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İslam Uygarlığına 
tarihsel bakış

İslam Uygarlığı, 7. yüzyıldan 15-16 yüzyıla kadar uzanan dönemin çağdaş 
uygarlığıdır, lokomotifidir, motorudur, insanlığın öncüsüdür.

Nedir bu uygarlığın esası? Bir devlet otoritesi getiriyor, bir hukuk koyuyor ve 
kabileler arasındaki şiddete, teröre ve anarşiye son veriyor; ticaretin gelişebi-
leceği ortamı sağlıyor.

İslam Uygarlığı, Hz. Muhammed’in önderlik ettiği devrimle başladı. Hz. 
Muhammed, büyük bir medeniyet devrimi önderidir. Peygamberlik onun 
dinsel, inanca bağlı kişiliğidir. Hz. Muhammed’in hangi dinden, hangi 
inançtan olursa olsun insanlıkça paylaşılan kişiliği, O’nun olağanüstü genişlik-
te bir coğrafyada, olağanüstü büyüklükte bir insanlık kitlesinin çağ atlamasına 
önderlik etmesidir. 

Müslümanlığı kabul eden Türkler devlet kurmuş ya da var olan devletlerini 
geliştirmiş, feodalizmin ileri aşamalarına geçmiş ve ticaret yollarına hükmet-
mişlerdi. Onlar, İslamiyet’i kabul ettikten sonra çağdaş uygarlığın öncü 
konumlarında bulundular. İslam’ı kabul etmeyen bir kısım Türk kavimleri ise 
tarihin kenarındaydılar ve tarihin kenarında kaldılar. 
   
İmparatorluk kuran Türk hakanlarının ve beylerinin Tanrısı tekti. Çünkü 
otoritenin tek olması, bölünmemesi gerekiyordu. Tengricilik, cihan hükümdar-
lığının ideolojisiydi. Nasıl gökyüzünde tek bir güneş varsa, yeryüzünde de tek 
bir hükümdar olmalıydı. Bu cihangirlik felsefesi, İslamiyet’in “Allahtan başka 
ilah yoktur” inancıyla buluştu. Tek Tanrı, bir uygarlık dini olduğu için, 
Türklerin İslâmiyet’i kabulü için uygun bir zemin oluşturdu.

Satuk Buğra Han ve Selçuk Bey zamanında çağdaş uygarlık, İslam Uygarlığı 
idi. 15. yüzyıldan sonra çağdaş uygarlık, Atlantik sahillerine yelken açtı. Şimdi 
çağdaş uygarlık, Asya’dan yükseliyor. Çağdaş uygarlığı kazığa bağlaya-
mazsınız, ama kendinizi kazığa bağlayabilirsiniz. 

Doğu Perinçek
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Hikmetle çoğalan kanıtla aydınlanan bir medeniyet
PROF. DR. YILDIRIM BEYATLI DOĞAN
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DOÇ. DR. ATAKAN HATİPOĞLU 
Bilim ile din arasında: Osmanlı aydınlarında İslam ve ilerleme sorunu
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Hz. Muhammed’in elindeki kılıç ve 
Medeniyet Devrimi

Doğu Perinçek, İslam peygamberinin gerçekleştirdiği devrimi 
bir iman konusu olarak değil tarih konusu olarak inceliyor, 

hakikat aşkıyla saptanan görüşler ileri sürüyor. 

Din ve medeniyet • Silahlı Peygamber • Türklerin İslamiyete geçişi • 
İslamın tarihselliği • Atatürk ve Hz. Muhammed
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Cemil Gözel
Teori Yazı İşleri Müdürü 

Uygarlıklar tarihsel ve sınıfsaldır

Bütün uygarlıklar tarihseldir. Tarihsellik, 
uygarlıkların belli nesnel koşullarda, 
belli özelliklerle doğduklarını ve bir 

süreç olduklarını ifade eder. Uygarlıkların orta-
ya çıkışı, sadece kendi iç dinamiklerinin değil, 
aynı zamanda, kendinden önceki uygarlıkların 
yarattığı bütün siyasal, bilimsel, ekonomik, 
kültürel ve askerî birikimlerin de sonucudur. 
Uygarlığa geçişte kabul gören “Fetih Kura-
mı”, iki neolitik topluluğun savaş ilişkilerini 
dikkate almıştır. Ancak bu kuram, uygarlık-
ların ortaya çıktığı iklimde, sönen uygarlığın 
yarattığı bilimsel birikimin yükselen uygarlığı 
fethetmesi olarak da yorumlanabilir. Yükselen 
uygarlık, kendisini fetheden o birikimi işler ve 
dönüştürür. Bu bakımdan İslam Uygarlığı, 7 ve 
16. yüzyıllar arasında Antik Yunan Uygarlığı-
nın bilgi birikimini hem Avrupa’nın karanlık 
çağında yok olmaktan kurtarmış hem de onu 
dönüştürerek ve ona büyük eklemeler yaparak 
döneminin çağdaş uygarlığı olmuştur.

Bütün uygarlıklar sınıfsaldır. Sınıfsallık, 
uygarlıkların ilerlemeci bir sınıfın öncülüğünde 
ve onun yarattığı bölüşüm ilişkileriyle yüksel-
diğini ifade eder. Her sınıf da döneminin üre-
tim ilişkileri tarafından belirlenir. Dolayısıyla 
uygarlıkların yarattıkları birikimleri mukayese 
etmek, örneğin Köleci Roma Uygarlığı ya da 
İslam Uygarlığı ile Kapitalist Batı Uygarlığının 
yarattığı birikimleri karşılaştırarak bir sonuca 
varmayı ummak bilim dışı bir yöntemdir. Nede-
ni, bütün bu uygarlıkları ilerleten sınıf ilişkile-
rinin farklılaşmasıdır. Çünkü üretim ilişkileri 
farklılaşmıştır. 

Örneğin Kapitalist Batı Uygarlığının yarattığı 
bilimsel birikimin arkasında, yeni filizlenen bir 
sınıfın, devrimci burjuvazinin müttefikleriyle 
birlikte aristokrasiye karşı yaptığı siyasal dev-
rim yatmaktadır. Bu siyasal devrim sonucunda 

bilimsel düşünce yöntemi, bütünsel ve bağımsız 
bir sistem hâline geldi, dogmanın tesirinden 
kurtuldu ve bu bakımdan, kendinden önceki 
uygarlıkların görece bağımlı bilimsel düşünce 
tarzlarından ayrıldı.

İslam Uygarlığının yarattığı bilimsel biriki-
min arkasında ise aristokrat devrimler yatmak-
tadır. Arap aristokratlarının kendinden önceki 
kandaş ilişkilere son vermesi, muazzam bir 
bilimsel, felsefi ve devlet örgütlenmesi atılı-
mıyla sonuçlandı. Bu atılımın getirdiği otorite 
ve disiplin, İslam âlimlerini, dönemin çağdaş 
uygarlığının öncüleri yaptı.

Bütün uygarlıklar insanlığa katkılarını yük-
seliş dönemlerinde yapar. Durakladığı ve inişe 
geçtiği dönemde ise statüko yaratır ve tutucu-
laşır. Bu süreç yeni bir uygarlığın doğuşunun 
habercisidir. Buradaki ders, yeni uygarlığın, 
eskinin bağrından değil çevresinden doğması-
dır. İslam Uygarlığı kapitalizmin eşiğine gelme-
sine rağmen Kapitalist Uygarlık, İslam coğraf-
yasında değil Batı’da doğdu.

Uygarlıklara tarihsel ve sınıfsal bakmamak, 
bilim dışı tezlerin oluşmasına zemin yaratıyor. 

Birtakım çevreler, günümüzde, ilericilik 
adına, uygarlık öncesinin değerlerini savunu-
yorlar. Bu savunular, Avrupamerkezci uygarlık 
yorumlarıyla da buluşuyor ve oryantalizmden 
besleniyor. Asya uygarlıklarının yarattığı bilim-
sel birikim ya bilinmiyor ya da reddediliyor. 
Özellikle İslam Uygarlığı hakkında, Türkiye’nin 
bugün yaşadığı “siyasal tabloya” referans olan 
hurafeler ve gerici tezler üretiliyor. 

İslam Uygarlığına Tarihsel Bakış dosyamızda 
Pagan döneme öykünen bu hurafe tezlere savaş 
açıyoruz. İslam Uygarlığının yarattığı bilimsel 
birikimin, hangi tarihsel koşulların ve sınıfsal 
ilişkilerin ürünü olduğunu saptıyoruz. 

 Teori'den
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İslam Uygarlığına tarihsel bakış

İslam Uygarlığının yükseliş ve sönüşü

İslam Uygarlığı, 7. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar 
uzanır. Hz. Muhammed’den başlıyor, Eme-
viler, Endülüs Emevileri, Abbasiler, Fars ve 

Türk katkıları, Horasan, Selçuklular, Osmanlılar 
ve Hindistan’da Babür’e kadar götürebiliriz. 

İçeriği

Peki bu İslam Uygarlığı içerik olarak nasıl 
tanımlanabilir? 

Feodal ticaret uygarlığı tanımı tarihî gerçe-
ğe uygundur. “El kasıp Habibullah”, Türkçesi 
“Kazanan Allah’ın sevgilisidir”: İslam Uygar-
lığını anlamak için anahtar cümle budur. İslam 
dünyası, meta ekonomisinde kapitalizmin 
eşiğine kadar ilerlemiştir. Ancak kapitalizm, 
Avrupa ve Kuzey Amerika’dan yükseldi. Bu 
konuyu ilerde ele alacağız.

İslam Uygarlığı, Hz. Muhammed’den baş-
layarak meta ekonomisinin gelişmesini sağ-
ladı. Parayla değişimin gelişmesi için gerek-
li hukukî ve toplumsal ilişkileri getirdi. Bu 
amaçla devleti örgütledi, otoriteyi ve güvenliği 
kurumsallaştırdı. 

Bu sürecin teorisini en güzel İbni Haldun 
yaptı. Bedevilikten medeniliğe geçiş diye özet-

ledi. İbni Haldun, 1332-1406 arasında yaşadı; 
gerçekten olağanüstü bir bilim insanı. İslam 
coğrafyasında 7. yüzyıldan 15. yüzyıla kadarki 
tarihsel süreci çok iyi açıkladı. Ancak bu süreç 
aynı zamanda uluslararasıdır. Tarih felsefesine 
İbni Haldun’un katkıları eşsizdir. O da İslam 
Uygarlığının bir ürünü. Bedevilikten mede-
niliğe geçişteki büyük devrim, kendi bilim 
yapıcılarını da yaratıyor. 

Çağdaş uygarlık

İslam Uygarlığı, 7. yüzyıldan 15-16 yüzyıla 
kadar uzanan dönemin çağdaş uygarlığıdır, 
lokomotifidir, motorudur, insanlığın öncüsüdür. 

İslam Uygarlığının Arabistan’dan Mezopo-
tamya’ya, Mısır’a, Kuzey Afrika’ya, İspan-
ya’ya, İran’a, Orta Asya’ya ve oralardan 
Avrupa’ya ve dünya coğrafyasına yayıldığını 
görüyoruz. Yedi, hatta sekiz yüzyıllık bir 
dönemde, İslam Uygarlığı dünya uygarlığı-
nın öncüsüydü. Hz. Muhammed ile başlıyor, 
Emeviler, Abbasiler sonra Türkler ve Farsların 
etkin olduğu dönem geliyor. Karahanlılar, 
Gazneliler, Selçuklular, arkasından Osmanlılar 
ve Babür İmparatorluğu… 

Nedir bu uygarlığın esası? Bir devlet oto-
ritesi getiriyor, bir hukuk koyuyor ve kabi-

Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı 

 dosya
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leler arasındaki şiddete, teröre ve anarşiye 
son veriyor; ticaretin gelişebileceği ortamı 
sağlıyor. İslam devletlerinin tarihsel rollerine 
baktığımız zaman, ticaret yollarına egemenli-
ği ve bu ticaret yollarında asayişin, huzurun 
sağlanmasını görüyoruz. Böylece yağmaya 
son veriliyor ve değişim ekonomisinin, meta 
ekonomisinin, parayla malların değiştirildiği 
ekonominin gelişmesi sağlanıyor. Dolayısıy-
la üretimin gelişmesi için tarihsel bir ortam 
yaratıyor. 

Meta ekonomisinin yükselişi

Tarihe baktığımız zaman, İslam Uygarlığı-
nın yükseliş dönemindeki iç kavgalarda, örne-
ğin Dört Halife döneminde ya da sonraki Eme-
viler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar 
dönemlerinde otorite ve disiplinin, ticaretin, 
metanın, paranın, deniz ticaretinin, donanma 
kurmanın vs. hep kazandığını görürüz. Eme-
viler örneğinde görüldüğü gibi para ekonomi-
sinin gelişmesinde daha tutarlı olan, donanma 
kurup Akdeniz ticaretine egemenlik yolunda 
daha önde giden tarafın kazandığını görürüz. 

Selçuklu ve Osmanlı’nın kuruluş tecrübesi 
de öğreticidir Anadolu’daki etkisini Claude 
Cahen çok iyi anlatır. Selçuklular gelmeden 
önce, Bizans döneminde artık devlet otoritesi 
dağılmakta, haydutluk var, soygunlar var, yal-
nız kalelerin etrafındaki dar alanlarda üretim 
yapılabiliyor. Selçukluların Anadolu’ya asayiş 
getirmesiyle birlikte üretimde büyük bir patla-
ma oluyor. Osmanlıların Bizans’a karşı başa-
rısında da Pazar güvenliğini sağlaması dikkat 
çekici bir etkendir.

Kabile toplumundan  
feodal ümmet toplumuna

Toplumsal ilişkilere baktığımız zaman, İsla-
miyet Arap Yarımadası’nda kabile bağlarını 
çözüyor, dağıtıyor ve onun yerine ümmeti 
getiriyor. Daha önce kabileye mensubiyet var. 
İslamiyet, onun yerine ümmeti oluşturuyor. 
Ümmet, âm kavramının yani halkın çoğulu, 

halklar diyebiliriz. Dolayısıyla ümmet, kabile 
bağlarını çözen yeni uygarlığın getirdiği top-
lumsal birliktir. Medeniyetin gelişmesi açısın-
dan çok önemli. Çünkü kabileler arası kavga-
lara ve soygunlara son veriyor. İslamiyet’in 
ortaya çıktığı dönemde Arap tarihinde ilk kez 
Kureyş kabilesinin kendi içinde bölündüğü-
nü, birbiriyle savaştığını görüyoruz. Kabile 
dağılıyor, daha büyük, daha kapsayıcı, ticaret 
uygarlığının gelişmesine uygun, yeni topluluk 
oluşuyor.  

Bilgi teorisi

Felsefi açıdan bakarsak, mutlak hakikati 
ancak Allah bilir anlayışı geliyor. Yani mutlak 
hakikat Allah’tadır. Bilgiye ulaşılabilir, keş-
fedilebilir. Bilim, insan emeğinin ürünüdür. 
Ancak mutlak bilgiye ulaşılamaz. Bilgimiz 
göreli olarak doğrudur. Burada bilgi teorisinin 
(Epistemolojinin) bilimsel kavrayışına yarayan 
bir zemin görüyoruz. İnsanlar mutlak hakikate 
ancak yaklaşabilirler. Dolayısıyla İslam felse-
fesinin bu tezi, aynı zamanda materyalizmin 
bilgi teorisiyle de örtüşüyor. 

