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PINAR'dan

Sevgili Pınar Okuyucusu,

Uzunca sayılabilecek bir aradan sonra, derginiz Pınar'ı tekrar elinize ulaştırm ış bulunu

yoruz. Ekonom ik problemler ve buna bağlı diğer sebepler yayına bir süre ara vermemizi ge

rekli kıldı. Üzülerek belirtelim ki, yeni yayın dönemine de ekonomik problemlerimizi bütü

nüyle halletmiş olarak giremiyoruz. Bu sebeple, Pınar’ı şim dilik  iki ayda bir yayınlam ak ka

rarı alm ış bulunuyoruz.

Yeni yayın döneminde, Pınar* t arzu edilen muhtevaya ulaştırmaya çalışacağız. Ancak, 

Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve fikri durgunluk içinde bulunduğu bir ortamda dergicilik  

yapmak, gerçekten oldukça külfetli ve zor bir iştir. Geride b ıraktığ ım ız 70'li y ılların  sonla

larına doğru Türk «dergi mezarlığı»na gömülen dergilerin sayısı hayli kabarık olmuştur. Ne 

yazık ki, gündelik düşünmeye a lıştırılm ış Türk okuru, daha ziyade «fraksiyon dergileri»ne 

itibar etmekte; bu çizgiyi aşma gayretindeki dergiler ise pek revaç bulm am aktadır.

Bütün bunlara rağmen, Pınar'ın  İkinci Yayın Dönemi’hde üzerine düşen görevi îfa ede 

ceğine inanıyoruz. Pınar sayfaları düşünen beyinlere, yeni istidatlara daima açık olacaktır. 

İslâm 'ı anlamak ve anlatmak için yapılacak sam im i çalışmaları, Pınar bütün gücüyle destek

leyecek ve bu konuda; her türlü dar, k ısır  ve grupçu anlayıştan uzak olmaya özen göstere

cektir.

Gayret bizden tevfik Allah'tan. Hûdâ yardım cım ız olsun.

* * *

Pınar'ın  bu sayısında; Cemil Meriç'in, İran'lı düşünür ve sosyolog Ali Şeriatî'yi anlatan 

bir yazısını bulacaksınız. İran olayını daha sağlıklı değerlendirebilmek için, onu hazırlayan 

fikrî ve kültürel şartlan bilmek zorundayız. Ali Şeriati, İran Devrim i’nin fik ir önderlerinden, 

Cemil Hoca'nın yazısında geniş boyutlarıyla tanıma imkânı bulacaksınız Şeriatî'yi.

Necati Aykan «Akıl» problemini İslâm î açıdan incelemeye çalışıyor. «Bilgi Kaynağı O la 

rak Akıl»  başlıklı yazısında.

«Batının Gündemindeki İslâm » konulu haber - yorumu, Ahmet Mümtaz yabancı kaynak

lardan hazırladı.

Hayli zamandır, Pınar okuyucusunun hasretini çektiği «İçimizden Biri» dizisinin yazarı 

Mehmet Ali Taşçı, şim di yeni bir diziyle yine Pınar sayfalarında : «Yarım dan Sonra.» Dizi

sinin ilk hikayesi, «Nâme Gelin.»

Pınar'dan selamlar, sevgiler; aziz okuyucu.



GÖLLER BÖLGESİNDE BİR ADA

Cemil MERİÇ

İran’dan yükselen ses

Yeniçeri kışlasını topa tu ta n  II. 
Mahmud, ulemayı ta rih î m üttefikinden 
m ahrum  bırakarak , düşünceyi felce uğ
ra tır. ü lk e  m ukadderatına, intelicansi- 
ya hükm edecektir a rtık : A vrupa’nın
zâde-i m elaneti olan ufuksuz ve köksüz 
intelicansiya. İslâmî, tefekkür ciyadet 
ve hayatiyetin i kaybeder; B atı’nm  ve 
Batıcıların taarruzu  karşısında kalıpla
şır, katılaşır. Y ığınların vicdanında bir 
h a tıra  ve bir ümiddir artık . Vakayı 
H ayriye’den bu yana, ülkemizde tek  
büyük İslâm  m ütefekkiri yetişm em iştir. 
Bu acı hükm ü tek rarlarken , ne Cevdet 
P a şa ’yı unutuyoruz, ne Tunus’lu Hay- 
reddin’i. Ama, b ir kaç şim şek pırıltısı 
cehaletin kesif bulutlarını dağıtam az. 
Zam anla kü fü r daha da koyulaşır, mâ- 
bedin bekçileri susarlar. K üfrün am an
sız hücum ları karşısm da, İslâm ’ın ezelî 
hak ikatlarım  haykıracak  insanlar kor
kak  ve kararsız, fildişi kulelerine çeki
lirler. «Asrın idrâkine söyletmeliyiz 
K ur’an'ı», diyen Akif, en zehirli okla
rını, m illetlerarası küfrün  boy hedefi 
II. Abdülham id’e f ırla ttık ta n  sonra, Hi- 
div’in davetine koşar. Yakın tarihim iz 
tek  mücahid tan ım ıştır: Said N ursî: 60 
yıl her kahra, her cefaya göğüs gere
rek  mücadele eden biricik dâvâ adamı. 
Söndürülm ek istenen m ukaddes ateş, 
onun güçlü nefesiyle meşaleleşir. Anado- 
dolu insam n gönlünde b ir remiz olur, 
Said: Deccal’lere meydan okuyan im a

nın remzi. K aran lık ta  b ırakılan nesil
ler, N ur risalelerini heceleyerek şuur- 
lanırlar. Said’in kuvveti yalnız hafıza
sından, yalnız bilgisinden, yalnız büyük 
cedel kabiliyetinden gelmiyor. Cesarete 
susayan insanımız, an ’anevî irfanının 
bu pervasız temsilcisinde, asırlard ır a ra 
dığı ihlâsı, feragati, b ir dâvâ uğruna 
nefsini feda etm ek celadetini de bul
du. Genç nesilleri İslâm  m efküresi e t
rafında toplayan Necip Fazıl da tefek
k ü r semam ızın bir başka yıldızı. Şairi
miz, öfkesiyle, hayâl kırıklığıyle, gü
nâhları ve nedametleri, bilhassa coşkun 
ifade kabiliyetiyle genç aydınlara reh
ber oldu. Said’in k itap ları ta lıkikî im a
nın b irer kalesi: kendi gönlümüzden, 
kendi toprağım ızdan fışk ıran  saf bir 
kaynak. Necip, çeşitli kollarla kabaran, 
gürleşen b ir sel; zam an zam an coşkun, 
zam an zam an bulanık.

Zavallı Ali Kemal, yarım  asır önce, 
ruhum uzu kem iren şifasız hastalığ ı te ş
his etm işti: medenî cesaret yokluğu. 
Filhakika, aydınımızın ayırıcı vasfı dal
kavukluktur. Tek dâvâsı, politika ta lih 
lilerine kuyruk  sallayarak, caize kopar
mak. Güvercinlere saldıran bir gemi 
aslanı. Derdimiz, düşünce sefaleti de
ğil, haysiyetsizlik. Kulaklarım ız İslâm  
dünyasından yükselen seslere kapalı. 
Bu dâsitanî şaşkınlık sürüp giderken, 
İ ra n ’dan yükselen dost b ir ses gönlü
me su serpti, üm idlerim  çiçek açtı. İs
ra fil’in sûruna benzeyen bu g ü r seste 
bir basübadelm evt m üjdesi buldum.
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Konuşan, bir şahit, daha doğrusu 
bir şehit. B ir yanıyla vıve cananda, 
bir yanıyla St. Juste . Corbin, «İslâm 
Felsefesi Tarihi»nde İra n ’a  aslan  payı 
ayırır. M üsteşriklerin bir çoğu . Cor- 
bin’le aynı kanaattad ır. Bizce, İslâm  dü
şüncesi, şu veya bu kavm in, şu veya 
bu m ütefekkirin  yoğurup şekillendirdi
ği, zam an ve m akânla m ukayyet bir 
«izm» değildir. Ezelî hak ika tla r üzerin
de düşünmek, ne Arabın, ne İra n ’ın, 
ne T uran’ın imtiyazı. A vrupa'nın öte
den beri A ryan lara karşı zaafı vardır. 
Yalnız, itira f edelim ki, Ali Şeraiati'de 
bulduğumuz engin tecessüse, çağdaş 
İslâm  m ütefekkirlerinden hiçbirinde 
raslam adık. Engin bir tecessüs, geniş 
bir irfan, Doğu'yu ve B a tı’yı kucakla
yan b ir terk ip  kabiliyeti ve hepsinin 
üstünde eşsiz bir mücadele azmi.

Şeriati'y i tan ıtırken  çift ihanet için
deyiz. Genç sosyoloji doktorunun yaban
cı bir dilden, İngilizceden, okuduk. Oy
sa, genç mücahidin konuştuğu ve yaz
dığı dil, farscadır. Eserini bütünüyle 
göremedik, üste lik , okuduklarım ızı hü
lasa etm eğe yeltendik. Tercüme, başlı 
başına bir tah rif; hülasa, tah rifin  ta h 
rifi.

Kan’la Mühürlenen Mesaj

«Yalnızlık kâbusundan kurtu lm ak 
için tarihe sığınınca karşım a ilk çıkan 
Aynal K uzat oldu, öm rünün baharında 
yak ılarak  öldürülen kardeşim  Aynal 
Kuzat. Suçu şuurdu, duyarlıktı, düşün
cesini haykırm aktı Aynal Kuzat'm . 
E vet... cehalet çağlarm da b ir cinayettir 
şuur. M azlum lar ve zeliller toplum unda 
ruh ve gönül yüceliği... B udha’nm de
yişiyle «göller bölgesinde b ir ada ol
m a affedilmez bir günahtır.» diyen 
genç m ücahit, Aynal K uzat'm  (Ali 
şeriati, «Çöl»e giriş.) akibetinde kendi 
istikbalini görüyordu.

Gerçi hak ikati görm ezlikten gelen, 
hak ikati um ursam ayan bir çağda şuur 
ve hassasiyet, serazad düşünce ve gö

nül yüceliği değildi artıık. Entelektüllik 
ikbal ve m evki h ırsına dönüşmüştü. 
«Ahlaksızlığa katılm ayacak  kadar öd
lek, dört-yol ağzında şaşkm  ve m üte
reddit bekleşen, başarısızlık tan  kork
tuk ları için hiçbir k a ra ra  yanaşm ayan 
entellektüeller»i acı bir tebessüm le iğ
neler Şeriati. Ona göre b ir yol seçmek, 
«ilk adım»ı a tm ak  değildir; hayatın  bü
tününü tâyin  etm ektir. D uraksam a ve 
kuşku bugünkü entelektüel köleliğimi
zin başka b ir deyişle entelektüelizm in 
sonucu. Şeriati, çok k ısa fa k a t çok ve
rim li hayatı boyunca düşüncenin ve 
insanlığın bu kadim  ve tanınm ış düş
m anıyla savaşacaktı.

Yalnız onunla m ı... yaşanılan ha
yatı ideal b ir h ay a tla  değiştirm eğe çalı
şacaklarına, tabii ve kabule şayân bu
lan; insan öm rünü boş ve m ânâsız sa
yan; bayalığa katlanan ; böbürlenen 
herkese karşı direnecekti. Çevresi mor- 
finlenmiş gibiydi, y a n  uykuda y a n  uya
nık. Bir vurdum duym azlık, b ir işe y a ra 
mazlık kâbusu içindeydi insanlar. Af 
yonlanan ve hak  yolundan uzaklaşan 
halkın büyük b ir çoğunluğu değildi sa 
dece; tevhid dininin bekçilerinden bir 
bölümü de onlara katılm ıştı. Tevhid yo
lu, zinde b ir iman, dinç bir kafa, uya
nık b ir şuur istiyordu. Çağımızın ve 
toplum um uzun m eş’um m izacıyla dur
m adan pençeleşecekti Şeriati. Biliyordu 
ki kuruyan  kökler şahadetle sulanm a
dıkça yeşeremez, yeni b ir h ay a ta  kavu
şamazdı. ,

«Konuşmayacaksın diyorlar. Nasıl 
susabilirim ... K abir azabı çeken bir 
insan gibiyim. Biliyorum ki bunun so
nu huzur ve kurtuluş. H ayatın  çilele
rinden bıktım  usandım, öm ür boyu sü
ren b ir bekleyiş bu. Bir şehidin nasıl 
keyifle, nasıl rah a tça  can verdiğini gör
m üyor musunuz. Maddi h ay a ta  bağlı 
insanlar için ölüm korkunç b ir facia. 
Tüyler ü rpertici b ir bitiş, bir hiç ol
m ak. A m a nefsinden h icre t etm ek iste
yenler için ilk adım, «ölmeden evvel 
öl» em r-i celiline kulak  verenlere ne 
m utlu;» diye selam layacaktı ölümü.
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H azret-i Hüseyin için yazdıklarını 
hatırlayalım : «Kanla örtülü çölde ayan 
olan, uzletti, gurbetti, hezim etti, ümid- 
sizlikti, çileydi. Şehadetin kanlı denizin
de sessiz ve yalnız, başlarını kaldırdı
lar.»

İnanıyordu ki, irsiyet, İs lâm ’ın fel
sefî temelidir, irs iy e t demek, süreklilik 
demek. Süreklilik, çeşitli zam anlarda 
ve çeşitli ülkelerde olan, o lm akta olan 
ve olacak olan olaylar ve im kanları 
birbirine bağlayan b ir zincir. H er şey 
m antıkî b ir illiyete ve İlmî bir kanuna 
uyaraık doğar, gelişir ve yok olur. B ir
birini kovalar, birbirini etkiler. Olaylar 
aynı zincirin halkaları. İnsanlığın varo
luşuyla başlar bu zincir. Çatışm a ve 
kavga içinde zam anın sonuna dek uzar, 
gider. Bu m antıkî devamlılığa, bu kaçı
nılmaz teselsüle «tarih» diyoruz.

Tarihî hak ikatin  bu ağ ır yükünü 
bir an  bile unu tm ayacak tır Şeriati. 
Cedlerinden devralm ıştır bu yükü. H a
yatı çölde başladı, ta rih î ve sosyolojik 
bir ideoloji ku rduk tan  sonra, noktalan* 
dı. Bu ideoloji, genç nesle yol göstere
cek b ir tebliğdir, çağımızın özlemini 
duyduğu «ara yol»u bulm a cehdi.

Evet. Ona göre, İslâm, bir «ara 
mektep»ti. Sosyalizm’le kapitalizm  a ra 
sında üçüncü yol: ö tek i düşünce m ek
teplerinin m üspet yönlerini benimseyen, 
menfî yönlerini a tan  b ir yol.

Genç adam, ömür boyu, iki cephe
de döğüşecektir: 1 aşırı gelenekçilerle. 
Taassub erbabı, m edrese veya camii kö* 
şeşine çekilip, b ir örümcek ağı k u r
muş; İslâm ’ı toplum dan ayırm ıştı; her 
düşünce ham lesine k arşı koyuyordu.
2) Köksüz ve tak litç i aydınlarla. Bun
la r da, yepyeni ve çok tehlikeli bir 
skolastiğin kurbanıydılar. A vrupa’dan 
gelen bir skolastik. Şeriati de, F ranz 
F anon’la  beraber haykırıyordu: «Gelin 
dostlar gelin, A vrupa’dan uzaklaşa
lım. Maymun gibi tak lit etmeyelim Av
rupa’yı. Boyuna insanlık tan  söz eden 
Avrupa, her bulunduğu yerde insanı 
yok etm iştir».

Ş eriati’ye göre, doğru düşünce 
doğru bilginin başlangıcıdır, doğru bil
gi de im anın... Y alınkat ve şuursuz bir 
inanç, çok geçmeden fanatizm ’e ve hu
rafeye dönüşür; sosyal inşa için bir 
engel olur. K afalar değişmedikçe, top
lum da derin b ir değişiklik beklenemez. 
H ızla gelişen modern dünyada ihtiyaç 
duyulan böyle b ir ideolojik ve entellek- 
tüel değişikliktir.

İslâm ’ı doğru tanıımak, ancak, tev- 
hid’e dayanan bir ta rih  felsefesiyle ve 
toplum un gerçek yüzünü olduğu gibi 
ifade eden bir «şirk sosyolo jisiy le  
m üm kündür. Belli b ir zam ana, belli b ir 
m ekâna bağlı beşerî bir ideoloji değil
d ir İslâm. İnsan tarih in in  bütününü 
kucaklayan bu ırm ağın kaynağı uzak 
dağlardadır. K ayalık larda dolaştık tan  
sonra dökülür denize. Peygam berlerle 
sahabeler zam an zam an akışını hızlan
dırır. Tarih, h ak ’la batıl, tek  tanrılı 
din’le çok tanrılı din, ezilenlerle ezen
ler, budalalarla üç kağ ıtç ılar arasında 
bir savaştır.

Bir Mücahidin Hayat Hikâyesi

Sabzavar civarında bir köyde 1933’- 
de doğdu. İlk  mürebbisi, çağdaş İran 'ın  
tamınmış ulem asm dan biri olan babası 
M uhammed Taki Şeriati. Sonra, Meş- 
hed, Mu şaddık’m devrildiği dönem. 
Genç Şeriati’nin siyasî, sosyal ve en- 
tellektüel mücadelesi o yıllarda başlar 
ve Genç Ali’nin b ir kaç ay  tu tuk lu  kal
m asıyla noktalanır. 1959’da, sosyal 
ilimleri te tk ik  için P a ris ’dedir. Şeriati, 
burada da b ir üniversite talebesinin 
m utad  hayatım  yaşam az. Şah rejim ine 
karşı dışarıda kuru lan  bir m uhalefet 
örgü tü  içinde yer alır. Ayrıca, Berg- 
son, Camus, Sartre, Schw artz gibi ya
zar ve düşünürlerin, Gurvvitsch, Berque 
sosyologları, Massıgnon gibi islâm iyat- 
cıları okudu. Pozitivizm ’de, m arksizm - 
de «üçüncü dünyanın» meselelerini ay- 
dm latam ıyordu. Şeriati, üçüncü dünya
nın kendi öz gerçeklerini çözümleyip 
açıklayabilen b ir sosyoloji geliştirmeye
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çalıştı. Ş eria ti’nin F ra n sa ’d a  kaldığı 
yıllar Cezayir devrim inin en gürültülü 
dönemine rastla r. M üslüman halkların 
anti-em peryalist bağım sızlık mücadele
lerini kendinden ayrı görmediği için 
Cezayir’de olup bitenleri yakından iz
ler Şeriati. Cezayir hareketin in  içinde 
ve dışında sürdürülen felsefî, sosyolo
jik  ve psikolojik çalışm alar, değişik 
dillerde yayınlanm ış pek çok k itap  ve 
m akalede toplanm ıştır. Bazı fransız ay 
d ın lan  da bu çalışm alara büyük ölçü 
de katılm ıştır. B unlardan biri F ranz 
Fanon. Cezayir uyruğuna geçen bu 
psikolog, Cezayir devriminin daha ilk 
günlerinden itibaren Cezayirlilerin sa f
larında yer almış, «Dünyanın Lanetlile
ri», «Cezayir Devriminin Beşinci Yılı» 
gibi eserler yazm ıştır. Fanon’u keşfe
dip, A vrupalIlara ilk tanıtan , Jean  Paul 
S a rtre ’dır. Şeriaıti, F anon’u 1962’de, 
A vrupa’daki îran lılarm  çıkardığı bir* 
dergide inceler. Ona göre, «Dünyanın 
Lanetlileri» İra n ’ın değişmesi için m ü
cadele edenlere sunulm uş değerli bir 
arm ağandır. Fanon, Ş eriati’nin coşkun 
takdim i sayesinde İra n ’da tanınm ış ve 
sevilmiştir, Şeriati, diğer mücahid Af
rikalı yazarların  tanm m asında da önem
li rol oynar. Meselâ, «Efdal E l Cihad» 
m uharriri Ömer Uzgan.

1964’de İ ra n ’a  dönen Şeriati, der
hal tu tuklanır. D ünya kam u oyunun 
baskısıyla, 6 ay sonra salıverilir. Sonra, 
çeşitli okullarda hocalık yapar. ü n i
versiteye bir tü rlü  alınmaz. N ihayet 
Meşhed üniversitesine kapağı a ta r  am a 
kısa bir zam an sonra üniversiteden ay 
rılm ak zorunda bırakılır, bununla be
raber m ürşidlik faaliyeti daha büyük 
bir hızla devam eder. K itaplar, konfe
ranslar birbirini kovalar. T ah ran ’da bir 
din merkezi olan Hüseyniye-yi İrşad ’da 
İslâm iyet üzerine dersler verir. Büyük 
bir dinleyici kitlesinin koştuğu bu 
derslerde İslâm  sosyolojisi ve tarih i ü- 
zerindeki teorisini geliştirir. Hüseyniye- 
yi İrşad  kapatılır,. Şeriati yeniden hap
se a tılır  : M ahrum iyet ve çilelerle dolu 
18 ay. Tahliyesinden az sonra İngilte

re ’ye gider. 19 H aziran 1977’de İran  giz
li polisinin suikastine u ğ ra r ve şehid 
edilir. Şam ’da Hz. Zeynebi’n  türbesi 
civarına göm ülm üştür. Allah rahm et 
eylesin.

İslâm Sosyolojisi

Ali Şeriati’nin elimizdeki kitabı, 
«İslâm Sosyolojisi» adını taşıyor. D ers
lerinden, konferanslarından, risalelerin
den derlenmiş bir kucak düşünce. İngi
lizceye çeviren, Hamid A lgar. A lgar’ın 
da altını çizdiği gibi, eser İslâm  Sos
yolojisi üzerine bütün b ir şem a sunm ak 
iddiasında değildir. Şeriati de fa rk ın 
dadır bunun: «söyleyeceklerim, bu ko
nu hakkında son söyleyeceklerim değil
dir. Bugün söylediklerimi yarın  değişti
rebilir veya tam am layabilirim ». Ne var 
ki, cesur ve özgün zekâsıyla, b aştan  ba
şa  taze kavram lar getirm iştir konuya. 
K itap tak i yazıların  hepsi kelimenin 
gerçek anlam ıyla sosyolojik değildir. 
Am a meseleler sosyolojik bir bakış açı
sından ele alındıkları için esere bu adı 
verdik.

Temmuz 1978’de basılan «On The 
Sociologieof lslâm »m  içinde şu yazı
la r var: Giriş, Hamid A lgar: biobibliog 
rafik  taslak, imzasını saklayan bir dost; 
İslâm ’ı anlam ak için; İnsan ve İslâm ; 
Tevhidci Dünya Görüşü; Antropoloji: 
h ilkat-ı Adem, A llah’la iblis, yahut 
R uh’la balçık Tezadı; Tarih  Felsefesi: 
Habil ile Kabil; Sosyolojinin D iyalekti
ği; ideal Toplum: Üm m et; İnsan-ı k â 
mil: halifetullah.

İslâmî Tanımak

Hüseyniye-yi İrşad ’da verilm iş iki 
dersin tercüm esi (1968).

Son zam anlarda birçok aydınlar ay 
nı lakırdıyı tekrarlıyor: «laf zamanı 
geçti. Yanıp yakılm anın m ânâsı yok. 
şimdiye kadar ellerimiz bağlı şikâyet 
ettik  hep. K onuşm aya paydos. Herkes 
çevresini veya ülkesini islah etmekle 
işe başlamalı».
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Sosyologumuz katılm ıyor bu görü
şe. Şimdiye kad a r acılarım ızı gün ışı
ğ ına çıkarm ış değiliz. Yaptığım ız sa 
dece gevezelik. Psikolojik ve sosyal m e
selelerimizi doğru dürüst koyam adık 
ortaya. H astalıklarım ızı teşhis edeme
dik.

