veriyoruz. Abdullah Yýldýrým, Bizim Evin
Halleri ile önce kimlik ve dünya farklýlýðýnýn
ne demek olduðuna, sonra da modernitenin
Doðu toplumunda yani Ýslam dünyasýnda
açtýðý sorunlara, sebep olduðu kýrýlmalara,
karmaþaya iþaret ediyor. Ahmet Hamdi
Yýldýrým, Hindistan gezisinde edindiði
izlenimler üzerinden, modern hayat algýsýnýn
Müslüman zihninde yol açtýðý bulanýk iklime,
arada kalmýþlýk haline, daha doðrusu ârafýn
melaline temas ediyor. Seküler bakýþýn
sürgüne gönderdiði manevi olanýn, henüz
kovulmadýðý mekânlarda insan ruhunu ne
kadar huzurlu (stres ve bunalýmýn karþýtý
olarak huzur) tutuðuna gönderme yapýyor.
Salih Ýnci, yine modern ulus-devlet
söyleminin ürettiði bir sorunu, milliyetçiliðin
toplumlarý tüketen tarafýný, onun Osmanlýda
gayrimüslimler üzerindeki etkisinden
hareketle, ele alýyor. Diðer yandan yine,
sosyal hayatta her alanýn (din, siyaset, iktisat,
sanat, ahlak, bilim vs) kendi sýnýrlarýna çit
çekmesi gerektiðine dair bir ferman da,
modernitenin iktidarý tarafýndan verilmiþti.
Bunun insan ve toplum kimliðinde yol
açtýðý/açabileceði parçalanmalara Prof. Dr.
Gülfettin Çelik, Müslüman toplumlarda din
iktisat iliþkisi(zliði) etrafýnda deðiniyor.
Ýkinci bölümde, havayý biraz yumuþatýyor,
gönül, ruh ve huzur üstüne iki yazýya yer
veriyoruz. Dr. Adem Ergül, Gönül Huzuru
üzerine beþ sayýlýk bir yazý dizisinin ilkinde,
insanlýðýn þu kadim sýr, mutluluk
etrafýndaki merak dolu tavafýný anlatýyor.
Þükrü Mutlu Karakoç, hayat sahnesinde
huzuru arayan insan üzerine, insanlýk halleri
üstüne bir deneme yapýyor, Ayakkabýlarýn
Ruhuna yaslanarak. Light (!) bir yazý
Üçüncü bölüm yeniden, tartýþma
masalarýndan pek kalkmayan bir konudan,
Doðu Batý ve Ýktidar etraflý iki yazýdan
oluþuyor. Avrupa olgusu ve
Avrupamerkezciliði konu alan bu bölümde
Ali Can, Avrupalý olmanýn temel özelliklerine
iþaret ederken, ayný zamanda, Avrupa
tarihinin ve Avrupalýlýk fikrinin iktidar odaklý
oluþum ve geliþim sürecine dikkat çekiyor.
Çevirisini Halil Ýbrahim Hançabayýn yaptýðý

Prof. Dr. Abdülaziz Durinin yazýsý ise modern
dönemlerde tüm dünyayý kasýp kavuran þu
meþhur Avrupamerkezciliðin tarih ve tarih
yazýmý üzerindeki baský ve hâkimiyetini
irdeliyor; Müslüman tarih algýsýnda bu
hâkimiyetin kýrýlmasýna iliþkin ön adýmlar
atýyor.
Dördüncü bölümde Ýslam kültür tarihinde
ilim ve onun hayatla birleþtiði bir mirasý ifade
eden mezheplerin, tarih ve toplum içerisindeki
seyahatini konu alýyor. Ýlk yazýmýzda Mehmet
Çiçek, Ortaçaðda, ya da þöyle diyelim, Ýslami
Ýlimlerin tedvin ve teþekkül döneminde
âlimlerin seyahatini anlatýyor. Yazý bir
oryantalist olan Houarý Touatýýn Ortaçaðda
Ýslam ve Seyahat adlý eserine dayanýyor. Ýkinci
yazýmýzda Dr. Recep Özdirek mezheplerin
topluma etkisi üzerine hoþ bir anlatým
sunuyor.
Bültenin kenz bölümünde Dr. Erdoðan Baþ,
Yasin Aktayýn deyimiyle kendisini Ýshaka
dayandýran fakat Ýshakla zerre kadar
alakalarý kalmamýþ Yahudilerin,
Ýsmailoðullarýnýn dinine (Ýslama) duyduklarý
hýnca iliþkin saadet asrýnda meydana gelen
bir anekdot etraflý bir yazý sunuyor. Engin
Bedir ise modern dönemlerde yükselen bir
mesleðin, Psikolojik Danýþmanlýk ve
Rehberliðin tarihi geliþimini anlatýyor.
BültenÝlamýn bu sayýsýna emeði geçen tüm
hocalarýmýza, yazarlarýmýza þükranlarýmýzý
sunuyoruz.
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HABER-ÝLAM
Filipinler Üniversitesi Felsefe Bölümünde
dersler veren Prof. Henry Francis B.
ESPÝRÝTU 08 Þubat 2007 Perþembe günü
Araþtýrma Merkezimizi ziyaret etti. Prof. Espiritu
ayný gün saat 16.00da Peygambere Ýtaat ve
Taklit konulu bir konuþma yaptý.

Araþtýrmacýlarýmýzdan Abbas
GURBANOV (Azerbaycan) doktora
çalýþmasýný tamamladý. Gurbanov,
doktorasýný Selçuk Üniversitesi SBE.de

Abbâsîler Döneminin Ýlk Asrýnda Azerbaycan
(132232/750847) adlý çalýþmasýyla aldý.
Gurbanovun tezi, bu sayýmýzýn Tez Tanýtýmý
bölümünde ele alýnmýþtýr.

Danýþman hocalarýmýzdan A.Hamdi
YILDIRIM, 3-5 Þubat 2007 tarihleri
arasýnda Hindistanýn Uttar Paradeþ
eyaletinde düzenlenen Din Eðitim ve
Öðretiminde Yöntem Sorunu
sempozyumuna katýldý.

3

UZUNGÜNDEM

4

BÝR RÖPORTAJIN ANLATTIKLARI
Hrant DÝNK: Hasta iki toplumuz biz, Türkler
ve Ermeniler. Birbirlerine yönelik iliþkilerinde
Ermeniler büyük bir travma yaþýyo, Türklere
yönelik; Türkler ise Ermenilere yönelik büyük
bir paranoya yaþýyor. Ýkimizde klinik vakalarýz;
tam klinik vakalarýz biz. Kim tedavi edecek
bizi; Fransýz senatosunun kararý mý? Amerikan
senatosunun kararý mý? Kim reçete verecek?
Kim bizim doktorumuz? Ermeniler Türklerin
doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru.
Bunun dýþýnda doktor, ilaç, hekim, mekim
yok. Diyalog tek reçete. Doktor da birbirlerinin
doktoru. Bunun dýþýnda bir çözüm yok, yok
ve yok; ben açýk konuþayým size.

DÝNKTEN SONRA

rmeni asýllý Türk vatandaþý ve Agos
gazetesi genel yayýn yönetmeni
FIRAT (HRANT) DÝNK, gazete binasý
önünde uðradýðý silahlý saldýrýda hayatýný
kaybetti. Türk-Ermeni Ýliþkileri, 301. madde
ve milliyetçilik etraflý birçok sorunu bir kez
daha gündeme taþýyan saldýrý 19 Ocak 2007
tarihinde gerçekleþti.
Söylenebilecek hemen her þeyin milyonlarca
insan tarafýndan söylendiði bu elim cinayetin
ardýndan, yine bir söz üretmek yerine, Dinkin
medyada yayýnlanan bir röportajýnýn bant
çözümünü sunmak istiyoruz.

Diasporaya sesleniyorum, Ermenilere; þunun
için sesleniyorum: 1915e takýlýp kalmayýn.
Kendinizi 1915e baðlamayýn. Kendinizi
dünyadaki insanlarýn bu soykýrýmý kabul edip
etmemesine zincirlemeyin. Bu tarihi bir acý
mýdýr? Biz yaþadýk. Atalarýmýz yaþadý.
Anadoluda hoþ bir laf vardýr ve biz Anadolu
insanýyýz. Acýyý onurla sýrtlayýp taþýmak;
yaygara yapmadan, patýrtýya vermeden sýrtlar
taþýrsýn.
Dünyaya diyorum, insanlara, dünya insanýna:
Senin Ermeni soykýrýmýný tanýmýþ olman yada
tanýmamýþ olman benim için beþ para ifade
etmez. Ermeniler Türkleri öldürmediler mi?
Öldürdüler. 1918li yýllarda Ruslar, 15ten
sonra 18li yýllarda Ruslar yukardan tekrar
gelirken intikamlarýný - intikam dediðimiz
kavram neyse, lanet ediyorum o kavrama
zaten- oldu bunlar.
Türklere diyorum ki: Ya Ermeniler niye bu
kadar çok ýsrar ediyo diye Bu soruyu
Onun üzerine durun, biraz bunun üzerinde
empati yapýn O zaman belki onlarýn bu
duruþlarýnda biraz onur görebileceksiniz.
Ermenilere de diyorum ki: Türklerin hayýr,
bu bir soykýrým deðildir sözünün üzerinde
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de bir onur görmeye çalýþýn, bir onurlu duruþ
bulmaya çalýþýn. Nedir o onurlu duruþ: Bir
Türk olarak ben, ben soykýrýma karþýyým.
Irkçýlýða karþýyým. Soykýrým Allahýn belasý
bir þey. Dolayýsýyla, nasýl ya benim atalarým
böyle bir þey yapamaz. Çünkü ben yapmam.
Dolayýsýyla burada bir onurlu duruþ vardýr.
Þu telefonum benim çaldý. Sivasýn bilmem
ne köyünden yaþlý bi amca: Oðul dedi,
seni söylediler seni buldum ben dedi.
Burada bir yaþlý bi kadýn geldi Fransadan.
Bi on gün buralarda kaldý, dolandý durdu.
Sonra Allahýn Rahmetine kavuþtu. Biz de
aldýk onu gömdük. Duamýzý ettik, namazýmýzý
kýldýk, gömdük. Ama öðrendik ki, bu her hal
sizlerdendir. (Ermenidir)1. Ve seni söylediler.
Ben de seni buldum. Bi bak, araþtýr, adý
soyadý þudur. Kimlerdendir. Varsa eþi, dostu,
akrabasý, oðlu, kýzý buyursunlar biz burada
onlara yardýmcý oluruz; eðer cenazeyi
götürmek iste.. biz gömdük ama eðer
isterlerse alýp götürürler.
Peki amca ben bakarým dedim. Sivaslý bi
Efe Abim var benim. Hemen ona açtým. Abý
soyadý þu bi, bi.. Oðul dedi, in dedi,
senin karþý kaldýrýma geç dedi, orada
ufak bi kunduracý, git onlara sor, onlar bilir
dedi. Gittim sordum; böyle birisini tanýr
mýsýnýz dedim. Ya Sahbit bilmem neydi.
(Dükkândaki kýz)2 döndü bana:  O benim
anam dedi. Dedim, senin anan nerede?
Fransada yaþý.. Ee dedim, Türkiyeye

gelir mi? Abi, dedi Türkiyeye gelir ama
dedi, Ýstanbula, bize, ya uðrar ya uðramaz
dedi. O bizim memlekete, Sivasa gider dedi,
doðduðu yere Bi on beþ gününü orada
geçirir dedi, orada köylülerle.. Sonra dönüþte
bana ya uðrar, ya uðramaz, gider dedi.
Bacý böyle böyle dedim, bi telefon aldým...
Hüngür hüngür aðladý tabi
Neyse yolladým. Dedim gidin.
Gittiler. Ertesi gün kýz telefon açtý. Abi
geldik. Doðru anamdýr, bulduk. Peki,
getiriyor musunuz? Abi ben getirecem de,
burada bi yaþlý amca var, geldi kulaðýma
dedi ki! Ne dedi? (Kýz)3 baþladý aðlamaya.
Ya kýzým niye aðlýyosun, noldu? Bi
panikledim, bir þey mi var! Yaþlý amca aldý
(telefonu)4 . Amca ne yaptýn kýza?
Oðul hiçbir þey yapmadým. Yavrum hiçbir
þey olmadý. Ona dedim ki: Kýzým anandýr,
hakkýndýr, alýrsýn, gidersin, sen bilirsin. Ama
bana sorarsan býrak, su çatlaðýný buldu,
kalsýn. Bu cümle beni mahvetti. Ben de
oturdum aðladým. Su çatlaðýný buldu
O ne laf Ya Rabbim, o ne edebiyat, o ne
derviþlik, o ne Anadolu insanýnýn cümlelerle
sayfalarla anlatýlamayacak öz deyiþi bu
Geliyor, kendi çatlaðýný su buluyor ve
gidiyor

Dipnot
1- BÝ.
2- BÝ.
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3- BÝ.
4- BÝ.

ÞUBAT ve MART
SOÐUKLARINI ANARKEN

12 Mart muhtýrasýnýn üzerinden 36 yýl,
28 Þubat sürecinin üzerindense 10 yýl
geçti.
...
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Katharcýlar, Avrupa tarihinde Aryüsçü
geleneðin temsilsileriydi. 17. yüzyýla kadar
ancak yaþayabilmiþlerdi. Katharcýlar, týpký
Aryüsçüler gibi, Hz. Ýsa'nýn Tanrý deðil, bir
insan ve peygamber olduðuna inanýyorlardý.
Hatta Ýznik Konsili'nden sonra toplanan
Ýstanbul ve Kadýköy Konsilleri'nde, ilkinde
Aryüsçü gelenek akîde olarak kabul edilmiþ;
büyük çatýþmalarýn, kargaþalarýn patlak
vermesi üzerine, bugün kabul edilen Kilise
Hýristiyanlýðýnýn teslis akîdesi, zorla, tepeden
dayatýlarak benimsetilmiþti Bizans yönetimi
tarafýndan. Bizantinizm olarak bilinen, resmî
din dayatmasý iþte o zamandan kalmadýr.
Katharcýlarýn bir baþka özelliði de hayýr ve
þer, iyilik ve kötülük kavramlarý konusunda
kesin görüþlere sahip olmalarýydý.
Baudrillard'daki birazcýk "kýyametçi" gibi
gözüken fikrî duruþun en önemli
kaynaklarýndan biri buydu.

SÝMULASYON
TEORÝSYENÝNE VEDA...

Ünlü Fransýz filozof, Jean Baudrillard 78
yaþýnda öldü.

Baudrillard'ýn ölümü...
ean Baudrillard, 78 yaþýnda bu
dünyaya veda etti. Baudrillard,
çaðýmýzý en iyi anlayan
düþünürlerden biriydi. Ucuzculuða prim
vermeyen cins bir düþünürdü.
Baudrillard, Katharcýydý. Bu, onun en ilginç
yanlarýndan biriydi ama bu özelliði pek
8

bilinmez.

Baudrillard'ýn çaðýmýza iliþkin kýþkýrtýcý
tespitlerinin kökeninde, Zerdüþtlük'ten ve
Mani'cilikten de derin izler taþýyan ve o
yüzden Avrupa tarihinde Kilise tarafýndan
heretik / sapkýn olarak nitelendirilerek
kovuþturulan ve kitleler hâlinde yok edilen
Katharcýlarýn eþyanýn, doðanýn, insanýn ve
Tanrý'nýn mâhiyetine iliþkin bu derinlikli
metafizik idraklerinin derin bir alt-damar
þeklinde her ân varlýðýný ve etkisini hissettiren
bu hikmet kaynaðýnýn gizli olduðunu
düþünüyorum.
Buadrillard, agnostik biriydi; ama onu
çaðýmýzýn diðer düþünürlerinden ayýran yaný,
eþyanýn, araçlarýn, teknolojinin, tabiatýn
hakîkatini kavrayýþýndaki derinlikti. Bu
anlamda, Baudrillard, büyük bir
"metafizikçi"ydi: Çaðýmýzda ne kadar büyük
bir metafizikçi olunabilirse o kadar tabiî ki.
Onun simülasyon teorisi, onun
metafizikçiliðinin bir göstergesiydi.
Baudrillard'ýn düþünce dünyasýna yaptýðý en

büyük katkýnýn simülasyon teorisi olduðu
kabul edilir genellikle. Ama onun "ayartma"
(sedüksiyon) teorisi, kanýmca çaðýmýzýn
anlaþýlmasýna yaptýðý katký bakýmýndan çok
daha önemliydi. Simülasyon teorisini,
"ayartma" teorisiyle birlikte düþündüðümüz
zaman daha iyi anlayabiliriz.
Adorno ve Horkheimer'ýn
kavramsallaþtýrmalarýyla, aklýn
mutlaklaþtýrýlmasý, bizi akýl-dýþý bir çaðýn
eþiðine fýrlatmýþtý. Ortaya çýkan þey, araçlarýn,
araçlara sahip olmanýn amaç hâline gelmesi;
dolayýsýyla bir "akýl tutulmasý" sorununun
yaþanmasýydý. Batý uygarlýðý bilim ve
teknolojide büyük sýçramalar
gerçekleþtirmiþti; ama bu sýçrama, hayatý
daha iyi anlamamýzý, daha anlamlý bir hayat
yaþamamýzý saðlayan niteliksel bir sýçrama
deðildi; niceliksel bir sýçramaydý.
Teknoloji, hayatýmýzý çepeçevre kuþatmýþtý
(Heidegger); "teknolojik bir benlik" üretmiþ;
sonuçta araçlar, özellikle de güç üreten
araçlar hayatýmýza çeki düzen vermeye
baþlamýþ; bütün bunlar, insaný/özneyi
yok etmiþ (Foucault); toplumsalý iptal
etmiþti (Baudrillard).
Batý uygarlýðýnýn seküler meydan okumasý,
dini hayattan uzaklaþtýrdý; dünyanýn
büyüsünü bozdu; ama sonuçta araçlarýn
mutlaklaþtýrýlmasý, dünyevî olanýn
kutsanmasý, din-dýþý kutsallýklarýn, teknolojik
paganizmin hâkim olduðu; teknolojinin
büyüselleþtirildiði, hatta dinselleþtirildiði
ortam üretti. Ýþte bu ortama/dünyaya iliþkin
Baudrillard'ýn söyledikleri önemli.
Gerçeklerin ortadan kalkmasýnýn,
sanal/simülatif gerçeklerin, ayartýcý bir þekilde
ve dille insanlarý hem kendilerinin, hem de
dünyanýn sorunlarýna yabancýlaþtýracak,
duyarsýzlaþtýcak bir sanal gerçeklikler
imparatorluðu ürettiðini söylüyordu. Bunun
insanlýðý, vahþîlik çaðýna geri döndürecek

cinayetlere, savaþlara neden olan bir
dünyanýn eþiðine sürüklemesine raðmen,
insanlarýn ve dünyanýn hiç bir þey yapamýyor
oluþlarýna isyan ediyordu Baudrillard.
Ölmeden önce verdiði son röportajlardan
birinde, hâkim Batýlý dünya tasavvurunun
insaný yok eden, dünyayý felaketlerin eþiðine
sürükleyen saldýrýsýna karþý insanýn onurunu
koruyacak direniþi, yalnýzca Ýslâm'ýn
gösterdiðini görerek, insanlýðýn bu küresel
felaketlerden çýkýþýnýn ancak Ýslâm'la
mümkün olabileceðini söylemiþ olmasý
oldukça anlamlý olsa gerek.
Yusuf Kaplan, Yeni Þafak 09.03.2007

Jean Baudrillard yaþýyor!...
lmek bir þey deðil, önemli olan
nasýl ortadan kaybolacaðýný
bilmektir (Cool Memories (19801985), New York: Verso, 1990, s. 14) diyen
yirminci yüzyýlýn belki de en önemli düþün
adamlarýndan Jean Baudrillard, iki gün önce
ortalýkdan kayboldu ama þimdi de onun
gerçekten ölüp ölmediði tartýþýlabilir. Zira
1991 yýlýnda Libèration gazetesinde
yayýnlanan yazýlarýnda I. Körfez Savaþý'nýn o
sýrada gerçekte olmadýðýný iddia etmiþ,
savaþtan sonra da bu iddiasýný tekrar ederek
savaþýn gerçekten olmadýðýný ispat etmek
üzere gazete yazýlarýný bir kitap haline
getirmiþti.
Aslýnda Baudrillard bu söylemiyle savaþýn
olup-olmadýðýný deðil, savaþýn bir mekanda
cereyan etmediðini sadece medyada bir
simulasyon olarak ya da bir bilgisayar oyunu
þeklinde meydana geldiðini söylemek
istemiþti. Tabii bu açýklamalarýndan sonra

9

pek çok kiþi onu savaþýn yol açtýðý acýlar ve
kayýplarý kendi güvenli akademik fildiþi
kulesinden göremeyip olaylarý çarpýttýðýný
iddia etmiþlerdi. Halbuki I. Körfez Savaþý
tarihteki diðer savaþlardan televizyonlardan
naklen verilmesi sebebiyle oldukça farklýydý.
Gerçi televizyonlarýnýn baþýnda gecenin geç
saatlerinde savaþý naklen seyredenler sadece
gökyüzünü birkaç saniye aydýnlatan bomba
ýþýklarýndan baþka bir þey göremediyseler
de bu savaþ hakkýnda akýllarda kalan en
canlý karelerden birisi hiç kuþkusuz bir deniz
kenarýnda simsiyah petrole bulandýðýndan
yapýþ yapýþ olmuþ bir kuþun yavaþ yavaþ
ölmek üzere oluþuydu. Baudrillard da bu
görüntü üzerine biz de ekranlarýmýza bu
kuþ gibi yapýþmýþ ve ne olduðunu tam olarak
anlayamadýðýmýz bir olayý (La Guerre du
Golfe n'a pas eu lieu, Paris: Galilee, 1991,
s. 28) seyretmekteydik diyordu.
.
Modernliðin Gerçekliði
Baudrillard'a göre kapitalizmin
baþdöndürücü bir þekilde ilerlemesiyle
gündelik hayatýmýza o kadar çok sayýda
imaj, farklý ürün ve özellikle de görsel unsur
girmiþtir ki artýk hiç bir þeyin orijinali
kalmayýp büsbütün bir simulasyon veya
taklitle ile yaþamaya baþlandý. Japonlarýn
bonsai denilen minyatürleþtirilmiþ aðaçlarý
bu simulasyonun belki de en güzel
örneklerini oluþturmaktadýr. Gerçeklik
prensibi Baudrillard'nýn en temel
problemlerinden birisidir ve kapitalizmle
birlikte gelen tüketici toplumlarda hakikat
fertlerin gündelik hayatlarýnda
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duyumsadýklarý bir his haline gelmiþtir. Bir
baþka deyiþle, insanlýk, ya da en azýndan
modern toplum, herhangi bir þeyin
gerçekliðinin temsilinden gerçekliðe tekabül
etmeyen bir simulasyona doðru
ilerlemektedir. Bu süreçte iþaret ve onun
temsil ettiði gerçeklik arasýndaki iliþki
giderek muðlaklaþmaya baþlamýþ ve iþaret
veya imaj ile gerçeklik arasýndaki baðlantý
da yok olmaya baþlamýþtýr. Mesela, bir
imparatorluk haritasý bütün detaylarýyla
tahakküm edilen topraklarýn bir temsilidir.
Los Angeles'taki Disneyland da gerçeðin ve
tarihin çocukça ama çok baþarýlý bir
simulasyonudur ki aslýnda Los Angeles'in
sözde gerçekliðinin belirginleþmesini
saðlamaktadýr. Bazý dinlerde de Tanrý'nýn
imajlarý o kadar çok kullanýlmaktadýr ki
inananlar artýk gerçek Tanrý'yý bir yana
býrakýp bu imajlara tapýnmaya
baþlamýþlardýr. Gerçekliðin yitirildiði bu
dünyada simulasyon modeller, gerçeðin
yerini almaya ve bizi bunlarý sahiden
yaþanmýþ tecrübelermiþ gibi algýlamaya
yöneltmektedir. Bu durum o kadar ileri
gitmiþtir ki simulasyonlar da yeterli gelmeyip
orijinali olmayan kopya anlamýna gelen
simulacrum terimiyle ifade edilen gerçeklik
sanrýsý ile, gündelik hayatýmýz yeni baþtan
kurulmuþtur. Hatta orijinali olmayan taklitler
hayatýmýzý o kadar iþgal etmiþ ve gerçek
hakikati ortadan kaldýrmýþtýr ki, yeniden
kurmaca olarak üretilen gündelik hayat bir
hyperreality, yani gerçeðin çok daha
ötesinde bir gerçeklik halini almýþtýr.
ALÝ MURAT YEL, Yeni Þafak, 09.03.2007

BULANIK ZÝHÝN,
KARMAÞIK HAYAT:
MODERNÝTENÝN HAYALETLERÝ
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farklý, baþka, ikinci bir dünya daha
inþa eder. Buna kültür diyebiliriz.

Abdullah YILDIRIM

BÝZÝM EVÝN HALLERÝ

Bir Dünyanýn Mensubu Olmak
eþilçam filmlerinde, sýkça
gördüðümüz bir sahne vardýr:
Çoðu kiþinin belki imrenerek
izlediði zengin ve gösteriþli bir hayat yaþayan
delikanlý, içinde yaþadýðý dünyanýn sahte ve
ikiyüzlü büyüsünden usanmýþ, mutluluðu
orta sýnýfa mensup fakir, gururlu ama dürüst
bir genç kýzda bulmuþtur. Ancak bu
inanýlmaz olay karþýsýnda ne yapacaðýný
bilemeyip þaþýran, bocalayan genç kýz Hayýr,
biz ayrý dünyalarýn insanýyýz deyiverir.
Gerçekten de gençler iki ayrý dünyaya
mensupturlar ve çoðu zaman bu gerçek aðýr
bedeller ödenerek ve oldukça acý bir biçimde
öðrenilir. Bir dünyaya mensup olmak Bu,
handiyse insan olmanýn anlamýyla eþdeðer
bir öneme sahiptir. Dünyalar yýkýlýr, dünyalar
kurulur. Ancak herkes, bir þekilde bir dünya
içerisinde yer almak zorundadýr.1
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Ýçinde yaþadýðýmýz ve taþ, toprak, hava,
aðaç, su vb. doðal cisimlerden oluþan fiziksel
dünya (universe) insan hayatýnýn sadece bir
boyutunu teþkil etmektedir. Hayatýn bu
boyutu, bütünüyle insanýn iradesi dýþýnda
meydana gelmiþ maddi yapý ve nesnelere
tekabül eder. Yaþadýðýmýz hayatýn koþullarý
gereði, hepimiz böyle bir fiziksel ortam
içerisinde bulunmak zorundayýz. Bu ortam
bizi, her ne kadar, bir yönüyle etkilese,
belirlese ve sýnýrlandýrsa da, düþünen canlý
olarak insan, yaþadýðý þartlarý dönüþtürebilir
ve içinde yaþadýðý fiziksel çevreden tamamen

Ýbn Haldun, insanlar tarafýndan üretilen,
kurulan, düzenlenen bu ikinci dünyanýn
(buna anlam ve anlayýþ dünyasý da
denebilir) farkýna vardýðýnda, felsefenin
sadece bu varlýk alanýný konu edinmesi
gerektiðini düþünmüþtü. Zira ona göre geriye
dönüp bakýldýðýnda, yaþayan sayýsýz toplum
ve yaþanan sayýsýz hadise, bize bu varlýk
alanýna, bu ikinci dünyaya iliþkin bazý
tümel durumlarýn olduðunu fýsýldýyordu
adeta. Bu çerçevede, insanlar, tabiatlarý
gereði bir arada yaþýyor ve bu birliktelik,
aile, toplum, iþ bölümü, devlet gibi bir takým
zorunlu sonuçlar doðuruyordu. Böylelikle
insanlar beþerî ihtiyaçlarýný karþýlýyor, üretim
devam ettikçe bilim ve sanat gibi alanlar
ortaya çýkýyordu. Sonuçta insan, yaþadýðý
doðal ortamý deðiþtiriyor ve kendi eliyle
ürettiði farklý bir dünyanýn ferdi haline
geliyordu.

Bu Mümkün Bir Dünyadýr
Gazalî Munkýzda, yaþadýðý entelektüel bir
krizden bahseder. Krize yol açan soru þudur:
Hiçbir koþulda þüphe duyulmayacak bir
bilgi mümkün müdür? Bu soru, onu hayli
meþgul etmiþtir. Sonunda, o, kendi ifadesiyle,
Allah Teâlanýn kalbine ilham ettiði bir nur
sayesinde, yaþadýðý sýkýntýlardan kurtulur.
Bu, Gazalînin þahsýnda, bütünüyle bireysel
olmasýna karþýn, aslýnda insanlýðýn ortak
tecrübeyle ilgili esaslý bir krizdir de. Bu
anlamda Gazalî, insanlýðýn vicdaný olmuþtu
sanki. Çünkü yaptýðý þey, bütün bir insanlýk
ailesinin, binlerce yýl süren uðraþýlar sonucu
kurduðu o kocaman yapýyý temellerinden
sorgulamaktý. Sorgulamanýn sonunda vardýðý
nokta tek kelimeyle özetlenebilir: Acziyet.
Ýnsan bildiðini, yaptýðýný, ürettiðini
iddia etmekte, ancak bir süre sonra ona bu

cesareti veren aklî çaba, onu bir sýnýrýn
eþiðine getirmekte ve orada yapayalnýz
býrakmaktadýr. Mutlak olana iliþkin her türlü
iddianýn çok ötesindedir çünkü insan.
Sýnýrlarýn farkýna varýlýnca, o bitip tükenmek
bilmeyen bilme/kontrol etme isteði yerini,
emniyet duygusuna býrakýverir. Bu noktada
yapýlacak bir þey yoktur zira. Nitekim bütün
bilimler, bazý kabullere dayanmaktadýr
eninde sonunda. Bir þeyi öylece, olduðu gibi
kabul etmek ise, sahip olduðumuz
imkânlarýn vardýðý sýnýra iþaret eder. Bu
anlamda insan için, sýrrý çözülememiþ bir
nokta daima var olacaktýr. Anlamlý bir hayat
ve tutarlý bir düþünce için, o nokta
sorgulanmadan kabul edilecektir. Aksi de
düþünülemez zaten. Çünkü insan, kabulleri
olan ve kabulleriyle yaþayan bir canlýdýr.
Bu tecrübeden öðreniyoruz ki; yaþamlarýmýz,
kesin ve mutlak olanla deðil, bilakis sonsuz
imkân ve ihtimaller denizinde sürüyor.
Yaþadýðýmýz hayatýn mümkün olduðunu fark
ettiðimizde, içinde yaþadýðýmýz dünyanýn da
mümkün bir dünya olduðunu fark ediyoruz.
Eðer içinde yaþadýðýmýz dünyanýn birileri
tarafýndan kurulmuþ bir dünya olduðunu
hatýrlarsak, iþte o zaman þu soru kafamýzda
dönüp durmaya baþlýyor: Yanlýþlýk nerede?

Yanlýþlýk Nerede?
Bir þeyi kurmak, belirli tercihlere göre olur.
Ýnsan eliyle kurulan dünyalar da, böyledir.
Yolda yürürken bir ayrýma gelirsiniz ve bir
tercihte bulunursunuz. Bu, kurulan dünyanýn
ya da seçilen yolun mutlak deðil mümkün
olduðunu gösterir. Örneðin bir ev kurarsýnýz.
Kurduðunuz bu ev, ancak sizin tercihlerinize
göre þekillenebilir. Tercihte bulunmak ise,
deðer yüklü bir eylemdir. Her tercih, ardýnda
bir düþünce/duygu/inanç manzumesi
barýndýrýr. Aksi durumda, ciddiye alýnacak
bir durumla karþý karþýya deðilizdir zaten.

