyetin, dolayısıyla, Bakara sûresinin sonunda

edilmiştir. Sahabe’n in dayanıklılığını gözeterek

yer alan "fensurnâ alel kavmil kâfirin" ibaresi, “İn

Kur’ân’ın deri üzerine yazılmasında icma ettiği,

karcılar topluluğuna karşı bize yardım et” şeklinde

ancak Harun Reşid devrinde kağıda yazılmasına

anlamlandırılmış. Elbette "kâfirler" inkârcılardır.

müsade edildiği anlaşılmaktadır. (O . Keskioğlu,

Fakat, kâfir kelimesinin kapsamına göre, inkârcılar

K ur’ân-ı Kerim Bilgileri. Ankara, 1987 sf.77)

kelimesi çok zayıf kalmaktadır. Bu ibare genellikle

Fransızcalaştırma ameliyesi bu kadarla kalmı
yor elbette. .

şöyle çevrilmektedir: "Kâfirler topluluğuna karşı bi
ze yardım et”.

Kalem/40 “Sor bakalım onlara, içlerinden ona k e
fil hangisi” (Elmalılı)/“Sor onlara: ‘Bunu kim garan

4/4 Lütfedin, İhsan Buyurun,

ti eder?” (Ç eviri) Asıl metinde geçen ve din dilin

İnayet Eyleyin!

de yerleşmiş olan "nutfe” ve günlük dilde de kulla
nılan "meni" yerine "damla" ve “sperm" denilmiş.

Ç evricilerin öğündükleri kelimelerden biri de

Hadi diyelim ki, "damla" kelimesi Türkçe, Türkçe

"kayra". "Kayra" ne demek? Lütuf, ihsan, atıfet,

leştirme gayretiyle bunu yaptık. Peki ‘‘sperm"e ne

inâyet... "Kayra" kelimesinin mânasını bilen va

diyeceğiz? Kıyamet/37 “O (Rahm e) dökülen bir

tandaş var mıdır acaba? Varsa, Türkiye’nin en kü

damla m eniden değil miydi?" (E lm ü h h }/“Akıtılan bir

çük azınlığını teşkil ediyor demektir! Nitekim , El-

sperm damlası değil miydi?” (Ç eviri).

malılı Bakara/90’da ve A L i İmran/ 152, 164 ve

Çeviriciler, tercihlerini batı dilleri yönünde

170’de "lütuf\ Bakara/lOS’de "hayır", 198’de "rı-

gösterdiklerini m etnin başında yer alan Muham-

Zik", 2 4 3 ’de "fazilet", 2 5 1 ’de ‘'iyilik", 2 6 8 ’de "bağış

med Hamidullah’ın açıklamalarında da belirtmiş

lama", A l-i İmran/73, 74 ve 171’de “nimet”...d i

lerdir: ‘‘Öğretim sonunda üstad öğrencisine bir diplo'

yor.

m a verir ve burada, Hz- P eygam bere kadar, üstadla-

Elm alılı’nın kullandığı bütün karşılıkları anlı

rının ve onların da üstadlarmm adlarını tek tek yazar,

yorum. Fakat "kayra"yı hangi kelim enin, kavramın

böylece öğrencisinin öğrendiğinin sağlıklı olduğuna ve

karşılığı olarak anlayacağımı bir türlü anlayamıyo

kendisinin hocalarından öğrendiklerine uygunluğunu

rum!

teyid ed er.” (sf. 71) Buna "diploma” değil "icazetna

"Arılık" neyin karşılığıdır? Ne anlama gelir?

me" denilir. Nitekim , 43. sayfada, "yazarın aldığı

TD K sözlüğünde, “1. Temizlik. 2. Katışıksızlık. 3.

icazetnamenin çevirisi" denilmektedir. "İcazetname"

Günahsızlık.” deniyor. Büyük Türkçe Sözlük’de ise

diplomadan çok başka, çok öte bir şeydir!

"Arı olm a hâli, saflık, safiyet; temizlik" olarak karşı

Batı dillerinden geçen ve günlük hayatta teda

lanmış. Kalem/28-29. âyetler şöyle çevrilmiş: "iç

vülde olan kelimeler, fransızcadan çeviriyi bir hay

lerinden en anlayışlı olanı, 'ben size, keşke A llah’ın

li kolaylaştırıyor olmalı! Mesela, "Allah hiç kimseye

arılığını seslendirseydiniz! dememiş miydim’ dedi. Arı

gücünün üstünde bir şey teklif etm ez” (Bakara/286),

lık Rabbimize! Evet biz, hain olduk’ dediler.” Bu çe

kolayca ‘‘Allah, bir kişiyi, ancak kapasitesine göre yü

viride bu üç anlamdan hangisi kastedilmektedir?

kümlü tutar” şeklinde çevrilivermiş. Güç, takat ye

Veya bu anlamlar dışında bir anlam mı kastedil

rine, “kapasite” tercih edilmiş. Bu arada, bir ıstılah

mektedir? Bunu anlamamakla beraber, Elm alılı’da

olan "teklif’ kelimesi yerine "yükümlülük" denilip

ne kastedildiğini çok açık olarak anlıyoruz: "En

geçilmiş. Teklif, "yapılması mükafatı, yapılmaması

mutedil olanları: ‘Ben size Rabbinizi teşbih etsenize,

da cezayı gerektiren bir işin, imtihan m aksadıyla yapıl

demedim mi?’ dedi.

masını istemek" demek. Kendilerine böyle bir teklif

ederiz, doğrusu bizler zâlimlermişiz!’ dediler.” Rabbi

yapılan ve bu teklifi yerine getirmekle sorumlu tu

"teşbih etm ek”, "tenzih etm ek” bilinir, anlaşılabilir
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O nlar: ‘Rabbimiz Seni tenzih
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bir ifadedir. Fakat A llahın arılığının “seslendirilme-

çevriliyor. Diyanet Vakfı mealinde “A na kitap, ya

sı' ve “arılık Rabbim ize” , kavram dünyamızda karşı

ni levh-i mahfuz" denilirken, Elmahlı’da “Ana K i

lığı olmayan ifadelerdir.

tap” olarak geçiyor. Çeviricilerimiz kasetçilikle ve

“Şahit” yerine “tanık'’, “şahadet"/şahitlik yerine
“tanıkhk” demek zor değildir.

ya bilgisayarcılıkla fazla haşır neşir olmuşlar ki, ki

Bunlar anlaşılmaz,

tabı “kayıt”-a çevirmişler her halde! A l-i İm -

bilinmez kelimeler de değildir. Fakat, bu kelime'

ran/l84’de “Kitabu l-münir”, “A na Kitap" olarak

leri unutturunca “kelime-i §ahadet"i ne yapacağız,

çevrilmiş. Halbuki diğer meallerde ekseriyetle

“§ehid" ne olacak?

“nurlu kitap” ifadesi tercih edilmiş! İsra/71’de “ki

Bakara/282 “İçinizden hir yazıcı doğru olarak

tap", “kayıt defteri” olarak karşılanmış.

yazsın” diye çevrilmiş. Diyanet Vakfı mealinde,

Maun sûresinin ilk iki ayeti Elmalılı tarafından

“Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın" deniliyor.

şöyle ifade ediliyor: “Gördün mü o dine yalan diye

“Doğru” ile "adaletli" aynı etkiyi uyandırabilir mi?

ni? İşte yetimi itip kakan odur!" Çeviri bu net ifade

“Hududullah" yerine “A llah’ın sınırları” demek
bir tercüme olarak yanlış değil belki, fakat anlam

leri şöyle çeviriyor: “Karşılık’ı yalanlayanı gördün
mü? Ki yetimi geri çeviren odu r.”

olarak yanlış, en azından kaypak. Çünkü bundan

Bugünün insanı bir metinde “A nakent” kelim e

A llah ’ın koyduğu “hadler" çıkmıyor. Ne çıktığını

sini görürse ne hatırlar? “Büyükşehir” olarak da ifa

siz düşünün! Bakara/229’da “hudûllah" hem “Alla

de edilen “metropol belediye" statüsünü! Halbuki,

hın sınırları", hem “Allahın yasaları" şeklinde çevrih

çeviride “A nakent” olarak bahsedilen yer, şehirle

m iş!

rin anası-aslı yani “ü m m u l-ku ra" M ekke’dir!

Beled sûresinin ilk dört âyeti: “1-Y o... yemin
ederim hu beldeye! 2-Sen bu beldede oturmaktayken.

(E n ’am/92)
“Anlatı"

kelimesi, Yusüf/111 ve Tur/34’de

3 -Ve baba ile çocuğuna ki, 4-gerçekten Biz insanı bir

“söz” yerine, (T ur/34'H aydi onun gibi bir söz getir

sıkıntı içinde yarattık.” (Elm alılı) /“J. Hayır! Bu

sinler, eğer doğru iseler'.), Gaşiye/l’de ve Zilzal/4’de

kente yemin ederim! 2. -Ki sakini olarak, sen de bu

“haber" yerine kullanılıyor. Nisa/21’de bu kelim e

kenttesin.- 3. Ant olsun dölleyene ve döllediğine! 4.

nin geçtiği dizinde gösterilmişse de, bu âyetin “çev-

Hiç kuşkusuz insanı kavgacı yarattık.” Ç eviri’de söz

re”sinde bu kelime kullanılmamıştır.

lüğümüzde bulunan “belde” kelimesi yerine “kent”

“Tem sil”, “örnek" olarak karşılanabilir mi? Z ü '

kelimesinin tercih edilmesi bir yana, “dölleyene ve

mer/27’de “Andolsun biz bu K u r a n d a insanlara,

döllediğine" ifadesi ile kastedilenin, baba ve çocuğu

öğüt almaları için her temsili anlattık.” Elm alılı’da

olması mümkün değildir. “Dölleyen", etken/fail ,

“temsil getirmek” deniliyor. Çeviri şöyle: “Ve hiç

“döllediği" edilgen/mefuldür. Kast edilenin bu ol

kuşkusuz biz, bu Kur’â n ’da insanlara her türlü örneği

madığını sanıyoruz. Çünkü “valid-veled"in dölle-

vurduk”. “Ö rnek” kelimesinin “temsil”! tam mana

yen-döllenen şeklinde çevrilmesi anlaşılırlığı bir

sıyla karşılamaması bir yana, “örneği vurduk” söyle

hayli zorlamaktadır. Döllenme sonucu ortaya çıka

yişini anlamak zor. “Örneği verdik” olacaktı da,

nın “döllenen” olarak ifade edilmesi bu bakımdan,

yanlışlıkla böyle yazıldı diye düşünüyoruz.

uygun değildir.
Şerh/4’de “Ününü yükseltm ek” dilimizde “şanını

“Girdirm ek”, çok özen gösterilmesi gereken bir
metinde en azından "kekre" bir ifade. “Azap" keli

yüceltm ek”in tesirini uyandırmaz. Ü n ancak şöhre

mesi “ceza” olarak karşılanırsa tam yerini bulmuş

ti kapsayabilir. San ise şöhretle birlikte başka de

olur mu? İnsan/31 “O dilediğini rahmeti içine kor;

ğerleri ihtiva eder. “Senin şanını yüceltmedik m il”

zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.” (Elmalı-

(Elmalılı)/“Senin ününü yükseltmedik mi?” Mânevi

h ) /“Dilediğini rahmetine girdirir. Hainlere gelince, on

anlamlar sözkonusu olduğunda yüceltmek, maddi

lar için, can yakıcı bir ceza hazırlanmıştır." (Çeviri)

anlamlar sözkonusu olduğunda yükseltmek keli
mesi tercih edilir.
“Ü m m u l-kitab” Zuhruf/4’de “Ana kayıt” olarak

Bildiğimiz abdest, “aptes" şeklinde kullanılıyor.
Dil Kurumu’nun kullanışına uygun, fakat vatandaş
“abdest" ile “aptes”i farklılaştırmış. İkincisi sadece
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“dcf-i hâcet" yerine kullanılıyor! Bu arada, Maide/6’da ''Teyemmüm" olmuş ''toz ahdesti"! Dinî
sözlüğümüz yeni bir terim kazandı!

cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş odur!”
"Besair” (basiretler)in "belgeler” olarak karşılan
ması da okuyucuyu metne yaklaştırmak çerçeve
sinde yapılmış bir uygulama olmasın? Elmahlı,

4/5 C ennet C en n e t Dedikleri/Bahçedir!

A ’raf/203’ü şöyle anlamlandırıyor: “Sen onlara bir
âyet getirmediğin zaman 'Derleyip toplasaydın y a !’

"Cennet” dilimizde kavram olarak yerleşmiş, kadın

derler. De ki: ‘Ben ancak Rabbimden bana ne vahyo-

adı olarak da kullandmış herkesçe bilinen bir keli-

lunuyorsa ona uyarım! Bütünüyle bu Kur’ân Rabbi-

me. "Cennet” kelim esinin “bahçe” anlamında kul

nizden gelen Icalb gözlerinizi açacak delillerdir. İman

lanılması da mümkündür, fakat dilimizde “Cennet”

edecek bir kavim için hidâyet ve rahmettir’. ”

bahçeyi aşan bir anlam genişliğine sahiptir. Hatta
özel

isimdir.

Ç ev irid e

Elmahlı, Nahl/44’e “Onları açık mucizelerle ve

“cennet” bahçe, “cen-

kitaplarla göndermiştik. Sana da bu K ur’ân ’ı indirdik,

nat”/cennetler "bahçeler” olmuş. (Bakara/25) El-

insanlara kendilerine indirileni anlatasın diye. Belki

malili, bu âyetin m ealini şöyle ifade etmiş: “îm an

düşünürler” şeklinde mâna veriyor. (Bil beyyinati

edip iyi amel inleyenleri müjdele! Kendileri için altla-

vez zübür ve enzelna ileykez zikra li tübeyyine lin-

rmdan ırmaklar akan cennetler var. Onlara her hangi

nasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm yetefekke-

bir meyveden bir nzık yedirilince onlar, her defasında:

run) “Çevm”de bu âyet, “A paçık göstergeleri ve ya

'Bu bizim önceden yediğimiz peydir.' diyecekler; oysa

zdı belgeleri! İnsanlara , kendilerine indirileni açıkla

ona benzer olarak sunulacaklar. Kendileri için orada

sınlar diye, sana hatırlatmayı indirdik” şeklinde ifa

tertemiz zevceler de var. O nlar orada ebedî kalacak

delendiriliyor. Ayette “gösterge” nerede, "belge” n e

lar.” (Karş. Â l-i İmran/15, 136, 195, 198). Ayrıca

rede?

