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Editör’den
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla..
Doğan her yeni güne umut ve coşkuyla katılma heyecanını fıtratımıza nakşeden, 

düşünüp akletmeyi, hissedip inanmayı, karar verip eylemeyi ve bütün bunları 
yaşatacak iklimi bizlere bahşeden Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.

KAGEM Bülten’in beşinci sayısı ile sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Bu sayımız Sayın İbrahim Kalın’ın İslam ve Batı ilişkileri üzerine vermiş olduğu 
konferansın dökümü ile başlıyor. KAGEM’in 2017 faaliyet yılı açılış konferansında 
Kalın, İslam’ın tarih sahnesine çıktığı VII. yüzyıldan bugüne İslam ve Batı ilişkisinin 
gelişim seyrini önemli kırılma noktalarına işaret ederek yorumluyor. 

“Düşünmek icabete hazırlayan bir yakarıştır” başlıklı yazısında Engin Koca, İbn 
Sina’nın cümlesinden hareketle hakikate ulaştıran bir araç olarak “düşünce”yi 
felsefi ve tarihsel arkaplanıyla farklı açılardan ele alıyor.

KAGEM bünyesinde bu yıldan itibaren başlattığımız ve Lütfi Sunar’ın yönetiminde 
Türkiye Meseleleri başlığı altında gerçekleşen söyleşisinde Ali Yaşar Sarıbay 
Osmanlı’dan bugüne uzanan siyaset geleneğimizin temel karakterini süreklilik ve 
değişim perspektifiyle yorumluyor.

Yine bu sayıda KAGEM’in değerli hocalarından Kaşif Hamdi Okur’ın DEAŞ terör 
örgütünün dini söylemi ve ideolojisi üzerine kapsamlı analizini okuyacaksınız. 
Röportaj bölümünde ise Ayşenur Mutlu, günümüzde mezhebe dayalı gerilimlerin 
bugün nasıl okunması gerektiğini M. Saim Yeprem ile değerlendirdi.

KALEM söyleşilerinde Savaş Barkçin, Cemal Şakar ve Necip Tosun, Halis Kuralay, 
Arif Ay ve Gökdemir İhsan’ın söyleşilerinden kısa notları da bu sayıda bulacaksınız. 
Ayrıca hat sanatının incelikleri üzerine Reisü’l Hattat Hasan Çelebi’nin söyleşisi 
bu sayıda sizlerle olacak.

Sarp Yokuşu Aşmak: Koruyucu Aile Olmak panelinde Bestami Erkoç, Kaşif 
Hamdi Okur ve Selma Tunalı’yla koruyucu aileliğin farklı boyutlarını sizler için 
değerlendirdik. Son olarak bu sayıda Ayhan Metin engellilerin gündelik hayatta 
karşılaştıkları sorunları, Emel Topçu ise mültecilerin göç ettikleri ülkelerde 
yaşadıkları zorlukları farklı bir açıdan görmemizi sağlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmaların 
dökümlerini sizlerle paylaştığımız KAGEM Bülten’in bu sayısının da ilim taliplerinin 
ve halkalarının çoğalmasına vesile olması duasıyla.

 Hicret K. TOPRAK
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Tarihi Arka Plan

Bugün de baktığımız zaman, İslam-Batı ilişkilerini uluslararası siyasetten, eko-
nomiye, kültürden diplomasiye, algı operasyonlarından, medya etiğine kadar 
hemen her alanda görebileceğimiz bir konu olarak tarif etmek mümkündür. Bu 
kapsamlı yapısından dolayı da İslam-Batı ilişkilerini ele alırken, hem tarihi pers-
pektifi mutlaka akılda tutmamız hem de bugünü ve yarını anlamlandıracak kav-
ramsal çerçeveyi oluşturma gayreti içinde bulunmamız gerekiyor. Çünkü bugün 
karşımızda önyargı, ön kabul, öğretilmiş ya da öğrenilmiş cehalet olarak çıkan 
konuların birçoğunun aslında 1.200-1.300 yıllık bir tarihi olduğunu görüyoruz. 

Bir örnek vermek gerekirse; Ortaçağda bildiğiniz gibi, Batı’da, özellikle Hıristiyan 
teologların polemik olarak kaleme aldığı eserlerde İslam inancı genellikle akıldan 
yoksun, şiddet yanlısı ve şehveti tahrik eden bir inanç olarak tasfiye edilmişti. 
Öyle ki, Ortaçağlar, hatta bir rivayete göre Ankara'da Bizans teologu ve vassalı 
Palaiologos ile Hacı Bayram Veli arasında geçtiği rivayet edilen münazarada bu 
konunun ele alındığını ve neredeyse bir yedi asır sonra bu konunun Papa Be-
nedictus tarafından, Regensburg konuşmasında yeniden gündeme getirildiğini 
biliyoruz. 

Hatırlatmak gerekirse 16. Benedictus Regensburg Üniversitesinde bu konuş-
mayı yapıp, bu münazaraya atıfta bulunduğunda, çok ciddi bir tartışma başla-
mıştı. Çünkü, Papa o zaman bu tartışmaya atıfla, İslam’ın özünde akıldan, yani 
anlamlı ve hikmetli bir içerikten yoksun olduğunu iddia etmiş; İslam’ın şiddet 
yoluyla yayıldığı, İslam’ın bir kılıç din olduğu iddiasını yaklaşık bin yıldır devam 
edegelen bir geleneğin parçası olarak tekrar etmişti. Tabii buna da İslam dünyası 
doğal olarak tepki gösterdi. Bunun tarihi, ilmi temellerinin olmadığını o zaman 
söylemişti ve aslında belki de hayırlı bir tartışmaya da vesile oldu.

Fakat ilginçtir yedi asır sonra bu konu sadece Papa’nın Regensburg’ta yaptığı 
konuşmada karşımıza çıkmadı. Şiddet ve şehvet temaları bugün özellikle Hol-
lywood ürünlerinde, Araplar İslam dünyası ve Müslümanlar söz konusu oldu-
ğunda, adeta klişe halinde sistematik bir şekilde kullanıldığını da görüyoruz. 

DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI İTİBARİYLE
İSLAM-BATI İLİŞKİLERİ

Doç. Dr. İbrahim KALIN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

Doç. Dr. İbrahim KALIN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Doktorasını George 
Washington Üniversitesinde beşeri bi-
limler ve mukayeseli felsefe alanında 
yaptı. College of the Holy Cross, Geor-
getown Üniversitesi ve Bilkent Üniver-
sitesinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı 
ilişkileri üzerine dersler verdi. Çeşitli an-
siklopedik eserlere katkıda bulundu. İs-
lam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk 
dış politikası üzerine yayımlanmış kitap 
ve makaleleri bulunmaktadır. “İslam ve 
Batı” kitabı, 2007 Türkiye Yazarlar Birliği 
Fikir Ödülünü kazanmış ve Yunanca ve 
Arnavutçaya tercüme edilmiştir. 

İslam-Batı ilişkileri adeta bin asırdır, bin yıldır gündemimizde yoğun bir şekilde yer et-
meye devam eden bir konudur. Aslında meselenin kökü İslam’ın tarih sahnesine çıktığı 7. 
asra kadar geri gidiyor. Fakat gerek Ortaçağda, gerek Rönesans’ta, gerekse günümüzde 
bu ilişkilerin çok farklı şekillerde cereyan ettiğini; farklı mecralarda çeşitli şekillere girdiğini 
de görüyoruz. 

KAGEM 2017 Faaliyet Yılı Açılış Konferansı

EĞİTİM-AKADEMİ
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Hollywood yapımı filmlerin çoğunda 
Müslümanlar ya şiddet yanlısı ya da 
şehvet düşkünü insanlar olarak tasvir 
edilmeye hâlâ devam ediliyor. 

Bütün bu küreselleşme çağının ge-
tirdiği iletişim imkânlarına rağmen, bu 
cehaletin derinleşerek devam etmesi 
esef verici bir durumdur. Burada ön-
celikle şu tespiti yapmamız gerekiyor. 
Batı’nın öncelikle bu öğrenilmiş ceha-
let tavrından vazgeçmesi gerekiyor. 
Eğer biz bugün ve yarın daha barışçıl, 
daha insani, daha adil bir dünya inşa 
edeceksek, bunu yeryüzündeki bütün 
insanlarla birlikte yapacağız. Doğulu-
suyla, Batılısıyla, Müslüman’ıyla, Hıris-
tiyan’ıyla, Türk’üyle, Arap’ıyla, İngiliz’iy-
le, Japon’uyla. Ama bunu yapabilmemiz 
için öncelikle bizim bir arada yaşama 
ahlâkının temellerini doğru bir şekilde 
inşa etmemiz gerekiyor. 

Ben ve Öteki

Çokluk, çoğunluk kesret âleminin asli 
unsurlarından biridir. Bunu yok saya-
mayız, ontolojik olarak ortadan kaldı-
ramayız. Dolayısıyla, bir “öteki” her za-
man var; ötekiyle ilişki her zaman var. 
Aslında her “ben” iddiası bir ötekinin 
varlığını da tazammun ediyor, zorunlu 
kılıyor. Ama ötekiyle ilişki bir çatışma 
ilişkisi, bir husumet ilişkisi, bir yok etme 
ilişkisi olmak zorunda değil. Doğru bir 
çerçeveye oturtulursa, aslında öteki 
bizi zenginleştirir, bizi çoğaltır. Sadece 
kendimize yoğunlaşmak, sadece bene, 
egoya odaklanmak ise aslında bizi fa-
kirleştirir, yoksullaştırır, küçültür. 

Ötekinin aynasında kendimizi görüp, 
zenginleşebiliriz; buradan bir şeyler alıp, 
kendimizi daha da geliştirebiliriz. Önemli 
olan bu ilişkinin nasıl kurulacağı mese-
lesidir. Ben ile öteki arasındaki farkı, 
ontolojik anlamda ortadan kaldıramadı-
ğımıza göre, önemli olan bu ilişkiyi na-
sıl yöneteceğimiz meselesidir. Burada 

özellikle modern dönemde, İslam-Batı 
ilişkileri söz konusu olduğunda, üç ana 
tavrın öne çıktığını görüyoruz. 

Mutlak Çatışma,                                                           
Yok Sayma ve Aynılık 

Birincisi; bir mutlak çatışma modeli. Bu 
modele göre ben ile öteki her zaman 
çatışmak zorundadır. Özellikle Avrupa 
sömürgeciliğinin kavramsallaştırma ça-
baları, 18 ve 19. yüzyılda bu temanın sü-
rekli işlendiğini görüyoruz. Bir Batı var, bir 
Avrupa var. Tarihin merkezinde, kültürün, 
sanatın, dilin, edebiyatın, inancın, ahlâkın, 
erdemin standardını belirleyen bir Batı 
var. Bu Avrupa merkezli perspektiften, 
Avrupalı olmayan toplumlara bakan Batı, 
herkesi bir mutlak öteki olarak vurguladı 
ve onunla çatışmanın tek yol olduğunu 
ileri sürdü. 

Bir ikinci model, ötekini adeta yok sa-
yan, inkâr eden, yani bir anlamda insan 
yerine bile koymayan; kıymet verme-
yen bir bakış açısının olarak karşımıza 
çıkıyor. Çatışmacı modellerde bu yakla-
şım sık sık öne çıkıyor. 

Bir üçüncü modelse, benim liberal bir 
ütopya olarak tanımladığım; yani ne 
ben var, ne öteki var. Açıkçası, bu ütop-
yanın da gerçek hayatta bir karşılığı yok. 
Çünkü “ben” duygusu fikri bir duygudan 
ve  ötekiyle ilişkisi de insanın asli vazi-
felerinden birisidir. Bundan bütünüy-
le sıyrılmamız hiçbir zaman mümkün 
değil. Hatta küreselleşmeyle beraber 
hatırlarsanız, bu liberal ütopyayı savu-
nanlar “Artık kimliklerin ortadan kalktığı, 
eridiği, buharlaştığı bir döneme giriyo-
ruz. Ben, öteki, kültür, aidiyet, kimlik, bu 
tür kavramlar anlamını yitirecek. Çünkü 
küreselleşmeyle birlikte, artık herkes 
bir sona doğru ilerleyecek, tek bir kim-
lik, tek bir tarihî akış, tek bir tarihî sona 
doğru hepimiz yürüyoruz.” diyorlardı. 
Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” tezi bunu 
iddia ediyordu. Fakat küreselleşme 

özellikle 2000’li yılların başlarından iti-
baren gösterdi ki, kimlik gibi, aidiyet gibi, 
kültür gibi, coğrafya, hafıza gibi temel 
unsurlar insanların kimliklerini, tavırları-
nı, tutumlarını, siyasetlerini belirlemeye 
devam ediyor. 

Ben ve Öteki İlişkisi

Dolayısıyla, bunu bir veri olarak ka-
bul edip, bizim, ben ile öteki arasındaki 
ilişkiyi nasıl kurgulayacağımızı doğru 
bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. 
Avrupa merkezcilikten çok kısaca bah-
settim. Aslında, tarihe, sanata, düşün-
ceye, doğaya, diğer insan topluluklarına 
Avrupa merkezci bir zaviyeden baktığı-
mızda, Avrupalıların kendilerine zarar 
verdiklerini söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa 
merkezcilik son tahlilde Batılı olmayan 
toplumlarda, Batı karşıtlığını, Avrupa 
karşıtlığını, Amerika karşıtlığını körük-
lüyor. Zaten özünde adil bir bakış açısı 
olmadığı için de sürdürülebilir olması da 
mümkün değil. 

Hemen burada kısaca şöyle bir tarihe 
doğru gidelim; ondan sonra günümüze 
gelip, yarına ilişkin bazı öngörülerde bu-
lunmaya çalışalım. Öncelikle İslam-Batı 
ilişkileri tarihi takriben 1300 küsur yıl-
lık uzun bir döneme yayılan, karmaşık, 
girift, çok yönlü, çok boyutlu bir tarih. 
Bunu özellikle söylüyorum, çünkü İs-
lam-Batı ilişkileri tarihinin sadece sa-
vaşlardan ibaret olmadığını, bizim de 
kavrayıp, kabul etmemiz gerekiyor. El-
bette bu tarih boyunca birçok savaşlar 
olmuştur, çatışmalar olmuştur. Ama bu 
tarihi sadece savaşlara indirgemek, sa-
dece askeri bir tarihe indirgemek büyük 
bir hata olur. 

Bu tarih içerisinde kültür var, teoloji 
var, sanat var, seyahat var; hepsinden 
önemlisi insan var, coğrafya var. Bu 
nüansları kavramamız, aynı zamanda 
bizim İslam-Batı ilişkileri tarihine daha 
interdisipliner bir açıdan bakmamızı da 
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zorunlu kılıyor. İlk dönemlere Batı’nın 
İslam’a yönelik algısında üç tutumun 
öne çıktığını, üç tehdit algısının bu tarihi 
şekillendirdiğini görüyoruz. 

Batıda İslam Algısının Temelleri

Birincisi; bir “teolojik tehdit” algısıdır. 
İslam, İbrahimî dinler geleneğinin son 
halkası olarak, Hz. Peygamber’le, yani 
Hâtemu’l-enbiyâ, (peygamberlerin so-
nuncusu) olarak İbrahimî geleneği hem 
bünyesinde barındıran; hem de artık 
ona vahiy ve nübüvvet anlamında son 
noktayı koyan bir gelenek olarak gel-
miştir. Bu, Hıristiyanlar ve Yahudiler 
nezdinde birtakım soru işaretlerinin de 
doğmasına neden olmuştur. O mirası 
savunan, ama onu tashih ederek, onu 
düzelterek, hatalarını ortaya çıkarta-
rak bir iddiada bulunması ve özellikle 
tevhit inancı üzerinde yaptığı vurgu ile 
İslam; Hıristiyan teologlar nezdinde, 
teslis inancıyla yaşanan polemiklerden 
dolayı her zaman bir tartışma konusu 
olagelmiştir.

Hz. İsa’nın etrafında şekillenen Hı-
ristiyan teolojisi, özellikle 8 ve 9. yüz-
yıllarda Müslüman ve Hıristiyan teo-
loglar arasında ciddi tartışma konuları 
olmuştu. Teolojik tehdit algısının daha 
ilk dönemden itibaren şekillenmeye 
ve daha sonra kültürel; siyasi tehdit 
algılarını biçimlendirmeye başladığı-
nı görüyoruz. Bunun mesela çarpıcı 
örneklerinden birisi, kendisi de Şamlı 
olan, Yuhanna ed-Dımeşkî adlı 8. yüz-
yılın sonu, 9. yüzyılın başında yaşamış 
olan bir Hıristiyan teoloğudur. Yuhan-
na ed-Dımeşkî, bahsettiğimiz teolojik 
tehdit algısı nedeniyle İslam’ı kendi 
tabiriyle İslam’ın da aslında Hıristiyan-
lığın içinden çıkmış, sapık bir mezhep 
olduğu fikrini yaymaya başlamıştır.

Teolojik tehdit algısının hemen aka-
binde “siyasi ve askeri tehdit algısı”nın 
öne çıktığını görüyoruz. Kısa bir süre 

siller boyunca da İslam üzere kalmaya 
devam etmişlerdir. Yani siyasi baskının, 
eğer böyle bir şey var idiyse, azaldığı 
dönemlerde de bu insanlar Müslüman 
kalmaya devam etmişlerdir. Eğer iddia 
edildiği gibi şiddet yoluyla bir yayılım 
söz konusu olsaydı, devlet otoritesinin 
zayıfladığı dönemlerde bu insanların 
eski dinlerine dönmesi gerekirdi. Oysa 
aksi bir durumun yaşandığını, yani İs-
lam’ın giderek yerleşik hale geldiğini 
görüyoruz. Fakat bir yandan da bütün 
bunlara rağmen, siyasi, askeri tehdit 
algısının derinleşerek devam ettiğini ve 
İslam algısını belirlediğini görüyoruz. 

İlginç olan bir diğer nokta da günü-
müzle ilgili olması açısından; bugün 
bile hâlâ, Batı’da özellikle İslamofobik 
çevrelerde bu siyasi, askeri tehdit algı-
sının devam etmesidir. Bazen öyle bir 
tablo çiziyorlar ki, sanki dünyanın en 
büyük orduları İslam dünyasındaymış, 
en fazla nükleer silahları İslam dün-
yasındaymış; en ileri silah teknolojisi 
Müslümanların elindeymiş gibi, yani 
kendi haline bırakılsa, bu Müslümanlar 
gelecekler, Batı toplumlarını işgal ede-
cekler. Batı medeniyetini ortadan kal-
dıracaklar. Bunun gibi gerçek dışı söy-
lemlerin sürekli tedavüle sokulduğunu 
görüyoruz. 

Halbuki biz biliyoruz ki, bugün askeri an-
lamda gücü elinde bulunduran Batılı top-
lumların kendileridir. İslam devletlerinin 
böyle bir gücü yok. Yani eğer bir nükleer 
güçten bahsedeceksek, buna sahip olan 
tek bir İslam ülkesi var: Pakistan. Yaratı-
lan algı ise sanki yok edici gücün tama-
mı İslam ülkelerindeymiş de, buna karşı 
mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Bu da 
tabii tarihten bugüne taşınan, bu çarpık 
algı biçimlerinden birisi. 

Üçüncü tehdit algısının da kültürel 
alanda yaşandığını görüyoruz. Bah-
settiğimiz çok kısa tarihi serencamının 
devamında, İslam bir inanç ve medeni-

içerisinde Arap Yarımadası’nın dışına 
çıkan İslam sınırları, bir tarafta Kuzey 
Afrika’ya, bir tarafta Hıristiyanlığın da 
ortaya çıktığı Kudüs ve civarına, Ana-
dolu içlerine, öbür tarafta da Horasan’a 
doğru ilerlemeye başlayacaktır ve gitti-
ği her yerde de Müslüman ve Hıristiyan 
toplumlarla, yöneticilerle karşı karşıya 
gelecektir. 

İslam’ın yayılması, diğer dinlerle kı-
yaslanmayacak kadar hızlı bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Yani 700. yıla geldi-
ğimizde, Kudüs’ün fethedildiğini gö-
rüyoruz. 710-20-30’lu yıllarda artık 
neredeyse Kuzey Afrika’nın tamamının 
İslam sınırları içerisine girdiğini görüyo-
ruz. Yani Hz. Peygamber’in vefatından 
takriben bir asır sonra İslam coğrafyası 
Arap Yarımadası’nın belki on katı, yirmi 
katına  ulaşmış durumdaydı. Bu, özel-
likle zayıflamakta olan Bizans kültürü 
açısından ciddi bir sorun olarak karşı-
lanacaktır. Burada tabii, ilginç olan bir 
şey de, bu dönemde dünyanın iki büyük 
gücü, Sasani ve Bizans imparatorlukla-
rı, bir tarafta birbirleriyle çatışmaktan 
zayıf düşmüşler, diğer tarafta belki do-
ğal ömürlerini tamamlama noktasına 
geldikleri için, İslam 7 ve 8. yüzyıllarda 
Arap Yarımadasından kuzeye, doğuya 
ve batıya doğru ilerlediğinde, aslında 
çok da elverişli bir ortamla karşı kar-
şıya kalmış bulunuyordu. Yani İslam’ın 
bu coğrafyada hızla yayılmasında, Bi-
zans-Sasani geriliminin ya da rekabeti-
nin de hazırlayıcı bir rolü olduğunu söy-
leyebiliriz. Ama yine burada Ortaçağda 
sıkça dile getirilen, bugün de kısmen 
tekrar edilen bir tezi hatırlamakta fayda 
var: İslam zorla, kılıç zoruyla yayıldığına 
göre, baskılar ortadan kalktığı zaman, 
buralarda Müslüman olan toplumların 
eski dinlerine geri dönmesi gerekirdi. 
Halbuki irtidat hareketleri İslam tari-
hinde çok istisnai olaylardır. İster Hin-
distan’a gidin, ister Balkanlar’a gidin, 
ister Kuzey Afrika’ya ya da Afrika içleri-
ne gidin, Müslüman olan toplumlar ne-

DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI İTİBARİYLE
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yet olarak çok kısa sürede kendi kültür 
kodlarını da inşa etmeye başlamıştır. 8 
ve 9. yüzyıllarda muazzam bir kültür ve 
medeniyet hareketinin İslam coğrafya-
sının her noktasında meyveler verme-
ye başladığını görüyoruz. Hele ki, 10-
11. yüzyıllara geldiğimizde, artık kültür 
adına, sanat adına, medeniyet adına 
dünyada en büyük ilim merkezlerinin, 
akademilerin, rasathanelerin, sanat 
merkezlerinin, medreselerin İslam 
coğrafyasında olduğunu görüyoruz. 
Özellikle 11-12. yüzyıllarda dünyanın 
en iyi düşünürleri, sanatkârları, filozof-
ları, matematikçileri, mantıkçıları ya İs-
lam dünyasından çıkmışlar ya da İslam 
dünyasına gelmişlerdir. 

Öyle ki; Endülüs gibi yerlerde Müslü-
manlar, Hıristiyanlar, Yahudiler, Araplar, 
Berberiler, Franklar, Romanlar’dan her 
türlü dini ve etnik gruptan insanın bir 
araya gelerek, matematikte, astrono-
mide, fizikte, tıpta, kimyada muazzam 
çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Bu-
nun sanata yansımalarını görüyoruz. 
Öyle ki, 940’lı, 50’li yıllarda bir İspanyol 
papazı, “Alvaros” adında bir serzeniş-
te bulunmuş. Diyor ki; “Bugün bizim 
gençler arasında, Hıristiyan klasiklerini 
okuyan, Latince metin okumak isteyen 
birkaç kişiyi bulursanız, kendinizi şanslı 
sayın. Bizim gençlerimizin bütün me-
rakı Arapça öğrenmek, Arap filozofla-

rının kitaplarını okumak. Hatta öyle ki, 
ceplerindeki üç beş kuruş parayı bile 
gidip Arap filozofların kitaplarına ve-
riyorlar. Arapçayı en iyi ben öğrendim, 
ben okudum, falanca filozofun kitabını 
en iyi ben tefsir ettim diye birbirleriyle 
yarış içerisinde bulunuyorlar” diyor. 

Şimdi, Arapçanın yerine İngilizceyi koyun, 
onu da alın bugüne uyarlayın, maalesef 
tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. 
Bu kendi kültür, medeniyet geleneğimi-
ze bağlılığımızın ve güvenimizin ne kadar 
azaldığını da gösteren çarpıcı örneklerden 
birisidir. Kültür, sanat, medeniyet, düşün-
ce alanındaki derin etkileşim bildiğiniz 
gibi, aslında Rönesans ve Reform, hatta 
18. yüzyıla kadar devam etmiştir. Yani 
birçok tarihçiye göre Batı’da Rönesans, 
Reform hareketlerini tetikleyen de İslam 
dünyasından gelen fikrî etkilerdir. Gerek 
bilim alanında, gerekse felsefe ve diğer 
alanlarda İslam düşüncesinden yapılan 
tercümelerdir. Hatta, öyle noktalara gel-
diğini görüyoruz ki, mesela Arap hattının 
bir dekorasyonu olarak birçok Hıristiyan 
figüründe kullanılmaya başlandığını gö-
rüyoruz. Hıristiyan azizlerini, Hz. Meryem 
figürlerinin etrafında bazen bordür olarak 
Arapça’nın, bazen de Arapçaya benzer 
figürlerin dekoratif olarak kullanıldığını 
biliyoruz. Paralarda yine Arapça ibarelerin 
kullanıldığını görüyoruz. Bunları yapanla-
rın tamamı Batılı, Avrupalı devletlerdir. İs-

lam dünyası da zaten bu anlamda çok ileri 
düzeyde bir kültür, sanat, medeniyet nok-
tasına bu çağlarda ulaşmış bulunuyordu. 

İslam-Batı İlişkilerinde                              
11-13. yüzyıl

İslam-Batı ilişkilerinin 11-12. yüz-
yıllardaki seyrine baktığımızda, çok 
önemli bir noktayla karşılaşıyoruz. Bir 
tarafta Batı’dan gelen haçlı seferle-
ri baskısı; öbür tarafta hemen haç-
lı seferlerinin ortalarına doğru, ikinci 
kısmında diyelim, doğudan gelen bir 
Moğol istilasıyla adeta sıkıştırılmak is-
tenilen bir İslam dünyası çıkıyor karşı-
mıza. Bilindiği gibi ilk haçlı seferi 1099 
yılında, Papa 2. Urbanus’un yaptığı Pa-
ris’teki o meşhur konuşmayla başlıyor 
ve ilk seferde başarılı oluyor. Kudüs’ü 
alıyorlar ve 1187 yılına kadar, yani 
Hıttin Savaşı’nda, Selahaddin Eyyu-
bi Kudüs’ü tekrar geri alana kadar da 
yaklaşık 80-90 yıl Kudüs Latin krallık-
ları diye bilinen yöneticilerin idaresinde 
kalıyor. Fakat Kudüs ele geçirildiğinde, 
Hıristiyan orduları, yani haçlılar tarafın-
dan yaşanan kıyımı, yaşanan felaketi 
herhalde ancak gözyaşlarıyla okuyabi-
lirsiniz. Yani inancın, ahlâkın, erdemin, 
çoğulculuğun, sanatın, tarihi derinliğin 
merkezi olan Kudüs’ün haçlıların eline 
geçtiği zaman, nasıl bir felakete maruz 
kaldığını, bizzat Batılı kaynaklar da an-
latıyorlar. 

Bütün bu olaylar yaşanırken, yani haç-
lı seferleri gelmeye devam ederken, 

İlginç olan bir nokta, 
günümüzle ilgili olması 
açısından; bugün bile hâlâ, 
Batı’da özellikle İslamofobik 
çevrelerde bu siyasi, askeri 
tehdit algısının devam 
etmesidir. 
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doğudan da bir Moğol istilasının hız-
la İslam dünyasına doğru ilerlediğini 
görüyoruz ve nitekim 1258’de Abbasi 
Devletini sona erdirecek kadar büyük 
bir cesamete de ulaşıyor. Yani adeta bir 
fırtına gibi, bir deprem gibi önüne gelen 
her şeyi yıkarak, Moğol istilasının İslam 
dünyasının kalbine kadar geldiğini gö-
rüyoruz. 

Şimdi, bu dönemde ortaya çıkan ilginç 
beklentilerden birisi de, özellikle Avru-
palı din adamlarının ve derebeylerinin 
yöneticilerinin bir Haçlı-Moğol ittifakı 
kurma beklentisidir. "İslam dünyasını 
yenebilmek için, arada adeta bir sand-
viç hareketiyle onları sıkıştırabilmek 
için, bir Haçlı-Moğol ittifakı yapabilir 
miyiz? Biz Batıdan, Moğollar doğudan 
gelmek suretiyle, İslam dünyasını iki 
taraftan kuşatma altına alabilir mi-
yiz" diye bir beklenti içine girdiklerini; 
Moğollara birçok elçi gönderdiklerini, 
yazışmalar yaptıklarını görüyoruz. Fa-
kat ilginçtir, bütün bu siyasi çalkantıya 
rağmen, İslam kültür ve medeniyetinin, 
ilim geleneğinin neredeyse en verimli 
dönemleri yine 11-12-13. yüzyıllardır. 
Yani İbni Sina’dan, Fahrettin Razi’ye, 
Mevlana’ya; Ahmet Yesevi’den Yunus 
Emre’ye, akla gelebilecek İslam dün-
yasının farklı dallarındaki bütün büyük 
uleması, urefası, hukemasının önemli 
bir kısmı bu dönemde yetişmiştir. Dö-
nem bu yönüyle önemlidir. Haçlıların ve 
Moğolların bu yıkım hareketlerine karşı 
en derinlikli, en tedavi edici, en merha-
metli, en felsefi cevabı Ahmet Yesevi, 
Mevlana, Yunus’ Sadrettin Konevi, Da-

vut El Kayseri gibi müslüman alîm arif-
ler vermiştir. Oysa 13-14. yüzyıl tarih 
kitaplarına bakıldığında haçlı seferleri 
ile  Moğol akınları İslam dünyasından 
şöyle bir gelip geçmiş zannedilir. 

Alimlerimiz, mütefekkirlerimiz dönem-
de yaşananlara o kadar derinlikli ve 
kendine özgüvenli bir açıdan bakmışlar 
ki, adeta bir iz bırakması için kendi bün-
yelerini, akıllarını, nefislerini, ruhlarını 
korumuşlardır. Bu nokta günümüz için 
de çok önemli bir yerde duruyor. Zira 
bugün de İslam dünyası büyük badire-
ler ve büyük sıkıntılar yaşıyor. Mezhep 
savaşlarından, iç savaşlara, ekonomik 
sorunlardan, siyasi meselelere kadar 
gördüğümüz, hepimizin izlediği büyük 
sorunlarla karşı karşıyayız ve maalesef 
bunun en büyük maliyetlerinden birisi, 
bugün İslam dünyasının dünyaya söy-
leyecek sözünü unutmuş olması. Kavga 
siyasi ve iktisadi alanda o kadar sert de-
vam ediyor ki, ulemamız, entelektüel-
lerimiz, sanatçılarımız, urefamız, huke-
mamız dünyaya söyleyecek bir sözünün 
olduğunun çoğu zaman farkında değil. 
Farkında olup, bir gayret gösterdiği za-
man da bin bir engelle karşılaşabiliyor. 
Ama 12-13. yüzyıllara baktığımız za-
man, bunu adeta elinin tersiyle iten bir 
ilim fikir, irfan, ahlâk hareketinin olduğu-
nu görüyoruz ve bunu da bizim bugün 
tekraren hatırlamamız ve birbirimize 
mutlaka hatırlatmamız gerekiyor. 

Netice itibariyle, Ortaçağdan itibaren 
İslam’ın bir öteki olarak kurgulandığını, 
bunun teolojik, siyasi, askeri ve kültü-
rel kodlarının bu şekilde inşa edilmeye 
başladığını görüyoruz. Fakat bu tavra 
rağmen İslam toplumları Batı’yı mo-
dern döneme kadar bir öteki olarak 
kurgulamamıştır. “Batı” kelimesinin 
bugün ifade ettiği anlamlar bile çoğu 
zaman mevcut bile değildi. Yani Batı 
denildiği zaman, diyelim ki Magrid 
denildiği zaman, birçok Müslüman 
âlim için, seyyah için yerlerden bir yer, 

yönlerden bir yön, mekânlardan bir 
mekândı. Hiçbir zaman kendi kimliğini 
inşa ettiği bir öteki değildi. Bu mana-
da, Müslüman düşünürler kendilerine 
hiçbir zaman “Doğulu” düşünür olarak 
bakmadılar; kendilerini “Doğulu” ola-
rak kodlamadılar. Aynı şekilde Batı’da 
yaşayan, bugün coğrafi anlamda, yani 
Endülüs’te, Güney Avrupa’da yaşayan 
İbn-i Tufeyl gibi, İbn-i Hazm gibi, İbn-i 
Rüşd gibi düşünürlerimiz de kendilerini 
hiçbir zaman Batılı bir düşünür olarak 
kurgulamadılar. Bunlar çok modern 
kavramlar. Doğu da, Batı da Allah’ın-
dır ilkesiyle hareket ettiler. Doğuyu da, 
Batıyı da yaratan Cenab-ı Hakk’ın rızası 
için mücadele ettiler. 

Doğu-Batı kavramları ancak 18. 
yüzyıldan sonra, özellikle Avrupa sö-
mürgeciliğinin dayatmalarıyla ortaya 
çıkmaya başlamış ve yayılmış bir ta-
nımlayıcı kimlik haline ancak 18 ve 19. 
yüzyıldan sonra gelmeye başlamıştır. 

Öteki ile Etkileşim ve Kendilik

Süreç içerisinde tarihin bize öğrettiği 
önemli derslerden birisi de, bu etkileşim 
içerisinde insanın kendi kalarak hareket 
edebilmesidir. Yani başka kültürlere, 
toplumlara açılırken, kendisinin kimliği-
ni, kültür ve medeniyet kodlarını, inanç 
temellerinin burada bir referans noktası 
olmaya devam etmesidir. Yani çoğulcu-
luk hiçbir zaman sizin kendinizi, kendi 
kimliğinizi bir kenara koyarak, bir ileti-
şime, etkileşime girme meselesi değil-
dir. Kendiniz kalarak, başkalarıyla iliş-
kiye girdiğinizde, işte o zaman gerçek 
manada ortaya bir artı değerin çıktığını 
görüyoruz. Bunun en güzel örneklerin-
den bir tanesini Endülüs’te görüyoruz. 
Endülüs mimarisinden, Endülüs dü-
şüncesine, buradan Müslüman düşü-
nürlerin diğer kültürlerle, toplumlarla 
etkileşim içerisinde hemen her alanda 
ne kadar büyük eserler ortaya koyduk-
larını görüyoruz. Öyle ki bakıyorsunuz, 

DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI İTİBARİYLE
İSLAM-BATI İLİŞKİLERİ
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İslam’ın bir öteki olarak 
kurgulandığını, bunun teolojik, 
siyasi, askeri ve kültürel
kodlarının bu şekilde inşa 
edilmeye başladığını 
görüyoruz 
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İbn-i Rüşd’ün eserlerine Hıristiyanlar 
şerhler yazıyorlar, Müslüman düşünür-
ler kadim İslam öncesi Yunan düşünce-
sinin eserlerini alıp, şerh ediyorlar, ter-
cüme ediyorlar. Ama onların hepsinden 
bir artı değer üretiyorlar.