Müslümanlarýn belirli tercihlerle bir dünya
oluþturduklarýný düþünelim. Ve buna, içimizi
ýsýtan sýcak bir sözcükle iþaret edelim: Ev.
Bizim evimiz Yani, tarih boyu
Müslümanlarýn büyük gayret ve emek sarf
ederek oluþturduðu, düzenlediði ve rahatça
yaþadýðý büyük bir ev.. Hadi buna, eskilerin
ifadesiyle, darulislam (Doðunun /
Müslümanlarýn evi) dendiðini de not edelim.
Bir ev, ancak evde oturanlarýn tercihlerine
göre þekillenmeli deðil midir? Mutfaðý
evinizin hangi kýsmýna ve ne þekilde
yapacaðýnýz ancak sizi ilgilendirir çünkü.
Kendinize ait bir düzeniniz, iþlerinizi
ayarladýðýnýz bir takviminiz olur. Sabah kaçta
kalkýlacak, akþam kaçta sofraya oturulacak,
ne yenecek, kim neyle ve kime karþý sorumlu
olacak vs. Bütün bu tercihler, o evde
yaþayanlarýn ve yaþananlarýn göstergeleridir.
Eðer komþunuz size ve yaþam tarzýnýza
müdahale etmeye baþlar, evinizi ve evde
olup bitenleri belirlemeye kalkýþýrsa, evde
yaþayanlarýn ve yaþananlarýn tadý kaçmaz
mý? Doðru, bütün bunlarý oluþturan ve tayin
eden en nihayetinde insandýr. Ancak önemli
olan, bu insanýn kimliðidir.
Ýþte son birkaç yýldýr, bizim evde iþler
eskisinden oldukça farklý iþliyor. Artýk kimse,
akþam eve kaçta dönmesi gerektiðini, sabah
kaçta kalkýlmasý gerektiðini bilmiyor. Evin
içinde bilmediðimiz odalar, hiç
tanýmadýðýmýz eþyalar görüyoruz. Bu gün
bayram, hadi birlikte bir þeyler yapalým
diyecek oluyoruz, kelimeler kursaðýmýzda
takýlý kalýveriyor. Tarihin ne zaman
baþladýðýna biz deðil, baþkalarý karar veriyor.
Ha bir de, tarihin sonunu getirivermiyorlar
mý? Ýnsan, þaþýrýp kalýyor.

Dipnot
1- Ýsmet Ýnönünün þu meþhur cümlesini hatýrlasak yeridir:
Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye o dünyadaki yerini alýr.

13

gelene dek, her þey yolundaydý bu
topraklarda. Ancak, kýzýl topraklar peþinde
macera aramaya alýþýk Ýngilizlerin ana karaya
ayak basmalarýyla birlikte felaketler ve
uðursuzluklar yaðmaya baþlar
Müslümanlarýn baþýna. Katliamlar, iþkenceler,
korku, kan ve dehþetin kol gezdiði aðýr bir
dönemin ardýndan Müslümanlar kendi
idarelerini yitirirler ve kendi topraklarýnda
garip duruma düþerler.

Ahmet Hamdi YILDIRIM

TEZATLAR ÜLKESÝNÝN
DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ;
Hindistan: Bir Mekân, Bir Medrese

indistan nerede ise bir buçuk
milyara yaklaþan nüfusu ile devasa
bir ülke. Bu haliyle burada
dünyanýn en yoðun Müslüman nüfusu
yaþýyor ve de azýnlýk olarak. Buna raðmen
yeryüzünde Ýslam dininin en canlý yaþandýðý
yerlerden biri Hindistan. Bunda garipsenecek
bir þey yok zira Hindistan tezatlar ülkesi.
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Burasý bin yýlý aþkýn bir Müslüman idaresinin
ardýndan Müslümanlarýn azýnlýða düþtüðü
bir diyar. 18. yüzyýlda Ýngiliz sömürge
dalgasýnýn havarileri olan tüccarlar buralara

Tam da o günlerde, Yenidelhiden Pencaba
kadar yol kenarlarýndaki bütün aðaçlara
Hindistan'ýn ileri gelen âlim ve kanaat
önderlerinin asýldýðý, her tarafý kan ve
dehþetin kapladýðý bir zamanda, Seharanpur
þehrinde gözlerden uzak, ilk bakýþta son
derece küçük bir hadise gerçekleþir. Bir nar
aðacýnýn altýnda bir hoca ve bir talebe,
geçmiþ Ýslam toplumlarýnda meþhur eðitim
geleneðiyle ders okumaya baþlar. O zamanlar
bir aðacýn altýnda baþlayan bu tedris, bir
gün ismi duyulacak koca bir
medresenin/ekolün habercisi olur. Hedef
Hindistan'ýn Endülüsleþmemesidir. Ve atýlan
o tohum yeþerir, bu gün bütün Hindistan'ý
kuþatan bir eðitim ekolü haline gelir.
Hindistan'ýn Uttar Paradeþ eyaletinin bir
þehri olan Seharanpurun küçük bir
kasabasýdýr Diyobend. Ve Diyobend, içinde
barýndýrdýðý medrese/külliye ile cihanþümul
bir þöhrete sahip bu gün. Diyobenddeki
medrese, bizde Osmanlý sistemindeki
külliyeye karþýlýk gelen bir eðitim kurumunu
andýrýyor. Bu medrese, ilk mektepten
üniversiteye ve oradan doktora seviyesindeki
akademik çalýþmalara kadar her türlü eðitim
ve öðretim birimine sahip.
Medresenin, bu gün bizler tarafýndan
üniversite diye adlandýrýlan bölümüne
Dârülulûm adýný veriyor Hindistanlý
Müslümanlar. Dýþardan bakýldýðýnda burada,
bütün ayrýntýsý ile özgün bir Ýslami asaletin
korunduðu gözlerden kaçmýyor doðrusu.

Medresenin bölümleriyle ilgili bütün
adlandýrmalar, özgün ve gelenekten gelen
adlandýrmalar. Mesela mastýr veya yüksek
lisans seviyesi için fazilet kýsmý ifadesi
kullanýlýyor medresede.
Ýþte sözünü ettiðimiz Diyobend medresesi
1866 yýlýnda Muhammed Kasým Nanevtevi
(18321880) ile talebesi Reþîd Ahmed
Gangûhî (18251905) tarafýndan ilk
tohumlarý atýlan ve o günden bu güne gelen
medresedir.
Gezip görenlerin büyük bir hayranlýk
duyduðu ve adeta büyülendiði
Hindistandaki bu ve buna benzer
medreseler, Ýslami eðitim geleneðinin en
seçkin örnekleri olarak uzanýyorlar dünden
bugüne. Yine bu mekânlar, hocayla
talebenin bir bütünlük arz ettiði, cami ile
medresenin iç içe girdiði ve ilimle ibadetin
harmanlandýðý yerler olarak varlýklarýný
sürdürüyorlar. Tuhaf bir þekilde, þu adýna
ihlas ve samimiyet denen, modern
toplumda boþluða düþmüþ, içi boþalmýþ ve
bu nedenle hakim anlayýþýn pek de anlamlý
bulmadýðý talihsiz deðerler taçlandýrýyor
bu kurumlarýn varlýðýný. Bu kavramlar ve
onlarýn ifade ettiði deðerlerin ne kadar
önemli, ne kadar anlamlý olduðunu Hintli
Müslümanlar arasýnda soluk alýp verirken,
Diyobendin tozlu sokaklarýnda yürürken
derinden hissediyor insan. Sahiden,
üzerlerine bir dünya inþa edilebilecek kadar,
bir hayat kuracak kadar anlamlýmýymýþ bu
kavramlar diye bir soru defalarca kez
yankýlanýyor içinizde.. Ýlk baþta, baþkalarýnýn
hayatýný menfi, siyah, kötü karelerle
kolajlamaya alýþýk zihniniz, alýþkýn olduðu
algý ve kabullere muhalefet eden bu manzara
ve ortamlara pek anlayýþ göstermek
istemiyor. Sonra, o havayý bir süre
soluduktan, ortamýn doðallýðýný fark ettikten
sonra, üzerinde son birkaç asýrdýr manevi
olana yabancýlaþma hayaletlerinin dolaþtýðý

dünya hayatýnýn, aslýnda baþka ortamlarda
baþka þekillerde de ama huzur içerisinde
yaþanabileceðini düþünüyorsunuz.
Bu muazzam külliyeyi ve benzerlerini gezip
gördüðümüzde küçük bir kývýlcýmýn nelere
kadir olduðunu yakinen anlamýþ olduk. Ve
o anda aklýmýza Üstadýn o ölümsüz þiiri
geliverdi:
Tohum saç, bitmezse toprak utansýn!
Hedefe varmayan mýzrak utansýn!
Hey gidi küheylân, koþmana bak sen!
Çatlarsan, doðuran kýsrak utansýn!
Hikmetin gayretle buluþtuðu bu muazzam
yapýnýn, günümüze kadar bozulmadan
gelmesinin sýrlarý araþtýrýldýðýnda kurucusu
Muhammed Kasým Nanevtevi tarafýndan
vaz edilen sekiz temel kuralýn (siz buna ilmi
manifestonun da diyebilirsiniz) uygulanýþý
dikkatleri çekiyor. M. Kasým Nanevtevi þunlarý
dile getiriyor bu ilkeler manzumesi arasýnda:
1. Ýþ ve idareden sorumlu olanlar, elden
geldiðince hibe ve teberrularý çoðaltmaya
çaba göstersinler ve bu faydalý iþ için
kendileri dýþýnda bir takým kimseleri
görevlendirsinler.
2. Talebelerin yemeðini devam ettirmek ve
sayýlarýný çoðaltmak için bu medreseye
samimi olarak baðlý olanlar ellerinden
gelen bütün mesailerini sarf etsinler.
3. Ýstiþare kurulu üyelerinin daima medrese
için uygun olana dikkat etmeleri, kendi
þahsi görüþlerinde ýsrarcý olmamalarý
gerekir. Allah muhafaza etsin, þayet bir
an gelir de kendi görüþlerinin aksine karar
vermeye zorlanýr, mecbur býrakýlýrlarsa
medresenin temelleri sarsýlýr ve binasý
yýkýlýr. Binaenaleyh istiþare kurulu
üyelerinin medrese ile ilgili hususlarda
kemal-i ihlâs ve samimiyetle kanaat
belirtmeleri, görüþlerini dile getirirken
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bunlarýn en faydalý olduðuna kati bir
þekilde inanmalarý ve de aksi görüþlere
karþý geniþ bir gönülle kulak vermeleri,
kabul etmeleri gerekir.
Müdür bütün önemli iþlerde görüþ ve
kanaat sahipleri ile istiþare etmeli, bu
hususta istiþare kurulu üyeleri ve dýþardan
gelen Ýslami medreselere karþý samimi
düþünceler besleyenler arasýnda bir ayrým
yapmamalý, her görüþ sahibinin görüþüne
deðer vermelidir.
4. Hocalarýn birliktelik ve beraberlik baðýna
yapýþmalarý, aralarýnda meþreb ve meslek
ayrýmýna gitmemeleri, diðerlerinin
saygýnlýðýný çiðnememeleri gerekir. Aksi
haller medresenin çalýþmalarýný sekteye
uðratýr ve geliþme güneþini batýrýr.
5. Hocalarýn önceden belirlenmiþ veya
sonradan uygun görülerek düzeltilmiþ
olan eðitim müfredatýný tamamen
bitirmeleri gerekir. Aksi halde bu
medresenin talebe ile dolup taþmasý
mümkün olmaz. Olsa da faydalý olmaz.
6. Medresenin sabit sürekli maddi bir geliri
olmadýðýndan Allahýn izni ile çalýþmalarý,
adet olduðu üzere Cenab-ý Allaha
teveccüh ile kaimdir. Bir akar, bir fabrika
veya sözünün eri vaadinden dönmeyen
birinin kesin sözü veya ahdi gibi,
medresenin mutlak geliri olmuþ olsa, Allah
Tealaya müracaat etme ve yönelme
nimeti elden gitmiþ olur. Cenab-ý Allahtan
gelen yardým kesilir. Ýdarecilerle çalýþanlar
arasýnda ihtilaf ve tartýþmalar ortaya
çýkar. Bu sebeple sorumlularýn
medresenin geliri ile ilgili dikkatli olmalarý
ve özen göstermeleri gerekir. Bütçenin
gelir ve hazýrlýklar açýsýndan bir tür yokluk
halini yaþýyor olmasýna özen göstermek
gerekir.
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7. Hükümetlerin ve devlet ricalinin
medresenin idari iþlerine katkýlarý bu
müesseseye çok büyük zararlar getirir.
8. Yalancý ve geçersiz þöhret peþinden
koþmayan kimselerin yardým ve destekleri
bereket katar. Zira yardým edenlerin
niyetlerinin ihlâslý ve güzel olmasý bu
müessesenin kalkýnmasýna ve yapýsýnýn
güçlenmesine olumlu katkýlar yapacaktýr.

Ýnsan, kurumun canlýlýðýný ve uluslararasý
þöhretini gözünün önüne getirdiðinde, ne
garip, diyor kendi kendine, her þeyi teknik,
pozitivist, pratik ve pragmatik bir anlayýþla
düzenleyen modern hayatýn kabul
edemeyeceði bu prensipler ve Yüce Kudrete
duyulan engin bir teslimiyet koca bir
müesseseyi nasýl da ihya ediyor. Ne garip..
Ýnsan bu müesseseleri ve buralardaki sakin,
huzurlu ortamý gördükçe bir yandan
imreniyor, bir yandan da modern ortamlar
adýna hayýflanýyor. O þarkýnýn sözlerinden
esinlenerek modern hayat nerde yanlýþ
yaptý?. Ya da Acaba eksik olan ne?
Söylemeden geçemeyeceðim bu tür
müesseseler Hindistan'da onlarla ifade
edilecek kadar çok. Sadece Hindistan'da deðil
bütün Hint alt kýtasýnda çok yaygýn bir þekilde
varlýðýný sürdürüyor. Hatta Kanadadan
Ýngiltereye kadar birçok Batý ülkesine uzanan
bir ilim halkasýna da sahip.

ransýz ihtilali ile güç kazanan ve
sonraki yüzyýllarda hýzla dünyayý
saran milliyetçilik, öncelikle
Osmanlý, Avusturya ve Rusya gibi
bünyelerinde farklý etnik kökenleri barýndýran
imparatorluklarý doðrudan etkileyerek,
daðýlmalarýna ve onlarýn yerini yeni ulus
devletlerin almasýna neden olmuþtur. Bu
hareketlerin; devletin sosyal, idari ve siyasi
yapýsýnýn ýrk esasýna göre deðil de, Millet
Sistemi adýyla, din esasýna göre þekillendiði
Osmanlý Ýmparatorluðundaki etkileri, daha
çok, Ortodoks Hristiyanlar üzerinden
gerçekleþmiþtir. Bu etkiyi daha iyi
anlayabilmek için kendisine tanýnan geniþ
ayrýcalýklarla, Sultana karþý Ýmparatorluk
içerisindeki tüm Ortodokslarýn idaresinden
ethnarh (milletbaþý) sýfatý ile sorumlu olan
Fener Rum Patrikhanesinin, bu açýdan
incelenmesi kanaatimizce- iyi bir örnek
olacaktýr.
Milliyetçiliðin patrikhaneye tesiri, biri
patrikhanenin kendi bünyesi, diðeri
Babýali ile iliþkiler olmak üzere iki yönlü
gerçekleþir. Patrikhane-Babýali iliþkilerinde
milliyetçilik, daha çok Babýali tarafýndan
yapýlan idari müdahale ve deðiþikliklerde
kendisini gösterir. Bu akýmýn içerdeki etkisi
ise, Patrikhane bünyesinde meydana gelen
ayrýlýklar þeklinde tezahür eder.

Salih ÝNCÝ

TÜKETEN MÝLLÝYETÇÝLÝK:
MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN OSMANLIDA
GAYRÝMÜSLÝMLER ÜZERÝNDEKÝ
ETKÝSÝ
(Patrikhane Örneði)

19. yy.da milliyetçiliðin yükseliþi ve yabancý
devletlerin de gayrimüslimlerin haklarýný
koruma bahanesi ile Osmanlý
imparatorluðunu sürekli sýkýþtýrmalarý,
Babýaliyi bir takým yeni düzenlemeler
yapmaya zorlar. Neticede Tanzimat ve Islahat
hareketleri çerçevesinde yapýlan reformlar,
gayrimüslim cemaatlere bir takým yeni haklar
saðlar. Ancak cemaatin yönetiminde halkýn
da söz sahibi olmaya baþlamasý ile din
adamlarýnýn Ortodoks cemaat üzerindeki
nüfuzlarý giderek zayýflamaya baþlar. Bu da,
baþta Patrikhane olmak üzere, cemaatlerin
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dini temsilcileri tarafýndan hiç de hoþ
karþýlanmaz ve aðýr tepkilere yol açar.
Artýk bu dönemlerden sonra Patrikhane,
kendisine Fatihten beri verilen ve onun
haleflerince yenilenen imtiyazlarý hep özlemle
yad edecek ve yapýlan her türlü düzenlemeyi
Patrikhanenin asýrlýk haklarýnýn gaspý olarak
nitelendirecektir. Dolayýsý ile Tanzimatla
baþlayan bu yeni dönem, bir yerde, klasik
Rum-Ortodoks Patrikhanesinin erime
tarihinin baþlangýcý olarak nitelenebilir.
Patrikhane üzerinde Tanzimat sonrasý
gerçekleþen bütün bu idari düzenlemelere
ilaveten, onun siyasi/idari gücüne darbe
vuran en önemli olay, içerde milliyetçiliðin
kýþkýrttýðý bölünmeler ve sonuçta
Patrikhaneden ayrý othosefal (baðýmsýz)
Kiliselerin zuhurudur.
Siyasi olarak elinin ve söyleminin güçlü
olduðu Tanzimat öncesi dönemde Fener
Patrikhanesi, Bulgar, Sýrp, Romen, Ortodoks
Arnavut ve Hristiyan Arap gibi kendisine
baðlý milletlerin eðitim ve ibadet dilinin
Rumca olmasý konusunda baskýcý bir yönetim
sergiler. Hatta bazý Bulgarlar, Fenerin bu
yöndeki baský, dayatma ve zulmünden
kurtulmak için Katolik olmaya bile karar
verirler. (Bazý araþtýrmacýlar Patrikhanenin
bu tutumunu, modern Ortodoksluðun tarihi
günahý olan Dini Milliyetçilik olarak
yorumlarlar.) Bütün bunlarýn ardýndan
milliyetçiliðin etkisiyle girilen yeni süreçte
ise Patrikhanenin eli zayýflar. Vaktiyle
Fenerin, yönettiði bölgelerdeki yerel dil,
kültür ve gelenekleri dikkate almayan bu
tutumu, milliyetçiliðin de körüklemesiyle
birlikte, þimdi kendisi için tehlikeli ve uyku
kaçýran sonuçlar doðurmaktadýr.
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Süre içerisinde Osmanlý Ýmparatorluðu,
Balkanlardan çekildikçe, yeni oluþan
devletler, Fenerin politik vesayetinden
kurtulup siyasi özgürlükleriyle birlikte dinsel

baðýmsýzlýklarýný da ilan ederler. Dolayýsýyla
artýk Ýmparatorluðun siyasi kaderi deðiþtikçe
Patrikhanenin kaderi de ona paralel olarak
deðiþecektir. Vaktiyle Osmanlý büyüdükçe o
da büyümüþtü, þimdi küçüldükçe o da
küçülecektir. Osmanlý toprak kaybettikçe
Patrikhane de Metropolitliklerini, cemaatlerini
dolayýsýyla gelirlerini ve prestijini
kaybedecektir.
Bu anlamda ilk olay 1821 Mora isyaný ile
Yunan ihtilalinin patlak vermesi ve Yunan
Krallýðýnýn kurulmasýdýr. 1833de Yunan
Kilisesi baðýmsýzlýðýný ilan ederek Fenerden
ayrýlýr. Patrikhane baþta buna tepki gösterir,
ancak yirmi yýl sonra, 1850de baðýmsýzlýðý
tanýr. Bu, patrikhane için iki açýdan çok
büyük sonuçlar doðurur. Birincisi Osmanlý
idarecileri -her ne kadar Patrik, ihtilale katýlan
papazlarý aforoz ettiðini ilan etse de - Mora
isyanýnda parmaðý olduðu gerekçesi ile
Patrikhaneyi suçlu bulur ve Patrik V.
Grigoriosla beraber bazý metropolitleri idam
ettirir. Dolayýsý ile Patrikhane Babýali nezdinde
büyük bir güven kaybý yaþar. Buna ilaveten
eðitimli bir sýnýf olarak Osmanlý hariciyesinde
etkin olan ve Fenerliler adýyla maruf yerli
Rumlar da tasfiye edilir. Ýkinci ve belki de
en önemli sonuç, Yunan kilisesinin ayrýlýðýnýn
diðer milletlere örnek oluþturmasýdýr. Bu,
diðer uluslarýn da kendi baðýmsýz kiliselerini
kurmalarýnýn önünü açar. Bu anlamda
1879da Sýrp Kilisesi, 1865-1885 yýllarýnda
Romanya Kilisesi, 1878de Arnavutluk Kilisesi
baðýmsýzlýklarýný ilan ederler, Patrikhane de
bunlarý tanýmak durumunda kalýr.
Burada asýl, büyük ve þaþýrtýcý gürültü Bulgar
Kilisesi üzerinde kopar. 1870de Fenerden
ayrýldýðýný ilan eden Bulgar Kilisesi 1872de
Padiþahtan da onay alýr. Ancak Fener, diðer
Balkan Kiliselerine gösterdiði toleransýn
aksine bu kez, Bulgar Kilisesinin
baðýmsýzlýðýný kabul etmez. Zira cemaati
iyice azalan Fener Patrikhanesi, Bulgarlarýn

kalan cemaatin neredeyse yarýsýný alýp
götüreceði düþüncesindedir. Ayrýca
Balkanlarda ve Makedonyada, Yunanlýlar
ve Bulgarlar arasýnda büyük bir siyasi nüfuz
mücadelesi söz konusudur. Patrikhane de,
bu mücadelede taraftýr ve elindeki bütün
taþlarý Yunanlýlar lehine kullanmaktadýr.
Bu doðrultuda, 1872 yýlýnda Patrikhanede
toplanan Kutsal Sinod, aldýðý kararla Bulgar
Kilisesini schismatik (ayrýlýkçý) olarak ilan
eder ve Bulgarlarý ýrkçýlýk yapmakla
(ethnofiletizm) itham eder. Bunun da
Hristiyanlýða aykýrý olduðunu söyleyerek
Bulgar Kilisesini mahkum eder. (Patrikhane,
Rus Kilisesinin yükseliþi karþýsýnda Bulgarlarý
kendi yanýna çekebilmenin hatýrýna Bulgar
Kilisesinin baðýmsýzlýðýný ancak 1945de
tanýyacaktýr.) Ayný dönemlerde Patrikhane
birçok papazý bu bölgelere göndererek
Rumlarýn yerel örgütlenmelerine fiilen destek
verir. Patrikhaneden gelen Papazlar, diðer
milletlere (Bulgar, Türk, Sýrp, Arnavut vb.)
karþý silahlý mücadelelerde Rum halka
önderlik eder. Durumdan rahatsýz olan
Babýali ise, sýk sýk Balkanlara gönderilen
Metropolitlerin azli veya merkeze çekilmeleri
konusunda Patrikhaneyi uyarýr.
Neticede bütün bu geliþmeleri ve özellikle
1872de Bulgarlarýn aforoz ediliþini, o güne
kadar uluslar üstü ve ekümenik bir kurum
olma iddiasýndaki Patrikhanenin tarihi ve
dini tezlerinin geçerliliðini yitiriþinin itirafý
olarak algýlamak gerekir. Zira, diðer uluslara
ses çýkarmayan Patrikhanenin, Bulgarlarý
mahkum etmesi, onun alttan alta Yunan
milliyetçiliðine verdiði desteðin ve bu
anlamda ulusal bir kiliseye dönüþmesinin
de sarih ilanýdýr.
Kiliseler arasýnda çýkan bu kavga sadece
papazlar arasýnda kalmaz ve kavgaya Balkan
daðlarýndaki komitacýlar da dahil olur ve
bütün balkanlarý milliyetçilik ateþi sarar. Bu
durum Balkan savaþlarý ve sonrasýnda Batý

Trakyanýn ve Makedonyanýn kimde
kalacaðý; Rumlarýn ve Bulgarlarýn birlikte
yaþadýklarý yerlerdeki kilise, manastýr ve
mekteplerin kime ait olacaðý gibi büyük
sorunlara neden olur. Özellikle kiliseler
meselesi nedeni ile Ortodokslar arasýnda
yaþanan sorunlara Sultan II. Abdülhamid
de kendine has siyasi manevralarý ile
imparatorluðu ayakta tutacak þekilde
yaklaþýr.
Gelinen son nokta da Patrikhane, bir
zamanlar Fransýz ihtilali ile baþlayan yeni
düþünce ve akýmlarý Allahsýz Fransýz Fikirleri
olarak eleþtirip, hatta buna karþý bir de
Pederler Öðretisi (Patriki Didaskali) adlý bir
metin kaleme almýþken, yukarýda bahsi geçen
olaylar neticesinde kendisini milliyetçilik
akýmýna kaptýrmýþ ve fiilen taraf olarak (Helen
milliyetçiliði davasý ile) bu akýntýya katýlmýþtýr..
Bunun en son ve en keskin örneði Birinci
Cihan Harbi sonunda, Patrikhanenin,
yüzyýllardýr korumasý altýnda bulunduðu
Osmanlýya sýrt çevirip iþgalcilelerle doðrudan
iþ birliði yapmasý, hatta daha da ileri giderek
-Patrik vekili Dorotheosun ifadesi ileÝstanbuldan Padiþah da dahil tüm Türklerin
atýlmasý ve bu kutsal! þehrin Yunanistana
ilhaký talebi olmuþtur. (Londra Konferansý
sýrasýnda, Dorotheos tarafýndan, Loyd Georgea hitaben
yazýlan 14 Þubat 1920 tarihli mektuptan)

Sonuçta Bizans dönemindeki konumunu
Osmanlý zamanýnda da koruyan, hatta
kimilerine göre devlet içinde devlet olan
Patrikhane, milliyetçilik üzerine yaptýðý
hesaplarda büyük bir hayal kýrýklýðý yaþamýþ
ve sonuçta bütün ortodokslarýn kendisine
baðlý olduðu milletler üstü bir konumdan,
zamanla küçülerek sadece tek bir ulusun
(Yunanlýlarýn / Rumlarýn) kilisesi haline
dönüþüvermiþtir. Bu gün de Patrikhane
halen milletler üstü olma iddiasýný sürdürse
de, yaþanan tarihi tecrübeler bize bunun
aksini söylemektedir.
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Prof. Dr. Gülfettin ÇELÝK

SÝSTEM BÝREY ÝLÝÞKÝSÝNDE
ÝKTÝSATI YENÝDEN OKUMAK
odernleþme, sanayi devriminin bir
sonucu olarak ihtiyaçlarýn karþýlanma
düzeyinde ortaya çýkan geliþmelere de
paralel bir seyir izlemiþtir. Bu itibarla en azýndan,
sanayileþme - modernleþme ikilisinde, biri
diðerinin koþutuymuþçasýna algýlanan veya böyle
takdim edilen bir tarih serüveni ortaya çýkmýþtýr.
Kapitalizm, ister mülkiyet iliþkileri, ister
koordinasyonu saðlayan mekanizmanýn ne
olduðu çerçevesinde ele alýnsýn, üretim araç ve
gereçlerinde özel mülkiyete dayalý, fiyatlarýn bu
çerçevede arz ve talebe göre ortaya çýktýðý,
müteþebbis kârýna dayalý bir ekonomik model
olarak tanýmlanabilir. Bu tanýmlama evrensel
ölçütler içiriyor görünse de, özelde belirli bir
insan modeline dayalý olan ve bu nedenle de
Batýda yaþanan bir tecrübenin ürünü bir
ekonomik sistemi ifade eder.
Kapitalizm Avrupanýn yaþadýðý tecrübenin bir
ürünüdür. Bu tanýmlama ekonomik alanda
yaklaþýk bin yýl kadar sürmüþ bir Ortaçað dönemi
sonrasýnda ortaya çýkmýþ bulunan tüccar
sýnýfýyla temellendirilebilir. Kapalý bir ekonomik
modeli dýþ dünyaya baðlayan birisi olarak tüccar,
zamanla zengin aristokrasinin de devreye girmesi
ile devlet desteðinde/ölçeðinde ortaya çýkacak
bir modelin içinde yer almýþtýr. Sanayi Devrimi
sonrasý artýk sadece ticaretle deðil, öncelikle
üretmekle meþgul bu müteþebbis kiþi kapitalist
adýný alacaktýr. Bu kapitalistin iþ anlayýþ ve
esaslarýna uygun düþerek oluþan ictimai düzeydeki
ekonomik modele de kapitalizm denilmiþtir.
Bu ekonomik düzenin ortaya çýkmasýna ve özel
adýn verilmesine neden olan insan nasýl bir
insandý?
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Bütün Ortaçað, bir tanýmlamaya göre, bir tek
mum ýþýðýnýn bile olmadýðý karanlýk bir dönemdir.
Batýnýn Aydýnlanma dönemi insaný kendisinden
önceki dönemi böyle ifade ediyor. Madde ile
iliþkisi olmayan, dünyadan kaçan, kilisenin çizdiði

sýnýrlar içinde kendi insan cinsini günahla doðmuþ
bir insan olarak gören Batýlý fert, özellikle Haçlý
seferlerinin büyük etkisi ile Ýslam Medeniyeti ile
karþýlaþtýðýnda madde ile ve dünya nimetleri ile
yeniden tanýþmýþtýr. Doðunun refahýnýn büyüsü,
Batýlý bireyin kendi düzenini sorgulamasýný, sonra
da adým adým bunu deðiþtirmeye çabalamasýný
getirmiþtir.
Bugünün egemen Batýlý bireyi iþte bu bireydir.
Ortaçaðdan kalan her þeyi kendi yeni dünyasýna
göre deðerlendiren, kendisini merkeze alan bu
birey, öncelikle kiliseyi deðiþtirmekle ve hatta
reddetmekle iþe baþladý. Zira bu geliþmede kilise
eskinin müdafii durumunda olmuþtur. Adým adým
ortaya çýkan insan tipi öyle bir insandýr ki, her
þeyde öncelikle kendi çýkarýný aramaktadýr.
Alman Luther, Fransýz Calvin bu reddediþin
sembolü olarak ortaya çýkmýþtý. Calvin, Zenginler!
Siz tesellinizi bu dünyada almýþsýnýz, öbür dünya
yeriniz yok diyen kiliseye, Zengin hristiyan iyi
hristiyandýr sözü ile karþý çýkmýþ birisi olarak,
yeni insan tipini ekonomik alanda
meþrulaþtýrmýþtýr. Bu yönü ile bu karþý duruþlar,
Yeniçað insanýnýn sözcüsü niteliðindedir. Bu
insan, öncelikle kazanmaya, biriktirmeye bakar.
Bu nedenle hem çalýþkandýr hem de tasarruflu
birisidir. Daha çok kazanmak için harcamayý
sevmez, biriktirir. Ayrýca disiplinlidir de.
Bu yeni insan, içeriðini kendisinin yeniden çizdiði
veya oluþturduðu dini kurumlar desteðinde
meþruiyetini ictimai düzenin her alanýna
taþýyacaktýr. Bu bireyin istekleri, beklentileri ve
çýkarlarýnýn öncelikle korunduðu, savunulduðu
bir düzen þekillenecektir. Bu yönü ile bu birey,
Protestanlýðýn, Milli Devletin, Kapitalizmin,
Emperyalizmin, Demokrasinin ortaya çýkmasýnda
etkendir. Yoksa bunlarýn bir ürünü deðildir. Ancak
zamanla ictimai hayatýn her aþamasýna egemen
olan bu uygulamalar kendi prototipini de üretir
hale ulaþmýþtýr.
Bugün gelinen nokta, Batýnýn, dýþ dünyanýn
insan ve tabii kaynak zenginliklerini doðrudan
elde etmesi, onlarý kendi düzeni içinde kullanma
aþamasýnýn ötesinde dýþ dünyayý kendi düzenine
göre dönüþtürmesidir. Ancak bu dönüþümün
siyasal ve ekonomik rejimleri yýkmakla
gerçekleþmeyeceðinin bilinmesi sosyal kurumlarýn

da ele alýnmasýný gerekli kýlmaktadýr.
Bugün itibariyle modernite ve bunun bir aracý
veya yolu olarak kapitalizm, ihtiyaçlarý karþýlamada
Türkiye insaný üzerinde çok önemli etkiler
býrakmaktadýr. Baskýn kültür, üretimden tüketime
her alanda maddi bir dünya empoze etmektedir.
Batýnýn belirleyiciliðinde bu kültür, birçok alanda
zoraki bir tercih olarak uygulamaya
konulmaktadýr. Örneðin; kapitalist ekonomi hem
tüketici hem de üretici olarak Türkiye insanýnýn
bir çalkantý yaþamasýna neden de olmuþtur.
Ýnsanýmýzýn neyi, nasýl, kimin için, ne kadar üretip,
pazarlayýp tüketmesi gerektiði noktasýnda bir
çalkalanma yaþanmaktadýr. Bu çerçevede genel
olarak Türkiye insanýnýn önemli bir kesimi ücret,
fiyat, mal, kalite, pazar, reklam, ihtiyaç, tüketim
vb. alanlarda egemen uluslararasý kapitalist
ekonomik sistemin zorlamalarýna uygun
davranýþlar içine girmiþ durumdadýr. Ýþçinin
ücretinin, arz-talep dengesi sebep gösterilerek
temel ihtiyaçlarý dikkate alýnmadan belirlenmesi,
reklamýn gereðidir diye düþünülerek
deðerlerimizin sýnýrlarýnýn ötesine çýkýlmasý, mal
ve hizmet kullanýmýnda ihtiyacýn ötesindeki
tüketim furyasý bu sürüklenmenin göstergeleri
olarak ele alýnabilecek konulardýr.
Hatta bu doðrultudaki bir hayat algýsý ve
davranýþýný meþrulaþtýrmaya çalýþan yarý teorik
çalýþmalar da yapýldý. Geleneksel davranýþ
kalýplarýnýn hala baskýn olduðu bazý
kentlerimizdeki iktisadi faaliyetleri (kapitalist
ekonomi içinde baþarýlý olarak görülebilecek
uygulamalarý) sistemle bütünleþme veya
sisteme uygunluk olarak deðerlendiren raporlar
hazýrlandý. Bunlar, savunucularý açýsýndan iki
farklý yaklaþýmý ortaya çýkarmaktadýr. Bir kýsmý,
Ýslamýn kendi Calvin tipini ortaya çýkardýðý iddiasý
yanýnda, bu bireyin Batý ile entegrasyonda önemli
bir iþlev üstleneceði yaklaþýmýný sergilemektedir.
Yazýlanlarý savunan bir baþka kesim ise (insanýn
madde karþýsýndaki zayýflýðýndan istifade ile)
modernleþmenin / kapitalizmin bugünkü
dönüþtürücü gücüne dikkat çekerek (kapitalizmin
tarihi bir örnek olmadýðý, evrensel bir aþama
olduðu kabulü ile) Ýslam dininin bu kuþatmaya
dayanamayacaðý, dolayýsý ile dinde bir reformun
zaruretini öne çýkarma çabasýndalar. Bu yaklaþýmý
sergileyenler bir adým daha öteye giderek, týpký
Batýda olduðu gibi Kilise Hýristiyanlýðý karþýsýnda