H atip  ne kad a r haklı. T ürkiye’nin 
derdi de ym kısır, aynı m arazî boş
boğazlık değil m i? H ürriyete kavuştuk 
kavuşalı çenelerimiz düştü. Sabahtan 
akşam a kadar konuşuyoruz am a ana 
dertlerim izden hiçbirine dokunmadık. 
Dedikodu, gıybet. Ziya Paşa, halimizi 
bir as ır önceden keşfetm iş:
Anlar ki verir lâfile dünyaya nizâmât 
Bin türlü teseyyüb bulunur hânelerinde.

Şeriatj diyor ki: Biz dine dayanan 
bir toplumuz. Am a halâ bilm iyoruz di
nimizi. K asırgalı bir denizdeyiz. P usu
lamız yok. Ben hocayım. Talebelerime 
kaynak gösterem iyorum . Ne k ad a r yüz 
kızartıcı. Dilimizde ne Hz. Ali ne Sel- 
man-ı P ak  hakkında tek  k itap  yazılm a 
mış. Bize bir H ristiyan tan ıtm ış Hz. 
Ali’yi (Georges Jourdaq); Ebuzer’i 
sünni b ir dindaşımızdan öğrenm ek zo
rundayız (Cevdet as S ahhar).

Salman-ı F arisi... onu da bir F ra n 
sız sayesinde tanıyoruz. Nasıl olur da 
tahlil ve ta rtışm a  dönemi sona erdi di
yebiliriz? Konuşma ile eylem, naza
riye ile uygulam a iç içe değil m i? Hz. 
Peygam ber de Öyle yapm ıyor m uydu? 
Evet., yanıp yakılm ayla çok zam an kay 
bettik. Dertlerim izi ilmin ışığında çö- 
zümlemeliyiz. İslâm iyet düşüncemizin, 
faaliyetim izin, amelimizin temeli olma
lı.

Oysa ne kad a r garib. Ülkemizde 
K ur’an ’ı iyi bilenlere «fâzıl» deniyor. 
Fâzıl İslam  tarihini, Hz. Peygam berin 
ve sahabelerin hayatın ı bilen, K ur’an ’ı 
yorum layan ve açıklayan kişi. Ne ya
zık ki ikinci sınıf bir bilgin sayılıyor, 
İranda. İslam  dünyasının talihsizliği 
kendini tanım am ası, kendi değerlerine 
yabancılaşm ış olması, ne istediğini bil
memesidir. Demek ki ilk görev dinimi
zi öğrenmek. Islam ı tanım anın birçok

yollan  v ar: biri, A llah’ı tanım ak ve 
onu diğer dinlerin m âbutlarıy la k arş ı
laştırm ak. B aşka bir yol, K ur’an ’ı ta 
nım ak ve diğer semavî k itap larla  m u
kayese etmek. B ir başka yol da, İslam 
Peygam berinin kişiliğini incelemek ve 
onu ta rih  boyunca yaşayan büyük İs
lahatç ılarla  karşılaştırm ak. Sonra Is- 
lamın yetiştird iğ i önde gelen kişileri 
incelemek ve onları öteki dinlerin ve 
düşünce m ekteplerinin sivrilmiş kişile
riyle m ukayese etmek.

Zamanımız aydını b ir düşünce m ek
tebi o larak  ele alm alıdır Islam ı... Ferde 
ve toplum a h ay a t veren, yann ın  insan
lığına da  yol gösterecek olan b ir dü
şünce mektebi. Hepimize düşen bir gö
rev bu, ferdî ve şahsî bir görev. Islam m 
bir çok boyutları, birçok yönleri var. 
H erkes kendi çalışm a alanında yepyeni 
b ir görüş açısı bulabilir. Benim çalışma 
alanım  din sosyolojisi. İslam a dayanan 
b ir din sosyolojisi kurm ak istiyorum . 
Kaynağım : K ur’an’daki istilahlarla İs
lam  edebiyatı. A raştırm alanm ı yapar
ken şunu fark  ettim : K ur’an ’da, varlı
ğından şüphe bile etmediğimiz nice ba
k ir  konular var. Peygam berin âdet ve 
yönteminden ilmî bir ta rih  ve sosyolo
ji nazariyesi çıkarabiliriz. Yanlış an la
şılmasın. K ur’an ’dan bazı âyetler veya 
Peygam berin bazı davran ışlannı ele 
a la rak  on lan  çağdaş ilmin ışığında in
celemeğe kalkm adım . K ur’an ’ın kozmo
lojiyle ilgili âyetlerini fizik yardım ıyla, 
yahu t K ur’an ’daki ta rih î veya sosyolo
jik  âyetleri sosyolojinin ışığıyla aydın
la tm ak pekâlâ m ümkündü. Y apm ak is
tediğim  çok başka b ir şey. Ben K ur’
an ’dan tarihle, sosyal ilimlerle, insan 
ilimleriyle ilgili bir sürü  yeni konu ve 
tem alar çıkarm ağa çalıştım . Düşüncele
rim in kaynağı bizzat K ur’an veya biz
za t İslam iyet. K arşım a b ir ta rih  ve sos
yoloji şeması, bir felsefî nazariye çıktı 
kendiliğinden. Sonra on lan  ta rih  ve sos
yolojiyle karşılaştırd ım . Ve yüzde yüz 
doğru buldum.

K ur’an ’m  yardım ıyla keşfettiğim , 
insan ilimleriyle ilgili birçok mühim ko-
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m ılar var. Bu ilimler şimdiye kadar ele 
alm am ış onları. Biri, h icre t konusu 
«Hatem-il Enbiya M uham m edi adlı k i
ta p ta  konunun yalnız ta rih î boyutları 
ele alınm ıştır: kavim lerin bir bölgeden 
başka b ir bölgeye göçm esidir incelenen. 
K ur’an ’m h icre t ve m uhacirler konusun
daki uslubundan, Peygam berin haya
tından ve îslam ın ilk döneminde girişi
len hicret kavram ından çıkardığım  ne
tice, hicretin îslam larca  zannedildiği 
gibi sadece ta rih î bir hadise olmadığıdır.

H icret denince İslam ların  anladığı 
Peygam berin emriyle belli sayıda saha
belerin M ekke’den H abeşistan’a ve Me
dine’ye göçmeleridir. Yani, on lara gö
re, coğrafî veya siyasî sebepler yü
zünden ilkel veya yan-m edeni b ir kav- 
min b ir bölgeden başka b ir bölgeye gö
çüşünü belirten ta rih î b ir kavram dır. 
M üslüm anlar için hicret, Peygam berin 
hayatında cereyan etm iş bir vakadır 
sadece. Ben öyle düşünmüyorum. K ur’- 
an ’dan çıkardığım  m ânâ, h icretin  derin 
bir felsefî ve sosyal prensip olduğu
dur.

T arih te  bildiğimiz 27 m edeniyetin 
hepsi b ir h icre tten  sonra o rtay a  çık
m ışlardır. B aşka bir deyişle, hiç b ir il
kel toplum, yaşadığı yurdu b ırakıp  baş
k a  b ir ülkeye göçmeden medenileşme- 
m iştir.

Şeriati, h icretin  beşer tarihindeki 
büyük önemini uzun uzadıya an la ttık 
tan  sonra, ta rih  felsefesinin en mühim 
ve en karan lık  meselesini ele alıyor: 
toplum ların değişme ve gelişmesini sağ 
layan tem el etken nedir? İslam  için, 
ta rih  ve sosyolojinin esas ve şuurlu be
lirleyicisi: nasdır. Nas, kucaklayıcı bir 
mefhum, hiç b ir sınıf fa rk ı gözetmeden 
halkın bütünü. A ynca  üç tem el etken 
de var: Kişiler, gelenek, raslantı. Her 
toplum un sâb it bir temeli, kendine gö
re b ir yolu vard ır: gelenek. K ur’an, top 
lum un kaçınılm az bazı kanunlara da
yandığını bildirirken, insan sorum lu
luğunu da b ir ta ra fa  bırakm az. İnsan 
toplum un kurallarım  iyi tanım alı ve bu 
kurallardan  faydalanarak  toplumun

gelişmesine yardım cı olmalıdır. İnsa
nın toplum a hâkim  olan ku ra lla r hak- 
km daki bilgisi a rttıkça , toplum u değiş
tirm e yeteneği de a r ta r. «Ne kaderiy- 
ye, ne cebriyye». E vet hürüz, am a h ü r
riyetim izi kullanabilm ek için tab ia tta  
daha önceden v ar olan kanunları bil
mek ve onlara uym ak zorundayız. P ey
gam berler bile, yeni ku ra lla r y a ra tm a
mış. Sosyoloji açısından, peygam ber
lerin d iğer önderlere üstünlüğü, dünya
daki ve ta b ia ttak i İlahî kuralları çok 
iyi bilmeleri ve toplum a am açlarını da
ha iyi kabul ettirebilm eleridir.

Y azar bu tesbitlerden sonra, yeni 
bir konuya geçiyor:

tslamı anlamak için izlenecek
yöntem:

Evet, yalnız inanmaik büyük bir 
değer taşım az. İnandığım ızı bütün bo
y u tla rı ile bilmemiz de lâzım. İslâmî 
öğrenm ek için tek  yönteme saplanm ak 
hatâdır. Islâm m  b ir çok boyutları var. 
önce, insanla T anrı münasebeti. Bu 
m ünasebeti incelerken felsefî bir yön
tem  kılavuzum uz olmalı. Islam m  bir. 
başka boyutu, insanın dünya üzerinde
ki hayatı meselesidir. Bu alanda kıla
vuzumuz, beşeri ilim lerin kullandığı 
yöntem  olacaktır. Sonra İslam, bir top
lum ve bir medeniyet kurm uş olan bir 
dindir. Islam m  bu cephesini aydınlat
m ak için ta rih  ve sosyolojinin yöntem 
lerinden faydalanacağız. K ur’an ’m ön
ce, edebî ve lengüistik b ir yönü var. 
M ütehassıslar bu yönü inceden inceye 
araştırm ışlard ır. K ur’an ’m bir başka bo
yutu, felsefe ve îm an... asırlardan  be
r i üzerinde durulan konular. K ur’an’m 
şimdiye kad a r üzerinde durulmamış 
olan b ir yönü de, tarih , sosyoloji ve psi
koloji ile ilgili kısım larıdır.

Şeriati —sosyolog olduğu için— 
araştırm acıya iki yöntem  öneriyor. F il
hakika, b ir dini incelemekle büyük bir 
adam ı tan ım ağa çalışm ak iki yoldan 
yapılabilir. Birinci yol: ele aldığımız 
kişinin «»erlerini incelemek. İkinci yol,
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h ayatına  eğilmek. Dinin tebliğ  ettiği 
düşünceler m ukaddes kitabındadır. Di
nin biyografisi ise, onun tarih id ir.

Demek k i îslam ı ciddî olarak  öğ
renmenin iki yolu vardır:

1 — K ur’an’ı İslam  düşüncesinin 
icmâli olarak ele alıp incelemek,

2 — Hz. M uhammed’den günümüze 
kadar geçen bütün tarihi, İslam  ta r i
hini esas a larak  incelemek.

Îslam ı öğrenip anlam ak için bir 
yöntem daha vard ır: tipoloji yöntemi. 
Sosyolojide çok kullanılan bu yaklaşım a 
dayanarak her dine uygulanabilecek bir 
yöntem  geliştirdim . Bu yöntem e göre, 
her dinin beş ayırıcı özelliği var: 1 — 
Dinin Tanrısı veya tanrıları, 2 — Di
nin peygam beri yâni o dinin mesajım  
ileten insan, 3 — Dinin kitabı, 4 — 
Peygam berin o rtaya  çıktığı ve hitap 
ettiğ i zümre, 5 — Dinin büyük tem 
silcileri.

Şu halde, bu yöntem e göre, 1 — 
îslam ı tanım ak için önce A llah’ı bil
mek gerekir. Allaih’ı, ta b ia ta  bakarak, 
tab ia t üzerinde düşünerek de tan ıyab i
liriz. Felsefe, keşif ve h ikm et yönte
mi. Benim tek lif ettiğim  yol: tipoloji. 
A llah’ın hususiyetlerini, vasıflarını in
celemek. A llah’ın s ıfa tlan ın  ciddî olarak 
öğrenm ek için, K ur’an ’a  ve hadîslere 
eğilmeliyiz. Sonra, diğer dinlerin mâ- 
bûdlarm a bakm alıyız. (Ahuram azda, 
Yahova, Zeus vs.).

2 — K ur’an ’ı öğrenmek. K ur’an 
hangi konularla ve nasıl ilgileniyor. 
K ur’an hakkında aydınlık bir fikre 
eristik ten  sonra O’nu öteki dinlerin mu 
kaddes k itap larıy la  karşılaştırm alıy ız 
(Tevrat, încil, Vedalar, A vesta).

3 — Hz. Peygam berin kişiliğini 
öğrenmek. (Hem insan, hem de pey
gam ber o larak  kişiliği). Sonra da öte
ki dinlerin peygam berlerine veya k u ru 
cularına göz atmalıyız.

4 — İslam iyet hangi şa rtla r  içinde 
doğm uştur. Peygam berin çevresi ve h i
tap  ettiğ i zümre. Kimlerle savaştı. F il
hak ika îbrahim î peygam berlerin göre
vi, —»on Peygam ber de daiıil— mev

cut din dışı ik tid ara  isyan etm ektir. Hz. 
İbrahim , pu tla rı baltasıy la  parçalar. 
Hz. Musa, elinde as âsi, F iravunun önü
ne diklip, tek tannc ılık  adına firavun- 
culuğa savaş açar. Hz. Isa, Rom a im 
paratorluğu  ile işbirliği yapan yahudi 
din adam larına karşı mücadele eder. 
Islâm  peygam beri de, risaletinin baş-* 
langıcm dan itibaren, aristokrasiye, köle 
sahiplerine, Kureyş ileri gelenlerine, 
Taifli top rak  sahiplerine karşı bir m ü
cadele başlatır.

5 — Islam m  tarihe  arm ağan  ettiği 
büyük insanları tanım ak. Meselâ Hz. 
H üseyin’i değerlendirmek, için onu iki 
İslam  büyüğü ile karşılaştırm ak  çok 
öğretici olur. Ibn Sinâ ve Hallac-ı Man- 
sur. Böylelikle, felsefe, tasavvuf ve İs
lam  arasındaki fa rk ları da anlam ış 
oluruz.

Ibn Sinâ büyük bir filozof ve âlim 
dir. Am a insanların âkıbeti ve kucağın
da yaşadığı toplum  üstâdı hiç ilgilen
dirmez. Biricik düşüncesi İlmî a ra ş tır 
m alardı. Kim ona p a ra  bağışlarsa, ba
şının üstünde yeri vardı.

H allac’a  gelince, o da alev alev ya
nan b ir adamdı. Yanan adam dan sorum 
luluk beklenmez. B ir toplum da herkes 
Ibn Sina ve Hallaç gibi olsa sefalet 
ve yıkım  ortalığ ı kaplar. Oysa, içinde 
bir kaç Hüseyin ve b ir kaç Ebu Zerr 
bulunan b ir toplum  istikbale güvenle 
bakabilir.

İnsan ve İslam

Çağdaş medeniyet b ir hümanizm 
hum m asına tutulm uş. Sözde, dinler in
sanı ezmiş, onu T anrıya kurban  etm iş
ler. Hümanizm, Tanrı karşısm da insa
nın soyluluğunu haykıran  bir felsefe ol
m ak iddiasında.

A caba Islam m  insan anlayışı böyle 
b ir iddiayı güçlendirm ekte midir,

Âdem k ıssasına bir göz atalım . 
Allah, meleklere, «yeryüzünde kendime 
b ir vekil yaratacağım » diye seslenmiş. 
Islam a göre, insanın bütün görevi bu
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ilalıî h itaptadır, bütün görevi ve bütün 
haysiyeti.

Allah bu vekili y ara tm ak  için nes
nelerin en değersizini seçer: balçık.
Sonra da ona kendi ruhundan üfler. De
m ek ki insan, iki boyutlu b ir varlık: 
çam ur ve İlâhi ruhun bileşimi. B ir yö
nü ile çam ura, aşağılığa, çürümeğe, 
durgunluğa meyleder, ö tek i yönü ile 
yükseğe, zirveye, A llah’a- Bu iki kutup 
arasındaki mücadele, insan yolunu ke
sin o larak  seçinceye kadar sürüp gider. 
İnsanı böylece y a ra ttık ta n  sonra, Al
lah ona isimleri öğretm iştir. İnsan, isim 
lerin sahibidir artık . Demek k i balçık
ta n  y ara tılan  insam n ateşten  y a ra tı
lan meleklere üstünlüğü bilgidir. İşte  
gerçek hümanizm.

(Yanlış anlaşılan bir başka gerçek 
de şu: Allah, H avva’yı, Âdem’in kabu r
gasından değil, özünden yara tm ıştır.) 
Sonra Allah bütün m ahlukâtı toplamış, 
on lara  «emanet»i devretm ek istem iştir. 
Hepsi de bu teklifi red etmiş, emaneti 
yalnız insan kabul etm iştir. Bu emanet, 
Ş eriati’ye göre, iradedir. İnsan h ü r ira 
desiyle, yeryüzündeki bütün varlık lar
dan üstün kılınm ıştır. İyi veya kötü 
olm akta, balçığa veya A llah’a  m eylet
m ekte hürdür. Boyun eğme veya isyan 
etm e hürriyeti.

Demek ki ,
1 — Bütün insanlar sadece eşit de

ğil. kardeştir. Eşitlik, hukuki bir kav 
ram . Kardeşlik, aynı f ı tra t  ve m izaçta 
olm aktır. Derisinin rengi ne olursa ol
sun, bütün insanlar tek  b ir soydan gel
m ektedir.

2 — Erkekle kadın eşittir. Y ara tı
cıları birdir, soyları bir.

3 — İnsanın üstünlüğünü yapan 
bilgisidir. Âdem isimleri öğrendiği için 
m elekler ona secde etm işlerdir.

4 — İnsan, hürdür. İs te r  balçığa, 
ister A llah’a  yönelebilir.

5 —- H ür olduğu için sorumludur.
A kıbetini kendi elleriyle biçim lendir
m ek zorundadır. *

T anrı ile İblis’i, ta b ia tta  birbiriyle 
savaşan iki güç o larak kabul eden di
ğer dinlerin aksine, İslâm, k â in a tta  tek 
bir gücün hâkim  olduğunu öğretir: Al
lah. Şeytan, insam n içindedir. Yani du- 
alizm (ikilik) ta b ia tta  değil, insanın iç 
dünyasında. Şeytan, insam n A llah’a 
meyleden yönüne rak ip tir. Demek ki, 
idrakim izi doyuracak düşünce, m izacı
mızın her iki yönünü kucaklayan dü
şüncedir. Hem  balçığız, hem de İlahî 
ruh. İslâm, dışı medeniyetlerin talihsiz
liği, bütünü kavrayam ayışlarm da. Ya 
büsbütün ahirete yönelmiş, dünyaya 
gözlerini kapam ışlar; y ah u tta  yalmz bu 
dünyaya inanıp, ahireti yok saym ışlar. 
Çin ve Hind, dünyayı hor görm üş; Ro
ma, sadece bu dünyaya saplanm ış. Hz. 
İsa, bilhassa ahirete d ikkati çekmiş. 
O rta  Çağ, b ir yandan savaşların, kan 
dökücülüğün, bir yandan da m anastı
rın, inzivaların çağı. A vrupa medeni
yeti, Rönesans’tan  bu yana, dünyevî 
bir medeniyet. Çağdaş insanın ömrü, 
kullanacağı araçları üretm ekle geçiyor. 
B atı m edeniyeti öylesine gayesiz, öyle
sine dünyevî hale düşm üştür ki, nere
deyse yeni bir İsa  bekleniyor. Oysa in
san iki boyutlu bir varlık. İk i boyutlu 
bir dine ihtiyacı var. İnsanlığa kay 
bettiğ i dengeyi kazandıracak olan bu 
din Islâm iyettir.

Allah, m üstakim dir, cabbardır, 
kahhardır. A m a rahm andır, rahim dir, 
gaffard ır da. K ur’an-ı Kerim, dünya h a 
yatiyle doğrudan ilgilenir, T evrat gibi. 
Ama, ruhun tasfiyesine, terbiyesine, 
ferdin ahlakî gelişmesine de büyük ö- 
nem verir.

İslâm  peygam beri de, hem  bozgun
cularla savaşan, dünyada yeni bir top
lum, yeni b ir m edeniyet kurm ak iste
yen b ir şahsiyettir; hem de takvayı 
herşeyden en üstün  tu tan  b ir âbid.

Sahabelere gelince; hepsi de, hem 
siyaset, hem  ibadet insanıdırlar. Başka 
bir deyişle, eli kılıçlı, büyük b irer ada
let, m erham et, şefkat ve tefekkür a- 
dam ları.
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Tevhidci Dünya Görüşü

Tevhidci dünya görüşü, kainatı 
bü tün olarak ele alır: bu dünya —öte
ki dünya, tab ia t— tab iatüstü , madde- 
mânâ, ruh-beden diye parçalam az. 
Şirkci dünya görüşü ise, kainatı dağı
nık, zıtlıklarla, çeşitliliklerle, çatışan, 
çekişen, çelişen, çarpışan kutuplarla, 
eğilimlerle, geleneklerle, gayelerle, ira 
delerle dolu ahenksiz ve dağınık bir 
yığın o larak  ele alır. B ana göre dün
ya, bir amacı, bir ideali olan, kendisine 
irade ve şuur bağışlanm ış canlı b ir v a r
lık. insan  da dünya gibidir: küçük, iza
fi, eksik bir dünya.

İnsanın A llah’la, tab iatın  tabiatöte- 
siyle ve A llah’la  m ünasebeti, lam ba 
alevinin lamba ile m ünasebetine benze
tilebilir.

Tevhidci dünya görüşünde, varlığın 
iki İzafî yönü vard ır: görülen yön, gö
rülm eyen yön. Tabiat, işare tler ve ku
ra lla r  (ay a t ve sünen) dizilerinin b ir
leşmelerinden oluşm uştur. Okyanuslar, 
ağaçlar, gündüz ve gece, dünya ve 
güneş, zelzele ve ölüm, hastalık , gün
düz ve gecenin birbirini kovalaması, 
tab ia t kanunları, h a t ta  insanın kendi
si.. bunlar hep işaretlerdir. Frenkçesi 
fenomen. Deneylerimizle, aklımızla, sez
gilerimizle edinebileceğimiz bilgiler «gö
rünüşler âlemi»ne a ittir, varlığa  değil. 
B aşka bir deyişle, ilm in konusu varlı
ğın işaretleri ve belirtilerid ir.'D in , ilim 
veya felsefe k itap ları içinde, tab ia ttak i 
nesneleri, olayları ve süreçleri «işaret» 
olarak adlandıran, yalnız K ur’an-ı Ke: 
rim. Gerçeği tanım ak için bu işaretlere 
eğilmek gerekir. A ntik  m istisizm ’den 
çok, çağdaş ilmin yaklaşım ına benze
yen b ir anlayış. Vahdet-i vücud değil, 
tevhid-i vücud. Tevhid inancına göre, 
tarihde de, toplum da da, insanda da 
çokluk ve zıtlık yoktur. Tevhid, tab ia
tın  tabiatötesiyle, insanın tab iatla , inj 
sanın insanla kaynaşm ası.