İslam Uygarlığının Mutezile Okulunun 
büyük felsefecileri, akla önem veriyorlardı ve 
takiyyeyi hiç sevmiyorlardı. Bilgiye düşkün-
düler. İran’ın Büyük Şairi Firdevsî “Gücü-
müzle övünmeyi bir yana bırakalım da bilgi-
sizliğimizi itiraf edelim” der. Firdevsî, İslam 
dünyasının materyalist akımı olan Mutezile’ye 
bağlıdır. Şu sözü herhalde Peygamberin göğe 
çıkmasıyla ilgilidir: “Hiç kimse göğe diri diri 
çıkamaz.”1

Devlet ve ordu kuruculuğu

İslam Uygarlığı, devlet kuruculuğunda çok 
önemli bir atılım sağlıyor. Önce bedevî Arap-
lar devlet kurucusu olarak sahneye çıkıyor. 
Arkasından çağdaş uygarlığa katılan Türkler 
de daha ileri devlet örgütlenmeleri oluşturu-
yorlar. Arap seyyahı İbni Battuta, 14. yüz-
yılda Kuzey Afrika’dan Batı Asya dediğimiz 
coğrafyaya, Hazar’ın kuzeyine ve Karadeniz 

1 Firdevsî, Şahnâme, çev. Prof. Necati Lugal, Kabalcı Yayınevi, Birinci basım, İstanbul, Nisan 2009, s.17, 30, 235, 1031. Firdev-
sî’nin devlet teorisi ve felsefesi için bkz. Doğu Perinçek, “Yeryüzü hükümdarlığının sırları: Şahnâme”, Bilim ve Ütopya, sayı 
190, Nisan 2010.
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bozkırlarına kadar gidiyor. Buralarda kurulan 
devletlerde Türk hanedanlarının egemen oldu-
ğunu saptıyor.2

İslamiyet, Türk kavimlerinin devlet kurucu-
luğunda da yeni bir atılım, yeni bir olgunlaşma 
getiriyor. Türkler, İslam Uygarlığına devlet 
kuruculuğu için zemin oluşturan birikimleriyle 
ve ordu örgütleme kabiliyetleriyle giriyorlar. 
Türkler, böylece daha Abbasiler zamanında 
ve sonrasında uygarlığın önderliğini ele geçi-
riyorlar. 

Kılıç, Hz. Muhammed’i diğer peygamber-
lerden ayıran çok önemli bir olanaktır. Dev-
let kurmadan, devlet otoritesini sağlamadan, 
devletin zor gücünü örgütlemeden uygarlık 
yaratamazsınız. İslam’ın bütün tarihsel pra-
tiğinde devlet ve ordu kuruculuğunun rolünü 
görüyoruz. 

İslam ve Türk orduları, Marx ve Engels’in 
dikkatini çekiyor. Aralarındaki mektuplaşma-
larda, “nasıl oluyor da Asyalılar ve Müslü-
manlar 100 bin, 200 bin kişilik orduları besle-
yebiliyor ve büyük seferlere çıkarabiliyorlar” 
diye soruyorlar. Avrupalı krallıklar, 30-40 bin 
kişilik orduları sadece birkaç yüz kilometre 
taşırken, o Müslümanlar ve Türkler, Asya’da 
100 bin, 200 bin kişilik orduları 1000, 1500 
kilometre uzunlukta seferlere götürebiliyorlar. 

Marx, 2 Haziran 1853 tarihinde Engels’e yaz-
dığı mektupta Hindistan’daki Müslüman Babür 
hükümdarının 400 bin kişilik orduyla çıktığı 
Keşmir Seferi vesilesiyle şunları söylüyor:

“Arazide bulunan böyle büyük bir ordunun, 
büyük kitleler halinde insanların ve hayvanla-
rın nereden beslendikleri ve hayatlarını nasıl 
sürdürebilecekleri konusunda yaşadıkları zor-
luk anlaşılabilir. (…) Delhi’deki pazarları işle-
ten tüccarlar, seferde arazide de bu pazarları 
işletmekle yükümlüdürler; aynı şekilde küçük 
esnaf vs. ... Seyislere gelince, bütün bu fakir 
insanlar alışveriş yapmak ve gelir elde etmek 

için civar köyleri dolaşırlar, ki orada uygula-
dıkları başlıca ve alışılagelmiş yöntem tarlaları 
bir bütün olarak bir tür orakla biçmek, biçilen 
kısa otu dövmek veya yıkamak ve satmak 
üzere orduya getirmektir.”3

Marx ve Engels, İslam devletlerinin ve 
Türklerin büyük orduları binlerce kilometre 
uzunluğunda seferlere götürebilmesinin sır-
rını meta ekonomisinde buldular. Bu ordular 
büyük bir esnaf ve tüccar kitlesiyle birlikte 
sefer ediyorlar. Sefer yollarının çevresindeki 
coğrafyalarda üretilenler ticaret yoluyla, para 
ekonomisiyle alınıyor ve orduların ihtiyaçları 
karşılanıyor. Ordular, bu sayede uzun seferler 
yapabiliyorlar. 

Çocukluğumuzdan beri okuruz, yeniçeriler 
asma yaprağına altın takarak üzümü koparıp 
alırlarmış diye. Aslında bu bir efsane gibi geli-
yor ama bir gerçeği yansıtıyor. Osmanlı ordu-
ları da üzümü, un yapılacak buğdayı, atların 
yemini vb. parayla alan bir sistem kurmuşlar-
dı. Hindistan’da Babür İmparatorluğu’nda da 
böyle. Çünkü yağma yoluyla o uzun seferleri 
yapmak mümkün değil. 

İslam Uygarlığının bilime öncülüğü

İslam Uygarlığı, 8-15. yüzyıllar arasında 
insanlığın bilimsel çalışmalarına öncülük etti.4

Felsefeye ve evrim teorisine ilişkin katkılar

- İbni Haldun, 14. yüzyılda doğadaki çeşitli 
biçimler arasındaki geçişleri belirledi. Cansızın 
canlı varlıkların en ilkel biçimlerine dönüş-
tüğünü, bitkilerin en ilkel hayvan biçimlerine 
dönüştüğünü, hayvanların en gelişmiş biçimle-
rinin insana dönüştüğünü belirtti.5

- İbni Sina yeryüzünün sürekli hareket halin-
de olduğunu, karaların ve denizlerin konumu-
nun sürekli değiştiğini, dağ başlarında balık 
fosillerinin bulunmasının bunun kanıtı oldu-

2 İbn Battûta, Seyahatnamesi, çev. A. Sait Aykut, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000.
3 Karl Marx – Friedrich Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1963, c.38, s.252.
4 Bu başlık altında kaynak belirtilmeyen bilgiler şu kitaptan alınmıştır: Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, çev. Işık 

Soner, Kaynak Yayınları, İstanbul.
5 İbni Haldun, Mukaddime, çev. Turan Dursun, Kaynak Yayınları, c. I, 8. Basım, İstanbul, Nisan 2017, s.208 vd.
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ğunu saptadı. Vadilerin akarsuların yol açtığı 
erozyonun sonucu olduğu da İbni Sina’nın 
gözlemleri arasındaydı.

- İbni Sina, İbni Rüşd ve İbni Haldun başta 
olmak üzere bütün büyük İslam bilginleri, geç-
mişten kalan bilgilerin, gözlem ve tecrübeyle 
doğrulanmadığı sürece doğru sayılamayacağı-
nı ortaya koydular.

- İbn, Rüşd’e göre, “Hareket sonsuz ve 
süreklidir. Her hareketin nedeni kendisinden 
önceki harekettir. Hareket yoksa zaman da 
yoktur. Bir hareketin başlangıcı ve sonu oldu-
ğunu düşünemeyiz.”6

- İslam filozoflarının doruğu olan Mutezile 
Okulunun yaygın görüşüne göre, “Yoktan var 
etmek yalnızca bir efsanedir, bir masaldır. 
Evren aslında sonsuz bir oluşumdur, Tanrı’nın 
sürekli yaratmasıdır. Tanrı’nın kendisi yasal-
lık, düzen, evrenin aklıdır. Bu ilahi akıl, bilgiyi 
yaratarak insan ruhunu aydınlatır.”7

- “Eski ve modern yazarlara bildirmeliyim 
ki, kişisel gözlemlerle ve denemelerle doğru 
olduklarını kanıtlayabildiklerimi kitabıma 
aldım, doğru olduklarını kanıtlayamadıklarımı 
ya da gerçeğe aykırı olduklarını saptadıklarımı 
almadım.”8

- Firdevsî, 11. yüzyılda insanların diri diri 
göğe çıkamayacaklarını belirterek, Kutsal 
Kitapların mucizelerini reddetti.9

Güneş sistemine ilişkin buluşlar

- Biruni (973-1048), Kopernik’ten tam beş 
yüzyıl önce gündüz ve gece değişikliklerinin 
nedenini, Dünya’nın hem kendi ekseni çevre-
sinde hem de gezegenlerle birlikte Güneş’in 
çevresinde dönmesiyle açıklamıştı.10

- Arap Astronotları dünyanın ekliptik eği-
mini, yani Güneş yörüngesinin ekvatora göre 

eğim açısını kesin doğru olarak hesapladılar. 
Bunu bulma şerefi el-Fergani’ye aittir. Dün-
ya’nın Güneş çevresindeki hareketini de ilk 
kez Araplar gözlemledi. Yunanlılar Dünya ile 
Güneş arasındaki mesafenin her zaman aynı 
olduğunu iddia etmişlerdi. İlk kez Araplar bu 
mesafeyi doğru biçimde incelediler.11

- İbni Heysem gökyüzündeki bütün yıldız-
ların kendi ışıklarını saçtığını, sadece Ay’ın 
ışığını Güneş’ten aldığını tespit etti.12

- Muhammed bin Musa, Halife El Memun’un 
buyruğuyla yer çevresinin ölçülmesini gerçek-
leştirdi. Bir grup astronomla birlikte Musul’un 
batısındaki Sincar bölgesine gitti. Yeryü-
zü ölçümünü, Güneş ışını açılarından fay-
dalanarak ilk kez Eratosthenes yapmıştı. El 
Memun’un astronomları başka bir yol dene-
diler. Aynı noktadan hareket ederek bir grup 
kuzeye, diğer ise güneye doğru yola çıktılar ve 
“Teke Yıldızı” da denen Kutup Yıldızı’nı biri 
yükselirken diğeri de batarken görene kadar 
ilerlediler. Bu iki gözlemci grubunun ara-
sındaki mesafeden meridyenin bir derecesini 
hesapladılar ve bunu gerçekten hayret verici 
bir kesinlikle başardılar.13

- Uluğ Bey’in öğrencilerinden Ali Kuşçu, 
ekvatorun bir derecelik açısının büyüklüğün-
den hareketle, Dünya’nın büyüklüğünü hesap-
ladı.14

- Biruni, Dünya’nın Güneş etrafında döndü-
ğünü tartıştı. En uzun günün Bulgar ülkesinde 
17 saat, Yemen’de ise 12 saatten biraz uzun 
olmasının meridyenlerin dış bükey olduğunun 
kanıtı olduğunu belirtti. Ay’a vuran gölgesinin 
yuvarlak olmasına işaret ederek Dünya’nın 
küre şeklinde olduğunu kanıtladı.

- İbni Heysem (Alhazen) atmosfer kalınlığı-
nın 15 kilometre olduğunu hesapladı.15

6 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.336.
7 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.336.
8 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.348.
9 Firdevsî, Şahnâme, çev. Prof. Necati Lugal, Kabalcı Yayınevi, Birinci basım, İstanbul, Nisan 2009, s.235.
10 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.122.
11 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s120.
12 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.117, 119.
13 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.95.
14 Haidar Bammate, İslam’ın İnsanlık Kültürüne Katkısı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1.basım, s.62.
15 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.117 vd.
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- Hekim İbni Firnas, 880’lerde İspanya’da, 
tüy ve kumaşla kapladığı ilk uçağı yaptı. Bu 
uçakla uzun süre havada kalmayı ve süzülerek 
uçmayı başardı.16

Şehircilik

- Endülüs Emevilerinin Sultanı Büyük 
Abdurrahman döneminde, 10. yüzyıl orta-
sında, Kurtuba’da vezir ve memur evlerinin 
dışında 113 bin konut, 600 cami, 300 hamam, 
50 hastane, 80 okul, 17 yüksek öğretim kuru-
mu ve yüzbinlerce kitaba sahip 20 kütüphane 
vardı. 9. yüzyılda bu okullarda yalnızca 4 bin 
teoloji öğrencisi öğrenim görüyordu. O tarih-
lerde Konstantinopol dışında Avrupa’da hiçbir 
kentin nüfusu 30 binden fazla değildi, hiçbir 
kasaba ve köyde tek bir hastane ya da okul 
yoktu. Anılmaya değer hiçbir kütüphane hatta 
halka açık hamam yoktu. O tarihlerde kentlerin 
sokakları kaldırımsızdı, süprüntü ve pislik için-
deydi ve sağlıklı temizlikten yoksundu… Oysa 
950’li yıllarında 80 bin dükkânın bulunduğu 
Kurtuba sokaklarında en modern kaldırımlar 
yapılmıştı. Sokaklar, düzenli olarak arabalarla 
temizleniyordu ve ayrıca evlerin duvarları tes-
pit edilmiş lambalarla aydınlatılıyordu.17

- Halife el-Hakem, Kurtuba’da yoksul aile-
lerin çocuklarının bedava okutulacağı 27 okul 
kurmuştu.

Kitap ve kütüphanecilik

- Gerek Harun Reşit gerekse el-Memun, 
Bizans’a karşı kazandıkları savaşların ardından 
tazminat olarak ellerinde bulunan Yunan el 
yazmalarını istemişlerdir.18

- 9 ve 13. yüzyıllar arasında İslam ülke-
lerinde sahip olunan kitap sayısı, bir insanın 

toplumsal statüsünü belirlemede son derece 
önemli idi.19

- Bir gezgin, 891 yılında Bağdat’ta 100’den 
fazla kamuya açık kütüphane olduğunu sapta-
mıştı.

- 10. yüzyılda Necef’te 40 bin ciltlik bir 
kütüphane vardı.

- Maraga’da Nasıreddin et-Tusi 400 bin cilt-
lik bir kütüphane oluşturmuştu.

- Kahire’de Halife el-Aziz’in Fatımi Kütüp-
hanesi’nde 6500’ü matematik, 18 bini felsefe 
olmak üzere 1 milyon 600 bin cilt kitap vardı. 
Halife El-Aziz’in oğlu, iktidara geldikten sonra 
bu kütüphanenin yanına 18 salonlu yeni bir 
kütüphane yaptı.20

- Vezir el-Muhallabi, 963 yılında 117 bin 
cilt kitabı miras bıraktı.21

- İbni Addad 206 bin kitaba sahip olmakla 
ün yapmıştır. Aynı dönemde bir kadının bir 
milyon 50 bin kitap topladığı belirtiliyor.22

- Optiğin kurucusu İbni Heysem, Öklid’in 
bir cildini yazma karşılığında 75 dirhem aldı ve 
bu ücret karşılığında yarım yıl geçindi.

- 15. yüzyılda Paris’te Fransa Kralının Saray 
kütüphanesinde 2 bin kitap varken İstanbul’da 
Osmanlı Saray Kütüphanesinde 200 bin kitap 
bulunuyordu.23

- Kitapçılık aynen eczacılık gibi Arapların 
icadıdır.