Calvinin yaptýðý açýlýmýn bir benzerinin Türkiyede
de olmasýný beklemektedir. Bununla da
yetinilmeyip Türkiye insanýnýn içinde bulunduðu
durumun geçmiþten bir kopuþ hatta reddetme
anlamýnda bir dönüþüm olduðu bile iddia
edilebilmektedir. Mesela; yatýrýmcýnýn baþlangýçta
öz sermaye ile hareket etmeye çalýþtýðý ancak
bunun yetersizliði karþýsýnda kredi almaya
baþladýðý, bunun ise kapitalist ekonominin
dönüþtürücülüðünün bir sonucu olduðu,
ekonominin kendi esaslarý dâhilinde iþlediði,
dinin ve geleneðin bu çerçevede etkinliðinin
olmadýðý belirtilmektedir.
Hâlbuki gerek üretim, gerek pazarlama ve gerek
tüketim alanýndaki olumsuzluklara raðmen
Türkiyede bir yandan egemen ekonomik yapý
içinde baþarýlý olunmaya çalýþýlýrken, birçok alanda
da kapitalizmin kuþatýcýlýðýný aþan açýlýmlar
yaþanmaktadýr. Örneðin; iþletme düzeyinde,
Anadolu insaný yapýlan araþtýrmalar
incelendiðinde de görüleceði üzere, kendi
kültürünün deðerlerine ve genel yapýsýna uygun
olarak üretim, paylaþým ve tüketimde model
davranýþlar geliþtirmektedir. Bu çok özel bir
durum gibi takdim edilen davranýþlar bin yýlý
aþkýndýr etkin olan Anadolu kültürünün bir
birikimi olarak kapitalizme karþý bir duruþ olarak
dikkati çekmektedir.
Anadolu iþadamýnýn tutumluluðu, kâr ve
dolayýsýyla yatýrým peþinde koþan insan tipolojisi
ile özdeþleþtirilemeyecek bir davranýþ kalýbýdýr.
Onun davranýþý aslýnda kendi deðerlerinin nimete
verdiði anlama sahip çýkýþtýr. Üstelik bu tutumluluk
bugün, yeni ortaya çýkmýþ ve belirli bir bölge ile
sýnýrlý bir husus veya ne pahasýna olursa olsun
tarzýnda bir tutumluluk da deðildir.
Araþtýrmalarýn da gösterdiði üzere, bu tutumluluk
bölge insanýnýn ihtiyacý olan cami, okul, hastane,
dispanser gibi tesisler yanýnda dernek ve vakýflar
kurarak eðitim desteðine muhtaç bölge insanýna
imkanlar sunan bir tutumluluk biçimi. Kendi
deðerleri ile bütünleþmiþ insanýmýz, içinde yaþadýðý
çevrenin ihtiyaçlarýný kendi ihtiyacý gibi görerek,
baþta kendisini bu kâinatta nereye
konumlandýrdýðý olmak üzere, üretim, paylaþým
ve tüketim aþamalarýnda rasyonel birey ahlaký
ile iliþkilendirilemeyecek kabuller, yaklaþým ve
uygulamalar sergilemektedir.
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KADÝM BÝR SIR:
ÝNSAN VE HUZUR
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býrakmýþsýn. Unutmuþ olmalýsýn ki, onsuz
bütün varlýklar, mallar, mülkler, acý bir azap
ve senin bütün listen çekilmez bir yük olur.
Sesime bir kabadayýlýk çeþnisi vererek
sordum: Eksik olan bu unsur ne imiþ?
Elindeki ufacýk kurþun kalemle benim
listemin üzerine çaprazlamasýna iki çizgi
çizdi. Benim ilk gençlik hayalimin mahsülünü
böyle bir kalemle parçaladýktan sonra, üç
kelime yazdý:

Dr. Adem ERGÜL

GÖNÜL HUZURUNA
DOÐRU...
Kalp huzuru üzerine bir eser yazan Dr. Joshua
Loth Liebman anlatýyor:
aktiyle, gençliðimin taþkýn
hayallerle dolgun zamanlarýnda,
hayatta lüzumu teslim edilmiþ
þeylerin bir listesini yaptým: Sýhhat, sevgi,
güzellik, istidat, kudret, zenginlik, þöhret,
ve kendi zannýmca bir insanýn hayatta nasibi
olmak icap eden ikinci derecede bir hayli
unsurlar..
Bu envanteri mükemmel saydýðým bir þekilde
tamamladýktan sonra, onu, göðsüm
kabararak, o zamanlarda benim hocam,
rehberim ve ruhani rehberim olan akýl ve
dirayet sahibi yaþlý zata götürdüm.
Büyük dostum listeyi sabýrla gözden
geçirirken, göz köþelerinin hafifçe kýrýþtýðýný
gördüm, liste herhalde hoþuna gitmiþ
olacaktý. Düþünceli bir þekilde onu tekrar
gözden geçirerek: Mükemmel liste
doðrusu dedi. Tasnif güzel, makul de
sýralanmýþ, þu kadar var ki, genç dostum,
galiba en mühim unsuru dýþarýda

Peace of Mind (=Kalb huzuru)
Bu mevhibeyi Allah Teâlâ, sevgili kullarýna
saklar. Istidat ve güzelliði çok kimselere verir.
Servet sýradan bir metâdýr, þöhret ise nadir
bulunan bir þey deðil. Fakat kalb huzuru,
iþte bu, Cenâb-ý Hakkýn rýzasýnýn nihâi
alameti bir mükâfat, sevgisinin en büyük
alâmetidir. O bunu çok ihtiyatla ihsan eder.
Bir çok insan bu nimeti hiç göremez;
bazýlarýysa, bütün hayatlarý müddetince,
evet, tâ iyice ihtiyar oluncaya kadar bu
nimetin geleceði saati beklerler dedi.
Bir dostum da baþýndan geçen bir hadiseyi
þöyle anlatmýþtý:
Ýþ yoðunluðu ve düzensiz bir hayatýn neticesi,
kendimi iyi hissetmediðim günlerden biriydi.
Çünkü o günlerde nabýz atýþlarým çok
hýzlanmýþ ve hayattan zevk alamaz
olmuþtum. Hatta psikolojik tedavi
görüyordum. Kayseriden Ýstanbula
þoförümle birlikte bir yolculuða çýktým. Yolda
bir yerde mola verdik. Ben arabanýn
içerisinde oturuyor ve âdeta kendimi
dinliyordum. Arabaya yaklaþan üç delikanlý
hem arabaya göz atýyor, hem de kendi
aralarýnda konuþuyorlardý. Ýçlerinden birinin
diðerlerine þu cümleyi söylediðini duydum:
Hayatta þöyle bir arabam olsa, herhalde
dünyanýn en mutlu insanlarýndan biri
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olurdum. Bu sözleri iþitince kendi kendime
acý acý güldüm ve içimden þöyle
mýrýldandým:
Ah delikanlý! Bak þu an ben, senin arzu
ettiðin arabanýn içindeyim; ama huzurlu
deðilim. Gel sen huzuru baþka yerlerde ara!
Tarihin her döneminde insanlýðýn kadim ve
ortak sancýsýdýr, mutluluk ve huzur arayýþý.
Koca bir heyecan ve özlemle sorulan
Mutluluðun sýrrý ne? sorusu, asýrlardýr
yankýlanýyor arzla sema arasýnda. Kimileri
mal ve mülkte, kimisi makam ve þöhrette,
bazýlarý bilgi ve hikmette, kimi insanlarsa
maneviyat alemine yönelmekte bulmaya
çalýþmýþlar bu gönül huzurunu. Kimileri iþ
merkezli, kimileri eðlence ve zevk merkezli,
bazýlarý ise sosyal iliþkiler etraflý bir hayat
tarzýyla saâdeti tatmak istemiþtir. Yusuf
Hemedânî (k.s.) der ki: Hayat kiþinin
kendisiyle avunduðu þeydir. Kim ne ile
avunuyorsa hayat kalitesi de odur.
Çoðu zaman nefsin haz duymasý ile gönlün
huzur duymasý karýþtýrýlagelmiþtir. Halbuki
Avunmak ile itminân ayný þeyler deðildir.
Birinde nefsin kýsa süreli hazzý söz konusu
iken, diðerinde gönlün huzur ve sukûneti
esastýr.
Hayat yolculuðunun iniþli çýkýþlý oluþu, nimet
ve musibetin, güzellik ve çirkinliðin, fýrsat
ve tehlikenin çoðu zaman yanyana bulunuþu,
huzur ve istikrarýn saðlanmasýnýn pek de
kolay olmadýðýný gösterir bizlere.

sýzlanan bir kimse arasýndaki fark, bir gönül
farkýdýr. Dýþ þartlarýn oluþmasýnda kiþisel
tercihlerin belirleyiciliði son derece sýnýrlý
olduðundan, iç huzurun oluþmasýnda en
büyük âmil, kiþinin hayata bakýþ
paradigmasýnýn dönüþmesi ve pozitif yönde
geliþmesidir.
Bilge bir zatýn talebesi sürekli her þeyden
yakýnýyor, þikayet ediyor, karamsar
davranýþlar sergiliyordu. Söylediklerinin
çoðunda haklýydý da. Bilge kiþi sürekli onu
izliyordu.
Bir gün bir avuç tuz aldý, bir bardak su ile
karýþtýrdý. Içmesini istedi; öðrencisinin suyu
aðzýna almasýyla çýkarmasý bir oldu.
- Neden tükürdün, dedi bilge hoca.
- Öðrencisi çok acý diye cevap verdi.
Hocasý onu aldý, gölün kenarýna götürdü.
Ayný miktar tuzu göle attý. Gölden bir bardak
su aldý ve öðrencisine içirdi.
- Nasýl, diye sordu.
- Çok nefis, diye cevap aldý.
Bilge kiþinin yorumu þöyleydi:
-Oðlum, hayattaki zorluklar bir tutam tuz
gibidir, onu duygularýnla geniþ karþýlarsan
sana zarar vermez. Sarayda kederli, zindanda
mutlu olmak insanýn elindedir. (Mutluluk
Psikolojisi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Timaþ Yayýnlarý, sh. 25)
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Huzurun oluþmasýnda dýþ þartlar önemli
elbet; ancak insanýn kendi iç þartlarý belki
daha çok önemlidir. Zira ayný þartlar
içerisinde kimileri mutlu olabilirken kimileri
de stres karanlýðý içerisinde kývranabilir. Belâ
ve musibetler karþýsýnda Hoþtur bana
Senden gelen/Ya gonca gül yahut diken
anlayýþýna sahip biri ile böyle bir musibet
ve belâ neden benim baþýma gelir? diye

Huzur nefesleri almakta zorlanan çaðýmýz
insanýna, ilahi, nebevî ve fýtrî kaynaklardan
esip gelen ve duygularý geniþleten huzur
esintilerine pencere açmak niyetiyle beþ
adýmlýk bir yol katedeceðiz nasipse.
Bu adýmlarý Bülten ÝLAMda birlikte
atacaðýz. Yolumuz açýk olsun..

Þükrü Mutlu KARAKOÇ

TOPRAK, ÝNSAN ve
AYAKKABILARIN KALBÝ
ya da
UZUN YOLCULUÐUN KISA
HÝKÂYESÝ
Ýnsanlýk Halleri Üstüne Bir
Deneme

Elife

Hayat ve hayatta sahip olduðumuz her þey,
içimizdeki ruh ve sevgi yaþadýðý sürece
anlamlýdýr. Ýtirazlar olabilir. Fakat bu konuda
baþka bir þey söylemeyeceðim.
F.G.
nsanýn toza, topraða yani özüne
yakýn durduðu sürece, insanlýðýný,
içindeki güzellikleri yitirmeyeceði
kabul edilir çoðunlukla.. Toprak gibi olmak,
topraða yakýn olmak ve mütevazi olmak,
içinde nice güzellikler barýndýran birer erdem
sayýlýr hep.. Ýnsanlarýn dolaylý ifadelerinde,
kimileyin de sarih beyanlarýnda karþýmýza
çýkar bu kabul. Sokaða/insana kulak

vermenin, arzla/toprakla hem hal olmanýn
söz konusu erdemi yankýlanýr etrafýmýzda
çoðu zaman, bazen de bu koca erdem
fýsýltýlarla yayýlýr etrafa Bunun bir adým
ötesi, sadece güzelliklerin deðil,
insanoðlunun, kendi iç aleminde yaradýlýþtan
getirdiði insanlýða dair tüm niteliklerin açýða
çýktýðý yer olarak da görülebilir toprak..
Arz/toprak ve ona yakýnlýk.. Sözgelimi,
insanýn elinde kazma kürek toprakla
ilgilenmesi, uðraþmasý Veya yorgun, dalgýn
bakýþlar eþliðinde bir parça toprak avuçlayýp
biraz ovaladýktan sonra yere doðru savurmasý
ve bu savruluþu öylece seyre dalýþý.. Yahut
insanýn onurunu ve saygýnlýðýný temsil eden
alnýný/yüzünü topraða sürmesi... Yahut da
baþýný yere eðip dalgýn, düþünceli, þaþkýn ya
da kararlý adýmlarla yürüyüþü
Ve daha
buna benzer, topraða karýþan bir çok
davranýþ, her türlü yapaylýktan, sahtelikten,
örtü ve makyajdan uzak bir þekilde, insanýn
içinde taþýdýðý temel özelliklerin, hâlin en
yalýn ve açýk, en doðal ifþasýdýr aslýnda..
Kýsacasý bizim toprakla iliþkimiz, topraða
bakýþýmýz ve topraða muamele tarzýmýz, o
anki insanlýðýmýzýn kalibresini/niteliðini
ifade eder bir anlamda.
Ve ayakkabýlarýmýz, toprakla en çok buluþan,
birlikte olan, ona en yakýn, belki onu en çok
anlayan, ona karþý en samimi ve içten, tam
da toprak gibi mütevazi giysilerimiz bizim.
Dolayýsýyla bizim toprakla aramýzdaki sadýk
elçimiz.. Bizi ona, onu da bize anlatan, yer
yer ondaki güzellikleri ruhumuza aktaran,
yerine göre topraða ve çevremizdeki
insanlara karþý bizi koruyan alicenap, fedakar
yârenimiz..
Onlar bizim anlayýþlý, dostluk abidesi
giysilerimiz.. Hemen herkesle, baþta
kendileriyle, toprakla, taþla ve de bizimle
dost onlar. Dostluklar, birliktelikler ve
baðlýlýklar üstüne kurulu onlarýn hayatý..
Bu üç kavramla anlamlý onlar.
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Bir kere kendileriyle dost ayakkabýlar. Yalnýz
gezmezler asla, her daim bir eþleri vardýr
yanlarýnda. Karda, yaðmurda, çamurda, iyi
günde ve kötü günde hep bir hayat
arkadaþlarý vardýr, birlikte yaþadýklarý;
birbirine biraz benzeyen biraz benzemeyen
ama sürekli birbirini tamamlayan; birbirinin
ayný olmayan ama birbirini anlayan.
Birbirine bazen alabildiðine baðýrarak, bazen
de sessiz bir mýrýldanmayla: Seni Seviyorum
diyen
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Biri rahatsýzlandýðýnda yada hastalandýðýnda,
diðeri mutlaka onun baþýný bekleyen
varlýklardýr ayakkabýlar.. Yahut biri kalkýp
yürüdüðünde diðeri tüm yorgunluðuna ve
bitkinliðine raðmen bütün baðlýlýðýyla onu
takip eden, onun yaný/ardý sýra giden, hep
yanýnda olan varlýklar.. Eþi olmadýðýnda
yarým kalan vefalý giysilerdir ayakkabýlar..
Yolun/hayatýn kenarýna düþen, yalnýz, sessiz
ve cansýz, heyecansýz kalan, susan ölesiye
susan ve hayatýn içerisinde oradan oraya
savrulan, atýlan, bir yerlerde öylece hayata
tutunmaya çalýþan nesneler.. Ne kadar
hayata tutunmaya çalýþsa da, tek baþýna,
baþarýsýzlýða (belki de acý çekmeye
demeliydik) mahkum olan, kimileyin hor,
hakir ve basit görülen, iftiralara uðrayan
varlýklar.. Gece karanlýk çöktüðünde, aðýr
bir hüzün eþliðinde neredesin sevgilim,
sensiz bir hiçmiþim ben ve anlamsýzmýþým,
sen yokken hayat ne zormuþ, yalnýz hem
de çok yalnýzým, yanýmda olsaydýn böyle
zayýf ve çaresiz kalýr mýydým þimdi
nakaratlarýyla, hasret türkülerini içindeki
sessiz çýðlýklarla birlikte söyleyen hüzünlü
kutular.. Ve hatta kim bilir, belki bir ara,
gecenin o kuytu karanlýðýnda gözleri dolan,
ardýndan içi kuruyuncaya kadar, hüngür
hüngür, çocuklar gibi aðlayan, aðlayan ve
o arada çaresizce yalvaran kalpli kutucuklar..
Evet, bir ayakkabýnýn hayatta yalnýz kaldýðý
an, yaþarken öldüðü andýr aslýnda. Ýtirazlar
olabilir, fakat Forrest Gampýn düpedüz

saflýk abidesi ifadesiyle söylersek: Bu konuda
baþka bir þey söylemeyeceðim
Toprakla ve tabiatla da dosttur onlar.
Topraktan ve tabiattan gelen onca rahatsýz
edici davranýþ ve etkiye raðmen, yüzünü
hep onlara doðru dönen, hiç küsmeyen,
onlardan incinmeyen varlýklardýr ayakkabýlar.
Yüzü, üstü baþý çamur olsa, toza dumana
karýþýp, kirlere bulansa da, altýnda dikenler,
çakýl ve taþlar canýný acýtsa, yüzünü çizse,
yaralasa, bir tarafýný parçalasa da, yol
üzerindeki bir çalý ayaðýna takýlsa, yaðan
yaðmur sýrýlsýklam ýslatsa, kar soðuktan
dondursa, yolunu kapatsa da, güneþ derisini
yaksa, nefesini daraltsa, üstündeki çamurdan
insan içine çýkamaz hale gelse de onlar yine
de dosttur toprakla/tabiatla.. Her haline
razýdýr topraðýn ve tabiatýn. Hatta bir ara
boþlukta bulunup, uðradýðý onca hýþým ve
sýkýntýya kýzarak öfkelenecek olsa, sonuçta
tek yaptýðý þey, hemen hafifçe kendisini,
üstünü baþýný toparlayýp tövbe, tövbe
mýrýltýlarýyla yoluna devam etmektir her
zaman. Sevmiþtir bi kere topraðý, tabiatý.
Evet, bir çift ayakkabý, muhabbet duyduðu
varlýða sýrtýný dönmez asla. Ýtirazlar olabilir.
Ama Bu konuda da baþka bir þey
söylemeyeceðim.
Ve elbette bizimle de gönül baðlarý var
ayakkabýlarýn. Sokaða çýktýðýmýz andan
itibaren onlar her yerde bizimle. Dostlarýmýz,
yol arkadaþlarýmýz, hatta sýrdaþýmýz
ayakkabýlar, her an bizimle. Týpký kilisedeki
evlilik merasimlerinde yankýlandýðý gibi, iyi
günde ve kötü günde, hastalýkta ve saðlýkta,
mutlu/sevinçli ve hüzünlü anlarýmýzda,
onurlu/vakarlý ve zayýf/çaresiz/güçsüz
zamanlarýmýzda onlar hep bizimle. Daðda,
bayýrdý, kýrda, þehirde, yolda, patikada,
kaldýrýmlarda, taþlarla döþeli çamurlu ve
kaygan sokak aralarýnda, yokuþta, düzlükte..
Dostumuzla otururken, kaldýrýmda
annemizin kolunda ilerlerken, eþimizle

dolaþýrken, koþarken dururken, kaçarken
kovalarken, üzülürken sevinirken, tüm
nefesimizi tutmuþ bütün kalbimizle
sevdiðimizin gözlerine bakarken, yahut eðik
bir baþla kederin derinliklerinde yol alýrken,
öfkelenirken azarlanýrken, düþerken
kalkarken, üþürken ýslanýrken, aç ve
susuzken, tok ve rahatken, gülerken
aðlarken, alabildiðine baðýrýrken yahut
sessizliðin dehlizlerine gömülürken, ayrýlýðýn
acýsýný, kavuþmanýn sarhoþ eden huzurunu
yaþarken, kazanýrken ve adým adým
kaybederken, yalnýzlýðýn yükünü taþýrken,
mutluluðun hafifliðini duyarken, umutla
beklerken yahut baþýný alýp giderken,
tükendiðinde veya heyecanla coþtuðunda..
Ayakkabýlarýmýz hemen her halimizde
bizimle.. Bir farkla ki, arkamýzda býraktýðý
izler sevinçli ve huzurlu hallerimizde daha
canlý ve kararlý; hüzünlü anlarýmýzdaysa
bitkin ve alabildiðine þaþkýn, saða sola
yalpalayan, içimizdeki çaresizliðin dýþarýdaki
sessiz çýðlýðý..
Ayakkabýlar bizim ruh halimizin dýþ âlemdeki
belki de en sarih, en güzel ifadesi çoðunlukla.
Þaþkýn hallerimizde birbirine dolaþýr; sevinçli
hallerimizde havalara uçar. Kýrgýn
zamanlarýmýzda güç bela yürürken, üzgün
ve acýlý anlarýmýzda nereye bastýðýndan,
hangi yöne gittiðinden bile habersizdir,
kendisini kaybetmiþtir zira. Kararlý vakitlerde
emin adýmlarla, çaresiz hallerimizde
bocalayan geziþlerle varlýk gösterir.
Öfkeliyken gergin, sakinken vakur davranýr.
Heyecanlý anlarýmýzda yolun uzadýkça
uzadýðýný düþünürken, umut ve beklenti
hallerinde yerinde duramaz ve sanki
saatlerin tatile çýktýðý zehabýna kapýlýr.
Mutlu ortamlarda, kýpýr kýpýr vaziyetiyle
saða, sola, öne, arkaya dönerek, eþine
çarparak adeta zamanýn durmasý için dualar
eder.
Haa, bir de sahibinin hatýrýna katlandýðý

gurur ve gösteriþ ifadesi vardýr
ayakkabýlarýn. Sanki dünyalarý kendisinin
yarattýðý zannýyla hareket eden, açýlýn ben
geliyorum, hala beni fark etmediniz mi,
bana boyun eðin bakayým, yoksa un ufak
ederim, Hýh þuna bak edalarýyla, yeri
göðü inletme hevesiyle yol almaya çalýþýr.
Ama bütün bu fiyakalara, sýrf sahibinin
hatýrýna katlanýr. Zira bilir ki, bu tavýrlar
yakýþmaz kendisine ve sahibine. Dolayýsýyla,
yere basarken çýkardýðý sesler, her ne kadar
sahibince yücelik belirtisi sayýlsa da,
efendisine bir uyarýdýr aslýnda. Onlarýn
çýkardýðý bu ses tehlike çanlarýnýn ta
kendisidir: Efendim halinizde bir yanlýþlýk
var, pek iyiye doðru gitmiyoruz, bir yerlere
çarpacaðýz sanýrým, biraz toparlansak
demeye çalýþýr kendi halince, ama efendisi
baþka âlemlerdedir o ara, pek duyamaz, ta
ki bir yerlere çarpana kadar. Üzülen yine
ayakkabýlar olur.
Onlarýn bir de tevazu hali vardýr. Sessiz mi
sessiz, sakin mi sakin, topraða zarar
vermekten korkan bir edayla, kimseyi
rahatsýz etmeden, ele güne yük olmadan,
kendi halinde yürür ve gözden kaybolur
ayakkabýlarýmýz.
Kim bilir belki de en önemlisi, ayakkabýlar,
dimdik ayakta duran insan bedeninin baþtan
aþaðý o bildik kýyafetini tamamladýðýnda,
onun saygýnlýk, itibar, kýymet ve haysiyetinin
ifadesi olur. Bu durumu ancak tersten
baktýðýmýzda anlayabiliriz sanýrým. Toplumsal
kabullere göre insan bedeninin yere yýkýldýðý,
yerlerde süründüðü zamanlar, onun
haysiyetinin incindiði, yaralandýðý
zamanlardýr. Dolayýsýyla insanýn ayaðýnda
duran ayakkabýlarýn yerlerde sürünüþü, yatýþý,
insan haysiyetinin aldýðý yaraya iþaret eder
çoðu zaman. Hele bir de yüzü koyun yere
uzanmýþ efendisinin haliyle hallenerek,
ayakkabýlar da çaresizce yüz üstü düþmüþse
veya efendisinin ayaðýndan çýkýp, oralara
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bir yerlere savrularak öylece daðýlmýþsa ve
hatta yýllarca sýr gibi sakladýðý köseledeki
yýrtýðý en sonunda çaresizce izhar etmiþse..
Evet, iþte o zaman ayakkabýlarýn anlattýðý
yara çok daha derin ve çok daha çarpýcýdýr
elbette. Ýtirazlar olacaktýr. Ancak, dediðim
gibi: Bu konuda, baþka bir þey
söylemeyeceðim.
Son olarak ayakkabýlarýmýz, kiþiliðimizin ve
yaþadýðýmýz, geçirdiðimiz hayatýn ikinci
hafýzasý, mahallenin kadim arþivcisidir
kendi halinde. Onlar, insanýn yokluklarýnýn,
yorgunluklarýnýn, çaresizliklerinin,
yaþayamadýklarýnýn, kavramlarla
dillendiremediklerinin, piþmanlýklarýnýn ve
kimi zaman utançlarýnýn çetelesidir
Kimseyle paylaþamadýðýmýz dertlerimizin
sýrdaþýdýr Ayakkabýlarýn yüzünde oluþan
hafif, basit, ince, derin, aðýr çizgiler, çizikler,
eðriler, lekeler, yýpranýþlar, yamuklar; en
nihayetinde yýrtýklar, delikler, sonra bunlarý
örtmek ve düzeltmek üzere yapýlmýþ küçük,
ince, kaba tamirler, yamalar, insanýn hayat
serüveninde karþýlaþtýðý zorluklarýn, melalin,
uðradýðý felaketlerin en çarpýcý arþivi ve
hafýzasý, en açýk kadastrosudur. Evet, insanýn
hayatta hangi cenderelerden geçtiðini bir
yüzünden ve ifadeler
ifadelerinden bir de
yüz
ayakkabýlar
ayakkabýlarýndan anlarýz. Ýtirazlar gelebilir.
Ama Forrest Gamp gibi bu konuda baþka
bir þey söylemeyeceðim.
Evet, yazý bitti aslýnda, okur istediði yorumu
yapýp istediði anlamý çýkarabilir elbet. Zaten
metin ya da anlamlandýrma denen þey
de, Umberto Econun hatýrlatmasýyla,
kavramlarý yazarýn, anlamlarý da okurun
getirdiði bir piknikten ibaret. Ancak bu
konuda bir tek þey söyleyeceðim:
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Hayatý romantize etmedikçe, yani
etrafýmýzdaki eþyalar dâhil, beraber
olduðumuz âleme (bu âlem dünya, masiva
ya da mead âlemi olabilir) karþý çocuksu bir
muhabbet beslemedikçe ( ki bu muhabbet
tasavvufun hedef tahtasýndaki anlamý
taþýmaz), sekinet, iç huzur ve tevazudan
bahsetmek oldukça zor sanýrým. Öteki
olarak adlandýrdýðýmýz varlýklarý
denetlenmesi, adam edilmesi ve
alabildiðine hoyratça kullanýlmasý gereken
mahlûklar olarak gördüðümüz sürece, onlarý
fark edilmesi, adam yerine konulmasý
ve kendisine deðer verilmesi gerekli
varlýklar olarak algýlamadýkça, yaþanan
zorluðun daha da artacaðý kuþkusuz.
Dünyanýn rekabet, çatýþma, mücadele ve
savaþ söylemleriyle çalkalandýðý bir
zamanda böylesi bir yazý ya da tavýr, en hafif
ifadeyle, saf dillilik sayýlma tehlikesiyle
karþý karþýya; bunun farkýndayým. Fakat
sorun þu ki, bu gün, insan/toplum/devlet,
baþkalarýný zalimlikle itham ederken, kendi
hayat alaný söz konusu olduðunda ayný
teraziyi kullanmýyor sanki.. Topuzun ucu
behemehal (haksýzlýkla da olsa) üstün ve
güçlü çýkmaya doðru kayýyor nedense..
Marxýn yabancýlaþmasýna, oturmasý için yer
gösteren hayat, ayakkabýlarýn ruhuna da bir
yer bulmalý belki. Ýtiraz edilebilir. Ama
mahallenin düpedüz tek salaðý olarak
anýlan ama belki de mahallenin tek insaný
olan Forrest Gamp hatýrýna Bu konuda
baþka hiçbir þey söylemeyeceðim.