Bu inanç, m evcudatta çelişki k a 
bul etmez; ne hukukî, ne içtimai, ne ır 
kî, ne millî, ne mahallî, ne de iktisadi

tezad. Çelişkiler ancak m üşrik dünya 
görüşüyle, düalizm ’le, teslis’le, polite- 
izm’le bağdaşabilir.' M üşrik dünya gö
rüşü, sın ıflar ve ırk la r arasm da ayı
rım  yaparak, şirk  tohum lan  ekm iştir. 
Birden faz la  T anrıya inansınlar, neden 
yara tık la r için de aynı şeyi kabul e t
m esinler? İlah lar arasındaki çatışm a, 
insanlar arasındaki çatışm anın gerekçe
si değil mi, Oysa tevhid inancı, k a in a t
tak i bü tün parçaların , süreçlerin ve o- 
laylarm  tek  hedefe doğru ahenk içinde 
geliştiklerini kabul eder. İnsan her 
hangi bir dünyevî güce değil, yalnız, 
m evcudata hükmeden şuur ve iradeye 
bağlıdır. Mevcudat, b ir  daire çevresinde 
dönüp durmaıktadır. Tek şuur, tek  ira 
de, dairenin merkezi. Demek ki insan, 
tek  güçten korkar, tek  hakim e hesap 
verir, tek  kıbleye yönelir. Tevhid inan
cı insana vekar ve hürriyet bahşeder. 
Yalnız A lah’a  kulluk eden, bütün y a
lancı güçlere başkaldınr, tam a zincir
lerini k ırar, küçültücü korkulardan azad 
olur.

Tarih Felsefesi: Kabil ve Habil

İslam  düşünce m ektebine göre, ta 
rih  felsefesi bir çeşit .tarih î determi- 
nizm ’e dayanır. Tarih, birbirini kova
layan bir olaylar ırm ağı. O laylar da in
sanın kendisi gibi diyalektik b ir ça tış
m aya tâbidir. B irbirine zıt, birbirine 
düşm an ki öge arasm da aralıksız bir 
savaş, h ilkat-i ademle başlar, her ü lke
yi ve her çağı kapsıyan bu kavganın 
bütününe ta rih  diyoruz. İnsan soyunun 
zam an içindeki akışıdır tarih . İnsan so
yu b ir m ikrokozm ostur, h ilkatin  en k â 
mil ifadesi. Tabiat, insanda kendi 
şuuruna varır. İnsanoğlu ilerledikçe 
ta b ia t da mükemmelleşir.

B aşka b ir deyişle, insan irade-i 
ilahiyenin b ir tecellisi; bütün varlık la
rın  m utlak  iradesi ve şuuru, Antropolo
jiye göre Tanrının yer-yüzünde tem 
silcisi. Demek k i ta rih  tesadüfün ese
ri olamaz, o laylar ta rafından  biçim- 
lendirilmemiştir, serüvenlerin oyuncağı
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değildir: boş, amaçsız, m ânâsız serü
venlerin.

Tarih  de bir gerçektir, dünyadaki 
bütün gerçekler gibi. Belli bir noktada 
başlar, belli b ir noktada sona erecek
tir. Bir amacı, b ir yönü olm ak gere
kir.

Nerde başlam ıştır?  insanın  kendi
si gibi teza tla rla ... Antropoloji bölü
münde gördük: insanoğlu balçıkla İla
hî ruhun bileşimidir. Adem kıssasında 
da aşikâr bu. Adem kıssası insanlığın 
da kıssasıdır, kelimenin gerçek ve fel
sefî m ânasıyla insanlığın, insan, Adem’
in içindeki ruh la balçık, A llah’la Şey
tan  arasındaki kavgayla başlar. Peki 
ta rih  nerede baş lar?  K alkış noktası 
nedir? Kabil ile Habil arasındaki kav
ga değil m i...

Adem’in oğulları insandılar, beşer
diler, tabii idiler am a birbirleriyle sa
vaş halindeydiler. B iri ötekini öldürdü 
ve insan ta rih i başlam ış oldu böylece. 
Adem’in savaşı öznel b ir savaş, kayna
ğı içte. A m a iki oğlu arasındaki savaş, 
nesnel, dışarı vu ran  b ir savaş. Kısaca, 
Kabil ile Habil hikâyesi ta r ih  felse
femizin kaynağı; nasıl k i Adem kıssası 
insan felsefesiyle ilgili görüşlerim izin 
kaynağı idi. Kabil ile H abil arasındaki 
savaş, ta rih  boyu, ta rih î b ir diyalektik 
olarak karşım ıza çıkan iki zıt cephe 
arasındaki savaştır. Şu halde ta rih  te 
insan gibi diyalektik b ir süreç. Zıddi
yet Kabil’in H abil’i öldürmesiyle baş
lar. B ana göre Habil çobanlığa daya
nan b ir ekonominin temsilcisidir, özel 
m ülkiyetten önceki b ir düzenin Kabil 
ise ta rım  sisteminin, ferdî veya tekelci 
m ülkiyetin temsilcisidir.

Sosyolojinin diyalektiği

Sosyoloji de bu diyalektik üzerine 
kurulm uştur. Toplum da iki sınıftan olu
şur: K abil’in sınıfıyla, H abil’in sınıfı. 
Tarih, toplum un zam an içinde aldığı 
yol. Temel toplum yapıları, kölelik, serf- 
lik, burjuvazi, feodalizm ve kapitalizm  
değildir. Toplumda ancak iki tü rlü  ya

pı olabilir: ya  toplum  kendi kendinin 
efendisidir, herkes toplum için çalışır; 
yahut da ferdler m ülk sahibidir, herkes 
kendi başının çaresine bakar.

Şeriati, bu bölümde, M arx’ın İk tisa
dî yapı anlayışına karşı çıkıyor. Ona 
göre toplum, ta rih  boyunca, iki sınıf
tan  oluşur : Kabil kutbu, Habil kutbu.

Kabil kutbu, yönetici, kral, mülk 
sahibi, aristokrasi. Sonraları bu kutub 
üç ay rı boyut kazanır: K ur’an ’da f ira 
vun, siyasî iktidarın; Karun, İktisadî 
ik tidarın ; Ballam  da resm î din adam la
rının sembolüdür.

İdeal Toplum: üm m et

üm m et, o rtak  bir inancı, o rtak  bir 
am acı paylaşan insan lar topluluğu. 
Ulus, ırk, halk gibi m efhum ları toprak 
birliğini, kanı, maddî çıkarları toplu
m un tem el ölçüleri diye alırlar. Oysa 
Islâm  için m ühim olan, fikrî sorum lu
luk ve o rtak  bir hedefe yürüm ektir, 
üm m et, bu irade birliğinin ifadesidir.

ü m m e t’in- a lt yapısı, İktisadî h a 
yat. Çünki, «dünyevî h ayatı olm aya
nın m anevî hayatı olamaz», ü m m et dü
zeni eşitliğe, adalete, halk mülkiyetine, 
Habil düzenindeki sınıfsız toplum un ih
yasına dayanır. Üm m et için, sınıfsız 
toplum un ihyası, sosyalizm ’de olduğu 
gibi b ir am aç değil, b ir ilke.

Kâmil İnsan

T abiata  gözlerini kapam az ideal 
insan, onu anlam ağa çalışır. Elinde Se- 
z a r’ın kılıcı vardır, göğsünde Hz. İsa '
nın kalbi. S okrates’in kafasıy la  düşü
nür ve H allaç gibi sever A llah’ı. Hem 
D escartes’in, hem P ascal’ın sözlerine 
kulak  verir. Buda gibi, halkın içinde
dir. S partaküs gibi, kölecilere başkal- 
d ın r. Hz. Musa gibi, cihad ve k u rtu 
luş m esajı taşır.

Kâmil insan, güzellik, fazilet ve 
hikm etle dolup taşan, sonsuz bir irade, 
ü ç  özelliği vard ır: doğruluk, iyilik ve
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güzellik, başka bir deyişle bilgi, ahlâk 
ve sanat. Cihad ve içtihad, şiir ve kılıç, 
yalnızlık ve inanç, duygu ve akıl, kud
re t ve aşk  adam ıdır o. A llah'ın halifesi 
tarih in  sonuna, tab ia tın  nihaî sınırına 
gelip dayanm ıştır. Diriliş başlam ak 
üzeredir.

Netice: Şeriati, coşkun bir zekâ ve 
inanm ış bir müslüman. Genç bir yaşta, 
şarkısını tam am layam adan h ay a ta  göz
lerini kapayan, kardeş İra n ’ın bu per

vasız m ücahidini bütün buutlarıy la ta 
nıtabildik m i? Sanmıyoruz. Şeriati, ön
ce şairdir. Onu, dilinden okumadığımız 
için, bu ta ra fın ı aksettirem edik. Şeri
ati, b ir ilim adam ıdır. İrfan  seviyesi 
şüpheli bir kalabalığa hitabederken, İl
mî ciddiyetini ne kadar koruyabilir! 
Bizce Şeriati'n in  en büyük ta rafı, ha
miyeti, sam im iyeti ve kendini m ukad
des bir davaya feda etmesidir. Genç 
şehide saygılarla.
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BİLGİ KAYNAĞI OLARAK 

AKIL

Necat AYKAN

Kendisini yakın bir geçmişte 
tanıdım. Daha önceleri tanıma
mış olduğuma üzüldüğüm olu
yor. Altmış yaşımn olgunluk 
merdivenlerinde. Şahşiyetine 
sinmiş derin bir vekar. Akıl, iti
dal ve olgunluk tablosu. İnsana 
güven telkin eden yüzünde ken
dine yakışan bir sakalı var. Her 
sözünden faydalanıyorum. Tec
rübe ve îman hâzinesinden kay
naklanmış tesirli sözler. Her söz 
benim çürümüş bir yanımı ih
ya ediyor. îşte oturmuş bugün 
de bir şeyler anlatıyor. Başın
dan geçen bir olay, ibretler do
lu.

Cumhuriyet neslinin, inanç
sız, hayat dengesini yitirmiş 
genç bir temsilcisiyle konuşu
yorlar. Genç hayret ediyor ve

küçümsüyor. İnanışını ve yaşa
yışını beğenmiyor. Ve peşinden 
bazı sorular yöneltiyor. Aklı sı
ra  onu küçümsüyor. Tarihboyu 
inançsızların attığı o malüm ve 
çirkin çığlık şöyle:

— Amca sizde mi Allah’a 
inamyorsunuz? İnanıyorsanız 
inandığınız varlığı bana isbat 
edebilir ve gösterebilirmisiniz?

Cevaplar ağır, vakur ve netice 
alıcı.

— Senin akim var mı?
— Elbette var.
— Onu bana gösterebilir mi

sin? Sıra benim isbatıma gel
sin.

Okumuş cahilde derin bir sus
kunluk ve perişanlık.
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Günlük hayatımızda sık sık 
kullandığımız, insanlar için bü
yük önem ifade eden akıl ne
dir? O akıl ki diğer yaratıklar
dan insanı ayıran önemli bir 
özellik. Sahi akıl neydi? Şimdi 
dağınık dikkatlerimizi bu soru 
üzerinde toplayalım.

Akıl Deyince

Akıl insanda anlayıcı bir kuv
vettir. İyiyi kötüden ayıran bir 
mahkemedir. Algılama vasıtala
rı şahit ve deliller getirir, olay
lar akıl mahkemesinde değer
lenir. Fizik dünya ve kozmik 
âlemden gelen görüntüler akim 
malzemeleridir. Akıl sorumlu
luk yüklenmiştir. İslâm akıllı
lara hitap eder. Deliler, akıldan 
yoksun olanlar sorumluluk al
tına girmezler. Onlar kendileri
ne verilmemiş akıl kuvvetinin 
yokluğundan düşünce ve hare
kette sorumlu tutulmazlar. Her 
insan Allah’ın varlığını aklı ile 
bulmakla mükelleftir. Göz mad
deler ve sebebler âlemini gör
mek için vasıta, akıl da bütün 
varlıkların muhtaç olduğu gücü 
ve varlığı kavramak için veril
miş idrak kuvveti, insana göz 
verilmezse fizik âlemden nasip
siz kalır, kulak verilmemişse 
sesler dünyasını anlayamaz. 
Bunun gibi akılsız ise yaratıcıyı 
işaretleyen emârelerden hare
ketle yaratıcının şuuruna ere
mez.

İnsan kendisine ilahi emirler 
ulaşmasa da yaratıcıyı bulmak

mevkiinde. Bu noktaya kadar 
ki sorumluluk akıllı olmanın 
gereği. Buraya kadar akıl insa
na yol gösterir. Ahiret meselele
ri, cennet ve cehennem ahvâli 
ise naklin sınırına düşer. Bu 
bilgi kanalı, Cenabı Hakkın seç
tiği ve ruhen hazırladığı pey
gamberler vasıtasıyla insanlığa 
ilettiği vahy’ler yekûnudur. Bu
rada geçerli bilgi vasıtası akıl 
değil, nakildir. Çünkü akıl bu 
sınırdan öte geçemez. însan ak
lıyla ahiret hayatındaki ahkâm 
ve kanunları çözemez, onlan 
tahlile girişemez. Anlayamaz. 
Dokunma duyusuyla bir proble
mi çözmek mümkün olmadığı 
gibi. Her vasıta kendi alanında 
kıymetli. Daklilo silah yerine 
kullanılamaz, silahla yazı ya
zılmaz. Tarihi olaylarda da in
sanın başvuracağı bilgi vasıta
sı nakildir. Çünkü geçmiş olay
ları akıl yada beş duyu ile çö
zümlemek mümkün değildir. Bu 
alanda nakle teslim olmak zo
rundayız. Bütün bu izahlar şu 
zâruri noktada düğüleniyor. İn
sanın gerçeğe varmada başvu
racağı bilgi vasıtaları:

•  Akıl
•  Beş duyu
•  Vahy’dir.
Bu vasıtaların üçü bir arada 

ayn  ayrı kıymetler olarak bü
tüncül bir bilgi kaynağı oluştu
rur. Düalist bir dünya görüşü 
olan İslâm, bilgi teorisinde bu 
üçlü ve manâlı denklemi bilgi 
kaynağı olarak kabul eder. Di
ğer felsefî sistemlerde bu üçten
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biri bilgi vasıtası olarak savu
nulmuş diğerileri ihmal edil
miştir. O yüzden insanlık tari
hinin felsefeler mezarlığı, bu 
temel eksiklikle çürümüş yığın
la düşünce fosilleriyle doludur.

Evet gerçekte bütün İlâhî 
emirlerin muhatabı akıldır. 
Kur’anı Kerimde bildirilen Hz. 
İbrahim (AS) in kıssası insanın 
aklıyla yaratıcıyı bulacağının 
misalidir. Bu yetenek insana 
akılla birlikte verilmiştir. Her 
nimet bir külfet karşılığıdır. 
Akıl dünya ve içindekilerin fa
niliğini, geçiciliğini kavrar. İn
san etrafında bu gerçeği işaret
leyen binlerce olay cereyan et
mektedir. İnsan aklı bu olay
lardan, her şeyi yoktan başlatıp 
sonra maddeler ve sebebler âle
minde yokederek başka bir âle
me çağıran yaratıcıya yükselir. 
Bu yolculukta beş duyu ve vayh 
kendisine yoldaş olur, ötesi ay
dınlık bir çıkıştır. Mü’minlerin 
ulaştığı bir haz ve mutluluk sı
nırı... Gerçek ve bütün yanıl
gılardan uzak.

Akıl Prensipleri

İnsan denen meçhulde aklın 
yeri neresi? İnsanda çok önem
li bir kuvvet merkezi olan ve 
onu diğer yaratıklardan ayıran 
alameti fârika gerçekten nere
dedir? Beynin bir fonksiyonu 
mudur? Akıl insanın kalbinde 
mi yoksa beyninde midir? Du
man çıkan yerde ateşin varlığı
nı kabul ettiğimiz gibi, insan

hayatındaki bâriz etkileriyle ak
im varlığını da kavrıyoruz. Ama 
o aklın yerini belirlemede bo
calayıp kaldığımız da bir diğer 
gerçek. İnsan kendi meçhulleri
ni hâlâ çözemedi. İnsanın ken
dini tanımakta katettiği mesafe 
ihmal edilecek kadar küçük. He
le maddeci izahların elinde in
san tek boyutlu bir varlık. İn
san karmaşığını bütünüyle ku
caklamaktan uzak kısır felsefe
ler çağındayız. İnsan maddi 
çevrede başarılı bir fâtih, kendi 
gerçeklerinde ise başarısız bir 
girişimci. «İnsan bu meçhul» 
kitabının yazan A. Carrel ne 
kadar haklı. İnsanın her keşfe
dilen bölgesinde yükselen yeni 
sorular yeni bilmeceler...

Bir çok âlim aklın yeri olarak 
beyni kabul ederken; Hz. Ali 
(RA) akim yerini kalb olarak 
kabul eder. Biz bu tartışmaları 
burada bırakarak aklın hüküm
lerini prensiplerini kavramaya 
yaklaşabiliriz.

Her hangi bir şey hakkında 
aklın hüküm verebilmesi, aklın 
bilgi vasıtası olarak o sahada 
geçerli olabilmesi için şu üç du
rumun olması gerekmektedir. 
Akıl prensipleri şunlardır:

•  Gereklilik (Vücub)
•  Olamamak (İmtina)
•  Olabilirlik (Cevaz)

1) VÜCUB (Gereklilik)! Bir
hükmün sübûtu zaruri olup 
aksi mümkün değilse böyle bir 
hükme aklen vacib denir. (İki, 
dördün yansıdır) dendiğinde
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bu hüküm zaruri, gerekli ola
rak sabittir. Başka türlü ola
maz. Bu âlemin bir yaratıcısı
nın olması da böyledir. O da ak
len vacibtir. Birinci hüküm be- 
dihîdir, düşünmeye ihtiyaç du
yulmadan kabul edilir. Ama 
ikinci hükümde düşünce vardır. 
Biraz düşünmek insanı yaratı
cıya götürür.

2) İMTİNA (İmkansızlık-ola- 
mamak): Bir hükmün olmaması 
zaruri ise, bu «aklen imkansız» 
hiç olamaz demektir, 4,10 raka
mının yansıdır demek, bu âle
min yaratıcısının bir ortağı var
dır demek gibi... Bunların im
kansız olduğu aklen sabittir. 
Böyle hükümlere muhal (im
kansız) denir.

3) CEVAZ (Olabilirlik): Bir
hükmün olmasında yada olma
masında bir zaruret (gerekli
lik) yoksa böyle hükümlere ak
len caiz denir. Havanın durup 
dururken bulutlanıp yağmurun 
yağması yada yağmaması gibi. 
Bunun olması da olmaması da 
mümkündür.

Akıl Ve Din

«Beden bir şehre benzer. El, 
ayak ve azalar şehrin sanat er
babıdır. Şehvet maliye müdürü; 
gazap bu şehrin emniyet amiri 
gibidir. Kalb bu şehrin padişahı, 
akıl ise padişahın veziridir. Pa
dişahın bunların hepsine ihti
yacı vardır. Memleketin idaresi 
ancak bunlarla mümükündür.» 
Bu sözler Hüccetül İslâm İma
mı Gazalinin Kimyayı Saade

tinden alındı. Akim diğer be
den kuvvetleri arasında en isa
betli tarifi. Gerçek akıl, kendi 
dünyasını çevreleyen sayısız işa
ret ve ayetlerden yaratıcının 
hayretengiz hikmetlerine hiçret 
eyler. Bu geçitte akıl insana yol 
gösterir. Vahyin gerçeklerini 
tasdik eder ve insanı mutluluk 
dünyasına götürür.

Peygamberimiz (SAV) e so
rarlar:

— Akıllı insan kimdir?
Ve cevabını alırlar.
— Akıllı olup olmadığını an

lamak için bir kişinin dinine 
bakmak gerekir. Dini ne kadar 
mükemmelse o kadar akıllıdır.

«Ağyarını mâni, efrâdını câ- 
mî» bir tarif ararken Peygam
berimiz imdadımıza yetişiyor 
ve her şey yerli yerine oturu
yor. Akıl insanı mutlak gerçe
ğe götüren bir elçi. Ya inançsız 
olanlar? Onların akılları yok 
mudur? Onlar akıl kuvvetinden 
faydalanmayı unutup, bu ca
hillikte ısrar eden, kendilerini 
ve işlerini idarede usûlü şaşı
ranlardır. Akıl onlarda âtıl bı
rakılmış, terkedilmiş bir güç- 
merkezi. Onlar akıl ve onun 
mutluluk getirecek ebedi ger
çeklerinden mahrum.

«Cihanı parlatan nura var
mak için adım attık

Batıyı, yıldızı, lambaları ar
kada bıraktık.»

Aklın Tefsiri

«İlim deniz, tekrar onun ko
vasıdır.»
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Şimdi sayfalarımızı, derin 
âlim ve mürşidi kâmil Abdül- 
hakim-i Arvasî hazretlerinin ak
lı yorumlayan sözlerine açıyo
ruz. (Tam Îlmihal-Saadeti Ebe
diye s. 358):

Akıl, bir (Kuvve-i derrâke)dir. 
Yani anlayıcı bir kuvvettir. 
Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, 
faydalıyı zararlıdan ayırdetmek 
için yaratılmıştır. Hakkı bâtıl 
ile karıştırabilecek olan insan
da, cinde ve meleklerde yaratıl
mıştır. Allahü Teâlâ’mn kendi
sinde ve O’na aid bilgilerde, 
Hakk’ın bâtıl ile karıştırılması 
olamayacağından, o bilgilerde, 
akıl yalnız başına senet olamaz. 
Yaratılmışlara aid bilgilerde, 
hakkı batıl ile karıştırmak 
mümkün olduğundan, kullar 
arasındaki bilgiler de aklın işe 
karışması uygun olur. Allahü 
Teâlâ’ya aid bilgilerde hakkı 
batıl ile karıştırmak istidadı ol
madığından, akıl, o bilgilerde 
yürümez. Rubûbiyet, yaratıcı
lık, her bakımdan bir olmak is
ter. Orada ayrılık, gayrılık ola
maz. Bundan dolayı orada ak
im işi olamaz.

Akıl, bir ölçü aletidir. Allahü 
Teâlâ’ya aid bilgilerde, kıyas 
(ölçme) olmaz. Yaratılmışlara 
aid bilgilerde, kıyas olup, doğru 
kıyas etti ise sevab kazanır. 
Yanlış kıyas etti ise afv olur. 
Allahü Teâlâ’ya aid bilgilerde 
kıyas olsa, şâhid ile gâibe istid- 
lâl (bilinmiyeni, bilinene benze
terek anlamaya çalışmak) lazım 
olur. Yani anlaşılmayan şeyleri,

bilinen şeyler gibi sanmak olur. 
Akıl ve ilim adamlarının hepsi, 
şâhidden gâibe istidlâlin bozuk 
bir yol olduğunu, söz birliği ile 
bildirmektedir. Akıl, yalnız, Al
lahü Teâlâ’nm varlığını isbat 
etmekte biraz iş görür. Bu bil
gi derin ve güçtür. Önce aklın 
müşekkik mi, mütevâti mi ol
duğunu anlayalım:

(Mütevâtî) ne demektir? Mü- 
tevati bir cins içinde bulunan 
fertlerin hepsinde eşit miktar
da bulunan sıfat demektir. İn
sanlık ve hayvanlık sıfatları gi
bi. insanlık, en yüksek bir in
sanla en aşağı bir insanda eşit
tir. Meselâ bir peygamberin 
ve bir kâfirin insanlığı mü
savidir. İnsanlık nebide da
ha çok, daha kuvvetli değildir. 
Bir Nebinin insanlığı ile bir kâ
firin insanlığı arasında bir fark 
yoktur. Cemşid gibi bir padişah 
ile, bir köy çobanının insanlığı 
aynıdır. Yani Cemşiddeki insan
lık, çobandaki insanlıktan üstün 
değildir, insanlık bakımından 
ikisi de aynıdır.