"Cennet” karşılığı da var, m uhtelif sûrelerde. Bura

İşin vardığı noktayı gösteren çeviri harikaların

da "Cennet” özel isim olarak kabul edilmiş ve bü

dan biri de “Belirleme gecesi”. “Bu da neyin nesi?"

yük harfle yazılmış. Bunun da "Bahçe” olarak çev

demeyin! Belirleme gecesi “Kadir gecesi” demek

rilmesi gerekmez miydi? Çokluk olunca cennetler

(miş)! Belki de Kur’ân’a yeni muhatap olan bir

de neden teklik olunca “Cennet”? Gelelim "Barı

toplum olsaydık, dilimiz Kur an terimlerine yaban

nak Bahçeleri”ne. " C en n atu l-m eva” (Secde/l9) El-

cı olsaydı, böyle bir çeviri bize tuhaf gelmezdi. Fa

malılı’da "Meva cennetleri” olarak karşılanmış, D i

kat biz Kadir gecesini, "Leyle-i kadr”i yüzyıllardır

yanet Vakfı mealinde "cennet konakları” olarak an

bilen ve "kandil” olarak kutlayan bir toplumuz. İki

lamlandırılmış. Ç eviri’de ise "Barınak bahçeleri"

meal'Çeviri arasındaki farkı fark edebilmeniz için

deniliyor. Kalem/34’de “Nairn Cennetleri”, “mutlu

önce Elm ahlı’dan, sonra “Çevm”den” El-Kadr sû

luk cennetleri” olmuş. N ecm /15’de daha önce "cen-

resinin tamamını sunuyorum:

n atu l-m ev a”yd verilen karşılık unutulmuş, bu sefer

l'E lhak biz indirdik onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesi.

de "Barınak cenneti” denilmiş! Bu arada “çeviri”d e

2-Ne bildirdi ki sana? Ne Kadir gecesi?

hem "Adn cennetleri” var, hem “Adn bahçeleri” l

3 -Bin aydan hayırlıdır o Kadir gecesi.

Şol "Bahçe”nin ırmakları akar Tanrı deyu deyu!
Çevirimiz her an şaşırtıcı karşılıklarla bizi sars
maya devam ediyor. İşte bir sürpriz daha: “Kar§ılık-

4-/ner peyderpey melaike ve ruh onda, izniyle Rablarının her bir emirden.
5 'Bir selâmdır o ta tan atana kadar.

lı aldatma günü”. Tahm in edin bakalım ne demek
bu? (Teğabün /9) Elmahlı bu âyetin mealini şöyle

1.

Evet biz bunu Belirleme gecesinde indirdik.

veriyor: “Sizi o dernek gününe dereceği ( toplanma gü

2.

Ve kim söyleyecek sana, Belirleme gecesinin

nü için toplayacağı gün vary a ) , işte o gün teğabün

ne olduğunu?

(k â r ve zarar) günüdür, her kim A llah’a iman eder

3.

Belirleme gecesi bin aydan daha iyidir!

de yaraşıldı iş yaparsa, Allah onun kabahatlarını örter

4.

G ece boyunca m elekler. Ruh, R ab’lerinin iz

ve onu içinde ebedî kalacakları altından ırmaklar akan
12 [ hvran-tcmmuz'2001
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5.

Bir barış. Bu tanyerinin ağarmasına J<adar.

Elbette dikkatinizi çekmiştir. "Bin aydan hayır
lı” Kadir gecesi, "hin aydan iyi”, "Belirleme gecesi”n e

"Kıyamet” kelimesinin zihininizde meydana getir
diği çağrışımlarla, "diriliş" kelimesinin uyandırdığı
tedailer aynı olabilir mi?

dönüştürülüyor. "Belirleme”yi bir kenara bırakalım,

Necip Fazıl şöyle mi demişti yoksa:

"hayırlı” ile “i^ır’nin anlam alanları birbiriyle ne

Pencereye koştum: Kızıl diriliş!

nisbette kesişebilir? Elbette her hayırlı iyidir, fakat

Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!

her "iyi” hayırlı olabilir mi?

"Diriliş günü”, "kıyamet günü’ nün ihtiva ettiği
mânaların sadece bir kısmını karşılamaya yetecek

4/6 “ Ana B e n Cahilem Çekemem K ahir”

bir söyleyiştir olsa olsa.
"Zikir” olmuş "Hatırlatma” elbette büyük harfle!

"Câhil" yerine "bilgisiz”, "cahiller” yerine "bilgisizler”

Kur’ân’ın kastedildiği açık. (Kalem/51) Elmalılı

denilebilir mi? Bazı ahvalde denilebilir. Fakat, ba

şöyle anlamlandırıyor: “Ve gerçekten o küfredenler o

zıları "bilgili”, fakat câhil olabilir.

zikri (K ur’ân ı) işittikleri z^man az daha seni gözleriy

"Bir vakit de M usa, kavmine demişti ki: 'Allah si

le kaydıracaklardı; bir de durmuşlar: "O şüphesiz bir

ze bir sığır boğazlamanızı em rediyor.’ Onlar da: "Ay!

d eli.” diyorlar.” Çeviri ise şöyle: "Kuşkusuz inkârcı-

Bizimle eğlenip alay mı ediyorsun!" dediler. O da: ‘O

lar. Hatırlatma’yı dinlediklerinde, ‘kesinlikle o bir de

gibi cahillerden olm aktan A llah’a sığınırım’ d edi.”

lidir’ diyerek neredeyse seni gözleriyle yıkıp devirecek

(Bakara/67, Elm alılı) "Câhil” kelimesi “biigisıV’den

lerdi.” "Hatırlatma” kullanışlı bir kelime. Müdes-

öte bir kelime olarak sözlüğümüzde yer almaktadır.

sir/49: ”O nlara ne oluyor ki H atırlatm adan yüz çevi

Bir hususta doğru olanın tersine inanan kişi de ca-

riyorlar’” Elmalılı: “O öğütten yüz çevirirlerken şim

bildir. “Ebu C ehil” neden "Cehlin babası”dır? Bilgi'

di ne mazeretleri var? ’’

sizliğinden mi? Halbuki, nüfuzlu ve devrine göre

Gelelim "edimler”el Beraat/69: "Sizden evvelki

bilgili bir kişi idi. Hz. Peygamberin müslüman oh

ler gibi ki, kuvvetçe sizden daha çetin, mal ve evlatça

ması için dua ettiği bir kaç şahıs arasında yer alı

sizden daha çok idiler de dünya hayatından kısmetle

yordu. Bilgisi onu A llah ’a iman etmeye götüreme-

riyle Z€vk sürmeye bakmışlardı, o sizden evvelkiler kıs

di.

metleriyle nasıl zevk sürmek istedilerse siz de öyle kıs
Peki "Çok övülen” kimdir? Elbette, Rasûlüllah,

metinizle zevk sürmeye baktınız, siz de o batağa dalan

elbette Hz. Muhammed. Saf/6: "Bir vakit de M er

gibi daldınız, işte bunların Dünya ve Ahirette bütün

yem oğlu İsa: ‘Ey İsrail oğulları, ben size A llah’ın el

a m elleri heder oldu ve işte bunlar, hep o hüsran için

çisiyim. Ö nümdeki T evrat’ın doğrulayıcısı ve benden

de kalanlardır.’’ (Elm alılı). Elmalılı, "amalühüm"ü

.sonra gelecek, adı A hm ed olan bir peygamberin müj

"ameller” olarak çevirmiş, hnan-amel, inanma ve

decisi olarak geldim’ dedi. Sonra o, onlara apaçık de

yapma, bilme ve uygulama arasındaki ayırımı her

lillerle gelince: ‘Bu apaçık bir büyüdür!’ dediler."

kes bilir. Burada "amel”in ıstılahı bir mana kazan

"İsmi A hm ed olan peygamber" "Çok övülen” ola

dığı da şüphe götürmez. "Salih amel" işleyenlerin

rak ifade edilebilir mi? A hm ed’in anlamı "çok övü

cennette ebedî kalacakları Bakara/81-82’de müj-

len" olabilir. Özel isim mevkiindeki bir kelimeyi

delenmektedir. Buna rağmen, "amelleri" yerine,

tercüme ederek koymak doğru olabilir mi? O za

Ç an tay’ın mealinde olduğu gibi "yaptıkları” deni

man "M uhammed” isimini de çevirelim, olsun bit

lebilirdi. Yaptıklarınızın mı boşa gitmesine razı

sin !

olursunuz, “e<iim”lerinizin mi? Yoksa “ne dem ek isti
Peki ne yapacağız G alib Dede’nin şu şiirini:

yorsun?” mu diyorsunuz! Çeviricilerin "edim” ko

Haktan bize bir sultanı müeyyedsin Efendim!

nusunda da kararlı olmadıkları, Saffat/96’da bu

Ahmed ü M ahmud u Muhammedsin Efendim!

kelimeyi kullanmamalarından anlaşılıyor: "Oysa
sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır.”

"Kıyamet” olmuş "diriliş”! (Maide/14, Kaf/11,

Kasas/55: “Ve, lağiv (boş söz) işittikleri zurnayı

Talâk/l 5 vd.) "Kıyamet günü” olmuş "diriliş günü”!

ondan yüzlerini çevirirler de: ‘Bize kendi amellerimiz,
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size kendi amelleriniz; selâm ün aleyküm! A llah’a ıs

isimler de Kur’ân’da geçmektedir bkz. O . Keskioğ-

marladık! Biz, cahillik edenleri aram ayız derler.” (El-

lu, sf. 118). “Furkan” hak ile batılı ayıran demek

maldı) “Ve onlar bo§ sö z duyduklarında, yüz çevirir

tir. Zaten, “Ayırıcı” da Ç eviri’de büyük harfle yazıl

ler ve 'bizim edimlerimiz bize, sizin edimleriniz sizedir.

mıştır.

Barı§ size! Bilgisizleri aram ıyoruz derler ” Burada

Tevbe/31’de rahipler “papazlar” olarak çevril

“eclim”in neye karşılık olduğuna bakmıyoruz. “Sela-

miş. Kur’ân’da “ruhban” olarak geçiyor. Elmalılı ve

mün aleyküm ”ün anlamlandırılışı dikkatimizi çeki-

bir çok mealde böyle çevrilmiş. Türkçede ruhban

yor. “Çeviri”de "barı§ size" söyleyişi ciddi bir anlam

da, rahipler de dolaşımdadır. Burada “ruhban" pa

kaymasına yol açıyor. Ç eviricilerin bu anlamlan'

pazlar olarak çevrilirken, Beraat/34’de “rahipler”

dırmasına bakıp “se/am”dan vazgeçtiklerini sanma

denilmiştir. Aynı kelimeyi farklı şekilde çevirme

yınız, nitekim Nisa/86, 94 ve E n ’am/54’de böyle

nin özel bir sebebi olabilir mi? Maide/82’de de “ra

yapılmış: “Ve göstergelerimize inananlar sana geldik

hipler” kelimesinin geçtiği fihristte belirtilmişse de,

lerinde, onlara şöyle de : Selâm size!” Bu ayetin me-

böyle bir şeye rastlanamamıştır.

alinde neden “barış size’' söyleyişi tercih edilmemiş
acaba?

Beraat/107’de “Mescid-i Dırar”, “Rakip M escid”
olarak adlandırılmış. “Dırar M escidi” Türkçeye di

Elçi, “rasul”ün lügatdeki karşılığıdır. Fakat di'

nî bir ıstılah olarak mal olmuştur. “Rakip M escid”

limizde yaygın olarak bu anlamıyla kullanımda de

bu bakımdan “Dırar Mescidinden” daha kolay anla

ğildir. Türkçede farsçadan geçen '"peygamber” keli

şılabilir/kavranabilir bir ifade değildir.

mesi yerleşmiştir. Bu tarihî ve kültürel bir tercih

Ebsar/basiretliler “sağgörülüler” olmuş (3/13,

tir/sonuçtur. Türkçe düşünen bir kimse için “elçi”

39/45 ve 59/2). Kalem/4 Elmalılı tarafından “Ve

kelimesinin ilk hatırlanan mânası “peygam ber” ola

her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin” şeklin

bilir mi? “Hazret-i Elçi, M uham m ed Elçi, Elçi Mu-

de çevrilmiş. Ahlâk kelimesine soğuk bakıldığı, di

ham m ed” söyleyişlerine Türkçe ne kadar yabancı!

zinde bir kere bile yer almamasından anlaşılan Ç e

Ayrıca “peygam ber”in eski Türkçedeki karşılığı

viri’de “Ve sen elbette üstün bir karaktere sahipsin”

"Y abvaç”dırl Buna karşılık “Allahın Rasulü” yerine,

deniliyor.

“Allahın Elçisi” söyleyişi Türkçe bakımından yadır
gatıcı bir ifade değildir.

“Zebanı” kelimesinin dilimizde kazandığı an
lam, uyandırdığı tesir, hiçbir kelim e veya kelime
öbeği ile karşılanamaz. “Zebani” kelimesi cehen

4/7 Ashab^ı FiPden “Fil H alk ı”n a ...

nem, cehennem kelimesi her zaman zebaniyi çağ
rıştırır. Çeviriciler bunu A İak/IS’de “Biz koruma

“G örm edin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!” (Fil/l,

birliğini çağıracağız^” ifadesiyle bir daha isbat edi

Elmalılı)

yorlar. “Koruma birliği”ne menfi bir anlam yükle

“Rabbinin Fil halkına nasd davrandığını görmedin

mek mümkün mü? Eğer okuyucu, konuyu merak

mi?” (Ç eviri) “A shob” belki de ilk defa “halk” ola

edip araştırmazsa, hiçbir zaman “korum a birli-

rak çevriliyor! “H alk” kelimesinin sözlüğümüzde

|i”nden kastın “zebaniler” olduğunu aklına bile ge

bir yüz yıl içinde kazandığı anlamlar düşünülürse,

tirmez.

çeviride yerini bulduğunu söylemek zordur.

“Yazgı”, “hüküm” olur mu? Beyyine/3 Elmalılı

Dizinde “Fwr/<an”dan “Ayırıcı”yc\ atıf yapılıyor.

tarafından "O sahifelerde en doğru hükümler vardır.”

Bakara/5.3’de “Ve bir vakit M usa’ya o K itab’ı (T ev 

şeklinde anlamlandırılıyor. “Ki onlarda doğru yazgı

rat’ı) ve Furkan’ı verdik, gerekirdi ki, doğru yolda gi

lar vardır.” ifadesi, “yazgı” kelimesinin “kader, m u

desiniz- ” Burada, “Furkan” yerine “ayırıcı” denilme

kadderat” karşılığı olarak kullanılmasından ötürü

si mâna olarak doğru görülebilir. Fakat “Furkan”

yerini bulamıyor. Nitekim, ne “kader" ve ne de

Kur’ân’ın en meşhur dört has isminden biri olarak

“m ukadderat” kelimesi çeviride yer almamakta,

kabul edilmektedir (Diğerleri: K ur’ân, Kitab, Zikir.

bunlara karşılık olarak “yazgı” kelimesi kulanıl-

Ayrıca, H akîm , Beyan, M ecid, Aziz, Kerim gibi

maktadır.
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"Karia" kelimesi, “vuru§" olarak çevrilmiştir.

rıyla ve canlarıyla savaştılar. îşte, iyilikler onlanndır;

Esasen bu lafzi olarak yanlış değildir. Karia, çarp-

işte başarıya erenler de onlardır.” Bu çeviride “Elçi,

ma-çarpan anlamma gelmekle beraber, mecazen,

onunla birlikte inananlar, savaş, iyilikler, başarı” ke

“korkunç olay, büyük felaket” manası kazanmakta-

limeleri bizim din dilimizin yabancısıdır, "Peygam-

dır (Mevdudi: T efhim ü’l-Kur’ân, C.7,sf. 214) O

-bi^_beraberindeki müminler/iman edenler, hayırlar,

yüzden, Elmalık,

“O apaçık bela (Kıyam et)...”

kurtuluş/felah" ise âşinâsıdır. Türkçenin kelime hâ

olarak anlamlandırmıştır. İkinci ayette de bağlan-

zinesinde bulunan "hayrat”m "hayırlar” yerine "iyi

till olarak “Nedir o çarpacak bela?” ifadesine yer

likler” olarak ve “müflih”in “başarıya eren” olarak

vermiştir. Çeviride bu ayetler şöyle çevrilmiş ki

çevrilmesini anlamakta güçlük çekiyorum. “Felaha

anlayana aşk olsun: '‘Vuruş! Nedir vuruş!”

erenler”, nasıl “başarıya erenler/ulaşanlar” olur?