Bazı oryantalistlerin iddia ettiği gibi, 
İslam felsefesi hiçbir zaman Yunan 
felsefesine düşülmüş Arapça bir dip-
nottan ibaret değildir. Tam tersine, İs-
lam düşüncesiyle beraber, bambaşka 
bir felsefi bakış açısının ortaya çıktığını 
görüyoruz. Neden? Çünkü artık burada 
tevhit inancı ve yaratma fikriyle yepye-
ni bir felsefi yapı kuruluyor. Yunan’da 
olmayan, Aristo’da, Eflatun’da olmayan 
çok yeni bir metafizik perspektifle be-
raber bambaşka bir sistemin kuruldu-
ğunu, Kindi’de, Farabi’de, İbn-i Sina’da 
ve diğer düşünürlerde açık bir şekilde 
görüyoruz ve aslında Avrupa’yı derin-
den etkileyen, Avrupa düşüncesini şe-
killendiren temel eserler bu eserlerdir. 

Öyle ki; 1200-1300’lü yıllara geldiği-
niz zaman, Avrupa'da aydın olabilmek 
için mutlaka ve mutlaka Müslüman 
düşünürleri okumuş olmanız gerekirdi. 
Yani İbn-i Sina’yı, İbn-i Rüşd’ü, Kindi’yi, 
Harezmi’yi, İbn Heysemi bilmeden, si-
zin kültür, sanat, bilim, düşünce adına 
bir söz söylemeniz söz konusu bile de-
ğildir. 

Türkler ve Avrupa

İslam-Batı ilişkilerinin belki en önem-
li cüzlerinden ve en fazla ihmal edilen 
başlıklarından birisi aslında Türkler 
ve Avrupa başlığıdır. Yani Selçukluy-
la başlayıp, Osmanlı’yla devam eden, 
daha sonra da Cumhuriyet döneminde 
tecrübe ettiğimiz ilişki biçimi sadece 
siyasi, askerî meselelerden ibaret de-
ğildir. Özellikle, Anadolu coğrafyasının 
Avrupa'ya hem coğrafi olarak yakın 
olması, hem de 600-700 yıl boyunca 
sürekli etkileşim içerisinde olması bu 

ilişkilere çok önemli boyutlar kazan-
dırmıştır. Bugün, mesela Türkiye'nin 
AB üyeliğiyle ilgili yaşanan tartışmalar, 
gelgitler İslam-Batı ilişkileri bağlamın-
dan bağımsız değildir. Türkiye'de birçok 
insan, haklı olarak bu meseleye acaba 
Batı bize nasıl bakıyor; Avrupa bize na-
sıl bakıyor zaviyesinden bakıyor, böyle 
değerlendiriyor. Çünkü Türkiye'nin AB 
üyeliği, işte 50 küsur yıldır devam eden 
bir serüven olarak birçok aşamadan 
geçti ve bugünlere geldi. 

İstanbul’un fethi, yine Avrupalı, Orta-
çağ ve modern dönemdeki düşünür-
lerin, tarihçilerin hafızalarında derin 
izler bırakmış konulardan birisidir. Bu 
manada Bizans için İstanbul'un fethi 
beklenmedik bir hadiseydi ve bu fethin 
şokunu uzun bir de atlatamadılar.

Ve aslında, Batılılar Türkleri İstan-
bul'un fethinden dolayı hiçbir zaman 
affetmediler. 

Şimdi, bu geniş siyasi perspektiften 
bakıldığında, İstanbul'un fethinden son-
ra, özellikle Türklerle Avrupalıların iliş-
kilerinde yine çok dikkate şayan tartış-
maların yaşandığını görüyoruz. Mesela, 
özellikle Fatih’in fetihleri devam eder-
ken, Avrupa'da yaşanan tartışmalardan 
birisi Türklerin Truvalıların torunları olup 
olmadığı tartışmasıydı. Malum biliyor-
sunuz, Yunan tarihinde Atina ile Truva 
arasındaki kadim rekabet, Truva’nın bu 
savaşı kaybetmesiyle sonuçlanmıştı ve 
Truva medeniyeti, kültürü, sanatı, şe-
hirleşmeyi temsil ediyordu bir anlayışa 
göre Truva aynı zamanda Anadolu’yu 
ve Asya’yı da temsil ediyordu. Çünkü 
Anadolu tarafındaydı, yani bizim bu-
günkü Çanakkale’de. Yunan adalarından 
gelenler, Atina ve civarından gelenler, 
Sparta’dan gelenler ise bir anlamda bar-
barları temsil ediyordu.

 Avrupa'nın tasavvurunda bu hep böy-
le kurgulanmıştır. Truva’nın kaybı aynı 

zamanda Asya’nın kültür ve medeniye-
tinin yok edilmesiydi. Rivayet olunur ki, 
Fatih İstanbul’u fethettiğinde, “Truva’nın 
intikamını bugün aldık” demiştir ve bu 
söz üzerine Avrupa'da dalga dalga bir 
“Türkler Truvalıların torunları mı?” hatta 
“Türk, Türkez, Troy, Truva” gibi birtakım 
biraz uyduruk etimolojiler üzerinden 
ilişkiler kurulmaya çalışıldığını görüyo-
ruz. Ama Türklerin tarihin bu şekilde bir 
parçası haline getirilmesi bile kendi ba-
şına incelenmesi gereken bir konu ola-
rak karşımızda duruyor.

Bütün bu etkileşime rağmen, korkunç 
Türk imajının da giderek Avrupa'da yer-
leşmeye başladığını görüyoruz. Daha 
önce ortaya çıkartılan, elinde kılıç, önü-
ne gelenin kellesini alan, astığı astık, 
kestiği kestik, Müslüman tipinin bu se-
fer Türklere uygulandığını görüyoruz ve 
korkunç Türk tipolojisi buradan çıkıyor. 
Osmanlı’nın fetihlerini gören Avrupa-
lılar belki böyle bir algıya kapılmakta 
nispeten haklıydılar. Ama Osmanlı coğ-
rafyasını gezip, Osmanlı medreselerini, 
bilim merkezlerini, rasathanelerini zi-
yaret eden, gece aydınlatılmış şehirle-
rini gündüz temizlenen sokaklarını gö-
ren Avrupalılarda büyük bir hayret; ama 
aynı zamanda öykünme tavrı içerisinde 
Osmanlı topraklarını yazmaktaydılar, 
anlatmaktaydılar, kendi eserlerinde. 

Bunlardan bir tanesi, mesela Bayan 
Montagü adında bir İngiliz büyükelçi-
sinin eşi olan, Marry Montagü. Onun 
mektuplarını özellikle tavsiye ederim. 
Avrupalı muhataplarına ki bunların 
arasında Diderot gibi ünlü düşünür-
ler de var, Osmanlı hakkında ne kadar 
yanlış algılarının, önyargılarının oldu-
ğunu anlatır. “Siz tanımıyorsunuz, siz 
bugüne kadar hiçbir Osmanlı evine, bir 
Türk evine girdiniz mi? Hatta, buralara 
gelen Avrupalı seyyahlar da giremezler, 
mahremiyetten dolayı, ama ben bir ka-
dın olarak Türklerin evlerine de girdim. 
Türk kadınlarına misafir oldum. Evde 
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nasıl yemek yaptıklarını, bir misafiri 
nasıl ağırladıklarını, o güzel Türk kah-
vesini, o incecik fincanlarda nasıl ikram 
ettiklerini ben gördüm. Her yemekten 
sonra oturup, nasıl beraber müzik icra 
ettiğimizi bizzat ben tecrübe ettim” 
diyor. Layd Montegu, Bayan Monte-
gu mektuplarında ve bu korkunç kaba 
saba, elinde kılıç olan Türk imajına kar-
şı aslında geri planda çok daha rafine, 
kültür ve sanatta Avrupa'nın çok daha 
ilerisine gitmiş bir kültürün olduğunu, 
derinliğin olduğunu anlatmaya çalışır. 
Bu istisnaları da mutlaka bizim hatır-
lamamız lazım. Yani İslam-Batı ilişki-
leri söz konusu olduğunda, kalıp yar-
gılardan mümkün olduğunca kurtulup, 
daha derinlikli nüansları da görebilecek 
bakış açılarına ihtiyacımız var. 

Bu bahisle, son olarak Cem Sultan’dan 
bahsedelim çok kısaca. Onun hikâyesi 
de biliyorsunuz, hem hazin bir hikâye-
dir, hem de İslam-Batı ilişkileri, Avrupa 
Türkiye ilişkilerinde bizim açımızdan 
önem arz eden bir konudur. Malum, 
Cem Sultan aslında sultan olamadan, 
sultan unvanına kavuşmuş tek şehza-
demizdir. O kadar gönüllerde yer etmiş 
ki, Cem Sultan’ın takipçileri ilerleyen 
yüzyıllarda da hep onun hatırasını ya-
şatmaya devam etmişler. Kardeşiyle 
girdiği malum taht kavgasından sonra, 
Cem Sultan maalesef hayatının en bü-
yük hatasını yapıp, Rodos şövalyeleri-

ne teslim olunca, bambaşka bir hayat 
serüveninin başlayacağını muhteme-
len bilmiyordu. Yaklaşık 14 yıl devam 
eden sürgün hayatı boyunca Rodos’a, 
oradan İtalya’ya, oradan Fransa’ya ge-
lip, en sonunda bildiğiniz gibi Napoli’de 
hayata gözlerini yumuyor. Bir rivayete 
göre hastalıktan, bir rivayete göre ze-
hirlenmek suretiyle genç yaşta Cem 
Sultan Avrupa diyarında hayatını kay-
bediyor. 

Roma’dayken esaret döneminde biz-
zat Papa’nın esiri olarak orada tutulu-
yor. Çünkü o zaman hem Avrupalı din 
adamları, hem de siyasiler Osmanlı 
Sultanı’nın kardeşini ellerinde rehin 
tutmanın ne kadar önemli bir şey ol-
duğunun farkındalar ve onu Osman-
lı’ya karşı sürekli kullanmaya çalışı-
yorlar. Fakat ilginç olan şey şu: Cem 
Sultan zaman içerisinde Avrupa'da ef-
saneleşen bir karakter haline gelir ve 
Batı dillerinde “Zizim Sultan” olarak bi-
linir. Zizim Sultan’la ilgili de onlarca ef-
sane üretilir, hikâyeler yazılır. Bunların 
çoğu aşk hikâyeleridir. Cem Sultan’ın 
çok yakışıklı bir adam olduğu söylenir. 
Böyle gürbüz, yakışıklı, asil bir Osmanlı 
şehzadesi, Osmanlı insanı ve sanata 
ve şiire olan yatkınlığı da bilindiği için, 
Cem Sultan geçen hafta Paris’te fa-
lan yerde görüldü; Cem Sultan geçen 
hafta Viyana’da falan yerden çıkarken 
görüldü. Cem Sultan şurayı ziyaret etti 

diye bir efsanenin yayılmaya başladı-
ğını görüyoruz. Halbuki kendisi esaret 
hayatı, hiçbir yere çıkmamış. Böylece 
korkunç Türk imajının karşına bu sefer 
sanatı, kültürü, estetiği, güzelliği tem-
sil eden bir Osmanlı figürünün çıkma-
ya başladığını görüyoruz.

Şimdi, tarihi bütün bu nüanslarıyla 
beraber, bugüne getirdiğimizde, yine 
inişli çıkışlı birçok hadisenin yaşandı-
ğını görüyoruz. Mesela, gene Türklerle 
ilgili olması açısından, Fransız yaza-
rı, şairi, Nobel Edebiyat Ödülü Sahi-
bi Andre Gide, 1910-1912 yıllarında 
İstanbul'a gelir. Oradan İzmir, Konya, 
Bursa ve buraları kapsayan şehirleri 
ziyaret eder ve günlüklerinde bu ha-
tıralarını da yazar. İfadeleri baştan 
ayağa ırkçıdır. Osmanlı Türklerini kaba 
saba, çirkin, konuşmayı bile bilmeyen, 
oturup kalkmaktan bile anlamayan in-
sanlar olarak tarif eder ve der ki, “bu 
topraklarda kültür medeniyet adına ne 
görürseniz, bilin ki bunlar mutlaka Türk 
olmayan birileri tarafından yapılmıştır, 
ya Ermenidir, ya Farisidir, ya şudur, ya 
budur” diye. Andre Gide’nin tasvirleri 
bu dönemde Türk milletini aşağılayan 
tabirlerle doludur. Günlüklerinde o kıs-
mı şöyle bitirir. “Türklere bakınca, daha 
iyi anladım ki, tek bir medeniyet var, o 
da bizim medeniyetimiz.” 

Öteki üzerinden kendini inşa etmek, 
kendini yüceltmek için ötekini cehen-
nem haline getirmek, çirkinleştirmek, 
şeytanileştirme tavrının tipik örnek-
lerinden birisidir Andre Gide. Andre 
Gide’den, 50-60 yıl sonra Jan Polsat 
Egzistansiyalizmin meşhur filozo-
fu, "öteki cehennemdir" diyecektir. 
Hamdolsun, bizde öteki cehennemdir, 
öteki şeytandır kültürü hiçbir zaman 
yayılmadı. Tam tersine, ötekiyle nasıl 
bir arada yaşarız, bir arada yaşama 
ahlâkını nasıl inşa ederiz gayreti gös-
terilmiştir.

DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI İTİBARİYLE
İSLAM-BATI İLİŞKİLERİEĞİTİM-AKADEMİ



Modern Zamanlarda                            
İslam-Batı İlişkileri

Bugüne gelecek olursak, İslam-Batı 
ilişkilerinde birtakım derin sorunların 
yaşanmaya devam ettiğini de bili-
yoruz. Bunu belki Princeton Üniver-
sitesinden En Norten’in tabiriyle 19. 
yüzyıldaki Yahudi sorununu, 21. yüz-
yılda Müslüman sorunu haline gelmesi 
şeklinde ifade edebiliriz. Bununla neyi 
kastediyoruz? 19. yüzyılda aydınlan-
manın artık vaatlerinin, bütün Avrupa 
toplumları tarafından kabul edildiği 
bir dönemde şöyle bir varsayım vardı. 
Artık özgür birey, rasyonel birey, mut-
lu erdemli toplum idealine doğru hızla 
ilerliyor Batı toplumları. Aydınlanma-
nın vaadi de buydu zaten. Aklı merke-
ze alan, insanı merkeze alan yeni bir 
hümanizm felsefesiyle Batı toplumları 
bir büyük aydınlanma yaşayacaklar 
ve geçmişteki bütün sorunlarını artık 
akıl yoluyla çözebilecekler. Fakat daha 
sonra Avrupa'daki Yahudi sorununun 
ciddi bir mesele olduğunu kavradı bir-
çok Avrupalı aydın ve bunu da ilk defa 
formüle eden Karl Marx'tır.

Yahudi Sorunu isimli risalesinde Marx 
bunu anlatır ve özetle şunu söyler: 
“Eğer aydınlanmanın iddialarını test 
edecek, gerçek manada Avrupa'nın 
artık çoğulcu olduğunu ispat edecek 
bir imtihan varsa ,bu da Avrupalıların 
Yahudileri eşit vatandaşlar ve normal 
insanlar olarak kabul etmeleridir. Eğer 
Yahudileri böyle kabul etmezseniz, 
Avrupa hiçbir zaman gerçek manada 
aydınlanmış, rasyonel temellere sahip, 
çoğulcu bir toplum iddiasında bulu-
namaz.” Aslında Marx’ın söylediği çok 
makul ve çarpıcı bir şeydir. Çünkü önü-
nüze bir ideal koyuyorsunuz, ama yak-
laşık 2 bin yıldır husumet beslediğiniz 
bir toplulukla ilgili hiçbir şey yapmıyor-
sunuz. Onları yine dışarıda yok edilme-
si gereken bir öteki olarak kurgulamaya 
devam ediyorsunuz. 

En Norten çok önemli bir tespitte bu-
lunuyor ve diyor ki; “Asında 21. yüz-
yılda Yahudilerin yerini Batıda Müslü-
manlar aldı ve bugün eğer Batı gerçek 
manada çoğulcu, rasyonel, erdemli bir 
toplum iddiasında bulunuyorsa, bunu 
ancak ve ancak kendi içinde yaşayan 
Müslüman toplumları eşit bireyler, aynı 
haklara sahip insanlar olarak kabul et-
tiği zaman gerçekleştirmiş olur.” Bunun 
dışındaki bütün söylemler sadece ha-
vada kalır. O yüzden, bu yükselişe ge-
çen İslamofobi, İslam karşıtlığı, İslam 
düşmanlığı, ırkçılık, göçmen karşıtlığı 
aslında Batı’nın kendi içerisindeki bir 
büyük imtihanı ifade ediyor. İslam top-
lumlarıyla ilişkisi kadar, kendi içindeki 
tutarsızlıkları ortaya koyuyor ve burada 
bir ayna tutuyor. 

Eğer hakikate, gerçeğe, adalete, ahlâ-
ka ve erdeme dayalı bir ilişki biçimi ku-
racaksak, mutlaka bu aynada kimlerin 
olduğunu tespit etmemiz lazım. Aynayı 
tutarken, onlara olduğu kadar, kendi-
mize de tutmamız lazım. Batı’yı eleş-
tirdiğimiz kadar, kendimize de bir ayna 
tutup, özeleştirimizi yapmamız lazım. 

Sonuç

Batı’yı tanımıyoruz, kendimizi hiç ta-
nımıyoruz. Rahmetli Cemil Meriç hep 
bundan bahsederdi. Çünkü geleneği ol-
mayan toplumların geleceği de olmaz. 
Kendi geleneğimizin farkında değilsek, 
onun daha temel eserlerine nüfuz ede-
memişsek, ulaşamamışsak, okuyup 
anlamamışsak, bir gelecek inşasından 
da bahsedemeyiz. Aynı şekilde, kendi-
mizi tanımadan, ötekisiyle bir ilişkiye 
giremeyiz. Kendi İslam geleneğimizi 
tam manasıyla kavrayamadan, Batı 
toplumlarıyla yapıcı, üretici, adil, eşit 
bir ilişkiye giremeyiz. Şüphesiz bugün 
İslam-Batı ilişkilerinde gerilim ve ça-
tışmalar devam ediyor. Bunun devam 
etmesi için çaba sarf eden çevreler de 
var. Çünkü yükselen İslamofobi, göç-

men karşıtlığı, ırkçılık üzerinden yerel 
siyasette rant etmeye çalışan çevreler 
de var ve öyle ki bugün birçok Avrupa 
toplumunda marjinal siyasi görüşler, 
ana akım siyaseti, ana akım medyayı 
belirler hale geldi. 

Üç beş yıl, on yıl, on beş yıl öncesine 
kadar bunlar bir grup marjinal fikirdir 
dediğimiz şeyler, giderek Avrupa’daki 
ana akım siyaseti, siyasi söylemi belir-
ler hale geldi. Bu çok tehlikeli bir trend-
dir. Ama buna karşı biz ahlâki moral 
üstünlüğü yanımızda tutarak, bununla 
mücadele etmek zorundayız. Eğer biz 
düşmanın husumetiyle, ruhundaki ka-
ranlıkla hareket etmeye kalkacak olur-
sak, sadece kendi ruhlarımızı karartırız. 
Bir adım öne geçip, bir adım yukarı 
çıkıp kötüyle nasıl mücadele edeceği-
mizi, iyiyi yanımıza alarak, kötüyü nasıl 
bertaraf edeceğimizi çok iyi analiz edip, 
çalışmak zorundayız. 

Dünyaya söyleyecek bir sözümüzün 
olduğunu unutmamalıyız. Batı’yla veya 
Doğu’yla ilişkiye girerken, bunu belli bir 
ilmî, ahlâki temel üzerinde yapmamız 
gerektiğini bilmeliyiz; ama bunun için 
de önce kendimizi doğru enstrüman-
larla mücehhez kılmalıyız; yani kendi-
mizi doğru yetiştirebilmeliyiz. Eskilerin 
çok güzel bir tabiri var. “Kem alati ile 
kemâlât olmaz” derler. Enstrümanla-
rımız kötüyse, eksikse, nakıssa onunla 
kêmalat elde edilmez. O zaman, de-
mek ki kullandığımız enstrümanları, 
bu okuduğumuz kitaptır, öğrendiğimiz 
dildir, gittiğimiz kurstur, çalıştığımız 
kurumdur, ilgilendiğimiz konulardır, 
yaptığımız spordur. Aklınıza ne gelirse, 
o enstrümanları, o araçları doğru seçe-
bilmemiz ve onları rafine hale getirebil-
memiz gerekir. 

Küreselleşmenin getirdiği bu yapay 
ve sunileşme döneminde, bizim kendi 
geleneğimizin, inancımızın, kültürü-
müzün derinliğini kavrayarak, dünyaya 
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bu perspektiften tekrar bakabilmemiz 
gerekiyor. Gelecek konusunda ümit-
var olabiliriz, karamsar olabiliriz. Ama 
önemli olan burada birer aktör oldu-
ğumuzu hiçbir zaman unutmamaktır. 
Bizler rüzgârın önünde savrulup giden 
bir yaprak parçası değiliz, Allah bize akıl 
vermiş, irade vermiş. Zorluklar, sıkın-
tılar problemler, meydan okumalar ne 
olursa olsun, eğer biz bir aktör ve özne 
olma bilinciyle hareket edebilirsek, bu 
sorunları çözecek kudrete de, imkâna 
da sahip oluruz. 

Önce bunu hissetmemiz, bu özgü-
veni oluşturmamız gerekiyor. Ama bu 
özgüven içinde bunun ilmî altyapısını, 
ahlâki temellerini, tarihi derinliğini de 
eşzamanlı olarak inşa etmemiz gereki-
yor. Bu hepimizin 21. yüzyıldaki kolektif 
sorumluluğudur. Bu hem farz-ı ayndır, 
hem farz-ı kifayedir. Çünkü bu mesele-
lerde öncülük yapacak olan toplulukların 
başında, Anadolu coğrafyasını bin yıldır 
vatan edinmiş insanlar geliyor. Çünkü 
Anadolu irfanının basiretiyle, ferasetiyle 
bizim Doğu’dan Batı’ya angaje edeme-
yeceğimiz, ilgilenemeyeceğimiz hiçbir 
mesele yoktur. Yeter ki, biz nasıl bir ge-
leneğin üzerinde bulunduğumuzu fark 

edelim, o derinliği yeniden keşfedelim. 
Sonrasında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
“Huzur Romanı”nda bahsettiği, Müm-
taz’ın yaşadığı o bunalımları, o krizleri 
artık biz yaşamaz hale geliriz. Yani bir 
tarafta Beethoven, Vivaldi’yi dinlemesi 
kulağına sürekli fısıldanan, ama ken-
di gönlü Itri’de, Dede Efendi’de olan ve 
bu krizi, bu gerilimi sürekli yaşayıp, bir 
kimlik bunalımına giren bir nesil olmak 
durumunda değiliz. Bugün hamdolsun 
Türkiye'nin elinde çok daha büyük im-
kânlar var. Türkiye bugün dünyaya bir 
açık ufuk perspektifinden bakabiliyor 
ve bir özgüvenle ister Batı’yla, ister Do-
ğu’yla, ister Afrika’yla, ister Latin Ameri-
ka’yla olsun ilişkiye geçebilecek, ortak iyi 
için mücadele edebilecek imkân ve ka-
biliyetlere sahip. Umarım hepimiz, genç 
arkadaşlarımız, hocalarımız, bizler hepi-
miz bu yolculukta elbirliği içerisinde bu 
sorunları aşacak yeni fikirleri, yeni im-
kân ve kabiliyetleri birlikte oluştururuz. 

Geleneği olmayan 
toplumların geleceği de 
olmaz. Kendi geleneğimizin 
farkında değilsek, onun 
daha temel eserlerine 
nüfuz edememişsek, 
ulaşamamışsak, okuyup 
anlamamışsak, bir gelecek 
inşasından da 
bahsedemeyiz.

EĞİTİM-AKADEMİ
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  Tarih sadece geçmişi araştırıp günümüze salt bilgi yığını depolayan bir bilim dalı 
olarak kalmamakta aynı zamanda geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bir 
köprü görevi görmektedir. Bu köprü ise ortak bir hafızayı oluşturarak kültürle-
ri canlı tutan bir yapıyı oluşturur. Kısacası tarih, bizimle birlikte bugünümüzü ve 
yarınımızı etkileyerek yaşamaya devam eder. Tarihi anlamlı ve yaşayan bir yapı 
haline getiren ise tarih biliminin salt gerçekliği kadar bizim bugün kendimizi, dün-
yayı ve varlığı nasıl anlamlandırdığımızdır. Geçmişi sadece savaşlar ve yıkım kro-
nolojisi olarak okumak ya da köksüz ve kimliksiz liberal bir ütopya haline getir-
mek yersizdir. Tarihi çok katmanlı olarak okumak bize geçmiş ve bugün hakkında 
önemli ipuçları sağlar.

  Bu kitap, İslam ve Batı’nın tarih boyunca etkileşim içinde olan serüvenini ana 
hatlar üzerinden ele alarak anlatmaya çalışmaktadır. Bu iki dünya ayrı ayrı değil, 
birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimleri açısından ele alınmaktadır. Amaç tek başına 
İslam yahut Batı tarihini anlatmak değil; iki dünyanın tarihini, birbirleriyle kesiştiği 
noktalarda anlamaya ve anlatmaya çalışmaktır. İslam’ın Batı’yla olan ilişkisini “Ben, 
Öteki ve Ötesi” kitabında çoğu yerde yazılmayan verileri ele alarak inceleyen İbra-
him Kalın, geçmişten günümüze Batı ülkelerinin tarih sahnesinde ne rol oynadığını, 
İslam devletleriyle olan ilişkilerini, hedef ve tutumlarını bu kitapta ortaya koymak-
tadır. Kitap, İslam ve Batı kültür tarihini doğru okumamızı sağlayacak tarihe ışık tu-
tan ilginç detaylara, tarihi metinlere ve hikâyelere de yer verilerek oluşturulmuştur.

  Kitapta vurgulanan bir diğer husus ise; İslam ve Batı ilişkileri üzerinden “ben” ve 
“öteki” arasındaki kırılmaları, etkileşimleri ve gerilim alanlarını anlatmaya çalışmak 
ve her ben iddiası üzerinden öteki’nin nasıl okunduğunu ve oluştuğunu irdelemeye 
yardımcı olmaktır. “Ben” ve “öteki” arasındaki ayrımdan kurtulmak ontolojik olarak 
mümkün değildir. Ötekileştirmenin tek taraflı bir tutum olmadığı yadsınamaz bir 
gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam dünyası Batı’yı öteki olarak algılarken, 
Batı’da İslam dünyasını öteki olarak algılamaktadır. Bu iki toplumun kesişen tarih-
leri, aynı zamanda iki algılama biçiminin de tarihidir. Kitabın ana tezlerinden biri 
aralarındaki önemli farklara rağmen İslam ve Batı medeniyetlerinin çatışmak zo-
runda olmadığıdır. “İnsanlar ve toplumlar kendileri kalarak ‘öteki’ ile sağlıklı ve ya-
pıcı ilişkiler kurabilirler. Semerkant’tan Saraybosna’ya, Bağdat’tan İskenderiye’ye, 
İstanbul’dan Kurtuba’ya İslam tarihi bunun örnekleriyle dolu” diyen Kalın kitapta da 
bu fikri yer yer iyimser bir bakış açısıyla vermektedir.

KAGEM KİTAPLIĞI
“Ben, Öteki, Ötesi”
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Başlık, İbn Sina’nın el-Mubâhesât adlı eserinde geçen “Düşünmek, icabete ha-
zırlayan bir yakarıştır.” cümlesinin hat kompozisyonudur. Ayrıca Nazariyat 

İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi ’nin ilk sayısının kapağından alın-
mıştır. Bu cümleyi ilk okuduğumda kendime şu soruları sordum: Düşünmenin 
bizi hazırladığı icabet, hangi davete icabettir? Eğer Şeyhu’r-Reis, düşünmeyi bir 
hazırlık olarak görüyorsa; düşünmek bir amaç değil bir araç olmalıdır. O halde 
düşünmek, hangi amacın aracıdır? 

Düşünmenin insanı icabete hazırladığı davet, ilahî teklifin muhatabı olmaya 
yapılıyor olabilir mi? Cevabın evet olduğunu varsayalım ve devam edelim. Bu 
durumda söz konusu yakarış Tanrı’ya değil insana yapılmalıdır. Çünkü ilahî tek-
lifin muhatabı olmak davetine icabet edecek varlık Tanrı değil insandır. Şu halde 
düşünmek, insanı ilahî teklifin muhatabı olmaya hazırlayan bir yakarış haline 
gelir. Diğer bir deyişle insanı bu icabete hazırlayan şey, düşünmenin bizatihi 
kendisidir. Peki, düşünmek ne demektir? 

Düşünmek, doğal veya kültürel olgu ve olayları, insan zihninin ürettiği veya 
postula ettiği kavram ve modeller aracılığıyla açıklayan yani kaosu kozmosa 
dönüştüren zihinsel edim olarak tanımlanabilir. Kozmos kelimesinin imlediği 
gibi düşünme, nesnesinde düzenlilik (pattern) bulmaya çalışır. Bu nedenle bir 
şeylerin rasyonel olduğunu söylemek, o şeylerin bir düzene sahip olduğunu 
söylemek, bir şeyleri rasyonalize etmek de o şeyleri bir düzene sokmak anlamı-
na gelir. Her düzen, belli kurallarla oluşturulur. Bu nedenle düşünmek, tahayyül 
edilen bir sonucun nedenlerini veya herhangi bir nedenin ortaya çıkarabileceği 
muhtemel sonuçlar üzerinden olgu ve olaylar arası ilişkileri ve bu ilişkilerdeki 
kuralları belirleme işidir. Çünkü bir şeyin nasıl ve hangi nedenlerle hangi şekilde 
meydana geldiği belirlenebilirse, bu nedenlerin kontrol edilmesi insana olgu ve 
olayları yönlendirme gücü verir. Bu da, insanın neden kaosu kozmosa çevirme, 
veri yığınlarını bir düzene sokma ihtiyacı hissettiğini açıklar. Zira düzensiz olan, 
kontrol edilemez, bu nedenle de öngörülemezdir. İnsan, kontrol edemediği ve 
öngöremediği şeyler karşında tedirgin olur, korkar ve beşerî faaliyetlere başla-
yamaz. Eğer insan, doğal veya kültürel düşünce nesnesinin işlevsel bir modelini 
oluşturmayı başarırsa, etrafında olup bitenlerin nedenlerini de bilecek, kendi 
sürekliliği için bu olaylara müdahil olup onları yönlendirebilecek ve böylelikle be-
lirlenen değil belirleyen haline gelebilecektir. 

Düşünme için dil zorunludur (Dil için de düşünme zorunludur; bu nedenle 
Grekçe logos kelimesi hem düşünme, hem de konuşma anlamına gelir.) Nes-
neleri adlandırarak hafızamıza kaydederiz, deneyimlerimizi ya da duygula-
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rımızı dil ile ifade eder ve paylaşırız. 
İnsanlığın deneyimleri ve bilgi birikimi 
de dil ile kodlanarak kitaplarda sakla-
nır. İnsanların hafızası, medeniyetle-
rin kütüphaneleri vardır.

Nesneleri özel ve genel adlarla tas-
nif ederiz. Özel adlar, dış dünyadaki 
var olanları temsil ederken, cins adlar, 
diğer ifadeyle genel adlar, belirli ni-
telikleri ortak olan nesne kümelerini 
temsil eder. Bazı adlar ise olumsuz 
içeriklidir. Erdem, iyi, güzel gibi ad-
lar mukayese yapılarak oluşturulur 
ve temsil ettikleri bir nesne yoktur. 
Erdem, iyiyi ve güzeli belirlemek için 
değil, erdemsizi, kötüyü ve çirkini be-
lirlemek için kullanılır. Diğer bir deyiş-
le olumsuz adlar “ideal”dir; olmayan 
ama olması gerekendir. 

Düşünmek adlarla yani kavramlarla 
matematik yapmaktır. Ratio, oranla-
mak yani ifadeler arasında zincirle-
me bağıntılar kurarak belli sonuçları 
öncüllerden zorunlu olarak çıkarsa-
mak demektir. Eğer iki ad bir önerme 
olarak birbirine bağlanırsa ve yüklem 
olan ad, özne olan adın ifade ettiği 
her şeyi ifade ediyorsa, bu önermeye 
“doğru önerme” denir. Örnek olarak 
“İnsan canlı bir varlıktır.” önerme-
sinde, “canlı bir varlık ” olmak “insan” 
adında içerildiği için bu önerme doğ-
rudur ya da “Bir üçgenin iç açıları top-
lamı 180 derecedir.” önermesi, Öklid’in 
aksiyom ve postulatlarında içerildiği 
için doğrudur. Çıkarım işlemleri ise 
geçerli olmalı yani mantık kuralla-
rı çerçevesinde yapılmalıdır. Mantık, 
akıl yürütmenin doğru biçimidir. 

Bu tür önermeler kurmak için nesne-
ler tasnif edilmeli ve tanımlanmalıdır. 
Diğer bir deyişle, kullanılan adın neyi 
temsil ettiği açıkça belirlenmelidir. 
Fakat bu tanımlama rastgele değil, 
teorik bir çerçeveye göre yapılmalıdır. 
Çünkü gözlemlenemez var olanlara 
referans veren teorik terimlerin ya da 
kavramların anlamı, bilimsel teorinin 
aksiyomlarınca, yapılan tanımlarca ve 
ölçüm araçlarınca belirlenir. Örnek ola-
rak “kuvvet” kavramının anlamı, New-
ton’un doğa yasalarına, ölçüm araçla-
rına, tanımlarına ve deneysel-mate-
matiksel çıkarımlarına göre belirlenir. 
Aynı şekilde “kütle” kavramı da “kuv-
vet” kavramı gibi doğrudan gözlemle-
nemez; ancak teori kabul edildiğinde 
varlığı kabul edilip dolaylı olarak he-
saplanabilir bir mahiyet kazanır. Bu 
nedenle, duyusal karşılığı olmayan var 
olanlara referans veren teorik kav-
ramlar metafizikseldirler. Ölçüm araç-
larının belirlenmesi ise tümüyle me-
tafizik bir tartışmadır ve hâkim doğa 
tasarımına yani insan zihninin içinden 
doğaya baktığı çerçeveye yaslanır. Bu 
çerçeveye bilim felsefesinde paradgi-
ma denir. 

Ya insan, yukarıda zikredilen türde bir 
açıklama modeli oluşturamaz, etrafın-
da gerçekleşen olayları açıklayamaz, 
onları yönlendiremez ve belirleyen 
değil olaylar tarafından belirlenen pa-
sif bir duruma mecbur kalırsa ne olur? 
Bunun cevabı çok basit: İnsan mutsuz 
olur. Çünkü iradesi yani özgürlüğü elin-
den alınmıştır. Aristoteles’in Politika’da 
dediği gibi “Köleler ve hayvanlar özgür 
değildir, bu nedenle de mutluluktan 
pay alamazlar.” Peki, kölelerin ve hay-
vanların pay alamadıkları bu mutluluk 
nasıl bir mutluluktur? 

Burada bir parantez açmak ve bir 
kavram çiftine açıklık getirmek, İbn 
Sina’nın sözünden hareketle çıktığımız 
yolculuğu daha da kolaylaştıracaktır. 