Tıp alanındaki katkılar

- İbni Sina, sıcak sert şarapla kompres yapa-
rak yarayı iyileştirdi. Bunun sterilize edici etki-
si ancak Fransız Profesör Bordolu Masquelier 
tarafından 1959 yılında yeniden bulunacak ve 
penisiline eşdeğerde olduğu kabul edilecekti.24

16 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.107.
17 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.392 vd.
18 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.266-267.
19 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.274…281.
20 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.274…281.
21 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s. 274, 281.
22 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s. 274 vd.
23 Karoly Kos, Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Mimarisinin Doğu Kökeni, çev. Naciye Güngörmüş, Kaynak Yayınları, İstanbul: 

2008.
24 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.197.
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- Avrupa tıbbı, uyuşturma yöntemlerini 
Araplardan öğrendi. Arap hekimleri, sünger 
parçalarını haşhaş, kelebek ve banotu usare-
lerine batırarak güneşte kurutuyor ve kullana-
cakları zaman nemlendiriyor, hastanın burnuna 
koyuyorlardı. Burundaki mukoza bu karışımı 
çekiyor ve hasta derin uykuya dalıyordu. Böy-
lece ameliyatın acılarını duymuyordu.25

- Ortaçağ’da kilise, anatomi uygulamalarına 
ve otopsi yapılmasına karşıydı. Kiliseye göre, 
ölülerin dirildiği gün gövde bütünlüğü olma-
lıydı. Otopsi yapılırsa, dirildikleri gün parçaları 
bir araya gelemezdi. Hastalık, Tanrının insan-
lara günahlarından dolayı verdiği bir cezaydı. 
Aşı yaptırarak cezayı etkisiz kılmaya çalışmak, 
Tanrıyı öfkelendirirdi. Bu hurafeler, Avru-
pa’da, biyolojinin ve tıbbın gelişmesini baskı 
altına almıştı. Oysa aynı yıllarda İslam Uygar-
lığı tıpta büyük buluşlara imza atıyordu ve cer-
rahi dev adımlarla ilerliyordu. Örneğin, Müs-
lüman bilgin El-Biruni, Edinburgh Üniversitesi 
Kütüphanesinde bulunan “Al-Athar al-Baqi-
yah an al-Qurun al-Khaliyah” adlı elyazması 
kitabında, 914-943 yılları arasında yaşamış 
olan Ahmad İbni Sahl’ın doğum sırasında ölen 

annesinin karnından sezaryenle çıkartılarak 
yaşatıldığını anlatıyor. Bu elyazması kitapta, 
sezaryenin nasıl yapıldığını görüntüleyen bir 
minyatür de var. Bu minyatürde, dört erkek 
doktorun, hamileyken ölmüş annenin karnını 
yararak bebeği çıkardıkları gösteriliyor.26

- Büyük Fransız cerrahı Ambroise Pare’ye 
muazzam ününü sağlayan, 1552 yılında ilk 
kez onun tarafından yapıldığı sanılan büyük 
damarların bağlanmasını, O’ndan 600 yıl önce 
Arap Ebu’l Kasım bulmuş ve böylece ampütas-
yonları da önemli ölçüde geliştirmişti.27

- Ebu’l Kasım yetişmekte olan cerrahlara, 
yapay dikiş, kürk dikişi, karın yaralarında sekiz 
dikişi, ayrıca kedi bağırsaklarıyla yapılan diki-
şi, bağırsak yaralarında katgüt dikişi yapmayı 
öğretir. Bütün yaraların dikilmesi sırasında, 
özellikle göbeğin altındaki bölgedeki cerrahi 
müdahalelerde, öncelikle kalçaların ve ayakla-
rın yukarda tutulmalarını önerir. Batı, bu Arap 
mucidinden devralıp uyguladığı bu pozisyona 
20. yüzyılın başlarında, başarılı Alman cerrahı 
Friedrich Trendelenburg’un (1844-1924) adını 
verecektir.28

25 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.196.
26 Cengiz Özakıncı, “İslam Tarihinde Müslüman Toplumlarda Tıp Bilimleri ve Cerrahlık”, Bütün Dünya, Şubat 2014. Sigrid Hun-

ke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.196. 
27 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.195.
28 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.195.
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- 11. yüzyılda Araplar katarakt ameliyatını 
başarıyla yapıyorlardı.29

- 1210 Şam doğumlu İbni an-Nafis (ö. 
1298), Harvey’den 400, Servetus’tan ise tam 
300 yıl önce küçük kan dolaşımını buldu. 1924 
yılında Freiburg Üniversitesi’nden Mısırlı dok-
tor et-Tatavi bunu kanıtladı.30

- İslam dünyasında ilk hastaneler daha 8. 
yüzyılda açıldı. Batı’da ise ilk hastaneler Haçlı 
Seferlerinden sonra 12 yüzyılın sonlarında 
açıldı. Oysa 10. yüzyılın ortalarında sadece 
Kurtuba’da 50 hastane vardı.31

- İster zengin ister yoksul olsun bütün has-
talara ücretsiz bakılıyordu. Tıbbi tedavisi için 
hasta bir dirhem bile harcamıyordu. Yatak, 
yiyecek, bakım ve ilaçlar da bedavaydı. Ayrıca 
taburcu edilirken de hasta, elbise ve bir aylık 
yiyecek parası alıyordu.32

- 10. yüzyıl ortasında Bağdat hekim odasına 
üye 860 hekim vardı. Hükümetin hizmetin-
dekiler bu rakama dâhil değildi. O tarihlerde 
Kuzey Ren bölgesinde bir tek hekim bile 
yoktu.33

- İbni Sina verem hastalığının bulaşıcı bir 
hastalık olduğunu tespit etti. Güneş ışınlarının 
veremli hastalar için tehlikeli olduğunu da ilk 
kez tespit eden İbni Sina’dır.

- İbni Baytar, hayvansal ilaç ve mineraller 
hariç tam 1400 bitkisel ilacın adını, kullanma 
talimatını, yerine kullanılabilecek ilaçlarla ilgi-
li bilgileri topladı.

- Bugün hâlâ geçerli bir adet volan tabletle-
rini altın ya da gümüşle kaplamanın tarihi İbni 
Sina’ya kadar gider. İbni Sina altın ve gümüşü, 
kalbi ve kan dolaşımını düzenleyen maddeler 
olarak görmüş ve tabletleri bu maddelerle kap-
latmıştı.

- Yapay döllemeyi ilk kez Araplar denedi.34

- İbni Heysem görme yasalarını bulan bilim 
insanıdır. Işığın kırılmasının yasalarını bulmuş, 
karanlık odayı keşfetmişti. İlk okuma gözlüğü-
nü icat eden de İbni Heysem’dir. Optiğin kuru-
cusu olan bu büyük bilim adamı, Öklid’in bir 
cildini yazma karşılığı 75 dirhem alır ve onunla 
yarım yıl geçinirdi.

- İlk kamusal eczaneler 8. yüzyılda Halife 
Mansur döneminde açıldı. Eczacılık ve hekim-
lik birbirinden ayrıldı.

Avrupa Rönesans’ında  
İslam modası

İslam Uygarlığı, Mısır, Asur, Yunan gibi 
kadim medeniyetler ile kapitalist Batı Uygarlı-
ğı arasında bir köprü görevi de yaptı. Avrupa, 
kadim medeniyetlerin birikimini İslam dünya-
sından öğrendi. 

İslam Uygarlığı, Avrupa’da moda yarattı. 
Floransa gibi Rönesans’ın doğduğu üniversi-
telere baktığımız zaman bilim erbabı kafasına 
sarık sarıyordu. İslam’a özenme yaygındı.

Fernand Grenard, 13. yüzyıl Batı’sını Doğu 
ile karşılaştırır ve “inanılmaz fark vardı” sap-
tamasında bulunur. Avrupa o çağlarda “Arap-
ların öğrencisi idi” der.35

İslamiyet, yalnız fenni bilimlerde değil, dev-
let teorisi ve toplum biliminde de büyük atılım-
ları ve keşifleri temsil ediyordu. 11. yüzyılda 
Firdevsî, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, 
Nizamülmülk gibi ve 14-15. yüzyılda İbni 
Haldun gibi büyük bilim insanları Batı’nın dört 
yüzyıl önündedirler. Onlar, Machiavelli’nin, 
Morgan’ın, Engels’in hocası olan âlimlerdi.

Batı’da siyaset biliminde ilk devlet teorisini 
Machiavelli kurdu diye okutulur. Ondan dört 
yüzyıl önce Firdevsî’nin Şahnamesi, Yusuf Has 
Hacib’in Kutadgu Bilig’i, Nizamülmülk’ün 
Siyasetnamesi vb. vardı. Kaşgarlı Mahmut, 

29 Haidar Bammate, İslam’ın İnsanlık Kültürüne Katkısı, s.45.
30 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.180 vd.
31 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.149.
32 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.152-153.
33 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.157.
34 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.390.
35 Fernand Grenard, Asya’nın Yükselişi ve Düşüşü, çev. Orhan Yüksel, MEB Yayınları, İstanbul, 1992, s.31.
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Divanı Lügati Türk’ü Avrupa’nın Ansiklope-
distlerinden beş yüzyıl önce yazmıştı.

İslam dünyasının bilimsel eserleri Batı üni-
versitelerinin ders kitabı olarak okutuluyordu. 
Birkaç örnek verecek olursak:

- “Yoksullar için seyahat rehberi” yüzyıllar 
boyunca Paris’te, Köln ve daha birçok üniver-
sitede incelenmesi zorunlu bir ders kitabıydı.36

- Huneyn bin İshak’ın Isagoge’u, Razi’nin 
Kitabül Mansuri’si, İbni Zuhr’un Tesir’i, İbni 
Rüşd’ün Külliyat’ı ve İbni Sina’nın Kanun’u, 
16. yüzyılda nizamnameler gereği Batı üniver-
sitelerinde ders kitabıydı.37

- İbni Sina ve Razi 17. yüzyılın başların-
da Tübingen ve Öder kıyılarındaki Frankfurt 
Üniversitesi’nin ders programlarının temelini 
oluşturuyordu.38

- İbni Sina’nın Kanun’u ilk defa 1473 yılın-
da Milano’da basıldı. 1500 yılına kadar 16 
baskı yaptı. Aynı dönemde Galen’in iki ciltlik 
eseri sadece iki baskı yapmıştı. Kanun, izleyen 
yüzyılda 20 baskı daha yaptı. İbni Sina’nın 
kitabı, en fazla okunan tıp kitabı olarak dünya 
tarihine geçti.39

- Razi’nin çiçek ve kızamığa ilişkin küçük 
eseri, 1498 ve 1866 yılları arasında 40’tan 
fazla baskı yaptı.40

İslam, Türk ve Arap modası, Batı’nın 
büyük bestecilerini de etkilemişti. 16. yüzyılda 
Mozart dâhil Türk Marşı olmayan Avrupalı 
besteci yoktu.

İspanyol Malaguenaları ve müziği Endü-
lüs’teki İslam havalarıdır. Birçok büyük bes-
tecinin Arabeskleri var. 20. yüzyılın büyük 
Fransız bestecisi Debussy’nin Arabesque’leri 
örnektir.

Büyük Besteci Beethoven’in Atina Hara-
beleri adlı eserindeki Dervişler Korosu, ara 

nağmelerde “Büyük Peygamber Muhammed” 
diye haykırmaktadır. Koro Almanca olarak Hz. 
Muhammed’i şöyle yüceltiyor:

“Du hast in deines Aermels Falten 

Den Mond getragen, ihn gespalten.

Kaaba! Mahomet!

Du hast den strahlenden Borak bestiegen 

Zum siebenten Himmel aufzufliegen, 

Grosser Prophet Kaaba!”

Türkçesi şöyle:

“Sen kollarının arasında Ay’ı taşıdın ve 
böldün

Kâbe! Muhammed!

Sen göğün yedinci katına uçmak için, 

Işıklar saçan Barak’a bindin, 

Büyük Peygamber Kâbe”

Türklerin katkısı

Türkler, yalnız Atlı Çoban Kültüründen 
gelen devlet kuruculuğuyla ve ordu örgütleme 
yetenekleriyle değil, aynı zamanda âlimleriyle 
İslâm Uygarlığının yükselişinde eşsiz görevler 
yaptılar. El Harezmiler, Biruniler, İbni Sinalar, 
Farabiler, Horasan’daki Türk ve Fars kökenli 
diğer âlimler cebire, geometriye, logaritmaya, 
coğrafyaya, tıbba, felsefeye, devlet teorisine 
büyük katkılarda bulundular. Bu konuda Fried-
rick Starr’ın “Kayıp Aydınlanma” kitabının 
okunmasını öneririm.41

Tengricilik ve İslam

Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce de 
Tek Tanrıcı idiler. 

Türklerin tarih boyunca tek bir dinleri olma-
dı. Ancak eğer en eski Türklerin dininden söz 
edilecekse, o din bilim dünyasında Tengricilik/

36 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.227.
37 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.227.
38 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.227.
39 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.224.
40 Sigrid Hunke, Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi, s.224.
41 S. Frederick Starr, Kayıp Aydınlanma – Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı, çev. Yusuf Selman İnanç, 

Kronik Kitap, İstanbul: Mart 2019.
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Tanrıcılık diye adlandırılıyor. Ruslar, bu dine 
Tengri-yantsvo, Batı tarihçileri de Tengrism 
veya Tânrismus diyorlar.42

Dünyada ilk Tanrı sözcüğü, bugüne kadarki 
bilim dağarcığına göre Türkçedir. MÖ 4. Bin-
den söz ediyoruz. Sümer tabletlerindeki Tingir 
ile Türkçe Tengri/Tanrı ve Moğolca Tenri/
Tengri arasında köken birliği olduğu, tarihçiler 
ve dilciler arasında genel kabul görmüştür.43

Eski ve Orta Türkçedeki Tengri sözcüğü, 
Türkiye Türkçesinde Tanrı olmuş. Tengri, 
Türk dilinin bütün ağızlarında var. 

Hunlarda: Çengli=Tengri.44

Göktürklerde: Tengri, Türük Tengrisi.45

Divan-ı Lügat-it Türk’te: Tengri.46

Oğuz Kağan Destanı’nda: Tengri.47

Kıpçak/Kumanlarda: Tengri, Tengeri, Bey 
Tengri, Beyimiz Tengeri, Ata Tengri, Tengiri 
Ata.48

Azeri Türkçesinde: Tanrı.

Türkmenlerde: Tanrı.

Kazak ve Baraba Türkçesinde: Tengri, 
Tenri.

Kumuk Türkçesinde: Tenniri.

Sarı Uygur, Sagay ve Kırgız Türkçesinde: 
Tenir.

Oyrat ve Altay Türkçesinde: Teneri.

Sor Türkçesinde: Tegre.

Özbek Türkçesinde: Tängri. 

Hakas Türkçesinde: Tigir.

Karaçay Türkçesinde: Teyri.

Başkurt, Kazak ve Kazak Tatarları ve Uygur 
Türkçesinde: Tanri.

Soyon Türkçesinde: Der. 

Çuvaş Türkçesinde: Torı. 

Teleüt Türkçesinde: Tenere, Tenre. 

Yakut Türkçesinde: Tanara.49

İslam öncesi Türklerle ilişki kuran bütün 
gezginler ve tarihçiler, Türklerin Tek Tanrıya 
inandıklarını saptarlar. Örneğin Simokattes, 
Suriyeli Mikhael, Kalankatlı Moses, Monto 
Croce, Makdisî, İbni Fadlan, Türklerin “Bir 
Tengri”, “T’angri Han” dediklerini belirtirler.50

Tengricilik, felsefede Monoteist (Tekçi) idi; 
evrende her şeyin bir olduğunu kabul ediyordu. 
Bu açıdan İslam’daki Vahdeti Vücut felsefe-
siyle aynı çizgidedir. Bu felsefe, siyasal alanda 
dünyada tek otoriteyi savunan cihangirlik ve 
imparatorluk ülküsünde kendisini gösterir. 