İnsan kayıpta mı, ziyan da mı? A sr sûresinin 2.
ayeti, "Evet, kesin, insan kayıptadır” şeklinde çev

S12 Islam ın Y eni adı: Teslim iyet,

rilmiş. ‘"Husr” kelimesi “hüsran” veya “ziyan” şek

M üslüman da Teslim iyetçi!

linde anlamlandırılmaktadır. "Kayıp” hüsranın ve
ziyanın karşılığı olabilir mi? Ziyan, “zarar, hasar,

"Cihad” "savaş” olursa, “felaha erenler” de "başarıya

hüsran” anlamlarına gelmektedir. Kayıp kelimesi,

ulaşanlar” olur elbette! Çevirinin en önemli özel

hiçbir zaman bu anlamları karşılamaz. Üçüncü

liklerinden biri, belki de birincisi, çeviri metninde

âyette, "hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye^edenler”,

bir defa bile "îslâm” ve "müslüman” kelimelerinin

"doğruyu buyuranlar, sabrı buyuranlar” şeklinde ifa

geçirilmemesidir! “Di?;m”de “îsla m b k . Teslimiyet”,

de edilmiş, "Tavsiye”n in "buyurma”ya dönüştürül

“Müslüman bk. Teslim olm a” şeklinde atıfta bulu

mesi, hayret verici. Buyurma, emir verme demek

nulmuş. İslâm kelimesinin sözlük anlamlarından

tir. İnsanların birbirlerine emir vermeleri her za

biri "teslimiyet” olabilir. İslam’ın bir başka ve yay

man sözkonusu olamaz. Buna karşılık “tavsiye" her

gın anlamı da “müslüman olan, İslâm dinini kabul

zaman mümkündür.

eden” demektir. "İslam” kelimesinin mânasının
"teslimiyet” olduğunu dikkate alırken, onun aynı

5/1 Cihad Savaş O lursa!

zamanda bir dinin özel adı olduğunu nasıl görmez
den gelebiliriz? "İslam dini” yerine "Teslimiyet dini”

Muhammed Hamidullah, Fransızca çeviride muh

diyebilir miyiz? Elbette

temelen "cihad” kelim esini bilerek kullanmamıştır.

lamında bir olumsuzluk yoktur. Fakat günlük dil

N itekim Bakara/218’in dipnotunda Avrupa’da

de, "teslimiyet"in başka anlamları da vardır. İslam

"cihad” kelimesinin yanlış anlaşıldığına dair uzun

“teslimiyet” olunca, A l-i İmran/19, "Allah katında

ca bir bahis ayırmıştır. Bizim yanlış anlamamız

din İslâm*dır” ibaresi de “Allah katında din Teslimi

mümkün olmadığına göre, "câhedufi sebilillahi” ifa

yettir”e. dönüşmüş! Hem de büyük harfle “Teslimi

desinin "Allah yolunda cihad edenler” diye çevrilme

yet"!

si neden mahzurlu olsun? Cihadın sadece "sava§”
anlamına gelmediği de bilinmez değildir. Elmahlı,
sırf Enfâl sûresinde, 72, 74 ve 75. âyetlerde geçen
cihad’ı, 7 4 ’de kullanmış, 72 ve 75’de “mücahede”
olarak çevirmiştir. B eraat sûresinde ise, 16, 19, 88.

in buradaki an

A caba günümüzde "İslam"m adı gerçekten
"Teslimiyet” mi oldu?
G eldik yazının sonuna:

“Darü’l-âhirer/âhiret

evi/yurdu” olmuş “son yurt”! (Bakara/94)
Tahamm ül fersa bu “Ç eviri”nin sayfalarını da

âyetlerden 19 ve 88. âyetlerde "cihad”ı tercih et

ha fazla çevirip, okuyucularımızın tahammüllerini

miştir. 88. Â yetin meali: “Fakat Peygamber ve bera

daha fazla istismar etmeye bilmem gerek var mı?

berindeki m ü m in ler, mallarıyla canlarıyla cihad etti
ler. Bütün hayırlar i§te onlar içindir ve işte kurtuluşa

6/1 B irin ci Son Söz

erenler de anlardır.” İşte “Çeviri”d e bu âyetin aldığı
şekil: "Ama Elçi ve onunla birlikte inananlar, m alla

Batıda, dinsizler bile İncil’e muhatap. Türkiye’de
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neredeyse dindarlar bile Kur’ân’a muhatap olmak

lum, sen bu işi basit mi sanıyorsun? Tercümesi is

tan çıkarılmak isteniyor. Batı dillerinde İncil çevi

tenen eser roman değil, beşeriyetin İçtimaî mihve

rileri, fikir ve sanat adamlarını derinden etkilem iş

rini değiştiren Kur’ân ’dır. Herhangi bir ifade ve

tir. Dindar olmayanlar bile, Incil’in dil ve üslüp

ibarenin bile her tabirinde, hatta her kelime ve

özellikleri yanında m etnini de taklid etmişlerdir.

harfinde -dilbilgisi bakımından- tasrih ve teşmil,

Bizde dindarların dahi, bu tür çeviriler yüzünden,

ta’rif ve tenkir gibi incelilder vardır. M esele K ela -

farkında olunmadan Kur’ân’a muhatap olmaktan

m u lla h ’a gelince, ondaki eslaftan hikâyeleri ve ahlâkî

uzaklaştırılmakta olduğu söylenebilir.

ibret tavsiyeleri, emir ve nehiyleri, temsil ve tenzihleri,
tehsir ve tenzirleri, vaad ve vaidleri, tergip ve terhiple-

6/2 ik in c i Son Söz

ri başka bir dil ile söylem ek mümkün mü?” (Ruhi N u 
ri Sağdıç: “Kur’ân T ercem eleri M ünasebetiyle

Muhammed H am idallah’ın “D ilbilgisi” (sf.64)
bahsini çevirm enlerin dönüp dönüp okumalarında
namütenahi fayda var!

Mehmed A kif Merhum Hakkında Hatıralar” Sıratımüstakim C .XI/268’den, D. Cündioğlu, age., sf.
451-456)
Elbette Mehmed A k ifin başka tereddütleri de

6/3 Ü çü n cü Son Söz:
Mehmed A k if’e B in Rahm et!
21 Şubat I 9 2 5 ’de T B M M , Kur’ân-ı K erim ’in
Türkçeye tercüme ve tefsirinin yapılması için tah
sisat ayırır. Bu hususta akla gelen ilk ve tek isim
Mehmed A k if’dir. Mehmed A kif devrinde Türkçeyi en iyi bilen ve kullanan yazarlardandır. Arap
ça bilgisi bakımından da en ön sıradadır. Din ilim
leri ve tefsir hususundaki bilgisinden şüphe edil
memektedir. M uvafık-muhalif hiç kimsenin itiraz
edemediği bu otorite, vazifeyi kabule yanaşmaz.
Diyanet İşleri Reisi, yardımcısı Ahmed Hamdi
A.

Akseki’yi Mehmed A k if i ikna etmeye memur

vardır. Bu tereddütler, yedi yıl geceli gündüzlü sü
ren, büyük emeklerle ve sıhhat bahasına tamamla
nan bir mealin kendi vefatından sonra yok edilme
si vasiyetini gerektirecek kadar önemlidir. Bu bilgi
birikiminin sahibi olan Mehmed A kif bu hassasi
yeti gösterirken, “Çevm”de adı geçenlerin yaptık
ları iş nasıl izah edilebilir? Onlara sözümüz şu:
Mehmed A k ifin “m eal” çilesini çekmediğiniz bel
li, hiç olmazsa o büyük ruhlu adamın çektiği çile
nin hikâyesini okuyun. Umarım bu “öykü” size "kı
lavuzluk” eder! Bu arada, Mehmed A k ifin dikkat
çektiği kelimelerin hiç olmazsa, sözlük manalarına
bir bakarlarsa, zarar etmiş olmazlar...

eder. Aksekili İstanbul’a gelir, ısrarcı olur, bütün
6/4 E n Son Söz

yıkıları dener, dostlarını araya sokar. Fakat sonuca
ulaşamaz. Mehmed Â k if in kendi yerine teklif et
tiği isimler Babanzade Ahmed Naim ve Elmalılı

Bu “çeviri”, neyin neden olamayacağını gösteren

Hamdi Efendi’dir. Mehmed Akif, nihayet “tercü

çok net bir örnektir!

me” değil “meal” olması ve Elmalılı ile Ahmed Na-

Bu “çeviri”, eğer doğru bir maksada hizmet için

im’in de işin içinde bulunması şartıyla “istemece is

hazırlanmışsa, -ki buna inanıyoruz/inanmak istiyo

tem eye” razı olur.

ruz- kesinlikle maksadının tersine bir sonuca hiz

Bir şahid bu sıralar Merhum Mehmed A k ifin

met edecek niteliktedir. Ya Muhammed Hamidul-

tereddütlerini şöyle yansıtıyor: “Ben bir ara, A kif

lah’ın fransızca m etnini gerçekten gözeten, asıl

Bey’in çekingenliğini yersiz buldum. Bu hali onun

metni ve din dilimizi hiçe saymayan ciddi bir me

taassubuna hamleder gibi oldum. Yanımızda ber-

al hazırlanmalı, ya da bu işten mümkün olduğun

mutad Basri (Çantay) Bey de vardı. O serinkanlı

ca çabuk vaz geçilmeli, kitap hemen dolaşım dışı

A kif Bey canlandı ve içini şu yolla boşalttı: ‘O ğ

bırakmalıdır.
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deolojik bağlılıklara, ide
olojik çıkarlara göre yapı
lan

tanımlar

gerçekliği

temsil etmiyor, gerçekliği bütün
boyutlarıyla görmemizi engelli

KOŞULLANMALARDAN
ARINMAK

yor. Bu tür tanımlar ve tanımla
malar insanlığın ufkunu kapatı
yor. İdeolojik/politik bağlılık ve
çıkarlara göre ortaya konulan
perspektifler, yanıltıcı, tahrif ve
tahrip edici perspektiflerdir. Bu
nedenledir ki; bu tür perspektif
ler ahlaktan, nesnellikten ve
adaletten yoksundur. İdeolo
jik/politik perspektiflerin propa
gandadan başka bir dayanağı
yoktur. Hakikatin propaganda
ya ihtiyacı yoktur. Hakikat’in
en güzel şekilde temsil ve ifade
ye ihtiyacı vardır. Hakikat’i ya
şatmadığımızda, paylaşmadığı
mızda ve bir sorumluluk bilin
ciyle/ahlakıyla

üstlenmediği

sosyal, toplumsal ruh ve vicdanı
tahrip eden gelişmeler yaşanı
yor. Bu gelişmeler karşısında
duyarsız kalmak, kayıtsızlık içe
risinde gelişmeleri görmezden
gelmek mümkün değildir. İnsa
ni değerlerden bağımsız olan
küresel sistem, soğuk bir dünya,
soğuk bir hayat tarzı oluştur
maktadır. Ahlaki, manevi, sos
yal, toplumsal değerler tarafın
dan kontrol edilemeyen bir
dünya, katlanılabilir bir dünya
değildir.

mizde onu yalnızlaştırır, güçsüz-

Ö zgü n, özgür ve

leştiririz.
İnsanlık durumlarını, yalnız
ca bir döneme özgü ölçüler ve
ölçütlerle

değerlendirenleyiz.

İnsanlık durumlarını, bütün za
manları kapsayan ilahi ölçüler
ve ölçütler ışığında değerlendir
mek gerekir. Sömürgeci ihtiras
ların/tutkuların, Avro-Amerikan ölçüleri ve ölçütleri küresel
ölçekte geçerli kılmaya çalıştık

üret'

iven o la n ; e v re n se l insa
n i, kü ltü re! ve e n te lle k
tüel iklim e k a tk ıd a b u 
lu n a n î()plumlar ve k ü l
tü rle r,

in s a n lık

aile si

içerisind e saygın bir yer
;,ahibi olurlar.

ları günümüzde, dünyaya, haya
ta ve gerçeklere ilgisiz kalan ve
ucuz duygusallıklarla düzeysiz
hale getirilmiş bulunan; bugü
nün ihtiyaçlarını ve beklentile
rini yanıtlayamayan; bir gerçek
liğe dönüştürülemeyen; köklü
bir değişime kapalı bulunan,
yoksul bir dil ve kültürle İslami
bir varoluş tarzını somutlaştıramayız.
İçerisinden geçtiğimiz dö
nemde, insanı, dünyayı, hayatı
ve ilişkileri dikkate almayan;

Avro-Amer ikan ideolojileri
ni temsil eden uluslaröstü ku
rumlar, bağımlı ülkelerde, kül
türel, siyasal ve ekonomik haya
ta müdahale halindedir. Yerel
siyasal, ekonomik ve kültürel
modeller/iradeler bir gerçeklik
olmaktan çıkmak üzeredir. Kü
resel piyasa, A BD ’nin piyasa
hareketleri, bütün dünyada in
sanların ekonomik güvenliğini
tehdit ediyor; sosyal, toplumsal
hayatı ve ilişkileri yoksullaştırı

yor; insani hayatı toplumsal et
kinliklerden, değerlerden ba
ğımsızlaştırıyor; geleneksel ku
rumlan, yapıları zayıflatıyor. Ev
rensel bir varoluş gerçeği olan
kültürel farklılıklar ve çeşitlilik
ler, küresel müdahale yoluyla
tasfiyeye uğruyor. Küresel arka
izm özgün kültürel ve sosyal çe
şitlilikleri yok ediyor. İnsanlık
erdemli ilişkilere özlem duyu
yor.
Ulusal siyasetler, kültürler,
ekonomiler, derin ve kalıcı et
kiler uyandıran küresel gerçek
lik karşısında tutunamıyor. Her
alanda sınırları aşan; dünya öl
çeğinde gelişen; toplumları baş
kalaşıma uğratan; niteliksizleştiren; yozlaştıran; ilkesizleştiren;
toplumsal gerilimlere ve yıkım
lara neden olan ilişkilerin, anla
mını ve mahiyetini çözümlemek
zorundayız. Bu ilişkiler, bayağı
tesellilerle geçiştirilebilir ilişki
ler değildir. Dünyayı kendi im
gelerine dönüştürmeye çalışan
lar tarafından üretilen çerçeve
ler, insani gerçeklerden kopuk
çerçevelerdir. Avro-Amerikan
dünya görüşüne dayalı aynılaşma süreçleri, ulus-devletlerin
tercihlerini yok ettiği gibi, yerel
unsurların siyasal, kültürel, eko
nomik özgürlüklerini de kısıtlı
yor. Küresel hareketlilik, üret
kenlik ve dönüşümler, daha iyi
bir dünya, daha iyi bir insanlık
adına gerçekleştiriliyor olsaydı,
bu kadar kaygılanmamıza gerek
Ümran -temmuz- 2001

97

M Ü FÜ O Ğ LU

I K O ŞU LLA N M A I,A R D A N

A RIN M A K

kalmayacaktı. Karşı karşıya buUmduğumuz küresel hareketlilik
emperyalist amaçları olan bir hare'
ketliliktir. Küresellik adına, AvroAmerikan modeller nihai insani
modeller olarak dayatılmaktadır.
Küresellik söylemi, insanlığı, Batı
lı modelleri kabul edenler ve “ötekiler” olarak ikiye bölen bir söy
lemdir. Bu arada, tarih boyunca
kültürel çeşitliliği koruyan/yaşatan
kültürlerin ve uygarlıkların çok
anlamlı ve kalıcı yapılar oluşturdu
ğunu hatırlatmak gerekir. Küresel
gelişmeler bugün, yerel belirsizlik
lere ve hoşnutsuzluklara neden ol
maya devam ediyor.
Geçmişin, bugünün ve gelece
ğin bir bütünlük içerisinde algılan
ması ve değerlendirilmesi hayati
önem arzeden bir konudur. Dünya
yı, hayatı ve olayları yaşarken/de
ğerlendirirken kendimizi yalnızca
geleneksel bakış açılan ile sınırlandıramayacağımız gibi yalnızca
modern bakış açıları ile de sınırlandırmamahyız. Gerçek pratiği
olmayan, hayatiyeti olmayan ko
şullanmalardan özgürleşmeliyiz.