Mutluluk ile haz aynı şey değildir. Haz-
da akıl yani muhasebe yoktur; bu ne-
denle de zarar çoktur. Burada özgürlük 
ile kastedilen güdüsel özgürleşme de-
ğil, aklî özgürleşmedir. Çünkü güdüsel 
özgürlük hazza, aklî özgürleşme ise 
mutluluğa yöneliktir. O halde mutluluk 
bedenî değil, zihnî bir eylemin yani dü-
şünmenin sonucudur. Bu nedenle haz 
dolu bir yaşam, mutlu bir yaşam de-
ğildir. Mutluluk, bedenle değil; yaşama 
anlam vermeyle ilgilidir. 

Bu kısa parantezden sonra devam 
edelim. Eğer hal buysa, bu durumda 
düşünmek, aslında irade sahibi olma-
nın yani özgür olmanın aracı haline 
gelmektedir. Acaba İbn Sina gerçekten 
düşünmenin bizi özgürlüğe yani irade 
sahibi olmaya hazırladığını mı söylü-
yor? Eğer akıl yürütmemiz doğruysa 
cevap, evettir; yani özgürlük ile ilahî 
teklifin muhatabı olmak aynı anlama 
gelmektedir. 

O halde denklem şu hale gelecek-
tir: İnsan; özgürlüğe yani pasif değil 
aktif olmaya, belirlenen değil belirle-
yen olmaya davet edilmektedir. Esir 
olanlar belirleyemez, belirlenirler. Ne 
olduklarını, nasıl olduklarını açıklaya-
cak kavramları olmadığı için modeller 
kuramaz, olup bitenleri açıklayamaz, 
olup bitenlere müdahil olup onları yön-
lendiremezler. Sürekli yönlendirildikleri 
için de, onları yönlendirenlere kızmak-
tan ve söylenmekten başka bir şey 
yapamazlar. Daha da kötüsü, bazen 
yönlendirildiklerini bile anlayamazlar. 

İbn Sina’nın “Düşünmek, icabete hazır-
layan bir yakarıştır” cümlesinde sırasıyla 
“düşünmek”, “icabet” ve “hazırlamak” 
kelimelerinin referanslarını açık kılma-
ya çalıştık. Şimdi biraz da düşünmenin 
neden bir yakarış olduğu meselesi üze-
rinde duralım. Düşünmek acı dolu bir 
terbiye süreci olduğundan kuşkunun ve 
çelişkinin ateşinde yanmak yani acziyet 

İnsanlığın deneyimleri 
ve bilgi birikimi de dil ile 
kodlanarak kitaplarda 
saklanır. İnsanların hafızası, 
medeniyetlerin 
kütüphaneleri vardır.
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içinde kıvranmak anlamına gelir. Acziyet 
içinde kıvranan ve çelişkilerini aşmaya 
çalışan her insan, bilinçli veya bilinçsiz 
bir çözüm yakarışı içindedir. İbn Sina, 
düşünme ediminin bizatihi kendisinin 
özgürlüğe-irade sahibi olmaya- doğru 
acziyet içinde bir yürüyüş, çözüm için bir 
yakarış olduğunu söyler. Düşünürün ni-
şanesi de hüzündür. 

Peki, düşünmek yani bu acziyet içeri-
sindeki yürüyüş, düşünürü nasıl bir öz-
gürlüğe ulaştırmaktadır? Düşünür tüm 
kayıtları reddeden, “Lâ ilâhe” diye diye 
tüm zincirlerden kurtularak özgürlüğe 
doğru yelken açan insandır. “Lâ” diye-
rek, kendini tüm tanrıcıkların karşısına 
koymakta, hepsini reddetmekte ve ya-
payalnız kalmaktadır. Tabii ki özgürlük 
ile kastedilen, düşünsel zincirlerden ya 
da alışkanlıklardan kurtulmaktır. Yok-
sa insan, bedensel zincirlerinden asla 
kurtulamaz; hiç kimse açlığına veya 
susuzluğuna hayır diyemez. Burada 
kastedilen zincirler, içine doğulan ve 
sorgulanmadan kabul edilen ilkeler, 
kalıplaşmış ilişkiler ve anlam verme bi-
çimleridir. Düşünür, bu ilkeleri, kalıplaş-
mış ilişkileri ve anlam verme biçimlerini 
reddetmekte ve içinde yaşadığı toplu-
mun dışına atılmaktadır. 

Metaforik olarak Platon’un mağarası, 
düşünmeyenlerin, davete icabet et-
meyenlerin olduğu yerdir; gerçekte ise 
pazarın yani dünyevî ilişkilerin mekâ-
nıdır. Mağarada yaşayanlar, düşünme-
dikleri için kalıpların ve biçimlerin esiri 
olmuşlardır. Görünüşte bir pazarda, 
gerçekte ise bir mağarada yaşamak-
tadırlar. Kendini icabete hazırlamadan 
yani düşünmeden yaşayan kalabalık-
ların dünyasıdır burası. Hakikat, eski-
den beri mecazların ardına saklanır.  
Özgürlük çok pahalıdır; bu yola düşen 
kişi hesaplarını, prangalarını ve gençli-
ğini içeride bırakmadan mağara dışına 
çıkamaz.

Düşünmenin yürüdüğü yol dairesel-
dir; bu nedenle yeniden çokluğa dönül-
melidir.  Toplumdan uzaklaşarak ilahî 
bir aydınlanma yaşayan bir peygam-
berin, bu süreç sonrasında ait olduğu 
topluma dönmesi gibi Platon’un ma-
ğarasından çıkan düşünür tekrar ma-
ğaraya dönmek zorundadır. Düşünür 
Lâ diyerek yola çıkmış ve tevhide yani 
özgürlüğe ulaşmıştır. Burası tevhid 
makamıdır; çünkü düşünür, tüm ta-
rafların üstüne çıkarak hepsini üst bir 
ilkede meczetmekte, kalıpların ve bi-
çimlerin prangaları ayağına dolanma-
dığı için çelişkileri kolayca aşmaktadır. 

Bölmemekte, birleştirmektedir; bir kıl-
maktadır. Artık halkını yanlıştan, kötü-
den ve çirkinden alıkoymak ve onlara 
“eşref-i mahlûkat” olmayı hatırlatmak 
vazifesini üstlenmiştir. Çünkü “Alimler, 
peygamberlerin vârisleridir.” 

Cemil Meriç, hakikatin “her çağda el-
bise değiştiren bir tanrıça” olduğunu 
söylemişti. Çünkü Platon’dan beri ehl-i 
keşf filozoflar, hakikatin - her ne ka-
dar çıplak olsa da (nude veritas)- çıplak 
olarak ifade edilemeyeceğini, onunla 
karşılaşma deneyiminin öznel olduğu-
nu, bu deneyimi sadece metaforlara 
başvurarak diğer insanlara sezdire-
bileceklerini iddia ederler. Bu ekol için 
hakikat, anlatılabilmek için her zaman 
metaforlara, mecazlı anlatımlara yani 
elbiseye ihtiyaç duyar. Elbise, hakikati 
görebilmemiz için başlangıç nokta-
mızdır ama eğer yola çıkan kişi ehil de-
ğilse, elbiseyi tanrıça, mecazı hakikat 
zannedip klişelere boğulacak ve zaafı-
nı kapatmak için görünüşünü abarta-
caktır. Zira insan, güçlü olduğu yerde 
gövde gösterisi yapmaz, zayıf olduğu 
yerde yapar. 

Elbiseler her dem değişir; değişme-
lidir. Çünkü her elbise, zamansal ve 
mekânsaldır. Düşünürün vazifesi, ha-
kikatin değişen bu yanını güncellemek-
tir. Düşünür, onu içinde yaşadığı çağın 
gereklilikleri, prangaları, anlam verme 
biçimleri ve ilişkilerine göre yeniden dü-
zenlemeli ve ifade etmelidir. Bir başka 

DÜŞÜNMEK İCABETE HAZIRLAYAN BİR YAKARIŞTIR

Düşünür, içinde yaşadığı 
toplumun potansiyellerini ve 
bariyerlerini açıklamakla 
yükümlüdür. Yoksa, insanların 
özgür iradelerini yok sayarak, 
onlara nasıl yaşamaları 
gerektiğini söyleyen bir yaşam 
koçu değildir.
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ifadeyle düşünür, içinde yaşadığı top-
lumun potansiyellerini ve bariyerlerini 
açıklamakla yükümlüdür. Yoksa, insan-
ların özgür iradelerini yok sayarak, on-
lara nasıl yaşamaları gerektiğini söyle-
yen bir yaşam koçu değildir.

Düşünür, halkına yazarak ulaşır; yani 
bir yazardır. Latince “auctor” yazar, “au-
ctority” ise otorite demektir (İngilizce 
autor ve autority kelimelerinde olduğu 
gibi). Düşünürün otoritesi vardır ama 
gücü (potestas) yoktur. O sadece ileriyi 
göstermekle mükelleftir; oraya doğru 
halkı yürütme vazifesi ise eşrafın; yani 
toplumun ileri gelenlerinindir. Düşünür, 
bu yürüyüşte sadece atılacak adımla-
rın meşruiyetini sağlayan kişidir. Eğer 
sözleri sahihse, er ya da geç bir yerler-
den yankılanacaktır. Bu yankılanmanın 
gecikmesinin nedeni ise elbisecilerdir. 
Onlar, abartılı görünüşleri ile pazarda 
dolaşıp milletin kulaklarını kendi klişe-
leri ile meşgul ederler.

Yazının buraya kadarki kısmında, İbn 
Sina’nın sözüne karşılık vermiş ol-
duğumuz varsayımsal bir cevaptan 
hareket ederek teorik bir “açıklama” 
tablosu çizdik. Bu tablo olgu ve olaya 
götürülüp denetlenmelidir ki sıhhati 
ölçülebilsin. 

Şimdi bu teorik çerçeve içinden, İslam 
medeniyetinin niçin modernite karşı-
sında edilgen bir duruma düştüğüne 
bakalım. Bugün İslam toplumlarının, 
dünyada ne siyaseti, ne ekonomiyi ne 
de bilimi yönlendiremedikleri açıktır. 
Yönlendiremedikleri için de aktif değil 
pasif, dolayısıyla özgür değil esirdirler. 
Bu meselenin anlaşılabilmesi için kısa-
ca modern medeniyetten bahsetmek 
gerekmektedir. 

Her medeniyet, kendisinden hareketle 
doğanın ve insanın kavrandığı ve yo-
rumlandığı bir dünya görüşü üzerinde 
durur. Hiçbir olgu ve olay yalın olarak 

var olmaz, her zaman belli bir tasarı-
mın ışığında var olur. İnsanın pratik ve 
tinsel her işine nüfuz eden ve anlam 
veren dünya görüşü, doğaya ve insa-
na dair bilgi birikimince, bu bilgi biri-
kimi de onun gerçekliğe uygulanması 
neticesinde elde edilen maddi-manevi 
sonuçlarca meşrulaştırılır. Diğer bir de-
yişle bir medeniyetin insana, topluma 
veya doğaya bakışını meşrulaştıran 
şey, bu bakışın ürettiği “iyi” sonuçlardır.  

Modernite söz konusu olduğunda, 
bu “iyi” sonuçlar, sistematik bir bi-
çimde “fayda”ya indirgenmiştir. Nite-
kim, Descartesçı metafiziğin üzerinde 
yükselen Newton fiziğinin açılımları, 
sonraki süreçte özellikle Bernoulli ai-
lesi tarafından doğaya uygulanmış ve 
teknik pek çok icadın kapıları açılmış-
tır. Bu icatlar da Batı Avrupa ülkeleri-
ne, dünyanın geri kalanı üzerinde bir 
hegemonya kurma imkânı vermiştir. 
Batı Avrupa ülkeleri bu sayede zen-
ginleşmiş, insanlarının refah seviyeleri 
artmış ve daha iyi yaşamaya başla-
mışlardır. O halde en baştaki gerçeklik 
tasarımı faydalı sonuçlar ürettiği için 
meşrudur. Zira, meşruiyetin modern 
ölçütü; adalet, iyilik, doğruluk değil, 
işlevselliktir. Modern ahlak da, bu yüz-
den pragmatiktir (faydacıdır). 

Peki, buradaki metafizik nasıl bir 
metafiziktir? Bu metafizik, temelde 
Descartes tarafından formüle edil-
miştir. Harvey’in tıbbî çalışmalarından 
haberdar olduğu anlaşılan, kendisi de 
sinir sistemi fizyolojisi üzerine çalışan 
Descartes, hayvanların doğa yasala-
rına göre çalışan otomatlar olduğunu 

düşünmüştür. Ona göre; “Düşünüyo-
rum, o halde varım” önermesindeki 
“düşünen şey” (Res Cogitans), insanın 
bedensel varlığından tümüyle bağım-
sız olan ve evrende doğa yasalarına 
tabi olmayan, bu nedenle özgür irade 
sahibi olan tek varlıktır. Özgür iradesi 
ile doğal süreçleri kontrol etme ve do-
ğayı kendi önünde diz çöktürme imkan 
ve hakkına sahiptir. İnsan bedeni bir 
ruha sahiptir ama onu canlı yapan ve 
hareket ettiren şey ruh değildir; çünkü 
insanın bedeni otomattır. Res cogitans 
(gayr-ı maddi töz) maddeden tümüy-
le ayrıdır; sadece insanda bulunur ve 
dolayısıyla fizik yani tüm doğa bilimleri 
ruha referans verilmeden yapılmalıdır. 
Doğa bir makinedir ve onu harekette 
tutacak herhangi bir gayr-ı maddî un-
sura gereksinim yoktur. 

Descartes, Ortaçağ ana damar ge-
leneğinden gelen akıl-nefs-beden 
üçlü ayrımında, hareket ettirici ilke 
olan formu-nefsi (psūchê) ortadan 
kaldırarak klasik üçlü yapıyı parçala-
mış ve Küllî Logos ’u bireysel Cogito’ya 
dönüştürmüştür. Grek felsefesinde 
insan aklı, evrenin düzenine bağlı ola-
rak konumlanırken, modern felsefede 
evrenin düzeni, Res Cogitans ’a göre 
konumlanır. Diğer bir deyişle, gerçeklik 
kendinde nasılsa öyle değildir; insan 
onu nasıl tasarımlarsa öyledir.

Descartes, bu doğa makinesini açık-
lamak için bazı ilkeler (hareket yasa-
ları) postula etmiş ve geometrik çıka-
rımlarla (çünkü madde uzamdır) tüm 
fiziksel açıklamaların yapılabileceğini 
iddia etmiştir. Bu tasarımlama çerçe-
vesi, Galileo’nun ve Kepler’in bulguları 
ile birleşip Newton’a ulaştığında or-
taya ünlü Principia Mathematica kitabı 
çıkmıştır: Modern bilim. Yukarıda da 
zikredildiği üzere bu kitabın potansi-
yelleri sonraki süreçte teknik icatlara 
kapılar açmış ve işlevselliği, yeni meş-
ruiyet kaynağı olarak tanımlamıştır. 

Her medeniyet, 
kendisinden hareketle 
doğanın ve insanın kavrandığı 
ve yorumlandığı bir dünya 
görüşü üzerinde durur.
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Modernite, bir dünya tasarımı iddia-
sı olarak öncelikle Katolik ve Ortodoks 
Hıristiyan medeniyetlerinde, akabin-
de Osmanlı İmparatorluğu üzerinden 
İslam medeniyetinde ve sonrasında 
Hint ve Çin medeniyetlerinde düşünce 
ve inanç krizlerine yol açmış ve onları 
siyasî, ekonomik ve düşünsel yenilgile-
re sürüklemiştir. Çünkü yukarıda bah-
sedilen medeniyetlerin dayandıkları 
metafizikler işlevsellikçe meşrulaştırıl-
maz. Onlar yaşamın anlamının yaşamın 
kendisinde değil, bu yaşamın ötesinde 
olduğuna inanmışlardır. Buna göre in-
san, yeryüzünde iyiliğin, doğruluğun, 
güzelliğin ve adaletin uygulayıcısıdır ve 
diğer varlıklar ile birlikte oluşturulmuş 
olan piramidin en tepesinde, maddî 
olan ile tinsel olanın kesiştiği yerdedir; 
bir yüzü gökyüzüne, makûl olana ba-
karken (ruh); bir yüzü dünyaya, mahsûs 
olana (beden) bakar. Onlar için yaşamın 
bir amacı vardır; bu sebeple “niçin”lerini 
yitirmiş bir “nasıl”ı anlayamazlar; çünkü 
salt işlevsellik onlar için anlamsızdır. Bu 
realiteyi kavrayamadıkları için yeni ta-
sarıma uyum gösterememişler, açık-
lama modellerini güncelliyememişler 
ve bunu başaran Batı Avrupa’lılar ta-
rafından edilgen kılınıp yönlendirilerek 
sömürülmüşler ve bunun sonucunda  
özgürlüklerini yitirmişlerdir.

Modernite, Descartes’ın açtığı yolda 
ilerleyerek insanı hiyerarşik (ontolojik) 
üstünlüğünden edip onu hayvanlar-
dan bir hayvan haline getirdi (Darwin). 
İnsan, her hayvan gibi güdülerinin esiri 
olmuş halde çıkarlarının peşinde koşan, 
hazzı maksimize, acıyı minimize et-
meye çalışan bencil bir varlıktı (Smith). 
Vahşi doğada hayatta kalabilmek ve 
kendini güvende hissetmek için toplu-
mu oluşturmuştu (Hobbes), ama top-
lumsal ilişkiler onun güdülerini bastır-
masına yol açacak kurallar yaratmıştı 
(Freud). En başından beri savaş vardı 
doğada; ya efendi ya köle olmuştu in-
san (Hegel). Hatta bu savaş modern 

dönemde toplumsal olarak burjuva ile 
işçi sınıfı arasında devam etmektey-
di (Marx). Dahası, eskilerin söylediği 
gibi kadın-erkek ilişkileri bir elmanın 
iki yarısı şeklinde değil,  “tarih boyunca 
hep erkeğin kazanmış olduğu” bir sa-
vaş üzerinde yükseliyordu (Feminizm). 
Modern metafizik insanı ve doğayı 
çatışmacı bir tasarım üzerinden kavrı-
yordu. Bu kavrayışı meşrulaştıran şey 
de, yukarıda ifade edildiği gibi, açıklama 
modellerinin sahiplerini etkin ve hâkim 
kılmasında gizliydi. 

Burada altı çizilmesi gereken husus 
şudur: İslam medeniyeti, düşünmediği 
için yenilmemiştir. Batı Avrupa’da, İs-
lam medeniyetinin elindeki tasarımın 
açıklama, dolayısıyla yönlendirme im-
kânından kat kat daha işlevsel başka 
bir açıklama modeli inşa edilmiştir. 
Daha iyi açıklayan, açıklanan şeyin 
esaretinden kurtularak ona hâkim 
olur. Karşıdakinin açıklama modeli, sizi 
sizden daha gerçekçi açıklıyorsa, onun 
esiri haline gelirsiniz. Çünkü sizi o ta-
nımlamaya başlar; kendi hikâyenizi 
size o anlatmaya başlar. Sizin başınıza 
gelen olayların nedenlerini sizden daha 
açık seçik görür. Bir saatten sonra ona 
tabi olursunuz, “ne yapmam gerekiyor 
kurtulmak için” diye sormaya başlar-

sınız. İşi ehline tevdi edersiniz. Tıpkı, 
bir ekonomistin ekonomiye dair yo-
rumlarına yahut bir hekimin sağlık ile 
ilgili yorumlarına itibar etmeniz gibi, 
kendini, onaylanmış bir tasarıma yas-
layarak konuşan toplum bilimcilere de 
aynı şekilde itibar edersiniz; onların 
sizin hakkınızda yaptığı tespitleri cid-
diye alırsınız. Onların reçetelerini uy-
gulamaya çalışırsınız. Çünkü açıklayan, 
açıklanan şeyi kontrol eder. 

İbn Sina’nın sözünü kendimize hare-
ket noktası yapıp düşünsel bir yolculu-
ğa çıktık ve birtakım sonuçlara vardık. 
Eğer ulaşılan sonuçlar yaşama götü-
rüldüğünde olgu ve olaylara bir açıkla-
ma sağlıyor ve dünyada olup bitenleri 
netleştiriyorsa, o zaman düşünmenin 
hakkı veriliyor demektir. Yok, ulaşılan 
sonuçlar kafa karıştırıyor, olgu ve olay-
ların gerçek nedenlerini görmemizi en-
gelleyecek şekilde terimleri belirsiz bı-
rakıyor, nedensellik ilişkilerinin hakkını 
vermediği gibi, bir de tam tersi yaşam 
reçeteleri sunuyorsa, bu bir düşünme 
faaliyeti değildir. 

Dünyayı yönlendirenler, zannedildiği 
gibi ekonomik gücü ellerinde bulun-
durduklarından değil, teorik güce sa-
hip olduklarından bunu yapabilmekte-
dirler. Bu ikisi arasında bir nedensellik 
ilişkisi değil, bir bağlılaşım (korelasyon) 
vardır. Çünkü insan önce düşünür, 
sonra eyler. Aksi takdirde eylem bi-
linçsiz ve doğuracağı başarılar tesa-
düfi olacaktır. İbn Sina bize, düşünme 
olmadan özgür iradenin, yönlendirme 
gücünün yani bilinçli eylemin var ola-
mayacağını hatırlatmaktadır. Kulak 
verelim..

DÜŞÜNMEK İCABETE HAZIRLAYAN BİR YAKARIŞTIREĞİTİM-AKADEMİ
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TÜRKİYE MESELELERİ 
SÖYLEŞİLERİ
TÜRKİYE’DE DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİNİN DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY & Doç. Dr. Lütfi SUNAR

DOÇ. DR. LÜTFİ SUNAR- Hepinize iyi 
akşamlar, hoş geldiniz. Hem güncel 
hem de kadim konularımızı konuşaca-
ğımız, toplumsal meselelerimizi birlik-
te ele alacağımız bir zemin oluştura-
bilmek amacıyla KAGEM bünyesinde 
böyle bir söyleşi serisini başlattık. Tür-
kiye’nin kadim meseleleri nelerdir ve 
hangilerini ilk önce konuşmamız ge-
rekir diye düşünürken elbette ki için-
den geçmekte olduğumuz dönemin 
koşulların bize getirdiği bazı konuları 
konuşarak başlatmayı uygun gördük. 
Malumunuz Türkiye’de siyasal mo-
del arayışlarının çok yoğunlaştığı bir 
dönemdeyiz. Türkiye’de öteden beri 
çerçevesi çizilen bir devlet-toplum ko-
numlanması vardı. Bu devlet-toplum 
konumlanmasının değiştiğine dair bazı 
iddialar var. Bu değişimin nedenini ay-
rıca tartışmak gerekiyor. Bu anlamda 
Türkiye’de devlet-toplum ilişkilerinin 
belki de bundan yüz yıl sonra Türkiye 
tarihi yazılırken içinden geçmekte ol-
duğumuz dönemin özel bir bakış açı-
sıyla değerlendirilemesi gerektiğine 
dair birtakım iddialar da var. Bu iddi-
aları bugün irdeleyeceğiz. Gerçekten 
öyle bir tarihsel dönemde miyiz? Ger-
çekten devlet-toplum ilişkileri yeniden 
mi oluşuyor? Devlet ile toplum arasın-
daki münasebeti yeniden oluşturmak 
için neler yapılabilir? 

Elbette ki bu konuyu konuşmak kolay 
değil, tarihî bir müktesebat, siyasal 
yaşam ve siyasal tarihe dair bir pers-
pektif gerektiriyor. Bu anlamda Türki-
ye’de bu derinlikte konuşabileceğimiz 

birkaç isim var sadece. Bunların ba-
şında Ali Yaşar Sarıbay geliyor. Kendisi 
de sağ olsun bizleri kırmadı, Bursa’dan 
buraya kadar geldi. İnşallah bereketli 
bir söyleşi olur. 

Türkiye’de sosyal bilimlerde bir me-
seleyi konuşurken onun siyak-siba-
kından başlamak çok modadır. Bu 
konuyla ilgili de belki işin tarihsel çer-
çevesinden başlamakta fayda var. 
Türkiye’de devlet-toplum ilişkilerinin 
tarihsel çerçevesi hakkında neler söy-
leyebiliriz? Nasıl bir tarihsel çerçeveye 
sahip? Nerelerden, hangi yönelişler-
den geçerek modern Türkiye’nin dev-
let-toplum ilişkileri oluştu?

PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY - Te-
şekkür ederim önce, hem bu davetiniz 
hem de eski bir dost olan Lütfi Sunar'la 
bir araya getirdiğiniz için. Böyle bir prog-
ramı benimle başlatmanız da bana ayrı 
bir onur bahşetti. 

Öncelikle devlet-toplum ilişkilerinin 
tarihsel arka planını ortaya çıkarabil-
mek için şu başlangıcı yapmamız ge-
rekiyor. Herhangi bir devlet, bir siyaset 
olgusundan bağımsız düşünülebilecek 
bir organizasyon, bir yapılanma değil-
dir. Siyasetin ne olduğunu bilirsek, en 
azından benim burada kullanacağım 
siyaset tanımının ne olduğunu ortaya 
koyabilirsem bu devlet-toplum ilişkisi-
nin tarihselliğine de kolayca geçmemiz 
mümkün olabilir. 

O da şu: Siyaset, toplumun maddi ve 

Türkiye Meseleleri Söyleşileri programından derlenmiştir.
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maddi olmayan kaynaklarının otorite 
marifetiyle - eliyle, aracılığıyla- dağıtı-
mıdır. Bu otorite devlettir. 

Şimdi bu noktada dağıtımın mahiyeti-
ne biraz bakmamız lazım. Yani özellikle 
demokrasi içinde konuşacaksak elbet-
te bu otorite devlete vücut veren se-
çilmiş bir iktidardır. Dolayısıyla, dağıtı-
mını da bu demokrasi çerçevesini esas 
alarak yapmakla yükümlüdür. Birinci 
husus bu. Fakat bu dağıtım her hâl ve 
şartla bir kere “patronaj” dediğimiz bir 
mekanizmayı ister istemez gündeme 
getirir. Otoritenin marifeti de buradadır 
zaten. Bu patronaj demokrasiyi tahrip 
eden bir şey değildir; çünkü toplumları 
birbirinden farklı kılan özellikler vardır. 

Tarihe doğru gittiğimizde bir adalet 
dairesinden bahsettiğim zaman me-
raklı dinleyicilerin nezdinde çağrışımı 
uyanacaktır. Bu da devlet-refah-ser-
vet ve adalet ilişkisinden oluşuyor. Kı-
nalızade Ali Efendi “Daire-i Adliyeyi” 
tanımlarken diyor ki: “Servet olmadan 
devlet olmaz.” Yani bir devletin varlı-
ğı bir varlığa bağlıdır; maddi ve maddi 
olmayan varlıklar diyelim buna. “Halkın 
refahı olmadan da servet olmaz. Adalet 
olmadan refah olmaz. Devlet olmadan 
da adalet olmaz.” Başa döndüğümüzde, 
demek ki servet devleti, devlet refahı, 
refah adaleti devlet aracılığıyla dağıtı-

yor. Bizim devlet-toplum ilişkimiz bu 
çerçevede algılanmalıdır. 

Modern Türkiye’ye geçtiğimiz zaman, 
Osmanlı ve Cumhuriyet arasında ko-
puş varmış gibi bir algı var. Aslında bi-
çimsel olarak o kopuş var, ama bizler 
yani meseleye biraz sosyolojik bakma-
ya çalışanlar dip dalgalarına bakarız. 
Zira o kopuşun olmadığını gösteren bir 
kültür var. 

Şöyle tamamlayayım: Türkiye’de “pat-
ronaj” dediğimiz zaman sanki belli zih-
niyette bir partinin veya bir siyasi ide-
olojinin uyguladığı bir mekanizmaymış 
gibi bir algı var. Bu çerçevede bilimsel 
bir araştırmadan bahsedeceğim. 1977 
yılında Prof. Dr. Ergun Özbudun'un 
-partiler üzerine çok iyi çalışan birisiydi- 
siyasi partilerle ilgili İzmir’de il bazında 
yaptığı ampirik araştırmada ortaya çı-
kan durum; Üç partinin, Orta sağ Ada-
let Partisi, orta sol Cumhuriyet Halk 
Partisi, radikal sol Türkiye İşçi Partisii 
üçü de bazı ilçelerde belediyelere sa-
hipti. Her biri bu patronaja yani otorite 
eliyle dağıtıma çok yatkın bir kültürü 
hayata geçiriyorlardı. 

DOÇ. DR. LÜTFİ SUNAR - Eskilerde 
bir söz var “Ağalık vermeyle yiğitlik vur-
mayla.” Bu devleti yansıtan bir şeydir. 
Devlet verir, gözetir, kollar, dağıtır ve bir 
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şekilde toplumu koruyan, kollayan bir 
mekanizmadır. Bu bahsettiğiniz adalet 
dairesi, dâhili adalet eski İran’dan beri 
süregelen bir felsefedir. İlk formülas-
yonları da budur. Hatta Aristo Politics’de 
bunu biraz da küçümser, yani bunu 
verimli bir yönetim mekanizması ola-
rak görmez, çünkü bu biraz da büyük 
bir siyasal yapıyı gerektiren bir şey-
dir. Yeniden dağıtmak için daha büyük 
mekanizmalar kurmanız, imparatorluk 
kurmanız gerekir. Şehir devleti yeniden 
dağıtmaz, şehir devleti temerküz (mer-
kezîleşme) ile tanımlanır. 

Belki kadim Osmanlı’dan başlamak 
bu anlamda daha doğru, çünkü mo-
dernleşmeye geçeceğiz. Yani devlet ve 
toplum arasında bir tür adalet, dağıtım, 
yeniden dağıtım, bir meşruiyet çerçe-
vesi oluşturuyor ve yönetimi meşru 
hâle getiren bir çerçeve bu. 

PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY - Şimdi 
bu patronaj patronyal sistem Weber’de 
olan bir şeydir. Yani belki biraz daha so-
mutlaştıracak olursam, Kınalızade Ali 
Efendi de olduğu gibi devleti büyük bir 
aile olarak düşünün. Devlet, baba; ev-
latları da vatandaşlar. Baba, coğrafya, 
nüfus genişledikçe “Ben sana şu gö-
revi veriyorum, sana şu kaynağı tahsis 

ediyorum.” şeklinde adalete dayanarak 
bir yönetim sergiliyor. Yani evlatlar ara-
sında o eşitliği pek bozmayan bir şey. 
Mesela, Cumhuriyeti düşünün; modern 
bir yapılanma; Atatürk, Fethi Okyar ile 
İsmet Paşa arasındaki o siyasi çatış-
mayı çözerken çağırıyor ikisini “Ben 
sizin babanızım, sizler de benim evlat-
larımsınız. Dolayısıyla…” diye başlıyor. 
Süleyman Demirel rahmetlinin lakabı 
zaten “Baba” idi ve konuştuğu zaman 
da “benim memurum”, “benim hocam”, 
“benim askerim” diye konuşurdu. Yani 
bu baba figürü bizim, bazı yerlere nasıl 
kaydığımızın da belki bir ipucu olacak. 

DOÇ. DR. LÜTFİ SUNAR - Batılılar buna 
“despotik devlet” diyorlar ve biz de onu 
olumlayarak “Kerim devlet”e çeviriyo-
ruz yani biraz devletin pozisyonunu güç 
merkezli okumak sanki. Bana Osmanlı 
devletini sanki Weber’in modern dev-

letlerin oluşturduğu formülasyonu hiç 
de modern olmayan bir siyasal sisteme, 
bir toplumsal yapıya uyarlaması gibi de 
geliyor. Ama bu tartışma çok uzar. 

PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY - Şu 
kadarını söyleyip bitirelim tartışmayı. 
Mesela bir siyasi kültür demokrasi için-
de gerçekleşiyorsa işlevi de farklılaşa-

bilir. Yani baba örneğinde olduğu gibi… 
Bir parti de olabiliyor bu. Öyle davran-
sın anlamına gelmez tabii. 

DOÇ. DR. LÜTFİ SUNAR - Modernleş-
meyle birlikte bu değişti yani o adalet 
merkezli, dağıtım merkezli iktisadi yapı, 
sosyal, siyasal yapı gitti, yerine bürokra-
si merkezli, gücü merkezileştirme eğili-
minde olan bir modern devlet aracı gel-
di. Bu maceraya biz, Tanzimat’la birlikte 
başladık. Osmanlı toplumsal yapısı, cid-
di bir biçimde özerkliklerle örülmüş bir 
toplumsal yapı; etnik, dinî, iktisadi, askerî 
özerklikler var. Bu anlamda özerkliklerle 
örülmüş bir toplumsal yapısı, bir siyasal 
yapısı var. Fakat Tanzimat döneminde 
bunlar ayağımıza bağ olmaya başladı. 
Biz Batı karşısında merkezî gücümüzü 
kaybettikçe, çözümü merkezileştirme-
de aramaya başladık ve Tanzimat’la 
birlikte bir merkezileşme girişimi de söz 
konusu oldu. Çünkü "karşımızda bize 
galebe çalan Düveli Muazzama, mer-
keziyetçi bir yönetim anlayışıyla kendi 
sistemlerini geliştirmiş ve bu sırada bize 
galip gelmişler" olarak yorumlanmıştı. 
Osmanlı elitleri ve yönetimi dolayısıyla 
Tanzimat’la birlikte bir merkezileşme 
kararı da verdiler. İsterseniz bundan bi-
raz bahsedelim hocam. Yani bu adalet 
merkezli, dağıtım merkezli siyasal anla-
yış, sistem, nasıl modern, merkeziyetçi, 
bürokratik yapıya dönüşerek siyasal 
kültürümüzü ve devlet-toplum ilişkile-
rini etkiledi? 

PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY - Mo-
dernleşmeyle birlikte değişen siyasi 
kültürde, “bireyleşme” dediğimiz bir 
olgu çıktı. Ben kendi analizlerimi sür-
dürecek olursam; aslında devleti bir 
cemaat olarak görmek lazım. -Tabii, 
her ne kadar bu “cemaat” lafı şimdi 
kirlendiyse de…- Bir cemaati belirle-
yen unsurların hemen hepsi devlet için 
kullanılabilir. Sadakat, dayanışma, az 
önce bahsettiğim o adalet sayesinde 
bir dağıtım, şefkat, korumacılık. Devle-
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tin modernleşmeyle birlikte bu tabanı 
eridi. Buna bazı sosyologlar “sıcak çev-
re” veya “daire” diyor. Yani bireyleşme 
ve bireye özgü çıkar davranış kalıpları 
çok muteber hâle geldi. Artık herkes 
kendi başına sanki cemaatmiş gibi 
davranıyor veya o şekilde olduğunu 
zannediyor. Bu devletin şirket gibi bir 
yapılanma şeklinde görülmesine kadar 
sürdü. Küreselleşmeyle beraber sona 
erdi. Yani esas olan, çıkarlar, fayda/ma-
liyet analizi veya bu olduğunda ya da 
olmadığında müdahaleler. Bunu kesin-
likle bir döneme veya bir partiye yöne-
lik kullanmıyorum. Türkiye’de kültürün 
değişiminden bahsediyorum. Bunu 
Osmanlı’nın gerileyiş döneminden bile 
başlatabiliriz. Lütfi hocamın belirttiği 
gibi gerilemeyle beraber merkezileşme 
meydana geldi. Bunun iki göstergesi 
var. Birincisi bu Arazi Kanunnamesidir, 
ikincisi de Vilayet Nizamnamesi dedi-
ğimiz şeydir. Yani mümkün olduğu öl-
çüde arazileri ve yetkileri bir elde veya 
merkezde toplamak. Bununla birlikte 
Türk olmayan unsurların başkaldırısı 
oldu. Yani merkezileşme aynı zaman-
da bireyleşmeye giden yolu da para-
doksal olarak bir anlamda açmış oldu. 
Tabiri caizse “Burada devletin sahibi ben 
olursam veya devlet mekanizmalarının 
kontrolü benim elimde olursa işler daha 
iyi gider.” gibi bir zihniyeti gündeme ge-
tirdi. Bu anlayış birey grubu için veya 
bir dinî cemaat için de düşünülebilir. 
Zira 15 Temmuz'a buralardan da gidil-
di belli ölçüde ve âdeta devlet stratejik 
bir iktidar savaş alanı haline geldi. Yani 
“Devlet benimse iyidir, benim değilse 
kötüdür” anlayışı hâkim oldu. 