Oğuz Kağan Destanı’ndaki Tengri, Tek 
Tanrı inancını yansıtır. Bu destan, Türklerde 
sınıflaşma ve devletin oluşması sürecinin iliş-
kilerini ve kurumlarını yansıtır. Oğuz Kağan’a 
“yer veren”, Tengri’dir.51

42 H. J. Klimkeit, “Die frühe Religion der Türken im Spiegel ihrer inschriftlichen Quellen”, Zeitschrift Für Religionswissenschaft 
3, s.191-206; Sören Stark, Die Alttürkenzeit im Mittel - und Zentralasiens, s.112.

43 Osman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi ilgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi, TDK Yayınları, Ankara, 1997; 
Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, Cilt I, TDK Yayınları, Ankara: 2007, 
s.857; Zeki Velidî Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Basım, İstanbul: Mayıs 2019, 
s.13,17; Roux, Türklerin Tarihi/ Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl, çev. Prof. Dr. Aykut Kazancıgil – Lale Arslan Özcan, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul: Şubat 2007, s.52; Landsberger, "Sümerler", Ankara DTCF Dergisi, 1943, N.5, s.95-69; V. Christian, Die 
Sprachliche Stellung des Sumerischen, Babilonica XII, Paris, 1932.

44 Talât Tekin, Hunların Dili, Doruk Yayımcılık, Ankara: 1993, s.10.
45 Talât Tekin, Orhun Yazıtları, Kültigin Güney 1 (s.20-21) ve Doğu 1 (s.24-25); Bilge Kağan, Kuzey 1, (s.44-45) ve Doğu 1 ve 10 

(s.50-53).
46 Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-it Türk, c.III, çev. Besim Atalay, TDK yayını, Ankara: 1941, s.376-377.
47 W. Bang - G. R. Rahmeti, Oğuz Kağan Destanı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970, s.3 ve 19.
48  K. Grønbech, Komanisches Wörterbuch, Türkischer Wortindex cu Codex Cumanicus, Kobenhavn 1942, s.183 vd.
49 Hepsi için bkz. Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesinde Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, c. II, TDK Yayınları, An-

kara 2007, s.857.
50 Osman Karatay, Türklerin İslam’ı Kabulü, s.122; Roux, A.g.e., s.129; A. Zeki Velidi Togan, İbn Fadlan’s Reisebericht, Leip-

zig: 1939, s.10.
51 W. Bang – G. R. Rahmeti, Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 1936, s.8, 23.
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Oğuz Kağan Destanı’nda Yeryüzü Hüküm-
darlığı Ülküsü, Oğuz Kağan’ın ağzından şöyle 
anlatılır: “Men Uygurnıng kaganı bola men, 
kim yırnıng tört bulungınung kaganı bolsam 
kerek turur; sinlerdin baş çalunguluk tilep men 
turur.”52

Günümüz Türkçesiyle: “Ben Uygurların 
Kağanıyım ve yerin dört köşesinin kağanı 
olsam gerektir. Sizden itaat dilerim.”

Destanın elde bulunan nüshasının sonlarında 
Oğuz Kağan, hayatını özetlerken sözü şöyle 
bağlar: “Kök Tengrige men ötedim.”

Bugünün Türkçesiyle: “Gök Tanrıya ben 
[borcumu] ödedim.”53

MS 8. yüzyılda Orhun ve Tonyukuk Yazıt-
ları’nda Şamanizm’in izine rastlanmıyor. Gök-
türk hakanlarının dini, Tek Tanrıcılıktı.54

Asya’nın imparatorluk kültürünün 13. yüz-
yıldaki büyük cihangiri Cengiz Han da Gök 
Tanrıya tapıyordu. İlkel kabile toplumunu 
yaşayan Moğolların eski inancı Şamanlıktı. 
Ancak Cengiz onları devlet işlerine karıştırma-
dı.55 Çünkü Şamanizm’le devlet kurulamaz ve 
dünyaya hükmedilemezdi. Gibbon, Cengiz’in 
dininin saf bir “deizm”, yani Yaradancılık 
olduğunu hayranlıkla belirtir.56

Şamanlık, Tek Tanrıya götürmez. Tek Tanrı 
inancı, Şamanlığın reddi ve kenarlara sürülme-
siyle ortaya çıktı ve gelişti. Yukarda Cengiz 
örneğini verdik. Kabile toplumlarının çözülüp 
hakanlıkların kurulması süreçlerinde aynı olayı 
görürüz.

Atlı çoban ekonomisine dayanan  
devlet kuruculuğu ve tek tanrı

Tek Tanrı düşüncesinin Öntürklerde MÖ 3. 
binlerde Atlı Çoban Kültürü temelinde doğ-

duğunu Og’dan Oğur’a başlıklı kitabımızda 
açıklıyoruz.57

Türklerin Tek Tanrı inancı, İslam Uygar-
lığına geçiş için esaslı birikim yaratmıştır. 
Öntürklerin MÖ 3. binyıllardaki ekonomisi 
Atlı Çoban Kültürü olarak adlandırılıyor. Atlı 
Çobanlar, at besledikleri için, tarla tarımcıla-
rından farklı olarak çok geniş bir coğrafyayı 
kontrol etmek zorundaydılar. Yüzlerce kilo-
metreye yayılan otlakların denetlenmesi, etkin 
bir otoriteyi ve güçlü bir silahlı örgütlenmeyi 
gerektiriyordu. Atlıların silahlı gücü yanında 
gökyüzündeki Tanrının otoritesi, atlı çoban 
ekonomisi için gerekli disiplini sağlıyordu. 

Türklerin devlet ve ordu kuruculuğunun 
kökleri bu ekonomik kuruluşa dayanır. Atlı 
çobanlar, örgütlenme ve savaş yetenekle-
ri sayesinde Mezopotamya, Hint ve Çin’in 
verimli ırmak boylarındaki zenginliklere hük-
mederek devletler kurdular. Tek Tanrı ise, Atlı 
Çoban Kültürünün geniş coğrafyada tek güçlü 
otorite ihtiyacının gereği olarak doğdu. 

1930’larda Viyana Okulu diye anılan Kop-
pers, Menghin, Schmidt gibi etnologlar, Atlı 
Çoban Kültürünün asıl kurucularının Öntürkler 
olduğunu bilimsel kanıtlarla ortaya koymuş-
lardır. Aslında Cermen Milliyetçisi olan bu 
bilim insanları, Önindocermenlerin Atlı Çoban 
Kültürünü Türklerden aldıklarını açıklıyorlar. 
Almanca yazdıkları bilimsel kitaplar, ne yazık 
ki Türkçemize kazandırılmadı. Bu büyük işi 
üstlenecek olan bilim insanlarımıza şimdiden 
teşekkür ediyoruz.58

Gök Tanrı ve Şamanizm

Bugün İslamiyet’e karşı Türklük adına 
Şamanizm güzellemeleri yapanlar, Türklüğü 
medeniyet karşıtı bir konumda tanımlıyorlar. 

52 Oğuz Kağan Destanı, s.5, 21.
53 Oğuz Kağan Destanı, s.14, 29.
54 Talât Tekin, Orhon Yazıtları, s.173.
55 Vernadsky, Moğollar ve Ruslar, çev. Eşref Bengi Özbilen, Selenge Yayınları, İstanbul: 2007, s.17 vd.
56 Osman Karatay, Türklerin İslam’ı Kabulü, s.122; Roux, A.g.e., s.129; A. Zeki Velidi Togan, İbn Fadlan’s Reisebericht, Leip-

zig 1939, s.10.
57 Bkz. Doğu Perinçek, Og’dan Oğur’a, Kaynak Yayınları, Geliştirilmiş 5. Basım, Nisan 2019, s.132 vd.
58 Bkz. Wilhelm Koppers, “Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik”, Belleten, Ekim 

1941, Cilt V, Sayı 20, s.439-480. Viyana Okulu’nun konumuzla ilgili çalışmaları konusunda Gökhan Dağtekin arkadaşımın 
hazırladığı kaynaklar şöyle: Wilhelm Koppers (Ed.), “Die Indogermanen- und Germanenfrage: neue Wege zu ihrer Lösung”, 
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Çünkü Şamanizm, uygarlık öncesi toplumların 
inancıydı. İslam öncesinde devlet kuran, mede-
niyet kuran Türklerin dinleri Tek Tanrıcılıktır, 
Budizm’i ve Maniheizm’i kabul edenler de 
oldu. İslamiyet’ten sonra devlet kuran Türkler 
ise Müslüman’dı veya Müslüman oldular.

Orta Asya’da konfederasyonlar, imparator-
luklar kuran İskitlerin, Hunların, Göktürkle-
rin, Dokuz Oğuz/Uygurların, Kırgızların, On 
Ok/Türgişlerin hâkim sınıflarının inancı Gök 
Tanrı idi, Şamanizm değildi. Uygarlık kuran 
Eski Türklerin, Hun, Göktürk, Uygur, Kırgız, 
Kıpçak, Oğuz, Tatar vb. hakanları ve beyleri 
Şaman inancında değillerdi, hepsi de Tengri 
dinine bağlıydılar. Bizim bugün Mete dediği-
miz Modu, Kutluk Kağan, Bilge Kağan, Kül 
Tigin, Mu Han, Bögü Kağan, Su-lu Kağan, 
Almuş Han, Berke Han, Türk Kağanları ve 
beylerinin Şamanlıkla bir ilgileri yoktu. Otori-
telerini Tengri’den alıyorlardı. 

Şamanizm üzerine ilk önemli araştırmayı 
yapan Prof. Dr. Abdülkadir İnan’ın belirtti-
ği üzere, “Herhalde büyük imparatorlukla-
rın kurulduğu devirlerde imparatorluğa dâhil 
bütün uluslar için Gök-Tanrı kültü müşterek 
ve umumi bir kült olarak kabul edilmiştir. (...) 
Orta Asya’da devlet kuran sülalelerin hepsinde 
Gök-Tanrı kültünün bulunduğunu Çin kaynak-
ları tespit etmişlerdir.”59

Şamanlık din değildir, dinlerin öncesindeki 
kabile toplumlarında görülen bir inanç sistemi-

dir. Kaşgarlı Mahmut, 11. yüzyılın sonlarında 
yazdığı Divan-ı Lügat-it Türk’te, Şaman’ın 
Türkçe karşılığı olan Kam’ın sihirbaz olduğu-
nu, efsun ve falcılık yaptığını belirtir.60 Yusuf 
Akçura ve Ziya Gökalp gibi Türk Milliyetçi-
liğinin önde gelen düşünürleri, Fuat Köprülü, 
Prof. Dr. Abdülkadir İnan, Prof. Dr. Osman 
Karatay gibi ciddî Türk tarihçileri ve Radloff 
ve Roux gibi Türk tarihine büyük emek vermiş 
bilim insanları da bu tarihsel gerçeği kabul 
ederler.61

Dinler nasıl yalnız Türklere ait değilse, 
Şamanlık da yalnız Türklere özgü değildir. 
Şamanlık, Tarih Öncesinde, kabile döneminin 
toplumlarında görülür, uygarlıkla birlikte orta-
dan kalkar.

Şamanizm ya da büyücülük, kuşkusuz 
Asya’nın örgütlenme düzeyi geri, uygarlık 
öncesi toplumlarında hep oldu. Hakanlıkların 
merkezlerinde ve beyler sınıfı içinde Tengri 
inancı geçerli iken kenarlarda, orman kabileleri 
içinde hâlâ Şamanizm’e, yani büyücülüğe rast-
lanıyordu.62 Büyük tarihçi Roux, Tengri’nin 
“her şeyden önce imparatorluk tanrısı” oldu-
ğunu belirterek işin özüne dikkat çeker.63 Bilge 
Kağan’ın oğlunun adı Tengri Kağan’dır. Uygur 
Kağanı Bögü Kağan da, daha sonra Tengri 
Kağan adını almıştır.

Hakanlık ve imparatorluk kuran Türklere 
büyücülük yakıştırmak, onları ilkel ve barbar 
sınıflaması içine atan, tarih dışı bir bilgisiz-
liktir.

Pustet, Salzburg, 1936. Bd. 1, 411 sayfa (İndocermenler ve Cermenler Sorunu: Çözümü için Yeni Yollar) Bu kitap, Cermenlerin 
Asyalı kökeni ve Atlı Çoban Kültürü üzerine bir derleme. Koppers’in, kitabın yayıncısı olarak 200 sayfadan uzun bir çalışması 
var. Ayrıntı için bkz. Sci-Hub | Die Indogermanen- und Germanenfrage: Neue Wege zu ihrer Lösung. Language, 25(2), 195 | 
10.2307/409944. Wilhelm Schmidt/ Wilhelm Koppers, "Gesellschaft und Wirtschaft der Völker", Habbel, Regensburg, 1924. 
“Halkların Toplum ve Ekonomisi" başlıklı bu kitap "Der Mensch aller Zeiten: Natur und Kultur der Völker der Erde" serisinin 3. 
cildi. (Bütün Zamanlarda İnsan: Dünya Halklarının Doğası ve Kültürü). Yayıncı: Hugo Obermaier, 3. Cildin yayıncısı: Schmidt 
ve Koppers (3. cilt 793 sayfa) Oswald Menghin, "Weltgeschichte der Steinzeit" (Taşdevrinin Dünya Tarihi), Schroll, Viyana, 
1931 (648 sayfa). Wilhelm Schmidt, "Der Ursprung der Gottesidee: Eine historisch-kritische und positive Studie" (Tanrı Dü-
şüncesinin Kaynağı: Tarihsel-eleştirel ve Pozitiv bir İnceleme) 3: Abt. 2, Die Religionen der Urvölker (Eski Halkların Dinleri); 
2. Die Religionen der Urvölker Asiens und Australiens (Asya ve Avusturalya’nın Eski Halklarının Dinleri), cilt 3, bölüm 2: 2, 
Aschendorff, Münster i. W., 1931. Bu eser 12 ciltten oluşuyor. Türk tarihi açısından özellikle 3. cilt önemli (1155 sayfa).

59 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, 5. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 2000, s.26.
60 Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-it Türk, III, s.157 ve 443.
61 Bkz. Ziya Gökalp, Türk Medeniyet Tarihi, Kitaplar 1, Yapı Kredi Yayınları, s.339; Abdülkadir İnan, A.g.e., s.1; Osman Karatay, 

A.g.e., s.124; Osman Karatay, İran ile Turan, Genişletilmiş 2. Baskı, Ötüken Yayınları, s.91 vd.; Wilhelm Radloff, Türklük ve 
Şamanlık, Türkçesi: A. Temir, T. Andaç, N. Uğurlu, Örgün Yayınları, İstanbul, Mart 2008.

62 George Vernadsky, A.g.e., s.27.
63 Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, çev. Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Kabalcı Yayınevi, s.114 vd., s.117.
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Tek Tanrı:  
Cihan imparatorluğunun ideolojisi

İmparatorluk kuran Türk hakanlarının ve 
beylerinin Tanrısı tekti. Çünkü otoritenin tek 
olması, bölünmemesi gerekiyordu. Tengrici-
lik, cihan hükümdarlığının ideolojisiydi. Nasıl 
gökyüzünde tek bir güneş varsa, yeryüzünde 
de tek bir hükümdar olmalıydı. 