Yalnızca geleneksel bakış açılarına
dayalı görüşler nasıl tek boyutlu
ise, yalnızca modern bakış açıları
na dayalı görüşler de tek boyutlu
dur. Geleneksel bakış açılarının,
modern bakış açılarıyla; modern
bakış açılarının, geleneksel bakış
açılarıyla insani değerler temelin
de buluşabileceği, uzlaşabileceği
kültürel/entellektüel
oluşturabilmeliyiz.

bir zemin

Kültürel, entellektüel modalara
olduğu kadar; kültürel, entellektü
el statükolara da mecbur ve mah
kum değiliz. Geçmişte ne yaptığı
mızdan çok, bugün ne yaptığımıza
yanıt verebilmek çok daha önem
lidir. Dünya ölçeğinde somutlaşan
gelişmeler, dünya ölçeğinde geçer
li olabilecek yanıtlar vermemizi
gerektiriyor. Aziz îslam ailesini
dünya ve insanlık çapında temsil
ve ifade edebilecek zengin bir bil
giye, zengin bir bilince, zengin bir
bilgeliğe, zengin bir politik tavra
ihtiyacımız var. Avro-Amerikan
dünya görüşünün benmerkezci
saplantıları, insani dünyayı bir bü
tün olarak kuşatamaz.
Köktencilik ya da dev
rimciliği

eskiye

zip çerçevelerine sığmadığını, sığdırılamadığmı görmek gerekiyor.
Tüm özgün, özgür ve üretken kül
türler ve toplumlar farklı kültürler
le karşılaşmaktan ve etkilenmek
ten korkmazlar. Özgün, özgür ve
üretken olan; evrensel insani, kül
türel ve entellektüel iklime katkı
da bulunan toplumlar ve kültürler,
insanlık ailesi içerisinde saygın bir
yer sahibi olurlar. Her durumda tü
ketici olmaya mahkum olan kül
türler, evrensel değerler üretemez
ler.
Sesimizi, soluğumuzu, yüreği
mizi ve sorumluluklarımızı insan
lık ölçeğinde büyütebilmeliyiz.
Küçük ve dar anlayışlar, küçük
ve dar sorunlar, küçük ve basit
farklılıklar; küçük ve ucuz gruplaş
maları, cemaatleşmeleri doğuru
yor. Gerçek dünyanın dışında ya
şayan, birbirinden bağımsız ve dayanışmasız bu küçük ve yetersiz
oluşumlar, sorunların, acıların ye
ızdırapların büyümesine neden
oluyor.

geçmişe

Büyük dayanışmalar, büyük ve

dönmek olarak değil; temel

derinlikli, nitelikli inançlarla ku

değerlere dayalı bir dönüşü

rulabilir. Büyük sesler, büyük daya

mü gerçekleştirmek suretiy

nışmalarla yükselir.

le, bugünü ve geleceği öz

Benmerkezciliklerin

artması,

gürce inşa etmek olarak an

cemaatlerin güçsüzleşmesi anlamı

lamak gerekir. Bugün karşı

na gelir. Cemaatler sorumlu birey

mızda duran küresel sorun

leri, sorumlu bireyler cemaatleri

larla yüzleşmek ve evrensel

dışlamamalıdır. Cemaatlerle so

anlamda bir insani, düşün

rumlu bireyler arasında ölçülü,

sel, entellektüel iklim oluş

dengeli ilişkiler kurulmalı, cemaat

turabilmek için, etnik bağ

bireye, birey cemaate yabancılaş-

nazlıkları, yerel bağnazlıkla

mamalı; bireyler ve cemaatler bir

rı, hizip ve mezhep bağnaz

birlerinin sınırlarına saygı göstere

lıklarını aşarak, özgün ve

bilmelidir.

özgür
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gerçekliklerin, hiçbir şekilde etnik
çerçevelere, yerel çerçevelere, hi

değerler

Daha güzel bir dünya için, daha

üretmeye yönelmeli ve bu

evrensel

güzel bir insanlık durumu için, da

yolda yoğunlaşmalıyız. İçe

ha güzel çabalar, daha güzel insan

risinde yaşadığımız küresel

lar ve daha güzel ilişkiler gerekir. ■

şiir

ece, iyice koyulaşmayı
bekledi şairin kapısını
vurmak için. O koyu kara
zifti, kararmış bakır bir cezveden
göz kapaklarının üstüne ağır ağır
boşaltmaya başladığında, şair ki
taplarının içinde sırt üstü yüzüyor
du. Hayır, kulaç atmıyor, ayakları
nı ileri geri oynatmıyordu. Kendini
emin sulara bırakmış, unutulmuş
eski bilgiler üzerinde düşünüyordu.
Bir süre sonra, düşünceleri de gece
gibi koyulaşmaya flu bir rüyanın
anaforuna kapılmaya başladı.
Tam kapanıyordu gözleri ki, -gece
nin kapıyı çalma vakti gelmiştiküçük bir tıkırtı düştü kulağına.
Bir tıkırtı; azarlanmaktan korkan.
Ortasında bir gecenin,
düşünürken yorgun, bitkin
O acaip kitapları,
gün geçtikçe unutulan.
Neredeyse uyuklarken,
bir tıkıra geldi birden.
Çekingen biriydi sanki
usulca kapıyı çalan,
Başlia kim gelir bu zaman^ ^
Merak, şairin zihninde çadırla
rını kurmaya başladı. “Kim?” Alfa
benin her harfi bir çadırın içinden
fısıldadı: “Kim?”
Ah, hatırlıyorum şimdi,
bir aralık gecesiydi,
örüyordu döşemeye hayalini
kül ve duman.
Işısın istedim şafak,
çaresini arayarak,
Bana kalan o acının
Jiaybolup gitmiş Lenor’dan,
Meleklerin çağırdığı eşsiz,
sevgili Lenor’dan,
Adı artık anılmayan.
Şömine, acemi bir ressam gibi
döşemeye çizdiği resmi sevgiliye
benzetmeye çalışıyordu. Boyası kül
ve duman olan resim şairin içini
acıtıyor, meleklerin çağırdığı sev
giliyi -adı artık dünyada anılma
yan, kimsenin kendisini çağırma

okumaları

A . A L İ U RAL

dığı sevgiliyi- hatırlıyordu.
İpekli, kararsız, hazin hışırtısı
mor perdenin
Korkulara saldı beni,
daha önce duyulmayan;
Yatışsın diye yüreğim,
ayağa kalkarak dedim:
“Bir ziyaretçidir mutlak
usulca kapıyı çalan.
Gecikmiş bir ziyaretçi
usulca kapıyı çalan.
Başka kim olur bu zaman?
Bilinmeyen, korkutuyordu şa
iri. Mor perdenin ipeksi hışırtısı,
kalbini sarıp sarmalıyor, teskin
edeceği yerde kırbaçlıyordu ruhu
nu. Ve beden kalkıyordu yerinden:
Teyakkuz bu!
Kan geldi yüzüme birden,
daha fazla çekinmeden,
“Özür diliyorum,” dedim,
“kimseniz bay ya da bayan;
Dalmış, rüyadaydım sanki,
öyle yavaş vurdunuz ki,
Öyle yavaş çaldınız ki
kalıverdim anlamadan.”
Yalnız bu karanlığı gördüm,
uzanıp da anlamadan
Kapıyı açtığım zaman.
Ha cesaret yürüyen kanla! “Ne
olacaksa olsun!” der gibi bir tavır
la, diklenmeye çalışarak, ama kor
kak, meçhulden özür diliyordu şa
ir. Eğer özür dilenecekse birinden.
Daha iyisi bulunamazdı meçhul
den.
Gözlerimi karanlığa dikip
başladım bakmaya,
Şaşkınlık ve korku yüklü
rüyalar geçti aklımdan;

Sessizlik durgundu ama,
kıpırtı yoktu havada.
Fısıltıyla bir kelime,
“Lenor” geldi uzaklardan,
Sonra yankılandı fısıltım,
geri döndü uzaklardan;
Yalnız bu sözdü duyulan!
“Lenor” gelmeliydi bu ürkek tı
kırtının ardından. Lenor, şairin ca
nı ayrılan. Aklından bulutlar gibi
süzülen rüyaları şaşkınlığa çevire
rek girmeliydi kapıdan.
Şairin dudaklarından çıkan fı
sıltı yankılandı. Fısıltı ve yankı.
Ancak sevgilinin adı yankılanır fı
sıldandığında. Ve yalnız o ad duyu
lur vadiler arasında.
Duydum vuruşu yeniden,
daha hızh eskisinden,
İçimde yanan ruhumla
odama döndüğüm zaman.
İrkilip dedim: “M uhakkak
pancurda bir şey olacak;
Gidip bakm ak bir kere,
nedir hızh hızh vuran;
Yatışsın da şu yüreğim
anlayayım nedir vuran;
Başkası değil rüzgardan.”
Şüpheyi bastırmalıydı rüzgar.
İtiraf etmeliydi pencereye vurdu
ğunu. Şair, düş örtüsünü sıyırıp at
malıydı hakikatin üstünden. Her
şey apaçık yüze vurmalıydı; ümit
ve korku...
Çırpınarak girdi birden o eski,
kutsal günlerden
Bugüne kalmış bir kuzgun
pancuru açtığım zaman
Bana aldırmadı bile,
pek ince bir hareketle
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kolay kolay görmez insan;
Böyle heykelin üstünde
kolay kolay görmez insan;
Adı: “Hiçbir zaman” olan.
Kuzgun, hafızanın öteki adı.4
Ürküten kuş kelimeleri. Heykelin
üstüne tünemiş, özetliyor bildikle
rini. “Hiçbir zaman!”
Durgun büstte otururken
içini dökmüştü birden,
O kelimeleri değil,
abanoz l<anatlı hayvan.
Sözü bu Imdarla kaldı,
yerinden kıpırdamadı,
Sustu, sonra ben konuştum:
“Dostlarım l<açtı yanımdan.
Umutlarım gibi yann
sen de kaçarsın yanımdan.
Dedi kuzgun: “Hiçbir zaman!”
Kuzgun, dostluğun öteki adı.
Uçmamak için kıran kendi öz ka
nadını. Bahanelere sığınmayan;
terketmeyen “hiçbir zaman”

Süzüldü kapıya doğru
hızla uçarak yanımdan
Kondu Pallas’m büstüne
hızla geçerek yanımdan
Kaldı orda oynamadan.
Kuzgun, gecenin öteki adı. A lt
mış dokuz yaşında bastonsuz uçabilen ihtiyar kuş^ Altmışaltı santim
boyundaki dev karga. Deniz kıyılarmdan dağlara, açık alanlardan ormanlara döne döne yükselen du
man. Kaya çıkıntılarında yuva ya
pan zenci.
Gururlu, sert havasına
kara kuşun alışınca
Hiçbir belirti kalmadı
o hazin şaşkınlığımdan
“Gerçi yolunmuş sorgucun,” dedim,
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“ama korkmuyorsun
Gelmekten, kocamış kuzgun,
gecelerin kıyısından;
Söyle, nasıl çağırırlar seni
ölüm kıyısından?”
Dedi kuzgun: "Hiçbir zaman”
Kuzgun, yalnızlığın öteki adı.
Sevgilisini yılda bir kez gören aşık.
Yaşam boyu yalnız yaşayan evli^
Ölüm kıyısından gelmiş; nasıl söy
lesin ismini?!
Sözümü anlamasına bu kuşun
şaşırdım ama
Hiçbir şey çıkaramadım
bana verdiği cevaptan,
İlgisiz bir cevap sanki;
şunu kabul etmeli ki
Kapısında böyle bir kuş

Birdenbire irkilip de
o bozulan sessizlikte
“Anlaşılıyor ki,” dedim,
“bu sözler aklında kalan;
İnsaf bilmez felaketin
kovaladığı sahibin
Sana bunları bırakmış,
tekrarlıyorsun durmadan,
Umutlarına yakılmış
bir ağıt gibi durmadan:
Hiç -ama hiç- hiçbir zaman.
Kuzgun, ağıdın öteki adı. Vefalı
taziyeci; siyah elbisesini ömür boyu
çıkarmayan. Sanki her yer ölü evi.
Çekip gitti beni o gün
yash kılan garip hüzün;
Bir koltuk çektim kapıya,
liarşımdaydı artık hayvan,
Sonra gömüldüm mindere,
sonra daldım hayallere,
Sonra kuzgunu düşündüm ,
geçmiş yüzyıllardan kalan.
Ne demek istediğini böyle
kulağımda kalan.
Çatlak çatlak: “Hiçbir zaman!”

I
DEDİ KUZGUN H İÇ BİR ZAM AN / URAL

Kuzgun, boğuk sesin yankısı.
Öğreten, dile geleceğini çirkin ses
le bile gerçeğin. Yüzyıllardan sızan
bu kadim geleneğin temsilcisi ol
duğundan.
Oturup düşündüm öyle,
söylemeden tek söz bile,
Ateşli gözleri şimdi
göğsümün içini yakan
Durup o kuzguna baktım,
mindere gömüldü başım,
Kadife kaplı mindere,
üzerine ışık vuran.
Elleri Lenor’un artık
mor mindere, ışık vuran
Değmeyecek hiçbir z(^man!
Kuzgun, imkansızlığın öteki
adı. Gözleri imkansızlığın, rengi
imkansızlığın! Bir daha asla!
Sanki ağırlaştı hava,
çınlayan adımlarıyla
M elek geçti, ellerinde görünmeyen
bir buhurdan.
“Aptal” dedim, “dön hayata;
Tannn sana acımış da
Meleklerini yollamış
kurtul diye o anıdan;
İç bu iksiri de unut,
kurtul artık o anıdan"
Dedi kuzgun: “Hiçbir zam an!”
Kuzgun, sevimsiz yüzü gerçeğin.
Durup durup söylüyor hayali zehirleyen sözü: Hiçbir zaman!

seversen söyle;
Ey kutsal yaratık” dedim,
“uğursuz kuş ya da şeytan!
Azalt biraz kederimi,
söyle ruhum cennette mi
Buluşacak o Lenor’la,
adı meleklerce konan,
O sevgili, eşsiz kızla
adı meleklerce konan? ”
Dedi kuzgun: “Hiçbir zaman!”
Kuzgun, müjdelemeyen haber
ci. Ne olurdu söyleseydi. Ulaşama
yacak mı sevgiliye? Cennette bile
mi?!
Kalkıp haykırdım:
“Getirsin ayrılışı bu sözlerin
Rüzgarlara dön yeniden,
ölüm kıyısına uzan!
Hatıra bırakma sakın,
bir tüyün bile kalmasın
Da^tma yalnızlığımı!
Bırak beni git kapımdan!
Yüreğimden çek gaganı,
çıkar artık, git kapnndan!”
Dedi kuzgun: “Hiçbir zaman!”

bile bırakmadığında?
Oda kapımın üstünde,
Pallas’ın solgun büstünde
Oturmakta, oturmakta kuzgun
hiç kıpırdamadan
Hayal kuran iblisin
gözleriyle derin derin
Bakarken yansıyor koyu gölgesi
o tahtalardan
O gölgede yüzen ruhum
kurtulup da tahtalardan
Kalkmayacak hiçbir zaman!
Kuzgun, gerçeğin asla çekilme
yecek gölgesi!
“Hiçbir zaman” sözlüğün en
ağır cümlesi! Ümit ışığının sileme
diği gölge!
Kuzgun nereden tünedin ruhu
muzun üstüne!
Kuzgun git ve bir daha dönme! ■

DİPNOTLAR
1. Kuzgun, Edgar A llan Poe. Şiirin Türkçesi;
Ülkü T am cı, T ü rk Dili, Şubat 1961, Sayı:
113.