Genel olarak hâkim elit grup kaybet-
meye başladığı zaman veya kendisine 
vaat edilenler yerine gelmediği zaman 
bir muhalefete imkân tanıyan hâl tar-
zını tercih ediyor. Mesela -Türkçeye de 
çevrildiğine memnun oldum- Daron 
Acemoğlu’nun Diktatörlük ve Demokra-
sinin Ekonomik Kökenleri kitabında am-

pirik araştırmalarla ortaya çıkardığı so-
nuçlardan bir tanesi budur. Bunun için-
de birçok ülke de olmakla birlikte Türki-
ye’ye de değiniyor. Yani kaybetme, za-
ten bir kazananı teşvik, kışkırtma tabiri 
caizse. Bir de hukuk… Bundan önceki 
dönemde yargıçlar yönetimi dediğimiz 
“jüristokrasi”, aslında sacayağı diyebile-
ceğimiz, askerî, yargı, belli ölçüde eko-
nomik alanları kapsayan bürokrasiler 
üzerinden bir hegemonya kurulmuştu. 
Bunların iktidarları aşınmaya başladığı 
zaman alternatifleri zaten gündeme 
geliyor, o imkânı tanıyorlar. Bunu da 
küreselleşme sağlıyor. Dünya değişi-
yor, eski Türkiye-yeni Türkiye ayrımı bir 
anlamda doğru bir ayrımdır. Dünyada 
her şey gibi yargı da değişiyor.

DOÇ. DR. LÜTFİ SUNAR - Evet, bu 
mesela bizim din nosyonumuzu belir-
leyen, toplumda belirli formellikleri, be-
lirli kalıp yargıları barındıran anlayışın 
kökenini ben biraz bu muhafazakârlaş-
mayla birlikte eski ulemanın üretmiş 
olduğu bir direniş hattı, daha tutucu bir 
din anlayışı olduğunu düşünüyorum. 
Bu çok tartışmalı bir mesele. 

Buradan şu konuya geçmek doğru 
olacak diye düşünüyorum. “Devlet ile 
toplum koptu, bir merkez oluştu, bir 

de bu merkezi ele geçirme çabası içe-
risinde olan, merkezden konum alma 
çabası içerisinde olan bir çevre ortaya 
çıktı.” şeklinde Şerif Mardin’in benim 
katılmadığım güçlü de bir iddiası var.  
Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz? 
Yani gerçekten de modernleşme hat-
tında devlet elit bir bürokrasinin eline 
geçip toplumdan koptu mu? Bu kopu-
şun varsa hatları nelerdir? 

PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY - 
Devlet-toplum kopukluğunu kabul 
etmiyorum. Mesela, sivil toplum kav-
ramı bu bağlamda kullanılıyor ama iki 
boyut gözden uzak tutuluyor. Birincisi, 
“sivil toplum” analitik bir kavram yani 
sanki devlet burada, bir de başka bir 

yerde toplum var gibi bir algı. Bu son 
derece yanlış. Oysa tabanı olmayan, 
toplumu olmayan bir devletten bah-
setmek mümkün değil. Sivil toplu-
mun bir de normal bir boyutu var. O 
da şu: Devlet, iktidarı dışında kalan 
alanlarda vatandaşların gönüllü ve 
iradi olarak birbirleriyle girdiği ilişkiler. 
Bu ilişkilerin devletin ağzına bakarak 
yürütülen ilişkiler olmaması gereki-
yor. Birbirlerinin hak ve hukukunu da 
gözeten bir etik zemin üzerinde inşa 
edilmesi gerekiyor. Toplumda bu ne 
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kadar eksikse, bir kısmı devletin de 
kendisinden yana olmasını talep edi-
yor ve bu mücadele devlete yansıyor. 
Buna bazıları “sınıflar” diyor, bazıları 
“gruplar” diyebilir, bazıları “kimlikler” 
diyor, “etnisite” diyor, vs. Yani patro-
najı eleştiriyor; çünkü patronajın esası 
bir hizmet karşılığı destek sağlamak 
veya dayanışmanın unsuru hâline ge-
tirmek. İkincisi: Devletin küçültülmesi, 
toplumdan kopuk vs… Elit tabakanın 
tavrı bu imajı vermiş olabilir ama reel 
politik öyle işlemiyor. Bugün diyelim 
ki cenazesini istediğiniz yere göme-
mezsiniz değil mi? Belediyelerin yani 
otoritenin gösterdiği bir yere… “Ben 
dedemi çok seviyorum, evimin da-
mına gömeceğim.” diyemiyorsunuz. 
“Benim diplomaya hiç ihtiyacım yok, 
babam bana çok şey öğretti, istediğim 
işe girebilirim.” dediğinizde sizden dip-
loma istiyorlar, bunu da devlet veriyor 
sonunda, nüfus kâğıdını devlet veriyor 
gibi… Yani doğumunuzdan ölümünüze 
kadar, hatta bazı açılardan sonrası bile 
devlete bağlı oluyor. İşleyişin bunu ne 
kadar yansıttığı veya işleyişte bunun 
ne kadar aksadığı başka bir şey. 

DOÇ. DR. LÜTFİ SUNAR - Hocam, bir 
süreklilik içerisinde, bir ana hat içeri-
sinde yeni bir siyasal formasyon orta-
ya çıktı. Bu süreç aynı zamanda devle-
tin bir burjuva oluşturma süreciydi de. 
Yani siyasal sistemin kendisini destek-
leyecek bir iktisadi güç oluşturma giri-
şimleri de söz konusuydu. Osmanlı’da 
Abdülmecid Efendi’den başlayarak bir 
millî burjuvazi oluşturulması, devletle 
eklemlenmiş, devletin siyasi gücünü 
besleyecek bir burjuva oluşturulması 
uğraşı söz konusu oldu. Biraz da son 
yıllarda özellikle bazı iktisadi güç mer-
kezlerinin yine siyasal angajmanlar 
aracılığıyla oluşturularak başka yeni 
bir millî burjuvaziye bir güç devri mi 
gerçekleşiyor şeklinde bir tartışmayı 
da beraberinde getirdi. İsterseniz bu-
radan hareketle modernleşme süreci 

içerisinde siyasal sistemi destekleye-
cek bir iktisadi merkezileşmeyi biraz 
açabilirsek iyi olabilir, oradan da 15 
Temmuz sonrasına geçeriz. 

PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY - Yine 
siyasetin tanımına dönelim. Devletin 
tanımına şunu ekleyebilirim. Dedik ya 
“Maddi ve maddi olmayan kaynakların 
otorite marifetiyle dağıtımı.” Bunun 
arka yüzü: Kim, neyi, nasıl, ne kadar 
alıyor? Yani dağıtıyorsunuz ama bi-
rilerine dağıtıyorsunuz. Bir talepten 
bahsetmeden bir dağıtımdan bahse-
demeyiz. Gidişata aday bir yapılanma, 
burjuvazi gerekiyorsa bu dağıtımın 
tabii burjuvazi lehine olması lazım. 
Çünkü biz millî burjuvazi yaratıyoruz. 
Oysa atlanan nokta şu; bir sınıf ya-
ratılmıyor. Şimdi bizde “sivil toplum” 
dediğimiz zaman, devlet karşısında 
özerkliği olan -kopukluğu anlamında 
değil- devletin ağzına bakarak hâl ve 
hareketini belirlemeyen, kendi gönül-
lülüğü ve iradeliliği çerçevesinde kendi 
yapısını sürdürebilen bir oluşumdan 
bahsediyoruz. Yirmi beş yıldır sivil 
toplum (STK) başkanı olanlar var. Ama 
adı sivil toplum. Peki, neresi sivil bu-
nun? İskoç Aydınlanmasının önemli 
figürlerinden Ferguson diyor ki: “Sivil 
toplum -ki benim bazı çalışmalarımda 
da değindiğim bir tezdir o- eğer etik 
zeminde gitmezse despotizme her 
zaman kayabilir.” 

DOÇ. DR. LÜTFİ SUNAR - Neticede 
biz devlet ve toplum arasında bir ko-
puş olduğuna dair bir kanaate sahibiz. 
15 Temmuz'la ilgili bu anlamda çeşitli 
değerlendirmeler yapılıyor. Bunu bir 
imkân, bir kazanım olarak görenler var. 
Devletin toplumla yeniden barışması, 
toplumun devlete yansıması şeklinde 
değerlendirenler var. O anlamda siz bir 
imkân görüyor musunuz ya da imkân-
ları nerede görüyorsunuz? Biraz de-
ğerlendirebilir misiniz?

PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY - 
Bursa’da Yenikapı Ruhu ile alakalı bir 
toplantı olmuştu, kıramadığım televiz-
yoncu bir arkadaşımız, oraya çağırdı. 
Ben eğer biraz toplumu tanıyorsam 
-mesafeli davranmaya çalışıyorum, 
objektif gözlem yapmaya çalışıyorum- 
bu ruh falan kalmaz demeye kalmadı, 
bozuldu, aynı kavgalar… Çünkü böyle 
bir yönümüz var. Bu yönümüzle biraz 
yüzleşmemiz gerekiyor. 

Ben, 15 Temmuz’un bu yüzleşmeye 
bir fırsat tanıdığını düşünüyorum. Yani 
çok büyük bir badire atlatıldı. Her şey 
yolunda gidiyor gibiyken birden köp-
rüde askerler, tanklar, uçaklar vs. olay 
büyüdü. Buraya, devletin sahiplenil-
mesi meselesinden geldik. Doğu top-
lumlarında bence devletin cemaat gibi 
bir yapısı var. 

 “Biz yanıltıldık” veya “kandırıldık” söyle-
minin ben belli ölçüde samimi olduğuna 
inanıyorum. Neticede biz burada konu-
şuyoruz, birbirimizi tanıyoruz ama be-
nim derdim bir derneğin başkanlığını ele 
geçirmekmiş mesela. Bunu kimse tah-
min edemez. Cemaatin devlet çerçevesi 
içine oturtulması anlamında söylüyo-
rum. Yani normal cemaat ne ise devle-
tin aynı şekilde yapılanması söz konusu. 
Doğu devletlerinin belirleyici olmasa bile 
baskın özelliğidir bu. Çünkü cemaat de-
diğimiz yapı tarafından insanlara cazip 
gelen şeyler söylendi. Dinin dışlanması, 
küçümsenmesi, Türk-İslam’ı, ılımlılık, di-
yalog, teknolojiyi dışlamamak bambaşka 
bir çeşitlilik, çoğulculuk, oraya komünis-
ti katılıyor, liberali var, muhafazakârları, 
milliyetçisi, herkes vardı. Bunlar insan-
lara çok aykırı gelmiyordu. Ama sonunda 
az önce söylediğimiz şeyler oldu.

Benim derdim, bu zemini hazırlayan 
sosyolojik mekanizma neydi, bunu bi-
raz resmetmeye çalıştım. Bu da devle-
tin sosyolojik olarak cemaatimsi yapısı 
veya özelliği. 
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Peki, eksiklik neler? Eksiklik var ki bu 
şekilde nüfuz etme söz konusu oldu. 
Birincisi, bu sivil toplumun gücü me-
selesi. Etik boyutu normatif boyu-
tundan koparıldığı ölçüde sivil toplum 
diye bir şey yok. Yani vatandaşların 
birbirinin gözünü oyduğu bir toplum-
sal yapılanma sivil toplum değildir. 
Bu, despotizme her an açık olabilecek 
bir ihtimali içerir. 

İkincisi ve en önemlilerinden bir ta-
nesi siyasal kurumların zayıflığı. Biz-
de kurumlaşma son derece zayıf. Bu 
da bu patronajın kurumsal bir çerçe-
venin dışında bir mekanizma olarak 
yerleştirilmeye çalışılmasıyla ilgili 
bir şey. Bir de bir kurumu binalardan 
ibaret görmemeliyiz. Yani normlar, 
değerler ve bu değerler arasında hi-
yerarşi, yapılanma dediğimiz bir şey 
var. Siyaset de bu anlamda kuruldu, 
aile de, üniversite de… Özellikle üni-
versiteyi ele alalım. Üniversite men-
subu olarak girdiğiniz anda unvanınız 
başka, ilerlerken başka, kriterler baş-
ka, bambaşka… Şimdi işletme mantı-
ğıyla yönetilen -çok açık söyleyeyim, 
hemen hemen tüm üniversiteleri 
kapsayan, belki bunun dışında kalmış 
olanlar vardır- projecilik dediğimiz, 
puan toplama dediğimiz, meraktan 
uzak, okumadan uzak, sadece bir 
puan peşinde olan bir akademisyen 
grubu var. Hiçbir şey olmaz burada. 
Bu sadece bir örnek. Bir kere bu ku-
rumların zayıflığı. 

Üçüncü bir husus: Bu ekonomik kay-
nak dağılımındaki adaletsizlikler, me-
kanizmaların zayıflığı. Yani bir yandaş 
yararlandırması meşru görülüyorsa 
ve buna alkış tutuluyorsa bu yanlış 
bir şey. Çünkü bunun dışında kalanları 
bambaşka bir hınca mahkûm ediyor-
sunuz, sürüklüyorsunuz. Demokrasi 
açısından bu hınç birikimi çok tehlikeli 
bir şeydir. Buna dikkat edilmesi lazım. 
Eşitsizlik de bununla ilgili. 

Tabii, siyasi, ekonomik krizler var. Yani 
biz bunu dünyadan kopuk bir şekilde 
düşünemeyiz. Mesela bugün doların 
artması çok tesadüfi bir şey değil. Güçlü 
olanlara bakıyorsunuz, ekonomik am-
bargolar vs. Bununla baş edebilmenin 
en önemli yolu kendi içindeki eşitlikçi 
anlayışı koruyabilmektir. Ancak “Biz 
bunun da inşallah üstesinden geliriz.” 
çözüm değil. Yani inşallah geleceğiz ta-
bii, geliriz ama mesele o değil, gelmek 
için ne yapmamız lazım? O mekaniz-
maları yerli yerine oturtabilecek miyiz? 

Bizim küresel bağlarımız. Şimdi bu 
küresel bağların başında da en son 
taşıdığımız Avrupa Birliği. Avrupa Bir-
liğinin bizi oyalaması kadar biz de Av-
rupa Birliğini oyalıyoruz aslında. Yani 
tutumumuz belli değil. Çok isteyen bir 
tavır gösteriyoruz, bu tavır “Zaten ka-
bul görmeyecek...” En ufak bir şeyde, 
tavizde hemen celalleniyoruz. Mesela 
alınan karara baktığımızda “hiçbir hük-
mü yoktur”u ben bütün otoritelerin bir 
hafta boyunca tartıştığını gördüm. Hiç-
bir hükmü yoksa hiç tartışmazsınız. Bu 
imajı da vermemek lazım. Diyeceksiniz 
ki: “Bir karar alınmış, onun hiçbir hük-
mü yok, tartışmaya bile değer görmü-
yoruz.” O kadar. 

Şunu söyleyerek bitireyim: Her birimiz 
bu toplumda yaşıyoruz, bu toplumun 
üyeleriyiz. Bu toplumun, Türkiye’nin 
iyiye gitmesini istiyoruz. Bu hepimizin 
canıgönülden desteklediği bir düşün-
cedir, buna inanıyorum tabii. Ancak 
bu bizim gördüğümüz yanlışları söy-
lememize engel değil. Eleştirel olmak 
kötü bir şey değil. Bakın, fikir ile küfür 
ayrı bir şeydir. Hakaret, küfür, fikir ola-
maz zaten, onları tamamen bir kenara 
atacağız. Fakat iktidarların, kim olursa 
olsun, gerçekten bir müzakere zemini 
hazırlayarak dinlemesi lazım ama öyle 
bir noktaya getiriliyor ki, ya muvafık ya 
muhalifsin. Bu her zaman böyle oldu 
Türkiye’de. Bunun arası var. Muhalif 

olabileceğimiz şeyler de var, elbette 
muvafık olacağımız şeyler de var. İn-
şallah bunda da muvaffak oluruz. 

DOÇ. DR. LÜTFİ SUNAR - Kurum-
sallaşmaya vurgu yapmanız burada 
önemli. Diyalog kanallarının toplumla 
bürokrasi arasında açık olmasına ve 
bu geçişliliklerin sağlanmasına vurgu 
yapmanız, aynı zamanda, eşitsizliklerin 
giderilmesi ve paylaşımın belki yeniden 
düşünülmesine vurgu yapmanız çok 
önemli. Bugünkü “egemen” tartışma-
da da neredeyse hiç vurgulanmayan 
noktalara değinmeniz yönüyle de çok 
istifade ettik. Yani arka planda işleyen, 
belki ilk bakışta göremediğimiz ama 
meselelerin gerçek zeminini oluşturan 
veriler açısından son derece önemli bil-
giler aktardığı için Hocama çok teşek-
kür ediyorum, çok keyif aldığım zengin 
bir söyleşi oldu.
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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 
mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Çorum 
İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak 
akademik çalışmalarına başladı. Ankara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek 
lisansını ve doktorasını bitirdi. Hitit Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesinde 2009 yılında doçent, 
2014 yılında profesör kadrosuna atandı. Halen 
aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalış-
maktadır. Ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği 
bulunmaktadır. Fıkıh ve fıkıh usulü, Osmanlı-
larda füru ve usul çalışmaları, Türk ve Osmanlı 
düşünce tarihi, helal gıda araştırmaları ilgilen-
diği konular arasındadır. TSE bünyesinde oluş-
turulan “Helal Gıda Akademik İstişare Heyeti” 
üyeleri arasındadır. Ünlü Osmanlı âlimi Şeyh 
Bedreddin’in et-Teshil, Letaifü’l-işarat ve Ca-
miu’l-fusuleyn adlı eserlerini çeviren heyette 
yer almıştır. Osmanlılarda Fıkıh Usulü Çalış-
maları-Hadimi Örneği, Ebu Hanife ve Anadil-
de İbadet, İslam Hukukunda Boşama Yemini, 
Fetvada Dil ve Üslup yayınlanmış çalışmaları 
arasında yer almaktadır.  

Ülkemiz ve İslam dünyası için bir tehlike oluşturduğu gibi düzenlediği terör sal-
dırılarıyla bütün insanlığın güvenliğini tehdit eden DEAŞ yapılanmasının ideolojisi 
ve dini söylemi hakkında bilgi vermek, her şeyden önce bu örgütün ağına dü-
şürmek için hedef kitle olarak seçtiği genç kuşakların aydınlatılması bağlamında 
önem taşımaktadır. İlgili yapının ve gerçekleştirdiği eylemlerin vahametini göz 
önünde bulunduran Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tehlikeye dikkat çekmek için 
2014 yılında yaklaşık yüz elli kadar âlimin iştirakiyle “Dünya İslam Âlimleri Barış 
ve Sağduyu İnisiyatifi” adı altında bir toplantı düzenlemiş, 2015 yılında “DAİŞ’in 
Temel İdeolojisi ve Dini Referansları Raporu” ve 2016 yılında da “Dini İstismar ve 
Tedhiş Hareketi DEAŞ” başlıklı iki rapor yayımlamıştır. Bu yazıda, önemli ölçüde 
son yayımlanan rapordan yararlanarak, örgütün ideolojik söylemi hakkında bilgi 
vereceğiz.   

DEAŞ’ın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan sürecin Rusya’nın Afganistan’ı işga-
li ve sonrasında yaşanan mücadelelere kadar götürülmesi mümkündür. 11 Eylül 
saldırıları, Irak’ın işgali, el-Kaide ve DEAŞ gibi yapılanmaların ortaya çıkması için uy-
gun ortamı sağlamıştır. Şüphesiz bu tür örgütlerin doğuşu, faaliyetleri ve amaçları 
dünya üzerinde nüfuzunu artırmak isteyen hegemonik güçlerin bölgeyle ilgili yakın 
ve uzak hedeflerinden bağımsız düşünülemez. Bölgenin stratejik önemi nedeniyle, 
dış güçlerin buraya yönelik emelleri sürdüğü müddetçe, DEAŞ vb. yapıların ortaya 
çıkmasına neden olan sebepler varlığını koruduğu sürece, etkisiz hale getirilecek 
bir örgütün yerini bir başkasının alması kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu yapılanmalar 
şu veya bu din anlayışının ürünü olarak değerlendirilemezler. Bunların varlık se-
bebi güç mücadelesine dayanan siyasi konjonktürdür. Ancak DEAŞ vb. örgütler 
varlıklarını meşrulaştırmak ve taraftar toplamak için din dilini ve İslami kavramları 
kullanmaktadır. Bu nedenle ilgili yapıların ideolojik dini söylemi üzerinde durmak 
gerekmektedir. Bu söylem üzerinde yapılacak tahliller, DEAŞ’ın itikat ve fıkıhla ilgili 
İslami kavramları, kendi stratejik hedeflerine ulaşmak için nasıl bir araç olarak kul-
landığını gözler önüne serecektir.

DEAŞ’ın Dini Anlamaya Yönelik Bir Metodu Var mı?  

Terör örgütü DEAŞ’ın dini söylem ve yorumlarında göze çarpan en önemli özel-
lik, seçmecilik ve pragmatizmdir. Herhangi bir ayetin, hadisin veya fıkıh ya da ke-
lam literatürüne ait bir referansın tarihi ve sosyal bağlamı, nasların bütünlüğü 
ve o ilmin genel çerçevesi içerisinde işgal ettiği yer hiç önemli değildir. Önemli 
olan o metnin örgütün çıkarına hizmet eden bir argüman haline dönüştürülüp 
dönüştürülemeyeceğidir. Bu bakış açısıyla hareket ettiğinizde bir ayeti bile, ör-
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gütün eylemini destekleyen bir veri 
şeklinde yorumlayabilirsiniz. Nitekim 
tarihi süreçte DEAŞ’ın yaptığı bu çar-
pıtmanın ilk olarak Hariciler tarafından 
uygulandığı görülecektir. Bu tavrın en 
çarpıcı örneklerinden birisi Harici re-
islerinden Nâfî b. el-Ezrak tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Kavminin ilgisiz 
tutumu ve baskılarından iyice bunalan 
Hz. Nuh’un Rabbine yakarışının ifadesi 
olan “…Ey Rabbim, yeryüzünde kâfir-
lerden yuva kuran kimse bırakma! Eğer 
onları bırakırsan kullarını saptıracak 
ve sadece günahkâr ve inançsız kişi-
ler doğuracaklardır.” (Nûh, 71/26-27)  
ayetinden Nafi b. el-Ezrak tarafından 
trajik bir sonuç çıkartılmıştır. Onun bu 
ayete dayanarak yaptığı yoruma göre 
Haricilerin tekfir ettikleri muhaliflerin, 
ergenlik çağına erişmemiş çocukları 
bile öldürülebilir.1 Bu örnek, bağlamın-
dan koparılarak bir ayetin, nasıl yanlış 
yorumlandığını ve masumların katlini 
meşru gösteren bir argüman haline 
getirildiğini göstermektedir. DEAŞ’ın 
yorumlarında da benzer bir tavrın izle-
rini görmek mümkündür.  Örnek olarak 
Yüce Allah’ın kâinat üzerindeki tasarruf 
ve egemenliğinden bahseden “Biliniz 
ki yaratma da buyurma da yalnız O’na 
aittir” (el-Araf, 7/54) ayeti örgütün do-
kümanlarında Türkiye’de yapılacak “şirk 
seçimlerinden” uzak durulması hük-
müne (!) dayanak olarak gösterilmiştir.2 
Kur’ân’ı bu şekilde pratik bir amaç için 
seçmeci bir şekilde okuyan örgüt, mi-
litanlarına Kur’ân’ın hiçbir ön bilgi ve 
donanım olmaksızın okunmasını tel-
kin etmektedir. Örgüt mensuplarından 
Ebü’l-Berâ el-Hindî, 2014 yılı Temmuz 
ayında yayınlanan bir videosunda şöy-
le demektedir: “Mushafı açın ve cihad 
ayetlerini okuyun, her şey açıkça anla-
şılacaktır. Bütün âlimler bana diyorlar ki 
(Bu farzdır; Şu farz değildir; şu dönem 
cihad zamanı değildir)…Bunların hepsi-
ni bir tarafa bırakın ve Kur’ân okuyun. 
Cihadın ne olduğunu öğreneceksiniz!”3 
Bu tavsiye örgütün stratejisindeki il-

kesizliği gösteren çarpıcı bir örnektir. 
Meseleye örgüt açısından bakıldığında, 
belirli bir usul ve donanım çerçevesin-
de nasları anlamaya çalışan birinin ko-
layca manipüle edilerek canlı bir silaha 
çevrilmeyeceği açıktır. Bu durum ise 
örgütün amaçlarıyla bağdaşmamak-
tadır. Bundan dolayı örgüt ideolojik 
bir yönlendirmeyle Kur’ân’ın iç bütün-
lüğünden, ayetlerin tarihi ve sosyal 
bağlamından azade bir şekilde, ayet 
metinlerinin lafzi düzeyde birer slogan 
olarak anlaşılmasına ve anlatılmasına 
çaba sarf etmektedir. 

DEAŞ’ın dini algılama biçimi çağdaş bir 
dini-siyasi ideoloji olan selefîlik akımı 
içerisinde değerlendirilebilir. Bu kav-
ram, İslam dünyasının içinde bulun-
duğu durumdan kurtulmasının selef 
dönemindeki din anlayışına dönmekle 
mümkün olacağını savunan, kendisini 
Ahmed b. Hanbel, İbn Teymiyye gibi 
âlimlerle meşrulaştırmaya çalışan bir 
akımın adı olarak 20. Yüzyılda ön plana 
çıkmıştır.4 DEAŞ özellikle Muhammed 
b. Abdüvehhab ve takipçilerinin şe-
killendiği Vahhâbî çizgideki literatürle 
söylemlerini desteklemeye çalışmak-
tadır. Ancak DEAŞ’ın şiddet yanlısı ol-
ması, kendisini diğer Vahhâbî-Selefî 

çizgideki gruplardan ayırmaktadır. 
Bunun en bariz örneği ise örgütün 
dokümanlarında Suud yönetimine ve 
ulemasına çok ağır eleştiri ve suçla-
maların yöneltilmesidir. Dini metinleri 
seçmeci ve pragmatik bir tarzda yo-
rumlayan DEAŞ, bu anlayışla itikadi ve 
fıkhi kavramlara kendi amacına hiz-
met eden içerikler yüklemektedir.

DEAŞ’ın İtikadi Kavramlara Yaklaşımı

DEAŞ’a göre Müslüman, örgüte bağlı 
olan, örgütü destekleyen ve örgütün 
kontrol ettiği bölgelerde yaşayan kişi-
lerdir. DEAŞ kendisine muhalif olanları 
dışlamakta, onları tekfir ederek (kâfir 
olduklarını ileri sürerek) İslam dininden 
çıktıklarını iddia etmektedir. Mutezile 
ve Haricilerin iman anlayışıyla para-
lel düşen, tasdik ve ikrarın yanında 
ameli de imanın bir parçası sayan bu 
anlayış, Ehl-i Sünnet’in ana bünyesi-
ni temsil eden Maturidî ve Eşarîler’in 
imanı tasdik ve ikrardan ibaret gören, 
büyük günah işlese de ehl-i kıblenin 
tekfir edilmeyeceğini savunan kucak-
layıcı tavrıyla bağdaşmamaktadır.* 
Bundan dolayı örgütsel dokümanlarda 
Maturidî-Eşarî çizginin temsil ettiği 
kucaklayıcı anlayışa saldırılmakta, ilgili 
yaklaşım “ircâ bidati” şeklinde suçla-
malara hedef yapılmaktadır. Zira böyle 
bir iman anlayışı, örgütün muhalifleri-
ni tekfir eden dışlayıcı tavrının önünü 
kesmektedir. 

Örgütün istismar ettiği kavramlardan 
birisi de “irtidat” kavramıdır. İrtidat, bir 

1 el-Müberred, el-Kâmil fi’l-lüga ve’l-edeb, nşr. Abdülhamîd el-Hindâvî, y.y. ts., III, 105.
2 Konstantiniyye Dergisi, 1437/4, s. 62.
3 Risâle Meftûha ile’d-doktor İbrahim Avvâd el-Bedrî el-Mulakkab bi “Ebû Bekr el-Bağdâdî”, s. 4-5 
   (http://www.lettertobaghdadi. com/14/arabic-v14.pdf).
4 Mehmet Ali Büyükkara, “Günümüzde Selefilik ve İslami Hareketlere Olan İlgisi”, Tarihte ve Günü-
müzde Selefiler, İstanbul 2014, s. 485.
* Yine Ehl-i Sünnet içerisinde yer alan Ehl-i Hadis grubu da amelin imana dâhil olduğunu ileri sür-
mekle beraber, benimsedikleri birtakım alt ayrımlarla ameldeki eksikliğin insanı dinden çıkarmaya-
cağını savunmuşlardır. 

DEAŞ’ın dini algılama 
biçimi çağdaş 
bir dini-siyasi ideoloji olan 
selefîlik akımı içerisinde 
değerlendirilebilir. 
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kimsenin açıkça inkâr ederek İslam di-
ninden çıkması veya başka bir inanca 
girmesidir. Ancak örgüt bu kavrama, 
kişinin şeriatın küfür saydığı inanç, söz 
veya filleri işleyerek dinden çıkması 
anlamını yüklemekte, hangi eylemin 
küfür sayıldığına da kendisi karar ver-
mektedir. Bu tavır İslam ulemasının 
“herhangi bir kişinin bir eylemi birçok 
açıdan küfür sayılsa bile, isterse zayıf 
bir yoruma dayansın bir yönden te-
vil edilme ihtimali varsa o kişi mümin 
sayılmalıdır” şeklindeki anlayışına5 uy-
mamaktadır. Ayrıca irtidat meselesiyle 
ilgili delillerin tarihi ve sosyal bağlamı-
na bakıldığında karşımıza farklı bir tab-

lo çıkmaktadır. İrtidat eden bir kişi için 
Kur’ân-ı Kerim’de uhrevi azap dışında 
maddi bir müeyyide öngörülmemiştir.6 
Hz. Peygamber’in maddi müeyyideyi 
öngören beyanı,7 Âl-i İmrân suresinin 
72. Ayetiyle birlikte değerlendirildiğin-
de, Müslümanlara yönelik hazırlanan 
bir komplonun önüne geçmeyi hedef-
leyen bir tedbir olduğu anlaşılmakta-
dır. Nitekim Hz. Peygamber’in birey-
sel anlamda inancını değiştiren hiçbir 
kimseyi idam etmediği literatürde 
tespit edilmiştir.8 Bu konudaki delille-

ri vukuf içerisinde değerlendiren fıkıh 
âlimleri mürtede uygulanan yaptırımın 
inanç değişiminden kaynaklanmadığı-
nı, bunun müeyyidesinin ahirette gö-
rüleceğini vurgulamışlardır. Mürtede 
dünyevi yaptırım uygulanması, din 
değiştirmenin o dönemde toplumsal 
tercih değiştirmek ve üyesi bulunduğu 
topluma cephe almak şeklinde algı-
lanmasından kaynaklanmıştır. Olaya 
bu açıdan yaklaşan Ebu Hanife gibi 
fıkıhçılar erkeğe idam cezası uygula-
nacağını ileri sürerken, kadın için böyle 
bir cezayı gerekli görmemişler, gerek-
çe olarak da Müslüman topluma zarar 
verebilme kapasitesini göstermişler-
dir.9 Çünkü irtidat fiili için idam cezası 
kişinin muharip olması yani düşman 
safına katılma potansiyelini taşıması 
şartına bağlanmıştır. Bu açıklamalar 
bize fıkıhçıların algısının da dönemin 
şartlarına göre şekillendiğini göster-
mektedir. Nitekim günümüzde birçok 
fıkıh uzmanı, fıkıh literatüründe irtidat 
için öngörülen yaptırımın dönemsel 
olduğunu açıkça ifade etmiştir. Ancak 
nasları ve fıkıh hükümlerini sosyal ve 
tarihi bağlam içerisinde değerlendi-
recek ilmi bir kapasitesi bulunmayan, 
bunun yanında klasik literatürün dö-
nemsel hükümlerini bir sindirme aracı 
olarak kullanan DEAŞ, irtidat gerekçeli 
infazlarını sürdürmektedir. İrtidatın 
yanı sıra örgüt kabir ziyareti ve kabir-
lerin yanında dua etmek gibi eylemleri 
şirk olarak değerlendirmekte, hadis 
külliyatındaki fiten rivayetlerinden 
kendi eylemlerine destek bulmaya ça-

lışmaktadır. DEAŞ’ın muhaliflerini tek-
fir ederek onların kanlarını helal say-
ması, klasik fıkıh literatürü açısından 
Haricilik şeklinde nitelenebilir.10 Ancak 
bazı yüzeysel benzerlikler olsa da bu 
yapılanma çağdaş siyasi konjonktürün 
ürünü olan modern bir oluşumdur.

DEAŞ’ın Fıkhi Kavramlara 
Yaklaşımı

DEAŞ’ın istismar ettiği fıkhi kavram-
ların başında hilafet kavramı gelmek-
tedir. Nitekim örgüt kendisini “hilafet 
devleti” olarak nitelemektedir. Hilafet, 
Hz. Peygamber’in vefatından sonra 
Müslümanların mevcut tarihi ve siya-
si tecrübesi içerisinde ortaya çıkmış 
ve şekillenmiş bir modeldir. Hilafetin 
teorisinin şekillendiği, ilgili literatürün 
kaleme alındığı dönem de bir anlamda 
hilafet modelinin artık işlevini yitirdi-
ği zaman dilimine denk gelmektedir. 
Etkinliğini yitirdikten sonra bir unvan 
olarak varlığını sürdüren hilafet, XX. 
Yüzyılın başlarında tarih sahnesinden 
çekilmiştir. DEAŞ ise tarihe mal olmuş 
bir müesseseyi yeniden ihya etme id-
diasını kendisine varlık ve meşruiyet 
sebebi yapmaya çalışmaktadır.  

Klasik literatürde halife olmak için 
Kureyş Kabilesine mensup olma şar-
tı arandığından, örgütün lideri Ebu 
Bekir el-Bağdâdî’nin soyunun Kureyş 
Kabilesine dayandığını iddia eden bir 
şecere de bu amaç için uydurulmuştur. 
DEAŞ’ın on binlerle ifade edilebilecek 

5 İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, Riyad 2003, VII, 358. 
6 el-Bakara, 2/217; Âl-i İmrân, 3/69-91; el-Maide, 5/54; en-Nahl, 16/106. 
7 Buhârî, “Cihâd”, 149; Ebu Davud, “Hudûd”, 1.
8 Aynî, Umdetü’l-kârî, Beyrut ts., XXIV, 80.
9 Serahsî, el-Mebsût, İstanbul 1983, X, 110; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, Bulak 1316, IV,  
389; Kaşif Hamdi Okur,  “İslam Hukukunda İrtidat Fiili İçin Öngörülen Asli Yaptırım Üzeri-
ne Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, s. 355-356                                                                                                     
(http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php).
10 İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, VI, 413.
11 Bk. DİB, Dini İstismar ve Tehdit hareketi DEAŞ, Ankara 2016, s. 22-25.