Hunların hükümdarı olan Şan Yü, yeryüzü 
hükümdarlığı ülküsünü Tanrıya dayandırıyor-
du. Macar tarihiçisi Rasonyi’nin belirttiği gibi 
Atilla, örgütçülüğü ve yüksek sınıfın hâkimiyet 
ülküsünü Doğu’dan Batı’ya götürdü. Atilla’nın 
Gotlar ve Vandallar gibi Roma’yı yağmala-
yacak kudreti vardı. Fakat ülküsü yeryüzü 
hükümdarlığı idi. Roma’nın yerine oturarak, 
anarşi içindeki yağmacılık dünyasını genel bir 
barış birliği içinde toplamak istedi.64

Türk kağanı, Çin kaynaklarına göre, MS 
585’te şöyle diyordu:

“Ben büyük Tuküelerin kağanı Şe-tu ve 
Suilerin vasalı I-li-kü-lu Şad Şa-po-lo-mo-ho 
Kağan, Gökyüzünde nasıl iki güneş yoksa, 
yeryüzünde de sadece bir hükümdarın hüküm 
sürmesi gerektiğine inanıyorum. Ve tek gerçek 
imparator, Büyük Suilerin imparatorudur.”65

Göktürk Kağanı, güçlü olduğu zaman, gök-
yüzündeki tek güneştir; Çin’e tâbi olduğu 
zaman da o güneş, Çin imparatorudur. Güneş, 
her zaman tektir. Güneşin tekliği, yeryüzü 
imparatorluğu ülküsünün esasıdır. 

Bu yeryüzü hükümdarlığı ideolojisi, 8. yüz-
yılda Orhun Yazıtları’na şöyle kazındı: “Tengri 
tek tengri yaratmış Türük Bilge Kağan.”

Abbasi Sultanı Harunreşit, Veziri Bermeki-
ler’i bertaraf ederken şu hükmü açıklıyordu: 
“Gökyüzünde iki güneş olmaz.”66

Kaşgarlı Mahmut, 11. yüzyılda, Divanı’na 
şöyle yazdı: “Tanrı Türk kağanlığını gökyüzü-
nün katmanları arasına yerleştirdi. Onlara Türk 
adını ve egemenliğini verdi. Çağının kağanları-
nı Tanrı Türklerin arasından çıkardı.”67

Ermeni tarihçisi Kiragos, Tatar imparatorla-
rını anlatırken, şöyle yazar: “Hükümdarlarını 
Allah’la eşit tutuyorlardı. Dünyayı ikisinin 
paylaştıklarını, göğün Allah’a, yerin hakanları-
nın payına düştüğünü kabul ediyorlardı.”68

Moğol imparatoru Mengü Han, Fransa Kralı 
IX. Louis’ye şu bildirimde bulunuyordu: “Son-
suz Tanrının buyruğudur bu: Gökte ancak bir 
sonsuz Tanrı vardır. Yeryüzünde de ancak bir 
efendinin olması gerekir. O da Cengiz Handır.”69

14-15. yüzyılda Timur’la noktayı koyalım: 
“Nasıl gökyüzünde tek bir Tanrı varsa, yer-
yüzünde de tek bir hükümdar olması gerekir.”

Bu cihangirlik felsefesi, İslamiyet’in 
“Allahtan başka ilah yoktur” inancıyla buluştu. 
Allah’ın birliği, otoritenin vahdeti için esaslı 
ideolojik kaynak oluşturuyordu. 

Tek Tanrı, bir uygarlık dini olduğu için, 
Türklerin İslâmiyet’i kabulü için uygun bir 
zemin oluşturdu. Türkler, 8-9. yüzyıllarda 
İslam Uygarlığıyla temasa geçince Müslü-
manlığın Tek Tanrı inancına ve Vahdeti Vücut 
felsefesine yabancı değillerdi. 

Müslümanlığı kabul eden Türkler tica-
ret uygarlığı kurmuşlardı ve ticaret yollarını 
denetliyorlardı. İslamiyet, ticaret uygarlığının 
dini olarak Türklerin gelişme rotasına yanıt 
veriyordu. 

Türklerin kılıç zoruyla Müslüman oldukları 
iddiası, tarihin dışından ileri sürülen bir hura-
fedir. Prof. Dr. Osman Karatay’ın vurguladığı 
üzere, “Kılıç Türklerin elindeydi.”70

64 Rasonyi, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara: 1996, s.45.
65 Liu Mai Tsai, Die Chinesische Nachrichten zur Geschichte der Osttürken 1-2, Wiesbaden 1958; Çin Kaynaklarına Göre Doğu 

Türkleri, çev. Ersel Kayaoğlu-Deniz Banoğlu, Selenge Yayınları, İstanbul, s.77.
66 Goethe, Doğu Batı Divanı, Senail Özkan’ın açıklamaları ile, Ötüken Neşriyat, 2009, s. 317.
67 Kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügat-it Türk.
68 Hasan Oktay, Ermeni Kaynaklarında Türkler ve Moğollar, Selenge, İstanbul: 2007, s.53.
69 Rasonyi, A.g.e., s.52.
70 Prof. Dr. Osman Karatay, bu tarihsel olguyu Karahanlılar, Bulgarlar, Hazarlar ve diğer Türk kavimleri örneğinde tarihsel ka-

nıtları göstererek akıcı bir dille açıklıyor. Bkz. Türklerin İslam’ı Kabulü, s.143-152, 197. Yine bkz. İsmail Hami Danişmend, 
Türklük ve Müslümanlık, s.39-45. Yine bkz. Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Türkler Nasıl Müslüman Oldu?, Alya Yayınları, 1. 
Basım, İstanbul: Haziran 2019; Yatağanoğlu Alimcan, Türklerin İslamlaşma Serüveni, Berfin Yayınları, İstanbul: Mart 2018.
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Çağın uygarlık öncüsü, Emevî ve Abbasî 
imparatorlukları idi. Zamanın Arap Uygarlığı 
hem o dönemin dünyasında hem de günümü-
zün bütün tarihçileri tarafından “Çağın uygar-
lık öncüsü olarak” kabul edilir. O nedenle 
Türkler, çağın uygarlığı içinde öncü konum-
lara yönelirken İslâmiyet’i kabul etmişlerdir. 

Türklerin uygarlaşma tarihinin doruğu

İslâmiyet, Türklerin Ortaçağ’daki uygar-
laşma ve imparatorluklar örgütleme sürecinin 
doruğu olmuştur. 

Tek Tanrı inançları nedeniyledir ki, Türk 
hakanları İslamiyet’i kolayca benimsediler. 
İslamiyet, o zaman en gelişmiş inanç ve değer-
ler sistemiydi. Hz. Muhammed’in önderlik 
ettiği Ticaret Devrimini düzenleyen İslamiyet, 
Türk hakanlıklarının ticaret yollarını kontrol 
sistemi için, çağın en gelişmiş tecrübesi ve ide-
olojisiydi. Türkler, büyük uygarlık atılımlarını 
İslamiyet’e katılarak başardılar.

Türk hakanlıklarının İslamiyet’i kabulüyle 
birlikte, uygarlığın önderliği de Türk dev-
letlerine geçti. Dünya uygarlığının öncüleri, 
10-15. yüzyıllarda Araplar, Farslar ve Türk-
lerdi. Starr, “Kayıp Aydınlanma” kitabında bu 
olayı çok güzel anlatıyor. 

Batı’da bilim ve sanat, 15. yüzyıldan sonra 
İslam Uygarlığından beslenerek gelişti. 

Sözün kısası, Müslüman olmak Türkleri 
gericileştirmedi. Tam tersine o çağda İslami-
yet, Türk hakanlıklarının büyük medeniyet 
atılımı için, zamanın en ileri değerler ve hukuk 
sistemiydi. 

İşte bu nedenledir ki, Müslüman olan Kar-
luklar, Uygurlar, Oğuzlar, Tatarlar ve Mem-
lüklü Kıpçakları büyük imparatorluklar ve 
uygarlıklar kurdular. Şamanlıkta ya da Büyü-
cülükte kalanlar, medeniyet havzasına gire-
mediler. Hıristiyan ve Musevi olan Türkler ise 
ayakta kalmadılar. 

Atatürk’ün “Türklerin büyük medeniyet 
vasfı” dediği özellikleri nedir? Çağın mede-
niyetine sırt çevirmek, Asya’nın kenarların-
da çobanlıkla uğraşıp şaman davulu çalmak 

mıdır; yoksa İskitlerin, Hunların ve Göktürk-
lerin medeniyet atılımını İslamiyet havzasında 
yeni bir atılımla sürdürerek Uygur, Karahan-
lı, Selçuklu, Osmanlı, Memlük, Altınordu, 
Timurlu, Çağatay devletleri örneğinde olduğu 
gibi dünya uygarlık tarihinde önder konumlar-
da olmak mıdır?

İslam uygarlığının  
Türk tarihindeki rolü

Yukarda açıklanan tarihsel nedenlerle 
“Müslümanlığın Türklüğe pranga vurduğu”, 
“İslam’ın Türklüğün geri kalmasına sebep 
olduğu” gibi görüşler geçersiz ve temelsizdir. 

Müslümanlığı kabul eden Türkler devlet 
kurmuş ya da var olan devletlerini geliştirmiş, 
feodalizmin ileri aşamalarına geçmiş ve ticaret 
yollarına hükmetmişlerdi. Onlar, İslamiyet’i 
kabul ettikten sonra çağdaş uygarlığın öncü 
konumlarında bulundular.

İslam’ı kabul etmeyen bir kısım Türk kavim-
leri ise tarihin kenarındaydılar ve tarihin kena-
rında kaldılar. 

Müslüman olmayan Türkler, kuzeyde Hıris-
tiyanlaşan Kıpçak-Kumanlar, Musevi olan 
Karaylar, Uzak Asya’da kabile inancında kalan 
Tubalar veya Yakutlar bir uygarlık yaratamadı. 
Hıristiyan ve Musevi olan Türkler, Kıpçak/
Kuman, Peçenek, Bulgar veya Karay ve Gaga-
vuz örneklerinde görüldüğü gibi Rus bozkı-
rında veya Doğu Avrupa’da diğer halklara 
karışmış ve erimişlerdir. 

Uygarlık alanında yeni atılımlar yapanlar, 
9-10. yüzyıldan itibaren İslamiyet’i kabul eden 
Türk kavimleri oldu. Karahanlı, Gazneli, Har-
zemşah, Selçuklu, Osmanlı, Altınordu, Özbek 
Hanlığı, Çağatay, Timur İmparatorluğu, Kırım 
Hanlığı gibi devletler, uygarlık tarihindeki yer-
lerini aldılar. 

Çok öğreticidir: Karadeniz bozkırlarına iki 
yüzyıl hükmeden Kıpçakların Hıristiyanla-
şan kolları olan Kumanlar, Doğu Avrupa’da 
Rusya ve Doğu Avrupa halklarına karışırken 
aynı Kıpçakların Müslüman olanları Mısır’da 
1240’tan 1517’ye kadar kendilerinin Devlet-it 
Türkî adını verdikleri Memlûklu Devletini kur-
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muş ve medeniyet yaratmışlardır. 13. yüzyılda 
Türkçenin çok önemli eserlerini yazdılar.71

Çağdaş uygarlığın tarihselliği

Atatürk, çağdaş uygarlığın önünde yer alma 
hedefini göstermişti. Demek ki çağdaş uygar-
lığın tarih içinde değişen bir içeriği var. Oysa 
Atatürkçü olduğunu söyleyen kimilerinin yaz-
dıklarına bakıyoruz, “çağdaş uygarlık” kav-
ramını tarihsel sürecin dışında tanımlıyorlar.  
Oysa 20. yüzyılın çağdaşı ile, Hz. Muhammed 
veya Selçuk Bey veya Attila döneminin çağ-
daşı aynı mı? 

- Çağdaşlık donmuş bir kalıp mı? 

- Bütün tarih boyunca çağdaşlığın tek bir 
tanımı mı var? 

- Dün çağdaş olan bugün de çağdaş mı? 

- Bugün çağdaş olan, dünkü çağdaşı da 
tanımlıyor mu?

- Fatih Sultan Mehmet uçağa binmediği için 
çağdışı mı?

- Satuk Buğra Han, Atatürkçü olmadı diye 
asılmalı mı?

- Almuş Han veya Berke Han, Fransız Dev-
riminin yoluna girmediler diye giyotine mi 
yollanacaklar? 

- Bilge Kağan kardeşi Kültigin ile birlikte 
sosyalist devrim yapmadı diye kurşuna mı 
dizilmeli?

Bu soruların hepsi uyarıcıdır. Kimi sözde 
Atatürkçülerin yazdıklarına bakarak söylüyo-
ruz: Tarihsel olmayan bir “çağdaşlık”, bilimsel 
olmayan bir “ilericilik”, tarihin dışında duran 
bir “Atatürkçülük” var. 

İslam öncesi Türk tarihine bakalım: Hun-
ların sönüşünden sonra, 6. yüzyılda bu kez 
Göktürklerle birlikte yeni bir Türk Çağı baş-
ladı. Gumiliev, 6. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar 
Çin’den Batı Asya’ya uzanan ticaret yollarında 
Türkçe konuşulduğuna dikkat çeker. O yolların 
üzerindeki bütün halklar Türkleşme sürecine 
girmişlerdi. 

Yükselen Türk devletleri ve halkları bu 
çağda İslamiyet’le temasa geldiler. Müslüman 
oldular ve çağdaş uygarlığın başına geçtiler. 

Son zamanda rağbette olan bir söz var, 
“empati yapmak” diyorlar. Biz “duygudaş 
olmak” diyelim. Gelin Satuk Buğra Han ve 
Selçuk Bey ile duygudaş olalım.

Satuk Buğra Han, Müslüman olduktan son-
raki adıyla Abdülkerim Satuk Buğra Han, 
Karahanlı Hükümdarıdır. 922 tarihinde doğ-
muş, 955 yılında ölmüştür. 

Zaman 10. yüzyıl. Çağdaş uygarlık: İslam 
Uygarlığı. Bazıları rahatsız olsalar da çağdaş 
uygarlık o tarihte Arap Uygarlığı. 

Siz Satuk Buğra Han’sınız. Hükümdarsınız. 
Ticaret yollarını denetim altına alma rotasında 
büyük bir devletin başındasınız. İslamiyet ile 
temas halindesiniz. Hangi seçimi yapacaksınız?

Atatürkçü olma şansınız yok, Marksist ya da 
Leninist ya da Liberal Devrimci olma şansınız 
da yok; 10. yüzyıldasınız, erken gelmişsiniz şu 
kahpe dünyaya.

Satuk Buğra Han, maalesef Atatürkçü ola-
mazdı ama Atatürk’ün bin yıl sonraki öğüdünü 
tuttu ve çağdaş uygarlığın önünde olma yolunu 
seçti. Zaten halkı Müslüman olmaya başlamış-
tı, o da Müslüman oldu. Peki gerici mi oldu? 
Hayır, çağdaş uygarlık yolunu seçti, dahası 
çağdaş uygarlığın öncü konumunda olmayı 
seçti. 

Zamanın çağdaş uygarlığı İslam Uygarlığı 
idi. Yalnız Satuk Buğra Han için değil, yeryü-
zündeki bütün ülkeler ve halklar için çağdaş 
uygarlık İslam Uygarlığı idi, Arap Uygarlığı 
idi o tarihte. O gün ve bugün de Avrupalısının 
Amerikalısının kabul ettiği bir gerçektir bu. Bir 
de Çin Uygarlığı vardı. Çin de zamanın ileri 
uygarlığı idi ama kenarda idi. 