Kuzgun, kovulmak istenen ger
çek. Kalbi didikleyen burgu; kalbi,
akh ve ruhu! Yalnız bile kalamayışın acısı! Ne ki yalnızlığın acısı!
Gerçek gider mi hatıra bırakma
dan ardında. Unutulur mu bir tüy

2. Bir kuzgunun akmışdokuz yaşına kadar ya
şadığı bilim adamlarınca tespit edilmiştir.
3. Çiftler arasındaki bağ, yaşam boyu sünnekle birlikte kuzgunlar üreme mevsimi dı
şında genellikle yalnız yaşarlar.
4. Kuzgun, eğitildiği takdirde bazı cümleleri
söyleyebilen bir kuştur.

“Geldin bir kere nasılsa,
cehennemlerden mi yoksa?
Ey kutsal yaratık,” dedim,
“uğursuz kuş ya da şeytan!
Bu çorak ülkede teksin,
yine de çıkıyor sesin,
Korkuların hortladığı evimde,
n olur anlatsan
Acılarımın ilacı oralarda mı,
anlatsan..
Dedi kuzgun: “Hiçbir zurnan!”
Kuzgun, ağzını bıçak açmayan
bilge. Ama bıçaklayan her seferin
de: “Hiçbir zaman!”
“Şu yukarda dönen gökle Tann'yı
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BEKLİYORUM
GÜNLERDİR
F İK R E T K A R A K A Y A

âhire Hanım, ses çıkarmamelodiyi takip etmeye çalıştı, Re
maya çalışarak kapıyı açtı ve
fik Bey şarkıyı bitirince ona sevgiy
mutfağa girip filesini boşaltle baktı.
tı. Salona kulak kabarttı: Refik
“Çok güzel bir şarkı bu, ilhamın
Bey, sabahtan beri üzerinde çalıştı
dâim olsun” dedi. “Ama bazı yerle
ğı şarkının meyânına son şeklini
ri yazdığın gibi okumadın, neden
vermeye çalışıyordu. Mısraı kelime
okuduğun gibi yazmıyorsun?”

F
1

kelime okuyor, bulup beğendiği
nağmeleri önündeki nota kâğıdına
yazıyor, sonra bir bütün halinde
tekrarlıyordu. Fâhire Hanım’ın eve
döndüğünü duymuş, ama şarkıyı
bitirmek üzre olduğundan ilgilen
memişti. Nihayet tanburunu bı
raktı, bir sigara yaktı. Salonun ka
pısında sessizce kendisine bakan
Fâhire Hanım’ı fark edince:
“Bitti Fâhire, güzel oldu. Hadi
bir kahve yap, sonra sana çalayım”
dedi.

İltifat Refik Bey’i memnun etti,
fakat itiraz keyfini kaçırdı biraz. İs
teksiz isteksiz cevap verdi:
“Nihaî notayı, Münir’e okut
tuktan sonra yazacağım. Görecek
sin güzel şeyler katacak.”
Refik Bey o akşam Radyo’da

aşağıdan okumaya başladı. Fâhire
Hanım, beğenilmeyip üstü çizilmiş

Münir Bey’i görünce yeni bir şarkı
yaptığını haber verdi, “irisan içine
çıkacak” notasını kendisi okuduk
tan sonra yazacağını söyledi. Mü
nir Bey canlı yayından sonra Fersanlar’la birlikte onların evine git
ti. Refik Bey’in, yeni bir eserin ilk
icrama bir tören havası vermekten
hoşlandığını bilirdi, ama karı-ko
canın. önünde okumadan önce no
taya bir kez göz atmak istedi. Refik

nota grupları arasından, çalınan

Bey notayı Münir Bey’e verdi ve

Kahvesini bir sigara daha yaka
rak keyifle içti. Sonra tanburunu
alıp şarkısını çalmaya ve bir sekizli

mutfakta kahve yapmakta olan Fâhire Hanım’ın yanına gitti. Şarkı
nın deşifrajını bitirince Münir Bey
mutfağa seğirtti. Refik Bey’in boy
nuna atılarak:
“Gel seni bir öpeyim, harika bir
şarkı yapmışsın!”
Birlikte salona dönüp kahvele
rini içtiler. Sonra Refik Bey tanbu
runu, Fâhire Hanım kemençesini
aldı. Şarkının müsvedde halindeki
notasını tutan Münir Bey aralarına
oturdu. Refik Bey, uşşak makamı
nın seslerinde gezindi biraz. Sonra
hep birlikte şarkıya girdiler. Fâhire
Hanım, notayı zar zor görüyordu
ama, Münir Bey’in sesini bastır
mak istercesine kuvvetli çalıyordu.
Refik Bey ikaz etmek zorunda his
setti kendini:
“Fâhire’ciğim zorlama, bırak
Münir rahatça okusun.”
Şarkının nakaratı son kez çalı
nıp okundu. Refik Bey, Münir
Bey’e iltifat etmeyi unutarak nota
yı elinden aldı ve şarkının birkaç
yerinde küçük değişiklikler yaptı.
Münir Bey:
“Önümüzdeki ilk neşriyatta uş
şak okuyacağım ve bu şarkıyı da
programa koyacağım. Şu notayı te
mize çek de ben de istinsah ede
yim” dedi.
“Yarın sabah çekerim, sana da
yazarım bir nüsha” diye cevap ver
di Refik Bey.
, Münir Bey gittikten sonra Fâhire Hanım Refik Bey’e çıkıştı:
“Ben senin yerinde olsam, şar
kıyı nasıl yazdımsa öyle okumasını
söylerdim. Nedir o öyle, notayı ya
zıp veriyorsun, o gönlünce değişti
riyor. Kompozitör sen misin o mu,
belli değil!”
Refik Bey sakin sâkin cevap
verdi:
“Güzelim, o adam herhangi bir
hânende değil, memleketin en gü
zide ses san’atkârı. Ben de iste
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mem, önüne gelenin şarkımı değiş
tirmesini, bozmasını. Ama yüksek
san’atkârlann esere katacağı güzel
likler de neticede bestekâra mâlolur. Bilmez misin, bir mucizeye şa
hit olur gibi dinlediğimiz anonim
bir halk melodisi, yüzlerce yd bo
yunca kimbilir kaç ince ruhlu insa
nın katkılarıyla şekillenmiştir.”
Fâhire Hanım ikna olacak gibi
görünmüyordu:
“Bu halk musikisi değil Refik
Bey, bu muayyen bir bestekârın
eseri. Avrupa’da nasıl bestekârın
yazdığı nota üzerinde kimse kalem
oynatamıyor, bizde de bu telakki
nin yerleşmesi lâzım.”
Refik Bey, meseleye başka türlü
bakıyordu ve Fâhire Hanım’ı dedi
ğinden döndürmenin güç olduğu
nu biliyordu- Gene de fikrini açık
lamaktan kaçınmadı:
“Bizde eserinin notasını kendi
si yazan kaç bestekâr var? Koca Itrî’lerin, T a b ’î ’lerin,
Sadullah
Ağa’ların, Dedelerin eserleri daha
dün notaya alındı. Yüz sene, iki yüz
sene boyunca kimbilir kimler bu
eserleri ne kılıklara soktu! Zaman
zaman aynı eserin, nerdeyse birbi
rine hiç benzemeyen versiyonları
karşımıza çıkmıyor mu? Meseleye
bir de şu açıdan bak: Itrî’nin eser
leri günümüze hiç değişmeden gel
seydi, belki hiç beğenmeyecektik.
Yani bugünün zevkine uymayacak
tı. Halbuki eserler, zaman içinde
değişen zevke uydurularak yeni ne
sillere intikal ettirilmiş. Bizim mu
sikimizin karakteri böyle. Hem bu,
eserlerin ömrünü uzatan bir şey.”
Refik Bey’in sözleri etkisizdi.
Çünkü Fâhire Hanım’ın bestekârlığa bakışı farklıydı.
“Olmaz öyle şey” diye itiraz et
ti. “Bir şairin şiiri zamanla değişi
yor mu? Eserlerin güfteleri başta
nasıl idiyse öyle kalıyor, ama bes
tenin değiştirilmesine göz yumulu

yor. Bu çifte standart neden, beste
kâra bu saygısızlık neden? Şimdi
sen, şu şarkının, çok değil iki sene
sonra, tanıyamayacağın bir notası
çıksa karşına, bozulmaz mısın?”
Fâhire Hanım nutkunun tesi
rinden emin, sesine daha büyük bir
kat’iyet vererek devam etti:
“Bestekâr, istediği her inceliği
notaya yazmalı, icrakâr da buna
elifi elifine riayet etmelidir. Bu an
layış yerleşmedikçe eserler muha
faza edilemez.”
Münakaşa başka bir mecraa
kaymaya başlamıştı. Refik Bey, Fâhire Hanım’ın dediğini kabul ettir
me konusundaki azim ve sebâtını
bildiğinden lâfı uzatmak istemiyor
du.
“Fâhire, uykum geldi, yatmak
istiyorum. Ama şu kadarını söyle
yeyim, bestekâr kendi icramdaki
bütün incelikleri notaya koymaya
kalkışsaydı, notalar 64’lüklerden,
hatta 128’liklerden geçilmez olur
du. Bence notayı olabildiği kadar
sâde yazmalı, incelikleri icrakâra
bırakmalı.”
“Sen bütün incelikleri yazmaz
san, kültürsüz yahut kabiliyetsiz icrakârların esere zevksiz süslemeler
eklemesine yol açmış olursun. Da
ha da mühimmi, bir zaman sonra
eser, bu inceliklerden tamamen
mahrum edilerek icra olunur. Hem
sen dedin ki, “nihaî notayı Münir

okuduktan sonra yazacağım”. N i
haî nota ne demek? Artık tek per
denin değiştirilmeyeceği nota de
mek. Şimdi tamamen farklı şeyler
söylüyorsun: “Itrî’lerin, Sadullah
Ağa’ların eserleri günümüze deği
şerek geldi. îyi ki öyle oldu, yoksa
belki bugün onları beğenmeyecek
tik.” Böyle şey mi olur? Demin de
söyledim: Peki aynı şey güftelerde
neden yapılmamış? Bestelerin za
manla değişmiş olması, nota kullanılmamasıyla ilgili tamamen. Ö te
den beri güfte mecmualarına ben
zer nota mecmuaları da yazmış ol
saydık, hem binlerce eser unutul
mazdı, hem de eserler bestekârın
yaptığı gibi kalırdı. Sen bir sâzendesin. Bu yüzden, nihaî notayı yaz
mak için Münir gibi müstesna bir
hânendenin şarkına katacağı bir
takım incelikleri duymak istemeni
anlayabilirim. Ama bir eseri, za
manla değişen zevke uydursunlar
da eserimin ömrü uzasın diye icrakârların keyfine bırakmak isteme
ni kabul edemem. Geçmişte ister
istemez böyle oldu belki. Ama
böyle devam etmesine mani olmak
lâzım.”
Refik Bey’in, yarı uyur halde
dinlediği bu sözlere itiraz edecek
mecâli yoktu.
“Haklısın Fâhire” dedi, sevgili
hayat ve sanat arkadaşını yatak
odasına çekerken.*
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söyle şi

H A T T A T ALİ TO Y’LA
H A T SANATI ÜZERİNE
Röptmoj: M. ŞEVKET AYVAZOÖLU
M. Ş. Ayvazoğlu: Üstadım, di

-

mıştır.

lerseniz önce hat sanatını tanımla-

Hat sanatının konusu güzel söz

yarak sohbetimize başlayahm. Hat

lerdir. Hat bu güzellikleri güzel, et

sanatı nedir, nasıl doğmuştur? Ko

kili bir görünümle insanlara sunma

nusu nedir?

arayışıdır. Hattatlar bunun için ça
lışır.