Hz. Peygamber’in 
bireysel anlamda inancını 
değiştiren hiçbir kimseyi 
idam etmediği literatürde 
tespit edilmiştir.8 Bu 
konudaki delilleri vukuf 
içerisinde değerlendiren 
fıkıh âlimleri mürtede 
uygulanan yaptırımın             
inanç değişiminden 
kaynaklanmadığını,                  
bunun müeyyidesinin 
ahirette görüleceğini 
vurgulamışlardır.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İDEOLOJİSİ VE DİNİ SÖYLEMİEĞİTİM-AKADEMİ
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12 Aliya İzzetbegoviç, Konuşmalar, çev. Fatmanur Altun-Rıfat Ahmetoğlu, İstanbul 2007, s.  25-26.
13 DİB, Dini İstismar ve Tehdit hareketi DEAŞ, s. 32-33.
14 Bk. DİB, Dini İstismar ve Tehdit hareketi DEAŞ, s. 30-31.

sayıda mensubuyla kontrol altında 
tuttuğu bölgelerle hilafet devleti ilan 
edip bütün dünya Müslümanlarından 
biat istemesinin ciddiye alınabilecek 
yanı olmaması bir tarafa, bu iddia kla-
sik fıkıh ve kelam literatürü açısından 
da dayanaktan yoksundur.11 Örgüt 
ayrıca dönemin uluslararası ilişki-
ler anlayışını yansıtan Darülislam/
Darülharp kavramlarını kendi konu-
munun tanımlamak için kullanmakta, 
dış düşmanla mücadeleden insanın 
kendi nefsini olgunlaştırmasına ka-
dar geniş bir anlam yelpazesine ve 
derinliğine sahip cihad kavramını ise 
örgütün emrinde savaşmaya indirge-
mektedir. Masum sivilleri hedef alan 
intihar saldırılarını ise şehitlik eylemi 
(istişhad) olarak nitelemektedir. Klasik 
kaynaklarımızda sıcak savaş sırasında 
bir kişinin Müslümanlara cesaret ver-
mek için kendisinden sayıca ve silahça 
üstün bir düşman grubuna saldırma-

sı (ingimâs) caiz görülmüş ise de bu 
hususun günümüzdeki intihar saldı-
rılarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır. 
DEAŞ’ın terör içerikli eylemleri İslami 
kavramlarla meşrulaştırma çabaları 
yanında, İslam’ın savaşı ahlaki ilkelere 
dayandıran sahih tasavvurunu Aliya 
İzzetbegoviç’in şu ifadelerinde bulu-
yoruz: “Görüyorsunuz Allah bizi zor 
bir imtihandan geçiriyor. İnsanlarımız 
boğazlanıyor, kadınlarımız ve çocuk-
larımız öldürülüyor, camilerimiz yı-
kılıyor ve biz ne onların kadınlarını ve 
çocuklarını öldürmek ne de kiliselerini 
yıkmak istiyoruz. Bunu yapmak iste-
miyoruz, çünkü bazı istisnalar olsa da 

bu bizim tarzımız değil. Bazı askerler 
burada ve bunu onlara söyleme fırsatı 
buluyorum. Bu herkese ulaştırmamız 
gereken bir mesaj. Kazanacağız; çün-
kü öteki dine, öteki ulusa ve politik du-
ruşa saygılıyız. Çünkü bu meşakkatli 
zamanlarda demokrat olmaya çaba-
lıyoruz. Çünkü aklı başında ve dürüst 
insanlarız. Aslında, herhangi bir kutsal 
nesne tahrip etmemiz, bizlere sarih 
biçimde yasaklanmıştır. 

Sırbistan’a dört asır boyunca Türkler 
hükmetmiş olmasına rağmen, bu ya-
saklama sayesinde Decani, Gracanica 
ve Sopocani manastırları yerlerin-
de duruyorlar. Türkler buraları tahrip 
etmediler. Çünkü inandığımız kitap 
bu türden bir tahribatı reddediyor.”12 
Örgüt intihar eylemlerinin yanında 
muhaliflerini işkenceyle öldürmeyi 
İslami kaynaklara dayanarak savun-
maya çalışmakta, İslam dininin “kan 
dökme ve kafa kesme dini” olduğunu 
iddia etmektedir.13 Kölelik uygulama-
sını canlandırmayı dinin bir amacı gibi 
takdim eden DEAŞ, nasların köleliği 
ortadan kaldırmaya yönelik tutumunu, 
son büyük İslam Devleti olan Osmanlı 
Devletinde bu amaca yönelik olan uy-
gulamaları14 görmezden gelmektedir. 
Örgütün Müslümanlar arasında taraf-
tar toplamak için ileri sürdüğü iddia-
lar içerisinde bedensel cezaların (had 
cezaları) uygulandığı tek yerin, kendi 
kontrolündeki bölgeler olduğunu ileri 
sürmesidir. Mamafih had cezaları belli 
gayeleri gerçekleştirmeyi hedefleyen 
bedensel ve ağır cezalardır. Serahsî’nin 
ifadesiyle “Dünyada uygulanan yap-
tırımlar, insanların yararı için meşru 
kılınmış toplumsal içerikli müeyyide-
lerdir. Kısas yaşama hakkını korumayı, 
zina cezası neslin saygınlığını ve aile 
şerefini korumayı, hırsızlık cezası mal 
emniyetini sağlamayı, iftira cezası şe-
ref ve onurun korunmasını, sarhoşluk 
cezası ise aklı korumayı hedeflemek-

 Herhangi bir kutsal 
nesne tahrip etmemiz, 
bizlere sarih biçimde 
yasaklanmıştır.
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tedir.”15 Had cezaları belirtilen mas-
lahatları gerçekleştirmeyi amaçlayan 
caydırıcı nitelikli yaptırımlardır. Ağır 
cezalar olmaları nedeniyle, suçun is-
patına yönelik son derece ağır şartlar 
getirilmiş, her türlü şüphe sanığın le-
hine değerlendirilmiştir. İlgili tutum Hz. 
Peygamber’in “had cezalarının imkân 
nispetinde şüphe ile düşürülmesini” 
ve “ceza vermekte hata yapmaktansa 
suçluyu bağışlamada hata yapmanın 
daha isabetli olduğunu” öngören be-
yanlarına16 dayanmaktadır.17 Bu me-
yanda Maide Suresi’nin 34. ayetinden 
hareketle, etkin pişmanlık çerçevesin-
de gerçekleştirilecek bir tövbenin had 
cezasını düşüreceği bazı fıkıh mezhep-
lerince kabul edilmektedir. 

Bu veriler göstermektedir ki had ce-
zasını uygulamak bizatihi amaç değil, 
bilakis araçtır. Temel amaç suçluyu 
cezalandırmak değil, fakat onu, yap-
tığı işin kötü olduğu bilincine vardırıp 

ıslah etmek ve sebep olduğu durumu 
düzeltmesini sağlamaktır. Fıkıh litera-
türünde had cezası gerektirecek suç-
ların işlendiğinin tespit edilebilmesi 
için son derece sıkı şartlar getirilmesi, 
tarih boyunca bu cezaların uygulama 
imkânını sınırlandırmıştır. İleri sürülen 
şartların ağırlığı, had şuçlarının ispa-
tında şüpheye son derece belirleyici 
bir rol verilmesi ve benzeri nedenler-
le, gerekli şartların tahakkuk etmediği 
gerekçesiyle ilgili suçlara daha başka 
cezalar uygulanması yaygınlaşmıştır. 
Mamafih İslam hukukunun uygulandığı 
Osmanlı Devletinde tazir kapsamında-
ki bu diğer cezalar Kanunname şeklin-
de düzenlenmiş, İslam âlimleri de bu 
Kanunnamelerin İslam’a uygunluğunu 
onaylamışlardır. Dolayısıyla DAEŞ’in 
had cezalarını tatbik iddiasının, İslam 
hukukunun ilkelerine uygun bir durum 
olduğu söylenemez. Bilakis asıl amacın 
İslam’ı uygulamak olmayıp, kendi ikti-
darı için bu cezaları bir sindirme aracı 

15 Serahsî, el-Mebsût, X, 110.
16 Tirmizî, “Hudûd”, 2.
17 İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, IV, 116.

olarak kullanmak olduğu açıktır. İlgili 
cezalar örgütün otoritesini pekiştir-
mek, ahalisini sindirmek istediği böl-
gelerde uygulanmakta, infaz edilmek 
istenen birçok kişi had cezasını gerek-
tirecek bir suçla itham edilmekte, iş-
kence yoluyla da atılı suçu ikrar ve itiraf 
etmesi sağlanmaktadır.

Terör örgütü DEAŞ başta dünyadaki 
İslam algısı olmak üzere, dünyadaki tüm 
Müslümanlara, kontrol ettiği bölgede-
ki gayrimüslim gruplara, kadınlara ve 
çocuklara zarar veren bir yapılanma-
dır. Diğer İslam ülkelerinden ve Avrupa 
ülkelerinde yaşayan Müslümanlardan 
gerçekleşen katılım göz önüne alındı-
ğında, bu örgütün Türkiye’de yaygın ve 
güçlü bir destek bulamadığı açıkça tes-
pit edilmektedir. Bu durumun en önemli 
nedeni, bu topraklarda Hanefi-Maturidi 
ve Eşari-Şafii çizgiye dayalı Ehl-i Sünnet 
ana damarı ile kelam ve fıkıh süzgecin-
den geçmiş bir tasavvuf kültürünün yo-
ğurduğu, Osmanlı’dan miras olarak aldı-
ğımız kucaklayıcı din anlayışıdır. DEAŞ’ın 
itikadi ve fıkhi kavramları kendi örgütsel 
amaçları doğrultusunda çarpıtarak yap-
tığı propagandaların önünü kesmek için 
ilgili anlayış güçlendirilmelidir. Bu açı-
dan başta Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, İlahiyat Fakülteleri ve 
sivil toplum kuruluşları olmak üzere her 
bilinçli Müslümana görev düşmektedir. 
İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak 
için görevlendirilen Yüce Resulün ema-
netine sahip çıkabilmek için bu çabayı 
göstermek, her müminin vazifesidir.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İDEOLOJİSİ VE DİNİ SÖYLEMİEĞİTİM-AKADEMİ



“Yaz dostum
yoksul görsen besle kaymak bal ile

Yaz dostum
garipleri giydir ipek şal ile

Yaz dostum
öksüz görsen sar kanadın kolunu

Yaz dostum
kimse göçmez bu dünyadan mal ile”



PROF. DR. MUSTAFA SAİM YEPREM’LE  
MEZHEPLERİN KARAKTERLERİ VE GÜNÜMÜZE 
YANSIMA BİÇİMLERİ: SELEFİLİK ÖRNEĞİ

Değerli Hocam, siz yıllardır bize; ‘Lafızların bir önemi yoktur. Önemli olan, 
ifadelerin mahiyetleridir.’ dersiniz. İsmi ne olursa olsun herhangi bir kavra-

mın özünü anlayamazsak; orada muhakkak bir boşluk, anlaşmazlık veya kargaşa 
olma ihtimali yüksek! Bugün bunun pek çok örneğini görmek mümkün. Ama günü-
müzde, özellikle adından sıkça söz ettiren; ‘Selefîlik’, ‘Vehhâbîlik’, ‘Şia’ ve ‘Ehl-i Sün-
net’ gibi bazı kavramlar söz konusu. Bunlarla ilgili kavram kargaşalarına nasıl bir 
açıklık getirebilirsiniz? 

Sorunuza genel bir girişle başlamak istiyorum…

Dil ile düşünce arasındaki karşılıklı ilişki, gayr-i kabil-i inkâr bir zorunluluk-
tur. Bunu kısaca şöyle açabiliriz… 

Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem Kimdir?

Akademik çalışmalara İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde başladı. Diyanet İş-
leri Başkanlığı ve MEB merkez ve İstanbul teşkilatlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bütün akademik kademelerini tamamlamıştır. 
2005-2008 yıllarında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yapmış olan ve 2005-2013 yılları 
arasında TDV İLKSAY Başkanlığını yürüten YEPREM, halen İstanbul Aydın Üniversitesinde 
Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığını yürütmektedir.

Cihadı şiddetle aynı kefeye koyan ve dünyada din adına terör estiren örgütlerin 
ortaya çıkmasıyla birlikte din ve şiddet gibi özellikle oryantalistlerin empoze ettiği 
ve üzerinde çokça tartışılan bir mecraya doğru hep beraber sürükleniyoruz. 

Bütün bu tartışmalar kavram kargaşasına yol açıyor ve toplumumuzda pek çok kişi 
bilgi eksikliği nedeniyle ya da öyle yönlendirildiği için doğruyu yanlıştan ayırt edemi-
yor. Selefilik, Vehhabilik, Şia, Ehl-i Sünnet gibi itikadi mezheplerle bunlarla bağlantısı 
kurulan IŞİD, DAEŞ gibi oluşumların içleri farklı şekillerde dolduruluyor ya da kasıtlı 
olarak anlamları çarptırılıyor. Bu kavramların toplumdaki herkes tarafından rahatlıkla 
anlaşılabileceği şekilde yeniden tarif edilmesine ihtiyaç var gibi görünüyor. 

Bugün dünyada çokça sözü edilen İslamofobi, adları İslam’la birlikte anılan terör 
örgütlerinin hangi referanslarla ortaya çıktıkları, nereden beslendikleri ve bununla 
alakalı daha pek çok konuyu Türkiye Diyanet Vakfında uzun bir süre İLKSAY Kurulu 
Başkanlığı da yapmış KAGEM’de de kemikleşmiş bir dinleyici kitlesi bulunan Prof. 
Dr. M. Saim Yeprem ile konuştuk. 

Ayşenur MUTLU
TDV KAGEM-Koordinatör

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinden mezun oldu. Aynı Fakültede 
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı 
İslam Tarihi Bölümünde “Hulefâ-i Râ-
şidîn Dönemindeki Siyasi Değişimler ve 
Toplumsal Etkileri” başlıklı teziyle yük-
sek lisans yaptı. Bir süre Ebru Sanatı 
üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Tarihi 
Bölümünde özel öğrenci olarak doktora 
programına devam eden Mutlu, halen 
KAGEM Koordinatörü olarak görev yap-
maktadır.

Ayşenur MUTLU
TDV KAGEM-Koordinatör
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İnsan, ‘Nâtık/düşünen canlıdır.’ şek-
linde tanımlandığına göre; düşünme 
özelliği, canlılar içinde insan olma-
yı ortaya çıkaran vasıftır. İnsanın bu 
özelliği, ancak dil ile dış dünyada or-
taya çıkar. Bu sebepten, bir Arap şairi 
şöyle demiştir: “Kelam, aslında kalpte/
gönüldedir. Dil ise (kalpteki bu manaya) 
delil yapılmıştır.”

Kalpteki mânâ, düşünce ve dil; aynı 
varlığın farklı ifadeleridir. Kalpteki 
mânâ dediğiniz, düşüncedir. Bu da dil 
ile oluşur ve dil ile ifade edilir.

Bu realiteden hareketle, zorunlu ola-
rak varacağımız sonuç şudur ki; bir 
düşünce oluşturacaksak, bu ancak 
kelime, lafız ve cümlelerle önce zih-
nimizde oluşacak, sonra ağzımızdan 
söz, kelam şeklinde veya kalemimiz-
den yazılı bir metin olarak çıkacaktır.

Bizim düşünce genişliğimiz, düşünce 
derinliğimiz, düşünce zenginliğimiz; 
bildiğimiz ve kullandığımız kavram-
larla, imajlarla doğru orantılıdır. Bu 
özellikler, doğrudan ve zorunlu olarak 
dilimizde de tezâhür edecektir.

Biraz önce bahsettiğim karşılıklı-zo-
runlu ilişki, karşılıklı-zorunlu oluşumu 
da doğurur. Basit bir ifadeyle; dil ile 
düşünce, karşılıklı olarak birbirlerini 
oluştururlar.

Siz dilinizi geliştirdiğiniz biçimde ve 
oranda; düşüncelerinizi, kavram hazi-
nenizi ve imajlarınızı da geliştirir, de-
rinleştirir, zenginleştirirsiniz. Bu birikim 
de; o ölçüde zenginleşmiş ve detaylan-
mış, derinleşmiş bir dil olarak döngüye 
devam eder.

Beyin faaliyetleri ile dil arasındaki bu 
ilişki, doğrudan insan hayatıyla da ilgili-
dir. İnsanın gerek birey olarak ve gerek-
se toplum olarak hayat yolculuğundaki 
her çeşit oluşum ve değişimler; doğal 
olarak dili ve zorunlu olarak da zihnimiz-
deki kavramları, imajları, kısaca düşün-
ceyi etkileyecektir.

Toplumların dili; hayatları boyunca 
oluşan birikimleri, bilgileri, gelenekleri, 
görenekleri, edebiyatları, her türdeki 
sanatları, dinleri, inançları, kısaca kül-
türleri ile var oluşlarını ifade eder.

Toplumumuz, 20. yüzyılın ilk yarısı 
içinde ciddi bir kültür değişimi yaşa-
mıştır. Bu değişim, hayatın normal akı-
şının oluşturduğu bir gelişme şeklinde 
değil, keskin hatları ile ortaya çıkan 
devrimler şeklinde tahakkuk etmiştir. 
Özellikle devrimlerin devirdiği alan için-
de kalan dilin ve dinin yazılı içeriği ile 
birlikte önemli bir kısmının bulunması; 
bilahare oluşturulan yeni formlar ile 
birebir telafi edilmesi veya aktarılması 
mümkün olmamıştır.

Bu sebepledir ki; terkedilen dildeki 
kavramların bazılarının bizzat kendileri, 
bazılarının yeni formların içindeki eski 
lafızları ve de onların imajlarını yazıya 
geçirebilecek imkanların bulunama-
ması sebebiyle bir kaos ortaya çıkmış-
tır. Bu duruma bir de, artık arşivlere ve 
kütüphanelere intikal etmiş kitap ve 
yazılı belgelerin bazılarına ulaşılama-
ması ve hemen hemen hepsinin oku-
namaz hâle gelmiş olması eklendiğin-
de, manzara daha da berraklaşacaktır. 

Zaman ilerledikçe bu birikimin okuna-
bilmesi zorluğuna, bir de anlaşılabil-
mesi gibi ciddi bir problem eklenince; 
geçmiş ile aramızdaki kopukluk ciddi 
boyutlara ulaşmıştır. Çünkü dil üzerin-
de icrâ edilmiş olan bitmek tükenmek 
bilmez müdahaleler sonucu; terk edi-
len dil Türkçe olduğu hâlde, sanki ayrı 
bir milletin dili imiş gibi Osmanlıca ola-
rak isim verilmiştir.

Dildeki bu değişim, düşünce üretimi-
ni doğrudan etkilediği gibi; bireylerin 
karşılıklı görüşmelerinde ve yazışma-
larındaki iletişimi de sağlıksız hâle ge-
tirmiştir.

‘Kâinat boşluk kabul etmez!’ şeklinde 
bir kanun vardır. Bir alanda herhangi 
bir boşluk hâsıl olduğunda, bu boşluk 
derhal birileri tarafından veya kuralsız 
olarak kendiliğinden dolar ya da dol-

Toplumumuz, 20. yüzyılın 
ilk yarısı içinde; ciddi bir kültür 
değişimi yaşamıştır.                          
Bu değişim; hayatın normal 
akışının oluşturduğu bir 
gelişme şeklinde değil, keskin 
hatları ile ortaya çıkan 
devrimler şeklinde tahakkuk 
etmiştir. 
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durulur. Dildeki ve tabiidir ki terkedilen 
kültürdeki ve özellikle din alanındaki 
boşluklar da, legal ve illegal gayretlerle 
birbirlerinden farklı biçimlerde doldu-
rulmaya çalışılmıştır.

Yeri gelmişken, ifade etmekte lüzum 
görüyorum. Kültür devriminin bir kısım 
sonuçlarının bu şekilde tezâhür etmesi, 
bu bakış açısı ile olumsuz bir yan etki 
olarak düşünülebileceği gibi; kurucu 
iradenin, her yönüyle yakın tarihî bağ-
larından müstakil, yeni bir toplum inşa 
etme iradesi olarak da düşünülebilir. 
İşte günümüzdeki, kavram kargaşası 
dediğimiz manzarayı ortaya çıkaran 
önemli sebeplerden biri de; bu tarihî 
süreçtir.

Bir kavramın farklı yerlerde, farklı 
gruplarda, farklı zamanlarda birbirle-
rinden farklı lafızlarla telaffuz edilmesi, 
olayın muntazam, muttarid olmaması, 
düzenli bir dinî eğitimle desteklenmiş 
olmaması; problemin karmaşıklığını 
artırmaktadır.

Bu yüzdendir ki; özellikle günümüzde, 
düşünceye, dinî konulara, toplumun 
sosyal hayatı ile ilgili alanlara vb. ba-
karken kullanılan terimlerin, isimlerin, 
lafızların bizatihi kendilerinden ziyade 
mahiyetleri incelenerek ona karşı bir 
hükme gidilirse isabetli olacaktır.

O zaman ‘Selefîlik’le başlayabili-
riz. Bugün ‘Selefîlik’ denilince; 

akla vahşet, terör vb. negatif çağrışım-
lar geliyor. Aslında Kur’an ve Sünnet 
üzerine temellendirilen bir yaklaşım 
yansıttığını bildiğimiz ‘Selefîlik’, bugün 
nasıl bir anlayışa sahip? Bu oluşumlar-
la arasında kurulan ilişkiyi nasıl değer-
lendirirsiniz? Gerçekten böyle bir ilişki 
var mı sizce?

‘Selef’ kelimesi, ‘geçmiş’ anlamı-
na gelir. Günlük hayatımızda da 

kullanılan bir kelimedir. Bir göreve yeni 
atanan kişi ‘eskisinin halefi’; eski gö-
revli ise ‘yenisinin selefi’ olarak isim-
lendirilir. Literatürde ‘Selef-i Sâlihîn’ de-
nildiği zaman, Müslümanlığın ilk za-
manlarındaki âlimler ‘salih amelleri 
olan ilk âlimler’ kastedilir. Bunlar ge-
nellikle ‘Sahabe’, ‘Tâbiîn’, ‘Tebe-i Tâbiîn’, 
ilk mezhep imamları gibi şahıslar için 
kullanılır. Yine, ilk içtihatlar döneminde-
ki ve özellikle de fıkıh mezheplerindeki 
kurucu âlimler, bu vasıfla anılırlar.

‘Selef-i Sâlihîn’i, çok genel bir bakış-
la şöyle tavsif edebiliriz… Selef, îtikâdî 
konularda tartışmaya girmez. Özellikle 
Allah’ın sıfatları konusunda, Kur’ân-ı 
Kerîm’de hangi vasıf zikredilmiş ise; onu 
aynen kabul ederler. Açıklama ve tevilini 
câiz görmezler. Bu bakımdan bu inanç 
tipine, ‘bilâ keyf iman’ (nasılsız) denir. 
İmam-ı Âzam da, bu grubun içindedir. 

Bu yaklaşım, giderek Kur’ân-ı 
Kerîm’deki Allah’ın haberî sıfatları ve di-
ğer müteşâbih ayetleri tevil etmeyi câiz 
görmeyen bir grup oluşturmuşlardır. 
Özellikle hicrî 4. asırdan itibaren geliş-
meye başlayan ‘Ehl-i Sünnet’ kelamını 
benimsemeyen, ama daha önceki te-
vilci Mûtezîle’ye de muarız olan kişilere 
‘selef’ denilmeye başlanmıştır. Böylece 
hicrî 4. Asra kadar gelen ehl-i sünnet 
âlimlerinin bugün ‘Eş’ârî’ ve ‘Matürîdî’ 
olarak anılan kısmına ‘halef’; diğerlerine 
ise ‘selef’ denilmiştir.

Farklı bir taksim de şöyledir… Kur’ân-ı 
Kerîm ve Hadis metinlerini literal anla-
mıyla, nass gibi tevilsiz olarak ele alan-
lara ‘ehl-i Hadis’; bu metinlerin içtihada 
tabi tutulabileceğini, tevil de edilebilece-
ğini söyleyerek re’y ve içtihadı önde tu-
tanlara ise ‘ehl-i re’y’ denilmiştir. ‘Ehl-i 
re’y’ daha ziyade Irak ve Doğu Türkis-
tan bölgelerine uzanan, genelde Hanefî 
Matürîdî olan bölgelerde yayılmıştır. 
Mâlikî mezhebi, Şafii ve Hanbelî mez-
hepleri içindeki ehl-i re’y istisna edilirse; 
geri kalan âlimler, ehl-i hadistirler ve se-
lefîdirler.

Genelde Hanbelî mezhebi, itikatta ve 
amelde Selefîliği ileri şekilde temsil 
eden bir pozisyondadır. Amelde Han-
belî, itikatta Selefî olan bu grup; itikâ-
dî-siyasi nitelikteki Vehhâbi yorumunun 
mensubu olan Suudi Arabistan ve civarı 
meskûnlarıdır.

Bu panoramik açıklamadan sonra, yine 
genel olarak şunları söyleyebiliriz… Ehl-i 
re’y, Kur’an ve hadis metinlerini günün 
şartlarına göre içtihada tâbî tutar ve 
bu sırada tarihî birikimden de yaralanır. 
Ehl-i Hadis ise, bu metinleri esas alarak 
ve hatta literal yapısını da ön planda tu-
tarak daha muhafazakâr bir tavır takınır.

Buraya kadar yaptığımız klasik, kitâbî 
açıklamalara ilave olarak; şahsen ulaş-
tığım sonuçlara da temas etmek istiyo-
rum.

Yazılmış mezhepler tarihi kitaplarında 
zikredilen mezhepleri, bugün orijinal 
kalıpları içinde bulmak mümkün değil-
dir. O kalıplar, tarihte kalmışlardır. Çünkü 
mezhep tarz ve teşekkülleri; kendiliğin-
den oluştukları bölgelere, demografik 
şartlara, siyasi, ekonomik, kültürel orta-
ma göre oluşmakta ve devamlı değişim 
içinde bulunmaktadırlar.

Bugün müşahede ettiğimiz mezhep-
ler, tarihtekilerle isim benzerliği taşı-
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salar da; içerikleri itibariyle bazen ta-
mamen değişik manzaralar taşıyabil-
mektedirler. Çağımızdaki kitle iletişim 
imkânları, bilgi ve haberlerin, anında 
dünya çapını birkaç kez dolaşabilmesi; 
aynı ve benzer konulardaki görüşleri de 
birbirine yaklaştırmış ve karıştırmıştır. 
Bu hızlı değişim, mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Bu arada hatırlanması gereken çok 
önemli bir husus da, mezheplerin ka-
rakterleri ve oluşumlarındaki saiklerdir.

Fıkıh mezhepleri veya amelî mez-
hepler dediğimiz mezhepler, hemen 
hemen ilk dört asır içinde oluşmuş ve 
gelişmiştir. Bunlar daha sonra zaman 
içinde yayılmışlar ve bir kısmı hayati-
yetini muhafaza edebilmiş ve bir kısmı 
ise, tâbîleri kalmadığı için tarihe mal 
olmuşlardır. Hayatiyetini muhafaza 
edenler içinde ise, zamanının getirdiği 
zorunlu değişimler dışında dikkat çekici 
bir değişim görülmemektedir.

İtikâdî mezheplerin tamamı, menşei iti-
bariyle siyasi karakterdedir. Bu yüzdendir 
ki, ‘El-Fark Beyne’l-Fırak’ (Fırkalar Ara-
sındaki Farklar) gibi, El-Milel ve’n-Nihal 
(Dinler ve Mezhepler) gibi temel eser-
lerde; itikâdî mezhepler hep fırka (parti) 
olarak zikredilmektedir. Nitekim Diyanet 
Yayınları’ndan tercümesini yaptığım, ‘İs-
lam’da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları’ 
adlı eserin orijinal adı; ‘Dirasat fi’l-Fırak 
ve’l-Akaidi’l-İslamiyye’ şeklindedir.

Tarihte din kaynaklı gibi görünen hare-
ketlerin tamamına yakın kısmı, kayna-
ğını dinden alarak yola çıkmış değiller-
dir. Siyaset, dünyevî hırslar, iktidar mü-
cadeleleri gibi sebeplerle yola çıkmışlar 
ve dini, bir motivasyon ve meşruiyet 
kaynağı olarak kullanmışlardır. Uygula-
mada Kur’an ve Hadis metinlerini; işle-
rine geldiği gibi bazen sırf literal mânâ-
ları ile bazen de işlerine yarayacak gibi 
teviller yoluyla istismar etmektedirler.

Maksadımı, şöyle de anlatmak müm-
kündür... Çok farklı maksat ve düşün-
celere sahip olan insanlar, önce elde et-
mek istedikleri sonucu belirleyip ortaya 
koymakta; sonra da bunu gerçekleştir-
meyi sağlayacak şekilde her çeşit istidlal 
yollarını ve metotlarını kullanmak sure-
tiyle meşruiyet yaratmaktadırlar.

Günümüzdeki manzaranın tarihte-
kinden farklı olan tarafı ise; dünyaya 
istedikleri şekli vermek isteyen büyük 
güçlerin, bizzat kendileri yerine aktif 
güçleri, ideoloji saplantılı aşırı ve radi-
kal uçları, kan döken, şiddet kullanan 
grupları vekil olarak kullanmalarıdır.

Bütün dinler yeryüzünde adaleti var 
etmek amacını taşırken; tarihte de 
günümüzde de şiddet hareketleri dinî 
grupları, işte bu yolla kullanmıştır. Ha-
san Sabbah örneğinde olduğu gibi…

Adalet kavramı, evrenseldir. Adaletin 
nasıl gerçekleşeceği ise; her dönemde, 
her coğrafî şartta, her demografik or-
tamda farklı tecelli etmektedir. Bir böl-
gede veya bir dönemde adalet kabul 
edilen bir uygulama, bir başka ortamda 
zulüm olarak kabul edilebilmektedir.

Mutlak adaletin yanında yer alan ‘den-
geleyici adalet’ (tevzînî), ‘dağıtıcı adalet’ 
(tevzii) vb. uygulamalarının izafiliğini göz 
önünde bulundurmak gerekir. Eşitlik 
kavramı bazen adaleti gerçekleştiren bir 
kavram olduğu hâlde; bazen de eşitlik, 
haksızlık ve zulmün yerini almaktadır. 
Allah’ın emri olarak adaletin yanında 
yer alan ‘ihsan’, ‘akrabaya yardım’ uy-
gulamalarında; bazen haddi ve maksadı 
aşan, isabetsiz içtihatlarla temel pren-
sip çiğnenmektedir.

Burada yeri gelmişken, şunu da ifade 
etmek faydalı olacaktır. İlâhî dinlerin 
özünde var olan ‘ibaha alanı’ (Allah’ın 
tasarrufta insanları serbest bıraktığı 
alan), zamanla dinî hükümlerce düzen-

lenen ve hareket kabiliyeti son derece 
kısıtlanmış bir alan haline gelince; ada-
leti gerçekleştirecek uygulama çeşitlili-
ği de ortadan kalkmaktadır.

Sonuçta her toplum; kendi düşünce ve 
uygulamasının yegâne doğru yol olduğu 
noktasına gelmekte ve bunu her meto-
du kullanarak farklı olanlara dayatmak-
tadır. Gayenin mukaddes oluşu, her çe-
şit vasıtayı meşrulaştırmaz; gâye kadar, 
onu elde edecek yol da meşrû olmalıdır. 
Yani “Amaca giden her yol mubahtır!” gibi 
pragmatik bir bakışı, gâye kutsî olsa bile 
İslâmî anlayış ile bağdaştıramayız. Ve 
“Her topluluk kendi aralarında ferahtır.” 
şeklindeki ilâhî ifade de, bu meşruiyet 
gerçeğine ışık tutmaktadır.

Değerli Hocam o zaman tam da 
yeri gelmişken ‘Mezhep’ kavramı-

na giriş yapalım müsaadenizle. Mezhep 
ne anlama geliyor? Konumuzla daha 
yakından alakalı olması sebebiyle, özel-
likle itikâdî bir mezhebe yaklaşımımız 
nasıl olmalıdır?

‘Mezhep’; kısaca ifade edilecek 
olursa ‘gidilen yol’, ‘kanaat getiri-

len fikir’ anlamında Arapça bir kelime-
dir. İnsanın bulunduğu, düşünce hare-
ketlerinin olduğu her ortamda kendili-
ğinden oluşan, toplumsal bir olgudur. 
Kişiler bir konu üzerinde karşılıklı konu-
şurlarken ‘Kusura bakma kardeşim, ben 
senin bu görüşüne katılamayacağım. 
Bence bu, şöyle olmalıdır!’ şeklindeki tar-
tışmaları, her gün rastladığımız normal 
bir manzaradır. 

Bu örnekte birinci şahsın o konudaki 
mezhebi ile muhatabının aynı konudaki 
farklı mezhebi, bizzat kendi ifadeleridir. 
Kişilerin ortaya çıkan görüşlerdeki farklı 
düşünceleri, onların mezhepleridir. İn-
sanın bu tabiatı, yaradılışındaki özellik-
ten kaynaklanmaktadır. ‘Üslûb-ı beyan, 
aynıyla insandır.’ sözü de bu gerçeği ifade 
eder. Tartışılan konunun bilimsel konu-
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lar, siyasi konular, dinî konular, felsefî 
hususlar üzerinde olması; aynı görüşleri 
veya yakın görüşleri benimseyenlerin 
bir araya gelerek farklı gruplar oluşma-
sını sağlamaktadır. Bu durum, toplum 
hayatının içinde zorunlu bir oluşumdur. 
Her yeni fikir, aynı zamanda zıddını da 
oluşturur. ‘Her fikir, zıddı ile kaimdir!’ cüm-
lesi de aynı gerçeği ifade eder.

Dinî metinler üzerindeki farklı yorum-
lar ve bu farklı yorumların oluşturduğu 
mezhepler derinlemesine incelendiğin-
de görülecektir ki; farklılıklar dinin asılları 
- dinin temelleri dediğimiz ‘Usulü’d-Din’ 
üzerinde değil, ‘muhtelefün fiha veya mü-
ctehedün fiha’ adını verdiğimiz, üzerinde 
içtihat edilebilen, farklı şekilde yorumla-
nabilen alan içinde gerçekleşmektedir.

Bu açıklamadan rahatça anlaşılabi-
leceği gibi; sadece bir mezhebi dinin 
temsilcisi gibi görüp diğerlerini din dışı 
kabul etmek, doğru değildir. Bu konu-
da İmam Gazali ‘Faysalu’l-Tefrika’ isimli 
eserinde açıkça belirtmektedir ki; hiç 
kimse mezhep farkından, meşrep far-
kından dolayı, ne tekfir (din dışına çı-
karma) ne tadlil (dalalet, sapıklıkla suç-
lama), ne tebdî (bidatçılıkla suçlama), 
ne tefsik (fasıklıkla suçlama) edilemez; 
kimsenin buna yetkisi yoktur. 

‘Ehl-i Kıble’yi tekfir etmemek, İmam-ı 
Âzam ve onu takip eden âlimlerin or-
taya koydukları prensiptir. İmam Ga-
zali ‘El-Mustasfa’ isimli eserinde, bütün 
müçtehitlerin isabet etmiş oldukları 
görüşünü ifade etmiştir.