Gelin bir de kendimizi Selçuk Bey’in yerine 
koyalım. Oğuz Yabgularının, Oğuz Hükümda-
rının komutanlarındandı. Selçuklu Devleti’ni 
kurmaya giden bir yol vardı önünde. 960 yılın-
da Seyhun Irmağı çevresine hâkim oldu. O’nun 

71 Memlükler, kendilerinden Türk diye söz ediyorlardı, Osmanlıları ise Türkmen diye anıyorlardı. Türkçenin Divanı Lügat-it 
Türk’ten sonra ilk önemli sözlüklerini onlar yazdı: Bkz. El-Kavânînü’l Külliyye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye, Yay. Haz. Prof. 
Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. M. Sadi Çögenli, Doç. Dr. Nevzat H. Yanık, TDK Yayınları, Ankara: 1999 ve Ed-Dürretü’l Mu-
diyye Fi’l-Lügati’t- Türkiyye, yay. Prof. Dr. Recep Toparlı, TDK Yayınları, Ankara: 2003.
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da önünde Satuk Buğra Han’ın karşılaştığı soru 
vardı. Çağdaş uygarlığa katılmak ve dahası 
öncü olmak ya da olmamak.  Shakespeare’in 
“To be or not to be” dediği gibi, olmak rotasına 
girdi, önderlik ettiği Oğuz kabileleriyle birlikte 
İslamiyet’i kabul etti. O zaman İslamiyet seçi-
mi, aslında çağdaş uygarlık seçimiydi. Önlerin-
de Musevilik seçeneği de vardı. Selçuk Bey’in, 
oğullarının Mikail ve İsrail gibi adlarına ve 
tarihe bakarsak bir tereddüt dönemi de oldu. 
Ancak o zaman “Tek Yol İslam”dı. 

Selçuk Bey’i, tıpkı Fatih’i ve Kanuni Süley-
man’ı eleştirdiğiniz gibi niçin laikliği benim-
semedi, niçin şapka giymedi ve kravat takmadı 
diye eleştirebilirsiniz. Ama o zaman uygarlığın 
başlığı sarıktı. Avrupa Rönesans’ında, Flo-
ransa’da, Bologna’da, Endülüs kentlerinde-
ki üniversitelerde moda, Arap sarığı sarmak-
tı. Kimileri o zamanın medeniyet ikliminde 
bulunsalardı, bugün yaptıkları gibi Arapları 
hor görmeyecek, Avrupa ve Amerika’ya yılış-
mayacak, Arap Uygarlığı içinde bir konum 
kazanmaya bakacaklardı.

İslamiyet’i kabul eden Türk hakanlarının 
hepsinin hikâyesi aynıdır: Türgiş Kağanı 
Su-Lu Kağan, Bulgar Kağanı daha sonra Cafer 
Bin Abdullah adını alan Almuş Han, 13. yüz-
yılda Altınorda Hükümdarı Berke Han, devlet-
lerini büyütme, ticaret yollarına hükmetme ve 
zenginleşme sürecinde çağdaş uygarlık yolunu 
seçtiler, başka deyişle İslam Uygarlığına dâhil 
oldular ve önderliği ele geçirdiler. 

Birunî, İbni Sina, Harezmî, Farabî, Kaşgarlı 
Mahmut, Yusuf Has Hacip, Nizamülmülk, 
Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Baybars, Sey-
fettin Kuduz, Uluğ Bey, Ali Şir Nevai, Piri 
Reis, Mimar Sinan gibi ulu kişiler, İslam 
Uygarlığına geçen Türklerin içinden çıktı.

Türkler, daha Abbasiler döneminden itiba-
ren İslam Uygarlığının önderi ve kılıcı olmaya 
başlamışlardı. 15. yüzyıla kadar önderlik, Türk 
imparatorluklarının ve devletlerinin elinde ola-
caktır. İbni Haldun, Mukaddime’de Türklerin 
savaşçı karakterleri ve kahramanlıkları nede-
niyle İslam dünyasında egemenliği ele geçir-
diklerini, devletin onuru olduklarını ve İslam’ı 
kurtardıklarını belirtir.72

Tarihin dışından sorulara  
tarihin içinden yanıtlar

Tarihin dışından yöneltilen sorular var: Türk-
ler 9. yüzyıldan sonra Müslüman olmasalardı, 
yine uygarlığın öncüsü olmayacaklar mıydı, 
İstanbul’u fethetmeyecekler miydi? Vb. vb.

Bunlar bilimin önümüze koyduğu sorular 
değildir. Çünkü Türkler Müslüman olmuşlardı, 
Müslüman olarak çağdaş uygarlığın önüne 
geçmişlerdi ve Müslüman Türkler İstanbul’u 
fethetmişlerdi. 

“Hayatta en hakiki yol gösterici” dediğimiz 
bilim var ya, işte o bilim, olsaydı ve bulsaydı 
ya da olmasaydı ve bulmasaydı ile ilgilenmez. 
Bilim, olmayanlarla değil, olanlarla ilgilenir. 
Bilim, pratikten üretilir, yoksa olmayanlardan 
değil. Çünkü olmayanın neresinden tutacak-
sınız?  

Bilimin konusu tarihsel süreçlerin açıklan-
masıdır. Olay şudur: Müslüman olan Türkler, 
çağdaş uygarlığın öncüsü oldular. Müslüman 
olmayan Türkler ise uygarlık süreçlerinin dışı-
na düştüler, kayboldular ve eridiler.

Müslüman olan Türkler ayakta kaldı  
ve devrim yaptı

İslamiyet, Türk ve Arap düşmanlığında her 
tür hurafeye sarılan sözde bilim insanları, sözde 
köşe yazarları, birtakım enteller var. Bunların 
adları da dilleri de kıbleleri de Atlantik. Örne-
ğin kendilerine Think Thank Araştıma adını 
veren bir grup var. Bakınız bu Think Thank-
çiler, kimliklerini nasıl sergiliyorlar. Yalnız bu 
grup değil, laiklik adına Türklerin medeniyet 
kuruculuğuyla savaşan birtakım çevreler orta-
ya çıktı. Bunların başlıca tezleri şöyle:

- Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleri 
benliği kaybetmektir, Araplaşmaktır.

- Osmanlı Devleti, Türk devleti değildir, 
bizim değildir.

- Asıl Türkler, Müslüman olmayan, Şaman-
lığı sürdüren, Hıristiyan ve Musevi Türklerdir.

Önce şu dünyamıza bakalım, şu anda dev-
leti olan Türklerin hepsi Müslüman. İsterseniz 

72 İbni Haldun, A.g.e., s.22.
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sayalım: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Özbekistan ve Kırgızistan devletlerinin Türk 
olan halkları büyük çoğunlukla Müslüman. Ve 
bu ülkelerin hemen hepsinin arkada kalan iki 
yüzyıllık Türk ve Sovyet Devrimleri sayesinde 
çok esaslı laiklik ve çağdaşlaşma birikimleri 
var. Çağdaş devrim tecrübeleri de onlarda. 
Çünkü Hunlardan, Göktürklerden, Uygurlar-
dan, Kırgızlardan, Moğol-Türk tecrübesinden, 
Karahanlılardan, Gaznelilerden, Bulgarlardan, 
Selçuklu ve Osmanlı’dan, Volga ve Kırım 
Tatarlarından, Altınordu’dan, Timurlulardan, 
Çağataylardan gelen bir devlet birikimleri var. 

Türklerin devlet ve ordu birikimi, Türklerin 
İslamiyet’i kabul ettikleri Karahanlılardan ve 
Selçuklulardan bu yana hep İslam ikliminde 
gelişti. İslamiyet’i kabul eden Türk kavimleri 
devletli olmuşlardır. İslamiyet’i kabul etmeye-
rek Asya’nın kenarında kuytusunda, Şamanlık-
ta kalanlar medeniyet kuramadılar. 

Çağdaş devrimleri başaran Türkler  
ve İslamiyet

16. yüzyıldan sonra Hollanda, İspanya, 
Portekiz, İngiltere, Kuzey Amerika ve Fran-
sız devrimleriyle kapitalist uygarlık yükseldi. 
Çağdaş uygarlık Batı’ya geçti. Arkasından 
emperyalizm döneminde Mazlumlar Dünya-
sında Millî Demokratik Devrimlerle yeni bir 
uygarlığın yükselişi başladı. Bu kez Türkiye, 
çağdaş uygarlığa 1876, 1908 ve 1920 devrim-
leriyle katıldı. Bu açıdan Namık Kemal, Mithat 
Paşa, Talat Paşa ve Atatürk’ün yaptıkları iş, 
bin yıl önce İslam uygarlığına yönelen Türk 
hakanlarının yaptığından farklı değildir. 

Nitekim Marx, 19. yüzyılın Türk Devrim-
cilerini “Muhammed’in evlâtları” diye anı-
yordu. Marx’ın eşi Jenny Marx, 20 ya da 21 
Ocak 1877 tarihinde Friedrich Adolph Sor-
ge’ye Londra’dan yolladığı mektubunda şöyle 
yazıyor: 

“Kocam ise, şu sıra Doğu Sorununa derin-
lemesine dalmış durumda ve o Hıristiyan iki-
yüzlülerin ve düzenbaz farfaracı bezirgânla-

rın cümlesine karşı Muhammed’in evlâtları-
nın sağlam, onurlu ortaya çıkışları nedeniyle 
büyük coşku içinde.”73

Tarih 1877 yılının Ocak ayı. O günlerde 
1876 Devrimi henüz taptaze. Bir ay önce 23 
Aralık 1876 günü Kanunu Esasî ilan edilmişti. 

Bugün İslamcı kesim, 1876 Devriminden 
hiç hazzetmiyor. Ancak Marx, o devrimciler-
den “Muhammed’in evlâtları” diye söz edi-
yordu. 

Marx, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sıra-
sında Türk köylüsünün devrimci yeteneği-
ni hayranlıkla ifade ediyordu. 1876 yılında 
Osmanlı Devleti’nin Bulgar ayaklanmasını 
şiddetle bastırmasına karşı, Avrupa basını-
nın çıkardığı gürültüyü, “Hıristiyan farfarası” 
olarak niteliyor ve Türkiye’nin yanında yer 
alıyordu. 

Bütün bu tarihsel gerçekler karşısında, Türk-
lerin İslamiyet’i kabul etmelerini gericileşme, 
benliği kaybetme veya Araplaşma olarak gören 
anlayışlar hurafedir. Bu görüşlerin Atatürkçü-
lük adına ileri sürülmesi, tam anlamıyla safsa-
tadır. Bu iddialara saplananlar, çağdaşlaşmanın 
karşısında konumlanmaktadırlar. Onların aşa-
ğıladığı Araplar, 7. yüzyıl sonrasında çağdaş 
uygarlığın öncüsü oldular. Onların hor gör-
düğü Arapça, o yüzyıllarda çağdaş uygarlığın 
diliydi. O çağda Türk ve Fars âlimlerin çoğu 
Arapça yazıyorlardı. 

Batı Aydınlanmasında  
İslam Uygarlığı hayranlığı

Goethe gibi Batı’nın büyük aydınlanmacı 
filozofları, Schiller gibi büyük şairleri, Tolstoy 
gibi büyük romancıları, İslam Aydınlanma-
sının ışığında büyüdüler. Alman Milletvekili 
Todenhöfer, Batı’nın şövalyeliği ve mertliği 
Haçlı Seferleri sırasında Türklerden ve Müslü-
manlardan öğrendiklerini vurgular.

Dahası çağdaş devrimleri yapan Türklerin 
de Müslüman Türkler olduğunu görmekten 
acizdirler. Bu gibiler, Şamanizm’e övgüler 
yağdırıyorlar, ilkelliği baş tacı yapıyorlar.  

73 Jenny Marx, Briefe, Marx Engels Werke içinde, c.34, s.525.
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Selçuklu ve Osmanlı mirasını  
reddetme budalalığı

Selçuklu ve Osmanlı mirasını reddetmek ve 
karalamak, Türklük adına budalalık derecesin-
de bir cahilliktir, uygarlık adına sınır tanıma-
yan bir gericiliktir.

Hele bu medeniyet düşmanlığını, bu Türk 
düşmanlığını Atatürk adına sergilemek, Ata-
türk’e yapılan en büyük ihanettir. Çünkü Türk-
lerin Selçuklu ve Osmanlı mirası olmasaydı ne 
Türk Devrimi olurdu ne de Atatürk olurdu.

Atatürk, niçin Şaman Yakutların, Hıristiyan 
Gagavuzların veya Musevi Karayların içinden 
çıkmadı da Selçuklu ve Osmanlı birikiminin 
içinden çıktı? 

İslamiyet, Arap, Fars, Selçuklu ve Osman-
lı mirasını aşağılayan köksüzlerin bu soruya 
verecekleri bir yanıt var mı?

İmparatorluk mirası = Devrim birikimi

20. ve 21. yüzyıla bakınca Türk, Rus, Çin ve 
İran devrimlerinin damgasını görürüz. Bu dev-
rimlerin hepsi de imparatorluk coğrafyalarında 
oldu ve oluyor. 

Think Thankçiler, Hıristiyan, Musevi ve 
Şaman Türklerin yaptığı bir uygarlık atağı 
göstersinler! 

Think Thankçiler, Hıristiyan, Musevi ve 
Şaman Türklerin içinden çıkmış bir Atatürk 
göstersinler, bir Satuk Buğra Han, bir Birunî, bir 
İbni Sina, bir Farabî, bir Harezmî, bir Kaşgarlı 
Mahmut göstersinler, bir Yusuf Has Hacip, bir 
Nizamülmülk, bir Yunus Emre göstersinler, 
bir Ali Şir Nevai, bir Timurlenk, bir Fatih Sul-
tan Mehmet göstersinler, bir Fuzulî, bir Mimar 
Sinan, bir Nâzım Hikmet göstersinler! 

Türklerin Müslüman olmasını aşağılayanlar, 
aslında nesnel olarak Türklerin imparatorluk 
kuruculuğunu, örgütlenme birikimini, medeni-
yet kuruculuğunu, devrim mirasını ve devrim 
yeteneğini hiçe sayıyorlar. 

Kapitalizmin atağı ve İslam coğrafyası

Peki, İslam yedi yüzyıl uygarlığın öncülüğü-
nü yaptığı halde kapitalizm niçin oradan yük-
selmedi? Bu soru çok önemli. Batı’da “Orta-
çağ” diye adlandırılan dönemde, meta ekono-

misi en çok İslam dünyasında gelişiyor, fakat 
kapitalizm oradan değil de Batı Avrupa’dan 
yükseliyor. Oysa Avrupa, İslam Uygarlığının 
kenarındaydı, Karanlık Çağını yaşıyordu, geri-
liği temsil ediyordu. 

Amerika’nın keşfinden sonra elde edilen 
altınların tarihî rolü üzerinde görüş birliği 
bulunuyor. O altınların sağladığı muazzam 
parasal olanaklar, Avrupa’da kapitalizmin yük-
selişinde etkili oldu. 

Bu arada Akdeniz ticaretinin çökmesi, Batı-
lıların Afrika’nın güneyinden dolaşarak Hin-
distan’a ulaşması ve Yeni Ticaret Yolunun üre-
tilmesi gibi sebepler var. Akdeniz ticaretinin 
çökmesi ile birlikte İslam Uygarlığının sonuna 
gelindiğini görüyoruz. 

Uygarlıkların doğuşu ve batışı

Uygarlıklar da bütün canlılar gibi doğu-
yorlar, yükseliyorlar ve sönüyorlar. İbni Hal-
dun’un teorisi bu bakımdan da tarihi açıklıyor. 
İnsanlık tarihine baktığımız zaman uygarlık-
ların yer değiştirdiğini görüyoruz. Çin, Hint, 
Mezopotamya, Mısır, deniz ticaretine dayanan 
Akdeniz uygarlıkları olan köleci Yunan ve 
Roma, Orta Asya, İslam Uygarlığı ve Batı’da 
kapitalist uygarlığın yükselişi… 

21. yüzyılda Asya’dan yeni bir uygarlık 
yükseliyor. Artık dünya siyasetinin ve ekono-
misinin ağırlığı, bilimin, teknolojinin ve icatla-
rın öncülüğü Asya’dadır.  

Uygarlık süreçlerine baktığımız zaman, 
gelişmiş olmanın aynı zamanda kabuk bağla-
mayı getirdiğini saptıyoruz. Gelişmenin doru-
ğunda bir statüko oluşuyor. Mükemmelleşme 
bir noktada gelişmeyi engelliyor. Bu durumda 
doruktaki uygarlıklar eskiyor ve kenarlardan 
yeni uygarlık yükseliyor.