AVRUPA, TARÝH ve DOÐU
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Avrupa fikri, yaþanan problemleri de
Avrupalýlaþtýrdý adeta. Öyle ya, artýk
batýlýlaþmak demek Batýlý problemleri de
dert edinmek anlamýna geliyor. Peki, nedir
bu Avrupalýlýk? Niçin deðiþken tanýmlar
yapýlýyor? Neden kaygan zeminlere çatýyor
her defasýnda yolumuz?
Avrupa fikrinin muðlâk ve deðiþken
olmasýnýn nedeni, bu fikrin çoðunlukla
Avrupa olmayana göre oluþturulmuþ
olmasýndan kaynaklanýyor sanki. Kendini
baþkalarýyla ilþkilendirerek tanýmlama
giriþimi, doðasý gereði iliþkinin þartlarý
deðiþtikçe tanýmýda deðiþtiriyor ve
çeþitlendiriyor. Dolayýsýyla konumuza
dönersek, Avrupalý olmayan yani
diðerleri, alabildiðine geniþ ve renkli bir
yelpaze oluþturduðundan, Avrupa fikri de
o denli çeþitli ve farklý çehreler alýyor
dayanýlmaz bir þekilde..

Ali CAN

AVRUPALILIK
NE ÝFADE EDÝYOR?
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ünümüzde ekonomiden siyasete,
bilimden, hukuka, kültüre akla
gelebilecek her alanda bir
Avrupalýlýk fikri var. Hayatýmýzda yer edinen

Ortaçaðda Ýslam, 16 ve 17. yüzyýllarda
Türkler, 19. yüzyýlda Rusya, 20. yüzyýlda
Sovyetler Birliði ve Nazi Almanyasýnýn
þahsýnda sosyalizm, Avrupanýn kendini
tanýmasýný ve sýnýrlamasýný saðlayan ve ona
ayna tutan tehditlerdi. Tehdit altýnda ortaya
çýkan bu çok renkli Avrupa fikri, Baudrillardýn
bakýþýyla yüz yýllardýr Batýya hakim olan
moral bozukluðu ve kaosun bir ifadesiydi.
Bu yüzden Avrupalýlýk, sürekliliði olmayan,
kýrýlgan ve dönüþtürülebilir bir yapýya
sahiptir. Ancak bütün bu kýrýlganlýðýn
arasýnda sabit olan þey þu ki, Batý her daim
dýþarýya karþý kuþkucu, dýþlayýcý ve dolayýsýyla
kontrol/denetleme, gerekirse tahribetme
heveslisi bir ruh hali taþýmaktadýr.
Bir medeniyetin oluþumunu duraðan bir
durumdan dinamik bir etkinliðe geçiþ
þeklinde izah eden Toynbee, medeniyetlerin
oluþumundaki temel kalýbý meydan okuma
ve cevap verme dediði bir etkileþim þeklinde
görür. Toplumsal çevreden gelen bir meydan
okuma, toplumda ya da toplumsal bir grupta

yaratýcý bir cevabý kýþkýrtýr. Toplumlarýn
yüzleþtikleri bu türden gerçeklikler,
Toynbeenin deyimiyle söylersek meydan
okumalar, kimi benzerlikler taþýsa da her
zaman farklýdýr. Dolayýsýyla her medeniyetin
farklý ivmeleri, çýkýþlarý, hayata ve çevreye
karþý farklý duruþlarý, ötekine karþý deðiþik
tavýrlarý olmuþtur. Bu farklýlýk dolayýsýyla
olacak ki, dünya üzerindeki hayat ve
insanlýðýn medeniyet yolculuðu (yarýþý da
diyebiliriz) hala devam ediyor. Seyyid Hüseyin
Nasrýn ifadesiyle, Ýslam ve Çin Medeniyeti
de ortaçað sonrasý Avrupa Medeniyetinin
yolunu takip etmiþ olsaydý ve Endüstri
devrimi sadece Ýngilterede deðil, Çin,
Hindistan ve Türkiyede de meydana
gelseydi, o kadar büyük bir çevre tahribatýyla
karþý karþýya kalýrdýk ki, bugün dünya da
yanlýþ giden neydi? sorusunu soracak
adam kalmazdý.. Batý medeniyetinin kendi
dýþýndaki tüm medeniyetlere, hatta
çevreye/tabiata kuþku ile bakan, yabancý
olduðunu düþündüðü unsurlarý dýþlamaya,
tahribetmeye çalýþan tavrý, bir dönem
Doðunun yaptýðý hatayý, yani kendi içine
kapanmayý hatýrlatmaktadýr. Biz biliyoruz ki
böyle bir tutum ve süreç kendi kendine
düþman olmakla neticelenecektir.
Edward Saidin Oryantalizm (Þarkiyatçýlýk)
çalýþmasý, Avrupamerkezcilik tartýþmasýna
önemli katkýlar sunmuþtur. Saide göre
Batýnýn Doðu ile ilgili her türlü tecrübesi ve
bilgisi, çarpýk, eksik, yanlýþ algýya dayanýr.
Batýnýn Doðu üzerinden her zaman Batýyý
yücelten söylemi, Batý emperyalizm ve
kolonyalizm sürecine etki etmiþ ve hýz
kazandýrmýþtýr. Sonuçta bu söylem þekli ve
sürecin bu iþleyiþ biçimi hep Avrupamerkezli
bir düþüncenin geçiþ kulvarlarýný
oluþturmuþtur.
Avrupamerkezci düþüncenin geliþmesinde
etkili olan diðer bir unsurda Rasyonalizmdir
(Akla yatkýnlaþtýrma). Montesquieunun

Kanunlarýn Ruhu (The Spirit of the Laws)
adlý eserinde yaptýðý gibi çeþitli hukuksalpolitik tiplerin açýklanmasýný saðlayacak
doðal kanunlar geliþtirme düþüncesi,
Avrupamerkezcilik fikri için hem bir çýkýþ
kapýsý hem de bir yol haritasý olarak
kullanýlmýþtýr. Þöyleki, doða bilimlerinde
nasýl doðaya hakim olan yasalar sabit,
doðaya dair her þeyi açýklayan, genel
geçer bir etken olarak düþünülüyorsa, sosyal
bilimlerde de ödün vermeyen bir
nedensellik, toplumlarý, hatta bir adým
ötesi Avrupanýn dýþýnda kalanlarý, Batýlý
algýyla açýklamanýn keskin yöntemi olarak
kabul ediliyordu. Böyle bir anlayýþ ve kabul
dolayýsýyla Montesquieu Siyasal rejimlerden
despotizmi anlatýrken, Asyalýlarýn köle
ruhlu olmasýný sýcak iklim koþullarý
belirlemiþtir diyecekti.
Bilimsellik ve buna dayalý bilimsel yaklaþým,
varsayým, model, teori ve kavramlarýn
insanlarýn dün, bugün ve yarýnlarýný açýklayan
izahlarýn merkezine çekilmesi, Avrupalýlýk
fikrinin geliþip yerleþmesindeki bir diðer
kulvarý teþkil eder. Bu geliþme, hayatta
yaþanan yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca
olay, ihtiyaç, niyet ve deneyimin belli bir
kalýp içerisinde özetlenmesine imkan
tanýrken, gizliden gizliye akýp giden hayatýn
ve hadiselerin arasýndaki insani damarýn
yok edilmesine doðru yol alacaktý. Geçen
yüzyýlda insanlýðý kan, vahþet ve göz yaþýna
boðan ideolojiler ve çerçevesi belirsiz
katliamlar hep bunun göstergesiydi.
Aslýnda Avrupada Rönesans ve Reform ile
birlikte adýna bilimsel birikim denen ve
modern bilimlerin baþlangýcý olarak görülen
bilgiler, köken itibariyle, hiçte yeni þeyler
deðildi. Eðer keramet eski Yunanda ve
onun benzersiz bilimselliðinde idiyse ayný
bilgiler Romada týkanýklýða yol açmýþ ve
Hristiyanlýðýn ortaya çýkýþýylayla da çökmüþtü.
Bunlarýn yanýnda, terkedildiði söylenmesine
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raðmen, Descartes, Leibnitz ve Newton gibi
bir çok filozof ve bilim adamýnýn, tanrý fikri
ile taçlanan bir kainat modelini açýklamaya
çalýþmasý geleneksel tarzýn sürdüðünü göstermekteydi. Bugün Avrupada sürekli bir
bilimsel uygarlýktan söz edilmektedir.
Günümüz sanayileþmiþ ülkelerinde, bilimlerin
her müessese ile bireysel faaliyet ve sosyal
hayat ile bütünleþtiði üzerinde sürekli durulmaktadýr. Halbuki aslýnda Batýnýn Rönesans
ile giriþtiði içe kapanýklýktan kurtulma hareketi ve bunun altýnda yatan iliþkiler ve bilimsel
yol alýþlar gerçek manada bir egemenlik
iliþkisini vurgulamaktadýr. Bu egemenlik
kurma ve hükümranlýk iliþkileri bir bilimsellik
söylemi altýnda tartýþma dýþý tutulmak istenmektedir. Böylece Batýda bilimin Batý egemenliðinin yayýlmasýnda karþýlaþýlan sorunlarýn çözümü, kapalý kapýlarýn açýlmasý
yönünde biçimlendiði ve politize olduðu
söylenebilir.
Ortaçað Avrupasýnýn feodal örgütleniþi de,
Avrupa ekonomisi ve düþüncesinin ortaya
çýkýþýnda çok etkili olmuþtur. Ortaçaðdan
sonra Yeniçað ekonomik iliþkileriyle feodal
yapýya karþý baðýmsýzlaþan kiþiler yeni bir
kültür oluþturdular. Bu baðýmsýz kiþiler hasretini çektikleri özgür düþüncenin saflarýnda
yerlerini alarak, Avrupa feodalizmi ve skolastisizmi karþýsýnda bir tavýr takýndýlar.
Ticaret ve deðiþik bir kent yaþantýsýnýn
ortaya çýkýþý, Avrupa medeniyetinin ve üstünlüðünün doðuþunda gerçekten büyük bir
paya sahiptir. Öyle ki Avrupada böyle canlý
bir ticaret doðmamýþ ve baðýmsýz özelliklere
sahip kentler kurulmamýþ olsaydý XV. yüzyýl
rönesansýnýn gerçekleþmesinden söz edilemezdi þüphesiz.
Avrupalýlýk düþüncesinin oluþmasýnda Batý
Avrupaya özgü olan soylu kategorisi de
büyük önem taþýr. Soylu kategorisi,
ekonomik ve siyasal konumunu devletin
içinde yer almasýna borçlu olmayan kiþiyi
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ifade ediyordu. Bu, sisteme bir kafa tutuþtur.
Avrupalý, bu prototipi, özgür bireyin kýstasý
olarak kabul etmektedir. Osmanlý toplum
yapýsýný irdelerken, Memleketin sahibi ve
devletin kurucusu Türk unsurlarýnýn devreden
çýkarýlarak üretici ve vergi yükümlüsü
tebaa/reaya durumuna düþürülmesi, Osmanlý
kimlik yapýsýndaki derin sosyal yarýlmayý
oluþturur ifadesiyle Orhan Türkdoðanýn,
Türk elitinin ve soylu kategorisinin ortaya
çýkarýlmamasýna getirdiði eleþtiri de bu
meyanda görülebilir.
Avrupalýlýk fikri doðumunu tamamlama
aþamasýnda sona gelirken, Rönesans ve
reformasyon hareketlerine yaslanýp, Hristiyanlýkla son hesaplaþmasýný yaparak, dini
toplumdan, kamusal daireden vicdana, özel
(hatta buna gizli desek daha doðru olacak)
alana sürgün etmiþtir. Bundan sonra pozivitizm (doða yüceltilmiþ) ve laiklik sistemli
bir hayat algýsý hale gelmiþtir. Böylece Avrupalý, kapitalizm ve nihayetinde globalizmin
yol arkadaþlýðýnda dünyaya yayýlma yolunu
tutmuþtur. Ýnsaný eþyaya karþý seyircilikten
aktörlüðe terfi ettiren, sermayenin ve sermayedarlarýn hakim mevkiyi tuttuðu rejimi
ifade eden kapitalizm, Avrupayý belirleyen
önemli unsurlardandý kuþksusuz. Sermayenin egemenliðini öngören kapitalizmin en
önemli niteliði serbest, sýnýrsýz, kayýtsýz
þartsýz, mutlak kazanç fikriydi.
Avrupalýlaþma, Batýlýlaþma bunlara baðlý
olan Globalleþme sadece bizim yaþadýðýmýz
bir süreç deðil. Bu hususta bir farklýlýða sahip
deðiliz. Birçok açýdan dünyanýn
Batýlýlaþmasý/Batýlýlaþtýrýlmasý söz konusu..
Bizim farkýmýz, farklý bir medeniyet birikimine
ve duruþuna yaslanan deðiþik çözüm
önerileriyle bu sürece bilinçli bir biçimde ve
siyaseten karar alarak katýlma imkanýmýzda
gizlidir..

on yýllarda, tarih ilmi ve teorileri,
tarihçiler nezdinde özel bir itibar
görüyor. Bu durum; tarih ilminin,
geçmiþe dönük araþtýrmalar ve bu
araþtýrmalarýn seyri içerisindeki öneminden
kaynaklanmaktadýr. Bu çerçevede yapýlan
tartýþmalar, tarihin bir ilim mi yoksa edebiyat
türü mü olduðu, daha doðrusu bu iki temel
bilgi alanýndan hangisine nispet edileceði
etrafýnda deðildir. Tarihe yönelik bu ilginin
kökeninde, onun kendine has ilke, yöntem
ve hedeflere, ayrýca diðer bilim dallarý
arasýnda da özel bir konuma sahip olmasý
vardýr. Hatta bu nedenle olacak ki,
kimilerince modern dönem tarih asrý olarak
adlandýrýlýr.

Prof. Dr. Abdulaziz DÛRÎ
Çeviren: Halil Ýbrahim HANÇABAY

TARÝHÝN TARÝHÝ YA DA
DOÐUNUN TARÝHÝ*

Yirminci Yüzyýlýn Ýkinci Yarýsý: Bir Afallama
Dönemi

Tarih ilmi iktisadi ve sosyal devrimlerden ve
modern düþünceden etkilenmiþtir. Bu
etkilenme tarihin yönelimlerinde, felsefesinde
ve alt dallarýnýn geliþmesinde açýkça görülür.
Batýnýn, yüzyýlýn (19.yy) baþýndan itibaren
yaþamýþ olduðu sorunlar, tarih ilmini ciddi
anlamda etkilemiþtir. Bu dönemde Batý
medeniyetine, insanlýk için medeniyetin
zirvesi gözüyle bakýlýyor ve dolayýsýyla
insanlýk tarihi de bu zirve zaviyesinden
deðerlendiriliyordu. Sanki dünya tarihinin
odak noktasý Batýydý. Ve diðer bütün
tarihler de Batý tarihi için düzenlenmiþ veya
Batýnýn kýymetsiz parçalarýndan bir parça
idi. Fakat yaþanan iki dünya harbi ve bu
harplerin beraberinde getirdiði geliþmeler
Batý medeniyetinin, insanlýk medeniyetinin
merhalelerinden bir merhale olduðunu
ortaya koydu.
Dolayýsýyla, özellikle 19. yüzyýlda ortaya
çýkan Batý hükümranlýðý, bugün ancak
bitmek üzere olan tarihî bir rol olarak
duruyor. Bu durum, dünyada birtakým
teknik, siyasi, kültürel geliþme ve
uygulamalara sahip olan yeni kuvvetlerin
zuhur etmesiyle daha da netlik kazanýrken,
bu haliyle insanlýðýn geleceðinde hayatî bir
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rol üstleneceðe benziyor. Söz konusu durum
Amerika hakkýnda olduðu gibi, Rusyanýn
kalkýnmasý konusunda da geçerlidir. Ayrýca
bu iki ülkenin çeþitli alanlarda sergiledikleri
geliþmeler de bu tespiti doðrulamaktadýr.

Diðer yandan özellikle Asyadaki millî
kalkýnmalar, ýrkçý hareketler, husûsen, ikinci
dünya savaþýndan sonra, köklü
medeniyetlerin yeniden olaylarýn cereyan
ettiði sahnelerde yer almaya baþlamasý ve
kendilerine özgü deðerler etrafýnda yeni bir
canlýlýk göstermesi Garp nazariyesini
çökertti. Ki bu nazariye; Batý medeniyetinin
dünyaya hakim olacaðýný ve durgun kadim
medeniyetleri ortadan kaldýracaðýný, ayrýca
dünyanýn er yada geç medeniyet açýsýndan
batýlýlaþacaðýný ileri sürmekteydi.

Ýlerlemeciliðin Hayal Kýrýklýðý ya da
Batý-Merkezli Tarih Algýsýnýn Çöküþüne Doðru
Bu geliþmeler, diðer geliþmelerle birlikte,
genel olarak tarih ilminin ve tarih
nazariyelerinin tekrar gözden geçirilmesine
sebep oldu. Gelinen noktada, þayet tarih,
bugünü anlamak için zarurî idiyse, dünyadaki
bu tür büyük geliþmelerin Batýnýn tarih
çalýþmalarý vasýtasýyla anlaþýlmasý mümkün
deðildi. Neticede bu yüzyýlýn ilk yarýsýndaki
umumî geliþmeler, Batý medeniyetinin,
medenî ilerlemenin son noktasýný teþkil
etmediðini ve yine dünyadaki tek müessir
medeniyet de olmadýðýný ortaya koydu. Bu
geliþmeler, bugünün kapsamlý bir þekilde
anlaþýlmasý isteniyorsa, tüm geliþmeleri kendi
bakýþ açýsýyla deðerlendiren Batý tarih
anlayýþýnýn mevziî bir þekilde baki
kalamayacaðýný da gösterdi.
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Burada, bu geliþmeleri tersinden
deðerlendiren baþka bir bakýþ daha var. Bu

bakýþ, bir önceki dönemin anlaþýlmasýnýn þu
anýn anlaþýlmasý için yeterli olmayacaðý
görüþündedir. Bu görüþe göre, önceki
dönemlerin þu anki geliþmelerde açýk bir
etkisi vardýr, ancak böylesi ilerlemeci tarih
algýsý, tek baþýna medenî ve diðer büyük
devrimleri/dönüþümleri izah edemez. Bu
durum, kimi büyük geliþme ve dönüþümleri
incelerken baþka bazý medenî ve beþerî
köklere dönüþün zorunlu olduðu anlamýna
gelir. Zira bu geliþmeler, çok yönlü tarihî
ve kültürel bir sürecin etkilerini taþýr.

Doðunun Gözüyle Tarih Yazmak
Bütün bunlar, tarihe yeni bir bakýþ açýsý
getirdi. Bu bakýþ açýsýnda, Garp
medeniyetinin yaný sýra diðer medeniyetlerin
ehemmiyetine de vurgu yapan,
medeniyetlerin karþýlaþmasý ve kendi
aralarýnda birbirlerinden etkileþimine iþaret
eden evrensel bir yönelim göze çarpar. Bu
bakýþ, genel geliþmelerin yaný sýra, özellikle
Ýslam tarihi çalýþmalarýnýn önemi
vurguladýðýnda mevziî kalýr. Böylece, yeni
bir bilinçle kimi memleketlerin tarihini,
onlarýn kalkýnmasýný anlamaya yardýmcý
olacak þekilde yeniden yazma gereði
doðmaktadýr. Açýk ve doðru bir surette
anlaþýlmak isteniyorsa þayet, her halkýn kendi
tarihinin yazýmýnda, ilk mesuliyeti kendi
tarihçilerine verme sýrasýdýr þimdi.
Bu yönelimler açýsýndan burada Arap-Ýslam
tarihi hakkýndaki tavrýmýzý sorguluyoruz.
Ancak yolun henüz baþlarýnda olduðumuzun
farkýndayýz. Modern çalýþmalarýn çoðu,
Doðulu ve Batýlý, harici kalemlerin elinden
çýkmýþtýr. Bu çalýþmalarý yapanlar, farklý
kültürel çevrelerde ve genel olarak Batý kültür
çevrelerinde yetiþmiþlerdir. Doðal olarak bu
kalemlerin teliflerinin, o çevrelerdeki ve
kültürlerdeki mevcut akýmlardan
etkilendikleri görülür. Bu çalýþmalarýn bir

kýsmý tarih çalýþmalarýna hizmet etmekle
birlikte, diðer bir kýsmý önceden kabul edilen
Batýlý görüþ ve yönelimleri yansýtmaktadýr.
Dolayýsýyla bütün bunlarý kökten gözden
geçirmek gerekir.
Kendi tarih çalýþmalarýmýzda istifade etmek
üzere, tarih ilmi hakkýndaki modern akýmlarý
ve nazariyeleri tanýmalýyýz. Tamamen onlarý
takip edemeyiz veya Batýnýn tarih araþtýrma
yöntemlerini ve tarih algýsýný çalýþmalarýmýzda
harfiyen uygulayamayýz. Fakat Ýslam tarihi
çalýþmalarýnýn ruhuna uygun bir usul için,
hareket noktasý olarak bu görüþ ve
metotlardan yararlanabiliriz.

Tarihin Tarihi yada
Özgün bir Doðu Tarihi için Yöntem Sorunu
Bizi düþen öncelikli görev, tarihin tarihini
yani tarih yazýmýnýn geliþimini ve bu geliþimin
beraberinde getirdiði fikri mirasý ve
yöntemleri anlamaktýr. Çoktandýr ArapÝslam tarihinin tarihiyle alakalý çalýþmalara
ve araþtýrmalara ihtiyacýmýz var. Ve bu
çalýþmalar olmaksýzýn eleþtirel tarih yazýmý
mümkün görünmüyor. Zira tarihçileri ve
tarih ilminin geliþimini eleþtirel bir þekilde
incelemedikçe tarihî kaynaklarýn tetkiki ve
rivayetlerin tenkidini yapamayýz. Yine güçlü
rivayeti zayýftan, önemliyi tâlîden, aslý
uydurmadan ayýramayýz. Ve tarihî rivayetlerle
hikâyeleri birbirinden ayýrmamýz da mümkün
deðil. Arap-Ýslam toplumunda tarih
yazýmýnýn ortaya çýkýþ sebeplerini, tarih
yazýmýnýn saiklerini, tarihçilerin yönelimlerini,
tarihle ilgili fikirlerini, yazýmda ve rivayetlerin
tetkikindeki üsluplarýný, tarihin önemine dair
düþüncelerini ve tarihin sosyal, kültürel
hayattaki rolünü anlamak zorundayýz. Tarih
yazýmýný doðuran ve karmaþýklaþtýran
etkenleri, siyasî ve politik akýmlarýn
tesirlerinden hikâyecilerin rollerine,

komünizmin tesirine ve dini etkilere kadar,
bunlarýn hepsini görmek zorundayýz. Ayný
þekilde tarih yazýmýnýn ilerlemesindeki genel
geliþmelerin etkisini fark etmek
durumundayýz. Bu yönde bir çalýþma
olmaksýzýn, elimizdeki basit bir tarihi unsurun
kýymetini anlamamýz, yabancýlarca yapýlan
çalýþmalarýn tenkitini yaparak, tarihimizi ona
geçmiþte ve günümüzde bulaþan
þüphelerden arýndýrmamýz oldukça zor. Bu
alanda, baþka vadilerde yani hadis ilminde
kullanýlan terimlerden istifade etmek yahut
kadim tarihçilerimizin sahip olduðu ilmi
saygýnlýk ve otoriteden medet ummak bize
bir fayda saðlamaz. Meselâ Taberî önemli
kaynaklarýmýzdandýr. Fakat Ýslâmýn baþlangýç
dönemiyle ilgili yazdýklarýna bakýlýrsa,
Taberînin tarihçi olan ve olmayan birçok
kiþiye dayandýðýný görürüz: Ebu Mahnef,
Seyf bin Ömer, Ýbnül-Kelbî, Avane bin
Hakem, Nasr bin Müzahim, el-Medâinî, Urve
bin Zübeyr, ez-Zührî, Ýbn-i Ýshak, el-Vakidî,
Vehb bin Münebbih, Kabul-Ahbâr ve
diðerlerine Onlar dikkat, üslup, yönelim
ve rivayet tarzý itibariyle birbirlerinden
farklýdýrlar. Dolayýsýyla onlarýn her biri özel
bir tarih çalýþmasýna ihtiyaç duyar.
Misal olarak belirli bir konuyu ele alalým.
Siretün-Nebî olsun Örnek olarak elimizde
en eski iki kaynak olmasý itibariyle Vakidînin
Meðazisi ve Ýbn-i Ýshakýn Siyeri
bulunmaktadýr. Daha sonra da Ýbn-i Sad ve
Taberî gelmektedir. Bunlardan sonra Ýbn-i
Seyyidin-Nas (Uyunul-Eser) ve Ýbn-i Kesir
(el-Bidaye ven-Nihaye) gibi sonraki dönem
kaynaklara müracaat edebiliriz. Fakat bu
temayül kabul görürse, bizi tehlikeli bir
kaygan zemin bekliyor demektir. Ýbn-i
Hiþamýn telhis ettiði Ýbn-i Ýshakýn Siyeri
bize ulaþan en eski sirettir ve Vakidînin
Meðazîsine denktir. Ýbn-i Ýshak tetkik
edildiðinde, onda geçen rivayet ve haberlerin
önem açýsýndan farklýlýk arz ettiði görülür.
Saðlam tarihî rivayetler birinci derecede
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Zührîye ve bazý muhaddislere dayanýr.
Rivayetlerden diðer kýsmý, mevzu þiirlerle
birlikte çoðu övünme, takva ve neþe unsurlarý
barýndýran halk hikâyelerinden alýnmadýr.
Üçüncü kýsmý da isrâiliyyata ve Vehb bin
Münebbihin özellikle Ýslamdan önceki
döneme ait haber ve hikâyelerine dayanýr.
Bu suretle Ýbn-i Ýshakýn Siresini oluþturan
bu üç farklý rivayet türü arasýnda önem ve
kýymet açýsýndan farklýlýklar ortaya çýkar. Söz
konusu bu üç tür arasýnda, her hangi bir
tetkik ve tasnif yapmaksýzýn, ciddi bir
çalýþmada Ýbn-i Ýshakýn rivayetleriyle
yetinmek hiç de isabetli bir tavýr olmaz.
Diðer taraftan, Ýbn-i Seyyidin-Nas veya Ýbni Kesir gibi geç dönem tarihçilerin, eserlerinde
geçen hemen her bir malumatýn, daha
önceki bilinen tarihçilere dayandýðý görülür.
Öyleyse bu kaynaklar, ehemmiyet açýsýndan
ikinci derecededir ve her ikisinin çoðu rivayeti
için bu böyledir. Fakat yapýlacak dikkatli bir
tetkikle hem Ýbn-i Seyyidin- Nasýn hem de
Ýbni- Kesirin, Zühri gibi Ýbn-i Ýshaktan daha
önceki tarihçilere dayanan öncelikli hususlarý
ihtiva ettiði görülür. Ki bunlar Ýbn-i Ýshakýn
Siretinde mevcut deðildir. Bu durum bizim
için önemli bir tarihi veridir. Yine bu
tetkiklerle, erken dönem ve bunu takip eden
sonraki dönem kaynaklarý inceleyerek ArapÝslam tarihçilerinin siyer yazýmý konusunda
geçirdikleri fikri dönüþümün izlerini sürebilir
ve bu noktada yaþanan deðiþimi görebiliriz.
Mesela Ýbn-i Hiþamýn Siyeri ile UyunulAsarý karþýlaþtýralým. Bu karþýlaþtýrmanýn
sonucunda, erken dönem kaynaklarda, basit
tarihî haberlerden takva ve dini kudsiyetin
hakim olduðu, dinî þuurla tarihi görüþün
kuvvetli bir surette birbirine karýþtýðý
haberlere geçiþi fark ederiz. (Mesela Urve
bin Zübeyr ve ez-Zührî). Böylece, kaynaklarý
tespit edip, rivayetleri tarihi tenkitten
geçirmek suretiyle, Siyer hakkýnda tarihi bir
çalýþma yapabiliriz.
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Bitirirken; Zorluklarýn Arasýnda
Fakat görüleceði üzere, bu mevzunun
incelenmesi oldukça zor ve meþakkatlidir.
Öyle ki, her þeyden önce, ilk tarihî telifler
bizlere tam olarak ulaþmamýþtýr. Bugün
elimizde sadece daðýnýk parçalardan daha
sonra bir araya getirilmiþ derlemeler var.
Bunun manasý, zikredilen eserler hakkýnda
takdirî/takribî bir fikir ve kanaate sahip
olabilmek için bu parçalarý toplamak ve
tasnif etmek zorunda olduðumuzdur. Böyle
bir gayretse, özellikle bize ulaþan hicrî ilk üç
asra ait tarihi materyalleri, aslýna
dayandýrarak tekrar tasnif etmek anlamýna
geliyor. Bu da zor, tehlikeli ve aðýr yürüyen
bir iþtir.
Burada ikinci bir sorun var; o da bu materyal
ve bilgilerin, her hangi bir kitaba deðil,
âdeten, sahiplerine nispet edilmesi. (Tabi
nadiren de olsa bunun aksi durumlar var.)
Bu da bizleri, tam da biz kaynaklarý öðrenme
arayýþý içerisindeyken, faraziye ve tahminlerin
hayalet gibi dolaþtýðý karanlýk bir alana
sürükler ve bu çabadan sonra da ancak
genel izler ve veriler elde edebiliriz. Ki bu
izler de, tarihi teliflerle irtibatlý da olabilir
irtibatsýz da.
Bu zorluklara raðmen, tarihi malzemeler
kaynaklarýna göre tekrar tasnif edilmeksizin
Arap-Ýslam tarih çalýþmalarýnýn mümkün
olamayacaðý kanaatindeyiz. Bu gayret
olmaksýzýn tarih hikâye, efsane ve edebiyatla
karýþacak; ayrýca erken dönem rivayetler ve
geç dönem haberler, tarih araþtýrma tekniðinin
ve tarih mantýðýnýn kabul etmeyeceði bir
vadide varlýk gösterecektir.

Dipnot
* Yazýnýn ana baþlýðý ve ara baþlýklar BültenÝlam tarafýndan
konmuþtur.
** Bu yazý Iraklý tarihçi Prof. Dr. Abdülaziz Durinin Arap-Ýslam
Tarih Ýlminin Doðuþu Üzerine Bir Araþtýrma adlý eserinin giriþ
kýsmýndan çevrilmiþtir.