Bütün bu prensiplerin ışığında varıla-
cak sonuç; bütün mezheplerin, dinin 
asılları üzerinde değil dinin içtihat edi-
lebilir alanında oluştuğu gerçeğinden 
hareketle, hepsinin birbirlerine göre 
cevaz (olabilirlik) hükmünde olduğu-
dur. Bu gerçek, bizim de mezheplere 
karşı tutumumuzu belirleyicidir. Aksine 
davranış; ne Allah’ın ne de Resul’ünün 
tasvibine mazhar bir davranış değildir.

İtikâdî mezheplerin inanca dayalı 
olduğu hâlde daha çok siyasi 

olaylara kaynaklık etmesini ve tarihte 
görüldüğü üzere siyasi anlaşmazlıklara 
zemin hazırlamasını nasıl yorumluyorsu-
nuz? 

Ben tam olarak öyle düşünmüyo-
rum. Tarihî gerçek, tam tersine 

başlangıçta siyasi hareketliliklerin akut 
dönemleri geçtikten sonra giderek teo-
rik hâl almaya başladığını ve itikâdî 
mezhepler hâlinde geliştiğini ortaya 
koymaktadır. Zaten mezhepler tarih li-
teratüründe, ‘itikâdî’ ve ‘siyasi’ mezhep-
ler birlikte kullanılır. Özellikle bu mez-
heplerin diğer adı ‘fırkalar’dır. (Çoğulu 
‘fırak’tır.) Bizzat tercüme ettiğim, ‘İs-
lam’da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları’ 
adlı kitabın müellifi Prof. Dr. İrfan Abdül-
hamid tarafından konulan orijinal isim; 
‘Dirasat fi’l-Fırak ve’l-Akaidi’l-İslamiy-
ye’dir. Görüldüğü gibi itikâdî mezheple-
rin kaynağını teşkil eden, geçmişteki si-
yasi fırkalardır. Bugünkü partilerin adı 
da, yakın geçmişte ‘fırka’ idi.

Bugün bazı taraflarca sürekli tır-
mandırılan mezhepsel gerilim 

noktalarının varlığı söz konusu. Bu geri-
limler yakın vadede İslam dünyasını ne-
reye sürüklüyor, hepimiz merak ediyo-
ruz. Örneğin Şii-Sünni gerilimi konusun-
da neler söylersiniz hocam?

Burada söz konusu olan mez-
hepsel gerilim, tamamen siyasal 

niteliktedir. Aslında dinin temel esasla-
rı ile ilgili olmadığı hâlde füruâta ve iç-
tihâdî farklılıklara dayanan birçok hu-
susun dinin asılları imiş gibi algılanma-
sı, farklı düşünce ve uygulamaların ra-
hatça tekfir mevzuu hâline getirilebil-
mesi gibi araçların olabildiğince taraf-
tar bulabilmesinin ana sebebi; genelde 
yaygın dinî eğitimsizlik, cehalet, etnik, 
siyasi ve maddî çıkar farklılıkları ve dış 
mihrakların bu ortamdan yararlanarak 
yürüttükleri projelerdir. 

Sohbetimizin sonunda okuyucula-
rımıza günümüzde süregelen ve 

hızla yayılan, çoğu zaman da nedeni bile 
anlaşılmadan ortaya çıkan bu mezhep-
sel kutuplaşmanın önüne geçilmesi için 
neler tavsiye edersiniz? Bireysel olarak 
yapılması gerekenler neler olabilir?

Yukarıda da arz ettiğim gibi kesin 
çare; din ve mezhep kavramları-

nın mânâ ve mâhiyetleri için dinimizin 
temel kaynaklarını ve belgelerini gös-
termek sûretiyle gençliğimizin ve hal-
kımızın bilgilendirilmesidir.

Kulaktan dolma, basma-kalıp, dog-
matik bilgilerle yetinmeyen, sloganlar-
la konuşmayan, tahkîk edici, araştırıcı 
olan, Cenab-ı Hakk’ın emrettiği şekilde 
aklını çalıştıran, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Sa-
hih Sünnet-i Nebevî’yi gaye ve mak-
satları ile anlayıp kavramaya çalışan, 
nassların, içtihatların, sabit ve değiş-
kenlerin farkında olarak idrake gayret 
eden, şekil ve kalıpla birlikte maksudun 
ahlakîlik ve insânî kemal mertebesine 
erişmek olduğunu şiar edinmiş örnek 
bir nesil olma yolunda çaba sarf etmek 
gerekir.
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KALEM SÖYLEŞİLERİ

Dr. Savaş BARKÇİN

"Kendimiz Olmak"

Bizim en büyük sorunumuzun “kendilik” sorunu olduğunu ve bu sorunun yeni 
bir sorun olmadığını söyleyen Dr. Savaş Barkçin, “Kendimiz Olmak” konusu ile 
KALEM Söyleşilerinin konuğu oldu. Kendiyle derdi olan çok az toplumdan birisi 
olduğumuzu ve bu derdinde çok çeşitli tartışma alanları açtığını belirterek söy-
leşiye başladı.

“Kendiliğin en büyük esası ise 'edeb' tir. Kendimiz olmanın en büyük kaynağı da 
kulluktur” 

Kıyafetimizden tutun, kullandığımız kelimelere, okuduğumuz kitaplara, sev-
diğimiz yazarlara kadar hep bir bölünmüşlüğümüzün olduğuna, kendi müziği-
mizde bile kendilik sorunu yaşadığımıza ve maalesef bugün kendisi olmaktan 
kaçan bir millet olduğumuza dikkat çeken yazar, Osmanlı Devleti’nin de güçsüz 
olduğu için değil kendisi olmaktan çıktığı için yıkıldığını, bu sebeple bir milletin 
özüne dönmesi ve kendi olması için ne olduğuna, ne olacağına ve nereye gide-
ceğine doğru karar vermesinin gerekli olduğunu aktardı.

“Yön olmadan yöntem olmaz. Bugün bizim her alanda şaşkınlığımızın nedeni yön-
süzlük” 

Barkçin, gençlere nasihat niteliğinde önerilerde bulunarak söyleşisini devam 
ettirdi. Bir iş yaparken çok ileri seneleri düşünüp ona göre yönümüzün belir-
lenmesi ve bildiğimiz şeylerin kulaktan dolma değil, kendi araştırmalarımızın 
temelinde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi. Araştırmanın, bilgiye ulaşmanın 
çok kolay olduğu çağımızda daha çok okumanın ve bilgi edinmenin öneminden 
bahseden Barkçin her nimetin bir imtihan olduğunu, bu nimetin de kıymetinin 
bilinmesi gerektiğini ve bizlerin bugüne değil, yarının işine talip olmamız gerek-
tiğini vurguladı.

1966’da Ankara’da doğdu. 1989 yı-
lında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bili-
mi Bölümünden mezun oldu. Washing-
ton’da Johns Hopkins Üniversitesi, SAIS 
okulundan master derecesi (1996), 
Bilkent Üniversitesinden siyaset felse-
fesi doktorası aldı. 2003’te TİKA Baş-
kanlığına atandı. TÜBİTAK’ta Başkan 
Danışmanı olarak görev yaptı. Halen 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ola-
rak görev yapmaktadır. Uluslararası 
ilişkiler, siyaset bilimi ve medeniyet ko-
nularında pek çok konferans ve dersler 
vermiştir. Müzik, tarih, şiir, tasavvuf ve 
edebiyat Barkçin’in başlıca ilgi alanla-
rıdır.  Bu alanlarda pek çok yazıları, ki-
tapları, üniversite dersleri, tercümeleri, 
televizyon programları ve konferansla-
rı vardır. Ayrıca serbest ve hece ölçülü 
şiirleri de mevcuttur.
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Cemal ŞAKAR - Necip TOSUN

"Edebiyat ve Hayat"

İki usta öykücü; Cemal Şakar ve Necip Tosun 34 yıllık edebiyat dostlukların-
dan yola çıkarak yaşadıkları tecrübeleri  “Edebiyat ve Hayat” başlığıyla dinleyi-
cileri ile paylaştı. 

Necip Tosun’un moderatörlüğünde başlayan söyleşide Tosun, Cemal Şakar ile 
öyküye beraber başladıkları yıllardan itibaren bugüne gelen edebiyat dostlukla-
rını ve yol arkadaşlıklarını anlatarak öykü dünyasının kapılarını araladılar. Cemal 
Şakar’ın en büyük özelliğinin edebiyat serüvenine başladığı 1982 yılından bu 
yana hiçbir türe sapmadan öyküde devam etmesi olduğunu söyleyen Tosun, 
arkadaşının sadece bir öykü yazarı değil, öykünün ve edebiyatın kuramsal özel-
likleri üzerine de nitelikli eserler vermiş usta bir öykücü ve öykü eleştirmeni ol-
duğunu söyleyerek takdim gerçekleştirdi.

Cemal Şakar’ın “34 yılda, on öykü kitabı üzerinden düşünürsek istediklerini 
yapabildin mi? Geçmişe baktığımızda yazarlık serüveninde neler oldu?” sorula-
rına cevapları netti: “Öykü okuyuculuğu dediğimizde bu kadar yılı özetlemek zor. 
Ama geldiğim noktaya baktığımda bunu hayal etmiş miydim? Aslında etmiştim. 
Yeni genç öykücülere de sürekli söylüyorum. Eğer edebiyata başlayacaksanız 
iddialı olun. Türk öykücülüğünü değiştireceğiniz ve öykücülüğe gerçekten yeni 
bir viraj aldıracağınız iddiası ile yola çıkın. Böyle bir iddianız yoksa bu yola hiç 
çıkmayın.” Bu alanda yeteri kadar öykücü olduğunu bu sebeple genç öykücüle-
rin “neden öykü” ya da “neden şiir” sorularına kendi içlerinde gerçekten sağlam 
cevaplar vererek bu yola çıkmaları gerektiğini belirtti.

“Neden yazar olmadın diye sorulmayacak, ama yazdıklarından sorulacak insan” 

Sanat dediğimiz şeyin özünde bir form ve biçimden oluştuğunu, her sanatın 
bir malzemesi olduğunu söyleyen Şakar, resimde bu malzeme boya ise ede-
biyatta dil olduğunu bu yüzden yazı yazmaya başlamadan önce dil sorununu 
çözmenin gerekliliğini söyleyerek genç öykücülere yol gösterdi.

Cemal ŞAKAR
1983 yılında Gazi Üniversitesi İkti-

sadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 
Halen İstanbul'da bir kamu kuruluşun-
da çalışmaktadır. E-edebiyat dergisi 
“edebistan.com”un yayın yönetmenli-
ğini yürütmektedir. Edebiyat hayatına, 
1982'de Aylık Dergi ’de yayımlanan 
"Bir İnsan Ölür, Bir Yıldız Kayarmış" adlı 
öyküsüyle başladı. Öykü ve deneme-
leri Aylık Dergi, Yönelişler, Hece, Hece 
Öykü, Yumuşak G, Eski Yeni, İtibar gibi 
dergiler ile Yeni Şafak Kitap’ta yer aldı. 
Cemal Şakar, “Esenlik Zamanları” kita-
bıyla 1999 yılında Türkiye Yazarlar Bir-
liği Hikâye Ödülü’nü kazandı. 2012'de 
çıkan kitaplar içinden yapılan değerlen-
dirmede "Mürekkep" adlı öykü kitabı; 
ESKADER ve 24. Ömer Seyfettin Hikâ-
ye Yarışması ödülüne layık görüldü.

Necip TOSUN
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-

limler Fakültesini bitirdi. 1988 yılından 
beri bir kamu kurumunda görev yap-
maktadır. İlk öyküsü “Yangın” 1983 
yılında Aylık Dergi’de yayımlandı. Öykü, 
eleştiri ve sinema yazıları, Mavera, 
Dergâh, Eşik Cini, Hece, Heceöykü, Ka-
ragöz, Kitaplık, Dünyanın Öyküsü, Post 
Öykü, İtibar dergilerinde yayımlandı. 
Otuzüçüncü Peron adlı öykü kitabıyla 
2005 Türkiye Yazarlar Birliği “hikâye”, 
Modern Öykü Kuramı kitabıyla 2011 
yılı “Edebî Eleştiri”, Ansızın Hayat ki-
tabıyla 2014 "Ömer Seyfettin Öykü" 
ödülünü aldı.
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Halis KURALAY

"Hayata Dokunmak"
…
Gözle görmeden bahar nasıl yaşanır öyle mi?
nasıl yaşanmasın ki bahar dostlarım,
çiçeklerin kokusu gözle mi görülür?
Kuşların cıvıltısı gözle mi işitilir?
Nisan yağmurunun zevkini gözle mi tadarsınız?
Siz, gözlerinizle mi hissedersiniz ferahlığı?
Rüzgâra binmiş sevgileri
yürek hisseder dostlarım... 

Yukarıdaki dizelerin sahibi Kuralay, “Bir âmânın kaleminden hayata ilişkin not-
lar” diye tanımladığı “Hayata Dokunmak” adlı kitabından hareketle bir engelli-
nin hayata bakış hikâyesiyle konuk oldu. Toplumda engellilerin varlık alanına ve 
yaşama ilişkin isteklerine, onların toplum içinde sadece pasivize edilen değil de 
hayatın içinde aktif bir şekilde var olabileceğine dikkat çekti. 

Kuralay, engelli insanların yaşadığı asıl sıkıntıların fiziksel koşuldan çok top-
lumdaki bilinç eksikliğinden ve insanların engellileri yeteri kadar tanımamaların-
dan kaynaklandığını söyleyerek başına gelen ilginç olayları farkındalık oluştur-
mak adına “Kör Öyküler” adını verdiği kitabında topladığını söyledi. 

Hayattan memnunsa bir insan,
Gören de bir görmeyen de. 
Bulamıyorsa huzuru, 
Gören de bir görmeyen de.  

Kuralay başında geçen şu olayı gülerek anlattı: “Bir gün kaldırımda biri koluma 
girdi ve beni bir yere götürmeye başladı. O kişi bunu yaparken benim karşıya geç-
mek istediğimi düşünerek, yani iyi niyetiyle yaptı ancak ben orada otobüs bek-
liyordum.” diyerek toplumda engellilerin sıkça karşılaştığı sorunlara hayatından 
verdiği farklı örneklerle dikkat çekti. Yazar söyleşisine, engelli insanlarla olma-
yanlar arasında hiçbir fark olmadığını anlatan “Gören de Bir Görmeyen de” adlı 
şiirini okuyarak sonlandırdı.

Doğuştan görme engelli olan Ha-
lis Kuralay, 1968 yılında Çanakkale’de 
doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji 
Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 
Memuriyet hayatına tercüman olarak 
başladı. Ardından Görme Engelliler 
ilköğretim okulunda İngilizce öğret-
menliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğünde Özel Eğitim Şube Müdürü 
olarak görev yaptı. Halen Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, İstanbul İl Müdür 
Yardımcısı olarak görevine devam et-
mektedir. Çeşitli STK’larda kurucu üye, 
başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak 
görev üstlenen Kuralay’ın Kör Öykücü-
ler, Dirsekler Yalan Söylemez, Yeniden 
Hayata Dokunmak, Fati İle Tanışmak, 
Abese Ruhu isimli eserleri bulunmak-
tadır.

KALEM SÖYLEŞİLERİ

40

KÜLTÜR-SANAT



Gökdemir İHSAN

"Hikâyenin Hikâyesi"

Türkiye'de Deneysel Edebiyat alanında eserler veren ve Oulipo akımının Tür-
kiye'deki temsilcilerinden olan yazar Gökdemir İhsan, kadim hikâye geleneğiyle 
söze başladı. 

Tarihin başından beri hikâye geleneğinin var olduğunu hatta hikâyelerin ve ar-
ketiplerin çoğunlukla benzer olduğuna, birbirine zaman ve mekân olarak uzak, 
birbirinin bilinen tarihi ile ilişkisi olmamış topluluklarda bile hemen hemen aynı 
arketipler üzerinden aynı hikâyelerin oluşturulduğuna dikkat çekti. 

Afrika’daki kabile, Avustralya’daki aborjin, Sibirya’daki şaman aynı hikâyeleri 
aynı arketiple anlatıyorsa burada kültürleri aşan, etnik birikimi aşan kültür üstü 
bir kaynak olduğunu, bu kaynağa da seküler olarak bakılırsa insana ait, insanın 
varoluşuyla alakalı kökensel bir şeyden kaynaklı olduğunu düşünmeye başlama-
mız gerektiğini söyleyen yazar, bununda bir hikmetinin olduğunu, bu konunun 
araştırılması üzerinden insanın var oluşunun bile okunabileceğini söyledi.

Hikâyeyi ve masalları biçimsel olarak incelediğini, muhtevadan çok formuyla 
ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen yazar, yapıyı dört katman üzerinden oku-
yarak ele aldığını, son katmanın ise metafizik katman yani hikmet olduğunu ve 
bu katmanın tüm yapıyı kuşattığını söyledi. 

“Bütün mitolojik hikâye ve kıssalarda merkezde insanı anlamaya yönelik bir yapı ve 
kurgu vardır. Denir ki; her kıssanın bir hissesi vardır. Fakat her hikâyede kişinin aldığı 
kendine ait tek bir hissesi vardır”

İnsanın hal üzere yaşadığına, kıssaların ve hikâyelerin hayatımızda hep oldu-
ğuna, Allah’ın bile Kur’an’da kıssalar anlattığını hiçbir hikâyenin tek bir mesajı ol-
madığını, binlerce yıldır hiç değişmeden süregelen bu anlatı geleneği yani “Hikâ-
yenin Hikâyesini” katılımcılara aktardı.

1972 yılında İstanbul’da doğdu. Kar-
şılaştırmalı edebiyat, felsefe ve top-
lumsal düşünce alanlarında eğitim 
gördü. Amatör tiyatro toplulukları için 
oyun müzikleri ve koral düzenlemeler 
yaptı. 

Deneysel edebiyat alanında kurmaca 
eserler verdi. Edebiyat teorisi alanın-
da çalışıyor ve anlatının binlerce yıldır 
değişmeyen örüntülerinin işlendiği 
“Kurmaca Alıştırmaları” başlıklı bir yazı 
atölyesini yönetiyor. TVNET televizyo-
nu için iki yıl boyunca “N’aber” adlı kül-
tür-sanat programını hazırlayıp yönet-
ti. TRT1 televizyonunda kısa bir süre 
“Aklı Selim”  TV24'te ise “Kafa Dengi” 
adlı kültür-sanat programını hazırlayıp 
sundu.
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Arif AY

"Şiirin Toplumsal Yansımaları"

"Toplumun özünü ve direncini kaybetmesindeki en büyük etken, o toplumdaki 
okuma oranındaki düşüklüktür" diye sözlerine başlayan şair kişiliği ile tanıdığımız 
Arif Ay, KALEM Söyleşilerinin konuklarından oldu.

 “İhtiyaç sıralamasında kitap 324. Sırada”

 Türkiye’deki kitap okuma oranlarına sayısal istatistiklerle dikkat çeken yazar, 
ülkemizde 1400 kütüphane olmasına karşılık kahvehane sayısının 540 bin olu-
şunun kişilerin ihtiyaçları ile alakalı olduğunu, yıllık kitap okuma oranının 6 saat 
olduğu ülkemizde bir kişi 6 saat tv izliyorsa bir şeylerin yanlış gittiğini söyleyen  
Ay, endişesini nasihatler eşliğinde paylaştı.

“Belleği güçlü kılan okumaktır”

İnsanın fıtratı gereği pek çok yeteneğe sahip olarak yaratıldığından bahseden 
yazar, bugünkü teknolojinin bunları kaybetmemize sebep olduğuna, günümüzde 
emek sarf edilmeden paramızla teknolojinin bütün nimetlerine sahip olabildiği-
mize ve onları hayatımızda putlaştırıyor oluşumuzun insana farkında olmadan 
zarar verdiğine dikkat çekti. İnsanı güçlü kılan unsurların başında kişinin belleği-
nin olduğunu, belleği güçlü kılanın ise okumak olduğunu örneklerle açıkladı.

Bugün şiirin günümüzde geldiği yeri ve şiirin toplumda karşılık bulamayışının 
nedeninin kişinin geçmişten bugüne kadar bir bellek aramasını bulamamasından 
kaynaklandığını ifade eden yazar, “Ayrıca şairin kullandığı dil, toplumun genel değer-
leri ile örtüşen bir yapıda olması gerekiyor. Peki, şiir toplumdaki gidişata karşı bir ses 
yükseltmeyecek mi? Evet yapacak. Fakat bunu yaparken kendi tabiatından asla taviz 
vermeyecek. Çünkü şiirin asıl işlevi, insanların gazını almak ya da gaz vermek değildir.” 
dedi. 

Edebiyat maceramızın ayrıca öğretici bir özelliği olduğuna vurgu yapan şair,  
Bir toplumun alt yapısını kültür ve sanatın oluşturduğunu, okumayan bir toplum 
olduğumuz için, pek çok âlimin söylemek istediği şeyi daha kısa ve kalıcı olması 
hasebi ile şiirle anlatmaya çalıştığını söyleyerek söyleşiyi noktalandırdı.

1953’de Niğde’de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Ankara’da tamamladı. Bir 
süre Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fa-
kültesi ve Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesine devam etti. 
1988’de Gazi Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 
Aynı bölümde ‘Makedonya’da Türk 
Halk Edebiyatı’ konulu teziyle yük-
sek lisansını tamamladı. Çeşitli devlet 
memurluklarında bulundu. Edebiyat 
dergisinde yayınladığı şiir ve yazılarıyla 
tanınmaya başladı. Hıra, Dosyalar, Şiirin 
Kandilleri, Gökyüzü Saatleri, ima, 20 Yaş 
Şiirleri isimli kitapları bulunmaktadır.

KALEM SÖYLEŞİLERİ
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“Düşünme, itaat et!” 
Diyenlere değil,  

“Düşün, sor, sorgula!” 
diyene kulak verin… 

“Düşünme, itaat et!” 
Diyenlere değil,  

“Düşün, sor, sorgula!” 
diyene kulak verin… 



HAT SANATININ
İNCELİKLERİ  

Reis’ül Hattat Hasan ÇELEBİ

1937 yılında Erzurum'da doğdu. Muh-
telif camilerde imam hatiplik vazifesinde 
bulundu. İslam Konferansı Teşkilatı'nın 
yazılarını yazmak için Cidde'de Mescid-i 
Nebî'nin yazılarının tamiri için Medine'de 
çalışmak üzere görevlendirildi. İlk kişisel 
sergisini IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve 
Kültür Araştırma Merkezi - İslam Kon-
feransı)'da açtı. 1994 yılında "Hat Sana-
tında 30. Yıl" sergisini açtı. Ayrıca yurt içi 
ve yurt dışında pek çok karma sergiye iş-
tirak etti. Bunların yanı sıra özel koleksi-
yonlarda çok sayıda eseri bulunan Hasan 
Çelebi'nin diğer önemli eserlerinden ba-
zıları; Sultanahmet Camii'nin restore edi-
len kubbe yazıları, Hırka-i Şerif Camii'nin 
kubbe yazısı, Kuveyt'te İslam Tıp Merke-
zi'nin iç ve dış cephe yazıları, Hollanda' da 
bir caminin kuşak yazılarıdır. 1976 yılında 
başlatmış olduğu Hat derslerine devam 
etmekle beraber yurt içinden ve yurt dı-
şından olmak üzere toplam 44 talebe-
sine icazet vermiştir. IRCICA'nın üç yılda 
bir düzenlemiş olduğu Uluslararası Hat 
Yarışmalarında da jüri üyeliği bulunmak-
tadır. 2008 yılında Kültür Bakanlığı tara-
fından sanata hizmet ödülü verilmiştir.

Erhan TOSUN

Hat kelime olarak, estetik kurallara bağlı kalarak yapılan yazı yazma sanatıdır. Hat 
Sanatı denilince ise ilk akla gelen güzel yazıdır. Aslında, güzel yazı da sözün güzeli-
nin kullanılması, Osmanlı yazı sanatındaki estetiğin ana unsurunu oluşturur.

Her sanatta olduğu gibi Hat sanatının da kendine ait incelikleri ve tabirleri var. 
Bunları ancak bu sanatla ilgilenenler anlayabilir. Mesela, hat kitaplarını tercüme 
ettirmek için, çok iyi İngilizce bilen biri olmanız bir şeyi ifade etmez. Hatta Türkçe 
‘ye her anlamı ile hâkim bir Edebiyatçı bile bugün bu hususta çoğu kez zahmet 
çekiyor. Sebebi ise hat yazısına ve o yazınının kültürüne kişinin yabancı olması. 
O kültüre ait kodları bilmeyen kişi o yazıda ne demek istediğini anlayamaz. O 
bakımdan bizdeki hattın ölçüleri şöyle tarif edilir: Pirenin bacağı ve pirenin ciğeri. 
Bunları çok duymuşsunuzdur. Bir pirenin bacağını düşünün, herhalde bir mikron 
kadar ya vardır ya yoktur. İşte hat sanatı da bu denli incelik isteyen derin bir iştir.

 Osmanlı Hat sanatında bir harfin diğer harfle olan uzaklık ve yakınlığı, satırda 
duruşu, incelik ve kalınlığı estetik unsurlarını oluşturur. Bunun yanında kâğıdın 
rengi, mürekkebin tonu, sayfaların düzeni bu estetiği tamamlayan unsurlardır. 
Yazıda harfin, okuyuşu bozmayacak yere, gözü rahatsız etmeyecek şekilde yer-
leştirilmesi, bunun yanında harfin ölçüsünde olması estetiğin can damarını oluş-
turmaktadır. Noksanlıkları noksanlık, fazlalıkları ise fazlalıktır. Bir harfin üzerinde 
ne kadar çok fazlalık olursa o eser o denli kusurlu sayılır. Onun inceliği bu kadar 
hassastır. 

Âlimlerin meşhur bir sözü var: "Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstan-
bul’da yazıldı." Milletimizin kültür değerlerinden olan bu sanat, Araplarla bizim 
aramızda zaman zaman bir araya geldiğimiz toplantılarda münakaşaya mevzu 
oluyor. Onlar bu sanatın harflerine ve sanata “Hattûl Arabîn” diyorlar. Ben de 
onlara “Hattûl İslâmî” diyelim diyorum. Çünkü milletimizin bu sanata olan hiz-
meti, bugünkü dünya üzerinde yaşayan İslam Devletleri’nin içerisinde en zirvede 
olandır. Hem verdiğimiz eserler hem de yetiştirdiğimiz sanatkârlar ve milletimi-
zin bu sanata bakış açısını diğer hiçbir devlette bulma imkânımız yok. Hatta bunu 
mevkilendirirsek eğer, Türkiye’nin içerisinde sınıflandırmaya girebiliriz. Mesela 
İstanbul’un dışında bu sanatın neşru nemâ bulması çok zor. Şu anda İstanbul’da 
30 kadar Arap talebesinin Türk vatandaşlığına geçebilmek için sırada beklediğini 
söylersem hiç şaşırmayın. Herkes İstanbul’a gelmek istiyor. Bazen onlara takı-
larak diyorum ki; “Madem bu Hattûl Arabîdir niye geliyorsunuz buraya?” Çünkü 
bunu değerlendirmek için ne Bağdat, ne Şam, ne Mekke ne de Medine’de saha 
bulamıyorlar. Sebebi mi? Çünkü yok.
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Bir sanat eseri değerlendirilmezse, 
sanatkâr yetişmez. Bir ağaç sulamaz-
sa ağaç kurumaya mahkûmdur. Sa-
natkârın da sulanması eserinin değer 
bulması iledir. Onun için ecdat demiş ki 
“Marifet iltifata tabidir. İltifatsız metâ 
zâyidir.” Yani bir mal ki müşterisi yoksa 
zâyi olur gider. Bu da onun gibidir. Hal-
kın iltifat etmesi bu sanatı geliştirdi.

Hat sanatı, kolay bir sanat değil. Za-
naatkârı da zor yetişiyor. Bu sanata 
merakı olanlar bir hattatın ne kadar za-
manda yetiştiğini soruyor. Bir defa bu 
işe bir ömrü vereceksin. Ömrün bunun-
la geçecek. Günde 30 saat çalışırsan bir 
şeyler olur. Evet, günde 30 saat yok, 24 
saat var. Artık 5 saat borç alacaksın. 
Başka çaresi yok. Bu sanat böyle…

Zor yapılan işler, daima kıymetlidir. 
Bunun için de Hat sanatı, el emeği göz 
nuru tabirini tam anlamı ile hak ediyor. 
Bu sanat, hayatının her anını meşgul 
eder. Gece yarısı rüyalarına girer. Eğer 
rüyalarına henüz girmediyse, o kişi hat 
sanatını tam manası ile öğrenme yolu-
na girmemiştir. Sevdalı bir şeydir ama 
iyi bir eser çıkınca insanın yorgunluğu 
da tamamen gider. 

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar 
ki, “Çalıştırdığınız ücretlinin teri kuru-
madan verin. Eğer kuruyana kadar ver-

mezseniz zulmetmiş olursunuz”. Onun 
ücretini aldığındaki sevinci onun terini 
kurutur ve hak yerini bulmuş olur.

Hat sanatı ile uğraşan kişiye “hattat” 
adı verilir. Bu sanat yüzyıllar boyu us-
ta-çırak ilişkisi içinde gelişmiş. Başlan-
gıçta harfler tek tek çalışılır. Daha sonra 
harflerin birleşimi yani satır çalışması-
na geçilir. Böylelikle dua, hadis, ayet ve 
kasideler yazılır. Uzun süren eğitimlerin 
sonunda hattat adayı, bir kaç usta hat-
tatın önünde yazdıkları hat yazıları ile 
bir tür sınav verir. Sınav sonunda, eğer 
ustaları yazıları beğenirlerse altına im-
zalarını atarlar. Buna Hat sanatında 
“icazetname” adı verilir. Bizim sanatta, 
dışarıdan gelip de icazet alanlar mem-
leketlerinde doktora yapmış hükmün-

dedir. İcazetname almamış kişi hattat 
sayılmaz, bu sebeple yazdığı yazının 
altına adını koyamaz. Kısacası icazet, 
talebenin hocasından kendi başına ça-
lışma izni alması demektir. Bir talebe 
icazet almadan ismini yazabilir fakat 
“ketebe” (yazdı) ifadesini yazamaz. İca-
zet ile birlikte artık bunu da yazabilir. 
Osmanlılar döneminde, hattatlar ara-
sında en kıdemli ve usta olana, hat-
tatların reisi yani Reis’ül- Hattâtîn adı 
verilirdi. Onun ölümü halinde ise yerine 
başkası geçerdi.

Konferansın ardından KAGEM Hüsn-i 
Hat eğitmeni Bekir Er, düzenlenen 
merasimle hocası Hattat Hasan Çele-
bi’nin elinden icazetini aldı.
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Günümüzde toplumsal sorunlardan 
kaynaklanan, ekonomik yoksunluk, eği-
tim eksikliği, ailevi problemler gibi çeşitli 
nedenlerle aile sıcaklığından mahrum 
kalmış çok sayıda çocuk bulunmaktadır. 
Bu nedenle ülkemizde yetiştirme yurdu, 
çocuk yuvası, sığınma merkezleri bün-
yesinde binlerce çocuk yaşamaktadır. 
Söz konusu çocuklar, günlük gereksi-
nimleri çok iyi karşılanıyor olsa da,  en 
temel ihtiyaçları olan aile sevgisinden 
yoksun kalmaktadır. Bu mahrumiyetle 
büyüyen çocukların ruhlarındaki sevgi, 
ilgi ve güven boşluğunun, ileriki yaşlarda 
birtakım sosyal sorunlara neden olması 
riski söz konusudur. Bu çocuklara sahip 
çıkmak ve aile ortamında yetişmelerine 
vesile olmak hem insani hem de dini 
görevimizdir. Nitekim Kur’an-ı Ke-
rim, yetimlerin gözetilip kollanması ve 
haklarının korunması üzerinde ısrarla 
durmakta, yetimlerin himaye edilmesini 
teşvik etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 
teşvik edilen, Hz. Peygamber ve ashabı 
tarafından fiiliyata geçirilen yetim hami-
liği, tarih boyunca İslam toplumları tara-
fından uygulana gelmiştir. Bu uygulama 
bugün “Koruyucu Ailelik” olarak tekrar 
hayat bulmuştur.

Dinimizin Kur’an ve Sünnet-i perspek-
tifinde Koruyucu Aile uygulamasına 
bakışı nedir? İslam toplumlarının tarih-
sel tecrübesi bize ne söylemektedir? 
Birey ve toplum olarak sorumluluk ve 
vazifelerimiz nelerdir?  Koruyucu aile 
olmak için hangi süreçlerden geçmek 
gerekir ve bu hususta mevzuat nedir?

PANEL: SARP YOKUŞU AŞMAK 
KORUYUCU AİLE OLMAK

ye’de Koruyucu aile meselesinin artık 
farklı bir merhaleye girdiğini, farklı bir 
ivme kazandığını,  olması gereken ve 
aslında geç kalmış bir hassasiyetin 
canlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Öz aile şefkatinden mahrum olan 
çocuklara sahip çıkılması, vicdani insani 
ve dini bir görevdir. İslami inanç ve 
değerler açısından korunmaya muhtaç 
çocuklar için koruyucu ailelik önemli bir 
müessesedir.

Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette “ye-
tim” kelimesi geçmektedir. Yetim, et-
rafında kendisine kol kanat gerecek 
kimse kalmamış, ondan dolayı kendisi-
ni yalnız hisseden, sığınacağı olmayan 
kimse anlamındadır. Ebeveynini kay-
betmiş çocuklar için kullanılır. Biz ayet 
ve hadisleri yalnızca ebeveynini kay-
betmiş çocuklar için değil, desteğe ih-
tiyacı olan, yardıma muhtaç olan bütün 
insanlar için anlamak durumundayız. 
Hz. Peygamber’in bu konuya yaklaşımı 
ve onun hayatında bizzat içinden geçti-
ği tecrübe de bizim için önemlidir.

“Sen bir yetimdin, Rabbin seni koruyup 
gözetip barındırmadı mı?” (Duha, 93)

Bilindiği gibi Hz. Peygamber bir yetim 
olarak büyüdü. Kendisi daha dünyaya 
gelmeden babasını kaybetmiş, annesi 
de kendisi çok küçük bir yaşta iken bu 
dünyadan ayrılmıştır. Ondan sonra bir 
müddet dedesi Abdulmuttalib’in, bir 
müddet de amcası Ebu Talip’in yanın-
da bulunmuştur. Yani koruyucu ailelik 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Genç-
lik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından bu 
sorulara cevap bulmak için Koruyucu 
Ailelik Projesi kapsamında “SARP YO-
KUŞU AŞMAK Koruyucu Aile olmak” 
adlı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü TDV/KAGEM Müdü-
rü Hicret Toprak’ın üstlendiği panelde, 
İslam dini açısından Koruyucu Ailelik 
uygulamasını anlatmak üzere Hitit 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif 
Hamdi Okur, Koruyucu Aile süreçlerini 
anlatmak üzere, Ankara Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç, pa-
nelist olarak yer almıştır.

Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur:

2012 yılından bu yana Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı arasındaki protokolle Türki-
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Kur’an-ı Kerim’de pek çok 
ayette “yetim” kelimesi 
geçmektedir. Yetim, etrafında 
kendisine kol kanat gerecek 
kimse kalmamış, ondan 
dolayı kendisini yalnız 
hisseden, sığınacağı olmayan 
kimse anlamındadır. 

dediğimiz uygulamayı bizzat yaşayan, 
içerisinde yetişen bir kişidir. Amcası 
Ebu Talip’in ailesinde geçirdiği dönemi 
ifade etmek için amcasının eşi ve yen-
gesinden bahsederken “ikinci annem” 
tabirini kullanmıştır. Bir yetişkin olarak 
evlenip artık kendi yuvasını kurduktan 
sonra da maddi sıkıntıya düşen amca-
sının oğlu olan Hz. Ali’yi kendi yanına 
almış, bir zamanlar kendisi koruyucu 
aile ortamında yaşadığı gibi kendisi de 
koruyucu ailelik yapmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de, Koruyucu Aile mü-
essesesi ile ilgili referanslar mevcuttur. 
Hz. Meryem, Hz. Zekeriya’nın hima-
yesinde bir koruyucu aile ortamında 
büyümüştür. Hz. Musa’nın da Hz. Asi-
ye’nin gözetiminde Firavun ’un sara-
yında yetişmesi de bir koruyucu ailelik 
örneğidir.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal 
açıdan sağlıklı bireyler olabilmeleri için 
sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır.  
Fakat çeşitli nedenlerle bu ortamı 
bulamamış ve muhtaç hale gelmiş olan 
kişilere yardım etmede duyarlı olmayı 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bizlere 
birçok ayet-i kerimede öğütlemektedir. 
İbadetlerimiz ve sosyal refleksler 
arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından 
Maun Sûresi şöyle dikkat çekmektedir:

“İşte o namaz kılanların vay haline. Ki 
onlar namazlarından gafildirler. Onlar 
ki gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma 
bile engel olurlar.” ( Mâun, 4-5-6-7)

Bu ayet şunu gösteriyor: Bizim “ibadet-i 
mersume” dediğimiz, namaz, oruç vb. 
düzenli yerine getirilen ibadetlerimiz, batı 
dillerinde “ritüel” diye ifade edilir. Bu iba-
detlerin amacı ve hedefi insanda bir du-
yarlılık uyandırmaktır. Bu ibadetler insanı 
korunmaya muhtaç insanların derdiyle 
ilgilendirme konusunda duyarlılığa sevk 
etmiyorsa, ibadeti ifa ediş biçimimizde 
ciddi eksiklikler var demektir. O zaman 
ibadetimiz, ruhtan uzak bir tür refleks 
hâline gelmiş oluyor. Bu eleştiri getirilir-
ken hesabı inkâr etmekle amaçsız kılınan 
namaz arasında kurulan bağ, yetimle il-
gili hassasiyetin yerleştirilmesine yönelik 
önemli bir mesaj vermektedir.

“İşte yetimi itip kakar. Yoksulu 
doyurmayı teşvik etmez.” (Maun, 2-3)

Aynı zamanda ona kötü muameleyi 
kınamaktadır. Bu görevi yerine getirdiği 
gibi, diğerlerini de teşvik etmesi gerek-
tiğini belirtmektedir.

Şu ayetle de bizi empatiye davet et-
mektedir.

“Arkalarında elleri ermez, güçleri yet-
mez çocuklarını bırakacak olsalardı, 
onlar hakkında endişe duyanlar, (vasilik 
ettikleri yetimler hakkında da) aynı en-
dişeyi duysunlar (ve bu hususta da) Al-
lah’a karşı gelmekten sakınsınlar, sağ-
lam ve doğru söz söylesinler.’’ (Nisa, 9)

“Şöyle bir düşünün” diyor ayette. Şu 
korkuyu taşıyor musunuz? Bana bir 
şey olsa, geride benim eli ermez, gücü 
yetmez çocuklarım yetim olarak kalsa 
acaba bunlarla kim ilgilenir, bunlara kim 
bakar? Eğer o düşünceyi içinde yaşı-
yorsan sen de başkalarının çocuklarına 
aynı hassasiyeti göster.”

Arap toplumunda yetimlerle ilgilenen-
lerde, onların mali imkânlarından ya-
rarlanma, belki de biraz istismar etme 
noktasında birtakım problemler yaşa-
nıyordu. Bu problemler üzerine inen 
ayette der ki:  “Yetimlerin mallarını hak-
sız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına 
ancak ateş doldurmuş olurlar ve onlar 
çılgın bir ateşe gireceklerdir.” (Nisa, 10)

Bu uyarıyla birtakım insanlar şaşkın-
lığa düşüyorlar. Her birinin gözettiği, 
ilgilendiği yetimleri var ama onların 
haklarını yanlışlıkla yeme konusunda 
tereddüde düştükleri için yetimler üze-
rinden ellerini çekmeye başlıyorlar ve 
Hz. Peygamber’e, yetimlerin yanlışlıkla 
haklarını yemekten korktuklarını ve bu 
sebeple onlara bakmaktan çekindikle-
rini söylüyorlar.  Bu durum üzerine şu 
ayet geliyor:
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“Yetimler hakkında tereddüt yaşayan-
lar sana bu konuda bazı şeyleri soru-
yorlar, onları ihmal etmektense onların 
durumuna sahip çıkmak daha hayırlıdır. 
Allah, kimin iyi niyetli olduğunu, kimin 
istismar içerisinde olduğunu gayet iyi 
bilmektedir.” (Bakara, 220)

Yani bu tür endişelerden dolayı onlara 
mesafeli durmayın.

Bu ayet-i kerimelerden hareketle şunu 
diyebiliriz ki: İslam’da kimsesiz bir çocuğa 
sahip çıkmak, bir yetimin başını okşa-
mak, evini ve gönlünü yetimlere açmak, 
onu itip kakmadan, incitmeden ve hak-
larını gözeterek maddi-manevi ihtiyaç-
larını bir ibadet bilinciyle karşılamak, bir 
ahlaki sorumluluk olarak kabul edilmiştir. 

Yine Hz. Peygamber’in hadislerinde de 
koruyucu aile olmaya teşvik eden pek 
çok referansla karşılaşmaktayız.

“Kendi yetimini veya başkasına ait 
bir yetimi himaye eden kimseyle ben, 
cennette yan yana bulunacağız. “Hadi-
sin ravisi Malik İbn-i Enes, -Peygam-
ber Aleyhisselam’ın yaptığı gibi- işaret 
parmağıyla orta parmağını gösterdi. 
(Müslim, Zühd 42.)

Bir, iki, üç yetime bakan için aynı du-
rum geçerlidir. Büyük, bağışlanamaya-
cak bir günah işlemediği takdirde diğer 
günahlarını Allah affedecektir.

“Allah’a en sevgili ev, içinde ikram 
gören yetim bulunan evdir.” (Hz. Ibn-i 
Ömer (R.A)) 

Yetim olarak büyüyen Allah Resulü, 
yetişkinlik yıllarında yetimleri her za-
man en iyi anlayan kişi olmuştur. Ye-
timlerle yakından ilgilenmiş, koruyup 
kollamış, pek çok çocuğu himayesine 
almış aynı zamanda ashabına tavsiye 
etmiştir.

Peygamber Efendimize bir kimse 
gelip şikâyet ediyor: “Ben merhamet 
duygusunu tatmamış, kalbi kötü olan 
bir insanım. Bunu yenmem için bana 
tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı?”  
Peygamber Efendimizin cevabı şöyle 
oluyor: “Bir yetimin bakımıyla ilgilen. 
Onunla meşgul ol, onu bağrına bas, 
onun saçını okşa. Göreceksin ki, se-
nin şikâyet ettiğin kalp katılığı ortadan 
kalkacak. 

“Yetimin ağlamasından sakının. Çün-
kü o öyle bir hâlet-i ruhiye içindedir ki 

onun duası da yakarması da beddua-
sı da insanlar gece yataklarında rahat 
rahat uyurken şimşek gibi yol alır ve 
ulaşacağı makama ulaşır.” (Taberânî, 
et-Tergîb ve’t-Terhîb, 3:349)

Bir de muhtaç, terk edilmiş olan ço-
cuklarla alakalı “lakit” diye bir kavram 
vardır. “Cami avlusuna bırakılmış, bu-
lunmuş çocuk” dediğimiz yani anne 
ve babası tarafından terk edilmiş, so-
kağa bırakılmış çocuğun durumunu 
ifade eder. Onlara sahip çıkmak, İslam 
toplumunun temel görevidir. Kimse el 
uzatmaz da o çocuk zayi olursa ondan 
dolayı bütün toplum günahkâr olur.

Bir de “evlatlık” dediğimiz bir kavram 
söz konusudur. Hz. Peygamber’in köle-
si Zeyd Bin Harise’nin ailesi gelip Zeyd’i 
kendisinden almak isteyince Zeyd, Hz. 
Peygamber’in yanında kalmak istemiş, 
ailesinin teklifini geri çevirmiştir. Bu-
nun üzerine Hz. Peygamber, Zeyd Bin 
Harise’yi kölelikten azat edip evlatlık 
edindiğini bildirmiştir.

‘’Evlâtlıkları babalarına nispet edin; bu, 
Allah katında en doğru olandır. Eğer ba-
balarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu 
takdirde onları din kardeşi ve dostlarınız 
olarak kabul edin. İçinizden kastederek 
yaptıklarınız bir yana, yanılmalarınızda 
size bir sorumluluk yoktur; Allah bağış-
lar ve merhamet eder.” (Ahzâb, 5)

Yetim olarak büyüyen 
Allah Resulü, yetişkinlik 
yıllarında yetimleri her zaman 
en iyi anlayan kişi olmuştur. 
Yetimlerle yakından ilgilenmiş, 
koruyup kollamış, pek çok 
çocuğu himayesine almış aynı 
zamanda ashabına tavsiye 
etmiştir.

PANEL: SARP YOKUŞU AŞMAK 
KORUYUCU AİLE OLMAK

48

SOSYAL PROJELER



Bu ayette evlatlık uygulaması ilga edil-
miştir ve ayetin açıklaması şöyledir: 
Sizin öz evlatlarınız kendi kanınızdan 
gelenlerdir. Başkalarının çocuklarını, ne-
sebi belli olan kişileri, kendi ailesinden, 
nesebinden kopararak kendi çocuğu-
nuz olarak kabul edemezsiniz. Onlarla 
ilgilenmeye devam edin ancak onların 
kendi ailelerine, kendi soylarına olan 
hislerini kesmeyin. Ha bunu bilmiyorsa-
nız, bunun da bir zararı yok. Onlar sizin 
dindeki kardeşleriniz ve dostlarınızdır.

Aile ihmaline ya da ailesizliğe ma-
ruz kalmış çocukları himaye etmek, 
toplumun üzerinde büyük bir mesuli-
yettir. Birtakım mahzurları sebebiyle, 
dinimizce uygun bulunmayan evlatlık 
müessesi, koruyucu ailelikle karıştırıl-
mamalıdır. Hukuki birtakım sorunlar 
doğuran evlatlık müessesesi ile ilgili şu 
hususlardan endişe edilmektedir:

Evlat edinmede kişi, çocuğu nesebine 
geçirdiği için çocuğun gerçek nese-
bi karartılmış olup, varsa öz ailesiyle 
bağı kopartılmaktadır. Hâlbuki çocuğun 
kendi anne-babası, kardeşleri ve akra-
balarının kim olduğunu bilmesi gerekir.

Evlat edindiğiniz kişi mirasçınız olur. 
Bu durum miras alabilecek olan kişile-
rin hakkına engel teşkil eder. Ancak aile 
dilerse, himaye ettiği çocuğa sağlığın-
dayken yine mallarının üçte birinden 
vasiyette bulunarak çocuğa maddi an-
lamda destek olunabilir.

Bir de mahremiyet meselesi var ki ev-
latlıkla beraber koruyucu ailelerle alakalı 
olabilmektedir. Sıfır mahremiyet, sade-
ce eşler arasında söz konusudur. Ondan 
sonraki dönemde kendi, öz çocuklarınızın 
dahi ergenlik çağına geldikten sonra belli 
bir mahremiyet sınırı olmalıdır. İmkân nis-
petinde ayrı odaları olmalıdır ve onların 
odalarına girerken onlar da sizin odalarını-
za girerken izin istenmesi gerekir. Çocuk-
lar ergenlik çağına geldiğinde o ailenin asli 

fertleri olmadığı için mahremiyete yönelik 
hassasiyetlere dikkat etmek gerekir.

Koruyucu aile müessesesi, öz ailenin 
yerine geçen bir hizmet türü değildir. 
Koruyucu ailelik dediğimiz uygulama-
nın referanslarını tarihte de görmek-
teyiz. İslam toplumlarında, özellikle 
Osmanlı toplumlarında kerime-i ma-
neviye -manevi evlat-, ahretlik, oğulluk 
gibi isimlerle yaşatılmış ve korunmaya 
muhtaç olan insanlar, kendi ailelerinin 
nesepleri karartılmadan başka ailele-
rin yanında himaye edilmiştir. Ancak 
himayesine alacağı çocuğa şefkat ve 
merhamet gösteremeyecek, liyakat 
sahibi olmayan insanların bu işe giriş-
memeleri konusunda Hz. Peygamber 
uyarmış ve bir seferinde, Ebu Zerr’e: 
“Sana iki tavsiyem var: Birincisi asla 
bir yetimin koruyuculuğunu üstlenme. 
İkincisi asla idarecilik yapma.” demiştir. 
Bunun sebebi, Ebu Zerr’de idarecilik 
yapma liyakati ve yetime sahip çıkma 
dirayeti görmemesidir. Bu iki görevde 
de hassas olmak ve kişinin kendini ha-
zır hissetmesi gerekmektedir.

“O sarp yokuşun ne olduğunu bilir mi-
sin? O yokuş, bir köle, bir esir azat et-
mektir. Yahut açlık gününde yakını olan 
bir yetimi doyurmaktır.” (Beled:90)

Bir çocuğa evini gönlünü açmak, sarp 
yokuşu tırmanmak kadar zordur. Ama 
muhasebeyi iyi yapıp kararı verip irade-
yi gösterdikten sonra bir başka ayet-i 
kerimede “Bize ulaşmak için çaba ve 
gayret sarf edenlere, yola çıkanlara el 
uzatır, biz de kendi yolumuza iletiriz.” 
(Ankebut, 69) Buyuruyor Cenab-ı Hak.

İnşallah Rabbimden bu iradeyi gösterip 
bu davaya girenlerin, bu çocuklara el 
uzatanların sayısını artıralım diliyoruz.  
Efendimiz’in buyurduğu gibi “Evladu-
na ekbaduna”, çocuklarımız bizim ciğer 
parelerimizdir; onları ihmal edemeyiz.

Bestami Erkoç (Ankara Aile 
Sosyal Politikalar İl Müdürü):

İnsanoğlunun sürekli bir sevgi ve 
merhamet ihtiyacı var ve bu ihtiyacının 
karşılanacağı yer de ailedir. Fakat çeşit-
li nedenlerle aile yanında yetişmeyen 
çocuklarımız var. Devlete emanet olan 
bu çocuklarımızı aile sıcaklığı içinde 
büyütmek, boynumuzun borcudur. Bu 
nedenle öz ailesinden ayrı yaşayan bu 
çocukların sağlıklı yetişmesi için, koru-
yucu ailelik müessesini önemsiyoruz. 
“Yeryüzünde feda edilecek hiçbir fert 
yoktur.” prensibiyle; ilgiye, sevgiye, sı-
cacık bir aile ortamına hasret minik 
gönüllere dokunmak için atılacak kü-
çük adımlar çok büyük hayırlara vesile 
olacaktır. 

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğüne ait 128 adet çocuk evi 
var. Bunun yanında yurt hizmeti ver-
diğimiz alanlarla beraber 1.500 çocuk 
bize emanet. 259 çocuğumuz koru-
yucu aile yanında yaşamakta. Hede-
fimiz, bu çocukların hepsinin koruyucu 
aile yanında yaşamasıdır. Bakanlığı-
mızın, çalışma arkadaşlarımızın ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın desteğiyle 
beraber o çocuklar mutfakta yumur-
ta kıracak, halıya basacak, kanepeye 
uzanacak, hangi kanalı açalım diye 
savaşacak ve tartışacak, maç seyre-

İslam toplumlarında, 
özellikle Osmanlı 
toplumlarında kerime-i 
maneviye-manevi evlat-, 
ahretlik, oğulluk gibi isimlerle 
yaşatılmış ve korunmaya 
muhtaç olan insanlar, kendi 
ailelerinin nesepleri 
karartılmadan başka ailelerin 
yanında himaye edilmiştir.
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decek, balık tutacak, bisiklete bine-
cek… Bir ailede ne yaşanıyorsa, bu 
çocukların da yaşaması için elimizden 
geleni yapacağız.

Koruyucu aile olmaya,  “bir çocuğa do-
kunmak, bir dünyaya dokunmak” ama-
cıyla yola çıkılır. Bir bakarsınız ki çocuk 
size dokunmuş, etrafını o enerjisiyle 
bambaşka bir hâle getirmiş oluyor. 

Koruyucu aile modelinde çocuk, her 
çocuk gibi tek ebeveyn eğitimi ve sıcak 
yuvada gelişimini tamamlıyor. Dolayı-
sıyla, koruyucu aile modelinin üzerinde 
durmamızın nedeni bu. Biz bu modeli 
geliştirmek ve başarmak istiyoruz. 

Koruyucu ailelik, olağanüstü ve ya-
pılması çok zor bir süreç olarak algı-
lanmaktadır. Oysa hayır! Kendi ço-
cuklarımız gibi sürece dâhil edeceğiz. 
Soframıza, bir tabak daha koyacağız; 
bu kadar. Bunu yürekten söylüyorum. 
Bunu isteyeceğiz ve hissedeceğiz. 
Hissettiğimiz anda sonucun bambaş-
ka olduğunu göreceğiz.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlü-
ğü olarak, koruyucu aile birimimiz var. 
Sorulara cevap vermek için 7 gün/24 
saat açık. Alo 183’ü arayarak ya da 
İl Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi 
alınabilmektedir.

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik göste-
rebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam 
sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun 
hayatında fark yaratmak isteyen ve 
mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, 
Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına 
hizmet vermeye kendini hazır hisse-
den herkes koruyucu aile olabilir.

İnanılmaz vakalarla bize gelen 
çocuklarımız var. İlk karşılaştığımızdaki 
donuk yüzleri, sadece bakan, tepkisiz 
bakışları görüyoruz. Daha sonrasında 
yavaş yavaş gülümsemeye başlayan, 
tepki veren, gözbebeği büyüyen ve 
ışıldayan yüzlerle karşılaşıyor ve bu 
mutluluğu hep beraber yaşıyoruz.

Selma Tunalı (Koruyucu Aile):

 Benim koruyucu anne olma hikâyem, 
yıllar öncesine dayanıyor. Henüz evlen-
memiştim, gördüğüm bir rüya üzerine 
bir çocuğun koruyucu ailesi olmaya 
karar verdim. Evlenmeden önce de 
eşimden, bir çocuğun koruyucu ailesi 
olma sözü aldım. Çocuklarımız olsa bile 
bir çocuğun koruyucu ailesi olacaktık. 
Evlendim ve 2 oğlum oldu. Sonra on-
lar biraz büyüdüler. Çocuklarımın biri 8, 
biri 10 yaşındaydı. Rüyamda gördüğüm 
o çocuğa koruyucu aile olma zamanım 
gelmişti. Müracaat ettik ve benim rü-
yamda gördüğüm kız oradaydı. 2 oğ-
lumdan sonra 1 kızım oldu, bir hayata 
dokundum. O hayat aynı zamanda 
bana dokundu. Kızım, yanımıza gel-
diğinde henüz 3 yaşındaydı. Şimdi 16 
yaşında genç bir kız. 

Bu muhteşem duyguyu herkesin ya-
şamasını isterim.

PANEL: SARP YOKUŞU AŞMAK 
KORUYUCU AİLE OLMAK
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Her çocuk, insanlığın geleceğini yüreğinde taşır. 
Bir çocuğun hayatını karartmak, 
insanlığın ufkunu karartmaktır. 
Çocuğun duygu ve düşünceleri değerli; 
canı ve bedeni dokunulmazdır. 
Huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümek, 
onun yaratılışından getirdiği en tabi hakkıdır. 
İnsanlık; çocuk için iyi düşünmedikçe, dünyayı çocuğun üstün 
menfaatine ve önceliklerine göre tasarlamadıkça, 
çocuğa ‘‘yeryüzünün küçük ve onurlu halifesi’’ 
gözüyle bakmadıkça iflah olamaz.

 Prof. Dr. Mehmet Görmez



BAŞKA AÇIDAN YAŞAM
Yaşam kimse için aynı değil. Herkes aynı ama herkes farklı… Kimi kısa kimi 

uzun, kimi sarışın kimi esmer, kimi çalışkan kimi tembel, kimi güzel kimi çir-
kin… Bir de daha farklı olanlar var. Kimi göremiyor, kimi duyamıyor, kimi yürüye-
miyor, kimi sizler gibi düşünemiyor, kimi konuşamıyor… Kısaca engelliler diyoruz 
bu guruba.

Bu yazıda yaşamı engelliler açısından değerlendirmeye çalışacağız. 

Ayhan METİN
Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme Denetleme Derneği Başkanı

1967 yılında Bilecik’in Söğüt ilçesin-
de doğdu. 1 yaşında çocuk felci sonucu 
polio sekeli oldu. Lisans eğitimini Er-
ciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 
bölümünde, yüksek lisansını Marma-
ra Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalı’nda tamamladı. Halen İs-
tanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında 
doktora programına devam etmekte-
dir.  Bunların yanında kültür yönetimi 
formasyonu, iletişim ve beden dili, dik-
siyon, stratejik plan, stratejik iletişim, 
erişilebilirlik alanlarında eğitim gördü. 
Engelliler ile ilgili mevzuat çalışmaları 
yaptı, projeler, kongreler, seminerler, 
sempozyumlar yürüttü. 1989 yılından 
itibaren Türkiye’de özürlüler sporunda 
ilklere imza attı, öncülük etti; tekerlekli 
sandalyede basketbol, atletizm, yamaç 
paraşütü, tüplü dalış, tropy, go kart ve 
kayak sporları yaptı, ulusal ve ulusla-
rarası dereceler elde etti. Halen Engelli 
Hakları ve Erişilebilirlik İzleme Denetle-
me Derneği Başkanı olarak sivil toplum 
çalışmalarına devam etmektedir.

Ayhan METİN
Engelli Hakları ve 

Erişilebilirlik İzleme Denetleme Derneği Başkanı

Güne Başlarken…

Her sabah yataktan kalkar, lavaboya gider ve güne hazırlanmaya başlarız. En-
gelli olan kişiler için durum da aynı ama biraz farklı. Örneğin, kas hastası ve te-
kerlekli sandalye kullanan bir engelli çocuğu ele alalım. 

Bu çocuk okula gidebilmek için önce yataktan kalkabilmeyi başarmak zorundadır. 
Kasları yeterince güçlü olmadığından yataktan kalkmak o kişi için Everest dağına 
çıkmak gibi olabilir. Eğer kolaylaştırıcı tedbir olarak tavanda asılı bir kaldıraç var 
ise yataktan kalkmak çok daha kolay olabilir. Bu vb. bir sistem ile veya bir kişi 
yardımı ile kalkıp tekerlekli sandalyeye oturabilir ise lavabo ve tuvalet macerası 
başlayacaktır. Bu ihtiyaçlarını giderdikten sonra üst değiştirmek ayrı bir zorluk 
olarak karşımıza çıkar. Bir yardımcı olmadan nerede ise imkânsızdır giyinebil-
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mek. Bunlardan sonra evden dışarı çı-
kabilmek için kapıyı açabilmek ve kapı 
eşiğinden atlayabilmek gerek. Ardında 
cümle kapısı sokağa çıkış biletidir. Tabii 
kapı çok sert değilse ve açabilirse, kapı 
sonrasında sokağa çıkan merdivenler 
yoksa… 

Bu badireli çıkıştan sonra kaldırım-
lar, köstebek yuvası gibi değilse ve 
karşıdan karşıya geçişlerde kaldırım 
bitimlerinde rampa varsa sorun 
olmayabilir. Okula varabilmek için be-
lediye otobüsü veya okul servisi bu te-
kerlekli sandalyeli öğrencinin de rahat-
ça binebileceği şekilde olmalı ki okula 
varabilsin. Okula vardığında sınıflara 
gitmek için hep karşımıza çıkan bina 
girişlerindeki merdivenlerin yanında 
rampa varsa içeriye girebildi demektir. 
Ohhh… Okula nihayet girebildik. 

Eğitim…

Tabi gün içerisinde bu öğrenci için 
sınıftaki sıra, tuvalet, kantin, kapı 
giriş/çıkışları uygun şekilde olmalıdır. 
Bastonla yürüyen biri için ise zeminin 
kaygan olmaması gereklidir. Görme 
engelli bir öğrenci için ise kapı bilgi 

panolarında Braille kabartma alfabe, 
zeminde hissedilebilir yürüme yüzeyi 
işaretleri (sarı çizgi ve noktalar), eğitim 
sırasında görsellik gerektiren çalış-
maların sesli betimlemesi, grafiklerin 
kabartma yapılması, eğitim mater-
yallerinin sesli olarak kayıt cihazlarına 
aktarılması, kabartma Braille alfabeli 
dokümanlar gibi malzemeler gereklidir. 
Eğitilebilir durumdaki zihinsel geriliği 
olan kişiler için destek öğretmen ve 
özel eğitim materyalleri lazım. Disleksi 
olan kişiler için öğretmenin farklı eği-
tim tekniklerini kullanması gerekiyor. 
Ellerini iyi kullanamayan ve/veya eli ve 
kolu olmayan kişiler için kendilerine uy-
gun özel eğitim materyalleri ve destek 

teknolojileri olması lazım. Bunun gibi 
örnekler arttırılabilir.

Eğitim herkesin hakkıdır. Bakınız 
Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti “oku” emri ile 
başlıyor. Anayasamızın 42.Maddesi de 
“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından 
yoksun bırakılamaz. Devlet, durumları 
sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları 
topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.” 
diyor. Demek ki eğitim-öğretim herkesi 
tabii bir hakkıdır. Yani herkes aynı ama 
herkes farklı. 

Bazı engelli arkadaşlarımız yukarıda 
bahsettiğimiz güçlüklerden kaynaklı 
olarak okullarına devam edememek-
tedirler. Bazı engelli arkadaşlarımız da 
bu güçlükleri engellilik durumlarından 
veya sosyal çevreden kayaklı olarak 
daha rahat aşabildiklerinden eğitim 
yaşantılarını tamamlayabilmekte ve 
sosyal yaşama daha etkin, daha aktif 
ve eşite yakın katılabilmektedirler. 

Diğer taraftan sınıflarında engelli bir 
kişinin olmadığı ortamda eğitim alan 
çocuklar, ileriki yıllarda da engellilerin 
farkına varamıyorlar. Bu durumda bu 
kişilerin ürettikleri ürün ve hizmetleri 
çoğunlukla engelli bireyler kullanamı-
yorlar. Farklılıklarımızın zenginliğimiz 
olduğu daha iyi anlaşılacak ve toplum-
sal eşitlik daha fazla sağlanmış olacak-
tır. 
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İş Hayatı…

Doğal olarak eğitim olmayınca iş ya-
şantısı da hiç olamamakta veya daha 
güç olabilmektedir. Bu durumda üret-
ken ve verimli bir birey olabilecekken, 
devletin sağladığı engelli maaşı veya 
evde bakım ücreti ile yaşamlarını ida-
me ettirmeye çalışmaktadırlar. Hâl-
buki günümüzde güçlü ülkeler nitelik 
ve nicelik bakımından nüfusu büyük 
ve genç ülkeler olacaktır. Yaşayan her 
birey bir değerdir, bir kıymettir. Eğitim 
alamayınca bu değer ortaya yeterince 
çıkamamaktadır. Hal böyle olunca ülke 
olarak elimizdeki kıymetlerden yeterince 
yararlanamadığımız ve bu insan gücünü 
kaliteli işgücüne devşiremediğimiz için 
hep birlikte bir kayba uğruyoruz. 

Bu durumda engelli birey bir iş bula-
madığında veya bulsa bile kariyer plan-
laması yapamadığında aldığı ücret de 
buna göre düşük seviyelerde kalabiliyor. 
Bu durumda bireylerin yaşam kalitesi 
düşüyor ve fakirleşiyor. Hâlbuki her-
kes kıymetli, herkesin onurlu bir yaşam 
hakkı vardır.

Eğitim alma fırsatını yakalamış engelli 
bireylerden öğretmen, doktor, mühen-
dis gibi nitelikli meslek sahibi olanlar 
olduğu gibi özel veya kamuda yönetici 
pozisyonunda olanlara da rastlanmak-
tadır. Örneğin tekerlekli sandalyede bir 
matematik öğretmeni, görme engelli bir 
psikolog, bacağı ampute bir fizyotera-
pist gibi… 

Engelli kişilerin mesleklerini icra edebil-
meleri için işyeri uyum çalışmalarının da 
yapılması gerekli tabii. Örneğin görme 
engelli bir bireye bilgisayar kullanması 
için ekran okuma programı sağlanma-
sı, evrak tarama aleti alınarak evraktaki 
bilgilerin sese dönüştürülmesi, bina içi 
dikey dolaşım için asansör yapılması, 
yatay dolaşımlarda kot farklılıklarının 
TSE standartlarına uygun düzenleme-

leri ile giderilmesi gibi tedbirler de alın-
ması gerekmektedir. 

Engelsiz Sanat…

Engelli bireylerin kendilerini ifade et-
tikleri alanlardan biri de sanattır. İste-
diğiniz veya yetenekli olduğunuz bir 
alanda güzel bir çalışma ile insanların 
karşısına çıkmak ve takdir almak her-
kes için önemli olsa gerek. Engelliler 
için daha da bir önem kazanıyor. Örne-
ğin Erzurum’da yaşayan spastik engelli 
Yusuf arkadaşımız, kendini ifade etmek 
için zor konuşsa da, ellerini kullanama-
sa da, yere oturarak sol ayağı ile öyle 
güzel resimler yapıyor ve öyle ince 
çalışıyor ki yaptığı resimlere bakmaya 
doyamazsınız… İzmit’te yaşayan işit-
me engelli ressam Ertan ise karakalem 
çalışmaları ile dünyaya bakış açısını 
yansıtıyor.

Bir de hiç görmediği ve renkleri ta-
nımadığı halde resim yapan dünyaca 
ünlü Eşref Armağan var. Önce kalem ile 
kartonun üzerine bastırarak şablonu 
çiziyor. Kalemin ucunu da diğer elinin 
parmağı ile takip ediyor. Ardından ka-
bartma hale gelen kartonda başlıyor 
parmak uçları ile resmini yapmaya. 

Hangi renk hangi işe yarar, anlatılanla-
ra göre hayal ediyor ve beyninin görün-
tü bölgesinde canlanan resmi tuvaline 
yansıtıyor. 

İzmir’in dağ köylerinde yaşayan ve 
hareket etmek için tekerlekli sandalye 
kullanan Meryem Düzgünkaya ise var 
gücüyle köydeki gençlere ve çocuklara 
resim yapmayı öğretiyor.

İstanbul Küçükçekmece’de Ali 
Şerafettin Köksal ise hem işitmiyor 
hem görmüyor ama işaret dili ile doku-
narak iletişim kurmayı öğrenmiş. Karısı 
ile çok güzel bir ikili oluşturmuşlar. Ka-
rısı bize tercümanlık yapıyor. İlk önce 
işitme engelli olması bir nasip olmuş 
Ali Abi için. İşaret dilini öğrenmiş bu 
arada. Sonradan gözleri de görmeyince 
işaret dile ile dokunarak konuşmaya 
başlamış. Kendini ifade ettiği en iyi 
mecra ise ahşap maketler. Ahşaptan 
o kadar güzel maketler yapıyor ki tam 
bir sanat eseri ve mühendislik harikası. 
Kendi yaşamak istediği evin maketini 
de yapmış, hem de ince su giderlerine 
varıncaya kadar tasarlamış. Dünyada 
eşi benzeri olmayan bir sanatçı Ali 
Şerafettin Köksal da…

BAŞKA AÇIDAN YAŞAM
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Ve Spor…

Spor yapmak da herkesin hakkı öyle 
değil mi? Yıllar önce 1989 yılında 
tekerlekli sandalyede basketbol 
oynamaya başladığımızda bazı engelli 
arkadaşlarımız bile gereksiz bir 
mücadele yaptığımızı söylemişlerdir. 
Hâlbuki her insanın, her vücudun spor 
yapmaya ihtiyacı var. 

Basketbolun tekerlekli sandalyede de 
oynandığını öğrendiğimde ve bunu ba-
şarabildiğimde çok sevinmiştim. Bas-
tonlar ile yapamadıklarımı yapabilmek, 
basketbol oynayabilmek çok güzel bir 
duygu idi. Yine tekerlekli sandalyede 
kilometrelerce gidebilmeyi öğrendim, 
hem de engelli olmayanlardan daha 
hızlı. Özgür olmak böyle bir şey herhalde 
diye düşündüm ilk zamanlar. Sonra vü-

cudum alıştı koşmaya ve bırakamadım 
yıllarca. Birçok ulusal ve uluslararası de-
receler elde ettim, milli takım kaptanlığı 
yaptım. Ardından yamaç paraşütü, tüplü 
dalış, tropy, go kart, kayak gibi sporlarla 
da ilgilendim. Spor benim hayatımda 
çok önemli bir dönüm noktası olmuştu. 
Hayata bakış açım değişti ve büyüdü. 

Şu anımı anlatmadan geçemeyeceğim. 
16 yaşında bir delikanlı basketbol 
antrenmanına giderken tren kazasında 
iki bacağını da dipten kaybediyor. Has-
tanede tanıştığımız bu delikanlıyı bas-
ketbol antrenmanına davet ettim. Bir 
gün babası ile çıkageldi. İlk birkaç dene-
me sonrası tekerlekli sandalye basket-
bolunu çok sevdi ve başarılı bir sporcu 
oldu, milli takımda yer aldı. Yıllar sonra 
bir gün şu itirafta bulundu. Eğer ben 
onu basketbol oynamaya davet etme-

seymişim ve babası da ısrarlı davranıp 
getirmeseymiş, hastane çıkışı en kısa 
sürede dördüncü kattaki odasının pen-
ceresinden aşağı kendini bırakıp intihar 
edecekmiş. Tekerlekli sandalyede bas-
ketbola başlaması hayata yeniden tu-
tunmasını sağlamış. Bugün bu delikanlı 
evli ve çocukları var. Kendi işinin başın-
da ve yanında da birçok çalışan var. 

Bakınız engellilerde spor diğer insanlar-
da olduğu gibi bazen sıradan bir aktivite 
olmaktan çıkıyor, bir yaşam kaynağı olu-
yor adeta. İddia ediyorum ki diğer hiçbir 
rehabilitasyon tekniği sporun ve sanatın 
sağladığı faydayı ve gelişimi sağlayamaz. 
Çünkü bu alanlarda kendimizi ifade ede-
biliyoruz, “yapıyorum, yaşıyorum o halde 
varım” diyebiliyoruz. Bir varlık mücadele-
si adeta…
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Hz. Peygamber’in Engellilere 
Davranışı

Âlemlerin övünç kaynağı, efendisi, ya-
ratılış sebebi Hz. Muhammed en büyük 
yol göstericimiz oluyor. 