Bu nedenle sürekli Doğu merkezli veya 
sürekli Batı merkezli uygarlık iddiaları tarihsel 
gerçeklere uymuyor. Dünya tarihinde hep Asya 
uygarlığı öndedir, Türk uygarlığı hep baştadır 
gibi metafizik teorilerden sakınmak gerekiyor.

İslamiyet’in tarihselliği 

İslam Uygarlığı, Hz. Muhammed’in önder-
lik ettiği devrimle başladı. Hz. Muhammed, 
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büyük bir medeniyet devrimi önderidir. Pey-
gamberlik onun dinsel, inanca bağlı kişiliğidir. 
Hz. Muhammed’in hangi dinden, hangi inanç-
tan olursa olsun, insanlıkça paylaşılan kişiliği, 
O’nun olağanüstü genişlikte bir coğrafyada, 
olağanüstü büyüklükte bir insanlık kitlesinin 
çağ atlamasına önderlik etmesidir. İnsanlık 
tarihi açısından bakarsak herkesin baş tacı 
edeceği, herkesin sayacağı ve seveceği Hz. 
Muhammed medeniyet devrimi önderi olan 
Hz. Muhammed’dir. 

İslam Uygarlığı O’nunla başlıyor ve Osman-
lı’da Kanuni Süleyman’dan, Hindistan’da 
Babür’den sonra inişe geçiyor. Bu inişte kaba-
hati İslam’da aramak, bilimsel olmayan, ciddi 
bir yanlıştır. Bu inişin ideolojik olmaktan çok 
maddi, toplumsal-ekonomik sebepleri var. 

İslamiyet’e gelince, tarihseldir. Hz. Muham-
med, “İlim Çin’de olsa gidip bulunuz” diyor. 
Demek ki Hz. Muhammed açısından da uygar-
lığın farklı adresleri olmaktadır. Tarihin dışın-
da bir İslam tanımlandığı zaman, İslamiyet’i 
gericiliğin kaynağı olarak görenlerin tezlerine 
destek olunur. 

Büyük İslam âlimi Muhammed İkbal, İsla-
miyet’in tarihselliğini inkâr eden yobazları 
bilime emek veren kâfirlerle karşılaştırarak 
şöyle eleştirmiştir:

Dini kâfir fikr ü tedbir ü cihad
Dini molla fi sebilillah fesad

Türkçesi:

Kâfirin dini, fikir, tedbir, çalışma
Mollanın dini Allah yolunda fesat

Dünya uygarlığının öncülüğü, yeniden Müs-
lüman milletlerin yaşadığı Asya iklimindedir. 
Bugün Gelişen Dünya ve Mazlumlar Dünyası 
diye tanımlanan dünün yoksulları ve ezilenleri, 
artık yükselen uygarlığın kurucularıdır. Çağdaş 
Asya uygarlığının kuruluşuna emek verecek 
Müslüman milletleri parlak bir gelecek bekliyor.

Çağdaş uygarlığın çağdışı oluşu

Çağdaş uygarlık kavramı tarihseldir. Tarihin 
dışında bir çağdaş uygarlık yoktur. Adı üstün-
de çağdaş, yani zamanla bağlantılı! 

Günümüzün çağdaş uygarlığı yarın çağdışı 
uygarlık olacaktır. Onur Caymaz’ın “Hatırla 
Barbara Yağmur Yağıyordu” kitabındaki gibi 
“Dur ey zaman” diyemezsiniz. Zaman durmu-
yor, çağdaşlık da sürekli hareket halindedir. 
Çağdaşlığı durdurmaya kalkanlar, öküzün boy-
nuzları üzerindeki bir dünyada yaşamaktadır-
lar, eğer buna yaşamak denirse...

İlericilik, zamana göre ilericiliktir. İlerici 
olan, çağdaşları içindeki seçenekleriyle karşı-
laştırma ve mücadele içinde ilericidir. Örneğin 
8. yüzyılın çağ öncülerini, 20. yüzyılın çağdaş-
lığı ile karşılaştırarak mahkûm edemezsiniz. 

Dünün ilerici toplumsal-ekonomik kuruluşu 
bugün gerici olmuştur. Bugünün ilericiliği de 
gün gelecek miadını dolduracaktır. Bir gün 
gelecek Marx’ın da zamanı geçecek, Lenin’in 
de zamanı geçecek, Mao’nun da zamanı geçe-
cek, Atatürk’ün de zamanı geçecektir! Çünkü 
zaman durmuyor! Aynı ırmakta iki kez yıka-
nılmıyor! Yobazlığın âlemi yok! Zamanı dur-
duramazsınız!

Ama eski zamanların çağ önderleri, o çağın 
önderleri olmaya devam edeceklerdir. Bugün 
elektrikle çalışan un fabrikasından ekmek 
yiyoruz, ama el değirmenine, beygirin dön-
dürdüğü değirmen taşına, su değirmenine, yel 
değirmenine saygımız büyük. 

Adil Özkol arkadaşımın lise çağlarında bir 
sözü vardı: “Zaman, zamanın içine sığmayan 
kavramların mekânıdır.” Şöyle de söyleyebi-
liriz: Zaman, hareketin kendisidir. Ve hareket 
zamanın içine sığmaz. Hareket zamana sığma-
dığı için zaman vardır.

Hareketi zamanın içine sığdırma gayretleri 
boşunadır.

Satuk Buğra Han ve Selçuk Bey zamanında 
çağdaş uygarlık, İslam Uygarlığı idi.

15. yüzyıldan sonra çağdaş uygarlık, Atlan-
tik sahillerine yelken açtı.

Şimdi çağdaş uygarlık, Asya’dan yükseli-
yor.

Çağdaş uygarlığı kazığa bağlayamazsınız, 
ama kendinizi kazığa bağlayabilirsiniz.



21

İslam uygarlığının  
ortaya çıkışı üzerine

Ünlü düşünür Will Durant, Medeniyetin 
Temelleri adlı eserinde uygarlığı kül-
türel yaratmayı harekete geçiren sosyal 

bir düzen olarak tanımlamış ve bu uygarlığın 
ekonomik, politik, etik koşulları yanında bilgi 
ve güzel sanatlarla ilgisine de değinmiştir1. 
Hiç kuşkusuz İslam uygarlığı da ortaya çık-
tığı bölgeden başlamak üzere yayıldığı farklı 
coğrafyaların bütününde kendince bir kültür 
oluşturmuş ve bu kültürün birbirini bütünleyen 
çok çeşitli unsurlarını ortaya koymakta gecik-
memiştir.

Tahmin edilenin ötesinde İslam uygarlı-
ğının temelinde 7. yüzyıl Arap dünyasının 
yerleşik kültürü ve bu kültürün barındırdı-
ğı sınıfsal üstünlük, ekonomik çıkar, poli-
tik amaç, kabilecilik, ırkçılık veya paganizm 
gibi unsurlar bulunmamış aksine her alanda 
evrensel etik değerlerin temellerinin atıldığı 
yeni bir dünyaya geçiş yapılmıştır. Bu geçiş, 
sadece Kur’an’ın indirildiği ya da Hz. Pey-
gamberin yaşadığı dönemle sınırlı kalmamış, 
hedeflenen değerlerin yerleşmesi anlamında 
yüzyıllar boyunca devam ederek günümüze 

kadar gelmiş ve hâlen de devam etmektedir. 
Kuşkusuz İslamiyet’in yayılmasından önce 
de paganist olmayan ve etik değerlere bağlı 
insanlar bulunmaktaydı. Ancak bunların sayısı 
oldukça az idi. İslam tarihinde hanif olarak 
isimlendirilen bu kişilerin en önde geleni de 
bizatihi Hz. Muhammed’in kendisi ve birkaç 
yakını idi. Bununla birlikte mevcut kültüre 
bakıldığında çok ciddi bir hamlenin yapılması 
gereği çok açıktı. 

Uluslar ve bu ulusları meydana getiren halk-
ların uygarlık adına akıllıca bir adım atamayışı 
ve eski alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmeye 
razı olmamaları zaman zaman çok ciddi sorun-
lar oluştursa da İslam uygarlığı ve bu uygarlı-
ğın kabul gördüğü coğrafyalarda tektanrıcılık, 
hak-hukuk, adalet ve bilgelik temelli ortak bir 
uygarlık yeşertilmiş ve sadece kendi insanına 
değil başka insanların veya farklı inanca sahip 
insanların da haklarının gözetildiği barışçıl bir 
dünya kurulabilmiştir.

İslam uygarlığı üzerine değerlendirmede 
bulunurken pek çok noktadan hareketle ve 

 dosya

1 Will Durant, Medeniyetin Temelleri, çev. Nejat Muallimoğlu, İstanbaul 1996, s. 13.
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çarpıcı örneklerle açıklamalarda bulunabilinir. 
Özellikle Kur’an’dan veya Hz. Peygamberden 
hareketle konuya başlamak ve detaylara gir-
mek geleneksel olduğu kadar, en dikkat çekici 
olanıdır da. Ancak bu konuda yüzeysellikten 
kurtulup işin özüne inmeye çalışmak en doğru 
hareket noktası olsa gerektir. Ne yazık ki sade-
ce İslamiyet’in ortaya çıkışı veya yayılması 
değil, bir uygarlık oluşturma süreci de pek çok 
yanlış anlamaya, spekülasyona veya polemi-
ğe konu olabilmiş, yersiz ve haksız ithamlar 
ileri sürülebilmiştir. Bu yanlış anlamaların 
gerisinde elbetteki pek çok haklı-haksız etmen 
bulunmakta veya bulunabilmektedir. Sözko-
nusu ithamların arkasında İslamiyet’le rekabet 
halinde olan, ortak coğrafyalarda yaşamasına 
rağmen onu asla kabullenmeyecek olan Yahu-
di ve Hıristiyan dine mensup farklı oryantalist-
lerden gelmiş olması şaşırtıcı olmasa gerekir. 
Bu noktada İslamiyet’in her iki dine de özünde 
sempatiyle bakması, özgün biçimleriyle Yüce 
Tanrı’dan geldiklerini vurgulaması, hak olduk-
larını ifade etmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu 
metafizik kuşatıcılık ve diğerlerine bakıştaki 
özgüven zaten asırlar süren bir birlikteliğe ve 
beraber yaşama zemin hazırlayacaktır.

Sadece oryantalistlerin değil bazı tarihsel, 
kültürel ve politik etmenlerden dolayı bir 
kısım insanların 7. yüzyıl Arabistan’ına olan 
antipatisi, İslam dinini bu coğrafyada yaşa-
yan insanların yaşam tarzlarıyla bir görmesi, 
Kur’an öğretilerinin de oldukça haksız bir 
biçimde bu insanların-yani bedevi arapların 
kültürüyle ilişkilendirilmesi en başta gelen 
olumsuz nedenlerdir. Hatta Hz. Peygamberin 
de 7. yüzyıl bedevi Araplarının örf adetlerini 
koruyan veya bunları İslamiyet’le sentezleyen 
bir kişi olarak düşünülmesi yanlış anlamaları 
daha da artıran ve İslam uygarlığının net ola-
rak anlaşılmamasını sağlayan hususlardır. Çok 
ilginç olan bir husus ise bizatihi Kur’an’ın da 
bilgisizlikleri, yumuşamaya müsait olmayan 
doğaları ve yerleşik yaşama geçmeye diren-
meleri nedeniyle bedevi araplardan sözetmesi, 
onları uyarması, hatta Hz. Peygamberle ilişki-
lerinde kabalıktan vazgeçmeye çağırmış olma-
sıdır. Yani Kur’an da aslında bedevi Arapların 

varlığının farkında olup sergiledikleri olumsuz 
tutumların bilincindedir. Öncelikli amaç belki 
de bu insanların eğitimidir. Belki de bu yüzden 
Kur’an’da kendilerine özellikle Hz. Peygam-
berin huzurunda nasıl konuşmaları, davranma-
ları hatta oturup kalkmaları gerektiği hatırlatıl-
maktadır. Ancak buna rağmen İslamiyet’in bu 
bedevilerle zikredilmesi ayrı bir talihsizliktir. 

İslam uygarlığının tarihsel ve kültürel öne-
mini anlamak için onun öncelikle düşünsel 
temelini görmek ve hızla yayılmasının arkasın-
daki temel etmenleri farketmek büyük önem 
arzeder. Bu bakımdan İslamiyet’in ilk yılla-
rında Mekke’deki paganistlerin baskısından 
kaçarak rahat bir nefes almak amacıyla Habe-
şistan’a sığınmak zorunda kalan ilk Müslü-
manların durumu bizler için en güzel örnektir. 
Günümüz dünyasında dahi İslamiyet’in ortaya 
çıkışı ve yayılmasıyla ilgili oldukça karmaşık 
düşünceler ileri sürülürken Habeşistan’daki bu 
insanların ilk savunmaları dinin ne olduğunu 
net bir biçimde ortaya koymaktadır:

Tarihî kaynakların aktardığına göre Habeş 
Kralı Necâşî’nin Mekke’deki sorunu ve niçin 
sığındıklarını anlamaya yönelik merakına 
cevap veren Ca’fer b. Ebû Tâlib isimli Müslü-
man grup lideri şu basit açıklamayı yapmıştır: 

“Ey hükümdar! Biz Câhiliye zihniyetine 
sahip bir kavimdik; putlara tapar, ölü hayvan 
eti yer, fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına 
riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik. 
Güçlü olanlarımız zayıflarımızı ezerdi. Allah 
aramızdan doğruluk ve iffetini bildiğimiz, 
güven duyduğumuz peygamberi gönderdi. O 
bizden putlara değil, sadece Allah’a tapma-
mızı, emanete riayet etmemizi, akraba ve 
komşuları gözetmemizi, doğru davranıp yalan, 
iftira, kan davası ve yetim malı yemekten uzak 
durmamızı istedi. Biz de ona inandık.”2

İnanılmaz basitlikte ve oldukça ahlaki öge-
ler içeren yukarıdaki savunmanın Kur’an’dan 
veya Hz. Peygamberden ziyade onların dışın-
daki bir kaynağa dayanması konunun önemini 
daha da anlamlı kılmaktadır. Yani İslam’ın 
ne olduğuyla ilgili bu ilk elden bilgiyi yine 

2 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, nşr. Mustafa es-Sekâ ve dğr., Kahire 1375/1955, I, 336.
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Kur’an’dan veya Hz. Peygamberden almış 
olsaydık cevap elbette ki tahmin edilebilen 
hususları içerecekti. Ancak o dönemde ve hatta 
en zor koşulda yaşayan 3. bir şahsın gözlemine 
şahit olmak bizler için İslamiyet’in ve daha 
sonrasındaki engin bir uygarlığın etik temelle-
rinin yalınlığını ortaya koymaktadır.

İslamiyet’in gelişi ile birlikte inanç bağla-
mında oldukça ciddi bir reaksiyonun ortaya 
çıktığı açıktır. Bu sadece putperestliğe karşı bir 
tepki olmayıp o kültürün içerisindeki herhangi 
bir ilkeye veya kurala uymayan her türlü göre-
celiğe karşı da bir tepkidir aslında. Tanrı’nın 
tekliği, yüceliği, insan biçimli olamayacağı, 
evrendeki hiçbir nesnenin, eşyanın, objenin, 
kişinin veya gücün kutsanamayacağı vurgusu, 
yeni medeniyetin düşünsel kökenini oluştur-
maktadır. Onun doğasının insanların hayal 
güçlerini aştığı, aracılara gereksinim duyma-
dığı ve toplumsal yaşamda adaleti gözettiğine 
dair öğretiler de bu inancı güçlendirmiş, insan-
lardaki eski korku ve kaygılardan uzak yeni bir 
evren ve yeni bir yaşam anlayışının habercisi 
olmuştur. 