(Müşekkik) ne demektir? Bir 
cins içindeki fertlerin hepsinde 
eşit miktarda bulunmayan sı
fattır. İlim gibi, ilim, âlimlerin 
bazısında çok, bazısında azdır. 
Büyük bir fen adamı da olan 
bir Islâm âliminin ilmi, bir köy 
hocasının ilminden elbette da
ha çoktur ve daha geniş daha 
parlaktır. O halde din bilgile
rinde hangi âlimin bilgilerine 
güvenilir? Elbette, en büyük il
mi en çok ve fen kollarında tet
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kik ve tecrübe sahibi olan âli
min ilmine daha çok güvenilir. 
Bunun üstünde, başka bir âlim 
bulunursa, ona itimad elbette 
daha çok olur.

Akıl insanlık gibi mütevâtî 
inidir yoksa, ilim gibi müşekkik 
midir? Elbette müşekkiktir. Ya
ni, nev’inin fertlerinde müsâvi 
olarak bulunmaz. O halde en 
yüksek akıl ile en aşağı akıl 
arasında binlerce derece vardır. 
Şu halde, (aklın kabul edebile
ceği) sözü nasıl doğru olabilir? 
Hem akıl, yani kimin aklı, en 
çok aklı olan kimsenin mi, yok
sa her akıllı denen kimsenin 
mi?

Akıl, başlıca iki kısımdır:
•  Selim Akıl
•  Sakîm Akıl
Bunlardan her ikisi de akıl

dır. Tam selîm akıl, hiç yanıl
maz, hata etmez. Hep doğru ve 
sonu iyi olan işlerde bulunur. 
Doğru düşünür ve doğru yolu 
bulur, işleri hep doğrudur. Böy
le akıl, ancak peygamberlerde 
«aleyhimüssalâtü vesselâm» bu
lunur. Her başladıkları işte mu
vaffak olmuşlardır. Pişman ola
cak, zarar görecek bir şey yap
mamışlardır. Bunların akima 
yakın, ashabı kiramın, tâbiîn 
ve Teba-i tabiîn, din imamları
nın «rıdvanullahi aleyhim ec- 
maîn» akıllandır. Bunların akıl
ları, ahkam-ı şeriyyeye uygun 
akıllardır. Onun için, bunların 
zamanında, islâmiyyet genişle
di. Müslümanlar çoğaldı. Tarihi 
iyi anlayan bunu pek iyi görür.

Sâkim Akıllar, selim aklın 
tam tersi akıllardır. Düşündük
leri şeylerde ve yaptıklan işler
de yanılır. Hepsi üzüntüye, piş
manlığa ve sıkıntıya sebeb olur.

Bu iki kısım akıl arasında pek 
çok dereceler vardır. Şunu da 
bildirelim ki, mü’minlerin dînî 
aklı ve dünyevî aklı olduğu gi
bi, kafirlerinde dinî ve dünyevî 
aklı vardır. Kâfirin dünya işle
rine eren aklı, ahiret işlerine 
eren akimdan üstün olduğu gi
bi, mü’minin ahiret işlerine 
eren aklı, dünya işlerini anla
yan akimdan üstündür. Fakat 
bu hal devamlı değildir. Dünya 
geçer, biter. Geçici işlere yara
yan akıl, devamlı olan, bitme
yen işlere yarayan akıldan da
ha kıymetli olamaz.

Akıl Ve Zeka Ayınmı

(Aklı ve zekayı birbirine ka- 
rıştırmamalıdır. Zeka, sebeb ile 
netice arasındaki bağlılıktan 
bulmak, benzeyiş ve aynlışları 
anlamaktır. İsviçreli Claparede, 
zekayı «yeni icap ve vaziyetle
re, zihnin en iyi şekilde uyması
dır» diye anlatmıştır. Yani çev
remize uymamızı sağlayan bir 
kuvvettir. Tek hücreli hayvan
lar, muhitin yalmz tesir etmesi 
ile hal değiştirerek, bu tepkiye 
uyar. Daha ileri olan eklem ba
caklılar da, tepkilere içgüdü ile 
katılır. Kemikli hayvanlar da, 
bu iki kuvvete, alışkanlık ta  ka
rışır. En yüksek hayvanlarda ve 
insanlarda ise, muhite uymak 
için yeni bir faaliyet, bir davra-
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niş ortaya çıkar ki, bu da zeka
dır. Bergson diyor ki: «İlk insan
ların ve her asnn, geri kalmış 
kısımları tabiata uymak, hay
vanlar ve kendileri arasında 
münasebet kurmak için aletler 
yapmışlardır. Bu aletler zeka ile 
yapılmıştır.» Görülüyor ki, alet 
yapmak, teknikte yükselmek, 
akla değil zekaya alâmettir. Al
man psikolog ve pedagog
larından William Stem, «zeka 
düşünceyi, hayatın yeni şart
larına uydurmaktır» der. Ya
ni, proplem, mesele çözmek kuv
vetidir. Amerikalı Terman ise: 
«Zeka, mücerred fikirlerle dü
şünebilmektir» demiştir. Bütün 
bu tarifler gösteriyor ki, zeka, 
iç güdüden yukan, akıldan aşa
ğı bir şuur basamağıdır. Aklın 
tatbikcisi gibi olan zeka, akıl
dan önce teşekkül etmektedir. 
Akıl sahibleri teorik yollar ve 
kaideler ortaya koyar. Zeki kim
se bunların pratiğe tatbikini 
sağlar. Fakat aklı az ise, akıl 
sahiplerinden öğrendiklerini 
kullanmakla kalıp, zaruri ve 
külli prensiplere kendiliğinden 
ulaşamaz. Yani zihni iyi işle
mez ve istidlalleri doğru yapa
maz. Zeka düşünebilmek kuv
vetidir. Fakat düşüncelerin doğ
ru olabilmesi için akıl lazımdır. 
Zeki insan düşüncelerinin doğ
ru  olabilmesi için, bir takım 
prensiblere muhtaçtır. Bu pren
sipleri idare eden akıldır. O hal
de her zeki kimseyi akıllı san
mak doğru olamaz. Zeki bir 
kimse büyük bir kumandan ola

bilir, Akıllılardan öğrendiği 
usulleri, yeni harb vaziyetine 
uydurarak, kıtaları fethedebilir. 
Fakat aklı az işe, bir hata ile 
başarılan felakete döner. Me
selâ Napolyon’un zeka saçan 
askeri plânlan, zaferleri ve akıl
sız hareketlerinin sonu olan fe
laketleri meydandadır. Üçüncü 
Sultan Selim Han zamamnda 
Napolyon’un Suriye’de, İslâm 
askerleri karşısında bozguna uğ
rayarak nasıl kaçtığı tarihlerde 
yazılıdır. Bir arslanın zekası, 
insan zekası kadar kuvvetli ol
saydı, bu arslan, öteki arslan- 
lardan, onbin kat daha çok kor
kunç olurdu. Akılsız, dinsiz kim
se de, kuvvetinin ve zekasının 
çokluğu kadar, cemiyetlere bü
yük tehlike olur.)

Bu yazılar dikkatle okunursa, 
her işde ve hele dini işlerde akla 
güvenilemeyeceği, bu işlerin 
akıl ile ölçülemeyeceği anlaşılır.

Din işleri akıl üzerine kurula
maz. Çünkü, akıl bir kararda 
kalmaz. Herkesin aklı biribirine 
uymadığı gibi, bir adamın selim 
olmayan aklı da, bazen doğruyu 
bulur, bazen de yanılır ve ya
nılması daha çok olur. En akıl
lı denen kimse, din işlerinde de
ğil, mütehassıs olduğu dünya iş
lerinde bile, çok hata eder. Çok 
yanılan bir akla nasıl güvenile
bilir? Devamlı, sonsuz olan âhi- 
ret işlerinde, nasıl olur da akla 
uyulur?

İnsanlann şekil ve ahlâklan 
başka başka olduğu gibi, akıl, 
tabiat ve ilimleri de ayn ayn-

20



dır. Birinin akima uygun gelen 
bir şey, başkasının aklına hiç 
uygun gelmeyebilir. Birinin ta
biatına uygun olan bir şey, baş
kasının tabiatına uygun olmaz. 
O halde din işlerinde akıl, tam 
bir ölçü, doğru bir senet olamaz. 
Ancak akıl ile şeriat, birlikte, 
tam ve doğru bir vesika ve ölçü 
olabilir. Bunun içindir ki, akıl 
ile şeriat birbirini tamamlar. 
Şöyle buyurulmuştur: «Dinini
ve îmânını, insan düşünceleri
nin neticelerine bağlama ve akıl 
ile incelenerek vanlan sonuçla
ra  uydurma.»

Evet, akıl hüccettir. Doğru yo

lu gösterir. Fakat selim akıl gös
terir, her akıl değil.

Demek oluyor ki, selim olma
yan akılların, yanıldıkları için, 
bir hakikati kabul etmemeleri, 
uygun bulmamaları, bir kıymet 
ifade etmez. Selim olan akıllar, 
yani Peygamberlerin «aleyhim- 
üsselam» akılları, din hükümle
rinin hepsinin pek yerinde ve 
doğru olduklarını açıkça görür. 
Şeriatın her sözü bu akıllar için, 
pek meydanda, aşikâr ve apa- 
tır. Senede, isbat etmeye lüzum 
olmadığı gibi, tenbih etmeye, 
haber vermeye de lüzum yok
tur.
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Haber — Yorum

«NAMLUNUN UCUNDAKİ CENNET» 
YAHUT 

BATININ GÜNDEMİNDEKİ İSLÂM

İngiliz Sunday Telgraph gazetesi 
17 A ralık 1978 tarih li sayısında hızla 
gelişen Islam i hareketler hakkında yap
tığı yorum da «Batının bugün acilen 
kuvvetli bir gerçekçiliğe ihtiyacı var
dır, tatlı hayallere kapılmaya değil. 
Yeniden başkaldıran İslam’ın tehditleri 
müzakere veya pazarlıkla bertaraf edi
lemez. Muhtemel bir silahlı kuvvetler 
hareketi verilecek cevaplar arasında bu
lunmalıdır.» diyor ve inkılabcı İslam 
hareketine gerekli bir cevap verilm e
diği takd irde h r is t iy anlığın şerefsiz bir 
kadere m ahkum  olacağını ifade ediyor
du. Ayni konuda P aris  M atch «Uyku
da geçen asırlardan sonra İslam uya
nıyor. Her yerde dinler gerilediği hal
de İslam Afrika ve A sya’da bir alev 
hızıyla yayılıyor. İslam’ın başarısı Des- 
can t’m ve Voltair’in çocukları olan ba
tıklar için akıl almaz bir sır olurken 
Charles Martel’in torunlarını kara ka
ra düşündürmektedir.» derken Time 
dergisi de «Doğu’da bilhassa üç kıtayı 
birleştiren stratejik hilâlde Müslüman- 
lar manevi kökünü yine arıyor, İslam 
yaşayışının politik kuvvetini ortaya 
koyuyorlar,» diyerek İslâm î hareketlerin 
siyasî platform da gittikçe güçlendikle
rini ifade ediyordu. D aha sonra yayın
lanan birçok batılı gazete ve dergi I. 
D ünya Savaşıyla halledildiği sanılan 
şark  meselesi’ni yeniden gündeme geti
riyor ve hızla gelişen İslâm î hareket

Ahmet MÜMTAZ

lerle ilgili geniş haber ve yorum lara 
yer veriyordu.

Çağımızda çeşitli ekonomik, sosyal, 
psikolojik ve kültürel buhran larla  k a r 
şı karşıya  kalan, im an hissini çoktan 
y itirm iş akıl ve m antık  putperesti batı 
kendi donuk m akine medeniyetinin 
çark ları arasında ezemediği bu 1 mil
yarlık  m uazzam  kitlenin uyanışını k i
mi zam an şaşkınlık, kim i zam anda ge
niş b ir endişe içinde izliyor. Bir ta ra f 
tan  H indistan’da m üslüm anlarla çar
pışan ve «Topun ağzında cennet bahçe
lerinin güllerini gören bu insanlara 
karşı biz ne yapabiliriz?» diyen İngiliz 
askerinin şaşkınlığına benzer bir şaş
kın lık ... D iğer ta ra fta n  asırlarca  eko
nomik, kültürel, siyasi baskı ve sömü
rüyle ortadan  kaldırdıklarını zannettik 
leri bir inancın yeni nesillerle birlikte 
yeni filizler verm esinin y ara ttığ ı çare
siz bir te laş... H er an bitip tükendiği
ni gören bu telaş içinde iri bedeninin 
gösterişiyle kendini avutm aya çalışan 
ölümü m ukadder b ir kanser hastası m i
sali...

Bugün A fganistan’da, Filipinlerde, 
İ ra n ’da, P ak is tan ’da, Çad’da, Sudan’da 
kısacası İslam  âleminin dört bir y a
nında yeni bir şuur yeni bir dinamizm 
içinde, geniş boyutlara ulaşan Islam i 
hareketleri ta rih i perspektif içinde de
ğerlendirm e zaruretiy le karşı karşıya- 
yız. Böyle bir değerlendirme hem bu
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hareketlerin  tarih i temellerini tesbit 
etmemizi sağlayacak, hem de bir otok
ritiğe im kan verm esi hasebiyle günü
müzdeki Islam i mücadeleler için yol 
gösterici olacaktır.

A vrupa’da feodal beyliklerin yıkı
lıp merkezi devletlerin kurulm asıyla si
yasi p latform da güçlü birim ler haline 
gelen A vrupa ülkeleri yeni teknik  icat 
ve keşiflerle b irlikte 16. yüzyıldan baş^ 
lam ak üzere genişçaplı bir kolonicilik 
ve sömürgecilik hareketine girişti. F a 
kat, zengin ticare t yo llan  üzerindeki 
m üslüm anlarm  büyük çoğunluğunu hi
lafe t bayrağı altında toplayan Osman
lI Devletinin bu kavşak noktalarında
ki kesin hakim iyeti Batılı sömürgecileri 
yeni yollar aram ak zorunda bıraktı. 
Batılı söm ürgeciler zengin potansiyel 
enerjiye saMp zencileri ucuz işgücü ola
rak  kullandılar. A frika ve A m erika’nın 
altın, güm üş ve ham m adde kaynaklannı 
sürekli sömürdüler. Bu üç asırlık sömü
rü  birikim i A vrupa’da büyük endüstri 
devriminin temelini teşkil etti. Bugün 
ahalisinin büyük çoğunluğu müslüman 
olan S ierra Leone, Gabon, Gine, K a
m erun, Mali, N ijer ve Endonezya gibi 
ülkeler daha o zam andan em peryaliz
min acımasız boyunduruğu a ltına  g ir
mişlerdir. B atık ların  bugün haşm etiyle 
övündükleri sanayilerinin her sahasın
da her m akinesinde vatanlarından sökü
lüp getirilerek m eta gibi sa tılan  esir 
zencilerin alm te ri vardır.

Büyük endüstri devrimiyle daha 
yaygınlaşan B atı sömürgeciliği açısın
dan Orta-doğu ülkeleri, A frika ve Hin-* 
d istan  daha çekici hale gelmeye baş
lam ıştı. Bu yüzdendir ki B atı ülkeleri
nin İslam  ülkelerini söm ürgeleştirm e 
hareketi 19. a sn n  II. yarısı ile 20. as- 
n n  başında daha büyük b ir hız kazan
dı. Büyük endüstri devrimiyle hızla a r 
tış gösteren söm ürgeleştirm e hareketle
rinin önemli sebeplerini şu şekilde o rta 
ya  koyabiliriz:

a) O rta - Doğu ve A frika İslam  
ülkelerinin B atı ekonomisi için son de
rece önemli olan üretim i gerçekleştire

cek ham  maddeye b aşta  petrol olmak 
üzere zengin enerji kaynak larına sa
hip olması.

b) Temelde aş ın  tüketim  esasları 
üzerine kurulu olan Batı kap ita lis t eko
nomisi için İslam  ülkelerinin çok geniş 
bir pazar niteliği taşım ası.

c) Tarih boyunca Doğu - Batı 
arasındaki ulaşım  ve ticare t yollannm  
temel kavşak noktası olan O rta  - do
ğunun öneminin Süveyş kanalının açıl
m asıyla artm ası.

d) A frikadaki İslam  ülkeleriyle 
H int yarım adasındaki kalabalık  m üslü
m an kitlelerin ucuz işgücü kapasitesine 
sahip olması.

e) A rtık  evrensel niteliğe bürü
nen B atı em peryalizmi için bu ülkele
rin  geniş ölçüde b ir beyin gücü potan
siyeline sahip olması.

A yrıca B atı em peryalizm inin di
ğer b ir tem silcisi olan fak a t bu y ıllar
da endüstri devr i mini tam am lam am ış 
bulunan R usya için de Osmanlı devleti
ni y ıkarak  Orta-doğu ve sıcak denizle
re inmek Çar deli P etrodan beri dev
let o larak  varoluşunun temel sebeble- 
rinden biriydi. Batılı em peryalist ülke
lerin bu o rtak  m enfaatleri İslam  ülke
lerinde uzun vadeli fa k a t kesin hak i
miyete götürücü bu planın sahneye 
konmasını sağladı. Bu plan günümüze 
kadar kademeli olarak dört safhada 
uygulandı:

1 — F ik ri yabancılaşm a.
2 — H ilafetin ortadan kaldırılm ası, 

otorite boşluğunun doğması.
3 — D irekt sömürgecilik.
4 — Uydu devletler vasıtasıy la sö

mürgeciliğin devamının sağlanm ası.
öncelikle toplum ların gelişmesinde 

dinamik unsur ve garan ti olan genç 
aydın ve öğrencilerin fikri b ir yaban
cılaşm aya uğram ası ve B atı medeni
yeti karşısında aşağılık kompleksine 
sürüklenm esi tem in edilmeliydi. Bunun 
için A vrupa’ya tahsil için gelen öğ
rencilerle yetinm eyen B atı ülkeleri, İs
lam  m em leketlerinde özel nitelikli o- 
ku llar açm ak ve bu ülkelerde eğitim
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program lan  hazırlam ak yoluyla insiya- 
tif  kazandı.

İlk yıllarda tem el fonksiyonu sa 
dece Bulgar isyancısı yetiştirm ek olan 
Robert College’in açılması, İng iltere’nin 
H int yarım adasında m üslüm an gençle
re m atem atik  öğretiyorum  diyerek lo
garitm a cetvelini ezbertletm esi ve bir 
sürü lüzumsuz bilgilerle genç dim ağlan 
körletm esi hep bu gayenin eğitim  yo
luyla gerçekleştirilm esi yolunda yapılan 
çalışm alardır.

İkinci m erhale 1910’larda İngiltere 
sömürge bakanının da açıkça belirttiği 
gibi m üslüm anlan İslam  hükümlerinin 
ilahi kaynağı K ur’an-ı K erim ’den uzak
laştırm ak, İslam  otorite ve birliğinin 
temeli olan hilafet müessesesini dola
yısıyla bu müessesenin yürütücüsü Os- 
m anlı devletini ortadan  kaldırm aktı. 
I. D ünya savaşının neticesinde Osmanlı 
Devletinin y ık ılarak  hilafetin ortadan 
kaldınlm ası, B atı emperyalizminin ça
ğımızda gerçekleştirdiği en büyük zafer 
olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bü
tün zaa flan n a  rağm en Osmanlı devleti 
hilafet otoritesini elinde bulundurması 
hasebiyle İslam  Birliğini kurm ak, po
tansiyeline sahipti. 20. asrın  ilk çeyre
ğinde B atı em peryalizminin liderliğini 
elinde bulunduran Ingiltere politikasını 
h ilafet müessesesini ortadan  kaldırm ak 
esası üzerine kurm uştur.

H alifeliğin kaldırılm asıyla doğan 
otorite boşluğu içinde Batının söm ürge
leştirm e hareketin i gerçekleştirm esi so
nucu 1930 la rda  hür m üslüm an ülke 
olarak sadece tarih i misyonundan uzak- 
laştm lm ış ve Anadoluya sık ıştın lm ış 
Türkiye ve dış dünyasiyle ilişkisi ta 
m am en kesik olduğu için pek önemli 
görülmeyen A fganistan  kalıyordu. 20. 
asrın  H. çeyreği bu açıdan İslam  dün
yası için tam  bir esaret ve sömürge 
devridir. Bu devirde Gine körfezinden 
Endonezya’ya kadar geniş bir saha için
de y e r  alan İslam  ülkelerinin kaynakla- 
n  haçlı seferlerini a ra tan  bir barbarlık  
içinde sömürülmüş, İslam  ülkelerinin 
birbirleriyle olan ekonomik, siyasi ve

fikri b ağ lan  kopartılm ıştır.
B atı kapitalizm inin 1930 larda içine 

girdiği bunalım  ve II. D ünya Savaşı so
nunda o rtay a  çıkan sosyalist ve kapi
ta lis t bloklaşm aların rekabeti 1950 ler- 
de İslam  ülkelerindeki bağım sızlık ha
reketlerini m üsbet yönde etkiledi. Bu 
blokların İslam  ülkelerinde a y n  ayrı 
nüfuz kazanm a çalışm aları hem dünya 
siyasi dengesi m uhafaza edilerek b ir
tak ım  hak lar ve bağım sızlıklar elde 
edilmesini kolaylaştırdı; hem de Batının 
sömürgeci yüzünü açıkça o rtay a  koydu. 
Bu yüzden 20. asrın  III. çeyreği İslam  
ülkelerinin zahiri bağım sızlık hareket
lerinin başarı kazandığı b ir dönem ol
m uştur. F a k a t batı b ir yandan İslam 
ülkelerinden elini çekerken diğer yan
dan söm ürü çarklarının devam etm esi
ni sağlayıcı tedbirler alm ayı da ihmal 
etm em iştir. Bu tedbirleri şu şekilde 
özetlemek mümkün.

a) İslam  ülkeleri, —bırakın siyasi, 
dini, kü ltü re l ya da coğrafi bile ol
m ayan— suni sın ırlarla  birbirinden ay 
rılm ıştır.

b) Sözde bağımsızlık kazanan her 
m üslüm an ülkede siyasi, ekonomik, 
kü ltürel bağım lılığın devamı için uydu 
hüküm etler kurulm uş, ruhi ve maddi 
yapısıyla dışa bağımlı liderler tü re til
m iştir.

c) Bu ülkelerin gerçek bağım sızlı
ğa ulaşm asını engellemek m aksadıyla 
ekonomi, savunm a ve m aarif yap ılan  
sürekli kontrol altında tutu lm uştur. 
Mesela F ransa, Mali ve F aştan  çekilir
ken bu ülkelerle bağlayıcı ekonomik ve 
kü ltü re l anlaşm alar yapmış, Ingiltere 
bazı B asra  ülkelerinin savunm asını üze
rine alm ıştır. Bu kontrol o dereceye 
v arm ıştır k i bugün M aldivler’de bulu
nan Ingiliz üssü güneydeki adalarda 
devlete karşı çıkabilecek ayaklanm alan  
bastırm ak için jandarm a görevi yap
m aktadır. öyle k i m üslüm an bir ülkede 
m üslüm anı - m üslüm ana karşı İngiliz 
askerleri korum aktadır.

d) M üslüman ülkeler arasında 
ulaşım  ve telekom inikasyon hizm etleri
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nin artırılm ası engellenmiştir. Ekono
mik, siyasi ve kültürel işbirliği im kan
ları yek edilmiştir.

e) M üslüm anların idarede bulun
duğu ülkelerde kom plolarla müslüman- 
lar idareden uzaklaştırılm ıştır. N ijerya’
da müslüman cum hurbaşkanı ve baş
bakan öldürülerek yerine hristiyanlar 
getirilm iştir.

f) Bazı ülkelerdeki müslüman 
azınlıklar o ülkedeki kukla idareler yo
luyla ezilmek istenm iştir. M arcos’a  k a r 
şı çarpışan Filipin m üslüm anları, E ti
yopya’da kızıl idareye karşı mücadele 
eden E ritre , B irm anya’da B urm a müs- 
lüm anlan  gibi.

g) Müslüman ülkelerdeki bağım 
sızlık hareketlerinin hızla gelişmesi B a
tı dünyasındaki iki zıt kutbu anlaşm a
ya sevketm iştir. Böylece B atı İslam a

karşı II. dünya savaşından sonra bo
zulan bütünlüğünü detan t görüşm eleri 
Helsinki konferansı gibi beynelmilel top
lan tılarda gerçekleştirm eye çalışm ak
tadır.