ÝLMÝN VE GELENEÐÝN SEYAHATÝ:
ÝLÝM VE MEZHEP
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Mehmet ÇÝÇEK

ORTAÇAÐDA ÝSLAM VE
SEYAHATIN TABÝATI*
enel olarak Ortaçað Ýslam âlimlerine
baktýðýmýzda, seyahat düþkünü
olduklarýný görürüz. Ýslam alimlerinin
seyahate olan bu baðlýlýðý, bir batýl inanç,
nostalji ya da gelenek deðil, bir yöntem
sorunuydu. Onlarýn seyahatle iliþkisi her þeyin
ötesinde aþkýn (vehbi) bir bilgiyi/birikimi deðil
bir deneyimi tanýmlar. Onlar içten içe, ilmî
hayatlarýnýn iþleyiþi ve geliþimi, bilgi havzalarýnýn
(siz buna sistem veya kurum da
diyebilirsiniz) canlýlýðý için seyahatin gerekli
bir çark olduðunu düþünmüþlerdi. Yani onlar
için seyahat bir anlamda, üst düzey bir
entelektüelliðin parlak bir simgesiydi. Eðer
abartýlý bir ifade olmazsa, onlar entelektüellikle
seyahatin iyi geçindiði bir dünyaya sýkýca
halat atmýþ ve seyahat teknesine binmeden
bilgi ülkesinde yaþanamayacaðý ilkesini
savunurcasýna topluca uðraþ vermiþlerdi. Biz
de, malzememizi Ýslam'ýn en bereketli
dönemlerinden birinden, 8. yüzyýldan 12.
yüzyýla dek uzanan zaman diliminden seçerek
bu ilim-seyahat-âlim birlikteliðinin genel bir
portresini çizmek istiyoruz. Bu zaman aralýðýnýn
açýlýþ noktasý, "bilgi peþinde seyahat" olarak
rýhlenin doðuþuna, sonra da geliþmesine;
kapanýþ noktasýysa, rýhlenin "seyahatname"
olarak sivrilmesine tanýklýk eder.
Seyahat etmenin ve biliþsel, söylemsel,
anlatýsal sonuçlara varmanýn Ýslami biçimini,
üzerine bir kitap yazýlmasýný gerektirecek
kadar farklý ve özgün kýlan nedir?
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Seyahat etme ve bunu yazýya dökme
konusunda Batýlýlarýn deneyimiyle ayný araçlarý
kullansa da, söz konusu zaman diliminde
Müslümanlarýn seyahat deneyimi temelden
farklýdýr. Müslümanlarýn o tarihlerdeki
deneyimleri söz konusu olduðunda, seyahatin
her zaman "öteki"ne doðru bir hareket,

"öteki"yle bir yüzleþme olduðu söylenemez.
Bunu ancak, kimliðini geçmiþiyle veya
gelecekle, yabancýyla veya yurttaþýyla iliþkiler
etrafýnda yapýlandýrmayý hedefleyen, seyahat
yazýmýný da (veya onun mirasçýsý olan budun
bilimini) bir tür ötekini yorumlama faaliyeti
olarak tasarlayan Batý söyleyebilir.
Ýslamdaysa seyahat ve onun sözlü/yazýlý
ürünleri, ne hedef ne de sonuç itibariyle,
ötekiyle kurulan böylesi tarihsel, kültürel ve
siyasi bir iliþkiye dayandýrmýyordu. Seyahatler
ötekinin kimliðini yorumlamaya ve tayin
etmeye çalýþan bir faaliyet deðil, ilahi kaynaklý
bilgiye dayalý (yani olmasý gerekene iliþkin)
bir ortak kimlik, ayniyet oluþturma
çabasýydý. Çünkü uzak diyarlarda dolaþýrken
gördüðümüz seyyahlarýn ufkunu belirleyen
þey, meskûn dünyanýn sýnýrlarýný durmadan
geniþletme isteði deðil, kimilerince darulislam,
kimilerince de Ýslam memaliki veya
imparatorluðu diye anýlan, coðrafi sýnýrlarý
belirlenmiþ bir mekânda ortak bir zihin
haritasý oluþturmaktý. Seyyahlarýmýz buna
ulaþmak için söz konusu mekânda sonu
gelmez gidiþ geliþlerle izler býrakmýþ, söz
konusu bölgeleri uzun vadede Müslümanlýðýn
bakýþ açýsýyla donatmýþlardýr.
Söz konusu zaman diliminde, bu bir mekâný
(Ýslam diyarlarýný) ayný dünya görüþü etrafýnda
örtüþtürme ustalarýnýn, yabancý yerlere
gittiðine de rastlanýr tabii ki. Ama bu gidiþin
nedeni asla bilimsel veya kültürel bir merak
deðil, dinsel merak hiç deðildi. Çoðunluk,
Ýslam topraklarýnýn dýþýna sadece elçilik
çerçevesinde veya hükümet temsilciliðiyle
seyahat etmiþtir.
Bu yazý sayýsal, sosyolojik ve entelektüel aðýrlýðý
çok daha büyük ve dini kimliðin
oluþturulmasýnda çok daha belirleyici etkileri
olmuþ bir baþka seyyah türünü ele alýyor: Bu
seyyahlar darulislam sýnýrlarý dýþýna hiç
çýkmamýþtýr. Bizce onlarý asýl incelemeye deðer
kýlan da, kitle halinde seyahat etmeleri ve
baþka yerlerde maceralara atýlmamýþ
olmalarýdýr.

Tarih içerisinde Ýslam bilim kültürünün yazýlý
ve sözlü gelenekler tarafýndan güçlü bir
biçimde iþlendiði görülür. Bu kültür, 8.
yüzyýldan beri, âlimlik seviyesine ulaþma
konusunda, kitabýn müderrisin yerini alýp
alamayacaðý ve müderrisin yetkisinin kitapta
korunup korunamayacaðý sorununu tartýþtý.
Baþka bir ifadeyle söylersek, insanlarýn
herhangi bir âlimden ders ve icazet almadan,
kendi baþlarýna, (kitap okuyarak vs) âlim olup
olamayacaklarý konusu, Ýslam ilim
geleneðindeki temel sorundu. Ve bu büyük
soruya genel anlamda verilen yanýt hayýr
olmuþtu.
Kitaplar kendiliklerinden konuþmadýklarý ve
her koþulda onlarý konuþturmak üzere bir
ilmi birikim ve yetenek gerektiði için,
müderrisin üstünlüðü kabul ediliyordu.
Böylece söz konusu dönemde Ýslam ilim
kültürü, insanýn kendi kendisine, kendinden
menkul bir bilgelik seviyesine ulaþýlamayacaðý
kural ve kabulü üzerine yükseldi. Zira böyle
bir seviyeye ancak silsile yolu ile eriþilebilirdi.
Bu nedenle Ortaçaðýn Müslüman âlimleri,
tek meþru bilginin icazet verilmiþ bilgi ve
icazet verilmiþ tek bilginin de silsileye dayalý
bilgi olduðuna karar verdiler. Böyle bir yapý
içerisinde seyahat ayrý bir önem kazanmýþtý.
Saygýn silsileler içinde kendine yer bulmak
isteyen âlim adaylarý, çaðlarýnýn en ünlü
hocalarýnýn yanýna davet ediliyordu.
Bir Ortaçað âlimi bir diðerini, büyük hocalara
sahip olmamakla, onlardan ders
okumamakla, seyahat etmemekle veya
temel kitaplara dinleme yoluyla vâkýf
olamamakla eleþtirdiðinde, kuþkusuz ona,
kendi kendine icazet vermek gibi aðýr bir
suçlama yöneltmiþ oluyordu. Böyle bir
suçlama, sanýðýn ilmi güvenilirliði üzerinde
yýkýcý etkiler yaratýyordu. Çünkü kurala göre,
kendi kendine icazet veren kiþi, aslýnda
cehaletini ortaya koyuyordu. Dolayýsýyla bu
kurala karþý gelmek, entelektüel bir kurum
olan silsileye ve onun isnat makamý olan
müderrisliðe saldýrmakla eþ deðerdi.

Buraya kadar dile getirdiðimiz görüþler,
Ýslamda seyahatin neden temel bir entelektüel
davranýþ olarak öne çýkmayý baþardýðýný
açýklayabilir. Ama bunu biraz daha somut bir
þekilde anlatmak gerekir. Bunun için, seyahati,
Ortaçað Ýslam entelektüelliðinin ilmi, kültürel
ve toplumsal þifreleri ýþýðýnda sorgulamalýyýz.

Seyahate Davet
Ýslam âlimleri seyahati niye icat etti? Seyahata
ne amaçla baþvuruluyordu? Goldziher,
rýhle/seyahati 8. yüzyýlýn hemen baþýnda hadis
uzmanlarýnýn (muhaddislerin) baþlattýðýný ileri
sürmüþtü.
Muhaddislerin seyahat kurumunu
gerekçelendirmek için kullandýðý
dayanaklardan biri, ilmin yakýnda yok olacaðý
düþüncesiydi. Sünneti kurtarma ve
unutulmanýn yýkýcý etkilerinden koruma
konusundaki acil gereksinim, bu inançtan
kaynaklanan kötümserliðin sonucu olarak
ortaya çýkmýþtý. Bu genel seferberlik içinde
seyahat, unutulma, yok edilme endiþesinden
yol bulan temel kurumlardan biri olarak
doðmuþtur. Zira ilmin yok olacaðý kaygýsý
Müslümanlarýn zihnini en baþýndan beri
meþgul ediyordu.
Bu sýkýntýnýn boðucu etkisi 8. yüzyýl boyunca
ölümcül bir gerçek gibi hissedilmiþti. "Ýlmin
yok olacaðý" korkusu ortak bir duygu þeklinde
paylaþýlacak, devletin en yüksek katlarýnda
bile bu kuþku yaþanacaktý. Bu anlamda ilmin
bir baþlangýç ve bitiþ noktasý olduðu için, ilim
çýktýðý kaynaktan uzaklaþýldýkça azalmakta
veya daralmaktaydý. Malik bin Enes
(ö.179/795), "ilim hiç artmaz, azalýr"
düþüncesini savunanlardandý. Ona göre, "ilim,
peygamberlerden ve (vahyedilmiþ) kitaplardan
beri hep azalmýþtý." Bilgi azaldýkça, ona sahip
olanlarýn sayýsý da, giderek ve zorunlu olarak
azalýyordu.
Ýlmi veya en azýndan, ilimden geri kalaný
bekleyen yok olma tehlikesinden nasýl uzak
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durulacaktý? Bu bilginin bozulmaya karþý
korunup, ilk çýkýþtaki saflýðý ile aktarýlmasý
nasýl saðlanacaktý? Bu ciddi sorunlarý
çözümlemek için, muhaddisler Ýslami bilgiyi
silsileye dayalý bir bilgi olarak kurumlaþtýrma
fikrine vardýlar.
Muhaddisler silsile ilkesini, ilmin aktarýlma ve
böylelikle korunma tarzý olarak bir kez
kurumsallaþtýrdýktan sonra, "yüksek/saðlam
isnat" arayýþýný "taleb-i ilim seyahatinin" temel
ve öncelikli saiklerinden biri haline getirdiler.
Çünkü onlar, silsile içinde Peygamber'e
olabildiðince yaklaþabilmek için, en "yüksek"
rivayet silsilelerini arayýp bulmak gerektiðini
düþünmüþlerdi. Zaten mevcut çaba ve
sýkýntýlarýn hedefi de buydu. Zira Ýslam ilim
yapýsýnýn öncelikli kurumu dinleme/iþitme
(sema) ve görme (iyan) idi.
8. yüzyýlýn ortasýndan itibaren her yerde
"yüksek isnat silsilelerine" sahip ulema
aranmaktaydý. Bu arayýþ, dinleme ve görme
paradigmasýyla seyahat arasýndaki ittifaký
yansýtýr. Ayrýca çok önemli bir diðer dini ve
epistemolojik sorunu da düzenler: Peygamber'i
görmüþ olmak veya olmamak.
Bu dönemde ulema, ilmî giriþimlerine silsileye
dayanan hukuki bir çerçeve çizdiði için,
seyahat bu bilginin baþlýca ve temel
yöntemlerinden, hatta özelliklerinden biri
haline geldi. Çünkü seyahat, güç ve saygýnlýk
saðlamanýn dýþýnda, bilgi parçacýklarýný
ellerinde bulunduranlarý bir dayanýþma zinciri
içinde yakýnlaþtýrma ve böylece  büyük resmi
tamamlama imkaný saðlýyordu. Seyahat,
simgesel ve söylemsel bir oluþum olarak, ilmin
üzerine kurulduðu silsile ilkesinin bir ifadesi
gibi görünüyordu. Yine seyahat ilmin/bilginin
en sahih kaynaðý sayýlan müderrisle doðrudan
temas kurma, bilginin kaynaðýný doðrudan
görme ve iþitme fýrsatý/kapýsý olarak
algýlanmýþtý.

Dil Âlimleri ve Mutasavvýflarýn Seyahatleri
Hadis yolcularýnýn sadece hadis nakledenlerle
karþýlaþmak için Mekke ve Medine'ye gitmesi
gibi, filologlar ve tarih yazýcýlarý da Ýslam'ýn
iki kutsal mekânýna dini farzlarý yerine
getirmek üzere deðil, Bedevilerle karþýlaþmak
ve onlarýn aðýzlarýný, þiirlerini ve rivayetlerini
öðrenmek üzere gitmiþlerdi.
Dil âlimleri bu aðýzlarý, onlarý koruyanlardan
(Bedevilerden) öðrenmek üzere Çöl'e de
gittiler. Büyük kent merkezlerinden uzakta
olduklarý için, Bedevilerin özgünlüklerini hiç
yitirmediklerini düþünüyorlardý. Zira Dil
âlimleri, kentlerdeki Araplarla Arap olmayanlar
arasýndaki nüfus karýþýmlarýný olumsuz bir
geliþme olarak görüyorlardý. 9. yüzyýlýn ilk
yarýsýnýn bu aydýnlýk kafalarý, Bedevi tarzýna
duyulan bu hayranlýðýn mirasçýlarý olarak,
Çöl'den gelen her þeye hayranlýk beslemeye
devam ettiler.
"Hiçbir þey, gözlemlenen bir olgunun yerini
tutmaz" fýkýh ilkesini coðrafyacýlarla paylaþan
Sufiler, seyahati, kendi mekân algýlarýnýn
baþlýca aracý haline getirmiþ, dolayýsýyla
darulüslamý, kendi seyahatlerinin güzergâhý
içinde manevi bir mekâna dönüþtürecek
biçimde dolaþmýþlardý.
Evet Ýslam âlimleri için seyahat, ilmî (siz
entelektüel de diyebilirsiniz) bir zorunluluk,
kimliklerini arama yolunda onlara verilmiþ bir
görev, bir hayat disipliniydi. Tür olarak Batýlý
tarzda Ötekinin aynasýndan kendi kimliðini
keþfetmek için yollara düþen seyyahlarla
deðil, kendisini olmasý gerekenle karþýlaþtýrýp
düzeltmeye, diðer bir deyiþle kendini inþa
etmeye çalýþan seyyahlarla karþý karþýyayýz.
Ve bu giriþimde seyahatler, geniþ bir coðrafya
üzerinde ilahi kaynaklara dayalý, doðru, aslýna
uygun, ortak bir ilim, anlayýþ ve anlam dünyasý
kurma yöntemi ya da vasýtasý olarak
duruyordu.
Dipnot
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* Bu çalýþma, Houarý Touatý tarafýndan yazýlan Ortaçaðda
Ýslam ve Seyahat adlý eserin kýsa bir tanýtýmýný amaçlar.

ezhepler, bir yönüyle, hayatýmýzý
yaþarken uymamýz gereken
kurallarla ilgili olarak Yüce Allahýn
iradesini tespit etme gayreti içinde olan
alimlerin bu çabalarýnýn müesseseleþmiþ
þekli olarak görülebilir. Baþka bir açýdan
mezhepler, dini bilgi, hüküm, ilke, deðer ve
yorumlar (ictihad) etrafýnda þekillenen bir
bakýþ açýsýyla, hayatýn ve sosyal/bireysel
iliþkilerin düzenlenmesini, ortak bir anlam
ve algý dünyasýnýn oluþmasýný ifade eder.
Mezheplerle toplumlar arasýnda iki yönlü
bir etkileþim söz konusudur. Bazen mezhep
insanlarý, alýþkanlýklarý, toplumu, hayatýn
akýþýný yönlendirir. O toplumda, o mezhebe
ait bazý özellikler belirgin birer vasýf olarak
ortaya çýkar. Bazen de halkýn örfü, kültürel
özellikleri, hayata bakýþ açýsý mezhebin
yaklaþýmýný etkiler ve mezhebe yön verir.

Dr. Recep ÖZDÝREK

MEZHEPLERÝN
HAYATA ETKÝSÝ

Bu hususta bildik bir vakýadýr: Fýkhýn dört
büyük mezhebinden birinin kurucusu (üstazý)
olan Ýmam Þafii, Baðdattaki fetva ve
görüþlerinden bir kýsmýný Mýsýra gidince
deðiþtirmiþtir. Çevre, ortam ve koþul
deðiþikliklerinin hüküm, fetva ve
yaklaþýmlarýn farklýlaþmasýna olan etkisine
dair en güzel örneklerden birisidir imam
Þafinin bu tavrý. Demek ki mekan deðiþikliði,
toplum deðiþikliði, zaman deðiþikliði bir
mezhebe ait görüþ ve fetvalarýn da farklýlaþýp
deðiþmesinde etkili olmaktadýr. Bu deðiþimin
sebepleri, þekli, sonuçlarý fýkýh sosyolojisi
alanýnda çalýþma yapan veya yapmak isteyen
arkadaþlarýn araþtýrma sahasýna girmektedir.
Klasik tez konularý ve çalýþmalarýnýn dýþýnda,
farklý bir çalýþma yapmak isteyen
arkadaþlarýmýz için cazip ve faydalý bir sahadýr
fýkýh sosyolojisi alaný.
Biz bu yazýmýzda mezhebin bir konuyla ilgili
hükmünün o mezhebi benimseyen toplum
ve insanlar üzerinde nasýl bir etki sergilediðini
birkaç örnek ile göstermeye çalýþacaðýz.
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Kurban Vacip Olursa
Mýsýr ve Ürdüne giden arkadaþlarýmýz
burada geçirdikleri kurban bayramýnýn
ülkemizdeki kurban bayramýna göre daha
sönük geçtiðini söylediklerinde bu olay
gerçekten ilgimi çekmiþti. Arkadaþlarýn
tespitine göre Kahire, Amman gibi büyük
þehirlerde kurban kesenler neredeyse yok
gibiydi. Bu ülkelerin köy ve kasabalarýnda
da durum hemen hemen aynýydý.
Gerek eðitim ve gerekse ticaret için bu
ülkelere gitmiþ ve kurban bayramýný orda
geçirmiþ pek çok dostumuz, sürekli, burada
yaþadýklarý kurban bayramýnýn hayatlarýndaki
en sönük kurban bayramý olduðunu esefle
anlatmaktaydý.
Hâlbuki ülkemizdeki kurban bayramlarý
bütün bayramlardan daha canlýdýr. Þehrin
muhtelif yerlerinde kurulan kurban pazarlarý,
köy ve kasabalarda kurbanlýklarýn alýnýp
satýlmasý, yazýlý ve görsel basýnda kurban ile
ilgili haberler önemli bir yekûn tutar.
Ülkemizde kurbanýn canlýlýðý ve bereketi her
evde, her sokakta, her þehirde kendini
gösterir.
Kurban bayramýnýn insanlar/toplumlar
üzerindeki bu farklý etkisinin sebebini onlarýn
mensup olduklarý mezhebin kurban
kesmeyle ilgili hükmünde aramak gerekir.
Kurbaný vacip veya sünnet kabul eden bir
mezhebin bu hükmü, o mezhebe mensup
toplumlarý farklý þekillerde yönlendirmekte
ve farklý bir toplumsal iklimin oluþmasýna
kapý açmaktadýr.
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Kurban kesmek Hanefi mezhebine göre
vaciptir. Bu yüzden, gerekli þartlarý taþýyan
kimselerin mutlaka kurban kesmesi gerekir.
Hali vakti yerinde olup da kurban
kesmeyenler günaha girmiþ sayýlýr. Bu yüzden
de halkýnýn büyük çoðunluðu Hanefilerden

oluþan ülkemizde insanlarýn bu ibadeti yerine
getirme konusunda daha titiz davrandýklarýný
görüyoruz. Ýþte söz konusu bu hassasiyettir
ki, ülkemizdeki kurban bayramlarýnýn son
derece canlý ve coþkulu manzaralar eþliðinde
yaþanmasýný saðlar.
Þafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre
ise kurban kesmek sünnettir. Kurban kesmek
sevap ve faziletli bir ibadettir. Ýnsanlar kurban
kesmek için gerekli maddi imkanlara sahip
olsalar bile kesmeyebilirler. Bu durumda
kurban kesmedikleri için günahkar da
olmazlar. Bu ibadetten elde edecekleri sevabý
kaçýrmýþ olurlar. Bu sebeptendir ki, Mýsýr ve
Ürdün gibi, halký Þafii veya diðer mezheplere
mensup ülkelerde kurban bayramý bizdeki
gibi canlý yaþan(a)mamakta ve bizdeki gibi,
insanlarýn gündemini ve hayatlarýný pek
etkilememektedir.

Köpeksiz Köy
Kafkasya, onlarca farklý dile sahip insanlarýn
bir arada yaþadýðý milletler sergisini
andýran bir coðrafyadýr. Sayýlarý birkaç yüz
kiþiden oluþan köyler, dünyanýn hemen her
tarafýnda vardýr. Fakat Kafkas topraklarýnda
durum biraz deðiþik.. Buralarda bulunan
bazý köyler, farklý bir dile sahip müstakil bir
ýrk, müstakil bir millettir. Kafkas topraklarý
pek çok farklý milletin, bir arada ama
çoðunlukla birbirine karýþmadan yaþadýðý
bir milletler mozaiðidir. Bu kadar farklý
milletin ortak ve temel özelliði dinlerine, örf
ve adetlerine baðlý olmalarýdýr. Kendi dillerini,
geleneklerini kaybetmemek için birlikte
yaþarlar. Baþka bir yere gittiklerinde ise
birbirlerinden ayrýlmamaya ve yakýn yerlerde
yaþamaya özel bir önem verirler. Kimliklerini
korumak ve devam ettirmek için bu
kaçýnýlmazdýr. Bu halklardan birisi de
Darginlerdir.

Darginler; 1940lý yýllarda Çeçenler,
Ahýskalýlar, Tatarlar ve daha baþka Müslüman
halklar ile birlikte Sovyetlerin muhtelif
yerlerine sürülmüþ Müslümanlardandýr. O
tarihlerde týpký diðer Kafkasyalý Müslümanlar
gibi Darginler de gayri insani þartlar altýnda
sürgüne gönderilmiþti. On binlerce insan
doldurulduklarý tren vagonlarýnda açlýktan,
susuzluktan havasýzlýktan, salgýn
hastalýklardan vefat etmiþti. Birkaç yüz
kiþiden oluþan bir grup Dargin Kýrgýzistanýn
baþkenti Biþkeke baðlý Hutor Köyüne
yerleþtirildi. Onlar burada, günümüze kadar
varlýklarýný, örflerini, giyim-kuþamlarýný,
dillerini korudular. Sovyetlerin
daðýlmasýndan sonra bir kýsmý Kafkasyaya
geri dönerken, bir kýsmý Kýrgýzistanda
hayatlarýna devam etmektedirler.
Kýrgýzistanda köylerde insanlar genellikle
çiftçilik ve hayvancýlýkla meþgul olmaktadýr.
Köylerde yer yer hýrsýzlýk olaylarý görüldüðü
için, halk korunma amacýyla köpek besler.
Þehre yakýn yerlerde ve farklý milletlerden
insanlardan oluþan köylerde bu hýrsýzlýk
ihtimali biraz daha arttýðý için insanlar
evlerinde iki hatta üç köpek beslemektedir.
Büyük çoðunluðunu Darginlerin oluþturduðu
Hutor köyünde durum oldukça farklýydý. 2001
yýlýnýn kurban bayramýnda bir arkadaþý ziyaret
için Hutor köyüne gittiðimde orada bir tane
bile köpek bulunmadýðýný hayretle müþahede
ettim. Bunun sebebini sorduðumda
arkadaþým, kendilerinin Þafii mezhebine
mensup olduklarýný bu yüzden de köyde
köpek beslemediklerini söyledi.
Þafii mezhebine göre köpek necistir. Elbisesi
köpeðe dokunan bir kiþi, bunu yedi sefer
yýkamak mecburiyetindedir. Darginler köpek
besledikleri takdirde mutlaka þu veya bu
þekilde köpeðin, bir yerlerine dokunacaðýný,
bundan kaçýnmanýn çok zor olacaðýný
söylüyorlardý. Onlar elbiselerini yedi sefer
yýkamaktansa evlerinde ve köylerinde hiç

köpek bulundurmamayý daha kolay ve makul
görüyorlardý. Onlarýn bu hassasiyetinin
temelinde Þafii mezhebinin köpekle ilgili
hükmü vardý.
Bir mezhebin köpekle ilgili görüþ ve
yaklaþýmý, toplumdaki gündelik hayatý,
insanlarýn ortama ve etrafa bakýþ açýsýný,
hayatý düzenleme biçimini bu þekilde
etkilemiþti.

Bir Esnafýn Açýklamasý
2006nýn Haziran ayýnda 3 haftalýk ilmi bir
ziyaret için Birleþik Arap Emirliklerinin 7
emirliðinden biri olan Þârika (Sharja)ya
gitmiþtim. Körfez ülkelerinde halkýn büyük
bir çoðunluðu Maliki mezhebine mensuptur.
Halk dini vecibelerini yerine getirirken Maliki
mezhebinin hüküm ve ilkelerini takip eder.
Þarika emirliðinin vakýflar bakanlýðý halkýn
dini bilgi ve þuurunu artýrmak için yaygýn
eðitim programlarý düzenlemekte.. Maliki
mezhebine mensup alimler fýkýh, tefsir, hadis
dersleri vermekteler.
Þarikaya geldiðim ilk günden itibaren
gittiðim bakkal ve marketlerde bol miktarda
banyo lifi, banyo kesesi bulunmasý dikkatimi
çekmiþti. Gittiðimiz her bakkalda, girdiðimiz
her markette bu lif ve keseler karþýlýyordu
bizi. Ayrýca yýkanýrken insan elinin
uzanamadýðý sýrt bölgesini ovalamak için
tahta el þeklinde malzemeler de bol miktarda
bulunuyordu. Bunun sebebini bulmak için
farklý fikirler yürütmeye baþladým. Gölgede
40-50 dereceyi bulan sýcaklýk sebebiyle çok
fazla terleyen insanlarýn, çok sýk banyo
yapma ihtiyacý hissettiklerini düþündüm
önce. Acaba yöre halkýnýn bir örf ve
alýþkanlýðý mý diye içimden geçirdim. Daha
sonra, bunun Maliki mezhebinden
kaynaklanmýþ olabileceðini düþündüm.
Kaldýðýmýz otelin yanýndaki marketin
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sahibiyle muhtelif konularda konuþurken
sözü kese ve liflere getirdim. Bizde de kese
ve lif vardýr, fakat sizde benim dikkatimi
çekecek kadar fazlalar. Bunun sebebi nedir?
diye sordum. Marketin sahibi bunun sebebini
þöyle izah etti: Bizim Maliki mezhebinde
gusül alýrken vücudu ovalamak farzdýr. Tüm
vücut iðne ucu kadar bir yer kalmayýncaya
dek yýkanmalý ve ovalanmalýdýr. Bu
ovalamanýn daha iyi yapýlabilmesi için biz,
banyo lifi, banyo kesesi kullanýrýz. Önemine
binaen de hemen her bakkal veya markette
bol miktarda satýlýr.

ve sermayelerini daimi olarak kendi

Vakýf-Medrese Ýliþkisi

Sonuç Yerine

George Makdisi, Ortaçaðda Ýslam
dünyasýndaki eðitim kurumlarýný incelerken
IV-V. hicri (IX-X. miladi) asýrlarda Ýslam
aleminde Maliki mezhebine mensup
medreselerin yok denecek kadar az
olduðunu fark eder. Yaptýðý araþtýrmalar
sonucu, bunun Maliki mezhebinin vakýf
konusundaki bir görüþünden kaynaklandýðýný
tespit eder. Makdisi bunu þu þekilde izah
eder:
Diðer Sünni fýkýh mezheplerinden farklý
olarak Malikilik, vakýf müesseselerinin,
kurucularý tarafýndan kontrol edilmesine
imkan vermemekteydi. Bir medresenin
kurucusu kendisini onun mütevellisi yani
idarecisi olarak atayamazdý. Dolayýsýyla
Malikilik, özel þahýslarý medrese kurmaktan
caydýrmaktaydý. Oysa özel þahýslar mallarýný
hükümdarlarýn müsaderesinden korumak
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varislerinin istifadesine sunmak amacýyla
sýkça vakýf kurma uygulamasýna
baþvururlardý. Bu, Maliki fýkhýnda mümkün
olmadýðý için Maliki fýkhýnýn hâkim olduðu
ülkelerde Maliki medreseleri serpilip
geliþemedi. Baðdatta bilinen hiçbir Maliki
medresesi yoktur. Dýmeþkte yüzyýllarý
kapsayan bir dönem içinde sadece dört
medrese kurulmuþtur. Mýsýrda sadece
Malikiler için kurulmuþ olan tek bir medrese
vardý

(George Makdisi, Ortaçaðda Yüksek Öðretim, s. 343)

Allahýn bir meseledeki muradýný tespit
etmeye çalýþan mezhepler ortaya koyduklarý
çözüm yollarýyla hayatýn akýþýna yön
vermeye, onu belli bir düzen içerisine
oturtmaya çalýþýrlar. Bir mezhebin bir
konudaki yorum ve yaklaþýmý toplumu
yönlendirir ve ona bir güzergah ve yol
haritasý belirler. Bu haliyle mezhepler,
Müslüman toplumlarda insanlarýn
alýþkanlýklarýný, hassasiyetlerini, kýsaca
hayatlarýný yönlendiren ve þekillendiren
etkenlerden biri olarak durur. Dolayýsýyla
onlar kötü bir hayalet deðil, bir rehber.. Tabi
deðiþim kadar, radikal-tutarsýz kopuþ ve
kýrýlmalar yerine, istikrarý da önemseyenlere.
Kökleri tarihten olduðu kadar insani özellikler
ve ihtiyaçlardan, toplumsal deneyimlerden
de güç alan bir oluþum.

KENZ
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Dr. Erdoðan BAÞ

YAHUDÝLER
SÖZLERÝNDE DURMADILAR
üyük yahudi alimi Abdullah b. Suriya
baþkanlýðýndaki Fedek yahudileri bazý
þeyler sormak maksadýyla Hz.
Peygambere geldiler. Onlar Ey Ebul-Kasým!
Sana bazý þeyler soracaðýz, soracaklarýmýzý ancak
bir peygamber bilebilir. dediler. Hz. Peygamber
Ne isterseniz sorun, ancak söylediklerim sizin
dininize ve kitabýnýza uygun olursa bana tabi
olacaðýnýza, Ýslâma gireceðinize Allah adýna söz
verin. buyurdu. Tamam söz veriyoruz. dediler.
Sonra sorulara geçtiler: Sana dört þey soracaðýz.
Soracaklarýmýzý bize doðru bir þekilde haber ver.
1.Tevrat indirilmeden önce Ýsrailin (Yakub a.s.ýn)
kendisine haram kýldýðý þey neydi?
2. Kadýnýn suyu ile erkeðin suyu nasýldýr? Onlardan
çocuk nasýl erkek ve kýz olur?
3. Uykudaki þu ümmî peygamberi haber ver.
4. Meleklerden dostunun kim olduðunu bize söyle.
Allah Resûlü Unutmayýn, Allah adýna söz verdiniz.
Bunlarý size haber verirsem bana tabi olacaksýnýz
diye onlardan tekrar söz aldý. Onlar da bunu
kabul ettiler. Efendimiz Tevratý Musaya indiren
Allah adýna söylüyorum ki Ýsrail (Yakub) a.s.
hastalanmýþ, hastalýðý uzamýþ, hastalýðý iyileþirse
en sevdiði yiyecek ve içeceði kendisine haram
kýlacaðý adaðýnda bulunmuþtu. En sevdiði yiyecek
deve eti, en sevdiði içecek de deve sütü idi, deðil
mi? dedi. Yahudiler Allah için evet. dediler.
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Efendimiz Yegane ilah olan, Musaya Tevratý
indiren Allahý þahit tutarak söylüyorum ki erkeðin
suyunun kalýn ve beyaz, kadýnýn suyunun sarý ve
ince olduðunu, hangisi üstün gelirse çocuðun o
cinsten olup ona benzediðini, yani erkeðin suyunun
kadýnýn suyuna üstün gelmesi halinde Allahýn
izniyle çocuðun erkek olacaðýný; kadýnýn suyunun
erkeðin suyuna üstün gelmesi halinde de çocuðun
kýz olacaðýný biliyor musunuz? Allah adýna evet.
dediler. Allah Resûlü Ey Allahým þahit ol.
buyurdu.