A. Toy: Hat sanatı Kür’an aş
kından doğmuştur. Kur’an’ın doğ

M. Ş. Ayvazoğlu; Hocam, sizin

ru, okunaklı yazılması aynı zaman

çalışmalarınız, geleneksel hat sa

da güzel görünmesi arzusu bu sana

natından yola çıkarak modem (ye

tı doğurmuştur. Hat, çağlar boyun

ni) bir tarz arayışı şeklinde tanım

ca gelişerek, değişerek ve çeşitle

lanıyor: Sizin geliştirmeye çalıştı

nerek günümüze kadar gelmiş, ne

ğınız “modern hattın” geleneksel

sih, sülüs, muhakkak, divanî, talik,

hattan farkı nedir?

rika gibi farklı formlarda üsluplaş-

A . Toy: Dünyada her güzel
şey, insanı etkiler. Hat eserlerinde

Ali Toy:

1960 Kütahya,

Tavşanlı doğumlu. 1977 Tav
şanlı Tunçbilek Lisesi mezunu,
1998 İT Ü Mimarlık Fakültesi
mezunu. 1992 YÜ Röleve-Restorasyon mezunu. Prof. Dr. Ali
Alparslan’dan hat icazeti aldı.
T a lik , Divanî, Rika hatlarını
yazar. Yurt içinde ve yurt dışın
da birçok sergiye katıldı. 19
şahsi sergi açtı. IR C lC A ’nın
düzenlediği milletlerarası 4 ya
rışmada 6 ödül aldı. Hat çalış
malarına devam etmektedir.
Özellikle ‘Modem Hat’ deni
len kendisinin geliştirdiği yazı
ilgi çekmektedir.
A li Toy Sanat Merkezi’nde
birbirinden güzel klasik ve
modern hat örneklerini göre
bilirsiniz.
T eşvik iye Cad. N o: 99/1 8 0 2 0 0
N işantaşı/İST.
T e l: (0 2 1 2 ) 2 3 6 15 74

104 Ümran-temmuz-2001

ki formlar daima soyuttur, figüratif
değildir,

yüzeyseldir, perspektif

yoktur. Ben, modem hatlarda yeni

soyut formları genelde temel ge
ometrik çizgilerle oluşturuyorum.
Bu eserlerin insanda doğuşu, tarif
edilemez.
Modern tarz çalışmalarım daha
fazla ilgi görüyor. Bu insanlardaki
yenilik arzusuna bağlanabilir. Ay
rıca modern sanat insanlığın ortak
değerleridir. Her insan, bu eserler
de kendinden birşeyler bulacaktır.
Bu eserler, modem sanatın tüm il
ke ve kurallarını taşırlar. Özellikle
kompozisyon ve teknik detayları
güçlüdür. Bu eserler, modern tasa
rımın daima merkezinde yer ala
caktır.
M. Ş. Ayvazoğlu: Diğer mede
niyetlerde de hat sanatı var mıdır?
Varsa, bizim klasik hat sanatımızı
diğerlerinden ayıran özellikler ne
lerdir? Hat sanatımızın özellikleri
ve özgünlükleri hakkında kısa bilgi
verir misiniz?
A. Toy: Birçok millette yazı
sanatı vardır. Ama bizdeki gibi üsluplaşmış, teknik temizliğe sahip,
son derece kurallı değildir. Bizim

H A T T A T ALİ TO Y'LA H A T S A N A T I ÜZERİNE / AYVAZOĞLU

H at Sanatı
Tarih boyunca insanları etkilC'
yen hat sanatı, eğitim kurum'
larmm yanısıra özellikle hoca'
talebe münasebetiyle günümü
ze kadar gelmiştir. Tarihi seyri
içinde sürekli gelişen, kurallaşan hat, bugün etkileyici bir
güzelliğe ulaşmıştır. Özellikle
Selçuklu ve Osmanlı dönemle'
rinde gelişen hat sanatında, zaman içinde kabul görmüş bu
gün de benimsenen makıli, ku'
fi, nesih, sülüs, talik, divani, rika isimli hat karakterleri var
dır. Ayrıca harfleri serbest yo
rumlayıp sayısız yeni eserler
meydana getirmek de müm
kündür. Hat sanatında kamış
kalemler, el yapımı mürekkep
ve kağıtlar kullanılır.
klasik hattımız her zaman ra
kipsizdir.
Hat sanatı, dünyanın en kural
lı sanatıdır. Öğrenmesi, uygulama
sı zordur. Kompozisyon ve estetik
bakımından son derece etkilidir.
Bu sanatın icracıları bulundukça
her zaman ilgi görecektir. Teknik
gücü yüksektir.
Klasik hat sanatı, bize özgü bir
sanattır. Diğer İslam ülkelerinde
yoktur, kısmi olarak bilinir ve tek
nik gücü yoktur. Bugün İslam ül
kelerinden meraklılar İstanbul’a
gelip öğrenmektedirler.
M. Ş. Ayvazoğlu: Peki hocam,
biraz da bu sanatı öğrenmenin yol
ve yöntemlerinden söz eder misiniz?
A. Toy; Klasik hatları öğren
menin en etkili yolu meşk usûlü
dür. Bu usûlde kişi hat hocası ile
birebir bir çalışma yürütür. Eğitim
süresi

çalışmanın

yoğunluğuna

bağlı olarak 3 '7 yıl arası değişir.
Eğitim sonunda hoca talebeye ica

zet (diploma) verir. Hattat artık
yetişmiştir ve kendi imzasıyla eser
ler verir. Hattatlarda güzel bir usûl
vardır, eserlerini hocalarına ve di
ğer hattatlara gösterip eleştiri, gö
rüş alırlar.
M. Ş. Ayvazoğlu: Modern hat
çalışmalarınıza gösterilen ilgi na
sıl? Ne gibi tepkiler alıyorsunuz?
A . Toy; Modern hatlar, deği
şik tepkiler alıyor. Genelde sanat
severler beğeniyor. Eleştirenler de
oluyor. Eleştiriler daha çok tarza
oluyor. Bugüne kadar etkilendiğim
aleyhte bir eleştiriye rastlamadım.
Diğer ülkelerde de değişik sa
natçılar serbest tarz çalışmalar ya
pıyorlar, çok değişik anlayışlar var.
Fakat teknik gücü zayıf, fantazi
eserlerdir.
M. Ş. Ayvazoğlu: Ülkemizde,
hat sanatı yeterince tanınıyor mu?
A. T o y ; Hat sanatı yaygın ola
rak bilinmiyor. Tanıtım sorunu
var. Eskiden de yaygın değilmiş.
Daha çok İstanbul’da biliniyor.
Yabancılar daha çok tanıyor. Hat
sanatı, sergilerle tanıtılıyor. Sergi
ler son onbeş yıldır açılıyor. Birçok
kişi bu sergilerle hattı tanıdı.
M .Ş. Ayvazoğlu: Peki Osmanİl döneminde hatta ilgi nasıldı?
A . T o y ; Hat sanatına, Osmanlı döneminde çok önem verilmiş
tir. Devlet erkanı, varlıklı kişiler
bu sanata büyük ilgi göstermişler
dir. II. Bayezıt, hocası hattat Şeyh
Hamdullah’ın yazı hokkasını elin
de tutar, hocası yazarmış.
M. Ş. Ayvazoğlu; Hocam, tek

rar sizin çalışmalarınıza
dönelim isterseniz: Sa
dece modem tarz mı ça
lışıyorsunuz? Klasik ça
lışmalarınız da var mı?
A. Toy: Klasik hat
lardan talik, divani, ce
li divani, rika, celi talik
hatlarını çalıştım. Bun
larla ilgili eserler veri
yorum. Güzel sözler yazmak, yeni
kompozisyonlar, temiz detay, geliştirilmiş harfler temel esaslardır.
Ben en çok talik hattı seviyorum,
onda bana hitabeden bir başkalık,
bir zerafet buluyorum. Divani hat
la denenmemiş eserler veriyorum.
M. Ş. Ayvazoğlu: Peki bu kla
sik tarzlardan modem tarza geç
mek nereden aklınıza geldi?
A. Toy; Modern hatlar, klasik
hat eğitimi ve mimarlık eğitiminin
kesişmesi sonucu ortaya çıkmış
eserlerdir. Mimarlık ve hat benzer
sanatlardır, ikisinde de tasarım çok
önemlidir. Yaptığım bu yeni eser
ler, klasik tarzın bozulmuşu veya
yommlanması değildir. Tamamen
yeni form arayışıdır. Klasikler son
derece kurallı ve düzgündür, kendi
içinde tedrici bir gelişme gösterir.
M. Ş. Ayvazoğlu; Sayın ho
cam, verdiğiniz bilgiler için teşek
kür ederim.
■

Hat Sanatı İle İlgili
Bazı Yayınlar
1. Kalem Güzeli, 3 cilt, M ahm ut
B ed rettin Yazır, D iyanet Y.
2. Türk Hat Sanatının Şaheserleri,
U ğur D erm an, Kültür B ak. Y.
3. Hat Sanatı, N ih a t Ç e tin , Uğur
Derm an, IR C IC A , Yıldız Sarayı

4. OsTnanh Hat Sanatı Tarihi, Prof.
A li A lparslan, Yapı Kredi Y.
5. Hat Sanaü ve Meşhur Hattatlar,
M u h ittin S e rin , K ubbealtı N eş
riyat.
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ŞAM M EKTUBU
M EH M E r H A RM A N l J
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aziran sıcaklarla geldi
Şam’a. Bunaltıcı sıcaklar
yaşamın akışını değiştirdi.
Zorunlu olmadıkça insanlar, kuşluk
tan akşama dek dışarı çıkmamayı
yeğliyorlar. Esnaf genellikle işyerini
serin vakitlerde açık tutuyor. Öğle
yin kaylûle için evlere çekiliniyor.
Akşam saatler 6-7 olunca sokaklar,
caddeler, dükkânlar, tezgâhlar şen
lenmeye, ışıldamaya başlıyor.
Tabii ki Haziranda sadece bunal
tıcı sıcaklar yok; ferahlatıcı şeyler de
olmuyor değil.
Buraya adımımı attığım ilk gün
den beri, bu ülkeyi, bu insanları ta
nıdıkça, tekrar tekrar kendime sor
duğum: “Bu iki ülke, insanıyla, kül
türüyle, tarihiyle, inançlarıyla birbi
rine bu kadar yakınken ilişkiler ne
den soğuk?” sorusuydu. Birşeyler ya
pılmalı, bu muşamba dekor yırtılıp
atılmalı diye düşünürdüm.
Haziran ayının aynı günlerinde
üç ayrı Türk heyetinin buraları ziya
ret ettiğine şahid oluşum beni ger
çekten sevindirdi. Düşüncelerime
güven, umuduma kuvvet verdi. Ha
ziran sıcağında ferahlattı.
Haziranın başında ilk gelen TR T
ekibi oldu. “Altın Kanatlar Projesi”
için gelmişlerdi. Osmanlı’nın son
döneminde İstanbul-Kahire rotasıyla
gerçekleştirilen tarihi uçuşu, tamamı
yeniden inşa edilen, kendi yapımı
mız, o dönemdekilerle aynı model
uçaklarla, yeniden gerçekleştirme
projesi. İstanbul’dan Kahire’ye her
konakta üç beş gün konaklayan ekip
resmi törenlere katılmakta, hem de
bu esnada o bölgede belgesel film çe
kimleri yapılmaktaymış, ‘A/tın Ka
natlar” belgeseli için. Umarım, tari
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himizin coğraf^^asını idrak etmek için
iyi bir fırsat olarak değerlendirilir.
Geniş bir kadroyla “Altın Kanat
lar Ekibi” çalışmalarını sürdürürken,
kalabalık bir başka Türk heyeti daha
Suriye gezisine başlamıştı. Bu sefer iş
adamları önümüzdeki yılların parlak
bir pazarı olarak yükselmeye başla
yan Suriye pazarındaki ışığı (erken,
tam zamanında, geç, bilemiyorum)
fark edip Şam-ı Şerifin yollarına
düşmüşler. Konyalı iş adamlarının
oluşturduğu Konya MÜSÎAD şubesi
heyeti, ekonomik krizden çıkış için
önerilen kapılardan biri olan ihraca
ta, görünen en uygun, en makul olan
Suriye’den bir girişimde bulundular.
İş adamları grubuyla aynı günler
de ama onlardan ayrı, habersiz ve ta
mamen başka amaçlarla gelen diğer
bir heyet ise Türkiye Yazarlar Birliği
kafilesi idi.
Beni en çok heyecanlandıran gi
rişim de bu oldu. Çünkü bana göre
İslam Uluslarının bugünkü acınası
hâle düşmelerinde entelektüel çaba
ların, yanlış emellere âlet edilmiş ol
ması yatmaktaydı. Ve bir gün ayağa
kalkmak nasib olacaksa bu kalkış,
düştüğümüz yerden başlayacaktı. Ya
ni içinden çıktığı ulusun, düşünce
dünyasını kuran maneviyatın, yetiş
tiği toprağın taşıdığı anlamı kavra
mış, aynadaki suretiyle kavga etmek
ten vazgeçip, yeryüzünde payına dü
şeni başkalarına kaptırmaması ge
rektiğini idrak etmiş; yanlışlarını gö
ren, kabul eden ama kendinden
utanmayan (ve korkmayan) bir oku
muş insanlar topluluğu, aydın grubu,
entelektüeller cemaati -adını ne ko
yarsanız koyun- çıkardığında, Oıtadoğunun ayağa kalkma zamanı da

belirlenmiş olacaktı.
Yani dirilişin coğrafyası tarihini
bulduğu, tarihiyle buluştuğu zaman.
Benim gördüğüm kadarıyla, ol
dukça kısa süren TYB gezisi bütün
bu özlemlerime cevap verecek geniş
lik ve derinlikte değildi ama bu ge
nişlik ve derinliği yaklamak üzere
atılmış kutlanması gereken bir adım
dı. Çünkü buralarda beni en çok
üzen husus -benzer üzüntüyü Türki
ye’de de yaşıyordum- ortak tarihimi
zin, geniş halk katmanları bir yana,
entelektüel çevrelerde bile doğru
dürüst bilinmiyor, kasıtlı olarak sap
tırılıyor oluşuydu. Bu hastalığın te
davisinde ilk çare ise entelektüel ça
ba, ilim irfan olarak gözüküyordu.
Yani karşılıklı çeviriler artarak de
vam etmeli. Tarih, kültür, inanç mi
rasımıza sahip çıkan eserler her iki
dilde de okuyanların istifadesine su
nulmalı. Bunun için de TYB ve ben
zeri gönüllü girişimler geziler düzen
leyerek başlatacakları tanışma ya
kınlaşma faslını kalıcı bir aydınlan
maya çevirmelidirler.
Bu konuda daha çok şey söylene
bilir. Ama bunlara burada girmek
niyetinde değilim. Son olarak değil
se de sonuç olarak bir hayalimden
bahsetmeliyim:
TYB ya da bir başka kuruluş, Türki Cumhuriyetlerin edebiyatçılarıyla
ortaklaşa düzenledikleri etkinlikler
gibi bir etkinliği Arap Yazarlar Birliği
ile de gerçekleştiriyor. Hem Bilâdu’l
Arap’ta hem Türkiye’de bu etkinlik
tekrar ediliyor ve gelenekleşiyor.
Ardından başka bir gün TYB ya
da bir başka kuruluş medeniyetimi
zin coğrafyasındaki bütün edebiyat
çıları bir araya getiren muhteşem bir
organizasyona imza atıyor. Bu da ge
lenekleşiyor.
Hayal bu ya: O zaman anlıyoruz
ne büyük bir mirasa sahip olduğu
muzu, ne çok dille konuştuğumuzu;
ne kadar renkli yüzlerimiz, ne kadar
canlı hayatlarımız varmiş, o zaman
fark ediyoruz.
ŞAM’dan, şimdilik bu kadar! ■
Temmuz 2001

Amirim ne yapacağız?
' Yapıyoruz ya evladım.
Ne yapıyoruz?
Yüksek rakımlı tepeyi sağlama
aldık mı, aldık. Allah geçinden versin, emri Hak vaki olmadıkça bir al
tı, yedi sene orada rahatız.
Evet efendim, biraz zor oldu ama
temiz oldu.
E sen fötrü indiriyorsun, bir dola
ba naftalinleyip kaldırıyorsun, bir de
bakıyorsun üç beş sene daha geçme
den fötr eski yerine hatta en tepeye
konmuş. Madem öyle beş artı beşi
yemezler, işte böyle! Uç iki.
Sorumu mazur görün efendim,
hepsini anladım da bu üç iki ne de
mek oluyor?
Gittin bir, geldin bir, yine gittin,
etti iki, tekrar geldin oldu iki iki.
Amirim, affedersiniz de maç mı
bu?
Yok dönme dolap! Oğlum esas
maç işte bu.
Ha o zaman yine gitti etti üç,
tekrar gelemedi etti iki. Üç iki önde
yiz yani.
Hah kafa biraz biraz çalışmaya
başladı.
Ama efendim ben kendimi bil
dim bileli, ki yine affedersiniz kırk
yaşındayım, bir o biniyor öbürü ini
yor, bir öbürü biniyor öteki iniyor,
insan da takdir edersiniz ki öncelik
le öbür dediğinizden zannediyor.
Ne dedim ki?
Dönme dolap dediniz ya amirim.
La havle ve la kuvvete illa....
Aman amirim!
Yine ne oldu?
însan ağzından çıkan lafa dikkat
etmeli, her yeri dinliyoruz diye bizi
ikaz etmiştiniz de ben de çok geç ol
madan sizi ikaz edeyim dedim sayın
amirim, yoksa zat-ı alilerinizin sözü
nü kesmek ne haddime!
Teşekkür ederim. Ne diyorduk,
ha işte o dolap artık öyle dönmesin
diyoruz. Dolap yine dönecek de yeni
binecekleri ayarlamaya çalışıyoruz.
Maçı üç iki kaybeden bir daha o do

A H M E T N E C İP SEZER

labı çeviremeyecek.
Daha önce de güldürmeyin ada
mı dedirtmiştiniz ama neticede fotörün sahibi kıs kıs gülmüştü.
Son gülen kim oldu evladım, da
ima ona bakacaksın.
Ama efendim öbürü de hala dön
me dolapta dönüp duruyor, dolaba
binecek başka alternatif ufukta gö
rünmüyor diyor.
Dolaba binecek olan ufukta değil
ki evladım, burnunun ucunda.
Burnunun ucunu görmemek diye
de herhalde buna diyorlar, öyle mi
amirim?
Herhaldesi fazla evladım. Burnu
nun ucunu göreni şimdilik ekarte et
tik, görmeyenle de bir müddet idare
edeceğiz.
Dervişler zaten döner, ‘gel her ne
olursan ol yine gel’ der diye mi bir
derviş seçtiniz amirim.
Afferin bak kafa yine ça
lıştı. Mark da olsan, liret de
olsan, dolar da olsan yine gel,
yeniden gel, yine yeni ye
niden gel diyen biri gerçi
lazımdı ama onu biz seç
medik.
Kim seçti peki ?
Bizim işi sıkı tutup yes
ni siyasi aktörler öne sürece
ğimizi farkedenler madem öyle
buyrun böyle dediler.
Bir şey anladıysam arap olayım
sayın amirim.
Anlaşılır bir şey yapsa idik bu bi
rimde mi olurduk evladım.
Anlaşılan bizim gibi anlaşılır
şeyler yapmayan başka birimler de
var amirim.