Bütün bu kötü şa rtla ra  rağm en bu 
dönem îslam  âleminde gerçek m anada 
Islam i hareketlerin  gelişmesi için uy
gun bir potansiyel oluşmasını temin 
eden gayretli çalışm alara sahne olmuş
tur. 20. asrm  III. çeyreğinde dünyanın 
dört bucağında hak ve m utlak  nizam 
davasının kavgasını veren mücahidler 
A fganistan’da, Çad’da, E tiyopya’da em
peryalizm e karşı m ukaddes bir savaş 
verm ektedir. Bugün îslam  çağın gün
demindedir. D aha doğru bir deyişle î s 
lam çağı ve bu çağın m ateryalist ve 
em peryalist anlayışını hesaba çekmek
tedir.
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İSLÂM'DA İMAMET VE HİLAFET

Derleyen: M.M.

Hilâfet ve imamet müessesesi üzerinde yoğunlaşan düşüncelerin, 
ihtilâfların hatta çatışmaların tarihi oldukça eskidir. Denizlerin kabar
ması gibi kuduran fitne, fesad İslâm akaidini sarsmış, yönetimleri zaafa 
uğratmış, İslam cemaatlerinin basma zulüm idarelerini musallat etmiş
tir. İslam tarihinin yeniden incelenmesi ibret vakıalarım gözler önü
ne birbir serecektir.

İslam cemaatinin temelini teşkil 
eden «Hilafet ve İmamet», müesse

sini en doğru şekilde kavramaya mec 
buruz. Bunun yolu da ehl-i sünnet 
vel-cemaatin «Hilafet ve İmamet», 
meselesini nasıl ortaya koyduğunu 
bilmekten geçer. Bu yüzden üzerin 
de çok yazılan, çok konuşulan «Hila
fet ve İmamet» konusunu, yetkili biı

araştırmacının eserini kaynak ka 
bul ederek vermeyi uygun gördük. 
(M. Ebu Zehra, Islamda Siyasî ve 
İtikadı Mezhepler Tarihi).

H ilafet-i Nebeviye, halife olan kim j 
senin, m üslüm anlarm  dünya işlerini dü
zenlemesi, kendi rızalarıy la sâlik olduk
ları dinlerini korum ası ve mal, can ve 
vicdan hürriyetlerini İslâm  kanunu çer
çevesinde him aye etm esi için yine 
m üslüm anlar arasından olmasını gerek
tirir.

îbn  Haldun, m ülkü:
1 — Tabîi:
2 — Siyasî:
3 — Nebevî m ülk olmak üzere üç 

k ısm a ay ırd ık tan  sonra şöyle der:
«1 — Tabii mülk, bütün im kânla

rın şahsî istek ve arzuların  gerçekleş

mesini sağlayacak şeyler için harcan
masıdır.

2 — Siyasî mülk de bütün güçlerin, 
hertü rlü  za rarı b e rta ra f ederek dün
yevi m aslahatları elde etmek için akli 
görüşlerin gösterdiği şeylere yönelme
sidir.

3 — H ilafet ise, bütün im kân ve 
güçlerin, dünya işlerinin hepsi de A llah
ın nazarında uhrevi m aslahatla rla  m u
teber olduğu için uhrevi m es’elelerde 
ve netice itibariyle ah ire te  racî olan 
dünya işlerinde şer’i görüşün icabettir- 
diği şekilde harekete geçirilmesidir. F il
hak ika hilafet, dini m uhafaza ve dünya 
işlerini yürütm ede Vâzı-ı K anun ve sâ- 
hibi Ş eriat olan Allah adına hareket 
etm ek demektir.»

Bundan anlıyoruz ki bu üç kısmı 
birbirinden ayıran  husus, hüküm etin 
esasıdır. E ğer hükm ün esası, sadece 
kuvvete dayamıyorsa, insan tab ia tın 
daki m evcut hükm etm e arzusundan 
dolayı buna «Tabii mülk» diyoruz. Za
ten m ünafıklar, bu şahsî arzuya iste
dikleri kadar «yüksek»rütbe ve tevcih» 
yaftasın ı takm aya çalışsınlar, kuvvet 
ve tahakküm  ana unsur o larak devam 
ettiğ i müddetçe, m ülkün esası, şahsın
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m ülke karşı taşıdığı rağbet ve heves
ten ibarettir.

F a k a t hükm etm e işindeki esas, a k 
li hüküm lere dayanıyorsa, buna siyasi 
mülk, hükm ün esasını din teşkil edi
yorsa ona da h ilafet denir.

Hilafetin, îbn. H aldun’un z ik re tti
ği esaslara uygun ve dini işlerin m as
lahat hüküm leriyle bir ve beraber yü
rütülm esi, ancak Hulefa-i Raşidin dev
rinde gerçekleştirilm iştir. Onlar —Al
lah  onlardan razı olsun—, kanun lan  
ta tb ik  ederek şer’i hüküm leri infaz eder 
ve bu hususta insanların  hak  ve hukuk
larım  korurlardı. Ayni zam anda insan
ları dine davet eder ve bazı kim selerin 
iyice anlayam adığı m üphem şeyleri 
izah, insan lara fayda getirecek şeylerle 
amel ederlerdi. Çünkü gerçek m asla
hat, şüphesiz dini m aslahattır. H aram  
oldukları halde kendilerinde bir m asla
h a tın  bulunduğu iddia edilen şeyler ise 
batıldır, m aslahatları ise zâhirdir.

H İLA FET M ESELESİ ETR A FIN 
DAKİ İH TİLA F DEVİRLERİ.

K ur’an-ı Kerim, Islâm i H üküm et 
için üç prensip vaz’etm iştir. B unlar da 
Adalet, Şura ve her m üm in ister hoş
lansın is ter hoşlanm asın her hususta 
«Ulû’l E m r’e itaat»  etmesidir. Ancak 
mümin m a’siyet işlemeğe sevk olunur
sa, buna katiyyen ne boyun eğilir ne 
de ita a t edilir.

ADALET: Adalete delalet eden â- 
yetler k a t’i olarak  sa b ittir  ve delale
tin  m utlak  sağlam  ve kesin oluşunda 
şüpheye zerrece m ahal yoktur.

ŞURA: S ura’ya gelince, Hz. P ey
gam ber (A.S.- m eşvereti em retm iştir.
O peygam ber k i kendisine Semadan 
şöyle h itab  olunuyordu.

«O, kendiliğinden konuşm am akta
dır. Onun konuşm ası ancak, bildirilen 
bir vahiy iledir. Ona çetin kuvvetlere 
sâhip ve güçlü olan öğretm iştir. (Necm, 
3-5.)

Cenab-ı Hâk, Peygam berine, şûrâ

(danışm a) ile emrolunduğu hususunda 
şöyle buyurm uştur:

«Iş hakkında onlara danış...» (Âl-i 
Im ran, 159).

A llah müşavereyi, hakkında nass 
bulunm ayan hususlarda M üslümanların 
bütün işleri için umumi bir prensip kıl
m ıştır. Bu sebepten O:

O nların işleri, ara larında danışma 
(m üşavere) iledir. (Şura: 38).

İTAAT: i ta a t  da K ur’an-ı K erim ’in 
nass’iyle sab ittir. Bu konuda Cenab-ı 
A llah şöyle buyurm aktadır.

«Ey inananlar! A llah’a  ita a t edin. 
Peygam bere ita a t edin. Ve sizden 
buyruk sahibi o lan lara da ita a t edin. 
E ğer bir şeyde çekişirseniz —Allah’a 
ve ah ire t gününe inanm ışsanız— onun 
hallini A llah’a  ve Peygam bere bırakın.

Hz. Peygam ber (S.A.) Efendimiz 
de «Mümin kişinin boyun eğmesi ve 
ita a t etmesi lazım dır: Ancak b ir gü
nahla em rolunursa, işte o zam an boyun 
eğmek de ita a t etm ek de yokdur.» bu
yurm uşlardır.

iş te  bu üç prensiple şeriat, Islâm i 
hüküm etin, istinad edeceği temelleri 
gösterm iş olm aktadır.

H üküm et sahibini seçmenin, devlet 
reisini m urakebe etmenin esası ve hu
kuki durum unun idamesi olan m üşave
re, çevreye, m illetlere ve insan lara ariz 
olan durum lara göre değişiklik arzeder. 
iş te  bu sebeplerden şu ra  için belli ve 
özel bir sistem  tay in  etm ek ne caiz ne 
de kabule şayandır. Yine bunun için
dir ki Hz. Peygam ber (A.S.) milletle* 
ve m em leketlerin değişmesine tabi ola
rak  nizam  ve sistem ler de değişeceğin
den, şu ra müessesesi için özel b ir yol 
ve değişmez b ir sistem  tay in  etm em iş
tir.

Bu prensiplerin ışığında Ashap, 
halifelerin seçiminde üç yol tak ip  e t
m iş ve her halifenin seçimi de diğerle
rinin seçimine uym am ıştır. Bu üç yol 
şöyledir.

Birinci Yol: Doğrudan doğruya seç
me usuludur. Hz. Ebubekir’in seçilişi
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gibi... İn tihap  usulu M üslümanların 
doğrudan teşebbüs ve iştirak i ile olmuş 
ve Sakifet-u Beni Saide’de hemen o an
da m eydana gelivermişti.

İKİNCİ YOL: Kendisinden sonra
kini tay in  etm e (velayet-i ahd) usulü
dür. Bu da Hz. Ebubekir’in Ömer’i se
çişi. Onu velihad tay in  ederek ona m üsT 
lüm anların b ia t etm elerini sağlayışı se
bebiyle, Hz. Ömer’in seçiminde ortaya 
çıkm ıştır.

ÜÇÜNCÜ YOL: Halifenin nam zet 
bir grup gösterm esi ve bu grubun da 
kendi ara larm dan birini seçerek Müslü
m anların  b ia tla rm a arzetm eleridir. (şu
ra  usulu). Bu da, Hz. Ömer’in hançer- 
lendiği zaman, vefa t etm ek üzere iken 
o rtaya a ttığ ı bir usuldür. Hz. Ömer 
halife seçimini a ltı kişiye b ıraktı. Bun
la r  içlerinden birini ittifak la  seçecekler 
ve bu seçtiklerini, b ia t etm eleri için de 
bütün m üslüm anlara takdim  edecekler
di. Böylece bu a ltı kişi, aralarından 
Hz. Osman’ı seçtiler ve onu M üslüm an
la ra  nam zet o larak  arzettiler. H alk da 
Hz. Osman’a  hem en b ia t etti. M aama- 
fih b ia t edenler arasında, Mikdad bin el 
Esved gibi kalbinde bir şeyler gizlediği, 
h a t ta  b ir istememezlik olduğu halde 
şeklen b ia t edenler de vardı. Zaten bu 
grup, ihtilafı önlemek için b ia ta  m u
v afak a t etmişlerdi.

Hz. Osman’ın h ilafete seçilmesiyle 
beraber İslam  dünyasının kalbinde bü
yük y ara lar açacak ih tilaf olayları da 
zuhur etmeye başladı. Büyüyen ih tilaf
la r «deniz dalgaları gibi fitneler do
ğurdu». Bu fitne hadiseleri Müslüman- 
la r arasında ilk siyasi ayrılık ların  b a 
sam aklarını teşkil etti. Böylece siyasi 
mezhepler içinde ilk adım  atılm ış oldu.

Siyasi mezheplerin siyasi anlaş
m azlıkları hedef a larak  başlam ış ol
duklarını hatırdan  çıkartm am ak gere
kir. F a k a t İslam  siyasetinin tabiatı, 
kendisinin özü ve esası demek olan din 
ile sarm aş dolaş bir durum  arzeder. Bu 
sebeptendir k i zuhur eden siyasi mez
heplerin prensipleri, dinin etrafında

döner durur. Bu şekilde bazan dine y ak 
laşır bazan dinden uzaklaşır. Siyasi 
m ezheplerin im an ve itikad konuların
da kendilerine has görüşleri vardır.

İslam  dünyasında m eydana gelmiş 
bulunan siyasi mezheplerin üç büyük 
grup halinde toplanm ış bulunduğunu 
görmekteyiz.

1 — Şia
2 — H avaric
3 — Ehl-i Sünnet veya F ukaha ve 

Muhaddisin.
Biz bunlardan Şia ve Ehl-i Sün

netin  im am et ve h ilafet mevzularm daki 
bakış ve değerlendirmelerini ak ta rm a
ya çalışacağız.

Şİ’tL IK :

Şiilik İslam ’da ilk siyasi mezhep
lerin ilkidir. Bu mezhebin esaslarını 
İbn H aldun Mukaddimesinde şöyle zik
retm ektedir:

«İmamet, üm m etin fik ir ve reyine 
bırakılm ası uygun olan umumi m asla
h a ttan  ve üm m etin tayini caiz olan iş
lerden değildir. Aksine imamet, dinin 
temeli ve islamın direği olduğu için, 
Peygam berin bunu ihmal ve ondan g af
le t etmesi bunu üm m etin fik ir ve reyi
ne bırakm ası caiz değildir. Peygam be
rin  üm m etine imamı bizzat kendisinin 
tay in  etmesi, üzerine düşen za ru ri bir 
vazifedir. A yrıca im am  büyük, küçük 
günahlardan korunm uş (m asum ) olm a
lıdır».

Şi’iler, «Ebu Talib oğlu Ali’nin 
(R.A.), bizzat Peygam berim iz (S.A.), 
ta rafından  «Seçilmiş Halife» (İmam-ı 
M uhtar), olduğu hususunda ittifak  
ederler. Ve onlara göre Hz. Ali (K. V.), 
sahabenin —Allah ondan razı olsun— 
en efdalıdır.

Şi’iler tek  bir fırk a  halinde oıma- 
yıp, a ra larında Hz. Ali (K. V.) ve evla
dını ta k d ir hususunda çok ileri giden
lerle, bu konuda m utedil ve mü’ayım 
görüşlerin bulunduğu m uhtelif bir mez
hep halindedir. M utediller hiçbirini tek 
fir etmeden bütün sahabeye Hz. A li’yi 
t  af dil ile yetinir ve onu, insan üstü  bir
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m ertebede gören kudsi bir dereceye çı- 
karm azlar.

üçüncü  halife hazreti Osman zam a
nında o rtay a  çıhan Şi’ilık zam anla ken-. 
di bünyesinde değişik anlayışlara v a r
m ıştır. Bu anlayışlar ise onların çeşitli 
isimler altında organize olmasını te 
min etm iştir. S ırasıyla bu fırka lara 
göz gezdirmede fayda vardır.

GULAT’I ŞİA :

1 — Sebeiye:
Abdullah b. Sebe’ye tabi olanlara 

Sebeiye denir. îbni Sebe Ali bn. Ebu 
Talib (R.A.) üzerine uydurduğu sapık 
fikirlerini m üslüm anlar arasında yay
m ak için pek çok uğraşm ıştır. Şöyle ki, 
Peygam berin bir vasisi bulunduğunu, 
Hz. A li’nin de Hz. Muhammed (S .A .)’- 
ın vasisi olduğunu ve yine Hz. Muham- 
ftıed |(Sf.A.) nasıl Peygam berlerin  en 
hayırlısı idi ise Ali b. Ebu Talib’in de 
vasilerin en hayırlısı olduğunu ve ay 
rıca  Hz. Muhammed (S .A .)’in dünya
y a  yeniden döneceği hususlarını Tev- 
r a t ta  gördüğünü halk arasında yaym a
ğa başladı. Ibn Sevda bu konuda şun
ları söylüyordu:

«Isa ilerde te k ra r  dönecektir de
yip de Muhammed (S .A .)’in te k ra r  dön
m eyeceğini söyleyenlere doğrusu şaşı
yorum.»

Bundan sonra görüşlerini biraz 
daha ileri götürerek  Hz. Ali’nin (R. 
A) «uluhiyeti» hükm üne ulaştı. Ancak 
Hz. Ali bunun bu sapık fikirlerini duy
duğu zam an bunun katledilm esine k a 
ra r  verm işse de, Abdullah bin Abbas, 
Hz. A li’yi bu kararından  caydırarak: 
«Eğer onu öldürürsen Ashabın sana m u
halefet edebilir. H albuki sen, Şam hal
k ı ile te k ra r  çarpışm aya girişm ek için 
kararlısın». Bunun üzerine Hz. Ali (R. 
A ), Ibn Sebe’yi, Medayine sürdü.

Sebeiye fırkası m ensuplarından bir 
kısm ının görüşleri şudur. Şurası m u
hakkak  ki, ilah önce Hz. A li’ye, ondan 
sonrada diğer im am lara hulul etm iştir. 
Bu ise İlahların  bazı insan lara hulul e t
m ekte olduğunu savunan b ir tak ım  es

ki dinlerin inanışlarına tıpatıp  uyan bir 
görüştür. O nlara göre ilahın ruhu, bir 
im am dan sonra diğer bir im am a geç
m ek suretiyle im am lar arasında nöbet 
değiştirm ektedir, tıpk ı eski M ısırlıların 
F iravunlar hakkında inanışları gibi...

2 — Gurâbiye:
Bunlar Hz. A li’yi nerdeyse P ey

gam berim izden daha üstün  görecek k a 
dar ileriye gitm işlerdir. O kadar ki 
bunların iddia ettiklerine göre: Risâlet, 
Hz. Ali (R. A .)’ındır. F ak a t Cebrail 
bu konuda yanıldı ve Hz. Ali’ye gele
ceği yerde Hz. M uhammed’e (S.A.) gel
di. Çünkü Hz. Ali (R.A.) tıpk i k a rg a
nın kargaya  benzeyişi gibi Hz. Peygam 
bere (S.A.) benzer, dem ektedirler. İşte 
bu sebepten dolayı onlara kargacılar 
anlam ına gelen «Gurabiye» denilmiştir.

3 — Keysaniye:
E l-M uhtar b. Ubeyd es Sakafi’ye 

tabi olanlara Keysaniye denir. M uhtar 
önceleri H arici iken, bilahare Hz. Ali’
ye yardım cı o larak görünen Şi’ilerden 
olm uştur.

Keysaniye itikadi görüşleri bak ı
m ından Sebeiyenin görüşleri gibi Âl-i 
B eyt’ten olan im am ların uluhiyetine k a 
il değildir. Aksine bunlara göre imam, 
halkın kendisine ita a t ettiği, ilmine te 
reddütsüz itim ad edip güvendiği ve ay 
rıca h a ta  ve kusurdan uzak (m asum ) 
m ukaddes b ir şahsiyettir. Çünkü imam, 
ilahi ilmin aşikar bir remzidir.

im am ın rica ti konusunda tıpk ı Se
beiye gibi düşünürler. Yani on lara gö
re Hz. Ali, H aşan ve Hüseyinden son
ra  imam, Muhammed b. el H anefiye’- 
dir. Bu konuda onlardan bir kısm ı Mu
ham m ed b. el H anefi’ye ölm üştür fa 
k a t yeniden dünyaya dönecektir. F a 
k a t  çoğunluğu teşkil eden diğer bir 
grup da onun ölmediğini h a y a tta  ol
duğunu, Redva dağında bulunduğunu 
ve yanında bal ve su kaynakları oldu
ğunu söylerler.

ZEYDİYYE:

Bu fırka, Şi’i fırkaların ın  İslam  ce«» 
m aatm a en yakın ve onlara nazaran  da
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en mutedil olanıdır. Zeydiyye, im am 
ları nübüvvet m ertebesine yükseltm e
diği gibi on lan  nübüvvet m ertebesine 
yakın  b ir dereceye bile getirm ez. A k
sine imamları, diğer insanlarla ayni 
şekilde değerlendirirlerse de, yine onla- 
n , Rasulullah (S .A .)’dan sonra, insan- 
la n n  en faziletlileri olarak görürler.

Bu fırkanın  m ensupları, Resulul- 
laih (S .A .)’m  ashabından hiç birini, has
saten  Hz. Ali (R .A .)’nm b ia t ettiği 
im am ları katiyyen tek fir  etmemişler, 
im am etlerini tam am en tanım ışlardır.

İMAMI YE:

îm am iye’ye göre, im am lar, Hz. A li’
nin oğlu îm am  Zeyd’in dediği gibi, m u
ayyen vasıflarla tanınm az, ancak şahıs 
olarak tan ırlar, iş te  Hz. Ali de bizzat 
Hz. Peygam ber’den (S.A.) sonra yine 
onun vasiyeti ile tay in  edilmiş olm ak
tad ır ki, bu ta rz a  imamiye «vesayet» 
ismini verm iştir.

îmamiye, Hz. A li’nin im am etinin 
bizzat Hz. Peygam ber Efendimiz (S. 
A.) tarafından  her tü rlü  ayıp ve nok 
sandan uzak olarak, şüpheden vareste 
bir işaretle açık, seçik ve tam am en sa^ 
dik bir nassla sabit olduğu görüşünde 
m üttefik tir. Bu konuda imamiye: «din
de imamın tayininden daha önemli bir 
iş yoktur. Ta ki Hz. Peygam ber (S. 
A.) bu dünyadan, üm m etin işlerinden 
m üsterih  olarak ve huzur-u kalble ay- 
rılabilsin. E ğer o anlaşm azlıkları ber
ta ra f  ederek birlik ve beraberliğin te 
essüsü için gönderilmişse elbetteki 
onun, üm m eti te frikaya düşürmesi, in
sanları bir kenara iterek, herkesi başı
na buyruk hareket eder ve birbirlerini 
dinlemez hale sürüklem esi tecviz edi
lemez. Bu sebepten onun, kendisine 
başvurulabilecek bir şahsı, yine kendi
sine güvenilebilecek ve itim at edilecek 
b ir kimseyi tayin  etmesi gereklidir» 
(Şehristanîel-M ilel ve’n-Nihal.) îş te  bu 
yüzden Hz. Peygam ber Hz. A li’yi bir 
nasiyle tay in  etm iştir. îm am iye Hz. 
Ali, H aşan ve H üseyin’den sonra im a
m ın kim  olacağı hususunda ihtilafa

düşm üşlerdir. M uhtelif fırka la ra  bölün
müşlerdir. öyle ki bu ih tilaflar sonun
da bunlann  yetm iş fırkaya  bölündüğü 
bile söylenmektedir. Bunların en önemli 
iki tanesi: a  - îsnaâşeriye; b - îsm aili- 
ye’dir.