Daha sonra Efendimiz kendisini kastederek
Musaya Tevratý indiren Allah adýna söylüyorum
ki þu ümmî peygamberin gözünün uyuduðunu,
ama kalbinin uyumadýðýný biliyor musunuz?
diye sordu. Allah için evet. dediler. Efendimiz
Allahým þahit ol. buyurdu.
Bunun üzerine Yahudiler Þimdi de bize
meleklerden kimin dostun olduðunu söyle. dediler.
Peygamber Efendimiz Benim dostum Cebraildir.
Cebrail, Allahýn tebliðle vazifelendirdiði tüm
peygamberlerin dostudur. buyurdu.
Yahudiler Ýþte þimdi senden ayrýlýyoruz. Þayet
meleklerden dostun Cibrilden baþkasý olsaydý sana
uyar ve seni tasdik ederdik. dediler. Efendimiz
Ona düþmanlýðýnýz nedendir? diye sordu. O
öyle bir melek ki bize ancak savaþý, þiddeti, zorluðu
ve kan dökmeyi haber verdi. dediler. Bunun
üzerine Bakara sûresinin 97-101. âyetleri
indirildi. 98. âyetin meali: Kim Allaha, Onun
meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikaile
düþman olursa Allah da kafirlere düþman olur.
Görüldüðü üzere Yahudiler, Allahý þahit tutarak
Hz. Peygambere söz vermelerine raðmen
ahidlerine sadýk kalmadýlar, gerçeði göz göre
göre kabullenemediler. Peki neden? Çünkü onlar,
1) Yahudi tarihi boyunca baþlarýna gelen
felaketlerin; savaþlarýn, sürgünlerin, azaplarýn
habercisi olarak haksýz yere Cebraili suçluyor,
onu kara haber getiren biri olarak tanýmlýyorlardý,
2) Hz. Muhammede vahiy getiren meleðin
Cebrail olduðunu Kuranda görüyorlardý, halbuki
Yahudiler yalnýz Yakup soyundan gelen birinin
vahye mazhar olabileceðine inanýyorlardý,
dolayýsýyla Hz. Peygamberin Araplardan geliþini
kabullenemediler, 3) Kuranýn, inançlarýný þiddetli
bir þekilde tenkit ettiðini, kendilerini Hz. Musanýn
þeriatýndan sapmakla yargýladýðýný biliyorlardý.
Bu durumu da içlerine sindiremediler.
Yahudiler, Hz. Musaya da zor inanmýþ, ona ve
kardeþi Haruna bir çok zorluk çýkarmýþ, isyan
ve irtidat etmiþlerdir. Onlarýn, Hýristiyanlýða ve
Ýslama girmemeleri, sanki zihniyetlerinin tabii
bir sonucu gibi görünüyor.*
Dipnot
* Bu bilgiler, Bakara sûresinin 97-101. âyetlerinin tefsirinde
Taberî ve Kurtubîde geçmektedir

Engin BEDÝR

MODERN ZAMANLARDA
BÝR MESLEÐÝN KARÝYERÝ:
Psikolojik Danýþmanlýk/Rehberliðin
Keþfi ve Geliþimsel Rehberlik

0. yüzyýlýn baþlarýnda sanayileþme
ve teknolojik ilerlemenin baþý
çektiði sosyal, ekonomik, siyasi ve
felsefi deðiþimler bireysel ve toplumsal
dönüþümleri de beraberinde getirdi.
Sanayileþmenin yarattýðý yeni üretim biçimleri
hukuktan eðitime, saðlýktan ekonomiye
toplumdaki birçok kurum üzerinde etkili ve
belirleyici oldu. Toplumsal kurumlar yeni
geliþmelere uygun olarak kimlik yenilerken,
bu kurumlarýn temel yapý taþý olan bireyler
de deðiþime uðradýlar. Ki Rousseaunun
diliyle söylersek, uðramalýydýlar da..

Yaþanan bu yeni kodlanmalar döneminden
önce, geleneksel hayat anlayýþýnýn egemen
olduðu tarým toplumlarýnda, kýrsal
kesimlerde, belli baþlý meslek alanlarýnda
kimin neyi nasýl yapacaðý sorusu hiçte kriz
doðuracak bir konu deðildi. Sanayileþmeyle
birlikte önce, artan fabrikalar þehirleri çekim
merkezleri haline getirdi. Ardýndan, bu çekim
sürecinin içinde harmanlanan
endüstrileþmeyle birlikte bir taraftan
meslekler çeþitlendi ve özelleþti, diðer
taraftan da insan iliþkileri daha karmaþýk bir
hal aldý. Kýrsal bölgelerden kentlere göç
eden insanlar yeni yaþam koþullarýna ve tabi,
çalýþma, meslek edinme koþullarýna uyum
saðlamaya çalýþýrken yabancýlaþma ve
çatýþma gibi birçok sosyal sorunla da yüz
yüze geldiler. Bu dönemde teknik/iktisadi
anlamda üretimi en iyi ve en verimli þekilde
yapabilecek, sosyal anlamda da topluma en
kolay uyum saðlayacak insan modeline
ihtiyaç duyulmaya baþlanmýþtý.
Bu süreçte, temel sosyal bilimler alanýnda
de önemli geliþmeler yaþandý büyük bir
merakla. Efsanevi ihtilalden neredeyse bir
asýr sonra, 1879'da, ilk psikoloji
laboratuarýnýn kurulmasý ve insan
davranýþlarýnýn masaya yatýrýlmasýyla
baþlayan, Freud'la ivme kazanan psikolojik
inceleme meraký, insaný bir bilgi nesnesi
olarak bilimsel faaliyetlerin odaðýna taþýdý.
Psikometrik psikolojideki geliþmelerin
ardýndan zeka ve kiþilik gibi bireysel
özelliklerin ölçülebilir hale gelmesi bu süreci
hýzlandýrdý.
Bireysel farklýlýklarýn önemini vurgulayan söz
konusu geliþmeler, her bireyin deðerli olduðu
ve doðuþtan getirdiði potansiyelleri
geliþtirecek þekilde eðitim almasý gerektiði
düþüncesini savunan hümaniter yaklaþýmla
buluþtuðunda bireyi merkez alan eðitim
anlayýþý yavaþ yavaþ ortaya çýkmaya baþladý.
Zira yeni toplumda, insanlarýn
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potansiyellerini en uygun þekilde geliþtirmek
ve toplumun faydasýna sunabilmek için bireyi
merkeze alan eðitim sistemlerine duyulan
ihtiyaç hat safhadaydý. Bunun yaný sýra, 20.
yüzyýl ve özellikle de ikinci yarýsýnda tanýk
olunan bilimsel, teknolojik ve ekonomik
geliþmelerdeki hýzlý artýþ, bilginin sürekli
olarak geliþmesi konfor, yaþam süresi ve
kalitesinin artmasýný saðladý. Bu geliþmeler
ayný zamanda, insani iliþkiler, deðer yargýlarý,
eðitim anlayýþý, aile hayatý ve bir bütün
olarak toplumsal yapýnýn deðiþmesine ve bu
deðiþimin hýzlanmasýna yol açtý..
Yaþanan bu uzun ve zihin yorucu sürece
derin bir toplumsal deðiþim, dönüþüm,
kýrýlma, uyuþmazlýklar ve deðer/anlam
çatýþmalarý damgasýný vurdu. Temel sorun
þuydu: Henüz alýþýk olmadýðý, bu tür karmaþýk
bir yaþam tarzý karþýsýnda birey hala
savunmasýz ve zor durumdaydý. Ýktisadi
olarak geçim problemi, toplumsal olarak
uyum sorunu, üretim dünyasýnda
verimlilik ve kalite kaygýsý, hep bir araya
gelip, insaný, bunaltan bir cendereye
taþýyordu. Söz konusu bu geliþmeler, kalifiye
eleman yetiþtirilmesi için örgün eðitim
kurumlarý ve müfredat programlarýnýn
yeniden deðerlendirilmesi zorunluluðunu
beraberinde getirdi. Bu anlamda yalnýzca
öðretim ve yönetim boyutlarýný içeren
geleneksel/klasik eðitim anlayýþýnýn yeni
bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap
vermediði görülmeye baþlandý.. Bir hatta
bir dizi kurtarýcýya ihtiyaç vardý ve Rehberlik
çalýþmalarý bu hususta biçilmiþ kaftanlardan
biri olarak göze çaptý. Ama onun da önünde
epey uzun bir yol vardý.

48

Rehberlik uygulamalarý 1900lü yýllarýn
baþýnda ilk olarak meslek seçimi-iþ bulma
sorununa yardým hizmetleri olarak baþladý,
daha sonra bireyin eðitsel ve kiþisel
geliþimini de kapsayacak þekilde geniþledi.
Kuþkusuz Mesleki Rehberlik çalýþmalarýnýn

baþlamasýnda 20. yüzyýlýn baþýndaki zeka
ve yetenek testlerinin geliþimi önemli rol
oynamýþtý. Ölçümler sonucunda insanlarýn
farklý yeteneklere sahip olduðu
saptanabildiðine göre, her birey üstün
olduðu, yeteneðini kullanabileceði bir
iþ/meslek alanýnda daha baþarýlý ve verimli
olabilir görüþü benimsenmeye baþladý.
Ýþte bu düþünceyle ilk kez 1908de
Bostonda Frank Parsons bir büro açarak,
iþ arayanlara yardým hizmetleri vermeye
baþladý. Bu hizmetin gördüðü yoðun talep,
Parsonsu 1909da Meslek Seçimi
(Choosing a Vocation) isimli bir kitap
yazarak mesleki rehberlikle ilgili kavramlarý
ve hizmetleri açýklamaya teþvik etti. Ýlerleyen
yýllarda Parsonsun bu çalýþmalarý,
rehberliðin ayrý bir uygulamalý bilim olarak
geliþmesine yol açacaktý. Kitabýnda ilk kez
mesleki rehberlik kavramýný topluma þu
misyonlarla tanýtmýþ ve sunmuþtu Parsons:
Gençlere bir meslek için hazýrlanmada,
mesleðe giriþ yollarýný aramada, mesleði
seçmede, etkili ve baþarýlý bir meslek elemaný
olmada yardým hizmeti.
Önceleri, okul dýþýnda, bir meslek seçimi ve
iþ bulma hizmeti (1900-1920 yýllarý) olarak
baþlayan rehberlik hizmetleri ABDde 1913
yýlýnda okul müfredatlarýna dahil edilerek
sistemli bir þekilde geliþmeye baþladý. Bu
süreçte Rehberlik hizmetleri sýrayla önce
okula uyum ve eðitsel baþarý (1930-1950
yýllarý); sonra da bireyin total geliþimi ve
hayata uyum (1960lardan itibaren)
konusunda yardým hizmetleri olarak deðiþti.
Bu süre zarfýnda Rehberlikin,
muhataplarýna geleneksel diye adlandýrýlan
bir yaklaþým sergilediðini söyleyebiliriz. Kriz
odaklý yardým, bilgi yükleme ve yöneltme,
uzman merkezlilik, tepkisel duruþ, var
olaný koruma ve sürdürme, öðretimden
ayrý sistemsiz, kopuk uygulamalar, zaman
çizelgesiyle sýnýrlýlýk, genel ve yapýlanmamýþ
hedefler, görev odaklý motivasyon ve

profesyonel müdahale bu yaklaþýmýn temel
karakterini tanýmlayan belli baþlý özelliklerdi.
Bugün gelinen noktadaysa rehberlik
faaliyetlerinin bir yaklaþým türü olarak
geliþimsel kavramýný kendisine
arkadaþ/sýfat olarak seçtiðini ve böylece
1990lar itibariyle kendisini Geliþimsel
rehberlik olarak tanýttýðýný görüyoruz.
Geliþimsel rehberlik öðrencilerin mesleki
- sosyal - akademik ve kiþisel geliþimlerine,
sorumlu yurttaþ olmalarýna katkýda
bulunmayý hedefler. Rehberlik hizmetleri
uzmaný, böyle bir ortamýn yaratýlmasýnda
ve bu ideal ortam için uygun ilkelerin
uygulanmasýnda tüm okul personeli ile
birlikte çalýþarak, öðrencilere uygun mesleki
müdahaleleri yapar. Þimdilerde, alanla
ilgilenen hemen tüm gözlerin üzerinde
olduðu bu yeni yaklaþýmýn temel özelliklerini
özetleyecek olursak:
Geliþim saðlayýcý ve kolaylaþtýrýcý yardým
hizmeti, tüm geliþim alanlarýna yönelik
yeterlilik kazandýrma, öðretmen odaklýlýk,
yaratýcýlýk ve esneklik, hedef merkezli
motivasyon, sistemli ve bütünlüklü
program, öðretime eklemlilik,
ölçülebilir hedef davranýþlar, var olaný
deðerlendirme ve geliþtirme, sürece baðlý,
ardýþýk uygulamalar ve profesyonel
hizmet baþlýklarý öne çýkar.
Kýsaca rehberlik hizmetlerinin ülkemizdeki
geliþim sürecine bakacak olursak, Batý
ülkelerinde görülen bu nispeten yumuþak
ve periyodik geçiþlerin, bizde biraz daha sert
ve keskin bir yol izlediði görülür. Ülkemiz,
baþlarda kriz odaklý  iyileþtirici ve önleyici
rehberlik yaklaþýmlarýnýn uygulanýþýna tanýk
oldu.
Ülkemizde yeterli bir hazýrlýk aþamasý
gerçekleþtirilmeden ve alt yapý
oluþturulmadan baþlanmasýnýn bir sonucu
olarak, ilk ve orta öðrenimde bu hizmetler

genel olarak kriz odaklý bir anlayýþla
yürütüldü. Daha açýk bir ifadeyle, rehberlik
hizmetleri sadece problemli, okulda sorun
yaratan, uyumsuz ve baþarýsýz çocuklarýn
gönderildiði bir servis olarak tanýndý.
Ayný þekilde okullardaki sýnav kazanmaya
odaklý eðitim sisteminin bir getirisi olarak,
rehberlik hizmetleri, öðrencinin ilgi ve
yeteneklerine uygun bir üst öðrenim
kurumuna geçmesine kapý açan, meslek
seçimine önayak olan bir yardým hizmeti
þeklinde algýlandý.
Ancak bu gün ülkemizde, rehberlik
hizmetlerini böyle kriz durumlarý ya da
problem zamanlarý için bir tür çözüm
üretme mekanizmasýyla özdeþleþtiren klasik
yaklaþým yerine, geliþimsel rehberlik anlayýþý
önem kazanmaya baþladý.. Bu yeni yaklaþýma
göre, bireylerin hayatlarýnýn her döneminde
baþarmalarý gereken bir takým geliþim
görevleri vardýr.
Diðer bir ifadeyle geliþimsel rehberlik, bireyin
sürekli geliþim halinde olduðu, bir geliþim
basamaðýný baþarý ile geçirenlerin daha
sonraki geliþim basamaðýnýn geliþim
görevlerini de daha iyi baþaracaðý gerçeðine
dayanmaktadýr. Geliþimsel anlayýþý
benimseyen uzmanlara göre her birey,
yaþamý boyunca bir dizi sosyal beklentiyi
karþýlamak, dönemine özgü davranýþ
kalýplarýný göstermek yani geliþim görevlerini
baþarý ile yerine getirmek durumundadýr.
Birbirinden farklý geliþim aþamalarýnda
bireylerin kendilerini, çevrelerinin de
yardýmýyla, doðru yönlendirmeleri halinde,
beklentileri karþýlayacak davranýþlarý
geliþtirmeleri kolaylaþacaktýr. Bu doðrultuda
bireylere verilecek rehberlik yardýmýnýn
amacý, bu geliþim görevlerini baþarýyla
tamamlamalarýna yardýmcý olmak ve
desteklemektir.
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aklaþýk elli yýl önce Milano'da bir
toplantý yapýldý. Batý entelektüel
dünyasýnýn neredeyse tüm babalarý
oradaydý. Richard Crossman'dan Michael
Polanyi'ye, Sidney Hook'tan Friedrich Hayek'e,
Andre Philip'ten Raymond Aron'a, Martin
Lipset'ten Edward Shils'e ideolojik
spektrumun bütün renklerini görmek
mümkündü. Konu önemliydi: "Özgürlüðün
Geleceði".

Doç. Dr. Zühtü ARSLAN

TUHAF BÝR CENAZE TÖRENÝ:
ÝDEOLOJÝ ya da
ÖZGÜRLÜÐÜN SONU?*

Uzun tartýþmalardan sonra alýnan karar
sonucu, zaten can çekiþmekte olan
ideolojinin ölümü ilân edildi. Ýdeolojinin
"mezar kazýcýsý" görevini reddeden Hayek,
toplantýya katýlanlarý uyardý. Özgürlüðü
kurtarmak yerine onu gömmeye
hazýrlandýklarýný, ideolojik farklýlýklarýn
ortadan kalktýðýný ilân etmenin, özünde kötü
ve totaliter olan devlet müdahalesini
meþrulaþtýracaðýný söylüyordu.
Muhafazakârlarýn "refah devletinin zaferi
karþýsýndaki kayýtsýzlýðýna da isyan ediyordu.
Hayek'in uyarýlarý saðýr kulaklarda makes
bulmadý.1 Entelektüel babalar, arkasýndan
yürüdükleri tabutun boþ olduðunu fark
etmeden, ideolojinin mezarýna doðru
ilerlemekte kararlýydýlar. Aslýnda mevsim de
cenaze töreni için uygundu. Eylül yaprak
dökümünü ve hüznü sembolize etmiyor
muydu? Ýdeolojinin mezartaþýna kazýnmýþ
dizeleri karmaþýk duygular içinde töreni
tamamlayanlardan çok azý hatýrlayabildi.
Eliot, törene katýlmamýþtý ama "Little Gidding"
adlý þiirinden þu bölüm ideolojinin mezartaþý
için uygun bulunmuþtu: "Baþlangýç dediðimiz
çoðu kez sondur/Ve sonlandýrmak
baþlatmaktýr."2
Ýdeolojinin sonu kimseyi üzmedi, çünkü o
baþlangýçtan beri hep olumsuz ve pejoratif
bir çaðrýþým yapmaktaydý. XIX. yüzyýlýn
baþýnda Napoléon, metafiziði reddederek
kültürel çalýþmalarý antropolojik ve psikolojik
temellere dayandýrmayý hedefleyen düþünce
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okulunun mensuplarýný "ideolojistler"
(ideologlar) olarak yaftalamýþtý. "Ýdeologlar
Okulu"nun kurucusu Destutt de Tracy ise
"ideoloji"yi olumlu mânâda, "düþünce bilimi"
olarak tanýmlýyordu. Ona göre "ideoloji
düþünce bilimi olarak hem düþüncelerin
ifadesini hem de onlarýn ortaya çýkýþýný ihtiva
ettiði için genel bir terim"di.3 Ýdeolojiye
yönelik olumsuz yargýlarýn kaynaðýnda onun
realite ile iliþkisi(zliði) yatmaktadýr. Ýdeoloji,
gerçeklikle ilgisi olmayan veya gerçeði
manipüle etmeye çalýþan düþünceler bütünü
olarak anlaþýldý. Bu anlamda ideoloji bir
"yanýlsama"dan ibarettir. Nitekim Marks'ýn
ideolojiyi "yanlýþ bilinç" olarak tanýmlayan
yaklaþýmý, kendisinden sonra yapýlan ideoloji
analizlerini önemli ölçüde etkilemiþtir.4
Ýster "yanlýþ bilinç", ister "düþünce bilimi"
olarak algýlansýn, ideolojiler ölmemiþtir. Zira
ideolojilere olan ihtiyaç ortadan
kalkmamýþtýr, "ideoloji, bizi gerekli
hissettirmek için vardýr."5 Yukarýda tasvir
ettiðimiz cenaze töreni de tek ve son
merasim deðildir. XX. yüzyýlýn sonu yeni bir
törene tanýklýk etmiþtir. Kimilerine göre Berlin
Duvarý'nýn enkazlarý altýnda kalan sadece bir
ideoloji olarak "komünizm" deðil, ayný
zamanda "tarihtir. Tarihin sonu, ideolojilerin
de sonudur. Ancak kimilerine göre de
apokaliptik dönemde gerçekte ölen
"sosyalizm" deðil, "liberalizm"dir. Berlin
Duvarý'nýn ve "reel sosyalizmlerin çöküþü,
Wallerstein'a göre, "liberalizmin çöküþünü
ve 'liberalizm sonrasý' dünyaya kesin olarak
giriþimizi göstermekteydi."6
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Bu yaklaþýmlar aslýnda yeni bir ideolojik
söyleme iþaret etmektedir: Sonculuk (endizm). Sonracýlýkla (post-izm) eklemlenen
sonculuk, yerleþik ideolojilerin sönüþünü
ilân etmekle kalmamakta, eski ideolojik
unsurlarýn açýk ya da gizli bir þekilde
barýndýrýldýðý yeni konumlanmalarý da
beraberinde getirmektedir. Yine de her þeyin

ayný kaldýðýný söylemek mümkün deðil.
Eskinin "büyük anlatýlar"ý yerine, yeni söylem
daha "marjinal", daha "light" ya da "soft",
daha 'gündelik", belki de daha gerçek
konular üzerine yoðunlaþmakta. Sözgelimi
Terry Eagleton'a göre, "Akademinin vahþi
sularýnda, Fransýz felsefesine duyulan ilgi,
yerini Fransýz öpücüðüne gösterilen
teveccühe býraktý".7 Batý akademya treninin
bu hýzlý makas deðiþimi biraz da tüketim
toplumu olmanýn kazandýrdýðý alýþkanlýklar
gereði, toplumsal ve siyasal mevzularýn
büyük bir hýzla tüketilmesinden
kaynaklanmaktadýr.

Dipnot
* Baþlýk BÜLTENÝLAM tarafýndan konmuþtur.
** Bu yazý, Doç. Dr. Zühtü ARSLANýn Ýdeoloji, Türk-Militarizmi
Ve Post-Militarist Açýlýmlar [DoðuBatý, yýl: 2004, Sayý: 28, s.4365] baþlýklý makalesinden alýnmýþtýr.
1- Bu toplantýnýn geniþ bir deðerlendirmesi için bkz. S. M.
Lipset, "The End of Ideology?", Political Man: The Social Basis
of Politics, London: Heinemann, 1960, s. 403-417.
2- T. S. Eliot, Four Quartets, London: Faber and Faber, 1944,
s. 47.
3- D. de Tracy, Les elements de l'ideologie, 3. baský, Paris,
1817, s. 4n. Aktaran: K. Mannheim, Ideology and Utopia: An
Introduction to the Sociology of Knowledge, London: Routledge
& Kegan Paul Ltd., 1968, s. 63-64.
4- Bu konuda kapsamlý bir çalýþma için bkz. J. B.Thompson,
Studies in the Theory of Ideology, Cambridge: Polity Press,
1990.
5- T. Eagleton, Kuramdan Sonra, çev. U. Abacý, Ýstanbul:
Literatür Yayýnlarý, 2004, s. 215.
6- I. Wallerstein, Liberalizmden Sonra, 2. baský, çev. E. Öz,
Ýstanbul: Metis Yayýnlarý, 2003, s.9.
7- Eagleton, Kuramdan Sonra, s. 3.

Robert STAM, Ella SHOHAT
Der. ve Çev.: Prof. Dr. Edibe SÖZEN

TARÝH - KÜLTÜR ve
BATININ HAYALETLERÝ*

vusturalyalýlar, Amerikalýlar ve diðer
yerlerde yaþayan Neo-Avrupalýlar
dâhil olmak üzre, "en iyi
düþüncelerin ve yazýlarýn" her zaman
Avrupalýlar tarafýndan düþünüldüðü, yazýldýðý
farzedilmiþtir. Tarih, Avrupa tarihi olarak
nitelendirilir, Avrupadýþý yerler, tarihçi Hugh
Trevor-Roper'in 1965'de yapmýþ olduðu
ukalaca tanýmla, "coðrafi manzarada yer
alan, fakat ilginç olmayan köþeleri tutan
barbar kavimlerin seyr-ü seferi''ne indirgenir.
Her ne kadar yeni-muhafazakarlar,
çokkültürcülüðü Avrupa klasiklerinin ya da
etüd alaný olarak Batý Medeniyetinin acilen
elden çýkarýlýþý olarak yorumlasalar da,
çokkültürcülük sadece Avrupa'ya ya da
Avrupalýlara deðil, ayný zamanda
Avrupamerkezciliðine bir saldýrýdýr.
Avrupamerkezci söylem karýþýk, çeliþkili ve
tarihsel olarak dengesizdir ve bu söylem
Orta Asya ve Mezopotamya'dan baþlayýp,
saf, Batýlý ve demokratik olduklarý düþünülen
klasik Greklere; oradan Roma
Ýmparatorluðu'na ve nihayetinde Avrupa'nýn
ve Amerika'nýn metropol baþkentlerine
ulaþan tarihsel bir süreci takip eder. Tarih
Kutsal Roma, Kutsal Ýspanyol, Kutsal Ýngiltere
ve Kutsal Amerika Ýmparatorluklarýnýn
sýnýrlarý içine sýðdýrýlmýþtýr. Deðiþimin yegâne
gücü Avrupa'dýr: Demokrasi, sýnýfsal toplum,
feodalizm, kapitalizm, sanayi devrimi vs.

Böylece Avrupamerkezcilik, Batý'nýn fýtri
olarak demokratik kurumlar yoluyla
'ilerlemeci' tavrýnýn altýný çizer.
Avrupamerkezcilik görünür Batý
demokrasisinin zafiyetlerini örter ve Batý'nýn
kendi dýþýndaki demokrasileri harap etmedeki
rolünü gizler, onlarý devre dýþý býrakýr.
Avrupamerkezcilik, Batý'nýn zulmünü "istisnai"
veya "tesadüfî" olarak göstermeye çalýþýr.
Batý sömürgeciliði ve köle ticareti
emperyalizmin kaynaðý olarak görülmez.
Avrupamerkezcilik -Avrupalý olmayanlarýn
kazanýmlarýný kendine mal edip kendi
özünde birleþtirerek- kendi kültürel
antropolojisini yükseltir. Sonuç olarak,
Avrupamerkezcilik, Batý kaynaklý dünyanýn
merkezi ve dünyanýn gölgesinde kalan diðer
yerlere ontolojik gerçeklik saðlayan tek paradigmatik- çerçevedir: Resim sanatýndaki
Rönesans perspektifi gibi, dünya ayrýcalýklý
tek noktadan canlandýrýlýr; Tanrýsal bir lütuf
gibi görülen Batý düþüncesi, haritalarda
Avrupa'yý büyülterek, Afrikayý ise küçülterek
çizer. Avrupamerkezcilik dünyayý "Batý ve
Dýþýnda Kalanlar" (West and the Rest) olarak
ikiye ayýrýrken, gündelik dili de Avrupa'ya
dalkavukluk yapacak ikici karþýtlýklara böler:
Bizim milletimiz-onlarýn kavimleri; bizim
dinlerimiz-onlarýn batýl inançlarý; bizim
kültürümüz-onlarýn folklorü; bizim
savunmamýz-onlarýn terörü gibi.
Avrupamerkezcilik, Asya'nýn büyük bir
bölümünü içine alacak þekilde Afrika ve
Amerika'da Avrupalý güçler tarafýndan
oluþturulmuþ bir güçtür. Sömürgecilik
Avrupalýlardan önce Yunan, Roma, Aztekler
ve Ýnkalar tarafýndan da uygulandý. Çoðu
millet komþu bölgelerini sýkça iþgal etmesine
raðmen, Avrupa sömürgeciliðinin farký, onun
dünya ölçeðindeki boyutu, kiliseyle olan sýký
münasebeti, zorba þekli, dünyayý hakikat ve
gücün tek "evrensel" rejimine boyun
eðdirmeye çalýþmasýdýr. Avrupamerkezcilik
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aslýnda küreselleþen ýrk-merkezciliðidir.
Sömürgeci, emperyalist ve faþist mantýðý
destek alan Avrupamerkezcilik, sömürgeciliðin
resmi bitiþinden sonra bile, çaðdaþ çalýþmalara
ve temsillere nüfuz eden bir düþünce biçimi
yaratmýþtýr. Her ne kadar sömürgeci ve
Avrupamerkezci mantýk içiçe geçmiþ de olsa,
her iki kavramýn deðiþik ve farklý vurgulamalarý
vardýr. Ýlki; sömürgeci uygulamalarýn masum
gösterilmesidir. Ýkincisi sömürgeci güç
iliþkilerinin normalleþmesi ve bu iliþkilerin
dýþýnda kalanlarýn ise þeytanileþtirilerek,
Avrupa'nýn kendini onlara tahammül eden
þeklinde göstermesidir. Avrupa kendini
erdemli, bilimsel, ilerlemeci ve hümanistik
çerçevede tanýmlarken, ötekilerini kusurlarýyla
algýlama yoluna gider ve böylece kendi
tarihini sýhhileþtirir.
Tabii olarak, Avrupamerkezciliðe yapýlan
eleþtiriler Avrupalý bireylere deðil, Avrupa'nýn
kendi içinde ve dýþýnda ürettiði "ötekine"
yönelik tarihsel baskýsý üzerinedir. Bazý
teorisyenlerin iddia ettiði gibi, ne Üçüncü
Dünya ülke insanlarý fýtri bir erdeme ve
cömertliðe sahiptir; ne de Avrupalýlar
doðuþtan soykýrýmcýdýr.
Avrupamerkezcilik bazen 'ýrkçý' kelimesiyle
eþ anlamlý kullanýlýr. Her ne kadar bu iki
kavram birbirlerine baðlý olsa da hiçbir
þekilde eþit deðildir, zira Avrupamerkezcilik
Birinci ve Ýkinci Dünya insanlarýnýn çoðunun,
Üçüncü Dünya insanlarýnýn ve hatta
Dördüncü Dünya insanlarýnýn okullarda ve
medyalardan öðrendiði þekliyle "normal" bir
görüþtür. Normalleþtirme sürecinde bireyler
bilinçli ve pratikte ýrkçýlýk karþýtý olmalarýna
raðmen, Avrupamerkezci de olabilirler.
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Avrupamerkezcilik genetik bir miras olmayýp,
tarih boyunca oluþmuþ bir düþünce türüdür:
Avrupalý olmayanlarýn Avrupamerkezci
olabilecekleri gibi Avrupalýlar da
Avrupamerkezcilik karþýtý olabilirler. Avrupa
her zaman kendi eleþtirisini yapmýþtýr.