Eskiden bazı toplumlarda zihinsel en-
gelliler, içine şeytan girmiş, cinlerin mu-
sallat olduğu kimseler olarak görülürdü. 
Zihinsel engelli hastaları ateşe atıp ya-
karak, öldürerek bu durumlarına son ve-
rildiği, onların kurtarıldığı düşünülürdü. 
Günümüzde de bundan on yıl öncesine 
kadar maalesef zihinsel engelli kimse-
lerin ahırlarda veya evin bir köşesinde 
zincirlere bağlandığını televizyonlardan 
gördük maalesef. 

Hz. Peygamber pek çok reform yapmış 
ve toplum hayatına dair müthiş düzenle-
melerde bulunmuş ve insanlık dışı her tür 
hareketi kaldırmıştır. O, kendi döneminde 
yaşayan engelli sahabelere sevgiyle yak-
laşmış, onlara şefkat ve ilgi göstermiş, 
sahabelerinden de aynı şeyi beklemiştir. 

Efendimiz (s.a.v) engellilere iltifatlarda 
ve ikramda bulunmuş, o dönemde top-
lum içinde hiçbir sosyal statüye sahip 
olmayan ve horlanan engellilere uygu-
ladığı politikalarıyla o durumdan kurtar-
mıştır. Engellilerle şakalaşmış, sosyal 
hayata katılımlarını sağlayan kolaylıklar 
getirmiş, mesleki anlamda ve istihdam 
boyutuyla yeni imkânlar sağlamış, gün-
lük hayatın içinde başarılı olmaları yö-
nünde teşvik etmiştir. 

Bir Hadis-i Şerifinde; “Âmâya rehberlik 
etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir 
şekilde hitap etmen, muhtaç bir kimseyi 
ihtiyacını tedarik etmesi için gerekli yere 
götürmen, derman arayan dertlinin 
imdadına koşman, koluna girip güçsüze 
yardım etmen, konuşmakta güçlük 
çekenin meramını ifade etmen, bütün 
bunlar sadaka çeşitlerindendir.” buyur-
muştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
5/168-169) 

Kur’an-ı Kerim, Engellilerin Dış-
lanmalarını Yasaklamaktadır

Abese sûresinin ilk âyetlerinde, Hz. 
Peygamber ile görme özürlü sahabi 
Abdullah b. Ümmi Mektûm arasın-
da özürlülerin toplum içindeki yerinin 
doğru belirlenmesi açısından önemli 
bir olay anlatılmaktadır. Kureyş’in ileri 
gelenlerine İslam’ı anlatırken Abdullah 
b. Ümmi Mektûm, Hz. Peygamber’in 
bulunduğu meclise girmiş ve İslam 
konusunda kendisinin aydınlatılmasını 
istemişti. O’nun bu tutumu, belki de 
misafirleriyle yeterince ilgilenememe 
düşüncesiyle Hz. Peygamber’in hoşu-
na gitmemiş, sözün kesilmesini iste-
memiş, bundan dolayı ona karşı ilgisiz 
davranarak yüzünü çevirmişti (Hami-
dullah, 1981:214).

Allah, Hz. Peygamber’in bu ilgisiz tav-
rını şu şekilde değerlendirmektedir: 
“(Peygamber), âmânın kendisine gel-
mesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri 
döndü. Ne bilirsin, belki o temizlenecek? 
Veya öğüt alacak da o öğüt ona fayda 
verecek. Kendini muhtaç görmeyene 
gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki 
onun temizlenip arınmamasından sen 
sorumlu değilsin. Fakat sen, koşarak ve 
(Allah’tan) korkarak sana gelenle de ilgi-
lenmiyorsun” (Kuran, Abese:1-10).

Ayette geçen ifadelerden anlaşılaca-
ğı üzere Hz. Peygamber, olay esna-
sında Mekkelilerin önde gelenlerine 
İslam’ı tebliğe fazlaca kendini kaptır-
mıştı. Çünkü O, kendilerine dini tebliğ 
ettiği kişilerin Müslüman olacaklarını 
ümit ediyordu. Görme özürlü Abdullah 
b. Ümmi Mektûm’un ihmal edilmesi, 
onunla ilgilenilmemesi Allah tarafından 
hoş karşılanmamıştır.

Olaydan sonra Hz. Peygamber, Ab-
dullah b. Ümmi Mektûm’un yanına her 
gelişinde ona “Ey hakkında Rabb’imin 
beni itâb ettiği (uyardığı) zat merhaba!” 
der ve urbasını altına sererdi. Ayette 

Peygamber uyarıldığı gibi, aynı zaman-
da âmâ olan Abdullah b. Ümmi Mek-
tûm da gözü gören kimselere nasip 
olmayacak bir şerefle ödüllendirilmiştir 
(Sancaklı, 2008:179-217):

Hz. Peygamber onu müezzin olarak 
tayin etmiş, on üç defa da Efendimiz’in 
(s.a.v.) yerine imamlığa vekillik yapmıştır. 

Hz. Muhammed Engelliler İçin 
Alternatif İstihdam İmkânları 
Sunmuştur

Hz. Peygamber, görme engellilere ko-
laylık olsun diye alternatif iş imkânları 
da sunmuştur. Görme engelli bir saha-
bi olan İtban b. Malik’e evinde imam-
lık yapmaya müsaade etmiştir. İtban 
bin Malik, Hz. Peygambere gelerek 
sorununu şu şekilde dile getirdi: “Ben 
görme güçlüğü çeken birisiyim. Kimi 
zaman karanlık, yağmur ve sel oluyor. 
Evime gelerek bir yerde namaz kılsa-
nız da, ben orasını namaz kılma yeri 
edinsem. Bunun üzerine Allah’ın elçisi 
geldi ve yer olarak neresini sevdiğini 
sordu. Itbân evin bir yerini gösterdi ve 
Resulullah orada namaz kıldı.” (Ahmed 
b. Hanbel, 1982:449-450). Dolayısıyla 
Itbân b. Mâlik’in evi mahalle mescidine 
dönüştürülmüş ve kendisine de ma-
halle imamı görevi verilmiştir.

Peygamber engelli sahabe ile 
pazarda satış yapıyor 

Allah Resulü (s.a.v) döneminde Zahir 
isimli bir sahabe vardı. Bu sahabe en-
gelli olduğu için toplum içine çıkmaktan 
çekinir, çölde yaşardı. Hz. Peygamber 
bu sahabeye çölde yetişen bazı mey-
ve ve bitkileri toplayarak Medine pa-
zarında birlikte satmayı teklif etmiştir 
ve Zahir’e pazarda yardımcı olmanın 
yanında ona iltifatlarda da bulunmuş-
tur. Bir defasında şöyle buyurmuştur: 
“Zahir bizim çölümüzdür, biz de onun 
şehriyiz.” (Tirmizî, Şemâil, 120, Beyrut, 
1406.) 

BAŞKA AÇIDAN YAŞAM
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Sosyal Hayata Katlım İçin Ön 
Koşul Erişilebilirlik

Sosyal hayata katılabilmek için kişi 
önce yataktan kalkabilmeli, evinden 
dışarı çıkabilmeli, okula gidebilmeli, işe 
gidebilmeli, yapılı çevreyi ve toplu ta-
şıma araçlarını kullanabilmeli, bilgiye 
erişebilmelidir. 

Erişilebilirlik; herkesin, istediği her 
yere ve her hizmete güvenli ve bağım-
sız olarak ulaşabilmesi ve bunları kulla-
nabilmesidir. Yaşam çevrelerinde orto-
pedik, görme, işitme, zihinsel, süreğen 
ve ruhsal duygusal gibi her engel gu-
rubunun gereksinimleri karşılanmalıdır.

Erişilebilirlik yalnızca engelliler için de-
ğil herkes için gerekli bir düzenlemedir. 
Engellilerin yanında bu düzenlemeler 

yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, 
çocuklar, valiz ve yük taşıyanlar, iri ve 
şişman kişiler, çok uzun boylular, çok 
kısa boylular ve daha pek çok kişi için 
elzemdir. 

Fakat maalesef erişilebilirlik düzen-
lemeleri ya hiç yapılmıyor yâda yanlış 
yapılıyor. Sonuç ise çok vahim durum-
larla neticelenebiliyor. Nasıl mı? Anka-
ra’da akülü aracıyla evine dönen akülü 
tekerlekli sandalye kullanan Nevzat 
Özyavuzer standartlara uygun olma-
yan bir düzenleme yapıldığı için kaldı-
rıma çıkamadı. Çöp kamyonu şoförü 
karanlıkta göremediği araca çarptı ve 
Nevzat yaşamını yitirdi. İşte bir kaldı-
rım, bir rampa bir kişinin hayatına mal 
oldu. İşte erişilebilirlik bu kadar önemli 
bir ön koşuldur.

Son Söz

Engelli, yaşlı, uzun, kısa, esmer, sa-
rışın, Türk, Kürt, Çerkez, Laz… Bütün 
bunlar farklılıklarımız ve zenginlikleri-
miz. Hepsi aynı, hepsi farklı. Kıymetini 
bilelim.
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NEFRET DE PİRAMİT GİBİ 
YÜKSELEBİLİR

Sosyal hareketliliğin çok yoğun olduğu günümüz dünyasında insanlar artık 
genelde doğdukları yerde yaşamaya devam etmiyorlar. Birleşmiş Milletler 

2015 verilerine göre dünyada 244 milyon kişi kendi ülkelerinin dışında başka bir 
ülkede göçmen olarak yaşıyor. Bu bağlamda kültürlerin karşılaşması her zaman 
çok kolay olmayabiliyor. Yabancıyı kabul etmek, özellikle de olduğu gibi kabul et-
mek her kültürde rastlanan normal bir durum değil. Genelde insanlar ve toplum-
lar kendinden olmayanı dışlama eğilimi gösteriyorlar. Gerçi dışlama, aşağılama, 
ötekileştirme artık bir çok ülkede kanunen suç haline geldi ama bu suçu tespit 
etmek her zaman mümkün olmayabiliyor. 

Dışlamanın en aşırı uçları Nazi Almanya’sı zamanında yaşandı. Dünyanın gözü 
önünde 6 milyon insan yok edildi. Bu tabii ki sadece Hitler faktörü ile açıklana-
bilecek bir durum değil. Almanların çoğunun bu sorumlulukta payları var. Hit-
ler bir çerçeve sundu ve halk o çerçevenin içini iştahla doldurdu. Şimdilerde de 
Avrupa’da, aynen o zamanki olaylara paralellik gösterecek şekilde müslümanlar 
ve özellikle mülteciler bu toplumsal kızgınlık ve hıncın hedef tahtasına oturmuş 
durumda. Bu yeni olaylar bir çok bakımdan Yahudilere yapılan uygulamalarla 
benzerlikler gösteriyor. 

Yahudilere yönelik uygulamalar ve toplumsal karşı çıkış, bir günde ortaya çık-
madı. O zamanki olaylar daha sonra analiz edilerek, nefretin nasıl ortaya çıktığı, 
nasıl tırmandığı üzerine bir çok çalışma yapıldı. Nefret, özellikle toplumsal bazda, 
birden bire ortaya çıkan bir durum değil. Basamak basamak gelişiyor. En sonun-
da Nazilerin Yahudilere karşı uyguladıkları holokost ile sonuçlanabiliyor. İşte bilim 
insanları bu basamakları Nefret Piramidi adlı bir şema ile gözler önüne seriyorlar. 
Piramidin ilk basamakları gayet masum gözüken, şaka yapma görünümünde, 
ötekini aşağılayan ifadeler kullanılan uygulamalarla başlıyor. “Şaka yapıyoruz ca-
nım ne var bunda?” deniyor. Daha sonra basamak basamak tırmanıyor. En son 
basamak ise Holokost…Toplu kıyım…

Toplumsal kızgınlığı belirli bir gruba yöneltme, her toplum için potansiyel bir teh-
like olduğundan dolayı, iğneyi önce kendimize batırma yolunu seçip, Türkiye’deki 
Suriyelilere yönelik durumu anlamaya çalışacağız bu yazıda. 

Doç. Dr. Emel TOPÇU
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Emel TOPÇU
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü Ma-
tematik Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu 
Yönetimi alanında yüksek lisans ve dok-
tora yaptı. Hindistan hükümet bursu ile 
Yeni Delhi’de araştırmalar yapan Topçu, 
Dünya Bankasından kazandığı burs ile 
Cincinnati Üniversitesinde (ABD) yüksek 
lisans yaptı. Almanya merkezli olmak 
üzere Avrupa’da, insan hakları ve kül-
türlerarası öğrenme projelerinde çalış-
tı. Osmanlı İmparatorluğu Fatih Dönemi 
Kamu Yönetimi Yapısı ve Modernizmden 
Postmodernizme Dönüşümcü Liderlik adlı 
yayınlanmış iki kitabı olan Topçu’nun 
yerli ve yabancı kaynaklarda yayınlan-
mış birçok makalesi bulunmaktadır.
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5. Basamak: Soykırım
Sistematik bir şekilde bir toplumu yok etmeye yöne-
lik eylem

4. Basamak: Önyargı ile Şekillenmiş Şiddet
Tehdit, tecavüz, saldırı, öldürme, kundakçılık, vanda-
lism, terörizm

3. Basamak: Ayrımcılık
Ekonomik ayrımcılık, işe almama, ev vermeme, eği-
timde dışlama, politik dışlama, toplumsal olarak so-
yutlama

2. Basamak: Bireysel Olarak Harekete Geçmiş 
Önyargılar
Lakap takma, zorbalık, insanlık kırma, toplumda kü-
çük düşürme, sosyal olarak yalnız bırakma

1. Basamak: Önyargılar
Onur kırıcı şakalar, dışlayıcı bir dil, önyargılı davranışlar, 
Grup ya da kişi hakkında sürekli irite edice yorumlar, 
Önyargılı kişiler kendileri ile aynı fikirde olan kişilerle 
görüşerek önyargılarını sürekli pekiştirirler. Önyargılı 
oldukları kişi ya da grup hakkındaki olumsuz bilgilere 
hemen inanır olumlu bilgileri duymazdan gelirler

Nefret Piramidi

5

4

3

2

1

Suriyeli çocuklara anasınıfı öğretmen-
liği yapan Feride Hanım’ın yaşadığı 
tecrübeler nefret piramidinin basa-
maklarından izler taşıyor. Çevresine, 
Suriyelilere öğretmenlik yaptığını söy-
lemeye çekiniyor önce Feride Hanım. 
Söylediğinde ise korktuğu iş başına 

geliyor. “Sen bitlenmişsindir, saçlarını 
kazıt öyle gel bizim yanımıza” diye şa-
kalar duymaya başlıyor. Bu şakalar hiç 
kesilmiyor. 

Ne kadar masum gibi görünüyor değil 
mi? Bu yapılanlara sinirlenerek tepki 

verecek olsa, “sen de şakadan hiç an-
lamıyorsun” suçlamaları ile karşılaşır 
genelde şakaya maruz kalan kişi.

Önyargılar

Nefret piramidinin en alt basamağı gö-
rüldüğü gibi önyargılarla başlamakta. 
Bu önyargılar; önceleri alay içeren, kü-
çük düşürücü şakalarla kendini dışarıya 
vururken, önyargılı kişiler ötekileştir-
dikleri kişi ya da grup hakkında genel-

de olumlu bilgileri filtreleyip, olumsuz 
olanları duyma eğiliminde olurlar. Aynı 
zamanda ön yargılı kişiler, önyargılarını 
onaylamak adına, genelde kendileri gibi 
düşünen insanlarla beraber olup, sürekli 
aynı fikirleri konuşarak, zihinlerinde pe-
kişmesini sağlarlar. Örneğimizde oldu-
ğu gibi Feride Hanım’ın arkadaşlarının 

kafasında, Suriyelilerin temiz olmadığı 
bu sebeple bitlenmiş olabilecekleri ön-
yargıları var. Aslında Türkiye’de, genelde, 
Arapların temiz olmadığı üzerine yaygın 
bir önyargı mevcuttur. Şimdilerde Suri-
yelilerin bu kadar yakınımıza gelmeleri 
ile bu önyargılar iyice harekete geçmiş 
durumda. 
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Önyargılar genelde kişisel bir tecrübeye 
dayanmazlar. Toplumda o konuda yıllarla 
oluşturulmuş yaygın duygu ve düşünce-
ler vardır ve bunlar nesilden nesile akta-
rılır. Araplarla ilgili özellikle birinci dünya 
savaşından sonra ideolojik sebeplerle 
artırılan olumsuz propagandalar, Türk 
halkının zihninde önemli bir yer tutmak-
tadır. Hatta dilimize yerleşmiş olan; “Ne 
Şam’ın şekeri, ne Arabın yüzü” deyişi bu 
önyargıları anlamak adına önemli bir ör-
nektir. 

Önyargılar Bireysel Şiddete 
Dönüşüyor

Nefret piramidinin ikinci basamağı; 
önyargıların bireysel davranışlarla ha-
rekete geçirilmesi durumunu içerir. Bu 
basamakta, genelde, ötekileştirilen 
kişilere lakap takma, kişi ya da grupla 
açık açık alay ederek komik duruma 
düşürme, sürekli sözlü tacizle yıldırma 
ve sosyal olarak dışlama davranışları 
harekete geçer. Bu konuda da Suriye-
lilere yönelik olarak çok yaygın olma-
sa da toplumda belirli bir hareketlilik 
maalesef başlamış durumdadır. Me-
sela Suriyeliler belediye otobüslerine 
bindiklerinde, dil bilmedikleri, otobüse 
nasıl ödeme yapacakları konusunda fi-
kirleri olmadığından -kısa bir süre için 
de olsa- şaşkınlık yaşamaktadırlar. Bu 
şaşkınlık anında birçok insan yardım 
etmeye çalışırken, bazıları da bunu fır-
sat bilip hemen yüksek sesle söylen-
meye başlamaktadırlar. “Bütün paralar 
bunlara harcanıyor. Bu kartı da ellerine 
bedava veriyorlar ama onu bile kullan-
mayı bilmiyorlar. Ne geldiler buraya, 
ülkelerinde kalıp savaşsalardı ya” gibi 
yorumları, Suriyelilerin yoğun olarak 
yaşadığı yerlere giden otobüslerde her 
an duymak mümkün. Suriyeliler Anka-
ra’da genelde kentsel dönüşüm bölge-
lerinde yaşadıkları için yerel halkla hala 
çok fazla temasları olmuyor. Bu yüzden 
bu tür karşılaşmalar şimdilik sadece o 
bölgelere giden belediye otobüsleri ve 

hastanelerle sınırlı kalıyor. Hastaneler-
de de buna benzer yorumlar ve aşa-
ğılamalar sürekli duyuluyor. Suriyeliler 
söylenenleri tam olarak anlamadıkları 
ya da anlasalar bile her cephede sa-
vaşmamak adına cevap vermedikleri 
için şimdilik bu tür sataşmalar sessiz-
likle savuşturuluyor. Ancak bu davra-
nışlarla nefret, yukarıya doğru tırmanı-
şını sinsice sürdürüyor. 

Dışlama

Şemadan da anlaşıldığı üzere, nefret 
piramidinin üçüncü basamağını dışlama 
oluşturuyor. Ekonomik olarak ayrımcılık, 
iş vermeme, eğitim alanında ayrımcı-
lık, kiralık ev vermeme ve gettolaşmaya 
doğru adımlar üçüncü basamağın gös-
tergelerinden. Toplumda hatta gaze-
telerde, Suriyelilerin ucuz çalıştıkları bu 
yüzden Türklere iş kalmadığı yönünde 
dedikodular yayılmakta. Bu cümlede as-
lında emek sömürüsü yapıldığı yönün-
de de ip uçları var ama kimse o tarafına 
dikkat etmiyor ve Türklere iş kalmadığı 
yönü ile ilgileniyor. Bu gün Suriyeliler 
eğer iş bulabilecek olsalar bile buldukla-
rı işlerin ücreti normal alınması gereken 
miktarın en fazla dörtte üçü miktarında 
olabilmekte. Hatta normal ücretin üçte 
biri miktarına bile çalışan çok Suriyeli 
var. Onlar aç kalmamak adına tabii ki bu 
miktarları kabul edebilirler ama aynı işe 
bu miktar ödeniyorsa burada büyük bir 
emek sömürüsü söz konusudur. 

Suriyeliler ev bulma konusunda da çok 
sıkıntı yaşamaktadırlar. Kentsel dönü-
şüm kapsamında boşaltılan,  aslında şu 
an hiç kimseye ait olmayan evleri, eski 
sahipleri fahiş fiyatlarla Suriyelilere kira-
ya vermektedirler. Ben de sahada yaptı-
ğım çalışmalarım sırasında, bu tür evler-
de, dört yüz, beş yüz liraya kirada oturan 
birçok Suriyeli aile ile karşılaştım. Biraz 
daha düzgün evlerde ise, Suriyeliler için 
hem kefil istenmekte hem de daha yük-
sek fiyatlar talep edilmekte. 

Eğitim alanında da Suriyeliler ayrımcı-
lıklara maruz kalmaktadırlar. Artık nor-
mal okullara gitme hakları bulunmasına 
rağmen, uğradıkları ayrımcılık sebebi ile 
birçok Suriyeli aile çocuklarını normal 
okullara göndermek yerine Geçici Eğitim 
Merkezi denilen ve Suriye müfredatı ile 
eğitim yapan okullara göndermeyi tercih 
etmektedirler. Geçici Eğitim Merkezleri 
(GEM), genelde devlet okullarında Türk 
öğrencilerin dersleri bittikten sonra baş-
lamakta,  Suriyeli öğretmenler tarafın-
dan Suriye müfredatıyla ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın denetimi altında eğitim 
vermektedir. Bu okulların Suriyeli öğren-
cilerin kullanıma sunulması bile birçok 
veli tarafından tepki ile karşılanmış an-
cak toplu görüşmeler ile ikna edildikten 
sonra bu uygulama mümkün olmuştur. 
Aynı binada eğitim veren Türk ve Suriyeli 
öğretmenler ders giriş-çıkışlarında kar-
şılaşmakta ve Suriyeli öğretmenler, Türk 
öğretmenlerin sözlü tacizlerine uğradık-
larını ifade etmektedirler. 

Bu arada, Suriyeli çocukların ancak yüz-
de otuzluk bir kısmı eğitim imkânından 
yararlanmakta, diğerleri ise çalışarak 
ailelerini geçindirmek zorunda kalmak-
tadırlar. Genelde 13 yaşından sonra 
çocuklar çırak olarak çalışıp aile geçin-
dirme sorumluluğu almaktadırlar. Şu 
an Gaziantep’te yaşayan, Suriye’de iken 
fabrikaları olan ve savaşla her şeylerini 
kaybedip, sadece canlarını kurtararak 
Türkiye’ye sığınan eczacı bir çiftin 13 ya-
şındaki çocukları ilk geldiklerinde bütün 
ailenin sorumluluğunu yüklenmiş ve iki 
sene aileyi o geçindirmiştir. O zaman kırk 
yaşının başında olan baba, bütün sana-
yiyi dolaşmış ve iş istemiş ama yaşının 
büyük olması dolayısı ile iş bulamamış 
böylece ailenin sorumluluğu küçük çocu-
ğun omuzlarına yüklenmek zorunda kal-
mıştır. Şu an her ikisi de GEM okullarında 
öğretmenlik yapan bu çiftin, ekonomik 
olarak durumları biraz da olsa düzelmiş 
ancak küçücük çocuğun omuzlarına yük-
lenen üç senelik o yük silinmemek üzere 
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çocuğun hatıralarına kazınmıştır. Biraz 
empati yapmak Suriyeli aile ve çocukların 
düştükleri durumları anlamak adına sa-
nırım faydalı olacaktır. 

Gettolaşmaya doğru giden adımlar da 
maalesef şu an artmıştır. Suriyeliler ge-
nelde bulundukları şehirlerin aynı bölge-
lerinde yaşamakta ve yavaş yavaş kendi 
ekonomilerini oluşturmaktadırlar. Alışve-
rişi kendi bulundukları çevreden yapınca, 
şehrin diğer bölgelerine ancak hastane 
işleri için çıkmakta böylece şehirle ve 
Türk insanı ile hiç irtibat kurmadan gün-
lük hayatlarını devam ettirmektedirler. 
Bu yaşayış şekline, paralel toplum de-
nilmekte ve kendi içinde birçok tehlike-
ler barındırmaktadır. Birbirini tanımayan 
ama paralel mahallelerde yaşayan top-
lumlar, birbiri hakkında genelde olumsuz 
duygu ve düşünceler geliştirmekte ve bu 
durum sosyal patlama tehlikelerini içinde 
barındırmaktadır. 

Toplumsal Düzeyde 
Gerçekleşen Saldırılar

Nefret piramidinin dördüncü basamağı 
artık iyice tehlikeli bir basamaktır. Bura-
da tehdit, tecavüz, öldürme, vandalizm, 
toplu olarak saldırma gibi davranışlar 
bulunmaktadır. Türkiye’de şimdilik bu 
basamağın örneklerine çok fazla rast-
lamıyoruz ama yine de bu basamakta-
ki tehlikeli işaretleri barındıran olaylar 
zaman zaman çeşitli şehirlerde ortaya 
çıkmaktadır. Mesela Temmuz 2014 yı-
lında Gaziantep’te Suriyelilerin ev ve iş-
yerlerine saldırı ve kundaklama olayları 
gerçekleşmiş, sokaktaki arabaları tahrip 
edilmiştir. Daha sonra Ağustos ayında 
İstanbul’a sıçrayan bu tür olaylarla, İki-
telli’de, Suriyeli çocukların Türk çocukları 
dövdüğü dedikodusu ile galeyana gelen 
mahalleli, Suriyelilerin ev ve işyerlerine 
saldırıp büyük zararlar vermişlerdir. Yine 
Mayıs 2015’te, Başakşehir’de benzer 
sebeplerle Suriyelilere saldırılmış ve 
birçok Suriyeli mahalleyi terk etmek zo-

runda kalmıştır. Ankara’da 17 Temmuz 
günü Önder Mahallesi’nde Suriyelilerin 
ev ve iş yerleri kundaklanmış ve büyük 
zarara yol açılmıştır. 

Bu tür olaylar henüz bütün şehirlere 
sıçramış bir durumda olmadığı ve sık sık 
gerçekleşmediği için büyük olaylarmış 
gibi algılanmamakta ama içinde çok bü-
yük tehlikeler barındırmaktadır. 

Toplu Kıyım

Görüldüğü gibi, nefret piramidinin ilk 
dört basamağına ait önemli ipuçları, 
Türkiye’de, Suriyelilere karşı düşman 
tavırlarla gerçekleşen birçok olayda ya-
kalanmaktadır. Beşinci basamak en son 
basamak olup oradan dönüş söz konusu 
değildir. Nefret piramidinin beşinci basa-
mağı toplu kıyım basamağıdır ki bu ayıp 
bir milletin alnına yapışırsa onu silmek 
artık mümkün olmamaktadır. Alman-
lar ömür boyu Nazilerin yaptıkları kıyımı 
alınlarında taşımak zorundadırlar. “Ben 
Nazi değilim, onlarla hiç bir bağlantım” 
yok deme lüksüne sahip değillerdir. Bir-
çok Alman, yurt dışına tatile gittiğinde, 
Alman olduğunu söylemekten çekin-
mekte ve Nazilerin kıyımları dolayısı ile 
karşılaşacağı soru ve ithamlardan kork-
maktadır. 

Toplu kıyım, insanlığın düşebileceği en 
alçak noktadır. Bu noktaya ulaşmamak 
için basamak basamak yükselen nefretin 
varlığından ve meydana gelen olayın cin-
sine göre piramidin hangi basamağında 
olduğunun farkına vararak yaşamak ve 
olayları ya olmadan ya da olmaya başla-
dığı andan itibaren önlemek için tedbirler 
almak gereklidir. 
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BİRLİKTE 
ÇOĞALIYORUZ

TDV KAGEM, ÜÇÜNCÜ ŞUBESİNİ ADANA’DA AÇTI

İnsanlığın anlam ve değer dünyasına ışık tutma misyonunu taşıyan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KA-
GEM), toplumsal yapının bilgi ve değerler ekseninde güçlendirilmesi gayreti ile Türkiye genelindeki şubeleşme çalışmalarına 
devam ediyor.

Bulundukları bölgelerde dini hayatı ilim, kültür ve sanat alanları ile besleme çabası üzerine yola çıkan KAGEM, yürütmüş olduğu 
faaliyetleri diğer şubelerinde olduğu gibi Adana’da da hayata geçirdi. 28 Kasım 2016’da gerçekleştirilen açılış merasimi ile şehrin 
merkezinde yer alan tarihi Ramazanoğlu Medresesi’nde halkın hizmetine sunuldu.

KAGEM’in tüm şubelerinde olmazsa olmazları arasına giren Öğle Arası Seminerleri, Temel İslam İlimleri Programı, Okuma-Tar-
tışma Grupları, Kitap Okuma Grupları, söyleşiler ve konferanslar gibi programlar, Adana’da da muhatap kitlenin talep ve ihtiyaç-
ları dikkate alınarak farklı formlarda muhataplarına aktarılıyor.

Kültür ve sanat çalışmaları diğer şubelerde olduğu gibi Adana’da da özellikle İslam Sanat’larının ruhuna uygun bir şekilde sanat 
severlerle buluşturulmaya çalışılıyor.

Eğitim, akademi, kültür ve sanatın yanı sıra, her ilde olduğu gibi burada da yerellik sosyal projelerde en fazla öne çıkan unsur 
haline geliyor. Yapılan projeler ise gönüllü ağı ile daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.
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No:10
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03  

 

06 BİLİM İLE DÜŞÜNCE SEMİNERLERİ
ENGİN KOCA
BİLİM FELSEFESİ
Yer:  Konferans Salonu / Saat : 18:30

10 BABA OLMAK
MÜRŞİD EKMEL AYBEK
“SINIRLARIM VAR BENİM!”
 ÇOCUKLARDA MAHREMİYET EĞİTİMİ     
Yer:  Fatma Aliye Salonu / Saat : 18:30

29 SEMİNER
PROF.DR.M.SAİM YEPREM
MODERN ÇAĞIN 
İNANÇ PROBLEMLERİ   
Yer:  Konferans Salonu / Saat : 14:00

13 BİLİM İLE DÜŞÜNCE SEMİNERLERİ
PROF.DR.İHSAN FAZLIOĞLU
DEĞERLENDİRME KONFERANSI
DİN, BİLİM VE İRFÂN
Yer:  Konferans Salonu / Saat : 18:30

 PAZARTESİ
Mürşid Ekmel AYBEK
Değişen Dünya ve İnsan
Ayşe AKKOÇ
Hadislerle İslam
Zuha SEVEN
Temel İslam İlimleri Programı (TİP-II 1. KUR)  

12.30 -13.30
Konferans Salonu

14.00 -15.30
  Beyaz Salon

12.00 -13.30
  Fatma Aliye Salonu

SALI
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Hadislerin Işığında İnsan ve Hayat 
Hayati İNANÇ
Gençlerle Divan Şairleri Okumaları
(Kayıtlı Katılımcılar - 15 gün de bir)

12.30 -13.30
Konferans Salonu

18.00 -20.00
İstanbul Salonu

CUMA
Selçuk FERİT
İngilizce Metin Okumaları (Kayıtlı Katılımcılar)

Doç. Dr. Abdulkerim SÖNMEZ 
Farabi: Bilgi, Zihniyet Ve Eylem Arasında
İnsan Ve İdeal Toplum Üzerine
Zihin Deneyleri (4 hafta)

Betül GÜNGÖR
Medya, Sinema ve İletişim

18.00 -20.00
Beyaz Salon

18.00 -20.00
Fatma Aliye Salonu

18.30 -20.00
Babil Salonu

ÇARŞAMBA
 Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar  
Aynur YAŞAR
Tefsir Okumaları 
Zekeriya ABDULAZİZOĞLU
Temel İslam İlimleri Programı (TİP-II 2. KUR)  
Mahmut KÜÇÜK
İlmihal Semineri (İŞİTME ENGELLİLERE ÖZEL)

Bülent ATA  
Okur-Yazar Atölyesi (Kayıtlı Katılımcılar)

Dr. Hasan KARACA
Soyutlamanın Acıları
Mitoloji, Dünya, İnsanı (Kayıtlı Katılımcılar)

Betül ALTUN ERİNCİK
Temel İslam İlimleri Programı (TİP-I)       

12.30 -13.30
Konferans Salonu

14.00 -15.30
  Beyaz Salon

14.00 -15.30
Endülüs Salonu

18.00 - 20.00
İstanbul Salonu

18.00 - 19.00
Endülüs Salonu

18.00 -20.00
Beyaz Salon

18.00 -19.30
Fatma Aliye Salonu

12.30 -13.30
Konferans Salonu

14.30 -15.30
  Beyaz Salon

17.00 -18.30

PERŞEMBE
Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Kalb-i Selîm Yolunda
Ulviye EZERBOLATOĞLU
İslam Peygamberi Okumaları
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU
Ahlâk-ı Alâî Okumaları (Kayıtlı Katılımcılar)        
Bilim ile Düşünce Seminerleri18.30 - 20.00

Konferans Salonu

CUMARTESİ
Zuha SEVEN
Kur’an’da Yolculuk 
Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Mesnevi Okumaları       

11.30 -13.00
Konferans Salonu

13.00 -14.30
İstanbul Salonu

USTALARA SAYGI PANELİ
PROF.DR.MEHMED SAİD HATİBOĞLU
BİLGE BİR HAYAT
Moderatör: Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Konuşmacılar:Prof. Dr. Süleyman ATEŞ
Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI
Prof. Dr. Ali BİRİNCİ
Konser: Dr. Fatih KOCA

Yer:  TDV Konferans Salonu / Saat : 18:00

BABA OLMAK

MÜRŞİD EKMEL AYBEK
“BABA! ELİM SENDE“
ROL MODEL OLARAK BABA
Yer:  Fatma Aliye Salonu / Saat : 18:30

BABA OLMAK

MÜRŞİD EKMEL AYBEK
“BABACIM SEN DE ÇOCUKTUN!”
KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK
Yer:  Fatma Aliye Salonu / Saat : 18:30

17

KALEM SÖYLEŞİLERİ

SEVDA AKYÜZ
KALBİN ŞÜKRÜDÜR GÜLÜMSEMEK
Yer: KALEM Kitap Kültür Sanat / Saat : 17:00

04

24 KALEM SÖYLEŞİLERİ
GÜVEN ADIGÜZEL
EDEBİYAT HAYAT KURTARIR MI?
Yer: KALEM Kitap Kültür Sanat / Saat : 17:00

BABA OLMAK

MÜRŞİD EKMEL AYBEK
“ANNEM Mİ? BABAM MI?”
 EBEVEYN ÇOCUK İLİŞKİSİNDE 
TUTARLILIK VE ADALET
Yer:  Fatma Aliye Salonu / Saat : 18:30

SANAT SEMİNERİ
SELMA BAŞÇI
19. 20.YY da İSLAM SANATLARI 
Yer:  İstanbul  Salonu / Saat : 13:30

TÜRKİYE MESELELERİ SÖYLEŞİLERİ V.
 PROF. DR. BİLAL KEMİKLİ
“TÜRKİYE’DE KÜLTÜR POLİTİKALARI”
Moderatör: Doç. Dr. Lütfi SUNAR
Yer:  Konferans Salonu / Saat : 18:30

28

20 KONFERANS
DR. HATİCE GÖRMEZ
İZ BIRAKAN KADINLAR
Yer:  TDV Konferans Salonu / Saat : 14:00
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Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse,                                
bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak 

için o haberin doğruluğunu araştırın.