îsnaâşeriye, onikinci imam Mu- 
ham m ed’in babasının evinde gizlice bir 
sedaba girdiğine ve bir daha dön
mediğine inanırlar. însaâşeriye, diğer 
im am iye fırka ları gibi, im am et husu
sunda kudsiyeti, Nebi (S .A .)’in vasiye
tinden alınmış m ukaddes b ir sultanın 
mevcudiyetini zaru ri görür. N itekim 
buna göre im am m  velayeti, üm m et işi 
olup vesayet ile tahakkuk  eder. Onun 
bu yoldaki bütün tasarru fla rı bu vesa
yetin  sahibinden doğm aktadır. Onun sa 
hibi de Hz. Peygam ber (s .a .)’dir.

îm am iye kanun koym a ve te şri’ 
noktasında im am m  otoritesi için şu gö
rüşleri ileri sürer:

Gerçekten imam kanun yapm a ko
nusunda tam  b ir yetkiye sahiptir. Ay
ni zam anda onun bütün dedikleri şeri
a ttand ır. Bu sebepten şe ria ta  ay k ın  
şeylerin sadır olm asına im kan yoktur...

îsm âiliye de im am iye fırk a lan n - 
dandır. Bu fırkanın  da im am et mese
lendeki görüşleri kısaca şöyledir:

1 — A llah’ın im am lara verdiği 
m a 'rifetten  olan feyz-i ilahi, imam ol
m alarının tabii bir neticesi olarak, on
ları değer ve kıym et bakımından, ilim 
cihetinden insanların  fevkine yükselt
m iştir. Bu sebeple im am lar, başkala- 
n n d a  bulunm ayan b ir ilimle m uttasıf- 
tır la r  ve üstelik onlara verilmiş olan 
şeria t ilmi de, beşer idrakinin üstünde
dir.

2 — îm am m , açık ve tan ın ır ol
m ası değil, gizli ve örtülü bulunması 
lazımdır.

3 — îm am , hiçbir su ret ve şekilde 
insanların  hiçbiri ta rafından  mesul tu 
tulam az ve yine kim se onu işlediği her 
tü rlü  işten dolayı da hatalı görem eye
ceği gibi üstelik herkesin im am m  yap
tığ ı her tü rlü  işte  kötülük değil, hayır 
bulunduğunu tasdik  etmesi, öylece k a 



bullenmesi zaruridir. Zira im am da da
h a  önce kimsenin bilmediği bir ilim 
m evcuttur.

Bu saym ış bulunduğumuz f ı rk a la r  
dan başka b irkaç fırk a  daha mevcut 
ise de pek önemli sayılm azlar. Bugün 
etkisini tam am en yitirm iş bulunan H a
rici f ırka ları üzerinde de durm ayaca
ğız.

B uraya kad a r H ilafet meselesi 
üzerindeki Ehli Sünnet dışı fırkaların  
tesbit ve değerlendirmelerini belirtm e
ye çalışmış olduk. Bizim için asıl m a
n a ifade eden Ehl-i Sünnet mezhebinin 
bu konudaki görüş ve değerlendirm e
leridir.

H İLA FET KONUSUNDA EH L-İ
SÜNNET M EZHEPLERİNİN GÖ
RÜŞÜ
H ilafet mevzuunda, Cumhur, yani 

ehl-i Sünnet o r ta  yolu tu tm uş ve P ey
gam berimiz (S .A .)’den rivayet edilen 
hadise uyarak, halifenin K ureyş'ten ol
ması hususunda ittifak  tem işlerdir. N i
tekim  Cenab-ı Resul (S.A .): «İm am lar 
K ureyş’ten olur» buyurm uşlardır. Ehl-i 
sünnet de bu hadisi bir ana esas kabul 
etmiş ve davranış ta rz ı ile bunu te ’yid 
yoluna g itm iştir.

Şurası m uhakkaktır ki Cum hur’ul 
ulema, cemiyeti ayak ta  tu tacak , halka 
yön verecek, cezaları ta tb ik  edecek, fa 
kirlere dağıtm ak üzere zenginlerden ze 
k â t toplayacak, memleketi koruyacak, 
düşmanlık ve husum et vukuunda tayin 
edeceği hâkim ler vasıtasıy la halkın a ra 
sını bulacak, kelime-i şehâdeti esas tu 
ta ra k  daim a vahdetin sembolü olarak 
baştacı edecek, şeriatın  hüküm lerini ye
rine getirecek, karışık  işleri bir düzene 
koyarak ayrılıkları ortadan  kaldıracak 
ve islâmın kurulm asını teşvik ettiği 
büyük ve faziletli medeniyeti teessüs 
ettirecek, bir imamın m utlak  lâzım ol
duğu hususunda tam am en ittifak  e t
m iştir.

D iğer ta ra fta n  im am etin mevcudi
yeti hakkında ittifak  eden cumhur, 
im am ın zulum saçan bir melik olm a
m ası ve im am etin Nebevi bir halifelik

olması için, dört şa rtın  bulunm ası hu
susunda da ittifak  etm iştir, tm am et hu
susunda aranan  şa rtla r  şunlardır.

1 — Kureyşî (îm am m  K ureyş’ten 
olm ası), 2 - Biat, 3 - Şura, 4 - Adalet.

1 — Kureyşî (İm am ın K ureyş’ten 
olması) :

İm am  K ureyş’ten olacaktır. Buna 
sebep de emirliğin K ureyş’ten  olacağı
na işare t eden ve K ureyş’in fazileti ko
nusunda m evcut olan bir çok haberler, 
hadislerdir. Bu konuda Peygam berimiz 
(S.A.-’dan rivayet edilen şu hadis-i şe
rif de bu haberler arasındadır.

«İnsanlardan iki kişi kalm ış olsa 
dahi, bu m akam  K ureyş’in olacaktır.» 
tır.»

A yrıca Sahîheyn’de (B uharî ve 
Müslim) rivayet edildiğine göre P ey
gam ber Efendimiz (.sa .):

«Bu m es’elede insanlar, K ureyş’e 
tabi olurlar, M üslüm anları Mtislüman- 
larm a kafirleri de kafirlerine tabi olur
lar» buyurm aktadır.

Yine Resulullah (S.A.) bu konuda 
şöyle buyuruyor.

«İnsanlar hay ırda olsun şerde olsun 
hep K ureyş’e tâb i olurlar.»

Buhari, M uaviye’den naklen şu h a
disi rivayet ediyor:

«Muaviye: Resulullah (S .A .)’ın
şöyle dediğini işittim : M uhakkak ki bu 
m akam , K ureyş’indir. Onlar dini ayak
ta  tu ttu k la rı müddetçe kim  onlara 
düşm anlık ederse, A llah onu ü stü  yere 
serer.»

Hiç şüphe yok ki bu naslar Ku
reyş’in fazilet ve üstünlüğüne işare t e t
m ektedir. Hem üstelik Resulullah (s.a.) 
Efendimiz de onlardandı. F a k a t bu de-» 
liller, halifenin yalnız K ureyş’ten  ola
cağına, K ureyş’in dışından halife se- 
çilmeyeceğine ve velayetin sahih ol
m ası için halifenin K ureyş’ten  olması 
lazım dır gibi hüküm lere delalet eder 
m i? Şüphesiz m uhakkak ki ta tb ika t, 
halifenin K ureyş’ten  olacağını şüphe
ye yer b ırakm ayacak ta rzda  meydana 
koym uştur. N itekim  Beni Saide avlu
sunda toplanan ilk m üslüm anlar Ebu-
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bekir’in (R.A.) bir konuşm asından son
ra  halifeyi Kureyş m uhacirleri arasın 
dan seçmeye k a ra r  verdiler.

... Gerçek şu ki sahih imametin 
tem silcileri olan Hz. Ebubekir, Ömer, 
Osman ve Ali (Allah onlardan razı ol
sun) üzerinde tecelli eden vaka, im a
m etin K ureyş’te  olduğunu o rtay a  koy
m uştur. N itekim  H idayet güneşinin 
alemleri olan bu im am ların hepsi de 
K ureyş’tendi. ü ste lik  hadis de im a
metin, dini ay a k ta  tu tm aları, ikame 
etmeleri için bunlardan olmasını bir 
şa rt olarak ileri sürm üştür. Bunun 
içindir ki Hz. Peygam ber (S. A.) da
ha önce zikretm iş buulnduğumuz ha^ 
dişte: «... dini ikâm e ettik leri m üddet
çe...» lafzını kullanm ıştır. Bu dem ek
tir  ki eğer onlar dini ay ak ta  tutm az, 
ikame edemezlerse, im am et onların in
hisarından çıkar ve dini dimdik tu ta 
bilecek birine intikal eder.

«Bu an lattık larım ızdan sonra artık  
şöyle diyebiliriz: Bu haber ve hadisle
rin  o rtaya koyduğu açık hükümler, 
im am ın m utlaka K ureyş’ten olması la 
zım  geldiğini, K ureyş’in dışında ola-* 
cak im am etin bir Peygam ber Halifeli
ği olam ayacağını ve bu faraziyeye göre 
de bu haberlerin, Hz. Peygam ber (S. 
A .)’in im am ın K ureyş’ten  olm asına da
ir  kendi talebini gösterdiğini k a t’i de
liller olarak o rtaya  koym akta ve yuka
rıdaki hususlara delâlet etmem ektedir. 
Çünkü bu haber ve hadislerin ortaya 
koyduğu deliller, yapılm ası gerekli olan 
bir şeyin istenmesine katiyyen delalet 
etmez. Aksine bunların halifeliğin sahih 
olmasının esaslarını belirtm ek sadedinde 
değil, daha faziletli oluşu, üstünlüğü 
açıklam ak babında m evcut olm aları ta 
m am en doğrudur. Biz bu haberlerin 
b ir isteği ifade ettiğini farzetsek  bile, 
bunun halifeliğin sahih olması yolun
daki bir istek olmayıp sadece efdaliy- 
yeti gösterm e yolunda bir talep oldu
ğunu anlarız. N itekim  Buhari ve M üs
lim ’de Ebu Zer’den yapılan şöyle bir r i
vayet m evcuttur. Ebu Zer diyor ki: 
«Dostum bana başınıza kündük burunlu

(burnu kesik) Habeşi bir köle imam 
olsa dahi, dinlememi ve ita a t etmemi 
tavsiye etti.»

Yine B uhari de, Resulullah (S.A.) 
m  şöyle buyurm uş olduğunu rivayet 
ediyor: «Başı kuru  üzüm  gibi olan Ha^ 
beşi b ir köle de olsa, size imam ol
muşsa, dinleyiniz ve ita a t ediniz.»

Sahih-i Müslimde de üm m ül-H u- 
sayn’ın Peygam ber Efendimiz (S .A .)’- 
ın şöyle buyurduğunu işitm iş olduğu 
rivayet ediliyor: «Eğer başınıza, sizi 
A llah’ın k itab ı ile sevkü idare edecek 
biri imam olursa, burnu kesik kapkara  
b ir köle de olsa, dinleyin ve ita a t edin.»

İşte  bu nasslarla  «emir m utlaka 
K ureyş’tendir» hadisi şerifini yanyana 
getirdiğim iz zaman, o rtaya çıkan hü
kümlerin, im am ın K ureyş’ten olmasını 
ve K ureyş’in dışındakilerin velayetleri
nin sahih olmadığı hususunu istilzam  
etmediğini, aksine K ureyş’in dışındaki
lerin velayetlerinin de tam am en sahih 
olduğunu görüyoruz.

«Emir K ureyş’tendir» hadis-i şerifi 
böylece Hz. Peygam ber (S .A .)’ın şu sö
zü gibi gaibden haber verm e kabilin
den bir had istir: «H ilafet benden son
ra  otuzdur. (otuz sene sürecektir). 
Sonra bir zulüm mevkii olacaktır.» Ve
ya bu emirin K ureyş’ten olacağına dair 
haber, hilafetin sıhhati bakım ından de
ğil, K ureyş’in efdaliyetine işare t eden 
bir hadistir.

F a k a t ta k v a  ve şevket K ureyş’te 
bulunm azda başkalarında m evcut olur
sa, o takdirde, Hz. Ebubekir’in ashab 
ta ra fından  tasvip edilmiş anlayışının 
tabii bir icabı olarak velâyet, K ureyş’in 
dışına taşabilir. Çünkü a rtık  Hilafet, 
kuvvet, fazilet ve tak v a  gibi esaslara 
istinad edince, bu s ıfa tla r nerede ve 
kimde m evcut olursa halifelik de orada 
olur.

BİAT:

Halife seçimi için Cum hurun şa rt 
koştuğu esaslardan İkincisi de u l’i-l-hal 
akid (m es’uliyetini m üdrik) olanların 
biatlaşm asıdır. Yani mesuliyet sahible-
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ri (u l’i-l-hal ve akid), askerler ve bü
tün İslâm toplulukları, is ter gönül r ı
zası ile olsun ister olmasın, ortada bir 
m âsiyet olmadığı müddetçe, kendisini 
dinleyecek ve ita a t edeceklerine dair 
halifeye bir söz verirler. Halife de on
ların  sözlerine karşılık, şe r’i hak  ve 
hukukun gerektird iğ i cezalan  ve fa rz 
ları yerine getireceğine, adalet yolun
da yürüyeceğine, A llah 'ın kitabı ve Re- 
sulullah’ın sünnetiyle amel edeceğine 
söz verir.

Sahabe, bu yolu takip  etmiş ve bu 
usûlû de b izzat Resul-i E krem ’den öğ
renmişlerdi. Z ira sahabe, K ur’an-ı Ke- 
rim ’in belirttiğ i üzere, Hz. Peygam ber 
(S.A.) Efendimize b iat etm işlerdir. N i
tekim  bu hususta K ur’an-ı K erim ’de 
şöyle buyurulm uş tur.

«Şüphesiz sana b ia t edenler, Al
lah ’a  b ia t etmiş olurlar. A llah’ın eli 
onların ellerinin üstündedir. Verdiği 
bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine 
dönmüş olur. A llah’a verdiği andı yeri
ne getirenlere Allah büyük ecir vere
cektir. (Feth, 10).

ŞURA:

«îş hususunda onlarla müşavere 
et...»  (Âl-i îm ran ). Bu em ir Peygam 
berim iz (S .A .)’in hakkında vahiy nazil 
olmadığı ve m üslüm anları ilgilendiren 
umumi işlerinde m üşavereyi yerine ge
tirm esi için verilm işti. N itekim  Resu- 
lullah (S.A.) Efendimiz, harplerde, 
harplerin  akabinde ve yürütm e işle
rinde, N ass’la ilgili meselelerin dışın
da M üslüm anlarla istişare eder, onlara 
danışırdı, Peygam ber (S.A.) Efendim iz
den sonra ashabı da, h ilafet H ülafa-i 
Raşidin’in uhdesinde bulunduğu sürece 
aynen bu yolu tak ip  ettiler.

İslâm  hükmü, aslında «şura» ile 
olunca, elbette seçimin de yine bu yol
la, danışm a usulu ile olması icab eder. 
Çünkü m evcut hüküm  mâdem ki şûrâyı 
esas alm ıştır. O tak tirde  halife de bu 
yolla seçilecektir. Yoksa halifenin ve
rase t hükm ü yoluyla olacağını farz  et

mek, im kânsızdır. Zaten «veraset» ve 
«şura» iki z ıt m üessesedir ki, b ir çatı 
altında toplanabilm eleri m uhaldir

M üşavere suretiyle halife seçmenin 
M üslüm anlar arasında üç yolu mev
cu ttur. a  — Hiç b ir şahsa halife yapı
lacağına dair söz vermeksizin, m üşave
re suretiyle gerçekleştirilen hür bir 
seçim yoludur.

Hz. Ebubekir (R .A .)’in seçilişinde 
bu sistem  uygulanm ış ve sahabe onu, 
kendisine seçileceği hakkında bir va’ad- 
de bulunm aksızın serbest b ir seçimle 
iş başına geçirm iştir.

A yrıca yalnız sahâbe değil Hz. Pey
gam ber (S .A .)’in seçilişinde bu sistem 
uygulanm ış ve sahabe onu, kendisine 
seçileceği hakkında bir v a ’adde bulun
maksızın serbest bir seçimle iş başına 
geçirm iştir.

... Kaldı ki Hz. Ebu B ekir’in n a 
m azda imam olmasını em reden hadis-i 
şerif1İn, onun Resulullah (S .A .)’in h a
lifesi olarak seçildiği Beni Saide av
lusunda hiç zikri geçmemiş, üzerinde 
konuşulm am ıştır. F a k a t bizzat Hz. 
Ömer b ia t için elini uzattığı, diğer in
sanların  da gönül rizası ile Hz. Ömer’in 
hareketine uyarak  Hz. Ebubekir’e biat 
etm eleri hususunda nam az imamlığı va
zifesi, bir kolaylaştırıcı sebep teşkil 
etmiş olabilir.

b — Halife seçiminde bir başka yol 
ise Halifenin kendisini takip  edecek bi
rine —akrabası olm am ak şartıy la— ahd 
söz vermesi yoludur. Böyle bir ahd 
Hz. Ebubekir tarafından  Hz. Ömer’e 
yapılm ıştır. F ak a t bu teklif de m utla
k a  yerine getirilm esi gereken bir mec
buriyet değil, doğrudan doğruya Hz. 
Ebubekir tarafından  ileri sürülen bir 
teklif, aday gösterm e teklifi idi.

c — Halife seçiminde üçüncü yol 
ise: halkın faziletlileri sayılan üç veya 
çok sayıdaki şahıslara, içlerinden birini 
aday gösterm ek üzere ahd verme yo
ludur. Bu usulu p ra tik te  Hz. Ömer uy
gulam ıştır. Halife işini ara larından  bi
rin i seçmek üzere altı kişilik bir şu ra
ya havale etti.
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Halife seçimiyle ilgili bu üç şekle, 
Ibn  Hazm der ki: Şurası m uhakkaktır 
ki halifenin seçimi bu üç usûle inhisar 
eder. Bunların dışında yeni usul ihdas 
etm ek caiz olmaz. Çünkü sahabe bu 
bahsettiğim iz üç yolu kabul etm iş ol
dukları ve bu hareketleriyle o rtay a  bir 
icm a koymuş bulundukları için, bu tü r 
lü b ir davranış, onların icm asm a k a r
şı durm ak demek olur.

Bu söylediklerimiz m evcut üç usu- 
lu ile b irlikte şû ra  hakkında sahabe
nin peşinden yürüdüğü b ir nizamın 
ifadesidir. Yalnız burada iki sual hatı^ 
ra  gelebilir.

1 — Sahabe devrinde şû râ kim ler
den teşekkül etmişti.

2 — Şûrâya gitm eksizin bir imam 
başa geçerse ve üstelik kendisi tasvip 
de görürse bu adam a ita a t gerek m i
dir, değil midir.

Bu sorulardan birincisini cevaplan
dırm ak için, sahabenin bu vadideki fi
illerine dönmek, nasıl gerçekleştirm iş 
olduklarına bakm ak zorundayız.

Hz. Ebubekir’i seçenler E nsar ve 
M uhacirinin m eydana getirdiği Medine 
halkı idi.

Keza Hz. Ömer ve Hz. Osm an’a 
da biat edenler de bu halkdı. Ayni şe
kilde Hz. Ali’yi halife seçenler de, Me- 

✓ dine halkı idi. M aalesef bu sistem 
Em eviler’in o rtaya çıkm asıyla terkedil
miş bulunm akta idi.

İm am ın şûrâsız seçilmesi ve ona 
itaa tle  ilgili olarak, Cum hur’ûl - Fu- 
kahanm  görüşüne göre, şayet zor
banın biri, tahakküm  ve cebir yoluyla 
M üslüm anlara hükmederse, bu kimse 
onlara imam olamaz. F a k a t bu kimse 
imamlığın şartların ı şahsında toplamış 
biri olurda insanlar arasında adaleti 
teessüs e ttir ir  ve halk da onu bu ha
linden dolayı kendisinden memnun k a 
larak  b iâ t ederlerse, ancak o takdirde 
m üslüm anlara imam olabilir.

İm am  Malik bu meselede şöyle söy
lemektedir. E ğer H arem eyn (Mekke, 
Medine) halkı b îa t ederse, diğer müs-

lüm anlarm  b iati de elzem olur. İmam 
Malik kendi zam anı için en güzel ö r
nek olarak im am  Ömer b. Abdulâziz’i 
göstererek şöyle dem ektedir. Ömer b. 
Abdulâziz’in seçimi şu ra  yoluyla olm a
m ıştı fa k a t o, hilafet mevkiine geçtik
ten sonra, adaleti teessüs ettirm iş, zü- 
lümleri o rtadan kaldırmış, böylece tam  
m anasıyla bir im am  olmuştu. İm am  M a
lik’e göre b ia tten  önceki seçim şa rt 
olmadığı gibi, yalnız b ia t da başlı ba
şına bir şa rt teşkil etmez, İm am a rıza 
gösterilm esi ve onun da hakkı yerine 
getirmesi, kâfidir.

İm am  Şafî de aynı görüşe iştirak  
etm ektedir.

İm am  A hm et bu konuda şunları 
söylemektedir. «Kim imamlığı üzerine 
alır, insanlar da onun etrafında top
lanır ve ondan memnun ka lırla rsa  o, 
kimse halifedir. F a k a t kimde halkı h a
life oluncaya kadar kılıç zoru ile tehdid 
eder ve başlarına binerse, o da em ir
dir. Zira em irlerle, iyiler ve reziller 
arasındaki kavga kıyam ete kadar süre
cektir.» H alkın üzerinde birleştiği ve 
hilafetini is ter gönül rızası ile isterse 
zorla kabul ettik leri M üslümanların 
im am larından birine isyan eden bir 
kimse, cem aate isyan etmekle güçlük 
tevlîd etm iş ve Resulullah (S .A .)’dan 
intikal eden hadislere karşı çıkmış olur. 
E ğer bu kimse de bu durum da iken 
ölürse Cahiliye devrinde ölen biri gibi 
ölür. (Ibn Cevziye, el-Menakıb, s. 176).

İm am ın seçilmesinde l>u şartların  
dışında iki ş a r t  daha aranm aktad ır.

Birinci şart, b ir .başka im anım  da
h a bulunm am asıdır. Çünkü halkın ken
disinden razı olduğu âdil bir imam mev
cut ise, o rtaya çıkan ikinci imam, ken
disiyle harbedilmesi, h a tta  katledilm e
si gerekli bir haydut olur. N itekim  Re
sulullah (S.A.) «Başınızda b ir tek 
adam  varken, size kim  gelirse gelsin 
onu öldürünüz» buyurm uşlardır.