Günümüz yeni-muhafazakarlarý tarafýndan
itibar edilen önemli Avrupalý kültür aydýnlarý,
ne tuhaftýr ki, Avrupa sömürgeciliðini
eleþtirmektedir. Yeni muhafazakarlarýn
prototipi Samuel Johnson, 1759'da þöyle
diyordu: "Avrupalýlar hiçbir kýyýya ayak
basmadýlar ki, orada olay çýkartýp hýrslarýný
tatmin etmemiþ olsunlar; yani tahrik eden
olmamasýna raðmen, zalimce, haksýzca
hakimiyetlerini ilan ettiler." Hatta kapitalizmin
azizlerinden Adam Smith'de 1776'da Wealth
of Nations adlý eserinde, Amerikanýn
keþfinden elde edilen kazançlarýn battýðýný
ve sebep olduklarý korkunç felaketlerde
kazancýn kaybolduðunu yazmýþtýr. Þimdilerde
de ayný hususlar üzerinde duran çaðdaþ
çokkültürcüler "Avrupa'ya saldýrmakla
suçlanmaktadýrlar ya da bu eleþtiriler evrilip
çevrilerek Avrupa narsizmine bir övgü haline
dönüþtürülmektedir: "Evet, Avrupa bütün
bu zalimliði yapmýþtýr, fakat yine de
Avrupa'dan baþka hiç kimse kendini eleþtirme
faziletine sahip deðildir."
Çokkültürcülük kelimesi bir þekilde önemini
yitirebilir; ancak egemenlik hakkýnýn
tanýnmasýnda olduðu gibi iþaret ettiði daha
diplerdeki "büyük sismik" hareketle küresel
kültürün dekolonizasyonu ile tartýþmalarýný
sürdürecektir. Çokkültürcülük kavramý doðal
olarak farklý yorumlara ve farklý politik güç
alanlarýna konu olabilir. Kavram kolayca
bambaþka bir þekle dönüþebilir. Ticari ve
ideolojik sebeplerle etnik "ayýn renklerini"
kullanan "United Colors of Benetton"un
reklamlarýndaki çoðulluðu gösteren bir
kavram olarak da algýlanabilir. Oysa
çokkültürcülük, dünya tarihine ve çaðdaþ
sosyal hayata, insanlarýn zeka, sýnýf ve haklar
yönünden ve radikal eþitlikleri
perspektifinden bakabilmektir.
Çokkültürcülük, temsiliyeti sadece kültürel
ve sanat baðlamýnda dekolonize etmekle
kalmaz ayný zamanda cemiyetler arasýndaki
güç iliþkilerini hesaba katar.

Yeni muhafazakarlar, toplumlarý
Balkanlaþtýrdýklarý (Balcanization) iddiasýyla,
çokkültürcüleri, insanlarý biraraya
getirmekten çok böldükleri düþüncesiyle
eleþtirirler.
Radikal bir çokkültürcü, 'kültürel gruplar
arasýndaki güç iliþkilerinin detaylý bir þekilde
yeniden inþasý' düþüncesini öne sürer ve
gettolaþma mantýðýný reddederek, bazý
gruplarýn 'küçük', bazýlarýnýn 'büyük' ya da
'orta' þeklinde anýlmasýna karþý çýkar.
Bu yüzden doðuþunda kölelik, fetihler ile
lekelenen liberal çoðulculuk, çokmerkezli
çokkültürlülük arasýnda ayýrým yapma
zarureti ortaya çýkar. Çokmerkezlilik
(polycentricism), çokkültürcülük kavramýný
küreselleþtirir. Çokmerkezli görüþ dahilinde
dünyanýn bir çok dinamik kültürel merkeze
sahip olduðu kabul edilir. Çokmerkezlilikteki
vurgu, sadece mekana deðil, ayný zamanda
güç, enerji ve kavga merkezlerine aittir.
Çokmerkezlilik içindeki 'çok' kelimesi
merkezlerin bir'den fazlalýðýný ifade etmek
yerine, farklýlýklarýn iliþkilendirilebilirlik ve
baðlantýlandýrýlabilirliklerini ifade eder. Dünya
üzerinde hiçbir yer ya da grup, ekonomik
ve politik gücü ne olursa olsun, epistemolojik
bir üstünlüðe sahip deðildir.
Çokmerkezli çokkültürcülük, ilkin liberalçoðulcu özgürlük, hoþgörü, yardým gibi
ahlaki ilkelerden ziyade, çokmerkezci
çokkültürcü dünya kültür tarihini ve sosyal
güç ile olan iliþkisini inceler. Ýkinci olarak,
çokmerkezli çokkültürcülüðün alaný 'temsil
edilemeyenler, marjinaller ve
bastýrýlmýþlar'dýr. Üçüncü olarak, çokmerkezci
çokkültürcülük azýnlýklarý, çekirdeðe "ilave
edilecek" parçalar olarak deðil, onlarý
paylaþan, tarihi üreten aktif üyeler olarak
görür. Dördüncü olarak, çokmerkezli
çokkültürcülük deðiþmez, sabit kimlik
kavramýný reddeder; kimlikler çoklu, tarihsel
ve deðiþimlerin birer ürünü olarak görülür.

Beþinci olarak, çokmerkezli çokkültürcülük
dar kimlik siyasetlerinin ötesine geçer ve
paylaþýlan sosyal istekleri de içine alýr. Altýncý
olarak, çokmerkezli çokkültürlülük karþýlýklý
ve diyalojiktir; sözlü ve kültürel mübadele
yalnýz belli sýnýrlar içindeki bireyler ya da
kültürler arasýnda deðil, karþýlýklý, birbirine
nüfuz eden, deðiþen bireyler arasýndadýr.
Postmodern çaðýmýzdaki tüm politik
tartýþmalar zorunlu olarak kitle kültürünün
hayali gerçekliðinden geçtiði için, medya
çokkültürcülük alanýndaki herhangi bir
tartýþmanýn odak noktasýdýr. Kimliði
þekillendiren, çaðdaþ medyadýr. Medya uzak
insanlar arasýndaki birlikteliði saðlayarak
gruplarýn imajlaþtýrýlmasýný "mekansýzlaþtýrýr."
Medya, seyircileri ve tüketicileri, kendi kendine
eðlenen monadlara dönüþtürerek cemiyete
ve alternatif oluþumlara biçim verir. Hangi
türden ve ne gibi hikaye ve gösteri stratejileri
Avrupamerkezci perspektifleri ön plana
çýkardý? Bu perspektifler nasýl ifsat edildi ve
sorgulandý? Burada amaç sadece hakim
medyaya çokkültürcü gözle bakmak deðil,
ayný zamanda tartýþmayý diðer gelenekler,
sinema ve sesli-görsel formlara taþýyarak
merkezi büyütmektir. Böylesi bir yaklaþým
Avrupamerkezciliðin eleþtirisinin dialektik
etkisini ve çokkültürcülüðün desteklenmesini
içerir. Bir taraftan, kötü salgýn bir alýþkanlýk
olarak kitle medyasý kültürü ve o kültür
üzerindeki yansýmalar tarafýndan beslenen
Avrupamerkezciliðin peþinen kabul edilen
kalitesini ortadan kaldýrmayý hedefler; diðer
taraftan da, medyadaki diðer çaðdaþ, politik
ve estetik alternatifleri gün ýþýðýna çýkarmayý
amaçlar.

Dipnot
* Baþlýk BÜLTENÝLAM tarafýndan konmuþtur.
** Bu yazý, derleme ve çevirisini Prof. Dr. Edibe SÖZENin yaptýðý
Ýçiçe Geçmiþ Tarihler: Avrupamerkezcilik, Çokkültürcülük ve
Medya [Köprü Dergisi, Kýþ 2002, 77. Sayý ] adlý makaleden
alýnmýþtýr.
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Araçlar. Hakikat vardýr. Ona ulaþmanýn
yalnýzca bir tek yolu vardýr. Toplumda, doðada
ve gelenekteki iyi herþeyin rahiplerin
hikmetindeki kaynaðý bulunabilir. Kutsal kitap
onlarýn eseridir. Bütün bir doða, onun içerdiði
dogmalarýn tamamlanmasýdýr yalnýzca.
Rahiplerinkinden daha iyi baþka hiçbir kaynak
olamaz. Mükemmelliðin baþka her türü
rahiplerinkinden farklý bir düzen türüdür, mesela
savaþçýlarýnkinden.
(...)

Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN

Daha ileri düzeyde geliþmiþ bir rahip tipi olarak
filozof, soyu itibarý ile rahibin mirasýndan gelir;
rakip olarak bile, zamanýnýn rahiplerinin2
kullandýðý araçlarla ayný araçlarý kullanmak
ve ayný amaçlar uðruna mücadele etmekle
yükümlüdür. "
Friedrich Nietzsche, The Will to Power

BÝLÝM: BÝR EFSANE,
BÝR HAKÝKÝ MÜRÞÝT?*

ahip, en yüksek insan tipi, egemen
olan - güç kullanma yetkisini elinde
tutanlara bile egemen- onsuz
olunamaz ve doðruluðundan þüphe edilemez,
cemaat içindeki en büyük güç, kesinlikle
deðiþtirilemez ya da küçümsenemez en büyük
güç olan insan tipi saydýðý en yüksek insan tipi
olmak ister. [týrnakla yapýlan vurgular bize ait, BÝ]
Araçlar. Bilgiye yalnýzca o sahiptir; yalnýzca o
erdem sahibidir; yalnýzca o kendisi üzerinde
egemenlik sahibidir; yalnýzca o belirli bir
anlamda Tanrý(sal)1 dýr ve tanrýlýk vasfýna
tekrar dönebilir; yalnýzca o Tanrý ile diðer
insanlarýn aracýsýdýr; tanrýsallýk her muhalefeti,
rahip aleyhine öne sürülen her düþünceyi
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yasaklar.

Modernite sürecinin tarihi, modern bilimin
de tarihidir. Modernleþme teorileri ve
modernleþme ile ilgili araþtýrmalar modernite
sürecinin farklý boyutlarýný vurgularken,
bilimle ilgili boyutunu ikinci planda görme
eðilimi taþýrlar. Meseleye, Türkiye'nin ve Türk
toplumunun modernleþmesi (veya
modernleþememesi) açýsýndan bakýldýðýnda
durum biraz daha iç karartýcýdýr;
modernleþme sürecimizde bilimin, bilimsel
kurumlarýn, bilimi icra eden bilimadamlarýnýn
ya da bilime inanan entelektüellerin rolü
merkezî ve birinci dereceden bir rol olduðu
hâlde, entelektüel literatürümüzde,
modernleþmemizin bilimle iliþkisi konusunda
çok az þey bulabilirsiniz. Hiç þüphesiz bu
merkezî role iliþkin miyopluk, bilimin, bilimsel
bilginin, bilimadamý entelektüelin
iktidarla/güçle3 iliþkisiyle ilgilidir.
Türkiye'nin ve Türk toplumunun modernleþme
süreciyle ilgili metinlerde bilimin rolünün

ihmalinin, baþka bir söyleyiþiyle, modernleþme
ile bilim arasýndaki iliþki konusundaki
entelektüel körlüðün ülkemiz entelektüelleri
arasýnda yaygýn olmasýnýn nedenlerinden
biri, onlarýn modern Batý'dan ithal ettiðimiz
bilimin ve bilimsel bilginin iktidarla/güçle
hiçbir iliþkisinin bulunmadýðý mitine derin
baðlýlýklarýdýr. Burada öne sürülebilecek bir
baþka neden, hem modernleþme sürecimizin
hem de bilimin ya da bilimsel bilginin
Türkiye'ye giriþinin bizatihi kendisinin,
iktidar/güç mekanizmalarý ya da süreçlerinden
geçerek gerçekleþmesidir. Ekonomimiz,
kültürümüz, toplumsal kurumlarýmýz ne kadar
iktidar/güç mekanizmalarýnýn kaprislerine
maruz kalmýþlarsa, düþünme tarzlarýmýz da
o kadar kalmýþlardýr. Toplumumuzun modern
bilimi ve onun türevi dünya görüþünü kendi
rýzasýyla almayý denediði apaçýk bir bedahet
olsa bile.
Batý'da modern bilimler,4 okülersentrik
(gözmerkezci)5 düþünme geleneðinin
rahminde þekillendi. Okülersentrizm,
kendileriyle dünyayý kavradýðýmýz duyularýmýz
arasýnda bir hiyerarþi kurar ve duyular
hiyerarþisinde "gözü" ve "görme" duyusunu
bu hiyerarþinin zirvesine yerleþtirir. Göz, evreni
kavrayýþýmýzdaki en merkezi organýmýz; görme,
evreni kavrayýþýmýzdaki en merkezi yetimizdir.
Düþünmek ve inanmak görmek; görmek
eylemde bulunmak ve dokunmak; dokunmak
sevmek demektir. Göz eylem organýdýr.
Görmediðiniz þeye dokunamaz,
dokunamadýðýnýz þeyi manipüle ederek
teknolojiye dönüþtüremezsiniz. Tekno-bilim,
okülersentrik geleneðin ürünüdür. Modernite
görmenin zaferini temsil eder: inancýn ve
inanmanýn kutsallýðýndan düþüncenin ve
düþünmenin kutsallýðýna6, rahibin
kutsallýðýndan modern entellektüelin
kutsallýðýna, dinin kutsallýðýndan bilimin ve
düþüncenin kutsallýðýna, kilise merkezli
toplumdan üniversite merkezli topluma,

imparatorluk sisteminden ulus devlet
sistemine geçiþ. Modern toplumda ortaya
çýkan geliþmeler, Comte'un kehanetlerini (o
bilimin yeni insanlýk dini olduðunu öne
sürmüþtü) kehanet olmaktan çýkararak
gerçeðe dönüþtürmüþtür.
Batý entellektüel tarihinde modernite süreci
diye adlandýrýlan dönem, gözün ve görmenin
hegemonyasýný kurduðu dönemdir. Modern
toplum gözün ve görmenin egemen olduðu
toplumdur. Ortaçað'dan moderniteye geçiþ,
gözün ve görmenin egemenliðine geçiþ.
Seküler toplum, göz ve görme temelinde
inþa edilmiþ yaþama tarzlarýnýn egemen
olduðu toplumdur. Seküler toplum ve
sekülerizm, okülersentrik geleneðin ürünüdür.
Bizi öte dünya ile ilgili baðlýlýklardan
kurtararak, yalnýzca bu dünyaya ait varlýklara
dönüþtüren þey. Görmenin modern
toplumdaki hegemonyasýdýr. Bir þeyi
göremiyorsanýz, o þey yoktur. Göremediðiniz
bir Tanrý inanýlmaya deðer bir tanrý deðildir.
Tanrý, görmenin nesnesi olamaz ve bu
nedenle yoktur.
Okülersentrizm, modern dünyamýzda halen
bir entelektüel ortodoksi formudur. Türk
toplumu modern bilimleri alma tercihiyle
karþý karþýya geldiðinde de, Batý'da egemen
entelektüel ortodoksi formu okülersentrizmdi.
Modern Batý'da olduðu gibi Türkiye'de de
bilimler ve entelektüel yapý okülersentrizmin
aurasýnda (ikliminde)7 þekillendi. Bu yazý,
sözkonusu geleneðin Batý'da yapýlmýþ bulunan
eleþtirilerini, elden geldiðince özetlemeyi
deniyor. Bu özet, kýsaca þöyle özetlenebilir:
görmek egemen olmaktýr ve dolayýsýyla bilgi
iktidardýr/güçtür.
Bu nedenle ülkemizde bilimi anlamaya yönelik
herhangi bir entelektüel çabanýn, bu
ortodoksi formunun göbeðinde mutlu bir
hayat süren bilimadamý entelektüelin ve bu
ortodoksinin "imaný saðlam müminlerinin"
rahatýný kaçýracaðý açýktýr. Unutulmamalýdýr
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ki, bilim din deðildir; Türkiye'de bilimadamýnýn
entelektüel baþarýsýzlýðýnýn arkasýnda,
akademik entelektüellerle, entelektüel
bürokratlarýn, bilimi, babalarýnýn dininin yerini
almasý gereken bir din olarak ikame etmeleri
gerçeði vardýr. Bilimin ve bilimadamýnýn
önündeki en büyük engellerden biri, bilimin
ve bilimsel faaliyetin eleþtiriden muaf
tutulmasý gerektiðini düþünenlerin
militanlýðýný yaptýðý kemikleþmiþ bir ideolojidir.
Daha yerinde bir söyleyiþle, Türkiye'de bilimin
önündeki en büyük engel, bilimi insanlarýn
ürettiði ve icra ettiði bir faaliyet olarak deðil,
onu eleþtiri alanýnýn dýþýnda tutmak isteyen
ve ona modern bir "din" muamelesi yapan
zihniyettir. Bu zihniyete "bilimizm"8 (scientism)
diyoruz.

yeteneklerimizin, daha da önemlisi "bilimsel"
yaratýcýlýðýmýzýn önündeki en büyük ve en
önemli engel bu seküler din ve onun
müminleridir. Bilimizm ve bilimistler bilimi
anlamazlar, bilime taparlar; bilimi anlamak
için, bilimin ve bilimsel bilginin güçle/iktidarla
iliþkisine bakýlmalýdýr. Bilimi icra etmenin ve
bilimsel faaliyette baþarýlý olmanýn öncelikli
þartý da budur. Türkiye açýsýndan canalýcý
öneme haiz soru þudur: dünyadaki bilimsel
ya da entelektüel hiyerarþinin,
entelektüel/bilimsel eþitsizliðe dayalý bir
toplum yapýsýnýn neresindeyiz ve neden
orasýndayýz?

Dipnot
* Baþlýk BÜLTENÝLAM tarafýndan konmuþtur.

Türkiye'de bilimizm, egemen entelektüel
ortodoksidir ve bütün ortodoksiler gibi,
yaratýcýlýða ve yeniliðe kapalýdýr. Ülkemizde
"bilimsel hayat" boðazýna kadar gömüldüðü
"bilimizmden" ya da "bilimist ortodoksiden"
ve dolayýsýyla bu ortodoksinin beraberinde
getirdiði katý entelektüel ortodoksiden
muzdariptir. Ýnsani yaratýcýlýðýn olmazsa
olmaz þartlarýndan birinin bir entelektüel
ortodoksi formunun mevcudiyeti olduðu
apaçýktýr. Ayrýca, her kurumsal yapýnýn doðasý
gereði bir ortodoksi formunu içerdiði de
kabul edilmelidir; fakat ülkemizdeki "bilimist
ortodoksi," aslýnda bilime ve bilimsel bilgiye
özgü bir ortodoksi, bir bilgi ortodoksisi
deðildir, deyim yerindeyse, bir "bilimsel dinin"
ya da "bilimsel" etiketi taþýyan bir seküler
dinin ortodoksisi, bir seküler dini ortodoksidir
ve entelektüel yaratýcýlýðýmýzýn önündeki en
büyük engellerden biri budur..
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Bu ortodoksi formunu "ortodoksi" yapan þey,
her þeyi bilimden yola çýkarak eleþtiriye tabi
tutmayý denemesi, ancak bilimin bizatihi
kendisi üzerinde pek kafa yormamasý ve bilimi
eleþtiriden muaf tutmasýdýr. Entelektüel
yaratýcýlýðýmýzýn ve entelektüel

** Bu yazý Prof. Dr. Hüsamettin ARSLANýn Bilim, Bilimsel
Bilgi ve Ýktidar [DoðuBatý, yýl: 1999, Sayý: 7 s. 55-79] baþlýklý
makalesinden alýnmýþtýr.
1- BÝ
2- BÝ.
3- Hiç þüphesiz "güç" kavramý "iktidar" kavramandan daha
kuþatýcýdýr. Fakat ben elinizdeki yazýda bu iki kavramý,
aralarýndaki nüansý görmezlikten gelerek "güç/iktidar" þeklinde
kullanacaðým.
4- "Bilim" kavramaný kullanýrken bu metin boyunca yalnýzca
doða bilimlerini deðil, ayný zamanda "sosyal bilimleri" de
içerecek tarzda kullanýyorum. Doða bilimleri ile sosyal bilimler
arasýnda yapýlan ve bir entelektüel ortodoksi formu olan ünlü
ayrýmýn, bu yazýda gerekçelerini sunmaksýzýn dogma olmanýn
ötesinde bir anlamýnýn bulunmadýðýný düþünüyorum.
5- Bilimde "gelenek" ve "okülersentrizm" konusunu, yakýnda
Paradigma Yaynevi tarafýndan yayýnlanacak bir derleme olan
"Postpozitivizm, Hermeneutik, Retorik ve Ýnsan Bilimleri" adýný
taþýyan ve ünlü Gadamer-Habermas, Ricoeur-Derrida
tartýþmasýnýn metinlerini de içeren kitapta yer alacak bir baþka
yazýmda ele alýyorum. Burada okülersentrist gelenekle ilgili
bilgilere yalnýzca yeri geldiðinde deðinilecektir.
6- BÝ.
7- BÝ.
8- Bazý yazarlar "scientism" kavramýný "bilimcilik" terimiyle
karþýlýyorlar. Ben "bilimcilik" teriminin "bilimizm" kavramýnýn
yükünü taþýyamadýðýný, bunun yerine "bilimizm" ve "bilimist"
terimlerinin daha uygun olduðunu düþünüyorum.(Dileyen
benim önerimi de tercih etmeyerek "bilimperest" kavramýný
kullanabilir.) "Bilimism" kavramýný önermekle, Türkçe bir kökü
(bilim) yabancý bir ekle(ism) birleþtirdiðimin elbette
farkýndayým. Tabii ki bu bir yanlýþ adlandýrma. Fakat benim
bu kavramý önerirken yapmak istediðim þey tam da bu. Bir
yanlýþý, bir yanlýþ adlandýrmayla karþýlama.

PANEL ODASI
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art ayýnýn üçüncü haftasýnda (24
Mart 2007) Milel ve Nihal Derneði
tarafýndan Milel ve Nihal
Geleneðini Yeniden Düþünmek üzerine, Prof.
Dr. Mahmut Kaya, Prof. Dr. Alparslan
Açýkgenç, Prof. Dr. Yasin Aktay ve Prof. Dr.
Þinasi Gündüzün katýlýmýyla gerçekleþen bir

panel düzenlendi. Biz de bu panelde dile
getirilen görüþleri, belli bir perspektifle
aktarmaya çalýþtýk.

Þükrü Mutlu KARAKOÇ

MÝLEL ve NÝHAL GELENEÐÝ
ya da
HAYATI ALGILAYIÞ BÝÇÝMÝ
OLARAK BÝLGÝ/ÝLÝM HAVZASI
ilgi, ilim veya bilim, aradaki
nüanslarý gözetmek þartýyla, adýna
ne dersek diyelim insanýn anlam
ve doðru etrafýndaki arayýþý, insanlýk
tarihindeki kadim bir anlayýþa, hayatý,
dünyayý belli bir bakýþ açýsýyla
algýlama/düzenleme düþüncesine iþaret
ediyor. Tersten söylemeyi denersek, hayatý
anlamaya (ve anlamlandýrmaya) namzet ilmi
(bilimsel) disiplinler, hep gerilerinde
yaslandýklarý bir dünya görüþü barýndýrýrlar.
Bu dünya görüþü etrafýnda toplumlar
kendilerini, çevrelerini, sosyal geliþmeleri,
tabiatý, diðer insanlarý, geçmiþlerini ve hatta
masiva ve mead âlemini bir yerlere yerleþtirir,
anlam sahnesinde bir yerlere oturturlar.
Önce kendilerine bir mekân tayin eder
toplumlar bu dünya görüþü içerisinde, kendi
kimliklerini oluþturur, hayatlarýný düzenler,
bir geçmiþ panoramasý hazýrlar, bir gelecek
ufku çizerler; sonunda da kendilerinden
farklý olanlarý tanýmlayýp, onlara da bir köþe
tahsis ederler. Toplumlarda sözü edilen bu
refleks, uygulama ve yerleþtirme iþlemi ayný
olmakla beraber, kendisine yaslanýlan dünya
görüþü farklýlaþtýkça, bu yerleþtirme
iþleminde takýnýlacak tavýr ve tutumun da
farklýlaþtýðýný geçerken belirtelim.

Milel/Nihal Geleneðinin Arka Planý
Müslümanlarýn, zihin dünyasýnda farklý
olaný tanýmlama ve onu söz konusu bu

dünya içerisinde konumlandýrma
giriþimlerinin ilmi havzasýný oluþturan Milel
ve Nihal geleneði böylesi toplumsal/fikri bir
temel ve bilimsel bir boyut taþýr diyerek
baþladý konuþmasýna Alparslan Açýkgenç.
Ona göre toplumlarýn medeniyet yolunda
geçirdiði evreler vardýr. Bu evrelerin ilki,
kendine özgü bir kimlik oluþturma sürecine
gönderme yapar. Bu süreç ve sonucunda
þekillenen kimlik, mensuplarýna, yolculuðun
nereden nereye olduðuna, içinde bulunulan
duraðýn (dünyanýn) ne anlama geldiðine dair
bir þuur/anlayýþ (tam da bizim yukarda dünya
görüþü ya da anlam dünyasý dediðimiz
þey) verir. Artýk toplum her þeyi bu þuurla
okumaya ve anlamlandýrmaya baþlar. Söz
gelimi dedi Açýkgenç, Ýslam toplumu merkeze
alýndýðýnda vahiy etraflý (ilk vahiyle baþlayan)
bir medeniyet oluþumu söz konusudur.
Müslüman kimliðinin, hayat algýsýnýn
merkezinde vahiy vardýr. Ve bu nedenledir
ki, örneðin, Ýslam toplumunun tarihi dünya
tarihi diye yazýlmaz, Peygamberler tarihi
diye yazýlýr.
Açýkgenç, toplumlarýn kendi benliðiyle ilgili
bu kimlik ve þuur oluþumunun ardýndan,
etrafýndaki çevreyle, ötekiyle yani farklý
olanla alakalý bir þuur ve anlayýþýn
oluþtuðundan söz etti. Ona göre bu yönde
bir anlayýþ oluþumu, diðer insanlarý anlama
çabasýnýn bir sonucuydu. Ýþte, bu önce kendi
bireysel ve toplumsal kimliðini oluþturma,
sonra da farklý olaný anlama gayesi,
Milel/Nihal geleneðinin fikri temellerini
(Açýkgençin kendi ifadesiyle toplumsal
boyutunu) teþkil eder.
Açýkgençe göre Milel/Nihal geleneðinin
varlýðýndan bahsedebilmek için yukarda
iþaret edilen fikri (ya da toplumsal) temellerin
varlýðý yeterli deðildir. Ýlaveten, bu ilmi
geleneðin, içinde varlýk gösterebileceði daha
geniþ bir bilim geleneðinin olmasý da
gereklidir. Zira farklý olana iliþkin bir anlayýþ
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geliþtirebilmek için bu bilim geleneði (ilim
havzasý) zorunludur. Bu gelenek de özgün
bir ýstýlahlar yumaðýndan (terminoloji) ve
dil dünyasýndan teþekkül eder.
Açýkgençin Milel ve Nihal geleneði üzerine
yaptýðý, deyim yerindeyse, bu arkeolojik
kazýyý, Þinasi Gündüz söz konusu geleneði,
genel bir çerçeveyle tanýmlamak suretiyle
tamamladý adeta. Gündüz, Milel/Nihal
geleneðini, Müslümanlarýn iliþki içerisinde
olduðu, dolayýsýyla kendi muhayyileleri içinde
yer tutan farklý anlayýþ, kültür, inanç ve
düþüncelerin, Müslümanlar tarafýndan
dýþlanmadan, aþaðýlanmadan, telin
edilmeden anlaþýlmasýný ifade eder diye
tanýttý salona. Ve ekledi: Bu ilmi gelenek,
Ýslam bilim geleneðinin çok güçlü bir
unsurudur.

Halin Tasviri ve Gelecek Tahayyülü Arasýnda
Milel/Nihal Geleneði:
Ötekinden Ne Haber!
Peki bu gün bu ilmi gelenekten ve onun
yeniden düþünülmesinden niye söz ediyor,
böyle bir çaba ve giriþimden ne umuyoruz?
Yasin Aktay böyle bir soruyla baþladý
konuþmasýna ve bu tarz bir soruya verilecek
cevapta, milletlerin gelecek tahayyüllerinin
kilit rol üstlendiðini ifade etti.
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Aktaya göre insanlarýn, toplumlarýn ve
dinlerin ideal bir gelecek, ideal bir toplum
tasavvuru vardýr. Bu tasavvur, yukarda
sözünü ettiðimiz büyük dünya görüþü
resmini meydana getiren ve tamamlayan,
küçük karelerden biridir. Toplumlarýn ulaþtýðý
en üst kültürel yapýlara iþaret eden
medeniyetlerin, kime nasýl baktýðý sorusu,
bize onlarýn ideal toplum ve gelecek
tasarýmlarýyla ilgili ipuçlarý verir. Bu
doðrultuda bugün, modern ulus devlet

anlayýþýna ve bu anlayýþýn tarihi geçmiþine
bakýlýrsa, ulus devlet in ideal toplum
düzeninde, ötekine karþý bir
tahammülsüzlüðün olduðu, farklý olana
kendi geleneksel deðerleriyle birlikte rahatça
var olacaðý bir yer ve imkânýn tanýnmadýðý
görülür. Bunun en açýk göstergesi, þuan
Avrupa ülkelerinde göçmenler söz konusu
edildiðinde gündemden düþmek bilmeyen
entegrasyon sorunudur. Avrupalýlara göre
göçmenler (farklý olanlar, daha özelde de
Müslümanlar) yaþam tarzlarý itibariyle bir
türlü Batý standartlarýna(!) ayak
uydur(a)mamakta, biraz daha keskin bir
ifadeyle, farklý olmaktan vazgeçmemekte
ve hatta bu hususta ayak diremektedirler.
Oysaki bu tutum ve tavýrdan vazgeçmelidirler
(-ki, yaþayabilsinler).
Batýdaki modern ulus devletin, ötekine iliþkin
bu yaklaþýmý biraz daha gerilere götürülecek
olursa, manzarayý daha da vahimleþtiren bir
resim, Batý sömürge tarihi çýkar karþýmýza.
17. yüzyýlda Batý toplumu, uzun sömürü
yolculuðuna çýktýðýnda, karþýlaþtýðý insan
manzaralarý ve tiplerini, insan olmanýn çok
ötesinde garip, tuhaf, yabancý, açýkçasý
sürpriz yaratýklar olarak görmüþtü.
Dolayýsýyla kimi kýzýl derili, kimi siyah,
kimi de barbar ve tembel diye tasnif edilen
bu varlýklarýn, Batýnýn zihin coðrafyasýnda,
köle olarak hizmet etmek ve Batýyla ayniyet
saðlamak (politik bir nezaketle söylenirse
entegrasyon) dýþýnda pek bir anlamlarý,
yerleri ve de seçenekleri yoktu. Zira Batýnýn
insan algýsýna uymayan bu farklý oluþla,
saygýn bir þekilde hayatta kalmak ve
Avrupalýnýn gelecek hayalinde yer bulmak
mümkün görünmüyordu.
Filmin þeridi tarih sahnesi üzerinde biraz
daha geriye sarýldýðýnda Ortaçað Batý
Hýristiyan dünyasýnýn farklý olanýn yok
edilmesini iþleyen afaroz maceralarý alýr
sahneyi. O dönem Hýristiyan dünyasýnda,

kilisenin feodal yapýyla birlikte, farklý söylem
sahiplerine söz ve yaþam hakký tanýmayan
baský ve uygulamalarý bir tarafa,
Granadadaki Yahudi ve Müslümanlarýn
hayatta kalabilmek için vaftiz suyuna girmek
zorunda býrakýlmalarý, hatta bir süre sonra
bunun bile yeterli olmayýþý ve farklý olanýn,
aforoz saðanaðý altýnda gerçekleþen çeþitli
iþkenceler eþliðinde yokluða gömülüþü bu
sahneyi betimleyen en keskin karelerden
bazýlarýydý.. Ortaçað Hýristiyanlýk anlayýþý için
bu sahneler son derece normaldi, çünkü
onlarýn gelecek hayalinde de ötekine yer
yoktu.
Halbuki dedi Aktay, Þinasi Gündüzle birlikte,
Ýslamýn gelecek ufkunda, ideal toplum
hayalinde öteki olarak görülen
gayrimüslimlere (Yahudi ve Hýristiyanlara),
kendi deðerlerini de beraberlerinde
götürecekleri bir yer her zaman tanýnmýþtýr
ve Milel/Nihal geleneði böylesi bir ufka,
böylesi bir dünya ve hayat algýsýna yaslanýr.