Maç zaten o görünen aktörleri
sahaya süren anlaşılmaz işler yapan
birimler arasında evladım.
Şimdi sol birleşiyor mu, pardon
solu birleştiriyor muyuz sayın ami
rim?
Yalnızlık paylaşılmaz.
Paylaşılsa yalnızlık olmaz.
Arap kare oldum amirim.
Oğlum, evladım sol birleşmez,
birleşemez, birleşse sol sol olmaz. So
lu birleştirmiyoruz ama güçlendir
meye çalışıyoruz.
Demokratik solcularla, Anadolu
solu solcuları kızmaz mı efendim bu
işe?
Bir defa demokratik solcular de
ğil evladım, çoğul kullanma. De
mokratik solcu ya da demokratik
solcuyeyn diyeceksin, bunlar topu
topu iki kişi. Biri erkek, biri dişi. Bi
risinin takma dişi, öbürünün kendisi
dişi.
İşte bunu anladım
efendim. Peki Şeyh
Bedrettin şeyhken
' solcu oluyor da
Edebali niye ede
biyle solcu olamıyor di
yen kızmaz mı?
Öyle bir laf eden
adam kızsa ne olur, kızmasa ne olur evladım.
Onların birbirleriyle di
dişmekten kafalarını kal
dırıp ne olup bittiğini
anlamaya bile vakitleri
yok. Tırmık gıcırla bıcıra karşı çizgi filmleri
âjft gibi.Tırmık havada
yürüyor farkında
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değil. Gıcırla bıcır da çoktan
partiden ayrıldı. Demokratik solcu
gidici, Tırmık da düşücü.
Bir de ulusal solcular var.
Onlar da Amerika’dan finans
konularına bakmakla görevlendiri'
lerek gelen adam solcu mu olur kardeşim diyorlar, haklılar.
Biz ulusal solcuları mı tutuyoruz
amirim?
Oğlum, evladım biz kimseyi tutmayız, herkesi de tutarız. İşin sim
burada.
Amirim sırrı mırrı bırakalım,
yalvarırım sadede gelelim.
Aslında bir merkez sağ, bir mer
kez sol yapmak gerekir ki dönme do'
lapçılıktan tahtarevalli oyununa ge
çelim, Merkezin sağı epeydir boş,
çok parçalı ve taliplisi çok, merke
zin solu dolu görünüyor ama her an
boşalabilir, o da çok parçalı. Merke
zin solu boşalmadan önce doldurulabilmeli ki merkezin sağına uygun
adayı koyabilelim.
Neden yapamıyoruz?
Birincisi söylendiği kadar kolay
değil, İkincisi merkezin sağı ile mer
kezin solunun ortasında lök gibi tek
parçalı bir parti var.
Amirim tek parçalı demek par
çalanmamış demek değil mi?
Evet öyle ama bunu bu odanın
dışında bir daha zikretmeyeceksin.
Paramparça hem de tek parça diye
ceksin ki zihinlere parçalı yerleşsin.
Gel de rahmetli Uğur Mumcu’yu
hayırla yadetme!
Neden efendim?
Merkezi yapısı güçlü, aidiyet ba
ğı kuvvetli, mitoz bölünmeye kapalı
bu yapıyı parçalamadıkça işimiz çok
zor derdi rahmetli.
Bunca numara oldu, eğildiler
büğüldüler ama parçalanmadan
bunca zaman sağlam kaldılar ami
rim.
Daha demin işin sonuna baka
caksın demedim mi oğlum, evla
dım?
Bakacağız amirim.
■
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DERSİM İZ Ö ZGÜRLÜK
Mustafa Erdoğan
ustafa Erdoğan, bu kitap
ta, özgürlük problemini
bir ders konusu haline ge
tirerek meselenin anlaşılması ve çe
şitli yönlerden incelenmesini sağlı
yor. Dersimiz özgürlük diyor yazar,
çünkü -onun ifadesiyle- “İnsan ola
rak varoluşumuzu yeryüzünde anlam
lı hale getirmenin temel şartı o. Ken
dimizi ve çevremizi yenileyerek, her
dem yeniden üreterek var olmamız
ona bağlı. Ahlak da hukuk ve haklar
da siyaset de ancak onunla var.”

M

ersi

ÖZGÜ
MUST.^FA ERDOĞAN

Türkiye’de her alanda eksikliğini
hissettiğimiz özgürlükle birlikte sık
ça kullanılan “devletin ali menfaat
leri”, “milli menfaat”, “devletin ko
runması” gibi kavramlar, hikmetin
den sual olunmayan bir iktidarın ah
lak, adalet ve hukuktan bağımsız ve
öncelikli siyasi felsefesinin gösterge
leridir. Yazar, Fransızca’dan aktarı
lan hikmet-i hükümet kavramının ifa
de ettiği fikrin bizim devlet gelene
ğimize hiç yabancı olmadığını belirt
mektedir. Ve bugün için meşruluğu
nu evrensel normlara uygun hukuk
çerçevesinde değil, kendinde, kendi
bekasında gören, haklılığını hikmeti hükümetten alan bir anlayışın bizi
hukuk devletine götürmeyeceğini
ortaya koymaktadır.

Kitabın ilk bölümü: Akademik
başlığı altında;
- Hikmet-i hükümetten hukuk
devletine giden yol var mı?
- Hukuk devleti
- Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
- Milliyetçilik, ulus kavramı
- Sivil özgürlük olarak din ve vic
dan özgürlüğü
- FP’nin anayasa taslağı hakkında
bir değerlendirme
- Türkiye AB eşiğinde (mi)
- Türkiye’nin İnsan hakları sorunu
- Küreselleşmeye dair
alt başlıklarıyla, toplumsal-siyasal örgütlenmenin birinci meselesini
cebir kullanımı mümkün olan asgari
düzeye indirmek suretiyle bireylerin
özgürce seçme/tercihler yapma im
kanlarını arttırması çerçevesinde
sorgulamalar oluşturuyor. Türkiye’
de özgürlüğü temel dert edinen Mus
tafa Erdoğan’ın hukuk devleti, sivil
özgürlüklerle ilgili sorunları görmez
likten gelmeden, çeşitli anayasa ta
savvurlarını, Avrupa’yı ve küresel
leşme meselelerini irdelemekten ka
çınmadan hikmet-i hükümetin fel
sefesine karşı çıktığını görmekteyiz.
Dersimiz Özgürlük, akademik öl
çülere göre kaleme alınmış veya bi
çimsel olarak öyle olmasa da akade
mik müktesebatın daha belirgin ola
rak yansıdığı makaleler ile son bö
lüm, ülkemizin güncel sorunları
hakkında yazılmış kısa yazıları bir
araya getirmektedir.
Pınar Yay., 260 s.
K U R ’AN VE HAYAT
Celaleddin Vatandaş
Kur’ân’ın bu kadar çok okunduğu bir
coğrafyada; insanların hayatlarına
şekil ve yön vermesi noktasında
O’nun rehber edinilmesinin örnekli
ğini görememekteyiz. Kur’-ân’ın hü
kümlerini hayattan uzaklaştırarak,
sadece raflarda süs eşyası şeklinde bı
rakmak; yalnızca hastalara ve ölüle
re okumak; Kur’ân’ın bir türlü insan

K U R ’A N ’I ANLAMAK
FA RZD IR
Abdulkıh Yıldız
Şeınseddin Oıdernir

Yeni Kitaplar
1.

Avrupa ve Ortadoğu, Albert
Houranî, Yöneliş, 296 s.
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lar tarafından anlaşılamayacağı ve
ancak hazı zevatın anlayabileceğini
iddia etmek; gözyaşları içinde oku
narak bir türlü hayata hakim kıla
mamak, toplumsal planda ve fert fert
her müslümanın çektiği en büyük sı
kıntıdır. Bu acı gerçeği gündeme ge
tirip; Kur’ân’ın bazen tüccara, bazan
askere, bazan yöneticiye, bazan düş
küne, yoksula, zengine hitap ettiğini
vurgulayan Vatandaş; Kur’ân’ın dos
doğru bir inanç ve hayat tarzının
esaslarını hiçbir açık nokta bırakma
dan, hiçbir çelişkiye neden olma
dan, hiçbir tereddüt veya sıkıntıya
sevketmeden en mükemmel tarzda
açıkladığını belirtiyor. Ve yine Kur’ân’da Allah’ın; insanların, inanç ve
hayat tarzları için rehberlik iddiasın
da bulunan filozoflar, bilim adamları
ile düşünürlerin in
sanlığa yegane kur
İM VII 'Uf
tuluşu gösteremeye
ceklerini vurgulaya
rak, Allah’ın Kur’ân
vasıtasıyla insanları
sıkıntıların, zorluk
ların içerisinde bı
rakmayacağını ha
tırlatıyor. Kur’ân’ın
anlaşılması ve haya
ta aktarılması nok
tasında zihin açıcı
bir çalışma “Kur’ân
ve Hayat”.
P ın a r., 229 s.

Kitap, Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması
konusunda ortaya çıkan sorunlara
ayetler ışığında eğiliyor. Kur’ân’la
tanışmak ülkemizde kitabın lafzıyla
tanışmak biçiminde başlayıp devam
etmekteyken, Kur’ân’ın nasıl bir ki
tap olduğu, ilahi vahyin kendini ta
nıtma biçimiyle farklı bir anlam ka
zanmaktadır. Kitabın ilk bölümünde
Kur’ân’a bakan gözlerin yenilenme
sine ilişkin ilahi vahyin uyanlarıyla
karşılaşıyoruz. Bununla birlikte
Kur’ân’ın anlaşılmasının zor olduğu
yolundaki iddialar bir gaflet, bir iha
net midir? “Kur’ân’ı Anlamak Farz
dır” bölümü bu soru etrafında soruna
Kur’ân’ın kendi içinden verilen ce
vaplarla aydınlatılıyor. Günümüzde,
asırlar önce insanların hayatlarını
değiştirmeye başlayan Kur’ân-ı Ke
rim’in tarihsel, antropolojik, çokkültürlülüğün aksesuarı olan bir me
tin olarak görülerek tahrif edilmesi
sözkonusudur. Yazarların da dikkat
çektiği bir mesele olarak, “kitabm
gereği gibi okunması” gerekmekte
dir, aksi takdirde Kur’ân hayatımız
da asıl anlamını ifade etmeyecektir.
Kur’-ân’ın okunmasını, anlaşılması
nı klasikleşmiş ve hayatımıza birşey
ilave etmeyen tek
rarlardan ibaret gör
SI MV
ÇÎ7tH m
mek ilahi kelamdan
uzakl aşmayı ,
Kur’ân’ı terk etmeyi
getirecektir.
“Kur’ân’ı Anlamak
Farzdır” kitabının
son bölümünde ye
niden Kur’ân’a dön
mek üzerine etraflıca
durularak
ehl-i
Kur’ân olma tehlike
si öne çıkarılmakta
dır.
Pınar, 216 s.

KUR’AN'I
ANLAMAK
FARZDIR

2.

Yasaklı Umut Recep Tayyip
Erdoğan, Muhammed Pa
muk, Birey, 192 s.

3.

Silik Fotoğraf, Orhan Okay,

4.

Yüzyılın Fotoğrafları, YKY,

Ötüken, 204 s.
156 s.
5.

Eski Za77ianlarda İstanbul H a
yatı, Balıkhane Nazırı Ali
Rıza Bey, Kitabevi, 442 s.

6.

J 2 Mart Cuntaları, Nazlı Ilı
cak, Timaş, 364.

7.

Foucoult’yu Unutmak, J. Ba-

8.

Gülümseyen îslam. Haz: Sa

udrillard, Dokuz Eylül, 83 s.
mi Oğuz, Metis, 106 s.
9.

Bir Felsefe Dili Kurmak, İs
mail Kara, Dergah, 389 s.

10. Büyük Mevzularda Ufak Fi
kirler, Musa Carullah, Kitabiyat, 110 s.
11. T V

Haberlerinde

İdeoloji,

Çiller Dursun, İmge, 290 s.
12. Bir 12 Eylül Masalı, Şevkethan N. Karakaş, İmge, 205 s.
13. Şubat 2001 Krizinin Ardında
ki

Yolsuzlukların

Çetelesi,

Güler Kömürcü, Su, s. 264.
14. Ahmed Şemseddin-i Marmaravî, Ahmet Ogke, İnsan,
635 s.
15. Tefsir Usûlü ve Tarihi, Muh
sin Demirci, İFAV, 383 s.
16. Yahudi Kaynaklarına G öre
Tevrat,

Doç. Dr.

Baki

Adam, Pınar, 248 s.
17. Karadeniz, Neal Ascherson,
İş Bankası, 375 s.
18. Tartışmaların
H alife Yezid b.