İkinci şa rt: Hemen neticelendiril- 
mesi gerekli b ir durum un zuhurunda, 
tâyin  ve seçim için hiç bir fırsa tın  bu
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lunmamasıdır. Meselâ bu şa rta  göre 
harp  esnasında im am ın ölmesi ve fa 
k a t yeni bir seçim ve tay in  için bir 
f ırsa tm  olmaması gibi...

im am et için a ranan  şa rtla rın  so
nuncusu «Adalet»tir. A dalet hilafetin 
özü ve esasıdır. İm am  bizatihi âdil 
olacağı için adâleti gözetecek, akraba 
tercihinde bulunm ayacak, keyfi için 
birinin arkasından gitmeyecek, sevdiği
ni kayırıp, kızdığını da başından def 
etmeyecek. N itekim  Cenab-ı H ak:

«Ey insanlar! Kendiniz ananız ba
banız ve yakınlarınız aleyhlerine de ol
sa Allah için şahid olarak  adaleti gö
zetin, is ter zengin ister fak ir olsun, on
ları A llah'ın korum ası daha uygundur. 
Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer 
dilinizi eğip bükerseniz veya yüz çevi- 
rriseniz bilin ki, A llah işittiklerinizden 
şüphesiz haberdardır. (Nisa, 1,35)

İm am ın adâleti onu, işleri ehilleri
ne, adalet ve rıfk  sahiplerine vermeye 
zorlar. Peygam berim iz (S.A.) valilerin 
seçimlerinde fevkelade titizlik  gösterm iş 
ve dem iştir ki : «üm m etim in işlerinden 
birisini yüklenen kimse bu işi yerine 
getirirken  bir kimseyi incitirse, A llah’ın 
m eleklerin ve bütün insanların  lâneti 
onun üzerine olsun. A rtık  A llah onun 
ne tevbesini ne de fidyesini kabul eder». 
Bir topluluk içinde A llah’ın kendisin
den daha çok razı olduğu bir kimse 
varken, başka birine iş yap tırm ak is
teyen biri, şüphe yok ki bu davranışıy
la  A llah’a Resülüne ve m üm inlere iha
n et etm iş olur».

A daletin önemini Cenab-ı Hak 
K ur’an ’ı K erim ’inde şöyle belirtm ekte
dir. «Bir millete olan öfkeniz sizi ada
letsizliğe sürüklem esin, âdil olun ki bu, 
takvaya daha yakm dır. (Maide, 8).

İslam  adaleti herkese ta tb ik  olunan 
Islâm i hüküm lerin eşit olmasını ge
rek tirir. Bütün fıkıhcılar, büyük im a
m ın cinayet işlemesi halinde kendi
sine kısas ta tb ik  olunacağım, herhangi 
cezayı gerektirecek bir suç işlediğinde 
cezanın infazının zaru ri olduğunu, m üt-

tefikan kararlaştırm ışlard ır. Demişler
dir k i büyük im am ın dışında vâliler de 
ceza veya k isas ta tb ik  edilecek bir suç 
işlerlerse kendilerine k ısas ta tb ik  edi
lir veya cezaları uygulanır, bu üzerin
de icmâ edilmiş bir husustur.

Ömer b. Abdulaziz, H aşan el-Basri- 
den «Adil îm am »m  vasıflarını bildir
mesini rica etm iş o da kendisine şun
ları söylemiştir.

«Ey m üm inlerin emiri. Bil ki Allah, 
âdil devlet reisini her eğriyi doğrultan, 
her zalimi hizaya getiren, her bozuğu 
düzelten, her zayıfa kol-kanat açan, 
her m azlum a acıyan ve her tasalıyı 
derdinden k u rta ran  bir varlık  olarak 
yaratm ıştır.»

İm am  cezayı m üstelzim  bir suç iş
lerse asla affolunmaz. Yine birinin hak
k ına tecavüzden dolayı k ısas gerek ir
se, bundan da affolunmaz, ki bu konu
da Cum hur ul F ukaha’nın icmâı v a r
dır.

ŞARTLARIN DIŞINA ÇIKAN
HALÎFENİN DURUMU

Ibn Teymiye, o rta  yolu seçerek 
im am a işlerinde adil olduğu zaman 
itaat, zalim  olduğu zam an da isyan e t
m ek gerekir görüşünü benimsemiştir. 
Zaten m üslüm anlar, günah işlediği ta k 
dirde, aslâ i ta a t  edilmiyeceğine dair 
hem fikirdirler. F a k a t onların a ra la 
rında olan ih tilaf hak ve adalet du
rum larında iken bile itaa tin  gerekli 
olup olmadığı merkezindedir.»

Cum hur üç esasın üzerinde birleş
m iştir.

1 — Zûhuru halinde hakkın kaybo
lacağı ve herkesin keyfi heveslerine 
uyacağı bir fitneye sebep olmadıkça 
im am a karşı ayaklanm am aktır.

2 — M asiyet halinde imama, katiy- 
yen ita a t etmemek. D aha önce de zik
rettiğim iz veçhile Peygam ber Efendi
miz (S.A.) bu hususta: «Sevdiği veya 
iğrendiği her şeyde M üslüm ana yakı
şan, dinlemek ve ita a t etm ektir. An
cak o b ir günah işlemeye emrolunur-
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sa, o takdirde ne dinler ne de itaa t 
eder.» buyurm uştur.

3 — Zalim imamm yanında hak 
söz söylemek vaciptir. Çünkü Resulul- 
lah (S.A.) «Din nasihattir» , kimin için 
ya Resulullah? denildi Resulullah da

«Allah, Resulu, ve M üslümanların 
im am ları için...» buyurm uştur.

«En üstün cihad, zalim  sultanın 
yanında hak sözü söylemektir» hadis-i 
şerifi de yine Peygam ber (S.A.) E fen
dimiz buyruklarm dandır.
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İd  c  elem ©

VARLIK PROBLEMİ VE FELSEFİ SİSTEMLER

Yıldırım CANOĞLU

F E L S E F Î BİR EKOL: 

MEKANİZM

M ateryalist felsefe ta rih i içerisinde 
mekanizm in a y n  bir yeri ve ay rı bir 
önemi vardır. M ekanist devreye gelin
ceye kadar, B atı dünyası, idealizmin ve 
b ilhassa H ıristiyan dogm atizm inin kor
kunç baskısı a ltında bulunm aktaydı. 
Tek hakim  felsefe; denebilir ki idea
lizmdir. İdealizm, A risto’nun bilim  ta 
rihinde olan otoritesi ve bu otorite a r 
kasına sığınmış olan kilise haricindeki 
her tü rlü  düşünceye karşı savaş aç
mıştı. A risto’yu yalanlam ak, kiliseye 
k arşı çıkm ak şeklinde düşünülebiliyor- 
du. D ünya dönüyor diyen bilim adamı, 
A risto  ile te rs düştüğü için, ölümle ce- 
zalandırılabiliyordu. D iktatörleşen k i
lise a y n  b ir sınıf oluşturm aya doğru 
gidiyor ve bizzat insanla b ir kez daha 
te rs  düşüyordu. Kilisenin A risto  düşün
cesi ile özdeşleşmesi kilisenn sonunu 
hazırlam ış oldu. Kopemik, Kepler, Ga- 
lile’nin çalışm aları, A risto ’nun fikirle
rine öldürücü darbeler m ahiyetinde ol
du. A risto  hakim iyetinin yıkılm ası ile 
idealizmin sonu da ilan edilmişt.

Kilise dogmatizminden kaçan insan
lar, kiliseye öldürücü darbeyi vuran  bi

lime ku rta rıc ı olarak  sarıldılar. D okt
rinle ilim arasındaki ilişkiyi göremeyen 
insanlığı yeni bir dram  bekliyordu» A r
tık  bundan sonra her bilimsel değişim, 
insanın aksiyom atik yapısını değiştire
cek, insanı a y n  bir h ay a ta  zorlayacak
tı. Değişmeyen insan kanunlan , her an 
değişebilecek olan bilimsel verilere gö
re b ir form  kazanacaktı. A rtık  felsefe, 
bilimsel çalışm alara göre b ir şekil a la 
caktı. Bu noktada m ateryalizm , usta 
bir m anevra yaparak  bilimsel gelişme
lerle içiçe bulunmayı, daha doğrusu bi
limsel gelişmelere dam ga vurm ayı ba
şardı. Bu gelişim dir ki, 19. as ır içeri
sinde m ateryalizm in zaferini oluşturur, 
ilim le te rs düşen idealizm, aydın kesi
minde ilgi görmez ve gözden düşer.

Einstein, bu konuda, şunu açıkça 
ifade eder: «Bilimsel a ra ştırm a sonuç
ları, bilimin kendi sınırlı alanının çok 
ötelerine ta şan  problem lerle ilgili fel
sefî görüşte sık sık bir değişmeyi ge
rek tirir. Bilimin gereği nedir? Doğayı 
betimlemeye çalışan b ir teoriden iste
nen nedir? Bu soru lar fiziğin sınırla- 
n m  aşm akla birlikte, fizikle sıkı sıkıya 
ilişkilidir. Çünkü bilim onların doğur
duğu gerçeklere (malzemeye) şekil ve
rir. Felsefî genellemeler, bilimsel sonuç
la ra  dayandm lm alıdır.» (1).
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Ancak, bununla yeni ve önemli bir 
problem doğm aktadır. Felsefî genelle- 
meler, bilimsel sonuçlara göre, sürekli 
değişecekse, bilimin İzafî, gelişmeci, ih- 
tim alci özellikleri dolayısıyla, felsefî 
genellemeler sürekli değişecektir. Dola- 
yısiyle, insanın haya tı da sürekli deği
şecektir. însan  bünyesinin sab it olan 
kanunları buna ayak  uydurabilecek m i? 
H er buluş, nihaî gerçek m i? îd rak  
olunan olayların m antık  yönünden en 
uygun ta rzda  hakkını verebilmek am a
cıyla fiziğin aksiyom atik yapısını de
ğiştirm eye her an hazır olmalıyız” (2).

M ekanizmin ta rih î yanılgısı bu ra
dadır. H er an  değişmeye hazır b ir ak 
siyom atik yapıyı evrensel ve değişmez 
habul etmesidir. 19. asırdaki bilimsel 
gelişmenin yönü, bu anlayışı o kadar 
etkilem iştir ki; a rtık  «her şey m adde
dedir» diyebilmişlerdir. Maddeci filo
zofların görüşü şöyledir:

«Mekaniğin bütün dallarındaki bü
yük başarıla r: mekaniğin, astronom i
nin gelişmesindeki şaşırtıc ı başarısı, 
görünüşte farklı ve karak terle ri bakı
m ından m ekanik olm ayan problemlere, 
m ekanik düşüncelerin uygulanm ası, bü
tün bunlar şu inancı desteklem ektedir: 
Bütün doğal görüntüler, değişmeyen 
nesneler arasındaki sabit kuvvetlerle ta 
nımlanabilir.» (3).

Sonuç ne o lm uştur? Tek kelim ey
le hezim ettir.

«M ateryalistler, kısm en ilmin elde 
e ttiğ i başarılar dolayısıyla zam an ve 
m ekan içerisinde m evcut olan ve ha
reket eden küçük se rt atom lardan m ü
rekkep b ir dış alem in m evcut bulun
duğu hakkındaki inançlarında kendileri
ni emin görüyorlar ve ruhun maddî 
m ahiyette olduğu ve şuurun, küçük se
ri atom ların  zam an ve m ekan içindeki 
faaliyetlerinin bir şekli bulunduğu hük
m üne varıyorlardı. Şimdi küçük seri 
atom lar ilimle vedalaşm ıştır...

... M ateryalistler (yine kısm en il
m in başarılan  hesabına) N ew ton’un 
m utlak  zam an ve m ekanın, reel ve 
m üstakil b ir mevcudiyete sahip olduk

ları hakkındaki inançlarından emin gö
züküyorlardı. Şimdi umumi izafiyet teo
risi m utlak b ir em niyette değilse bile, 
yüksek bir ihtim aliyet derecesi ile za
m an ve m ekanın her birinin kendi ba
şına m üstakil olarak  m evcut olmadığı
nı, belki bunların da şümullü bir zam an 
ve m ekan birliğinden çıkarılan sübjek
tif kesitler olduğunu gösterm ekte
dir.» (4).

19. asrın  bilimi, m ateryalizm e hiz
m et etm ekte iken, 20. a sn n  bilimi m a
teryalizm i reddetm ektedir. 20. asrın  bi
limsel düşüncesi İslâm ’a  hizm et etm ek
tedir. İslâm 'ın aksiyom atik yapısını 
doğrulam aktadır. Evet, sadece doğru
lam aktadır. Yoksa, İslâm ’ın aksiyom a
tik  yapısı, bilimin neticelerine göre şe
kil değiştirm em ektedir. 1400 sene önce 
o rtaya konan prensipler bilimsel geliş
m enin bu aşam asında vazgeçilmez ger
çekler olarak karşım ıza çıkarlar. (Tek 
kurtu luş yolunun İslâm  olduğunu bilim 
adam ları, istememiş o lsalar bile, insan
lığa ilan etmiş oluyorlar.)

Böyle bir neticeye ulaşılm ası, bizim 
için çok tabiîdir. İlm in amacı, varlığın 
uyduğu kanunları keşfetm ek ve bu k a
nunlardan y ara rlan arak  insan ihtiyaç
larını yapısal özelliğine uygun olarak 
karşılamak,, problem lerini çözmektir. 
Evreni, insanın yaşayabileceği şartlara  
göre vareden, ayarlayan  kuvvet, insa
nın m utluluğu için gerekli bilgiyi de 
insana bildirm iştir. «Biz her şeyi Adem’e 
öğrettik.» âyeti bunu ifade eder. V ar
lıkla ilgili problem lerin vahy ile açık
lığa kavuşturulm ası, insanlığı buhran
dan k u rtarm ıştır. Ancak, bunalım  dev
relerinde insanın gerçeği bulabilmesi 
için de, evrende gerçeğin delillerini 
v a r k ılm ıştır. «Her şeyi b ir ölçüde gö
re v ar kıldık» âyeti ile başlayıp, «Ge
ce ile gündüzün m eydana gelmesinde, 
mevsimlerin birbiri arkasında g itm e
sinde düşünen gerçek akıl sahipleri 
için, A llah’ın varlığım  ve birliğini gös
te ren  kesin deliller vardır» âyeti ile 
devam eden âyetler zincirinde belirti
len deliller 20. asırda bilim tarafından
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bulunm aktadır. İşte  bu nedenle, 20. as
rın  çağdaş fiziği İslâm ’a  hizm et etm ek
tedir.

Bu gerçeği b ir kez belirttik ten  
sonra, mekanizm i incelemeye geçebili
riz. Ancak, yukarıda da ifade ettiğim iz 
gibi, m ekanist m ateryalizm  19. asrın 
ilminin bir neticesi olarak  vardır. Eins- 
te in ’m da belirttiğ i gibi, felsefe bilimi, 
neticelerine göre değişmek zorunda
dır. öyleyse önce şu soruya açıklık ge
tirm em iz gerekir. Bilimsel anlam da bir 
teori nedir? N asıl kuru lur ve nasıl o r
tadan  k a lk ar?  Nihayet, b ir teoriden ne 
beklenir? Bu soru lara cevap arad ığ ı
mız zaman, felsefe nedir ve felsefeden 
ne beklenebilir veya beklenmelidir; bu
na paralel olarak  da mekanizmden ve 
m ateryalizm den ne beklenmelidir soru
larına cevap verm iş olacağız.

TEORÎ NEDİR VE NASIL 
KURULUR?

İnsanda bir tecessüs, a ra ştırm a  ve 
öğrenme m erakı vardır. İnsanm  bu n i
teliği, onun yaratılışındaki esrarda giz
lidir. İnsanlık b ir şeyi aram ak tad ır. Bir 
hedefe ulaşm anın özlemi içerisindedir, 
özlenilen noktaya varm ak  için, yollar 
a ranm akta , v asıta lar geliştirilm ektedir. 
Bazan hedefe doğru yolda dolu dizgin 
giderken, bazan da yol kavşaklarında 
çıkm az sokaklara doğru dalm akta ve
ya uçurum a a t  sürm ektedir. Gidilen 
yol, kullanılan v asıta  ve ulaşılan m er
haleye göre, insan huzura kavuşm akta 
veya buhrana düşm ektedir. Neticesi ne 
o lursa olsun, insandaki bu aray ış tu t
kusu fıtrîd ir. Ve m utlak  gerçeği bulma 
ve bilme isteğindendir. Bu istek  insanı 
öğrenmeye ve düşünmeye iter. Fizikçi 
Sir Jam es Jeans şunu belirtm eden ede
mez: «Biz sadece hayvan değil, aynı 
zam anda İnsanî varlık lar olduğumuz
dan, hayatım ızın dahil bulunduğu ale
mi m üm kün olduğu kad a r öğrenmeye 
çalışırız.»

İşte  bu öğrenm e arzusu, ilimlerin 
doğm asına sebep olm uştur, öyleyse il

min konusu varlık tır. Varlığın ve onun 
belirtilerinin tesb it edilmesi, belli p ren
siplere, form üllere bağlanm asıdır. V ar
lığın zam an ve m ekan içindeki değişi
mi, bu değişimin etkilerini tesbit etm ek 
ilmin gayesi olm aktadır. Bunlardan, in
sanlığın yararlanm ası da ilmin çalışma 
alanına girer. Şunu da diyebiliriz ki, 
ilim; konusunu, varlığın davranışlarını 
bulm ak ve form üle etmekle sınırlan
dırm ıştır. Varlığın m ahiyetinden ziyade, 
uyduğu kanunların  araştırılm ası, ilmi, 
sonu gelmeyen b ir m aceraya atılm ak
tan  alıkoym uştur. V arlıkla insan şuu
ru  arasında kurulan bağıntıdır, ilim. Bu 
haliyle insan düşüncesinin bir neticesi
dir. İnsan, varlığı doğrudan doğruya 
algılayam az ve öğrenemez. A rada kav
ram lar, deneyler vs. vardır. İnsanın öğ
renimi vasıtalı, dolaylı bir öğrenim dir. 
Bu, varlığın kendisi değildir, öyleyse, 
insanın varlık  hakkındaki görüşlerinin 
geçerliliğini, p ra tik  o rtaya koyacaktır. 
Teoriler de düşüncenin öngördükleri 
ile, p ra tiğ in  öngördükleri arasında sen- 
tezlemedir.

«Bilim yalnızca b ir yasalar derle
mesi, b ir bağlantısız olgular kataloğu 
değildir. Bilim, özgürce ulaşılm ış dü
şünceleri ve kavram ları ile birlikte in
san  akim ın b ir yaratısıd ır. F izik teori
leri, b ir gerçeklik tanım ı geliştirm eye 
ve onunla duyumsal izlenimlerin engin 
alemi arasında bağlantı ku rm aya ça
lışır. Bundan ötürü, o rtaya  koyduğu
m uz düşünce yapılarının ise yararlılı
ğı, ancak  teorilerim izin öyle b ir bağ
lantı sağlayıp sağlam am alarına ve bu 
işi nasıl yap tık larına bak ılarak  ölçüle
bilir.» (5) diyecektir A lbert Einstein.

V arlıkla en çok ilgilenen bilim dalı 
fiziktir. Felsefeye en çok etk i eden de 
odur. F iziğin çağdaş anlam ının ne ol
duğunu, fiziğin gerçek hakkındaki gö
rüşü ve buna yaklaşısı ve fiziksel an 
lam da teorinin nasıl kurulduğunu bu 
özelliğinden dolayı bilmek zorundayız.

«Biı devrin filozofisi daim a geniş 
ölçüde o devrin ilmiyle sıkıdan sıkıya 
m ünasebettedir. Bu itibarla  ilim ala-^
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nm da vuku bulan her esaslı değişme
nin filozofi üzerinde de te sir yapm ası 
lazım  gelir. B ilhassa fizikteki değişme
lerin bariz filozof,ik renkler gösterdiği 
bu zam anda, bu tesir inkar edilemeye
cek k adar büyüktür.» (6) Sir Jam es 
Jeans fiziğin önemini yukarıdaki sa tır 
la rla  belirtir. Onun için fiziğin üzerin
de hassasiyetle durm aktayız.

F tZ ÎK  VE GERÇEK

V arlıkla en çok ilgilenen bilim da
lı fiziktir. Fizikçi, as ırlar boyu, evren
de v ar olan olayların m ahiyetini a ra ş
tırm ıştır. F a k a t içinden çıkam am ıştır. 
Çalışm a sahasına b ir sınır koym uştur. 
A rtık  fizik, ta b ia tta  vuku bulan olay
ların  bir modele göre olduğunu kabul 
etm iştir. Evren program lanm ıştır. F izik
çi de bu program ın özelliklerini, k u ra l
larını bulm aya çalışm aktadır, öyleyse, 
fiziğin tanım ı şöyle yapılabilir: «Fizik; 
belirli b ir uzay aralığ ında ve belirli 
b ir zam an süresi içerisinde oluşan ob
jek tif olayları bu olaylardan oluşan 
şa rtla rın  ve akim  kuralların ın  ışığı a l
tında önce şem atik bir model halinde 
ve sonra da bu modelden hareketle 
m atem atiksel b ir teori şeklinde ifade 
ederek bu teorinin aracılığı ile; 1) bu 
olayların, sözü geçen zam an ve uzay 
aralık larındaki jevrimlerini olduğu k a
dar bu ara lık ların  dışındaki uzanım  ve 
evrimlerini de öngörmekle ve, 2) bu 
te o rik , öngörünün eriştiği teorik  sonuç
la n  genel sonuçlarla karşılaştırıp , her 
ikisinin de h a ta  sın ırlan  içinde birbirle
rine uygunluklarını ta rtışm ak la  görevli 
bir bilim dalıdır.» (7).

Bu tanım lardan şu neticeleri çıka
rabiliriz :

1 — Fizik, zam an ve m ekana bağlı 
olayları inceler.

2 — Teori ve pratiğ in  birliğini ön
görür.

3 — Tüm  incelemelerde bir h a ta  
payı kabul eder.

4 — Modellerle çalışır.

TEORİNİN KURULMASI

Teorinin, «düşüncenin öngördükleri 
ile pratiğ in  öngördükleri arasındaki 
sentezlem elerdir» tarzındaki tanım ı ile, 
fiziğin yukardaki tanım ını dikkate 
alırsak, teorinin nasıl kurulduğunu ra 
ha tça  kavrayabiliriz: önce, üzerinde 
çalışılacak konu tesbit edilmektedir. 
Bu konu ve olayın içinde bulunduğu 
şa rtla r sözkonusudur. Fizikçi veya dü
şünür, bu. şa rtla rı belirler. Bu şa rtla ra  
uygun düşecek varsay ım lar yapar, F i
zikçi, şa rtla rla  varsayım lar arasındaki 
ilişkilerin tüm ünü de işaretlem ek zo
rundadır. İşte  bu şartlar, varsayım lar 
ve bunların arasındaki ilişkilerin hepsi, 
fizikçinin modelini oluşturur. Ş a rtla r ve 
varsay ım lara bağlı b ir olayın davranı
şını belirleyecek olan, fiziksel değişken
lerin ve bunlara bağlı fonksiyonların 
zam an ve m ekan içindeki davranışını 
m atem atiksel denklemlerle ifade e t
m ektir. Fizikçi bunu başarabilm işse 
gözlenen olayla ilgili b ir teori kurm uş 
oluyor.

«Temel niteliğinde olan düşünceler, 
b ir fizik teorisinin gelişiminde en 
önemli rolü oynar. Fizik kitapları, k a r 
m aşık m atem atiksel form üllerle dolu
dur. A m a bütün fizik teorileri, form ül
lerden değil, düşünüşlerden ve düşün
celerden doğar. Düşünceler daha sonra 
deneyle karşılaştırm a yapılabilmesi için 
nicel bir teori geliştirirken, m atem atik
sel bütünlere bürünmelidir.» (8).

Bu teoriden istenen sadece o ola
yın izahı değildir. O güne kadar gelmiş 
olayların izahı istendiği gibi, yeni olay
ların da izahını yapabilm elidir. E ğer 
teori, bu yeni o lay lan  izah edebiliyorsa 
başanlıd ır. T a ki, yeni bir olayın izahın
da başarısız kalıncaya kadar.