Bugün Milel/Nihal Geleneði;
Ötekiler Ayaða Kalkýn Lütfen!
Hem Aktaya hem de Gündüze göre böylesi
bir medeniyet havzasýndan beslenen
Milel/Nihal geleneði bu gün, dünyada yalnýz
olamadýðýmýza, bizimle beraber insan olma
vasfýný ve yaþama hakkýný haiz baþkalarýnýn
da bulunduðuna iþaret eder. Böyle bir
gelenek, asimile etme niyetlerine
yaslanmadan, þiddete bel baðlamadan ve
ötekini yok saymadan, farklý olaný insan
onuruna saygý çerçevesinde tanýmayý ve
tanýtmayý ifade eder. Arkasýndaki dünya
görüþüne uygun olarak, sözünü ettiðimiz
gelenek, dünyada ilahi vahye dayananlar ve
dayanmayanlar þeklinde iki tip insan
olduðunu belirtir. Soy, ýrk, kültür, ideolojik
tutum ve toplumsal yapýya göre bir tasniften

uzak durur. Ýnsanlarý inanç çabalarýna göre,
itikatlarýna göre tasnif eder. Tasnifin
ardýndan da, itikat açýsýndan farklý
olandan, yok edilmesi gerekli ya da
muhakkak sevilmesi zorunlu varlýklar þeklinde
söz etmez. Tasnifin baþýndan sonuna
ötekini, insan olmasý hasebiyle haklarýna
saygý duyulmasý, hukukuna riayet edilmesi
gerekli varlýklar diye algýlar.
Herkes ve her þey doðrudur ya da hayatta
hiçbir þey ve hiç kimse yanlýþ deðildir.
Hakikat iddiasýnýn peþindeki bu tür bir postmodern hayaletin aksine Milel/ Nihal
geleneði, herkesin doðruluk iddiasýnda
bulunabileceðini kabul eder. Buna göre
herkes, kendisinin doðru, ötekininse yanlýþ
olduðunu söyleme hakkýna sahiptir. Söz
gelimi bir Müslüman, ötekinin cehenneme
gireceðini düþünebilir, hatta inana bilir. Öteki
de kendince doðru gördüðü, farklý fikir ve
inançlara ram olabilir. Fakat doðru etrafýndaki
bu tür bir yelpaze farklýlýðý, ötekinin haklarýný
çiðnemeyi ve onu ortadan kaldýrmayý normal
ve meþru kýlamaz. Dolayýsýyla Milel/Nihal
geleneði, mensuplarýna (Müslümanlara)
kendi hakikat iddialarýndan vazgeçmemeyi,
ötekilerin (gayrimüslimlerin) doðruluk
iddialarýna da tahammül göstermeyi salýk
verir. Ve bu çekiþmeli ortamý insan onuruna
saygý ekseninde düzenlemeyi ve canlý kýlmayý
telkin eder.
Bitirirken, Milel/Nihal geleneði, farklý olan
içerisinde kendini ifade etme, tanýtma fýrsatý
da sunar Müslümanlara. Bunun ön þartýnýnsa
ön yargýlardan, hýnç, kin, rehavet, öfke ve
dayatmadan uzak bir þekilde ötekini
anlamaya, tanýmaya çalýþmaktan geçtiðini
belirtir. Ancak bu þekilde karþýlýklý tanýþma
zeminin doðabileceðini vurgular. Bu haliyle
Milel/Nihal geleneði bugün dünyayý saran
çok kültürlü ortamý anlama, özgürlük ve
hoþgörü tartýþmalarýna olumlu katkýlar
saðlama imkâný tanýr.
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KÝTAP VE TEZ DÜNYASI

64

KÝTAP RAFLARI

SOSYAL TEORÝYE GÝRÝÞ
Derek LAYDER
KÜRE YAYINLARI
TOPLUM hem bir gerçeklik hem bir kurgu;
hem bir uzlaþým hem bir çatýþma alaný.
Sosyal teori, toplumun etrafýndaki bu gerilimli
alaný çözümleme giriþimlerinin bir hâsýlasý.
Sosyal teoriyi anlamak modern düþünceyi
anlamaktýr.
Sosyal Teoriye Giriþ, sosyal teoriyi anlamak
isteyenlere bir davet niteliði taþýyor.
Bu muazzam çalýþma esasýnda bir ders kitabý.
Bir ders kitabýndan beklenecek kadar sarih, öz
ve öðretici.
Bir ders kitabýndan beklenmeyecek kadar da
derinlikli ve sorgulayýcý.
Temiz ve akýcý bir dille Türkçeye kazandýrýlan
bu önemli eser, hem alana yeni adým atacak
öðrenci ve araþtýrmacýlara, hem de sosyal
teorinin temel problemleriyle hemhal olan
uzmanlara sesleniyor.

ÝSLAM MEDENÝYETÝNDE
BÝLGÝ VE BÝLÝM
Alparslan AÇIKGENÇ
ÝSAM YAYINLARI
Günümüzde özellikle pozitivizm ve
bilimcilik anlayýþlarýnýn etkinleþmesiyle
ilerleyen teknolojinin çevreyi ciddi biçimde
tahrip etmesiyle ve genetik mühendislik,
klonlama ve hayatýn týbben sona erdirilmesi
(ötenazi) gibi konularýn gündeme gelmesiyle
din-bilim ikilemi deðiþik boyutlar kazanmýþ,
en azýndan kapsamý çok geniþlemiþtir. Bu
nedenle, hacminin sýnýrlýlýðý bakýmýndan
elinizdeki kitap bütün bu konulara dolaylý
yönden yaklaþarak, Ýslâm bilim geleneðinin
mahiyetini ortaya koymakla yetinmiþtir. Bu
konunun aydýnlatýlmasýnýn diðer sorunlarýn
kavranmasýna ve çözülmesine zemin
hazýrlayacaðý düþüncesinden hareketle
kitabýmýz, bilim, bilim geleneði ve din
kavramlarýný açýklamaya, Ýslâm bilim
geleneðinin temel özelliklerinin ve tarihî
seyrinin yaný sýra nasýl canlandýrýlabileceðini
de araþtýrmaya çalýþmýþtýr.
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sunmayý amaçladým; hedefim, Osmanlý
Ýmparatorluðu'nun yükseldiði, zayýfladýðý ve
çöktüðü -ve tüm bilmemiz gerekenin bu
olduðu- gibi aþýrý basitleþtirici görüþlere karþý
çýkmaktý. Tarihin kendisi gibi, tarihsel
araþtýrmalar da duraðan deðillerdir ve son
on-on beþ yýlda heyecan verici yeni bakýþ
açýlarý ve yorumlar ortaya çýkmýþtýr. Gene de,
günümüzde Osmanlý Ýmparatorluðu'na bakýþ
açýlarý genel olarak hâlâ büyük ölçüde, batýlý
devletler ile Osmanlýlar arasýndaki çeþitli
çatýþmalarýn heyecaný içinde yazýlmýþ Avrupa
kaynaklarýnda korunan gözlemlere ve
önyargýlarýna dayanmaktadýr. Örneðin
Ýmparatorluðun "Doðu despotizmi" ya da
"Avrupa'nýn hasta adamý" olarak nitelemeleri,
bu tür ifadelerin belirli amaçlara uygun
düþtüðü belli dönemlerden kaynaklanýrlar..
Ne yazýk ki bu deyimler, sanki imparatorluðun
tüm tarihi için geçerliymiþ ve türetildiklerinden
bu yana edinilen yeni tarih anlayýþlarýný
kapsýyormuþ gibi sürekli tekrarlanmýþ, yeniden
ve yeniden kullanýlmýþlardýr.

RÜYADAN ÝMPARATORLUÐA
OSMANLI
Caroline FÝNKEL
TÝMAÞ YAYINLARI
Tarih yazýmýnda son yýllarda bir
patlama olmuþtur; Avrupa'da ve baþka
yerlerdeki kitapçýlarýn raflarýnda þimdi tüm
diðer zaman ve yerlerin tarihlerinin yaný sýra,
deðiþik kapsam ve konularda Osmanlý tarihleri
de bulunmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý
akademisyen bir okuyucu kitlesini hedef
almakta, bazýlarý yalnýzca kýsýtlý süreleri
kapsamakta, bazýlarý ise tümüyle Türk ya da
Osmanlý olmayan kaynaklara
dayanmaktadýrlar.
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Ben genel bir okuyucu kitlesine tüm Osmanlý
döneminin -ve ötesinin- çaðdaþ bir tarihini

Osmanlý Ýmparatorluðu'nun deðiþik yönlerine
iliþkin genel tarih yazýnýnýn büyük bölümü,
aslýnda "tarih"ten oldukça yoksundur ve
Osmanlýlar ile onlarýn dünyasýný -þehvetli
padiþahlarýn, kötü ruhlu paþalarýn, bahtsýz
harem kadýnlarýnýn, cahil din adamlarýnýn bir
geçidinden oluþan- absürd bir tiyatro
oyununa, tarihin dinamiklerini neredeyse yok
sayan, aþýnmýþ bir ortamda donmuþ stereotip
kiþilere indirger. Bunlarda yabancý ve egzotik
bir evrenin zamaný belirsiz bir öyküsü
anlatýlýrken, okuyucu bu evreni biçimlendiren
süreçler hakkýnda bilgilendirilmez. Bu
kitaplarýn iyi satmasý Osmanlý
Ýmparatorluðu'na duyulan genel ilginin bir
kanýtýdýr; onlarýn ne son dönemlerdeki tarihsel
algýlamalara, ne de asýl kaynaklara
dayanmamalarý ise, Türkiye dýþýnda Osmanlý
tarihçilerinin çok ender olarak genel bir
okuyucu kitlesi için yazma giriþiminde
bulunduklarý olgusunu yansýtmaktadýr.

"Bu ilgi çekici kitap, kültürel analiz alanýndaki
önemli geliþmeleri, önde gelen düþünürlere
özel ilgisi ile, baþarýlý bir biçimde ortaya
koyuyor. Philip Smith'in anlaþýlýr ifadesi ve
geniþ kapsamý, öðrenciler ve akademisyenler
bu alana yöneldiklerinde ve temel kavramlarý
tanýmlamak istediklerinde onlar için büyük
deðerde olacaktýr."
Rober Wegner, Pacific, Swarthmore Kolej

KÜLTÜREL KURAM
Philip SMÝTH
BABÝL YAYINLARI
"Kültürel kuramýn yüzyýlýna daha iyi
bir giriþ düþünemiyorum. Smith,
kültürel kurama hayat veriyor ve onu doðru
tartýþmalarýn içine çekiyor"
Barry Schwartz, Georgia Üniversitesi

"Philip Smith sadece kültürün sosyolojisine
ve kültürel sosyolojiye deðil, en geniþ
anlamýyla kültürel kuramýn sosyolojisine de
bir rehber yazmakta. Bu, öðrenciler için
önemli bir giriþ ve birçok profesöre de rehber
olacak bir kitap. Bravo."
Rager Friedland, California Üniversitesi, Santa
Barbara

Kültürel Kuram: Giriþ, karmaþýk bir alana
yönelik yalýn ve anlaþýlabilir bir giriþ kitabýdýr.
Philip Smith, son yüzyýlda ortaya çýkan önde
gelen düþünürleri ve geliþtirilen temel
kavramlarý içererek, çaðdaþ kültürel kuramýn
dengeli ve kapsamlý bir genel çerçevesini
sunuyor. Smith, okuyucunun özel bir ilgisi
olmadýðýný kabul ederek, çaðdaþ toplumsal
düþüncenin en sofistike meseleleriyle
uðraþýyor. Kitap, sembolik etkileþimcilik,
yapýsalcýlýk, psikoanaliz, gibi alanlarý ve
Foucault, Bourdieu, Habermas ve Giddens
gibi önde gelen düþünürleri içeriyor; ve
özetler, biyografik notlar, ek okuma önerileri,
geniþ kaynakçasý ile öðrenciler için bir çok
özel nitelik taþýyor. Bu kitap, kültür ve
topluma iliþkin kuramsal çalýþmalara ilgi
duyan öðrenci ya da akademisyenler için
ideal bir rehber.

Philip Smith
Yazar, Avustralya'da Queensland
Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Antropoloji
bölümünde öðretim görevlisidir. Doktorasýný
Los Angeles California Üniversitesi'nden
almýþtýr. Yazdýðý ya da derlediði kitaplar
arasýnda, Görsel Olaný Araþtýrmak
(Researching the Visual) (2000), Yeni
Amerikan Kültürel Sosyolojisi (The New
American Cultural Sociology) (1998),
Durkheim Ýncelemeleri (Companion to
Durkheim) bulunmaktadýr.
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TEZ TANITIMI

KÜNYE
Dr. Abbas GURBANOV
Abbâsîler Döneminin Ýlk Asrýnda
Azerbaycan (132232/750847),
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s. 202, 2007.

ABBASÝLER VE AZERBAYCAN
Dr. Abbas GURBANOV

ir milleti, bir ülkeyi etraflýca tanýmak,
onun tarihini ve geçmiþten getirdiði
deðerleri iyi bilmekle mümkün.
Tarih boyunca birçok toplumun, milletin,
çeþitli sebepler yüzünden yaþadýðý bölgede
ebet müddet kalamadýðý, bazen tabiî
felâketler, bazen yönetim, bazen de
savaþlardan kaynaklanan problemler
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sebebiyle yurtlarýndan ayrýlmak zorunda

kaldýðý görülür. Sonuçta bu milletler
tarafýndan yaþanan güzellikler kimi zaman
tarumar olmuþ, bazen de baþka diyarlara
taþýnarak, farklý toplumlara ve yeni nesillere
saygýn, görkemli bir hayat ve gelecek için
ilham kaynaðý olmuþtur.
Azerbaycan da, kaderin milletlere takdir ettiði
bu garip cilve etrafýnda tarihi geçmiþe
sahip milletlerden biri.. Tarihinin en önemli
safhasýný Ortaçaðda yaþamýþ. Halkýn Ýslâm
dini ile bu dönemde tanýþmýþ olmasý, düþünce
ve hayat tarzlarýnýn bu yeni din etrafýnda
þekillenmesi, deðiþmesi, halkýn zengin olan
kültürel geçmiþine yeni deðerlerin eklenmesi,
Azerbaycan tarihi içerisinde, tarihin bu
dönemini ayrý bir yere oturtuyor þüphesiz.
Bizim, bu dönemi mercek altýna yatýran
doktora çalýþmamýz giriþ ve üç bölümden
oluþuyor. Bu bölümlerde yaklaþýk bir asýrlýk
bir zaman dilimini kapsayan Azerbaycandaki
siyasî, iktisadî, dini, idarî, sosyal geliþmeler
hakkýnda malumatlar verildi.
Tarih sayfalarýnda, Müslümanlarýn Azerilerle
ilk defa Hz. Ömer döneminde karþýlaþtýklarý
görülür. Müslüman ordularý Hz. Ömer
döneminde, yani 18/639 yýlýndan baþlayarak,
Azerbaycana, Bukeyr b. Abdullah, Surâka b.
Amr ve Utbe b. Ferkad komutasýnda keþif
seferleri yapmýþlardý. Böylece bir kýsým
yerleþim merkezleri Ýslâm hâkimiyeti altýna
girdi.
Bu dönemde Azerbaycanda yapýlan fetihlerin
akabinde, Hilâfetin yaptýðý iskân faaliyeti,
bölgede Müslüman Arap nüfusun oluþmasýna
imkan verdi. Hz. Osman zamanýnda da
sürdürülen bu iskân siyaseti, Hz. Ali
döneminde daha da üst seviyeye ulaþtý. Ýslâm
ordularýnýn Derbend, Berde ve Beylekan gibi,
merkezi öneme sahip þehirlerde kurdurduðu
garnizonlarýn yaný sýra, ülkenin güney
merkezleri de yeni gelen Müslüman nüfusun
yoðunlukla iskân edildiði bölgelerdendi.

Azerbaycana yerleþtirilen Müslüman nüfus
Ýslâmiyetin bu ülkede yayýlmasýna büyük
ölçüde hizmet etmiþ ve ihtidâ olaylarýný
kolaylaþtýrmýþtýr. Ýlk dönemde Müslümanlarýn
iyi hal ve davranýþlarý, halka hoþ gelen idarî
tavýrlarý ve tanýdýklarý imtiyazlar yerli halkýn
Ýslâm dinini kabul etmesinde çok etkili
olmuþtu.
Hz. Ömer devrindeki fetihlerin sonrasýnda
bölgede kurulan ve diðer halifeler zamanýnda
devam ettirilen adil yönetim, Emevîlerin
geliþi ile yerini baskýlara býrakmýþtý. Bu
dönemde Arap nüfuzu bölgeye
yerleþtirilirken, bazý köy ve çiftlikler satýn
alýnarak onlara verildi. Yerli halk ise burada
Araplarýn çiftçileri olarak çalýþmaya baþladý
(Belâzürî, [ö.279/892], Fütûhul-Buldan, s. 322). Bu þekildeki
uygulamalar bölge insanýný olumsuz yönde
etkiledi ve Emevi-hilafet idaresine karþý içten
içe husumetler doðmaya baþladý. Halife
Muaviye döneminde artan bu geliþmeler,
yerli halkla Araplar arasýnda bazý gerilim ve
kavgalara neden olmuþtu. Emevîlerin bölge
insanlarýna gösterdikleri mevâlî muamelesi
ve Halife Hiþam b. Abdülmelikin koyduðu
yeni aðýr vergiler hem toprak sahipleri
nezdinde hem de halk arasýnda tepkilere
neden olmuþtu. Neticede Abbasi hilafeti
dönemine de sirayet eden bu baskýlar,
yaþanan gerilimi, bölge halkýnýn,
rahatsýzlýklarýný ve tepkilerini fiili olarak ifade
etmelerine yol açacak bir zemine taþýdý.
Bu meyanda Ortaçað Abbasi Hilafeti
döneminde, gerek Ýslâm dünyasý üzerinde
býraktýðý derin etkiler, gerekse dünya
tarihindeki uzantýlarý açýsýndan
Azerbaycandaki Bâbek isyaný özel bir öneme
sahiptir. O dönemde, Ýslâm dünyasýndaki
hilafet tahtýnýn sahibi Abbâsî idaresini çöküþe
götüren ve onun küçük devletlere
parçalanmasýna yol açan neden,
Azerbaycanda Bâbek önderliðinde
gerçekleþen isyan olmuþtu. Baþlangýçta

yöresel karakter taþýyan isyan, Bâbekin lider
olmasýndan sonra hemen hemen tüm
Azerbaycaný ve Ýranýn bazý bölgelerini etkisi
altýna almýþtý. Ýsyanýn uzun müddetli oluþu,
verdiði zararlar ve sonuçta bastýrýlmasýna
raðmen etkilerini sürdürüþü gösteriyor ki,
insanlarýn Abbasi idaresinden duyduðu
rahatsýzlýk oldukça derindi. Ýsyanýn Abbâsî
hilâfetini bu kadar derinden etkileme sebebi,
hareketin Mezdekî, Farisî, ve yerli halkýn
içinde bulunduðu zor þartlarý ve yaþadýðý
haksýzlýklarý bünyesinde birleþtirebilmiþ
olmasýyla açýlanabilir.
Bâbek isyaný daha önceden baþ gösteren
Hürremî isyanlarýnýn devamý olarak
görülebilirse de, sonuçlarý bakýmýndan bu
isyanlarý geride býraktýðý söylenebilir. Temel
Ýslâm tarihi kaynaklarý ve çaðdaþ
araþtýrmalarýn çoðunda Bâbek ve onun
þahsýnda tüm isyancýlar iki açýdan
eleþtirilmektedir: Gayr-i insanî, gayr-i ahlakî
davranmakla.. Ve Ýslâm düþmanlýðý
yapmakla.. Ýlk olarak bu ithamlarýn ve
suçlamalarýn çoðunun abartýlý olduðunu ve
gerçekle pek uzlaþmadýðýný belirtelim. Ýkincisi
de, kanaatimizce isyancýlarýn önceden sahip
olduklarý þaþalý hayat ve dinî inanç, daha
sonra karþýlaþtýklarý iktisadi, sosyal problemler,
isyan döneminde daðlarda yaþadýklarý ortam
ve neticede içine düþtükleri psikolojik
sýkýntýlarýn onlarýn insanî ve ahlakî durumlarýný
etkilediði söylenebilir. Din düþmanlýðý
meselesine gelince; incelediðimiz kaynaklarda
Bâbek veya isyancýlar tarafýndan Ýslam inancý
aleyhine beyan edilmiþ her hangi bir ifadeyle
karþýlaþmadýk. Hürremîler ve özellikle de
Bâbek tarafýndan, kendi fikirlerini dile getiren
bir kitabýn yazýlmamýþ olmasý da bunun bir
diðer delili olarak görülebilir.
Tezin deðerlendirilmesinin yapýldýðý
sonuçtan sonra olaylarýn cereyan ettiði
bölgenin daha iyi bilinmesi ve coðrafi
bölgeye âþina olunmasý düþüncesiyle üç
adet harita teze eklenmiþtir.
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her þeyden evvel. (Bu durum, kabuldeneyim-teori üçlüsü arasýndaki baðlantýyla
alakalý baþka bir sorunu gündeme getirse de
biz burada bunun üzerinde durmayacaðýz.)
Mustafa Gençin Sünnet-Vahiy Ýliþkisini konu
alan doktora çalýþmasý iþte böyle bir sorunu
ele alýyor. Bakýþ açýlarýnýn ele alýnan konuyla
ilgili kanaat ve teorileri nasýl etkilediðine
iliþkin örnek bir çözümleme (tersten
bakýldýðýnda siz buna bozum da
diyebilirsiniz) sunuyor.
Mustafa Genç tezinde ilk olarak, tezin çatýsýný
oluþturan sünnet ve vahiy kavramlarýnýn
anlam haritasýný çýkarýyor ve böylelikle
kendisinin tez içerisindeki hareket alanýný
tayin etmiþ, fikri konumlanýþýný temellendirmiþ
oluyor.

KÜNYE
Dr. Mustafa GENÇ,
Sünnet-Vahiy Ýliþkisi, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
s. 360, 2005

SÜNNET-VAHÝY ÝLÝÞKÝSÝ
Þükrü Mutlu KARAKOÇ
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ini kaynaklarýn ilahiliði sorunu,
dünden bugüne canlýlýðýný ve
hassasiyet yoðunluðunu koruyan,
irili ufaklý daha birçok meseleye kapý aralayan
bir konu.. Ve bu konu, insanlýðýn öbür âlemle
(görülemeyen, metafizik alan da diyebiliriz
buna) iliþkisine, bu iliþkinin nitelik ve
boyutlarýna, imkânýna dair bazý temel
kabullere yaslanan bir bakýþ açýsýný gerektiriyor

Ýkinci bölümde sünnet-vahiy iliþkisi
sorununun tarihi kökenlerini, bu konudaki
temel görüþ ve yaklaþýmlarý ele alýyor. Tezin
ana gövdesini de bu bölüm oluþturuyor.
Son bölümdeyse sünnet ve vahiy arasýndaki
iliþkinin nitelik ve boyutlarýna dair geçmiþte
yapýlmýþ olan tasnifleri özetleyerek, bu
hususta kendi yaklaþýmýný izah ediyor. Ve bu
kýsmý, Vahyin baðlayýcýlýðý ve evrenselliði
konusuyla tamamlýyor. Böylelikle Genç,
Sünnet-Vahiy iliþkisiyle ilgili genel görüþlerin
ve kendi yaklaþýmýnýn, þeri delillerin peþini
bir türlü býrakmak bilmeyen baðlayýcýlýk ve
evrensellik sorunu açýsýndan, saðlamasýný
yapmýþ oluyor bir anlamda.
Gençe göre, Sünnet-Vahiy iliþkisiyle ilgili üç
farklý görüþten söz etmek mümkün.
Bunlardan ilki Müsteþriklere izafe edilen
Sünnetin Vahiyle hiçbir iliþkisinin olmadýðý
yönündeki düþünce.. Genç, bu görüþün,
müsteþriklerin Sünnet-Vahiy iliþkisini, Yahudi
kutsal kitaplarýnýn Yahudilerce tahrif ediliþine
yaslanarak düþünmelerinin bir ürünü
olduðunu ifade ediyor. Ve dolayýsýyla diyor

Genç, bu yaklaþým baþtan problemlidir. Zira
böyle bir yaklaþým, Müslümanlarýn sünnetvahiy iliþkisiyle ilgili yaþadýklarý süreci ve bu
süreçten oluþan vahiy tarihini, Yahudilerin
kutsal kitapla alakalý tecrübelerine
indirgemekten ibarettir.
Konuyla ilgili diðer yaklaþýmsa, sünnetin
tamamýnýn istisnasýz- vahiyden ibaret
olduðu yönündedir. Umumiyetle Ýbn
Hazmýn þahsýnda Zahiriliðe atfedilen bu
görüþün, temelde Zahiriliðin nassýn zahirî
ifade, anlam ve kapsamý dýþýnda (rey ve
ictihad gibi) baþkaca bir þeri kaynak
olmadýðý anlayýþýna dayandýðý söylenebilir.
Genç burada, ilki bu görüþün sahibi, ikincisi
de mezkûr düþüncenin doðruluðuyla alakalý
iki hususa iþaret eder. Ýlk olarak, sünnet vahiy
iliþkisiyle ilgili bu görüþün Ýbn Hazma ait
oluþu ayrý bir araþtýrma konusu olarak
karþýmýzda durmaktadýr. Çünkü elimizde bu
yönde kesin bir veri yoktur.
Beri yandan, sözcüsü her kim olursa olsun
bu görüþ, bazý muðlâklýklardan beslenerek
hayatta kalan problemli ve hatalý bir durum
arz eder. Zira Gençe göre, öne sürülen naklî
ve aklî deliller ayrý ayrý tahlil edildiðinde,
vahyin, sünnetin inþasýnda belirleyici tek
unsur olduðu görülmekle beraber, Hz.
Peygamber'in her söz ve fiilinin mutlaka,
öncelikle, birebir olarak, vahyin inmesi
sonucunda, vahye dayandýðýný ve dolayýsýyla
O'nun (a.s.v.) hiçbir rey ve ictihat beyanýnda
bulunmadýðýný gösteren her hangi bir iþaret
yoktur..
Bu vadideki üçüncü görüþ sünnetin bir
kýsmýnýn vahye, bir kýsmýnýn da Hz.
Peygamber'in beþerî ve içtihadî özelliklerine
dayandýðý tezine yaslanýr. Gençin de tercih
ettiði bu görüþ, sorunu farklý boyutlarýyla
görmeye ve açýklamaya, kapalý kalan ya da
göz ardý edilen ayrýntýlarý izaha çalýþan,
sünneti kendi içinde bir takým tasniflerden
geçiren bir üçüncü alan yaklaþýmý olarak

görülebilir. Buna göre, sünnetin vahiyle bir
irtibatý vardýr her zaman. Fakat bu irtibatýn
kapsamý ve niteliði, rey ve ictihadýn þeri
kaynaklar içerisindeki yer, önem ve
geçerliliðini belirlemek açýsýndan, irtibatýn
kendisi kadar önemlidir. Dolayýsýyla bu
yaklaþým, esas itibariyle, sünnetin
þekillenmesinde Peygamber Efendimiz
(a.s.v.)ýn beþeri özelliklerinin, rey ve
ictihadýnýn da önemli bir yer tuttuðuna, ama
bunun vahyin denetim ve desteðinde
gerçekleþtiðine vurguyu amaçlar. Buna göre
vahiyle iliþkisi açýsýndan sünnet iki kýsma
ayrýlabilir:
1. Doðrudan vahye dayanan sünnet..
2. Ýlkesel olarak vahye dayanan sünnet..
Doðrudan vahye dayanan sünnet, Hz.
Peygamber'in mevcut bir vahyin gereðini
yapmasý, ona paralel ve destekleyici manada
hadisler irat buyurmasý, ondaki kapalý veya
mutlak yahut umumi hususlarý açýklamasý ve
ondan istinbatlarda bulunmasýný ifade eder.
Kudsi hadisler ve ayrýca Hz. Peygamber
(a.s.v.)ýn Kuran ayetleri dýþýnda Cebrail,
ilham ve rüya vasýtasýyla ashaba bildirdiði
hadisler, yine Hz. Peygamber (a.s.v.)ýn
þemailiyle alakalý rivayetler bu kapsamda yer
alýr.
Ýlkesel olarak vahye dayanan sünnet ise Hz.
Peygamberin, - baþlangýç açýsýndan vahyin
doðrudan müdâhil olmadýðý meselelerde-,
beþerî inisiyatif, re'y ve içtihadýna dayanan
her türlü söz, fiil ve takrirlerine iþaret eder.
Hz. Peygamberin bu tür söz ve uygulamalarý
vahyin tashih veya takrir (onay) þemsiyesi
altýnda varlýk bulduðundan, ilkesel olarak
vahiy kapsamýna girer.
Genç tezini, vahyin baðlayýcýlýðý ve evrenselliði
incelemesiyle tamamlýyor ve vahiy ifadelerinin
(naslarýn) hükme iþaretleri hususunda fýkhi
bir deðerlendirmede bulunuyor.
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Erkam YAYINLARI

Annemden pek sýk söz etmem. Çünkü
onu çok az tanýdým. Erkek kardeþimi
dünyaya getirirken ölmüþ. Ben daha
dört yaþýmda yokmuþum.
Ondan bana bir tek hatýra kaldý. Yalýnayak,
odasýna girmiþtim. O, üzerinde gecelikle,
aynanýn karþýsýndaydý. Elimi tutup þiþ karnýna
bastýrmýþtý. Belki de çocuðun kýpýrdanýþýný
hissettirmek istemiþti bana. Anlamadan yüzüne
bakmýþtým, yanaklarýnda gözyaþý vardý. Bir
yerinin aðrýyýp aðrýmadýðýný sormuþtum. Elinde
buruþturduðu mendiliyle gözlerini silmiþti. Sonra
beni kollarýna alýp ayaklarýmý yerden kesmiþ,
uzun uzun göðsüne bastýrmýþtý. Gözlerimi
kapayýp sýcacýk kokusunu içime çekmiþtim. Bir
daha beni hiç yere indirmeseydi keþke 
***
Annem üçüncü çocuðunu doðururken
öldüðünde, ablam yedisine daha yeni girmiþti.
Ama hemen evin kadýný oluvermiþti, kupkuru

gözlerle, annemin uzun bir seyahate çýktýðýný,
uslu uslu yatýp uyumazsam, gittiði o uzak ülkede
çok üzüleceðini bana söyleme iþini de o
üstlenmiþti. Tahminimce, kendi de hemen sonra
yataðýna gidip içi kuruyana kadar aðlamýþtýr.
(Amin Maalouf, Doðunun Limanlarý)
Þefkat.. Bazen bir babanýn bakýþlarýnda, bazen bir
annenin kucaðýnda, bazen bir arkadaþýn omzunda,
bazense bir dostun içten dokunuþunda gösterir
sýcaklýðýný.. Bazen de hiç tanýmadýðýmýz birisinin yardým
çabalarýnda.. Her daim özlenilir, ne kadar güçlü olunsa
da ihtiyaç duyulur.
Biri size þefkat gösteriyorsa eðer, bu, ne verenin
kudretinden, ne de verilen kiþinin güçsüzlüðündendir;
bu, insanlýðýn, yüz yýllardýr bir türlü akýl sýr erdiremediði
ve fakat hissedebildiði karmaþýk hayat denklemindendir...

YAKINDA YAYINDA...