Odağındaki
M uaviye,

Ünal Kılıç, Kayıhan, 448 s.
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Yansımalar
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Allah ki, insanı yarat
tı, en güzel şekilde suretlendirdi, iman nuru

ile onu süsleyip güzelleştirdi.
Ona hüsn ü beyanı vermekle di
ğer yaratıklar üzerine takdim ve
tafdil etti. Kalbine ilmin hâzi
nelerini akıtmakla, onu kemale
erdirdi. Sonra kendi rahmetin
den onu örtecek perde verdi.
Sonra hatırına geçen ve kalbin
de doğan şeyleri ifade edecek ve
kapalı olan perdeyi açıklayacak
dil verdi. Hakkı söylemeye onu
muktedir kıldı da, verilen ni’metlere şükrü ifade etti.
Bundan sonra bilmiş ol ki;
dil, Allahu Teala’nın en büyük
nimetlerinden ve O ’nun ince
sanatlarının en mühimlerin
dendir. Dil’in kendisi, küçük ol
makla beraber gerek taat ve ge
rek isyanı büyüktür. Cirmi kü
çük, fakat cürmü büyüktür. Zira

-c:.

kulun küfür ve şehadeti ancak
dilindeki ifadesinden anlaşılır.
Küfür, isyanın; iman, taatm son
haddidir,
İlmin şamil olduğu her şeyi
dil ifade eder. Ya hak ile konu
şur veya batıl ile. İlmin de şamil
olmadığı hiçbir şey yoktur. Bu
şümûl, dilden başka hiçbir azada
bulunmaz.
Dilini salıverip, dizginlerine
sahip olmayanı, şey
tan her sahada
oynatır.
büyük

Onu
bir

uçurumun
kenar 1 -

na iterek helake sürükler. İn
sanları yüzüstü cehenneme dü
şürecek olan, onların dillerinin
belasıdır.

yapacağı büyük kârdan mahrum
olduğu için zarardadır. Çünkü
mü’minin sükûtu fikir, bakışı ib
ret, konuşması zikir olur. Rasûl-

İnsana azalarından en çok
isyan edeni, dilidir. Çünkü o,
kolaylıkla istediği tarafa gider.
Onu sallamakta bir zorluk yok
tur. İnsanlar, dilin afet ve gaile
lerine aldırmaz; onun hile ve al

ü Ekrem böyle buyurmuştur.
Bilmiş ol ki, kişinin en de

datmalarından çekinmez oldu
lar! Halbuki insanı aldatmakta
şeytanın en büyük aletlerinden
biri dil’dir.
Ne yazık ki ey insan, muhtaç
olmadığın lüzumsuz sözlerle
meşgul olursun da bu suretle
kıymetli zamanlarını öldürür ve
dilinin ameli üzerine hesaba çe
kilirsin. Bu suretle hayırlı olanı
atıp kötü olanı almış olursun.
Zira sen, kıymetli zamanmı A l
lah’ın azameti ve yaratıkları
üzerinde düş'tnmeye sarfetsen,
bu düşünce sırasında faydası da
ha büyük olan ilahi nefhalar sa
na açılabilir. Veya tehlil, zikir
ve teşbih etsen, yine senin hak
kında daha hayırlı olurdu. Öyle
kelimeler olur ki, Allahu Teala,
onun karşılığında cennette bir
köşk verir. Bir hazine almaya
gücü yeterken, onun yerine fay
dasız bir boncuk alan elbette al
danmış ve büyük hüsrandadır.
İşte zikrullahı terkedip faydasız
mübahlarla meşgul olan böyledir. Bu adam mübah ile meşgul
olurken her ne kadar günahkar olmazsa da Allah’ı zikir
sayesinde

ğerli sermayesi vakitleridir.
Bunları boş yere harcar ve ahiret için bir sevap hazırlamazsa,
ana sermayeyi iflas ettirmiş olur.
Bunun için Rasûl-ü Ekrem
(s.a.v.);
“Boş ve faydasız işleri terketmek, kişinin İslamiyeti’nin güzelliğindendir.” buyurmuştur.
(thyau Ulum i’d'dîn, c.3, s. 2 5 6 )

Yitirdiklerimiz
irgün kişi “virgür’ü yitir
di. O zaman zor cümle
lerden korkar oldu ve
kolay anlatımlar kullanmaya
başladı. Cümleler kolaylaşınca,
düşünceler de kolaylaştı.
Bir başka gün “ünlem”i yitir
di. Alçak bir sesle ve ses vurgu
su yapmaksızın konuşmaya baş
ladı. Artık ne bir duruma kızı
yor, ne de seviniyordu.
Bir süre sOnra “soru” işareti
ni yitirdi ve soru sormaz oldu.
Hiçbir bilinmezlik ama hiçbir
bilinmezlik onu ilgilendirmiyor
du. Ne evren, ne dünya, ne de
kendisi umurundaydı.
Birkaç yıl sonra “iki nokta
üstüste” işaretini yitirdi. Davra

B

nışlarının nedenlerini başkala
rına açıklamaktan vazgeçti.
Yaşamının sonuna doğ
ru elinde yalnız “tır
nak” işareti kalmış
tı. Kendine ilişkin
tek düşüncesi
yoktu, başkala
rının düşüncesi
ni “...” tırnak
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İçinde yineliyordu. Yaşamının son
“nokta”sma geldiğinde düşünmeyi
ve okumayı unutmuş dummdaydt.
A. Kaneusky’den

Söz Değil İş
-y ç Budist rahip, serinleI
mek için nehre girmişler.
V ^ .y Çıkardıkları giysilerini
nehre uzanan bir ağaç dalına asmışlar. Tam yüzerken bir de bak
mışlar ki çok güzel, çok alımlı ve
çok büyük bir kuş gelip o dala ko
nuvermiş. Sarsıntıyla bütün giysi

hayattan bıktım artık! Yontmak!
Devamlı meraıer yontmak! Öldüm
artık! Üstelik bir de bu güneş, hep
bu yakıcı güneş! Oh, onun yerinde
olmayı ne kadar çok isterdim, ora
da yükseklerde herşeye hakim olur,
ışınlarımla her tarafı aydınlatır
dım” diye söylenir dururmuş.
Bir mucize olarak dileği kabul
olmuş ve yontucu o an güneş ol
muş. Dileği kabul edildiği için çok
mutluymuş. Fakat tam ışınlarını
etrafa yaymaya hazırlandığı sırada

ler de nehre düşmüş ve akıntıya

ışınlarının bulutlar tarafından en
gellendiğini fark etmiş: “Basit bu
lutlar benim ışınlarımı kesecek ka
dar kuvvetli olduklarına göre be

kapılıp gitmiş.
Birinci rahip “Çok güzel!” de

nim güneş olmam neye yarar?” di
ye isyan etmiş. “Madem ki bulutlar

miş. Dala konan kuşu kastediyor-

güneşten daha kudretli, bulut ol
mayı tercih ederim” demiş.
Hemen bulut olmuş. Dünyanın
üzerinde uçuşmaya başlamış. Ora

muş.
İkinci rahip: “Ne kötü” demiş.
Nehre düşen giysilerine üzülüyormuş.
Üçüncü rahip ise hiçbir şey de
memiş. Suya düşen elbiseleri yaka
lamak için yüzmeye devam etmiş.
“Görmedin mi Allah nasıl bir
benzetme yaptı. Güzel söz kökü
sabit, dallan gökte olan güzel bir
ağaç gibidir.
(O ağaç) Rabbin in izniyle her
zaman yemişini verir. Allah, öğüt
almaları için insanlara böyle ben
zetmeler yapar.
Kötü sözün durumu da, göv
desi yer*n üstünden koparılmış,
karan (yerinde durma imkanı)
olmayan kötü bir ağaca benzer.”
(İbrahim, 24-26)

Taş Yontucusu
ir zamanlar dağda, kızgın
güneş altında mermer taş
larını yontmaktan bezmiş
bir mermer yontucusu varmış. “Bu

B

dan oraya koştump yağmurlar yağ
dırmış. Fakat birden ortaya çıkan
bir rüzgar bulutları dağıtmaya yet
miş. “Ah! Rüzgar geldi beni dağıt
tı, demek ki en güçlüsü o. Öyleyse
ben rüzgar olmak istiyorum” diye
karar değiştirmiş.
Rüzgar olmuş ve dünyanın üze
rinde esip durmuş. Fırtınalar estir
miş, tayfunlar meydana getirmiş.
Fakat birdenbire önünde kocaman

bir duvarın kendisine engel oldu
ğunu görmüş. Bu sağlam duvar bir
dağmış. “Basit bir dağ beni durdur
maya yettiğine göre benim rüzgar
olmam neye yarar?” diye düşün
müş.
Bu sefer de dağ olmuş ve o an
da içindeki bir şeyin ona durma
dan vurmakta olduğunu hisset
miş... Kendinden daha güçlü olan
onu içinden oyan şey küçük bir
mermer yontucusuymuş.
Kıssadan hisse; zayıf olan kimse
yoktur, ancak kendisini küçük gö
ren ve küçümseyenler vardır.

Bir Kibrit

B

ir ülkede seçim yapılacak
mış. İktidar olması kuvvet
le tahmin edilen bir parti,

bu kampanya için bir stadyum ki
ralamış. Partizanlar doldurmuş tri
bünleri. Akşam olunca, stadyu
mun bütün ışıkları yakılmış. Ko
nuşmacılar birer birer gelip konuş
muşlar. Son konuşmacı partinin
en kuvvetli hatibi ve genel başka
nı imiş. Sıra ona gelince rakipleri
bir punduna getirip elektrikleri
söndürmüşler. Her taraf zifiri ka
ranlık haline gelmiş. Ancak ko
nuşmacı tecrübeli bir siyasetçiy
miş. İstifini bozmadan bağırmış:
“Herkes bir kibrit yaksın”
Ve herkes kibrit yakmış. Sade
ce bir kibrit.
Her yer aydınlanmış.
■

“Hırs, tam ah ve benlik
zincirlerini

kırm ayan

kişi, nasıl özgür oldu
ğunu iddia edebilir,!”
(La edri)
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tüketici, asalaklaştırıcı, yok edici,

ORTAK BİR PLATFORM

“köleleştirici” bir süreç olduğu
önümüzdeki birkaç yıl içinde daha
iyi anlaşılacak.

YUSUF KAPLAN

İşte bu kaygan zemin, tam da
esaslı ve asil duruşların hayata ve
harekete geçirileceği bir yürüyüşü,
bu tür bir yürüyüşün mümkün ola
cağı bir vasatı icat ve inşa etmeyi

n ürkiye, tam bir yol aynmi'

Bu fenomen, sadece bizi değil, bü

dayatıyor bize. Sınırların aşıldığı

nm eşiğinde. Siyasi, kültü-

tün dünyayı yepyeni arayışların

bir çağda, Türkiye’nin yaşadığı so

eşiğine sürüklüyor.

runları hal yoluna koymanın yolu,

Sınırların aşılmaya yüztutması,
sorunlarımızı azaltmıyor; aksine

esaslı ve asil bir yürüyüşe soyunma
yı göze alabilecek bir açılım ve atı

T

rel, ekonomik ve entelektüel hayatm sil baştan yeniden ta
nımlanmasına, Türkiye’nin önce
liklerinin yeniden belirlenmesine,

yepyeni sorunlarla ve sorularla

lım ruhuna, dinamizmine ve kuru

devlet'toplum ilişkilerinin patolo
jilerden uzak bir özgüvenle yeni

karşı karşıya getiriyor bizi. Ama

cu iradesine sahip olabilmekten

son kertede bu fenomeninin önü

geçiyor. Ancak bundan sonradır

den düzenlenmesine şiddetle ihti
yaç duyulan bir yol ayrımı bu.

müze, yepyeni açılımlar yapabil

ki, ayağımızı bulunduğumuz yere

memizi sağlayabilecek imkanlar
sunduğunu görmemiz gerekiyor.

sağlam basabileceğimiz sahih ve

Çünkü bu, bizi, Türkiye’nin hem

ve bu vasatı yepyeni imkanların

Bugüne kadar Türkiye’de ha
kim olan sistemin, zihniyetin ve zi

sahici bir vasat oluşturabilmemiz

hin kalıplarının Türkiye’nin ve

kendisiyle, hem de dünya ile yüz

icat edilebileceği ortak bir platfor

toplumun her bakımdan hareket

leşmesini ve dolayısıyla hesaplaş
masını mümkün kılacak süreci fi-

ma dönüştürebilmemiz mümkün
olabilir.

şekleyecek bir potansiyeli harekete

Sahih ve sahici, özgün ve öz

ye’nin yeni bir ruha, yeni bir dina

ve hayata geçirmenin yollarını
bulmaya zorlayacak bir fenomen.

kültürel ve siyasi platforma her za

mizme, yeni bir kurucu iradeye ih
tiyacı var.

Ancak şu an Türkiye’de hakim
olan zihniyet, bu potansiyeli bir

Türkiye’nin ufuk ve zihin açıcı,

yüzleşme ve hesaplaşma sürecine

gönendirici ve yaratıcı yeni açı
lımlar ve atılım lar yapmasını

dönüştürebilecek yaratıcı ve aksiyoner bir ruhtan çok uzak. Sınırla

değil üreten, reaksiyoner değil ak-

mümkün kılabilecek ruh da, dina

rın aşılması fenomeni, yaratıcı ol
duğu kadar ayartıcı ve baştan çıka

değil asalet sahibi güçlü ve öncü

ve kabiliyet alanını daraltmaktan
başka bir işe yaramadığı artık tüm
çıplaklığıyla ortaya çıktı. Türki

mizm de, kurucu iradede de potan
siyel olarak mevcut bizde. Ancak
Türkiye’de bu potansiyeli harekete

rıcı bir fenomen olduğu için, kısa

gürleştirici ortak bir entelektüel,
mankinden daha fazla ihtiyaç his
settiğimiz bir zaman diliminde ya
şıyoruz. Nesne değil özne, tüketen
siyor, yıkıcı değil kurucu, asalak
şahsiyetler olmak gibi bir kaygı gü
demezsek, dünyaya tam da bir şey
ler söyleyebileceğimiz bir zaman

ve hayata geçirebilecek, buna ha

vadede herkesi “yer”inden ediyor:
Solcu’nun solculuğundan, “İslam-

yatiyet kazandırabilecek bir vasat

cı”nın “îslamcılığı”ndan kolaylıkla

yok. Üstüne üstlük böylesi bir va
satın oluşması da sürgit engellen

istifa ettiği, bu insanların tepe tepe

de dünya ile yüzleşebilecek ve he
saplaşabilecek yepyeni açılımlar ve

çiğnedikleri kültürel, zihinsel ve

atılımlar gerçekleştiremez; esen

siyasal coğrafyaların ayaklarının
altından kayıverdiği bir “yok oluş”,

rüzgarların önünde yok olup, sav
rulup gitmekten kurtulamayız.

“toz-duman oluş”, “savruluş” süreci
yaşanıyor: Sonuçta gele gele her

Bu yüzden ayaklarımızı yere
sağlam basacağımız bir vasat icat

kesin kaygan zeminlerde patinaj
yapmaya ve bundan da büyük bir

ve inşa etmenin, ufuk ve zihin açı
bir entelektüel, kültürel ve siyasal

nırların aşındığı, anlamını yitirme

haz ve keyif almaya başladığı ayar
tıcı ama çıkmaz bir sokağın eşiğine

ye başladığı bir dünyada yaşıyoruz.

geliniyor. Bunun ne denli ayartıcı,

meye çalışılıyor.
Türkiye’nin sorunu, burada dü
ğümleniyor işte. O yüzden Türki
ye’de bu tür bir vasatı, platformu
oluşturmak zorunlu hale gelmiştir.
Zihinsel, kültürel, siyasal ve
ekonomik coğrafyaların ya da sı

aralığında hem kendimizle, hem

cı, yaratıcı ve heyecan verici ortak
platform oluşturmanın yollarını
araştırmak zorundayız, diyorum. ■