Dolayısiyle, teoriden istenen, p ra 
tiğe  uygunluktur. Teorinin öngördüğü 
niceliksel ve niteliksel olayı, deney ve 
gözlemin sonuçlan  ile uyuşm ak zorun
dadır. «Bir varsayım ı, olgular sürekli 
olarak doğruluyorsa, bu varsayım , ge->
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nellikle kabul edilen bilimsel bir teori 
olur.» (9)

Bu her. zam an m üm kün değildir. 
Şu haller sözkonusudur:

1 — Teorinin nicel ve nitel sonuç
la n  ile, deneyin nicel ve nitel sonuçları 
uyuşm aktadır. Ve o güne kad a r gelen 
olayları izah edebilmektedir. Bu durum 
da teori geçerlidir, kullanıhşlıdır. Bu du
rum  şim diliktir. Çünkü istikbalde k a r
şım ıza çıkacak b ir olayı izah edip ede
meyeceğini bilemiyoruz. Teori, önüne 
izah edemeyeceği b ir olay çıkana kadar 
geçerliliğini devam e ttirir . îzah  edile
meyen bir olay çıkınca, teori, etkinliği
ni kaybeder. O zam an yapılacak işlem 
teorinin iskeleti olan modelde bazı de
ğişiklikler yapm aktır. Modeli oluşturan 
şartlar, varsayım lar ve bunlar arasın 
daki ilişki idi. Modelin değiştirilm esi 
varsay ım lann  değiştirilm esi ile olur.

Bu kez dört durum  vard ır: 
a  — V arsayım ların  b irkaçı ç ıkarı

lır.
b — V arsayım lann tam am ı değiş

tirilir.
c — V ar olan varsay ım lara yeni 

varsay ım lar eklenir.
d — Bir kısm ı değiştirilir.
Yapılan bu değişikliklerle yeni bir 

teori elde edilmiş olur. Bu değişiklik
lerden sonra teori yeni olayı izah ede
m iyorsa; tam am en terkedilir. Yeni 
olayı izah edebiliyorsa, önüne izah ede
meyeceği yeni bir olay çıkana kadar, 
teori geçerliliğini korur. Bu işlemler 
sürüp gider. G ittikçe tekam ül eden bir 
teoriler silsilesi elde edilir.

«Bilimde ölümsüz teori yoktur, ö te 
den beri olagelen şudur: H er teorinin 
öngördüğü olguların bazıları deneyle 
çürütülür. H er teorinin adım adım  ge
liştiği b ir dönemi, bir b aşan  çağı ve 
bunu izleyen b ir çabucak değerden 
düşme çağı vard ır... Aşağı yukarı her 
bilimsel ilerleme, eski teorideki bir bu
nalım dan o rtaya çıkan güçlükleri gi
derme çabasından doğar. Eski teorileri, 
eski düşünceleri a r tık  geçmişin malı 
o lsalar da incelemeliyiz. Çünkü, yeni

düşüncelerin ve teorilerin önemini ve 
geçerlilik derecesini anlam anın biricik 
yolu budur.» (10).

Gelişim sürecinde teorilerim izi mo
deller üzerine kurm aktayız. Oysa, men 
dellerimiz varlığın aynı değildir. Sade
ce onu tem sil eder. V arlığın aslıyla öz
deş olduğunu söyleyemeyiz. D iğer ta 
raftan , duyu organlarım ızın yetersizli
ği veya her cihazın m utlaka bir yapım  
hatasının v a r olması, hatasız ölçme ya
pılamaması, yapılan deneyler esnasın
da ölçme için sistem e müdahele edile
rek değiştirilmesi, gerçeği olduğu gibi 
kavram am ıza m ani tenkil ederler. An
cak gerçeğe yaklaşabiliriz.

«Bütün bunlardan da anlaşılm ası 
gerektiği gibi, çağdaş fizik, sonsuz 
izah gücüne m alik olan bir bilim kolu 
değildir. B ir kere, sadece objektif ni
teliği yani dengeli bütün insanlar için 
aynı, kesin (ve dolayısiyle tek) anlamı 
haiz olabilen kavram lara  ve olaylara 
dayandığından, ulaşımı da (menzili de) 
sonludur. D iğer ta ra fta n  da bu sınırlar 
içinde dahi gerçeğin özüne erişebil- 
m ekten acizdir.» (11).

İlmin ve ilim adam ının kaderi bu
rada  b ir kö r düğüm olur. Kördüğümü 
çözecek İskender’in kılıcının ne olaca
ğını daha sonra inceleyeceğiz.

2 — Teorinin nitel sonuçları ile, 
deneydekiler uyuşuyor, fak a t niceliksel 
sonuçlar birbirini tu tm uyorsa teori ek
siktir. Y ukardaki m etodla yeni bir 
teorinin kurulm asına gidilir.

3 — Teorinin ve deneyin hem  ni
tel hem de nicel sonuçlan  birbirini 
tu tm uyorsa  teori geçersizdir. Ve atılır. 
Yeni bir teorinin inşa yolları aran ır.

Teorinin gelişimi ile ilgili ilginç 
bir örnek, atom  teorisidir. D em okrit’ten 
D ırac’a  k ad a r uzanan zincir, fiziğin ve 
fizikçinin varlık  hakkındaki tem el gö
rüşlerinin ilginç b ir film ini oluşturur. 
Modelin başlangıçtaki geom etrik  for- 
mülizminden sonraki m atem atiksel for- 
mülizme nasıl dönüştüğünü görm ek el- 
bettek i çok şaşırtıcı olacaktır. O za
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m an V oltaire’in şu sözlerine hak vere
ceğiz.

«Teoriler fareler gibidir. Dokuz de
likten geçerler, fak a t onuncu delikte 
yakalanırlar.»  (12).

Bundan sonraki incelemelerimizde 
teorinin yukarıda belirtilen özelliklerini 
unutm am alıyız. Aksi hallerde, sekter 
bir tutum la, dogm atizm in bataklığına 
saplanm aktan kurtulam ayız. H er çırpı-

1) A lbert Einstein, F iziğin Evrimi, L. 
Ingeld, Onur Y ayınlan, s. 59.

2) A. Yüksek özemre, Çağdaş Fiziğe 
Giriş, 1970. s. 6. A lbert E inste- 
in ’dan naklen.

3) A lbert E instein a.g.e. s. 61.
4) Sir Jam es Jeans, Fizik ve Felsefe, 

1950, s. 217-218.
1) A lbert Einstein, Fiziğin Evrimi.

niş, biraz daha batm aya sebep olur. 
M ekanist m ateryalizm in sonu, böyle ol
m uştur. M arks-Engels m ateryalizm inin 
durum u buna doğru gitm ektedir. Y ığın
la revizyonist akım ın oluşması, ku ru 
lan teorilerin yeni olayları izah edeme
mesi nedeniyle yeni varsayım ların  or
tay a  atılm asındandır. Bu olay, maddeci 
felsefenin kendisini inkarının ta  kendisi 
değil de nedir?

6) Sir Jam es Aeans, a.g.e. s. 2.
7) A. Y. özemre, a.g.e. e. 3.
8) A lbert Einstein. a.g.e. s. 247.
9) E rnest Von, A. ster, Bilgi Teorisi 

ve M antık, s. 159.
10) A lbert Einstein. a.g.e. s. 77.
11) A. Y. özemre, a.g.e. s. 7.
12) A. Adnan Adıvar, T arih  Boyunca 

îlim  ve Din. s. 571.
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Şür

YÂRÂN ALEM İ SAFAYA ŞAHANE

Mehmet Nuri DOĞAN

Yarılır gecenin örtüsü ve fecrin görünür ışıkları 
Uşşâk o haşmete pervane giderler

Bu yolda yalnız kalır âşık olanlar 
Maksûda tek başına deli divâne giderler

Dünya mihneti çekmeye değmez ey dost 
Arif olanlar ulu divâne giderler

Yıkılır sarayı er geç dünyaya 'bend olanın 
Alem-i ukbaya zelîl ü vîrâne giderler

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılmış nice bedbaht 
Onlar dahi bir gün bırakır mülkünü devrane, giderler

Ruhlar bu menzil üzre yol alıp gece gündüz 
Teslim-i Hûda olanlar rahmet-i Rahman’e giderler

El çekip bu alem-i fenanın mezbelesinden 
Alem-i Bekadaki haşmeti seyrane giderler

Son demde içip ecel iksirini erbab-ı dîl 
Yüzde tebessümlerle canane giderler

Kapanır son perde ve iner semadan nurani zincirler 
Ruhlar çekilir hazret-i Yezdane giderler

Geçerek cennetteki takların altından mevc mevc 
Yarân alem-i safaya şâ'hâne giderler

30.VI.1979
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H ikaye YARIMDAN SONRA

NAME GELİN

Bu hikâye ve sonrakilerinde, 
dar gelirli bol illetli bir memu
ru tanıyacağız. Rahatı olmayan 
bir vicdanın gece yansından 
sonra geçirdiği rahatsızlıktan 
öğreneceğiz.

Kahramanımız korkunç bir 
düşünce perişanlığı içindedir. 
Hiç de şairce olmayan bir yara
tıktır. Kendi sanşmdır, yüzü 
soluktur, vücudu zayıfçadır. 
Sürpriz bir kahraman değildir. 
Ne bilim mucitleri tarafından 
keşfedilmiş ne de muhteşem 
yorumculann elinden çıkmıştır, 
övgüyle kahraman olmadığı 
için övülmeye de ihtiyacı yok
tur. Kendi halinde dört dörtlük 
bir gariban, şaşkın bir ördektir.

Hovardalığın «h» sinden habe
ri yoktur. Hiç bir kadına yaklaş
maya cesareti olmayan ve bu 
kudreti hiçbir zaman bulama
yacak derecede süper hanzodur. 
Kendini akıllı sanacak kadar 
avanak; zeki sanacak kadar ap
taldır. Üstelik kahraman sana
cak kadar zavallı.

M. Ali TAŞÇI

Ne yanlış bildiğinden kaçabi
lir, ne doğru gördüğünü yapma
ya yüreği vardır. Hayalleri mi? 
Aç bir insanın dans öğrenme
sinden farksızdır. Kurar ha ku
rar. Bir kez hayallerine dalma
ya görsün. Bin bir fikir, bin bir 
hatıra, bin bir ümit, karm akarı
şık, kalabalık, dağınık ve ra
hatsız, içinde bir kaynaşma baş
latırlar. Sonra seyret, devran 
nasıl döner yanıbaşında.

Kahramanımızın maceraları, 
gece yarısından sonra başlar, 
ortalık ağarmadan sona erer. 
Hani yanmdan sonra, sokakla
rın kara sessizliğe büründüğü, 
sarhoşlann sallana sallana yü
rüdüğü, mahalle köşelerinin 
yirmişer yirmişer ürdüğü vakit 
başlar, bekçilerin son düdükle
riyle sona erer. Bu yüzden, za
manımızın ve mekanımızın ço
ğunlukla karanlık olmasından 
üzgünüz.

En çok sevdiği veya en çok 
sevmediği pazar günüdür. Çün
kü o günden başka evinde dur
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maz. Yine öylesi bir pazar ve 
kahramanımızın, -Tanrı yarat
tıklarına böylesi bir odayı gös
termesin - evlere şenlik bekar- 
hanesindeyiz. Perdemizi açıyo
ruz:

«— Evleri var engin!
Babası var zengin!
Naaame benim dengiiim!
Yandım naaame gelin!
Geliiin, geliiin, geliiiin; yan
dım naaame gelin!
«Anlıyor musun abi? Bütün 

memurları toplayacaksın. Naa
ame benim dengim. Naaame be
nim dengiiim! Yüz binlercesini 
toplayacaksın. Arkadaşlar di
yeceksin. Meslektaşlarım! Kar
deşler! Elinizi vicdanınıza ve 
cüzdanınıza koyun. Yandım 
naaame gelin! Geliiin, geliin, 
geliiiin; yandım naaame gelin! 
Gerçekten nâme gelinden par
don memurluktan memnun olan 
kaç kişi var? diye soracaksın. 
Babaaası var zengin! Vazifesini 
suistimal eden, diş payını zula 
eden, veya devletin aleyhine 
bulunduğu yeri kendi menfaa
tine ve şeyine kullananlarımız 
hariç. Evleeeri var engin! Evet, 
kardeşler, emekleri bol, dilek
çeleri yol olan yolsuzlar. Parası 
pul, elbisesi çul olan çulsuzlar! 
Babaaası var zengin! Ey devlete 
bağlı evlâtlar; ey vatan hizmet
kârları! Gerçekten seven, mes
leğini sevmeyi bilen kaç kişi ta
nırsınız?

«Arkadaşlar, kardeşler, çul
suzlar, yolsuzlar; bana iyi ku
lak verin. Bakınız, bana bakınız.

Laflarımı dinleyiniz. Bir kere, 
memurlarla başkalarını bir sof
raya oturtan kimse, herkesin 
karnının aynı anda ve aynı şey
le doymasını isterse; ya başka
larını mide fesadından ya da 
memurları açlıktan öldürecek 
demektir. Yahut başkaca anla
tayım. Memurların yüzünün 
güldüğünü söyleyen kimse, ha
yatta ya hiç gülmemiş bir za
vallıdır, ya da hiç doğru konuş
mamış politikacı. Ne olursa ol
sun her ikisi de böğürtlenleri 
tanımıyor demektir.

«Meslektaşlar, daha isterseniz 
Konfüçyüs’ü, Budha’yı. hatta 
Kung-fu’yu bile geride bırakan 
inciler dökebilirim önünüze. Bu 
böyle olamaz.»

Görüyorsunuz işte, kahram a
nımızın sesli veya sessiz fakat 
daha çok çizgi filmlere benze
yen hayallerini. Nâme gelinli 
söyleşilerini her pazar sabahı, 
memur ayini gibi yapar. Aslın
da memuriyet ideali için değil
dir yaptıkları. Bütün maksadı, 
pazar günü traş olmamak için 
böyle bir traşaltıyı seçmesi ve 
sevmesidir. Ne diyelim, her me
murun bir güne başlayışı, bir de 
kendine özgü bitirişi, bir de ken
dini yitirişi vardır.

Yine biz bu kısa aradan sonra 
seyirci koltuklarına oturalım:

«Geliin, geliiin, geliiiin; öldüm 
naaame gelin! Ben en çok neyi 
seviyorum, yahut hiç hoşlanma
dığım nedir biliyor musunuz? 
Nâme gelin mi? Bakmayın siz 
ona! O eski bir dostun ağzından
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bana atlamış hülyadır. Pazarla
rı gelip dilime dolaşır. Şöyle 
kendimde olduğum, aklım ba
şımda olduğu vakitler. Sorumu 
cevaplayayım. Benim en çok 
sevdiğim veya hiç hoşlanmadı
ğım şey-, kötürümler gibi, so
ğuk ve yalnız bekar adamın tek 
kişilik divanında, battaniyeme 
bürünüp, tek kırmızı yastığıma 
yaslanıp okumak, düşünmek, 
bir şeyler karalamak, uyumak 
ve uyuşmaktır. Hele günlerden 
pazarsa ve emekli radyomun 
gevezeliği üzerindeyse!

Nedense radyodaki şu pazar 
proğramlannı hiç mi hiç seve
medim. Konuşma budalası spi
kerler ve beceriksiz programcı
lar. Saçmasapan skeçler, piyes
ler ve eğlence yapımları. Hele 
bir de zurnalı oyun havaları 
çıktı mı cinlerim başıma topla
nır. Bir hafta boyu sosyal ha
yatın sıkıntılarından ve çalkan
tılarından önce ülser olmuş, 
sonra vereme dönüşmüş vatan
daşı, aptal dinleyici pozisyonla
rına getirip reklamlarla çeşitlen
dirilmiş, matahmış gibi takdim 
edilen batıcı programlarla baha- 
ratlandınlmış İtalyan salamu
rasına yatırmaları yok mu? O 
zaman bunlar yapımcıysa, ben 
de Zapata’yım diyesim gelir. 
Memurluğumun bütün dertleri 
depreşir.

Nasıl depreşmesin ki! Sesten 
başka hiç bir özelliği olmayan 
yayvan ağızlı bir spiker, Kuzey 
Kutbu’ndan Avusturya’ya, Ka- 
nada’dan Avustralya’ya kadar,

ciğer görmüş kedi miyavlama
sında, garip rekorları ve ente
resan faaliyetleri ve güya beşe
riyetin başından geçen ibret 
olayları anlatmaz mı? Memu
run tek pazar eğlencesi radyo- 
tv. dir. O da böyle olunca ken
dimi kafeste hissederim. Ka-fes- 
te!..

«Ben Memur Mahmut Bey! 
Sizlere kudret narının kudre
tiyle ilgili garaip ve acaip hikâ
yeler nakledecek değilim. Bak
mayın ara  sıra böyle önemsiz 
şeylere kızarım. Kendime kıza
rım. Her şeye kızanm. Memur
luğa kızarım desem yalan olur. 
Bin kere hayır, ona kızmam. 
Sürülmeye ve sürgüne hazır 
duygularımla benim gibi kah
ram an ve akıllı bir kişi hiç me
murluğa kızar mı? Siz hiç ek
mek teknesine düşman canlı 
gördünüz mü?

«Ben bütün mutluluğun vit
rinlere doldurulmuş olmasına 
düşmanım. Camların ötesine is
tedikleri vakit peşin veya tak
sitle el uzatabilenlerin kendile
rini mutlu sandıklarına inandı
rılmalarına düşmanım. Küçük 
çevrelerden gelmiş ve dar gelir
li ailelerden yetişmişler için baş 
döndürücü umutlarla ve bekle
yişlerle kavuşulmuş memurluk, 
ilk taksitlerden sonra yangın 
edebiyatının başladığı günler 
demek anlamına geliyor da onu 
sevmiyorum. Artık sevgi gibi, 
aşk gibi, memurlukla idare et
mek de bir sanat haline geldi, 
ona düşmamm. Bu idare etme
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nin nasıl büyük sanat olduğu
nu ve memurun gündelik kah
ram an olduğunu - tabiî memur 
olmam sıfatıyla benim de - bir 
memur macerası anlatayım da 
kulaklarınızla işitin. Kısa bir 
şey. Zaten memur ne ki, mace
rası ne olsun. Yusuf kuyuya in
di - çıktı o kadar.

«Efendim, bendeniz Memur 
Mahmut Bey’in haline uygun 
düşmeyen garip bir huyu var
dır. Bekarlığımdan olsa gerek. 
Sık sık tanıdıkları ziyaret ede
rim. Dün akşam benim derya 
kuzusu «Tırtılla saat yarım su
larına doğru gece yarısı mace
rasına çıktım. Yolumun üstün
de, az önce dilime dolaşan «nâ
me gelin» türküsünü çok sık 
söyleyen köylümüz Efe Dayı’- 
nın oğlu Memur Mehmet’in evi 
vardı. Vaktin eskimesine rağ
men ışıklan yanıyordu. Perde
leri yoktu ve gözlerim pencere
sinde alışılmış dekor yerine te
laşla dolaşan çocuklannı gördü. 
On beş yıllık memurluğunun 
sonunda yenile evini ve misafir 
salonunu düzebilmiş Memur 
Mehmet’in bu düzensiz ev gö
rünüşü, ilk anda kurt hafiyele- 
rin akima gelenleri benim de 
aklıma getirdi. Biraz telaş, biraz 
merak ve biraz da bir işe yara- 
nm  da adam yerine konurum 
duygusu içinde yerli film baş
langıcı gibi muhtemel facianın 
içine acı acı zil sesi yerleştir
dim. Kapıyı Mehmet Abi’nin 
hammı açtı:

— Vay Mahmut’um, gel Mah

mut’um, gör başımıza gelenleri 
Mahmut’um!..

— N’oldu yenge geçmiş ol
sun! Bir şey mi var?

— Gitti Mahmut’um gitti. Her 
şey gitti. Canımızın yongaları 
gitti. Vay ki belimizi nasıl doğ- 
rultak artık biz. Elleri kırılası- 
calar. Boylan devrilesiceler. 
Yağlı kurşun göresiceciler. Yedi 
sülalesi kara yere gelesiceciler. 
Yapılır mı bu? İnsanlığa, müs- 
lümanlığa yakışır mı bu? Be Al
lah’ından bulasıcacılar! Ne de
yim Mahmut, ne deyim? Her şey 
yok işte. Bittik artık bittik.

Konu ortadaydı. Basit ve açık
tı. Memur Mehmet’in evi iğne
den ipliğe, halısından kilimine, 
ziynetinden elbisesine, aynasın
dan terliğine, yolluğundan avi
zesine soyulmuştu. Ev taşınmış 
ev sakinleri kalmıştı. On ikisin
den dört yaşma dört çocuk, 
ayakta melül mahzun bakıyor, 
sanki suçluları kendileriymiş 
gibi başlarını eğmişler, dikili
yorlardı.

Tam Mehmet Abi nerde diye 
soracakken içeri girdi:

— Mahmut hoş geldin! Se
ninle bir yere kadar gidelim. 
Hanım biz Süleyman’a gidiyo
ruz. Bu karakoldakiler hırsızla 
ortak herhalde. Bir sopa yeme
diğim kaldı. Belki bu işi ikinci 
şube çözer.

Allahaısmarladık bile deme 
cesareti olmadan sessizce çık
tık. Tırtıl’a atladık.

Süleyman, Mehmet Abi’nin 
bir arkadaşının kayınçosu olur
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muş. Karşılıklı gidip gelirler
miş. Süleyman Bey, parmak iz
lerini aldırttı. Karakola telefon 
etti. İkinci şubedeki görevinin 
forsunu kullandı. Sabah oldu, 
Memur Mehmet’in eşyalarından 
ses olmadı. Süleyman Bey:

— Mehmet’çiğim! dedi. Biz 
ekip olarak bu sabah bir yere 
gidecektik. Ben senin yanma 
şubeden bir komser vereyim. O 
seni bir yere götürecek. Bak 
bakalım orda eşyaların var mı?

Sabah komserle Mehmet Abi 
gittiler. Mehmet Abi:

— Gazi Osman Paşa’da bir 
avizeci dükkanına girdik, diyor. 
Tabandan bir kapak açıldı. Üç 
kat yerin altma indik. Üç kat 
da koca depolar. En altmdakin- 
de bir de ne göreyim. Benim bü
tün eşyalar tastamam orda. 
Bunlar benimdir diyemedim. 
Yanımdaki komser, tanıdığımı 
anladı. Bir beli silahlı adamla
ra  bakıyor, bir bana dürtüyor, 
tir tir titriyordu. Adamlar: «Var 
mı aradığınız» diye sordular.

Yok dedim. Çıktık geldik. Kom
ser çıkınca bir «oh» çekti. «Eğer 
Mehmet Bey, sözümü tutmayıp, 
var deseydin şimdi biz yoktuk. 
Mal kazanılır ama can kazanıl
maz.» dedi.

Sonra Süleyman Bey’e gidip 
durumu anlattık. «Gitti artık 
malınız. Oraya bir şey yapamı
yoruz. Boşu boşuna aramayalım 
diye baktırdım ben. Sen hergün 
Tahtakale’yi yokla belki elbise
lerini eskicilerden ucuz fiyata 
alabilirsin.» dedi. Geri dönerken 
baktım Mehmet Abi’nin de ağ
zında: Geliiin, geliiin, geliiiin;
yandım naaame gelin, vardı.

Kahramanımız yatağından 
doğruldu. Penceresinden baktı. 
Gün apartm anların çatılarına 
son ışıklarını gönderiyordu. Ge
rindi. «Bir çay pişirip, kahvaltı 
edeyim. Akşam yemeği yerine 
de geçer.» dedi. Gece yarısına 
beş-altı saat vardı. «Naaame be
nim dengiiim.» diye lavaboya 
yüzünü yıkamaya yürüdü.
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