Sadece felsefi veya teolojik anlamda Tanrı 
kavramında değil, bu inanca dayalı pratikte de 
çok esaslı etik değerler ortaya konmuş, bede-
vilikten yerleşik yaşama geçişin adımları atıl-
mıştır. Tabi ki putperestliğin kırılması kolay 
olmamış, yüzeysel de olsa zevke ve eğlenceye 
dayalı bir yaşamdan ilkeli ve sade bir yaşama 
geçiş zaman almıştır. Özellikle politik ve eko-
nomik gücü elinde bulunduran sınıfın bu yeni 
gelişmelere direnci oldukça sorunlu olmuş, 
bununla birlikte yıllar süren mücadele sonu-
cunda yeni bir toplum ve bu topluma ait yeni 
değerler kendini göstermiştir.

Yeni ortaya çıkan İslam inancına sahip top-
luluğun yaptığı ilk işlerden birisi doğayı her 
türlü kutsallığın ve gizemin ötesinde Tanrı’nın 
bir eseri olarak görüp onu olduğu biçimde 
anlamaya ve açıklamaya çalışmak olmuştur. 
Bu bağlamda uçsuz bucaksız evrenle içeri-
sinde yaşadığımız muhteşem dünyamız, insan 
aklının ve araştırmasının konusu olmuş, iba-
detlerde dahi bu ayrıntı kendini göstermiştir. 
Namazın sadece bedensel veya ruhsal anlamda 
kişisel arınmaya öncülük etmemiş, toplumsal 
dayanışmanın da çimentosu olmuştur. Namaz 

kılmak için yapılan camiler de sadece ibadet 
edilen sembolik bir mekân değil, birer eğitim 
yuvası haline dönüşmüştür. Bu amaçla ina-
nılmaz bir temizlik seferberliği başlatılmış, 
sadece evlerde değil, caddelerde, sokaklarda 
temizliğe olanak sağlayan hamamlar yapılmış-
tır. Namaz kılmak için Kıbleye dönme anla-
yışı insanlarda coğrafi anlamda yön bilincini 
geliştirmiştir. Namaz, Oruç ve Hac gibi vaktin 
koşul olarak konduğu ibadetler, insanlarda ve 
doğal olarak devleti yönetenlerde astronomi 
biliminin önemini kavratmış, ilerleyen yıllarda 
gözlemevlerinin kurulmasına öncülük etmiş-
tir. Zekât ibadeti de yine toplumsal dengenin 
korunması ve yoksulların da yaşamdan kopma-
ması için bir duyarlılık oluşturmuş, insanlara 
malın ve mülkün gerçek sahibinin Tanrı oldu-
ğunu her fırsatta hatırlatmıştır. 

Yeni bir inanç, ibadet ve toplumsal yapı 
anlayışı önce Mekke’de başlamış olmasına 
rağmen Medine’de başarılı olmuş ve yerleşik 
hale gelmiş, sonrasında Kabe’nin de paganlar-
dan temizlenmesiyle Mekke’de devam etmiş-
tir. Hz. Peygamberin çok meşhur olan veda 
haccı ve orada yaptığı halka yönelik konuşma-
lar, yeni medeniyetin temelini atmıştır. Yakın 
zamana kadar rengi, kabilesi veya toplumsal 
statüsü için kavga eden ve kan akıtan insanlara 
koşulsuz kardeşlik ve eşitlik vurgusu yapıl-
mış, yoksulların hakları konusunda ikazlarda 
bulunulmuş, tefecilik şiddetle yerilmiş, çarpık 
ilişkiler yasaklanmış, herkesin can ve mal 
güvenliğine işaret edilmiştir; aileden, eşlerin 
biribirine saygısından ve çoluk çocuğun hakla-
rına riayetten önemle söz edilmiştir. Peygam-
berin kayıtlara geçen son konuşmalarından biri 
olarak bu noktada toplumsal eşitlikten önem-
le sözetmesi, başta ırkçılık ve zülüm olmak 
üzere kötülükleri yermesi, eski alışkanlıklara 
dönülmemesi gerektiğini vurgulaması oldukça 
dikkat çekicidir.

Din yani İslamiyet elbetteki öncelikle birey-
sel boyutu olan bir inanç biçimidir ve herkes 
Tanrı katında kendinden, kendi inancından ve 
kendi eylemlerinden sorumludur. Ancak insan-
lar birlikte yaşamakta hatta yaşamak zorunda 
olup bu birlikte yaşamanın ahlaki ve huku-
ki temellerine uymak zorundadır. Hz. Pey-
gamberin veda konuşması da dinin toplumsal 
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boyutuna dikkat çekmesi bakımından oldukça 
önemlidir.

Günümüze kadar gelecek olan İslam gele-
neği ve bu gelenek içerisinde oluşan uygarlık, 
özünde inanç, ibadet ve ahlak anlayışı olmak 
üzere, bünyesinde akla dayanan bir dünya 
görüşü oluşturmuş ve bunu da farklı coğ-
rafya ve kültürlerde sentezlemesini bilmiştir. 
Öncelikle Bağdat ve Şam gibi merkezlerde, 
sonrasında Mısır başta olmak üzere Kuzey 
Afrika ve Endülüs’te, Semerkant ve Buhara 
gibi Orta Asya merkezlerinde, Kafkasya’da, 
İran’da, Anadolu ve Balkanlarda hep bu sente-
zi görmek mümkündür. 

Daha ilk dönemlerde Müslümanların bilim-
sel çalışmalara açık olması, hatta bir çeviri 
merkezi kurup (Beytü’l-Hikme) başta Antik 
Yunancadan olmak üzere farklı dildeki bilim-
sel eserleri kendi dillerine çevirmeleri, bu 
sentezin en güzel örneğidir. Bu çevirilerin 
Antikçağ Yunan düşüncesinin temel eserlerin-
den olması ise ayrı bir güzellik ve zenginlik 
oluşturmuştur. Sadece metafizik değil, siya-
setten hukuka, ahlaktan eğitime veya iktisattan 
sanata pek çok bilim dalında tartışma ortamı 
oluşmuş ve öemli eserler ortaya konmuştur. 
Kindi, Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd, Zekeriya 
er-Razi, İbn Heysem, İbni Haldun ve Biruni 
olmak üzere pek çok Müslüman düşünürün, 
sadece kuramsal felsefeyle değil pratik felsefe 
ve doğrudan bilimsel çalışmalarla ilgilenmiş 
olmaları ise sadece İslam uygarlığına değil 
insanlığın düşünsel mirasına da katkıda bulun-
muştur. Doğu’da ve Batı’da yayımlanan taraf-
sız herhangi bir bilim-felsefe kitabı bu düşü-
nürler olmaksızın kaleme alınamaz, yazılamaz 
da. Nitekim çağımızın önde gelen agnostik 
düşünürlerinden Bertrand Russell da yazmış 
olduğu Batı Felsefesi Tarihi adlı kitabında 
İslam düşüncesine ve Müslüman düşünürlere 
yer vermiştir. Önde gelen bilim ve medeniyet 
tarihçileri Fuat Sezgin ile George Sorton’un 
çalışmaları Müslüman düşünürlerin bilim dün-
yasına olan katkılarının sayısız örnekleriyle 
doludur. 

Felsefeyle Hıristiyanlığın ilk karşılaştığı 
dönemdeki kavgaları hatırlarsak ilk dönemler-
de yapılan çevirilerin ve bu çevirilere olanak 
tanıyan iradenin önemini daha iyi kavramış 

oluruz. İslam dünyasında din ile felsefenin, 
daha özelde inanç ile düşüncenin barışık olma-
sı, bu durumun da İbni Rüşd gibi bir bilge 
tarafından dile getirilmesi, sadece Müslüman-
lara değil bütün dünyaya özellikle Ortaçağ 
sonundaki Hıristiyan dünyasına ilham kaynağı 
olmuştur. İbni Rüşd’ün felsefeye olumsuz yak-
laşan Gazzali’ye karşı verdiği cevaplar ve onun 
felsefeyi de dini de yanlış anladığına dair ikaz-
ları yanında Skolastik felsefenin öncüsü olan 
Thomas Aquinas’ın İbni Rüştçü Hıristiyan 
düşünürleri heretik olarak göstermesi manidar-
dır. Yine Batı Ortaçağında Hristiyan düşünür-
lerin vaftiz olmayan çocukların asli günahtan 
dolayı cennete giremeyeceklerini söylemeleri 
yanında İslam dünyasında bazı alimlerin Tan-
rı’nın rahmetinin eninde sonunda herkesi kuşa-
tacağını ve bu bağlamda inanmayanların da 
cennete girebileceklerinden sözetmeleri farklı 
kültür ve medeniyetlerin dünya görüşleri hak-
kında oldukça yararlı ipuçları verebilmektedir. 

Sadece İslam dünyasında değil dünyanın 
bütün coğrafyalarında ve inançlarında bağnaz-
lığın ortaya çıkabileceği olasılık dâhilindedir. 
Ancak bu bağnazlığın kültüre egemen oldu-
ğunu söylemek mümkün değildir. En azından 
İslam uygarlığında bu aşırılıklar törpülenmiş, 
önde gelen düşünürler daima bilgece tavırları-
nı sürdürmüşlerdir. Sadece 9 ve 13. yüzyıllar 
arasındaki altın çağda değil başta Semerkant 
ve Buhara olmak üzere Orta Asya’nın ilim 
merkezlerinde, Anadolu’da ve Balkanlarda da 
böyle olagelmiştir.

Uygarlıkların en güzel temsilcileri ayakta 
kalan şaheserlerdir. Bu bağlamda İstanbul’daki 
Sultan Ahmet Camii de ihtişamlı ve muazzam 
bir mabed olmanın ötesinde çok farklı anlam-
lar içermektedir. Ayasofya’dan geri kalma-
yan büyüklüğü, yüksekliği, akustiği, rengarenk 
süslemesi, aydınlığı, geometrik ölçüleri, ince 
işçiliği, hayranlık uyandıran mimarisi ile İslam 
uygarlığının medarı iftiharıdır. Bu ve benzeri 
yapıları sadece İstanbul’da değil, İspanya’da, 
Kuzey Afrika’da, İran’da veya Orta Asya’nın 
herhangi bir kültür-bilim merkezinde görmek 
mümkündür. Günümüz Müslümanlarının da 
yüzyıllar sonra hatırlanabilecek bilimsel ve 
sanatsal eserler ortaya koyabilmesi dileğiyle.
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Hikmetle çoğalan kanıtla 
aydınlanan bir medeniyet

1. Medeniyeti kuran karşılaşmalar

İslam medeniyetinin siyasal, toplumsal, ente-
lektüel ve kurumsal yapısının farklı düşün-
celerle karşılaşarak şekillendiğini söyleye-

biliriz. Bu dönemde gelişen formuyla İslam 
medeniyeti, karşısına çıkan zaman ve coğrafya 
alanlarının ürkütücü derinliğine meydan okuyan, 
kimi zaman onlarla barışan, kimi zaman çatışa-
rak gelişen bir medeniyettir. Her çatışma aynı 
zamanda bir güç denemesidir. İslam medeniyeti-
ni güçlü kılan, mevcut kültürler içinde erimeden, 
her karşılaşmadan beslenerek ve gelişerek çıkmış 
olmasıdır. İslam düşüncesinin kendi dışındaki 
bilgi hazinelerini “hikmet” şeması içine otur-
tarak içselleştirmesi, bu gücün ana dinamosu 
olmuştur. Bilgiye herhangi bir coğrafi yahut 
etnik kimlik bindirmeden salt hakikat olması 
sebebiyle değer veren Müslüman mütefekkirler, 
bu değer vermenin karşılığını bir medeniyet inşa 
etmek suretiyle fazlasıyla almışlardır. Göç edi-
len toprakların farklı potansiyeller barındırdığını 
bildiren Kur’an ayetini1 de bu tarihsel gerçeğin 
yanına eklemek gerekir. Göç her zaman fiziki 
bir hareket olmak zorunda değildir. Düşüncenin 
göçünden/hareketliliğinden de bahsetmek müm-

kündür ve her göç, büyük fikirlerin ve hamlelerin 
“kuluçka” evresini içinde taşır. 

Kendi kök değerlerine sahip çıkan ve kadim 
geleneklerden aldığını da harmanlayarak daha 
da güçlendiren ve çeşitlendiren kudreti ile 
İslam düşüncesi, her şeyden önce bir mede-
niyet kültürü oluşturmuştur. Bir medeniyetin, 
kendi çerçevesi dışında kalanlara nasıl mua-
mele edeceğine ilişkin temellerin belirleyicisi 
olan kültür, İslam medeniyetince geliştirilmiş-
tir. Tartışmasız fetihlerle/askerî hareketlerle 
başlayan genişlemeye eşlik edecek ve farklı 
coğrafyalarda bulunmayı bir işgal değil de 
fetih olarak adlandırmayı mümkün kılacak bir 
düşünce olmasaydı, bir uygarlıktan bahsetme-
nin imkânı olmayacaktı. İslam medeniyetine 
farklı coğrafyalarda başkentlik yapan Semer-
kant, Şam, Endülüs, Bağdat, İstanbul bunun 
örnekleriyle doludur. İnsanlığın gelişimi ile 
kendi gelişimi aksi istikamette seyreden Batı 
medeniyetinin, kendi dışındakilerle ilişkisi 
düşünüldüğünde bu tarihsel kaydın taşıdığı 
önem anlaşılacaktır. Bunun için kolonyalizm 
ve post-kolonyalizm literatürüne kısa bir göz 
gezdirmek yeterlidir. 

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

duzgun@ankara.edu.tr
www.sabanaliduzgun.com.tr

 dosya

1 Kur’ân-ı Kerim, göçlerin içinde taşıdığı potansiyellere murâğam terimiyle referansta bulunmaktadır (4/Nisa, 100).
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Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin aksine, farklı 
kültür ve medeniyetleri dışlamaması, İslam’a 
çok önemli bir avantaj kazandırmıştır. Roma 
İmparatorluğu içinde bir cemaat dini olarak 
doğan Hıristiyanlığın aksine İslam, Medine’de 
toplumu bizzat organize eden güç olarak doğ-
muştur. Kendini sürgün ortamında inşa eden 
Yahudiliğin aksine ise şehirde, yerleşik bir 
yapı içinde organize olmuştur. Bu iki olgu, 
başından beri korunma içgüdüsüyle içe kapan-
ma ya da saldırma gibi bir karakter sergileyen 
Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin aksine, İslam’ın 
kendi dışındaki inanç ve kültürlere karşı daha 
hoşgörülü ve kapsayıcı bir irade geliştirmesini 
sağlamıştır. 

Orta Çağ’ın, entelektüel karakteri itibarıyla 
Müslümanların yüz akı bir dönem olduğun-
da hiç şüphe yoktur. Fakat İslam düşünce-
sinin entelektüel başarısı; politik, sosyal ve 
kurumsal yapılarda kendini gösterememiştir. 
Bu doğrultuda bu düşüncenin ürettiği yüksek 
entelektüel kültürün; mezhep ve meşrep üze-
rinden kendini tanımlayan, standart ana akım 
düşüncenin dışında kalanları marjinal/şaz ilan 
eden, fikrin iç tutarlılığına değil de kim tara-
fından söylendiğine bakan primitif tutumla-
rı ortadan kaldıramadığı bir gerçektir. İslam 
düşüncesinin metafizik temeldeki engin soyut-
lama kabiliyetine rağmen, anılan alanlardaki 
eksikliği neden gideremediğini ve çürümeye/
dekadansa sürüklendiğini tartışmak maalesef 
bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Burada 
sadece C. Quigley’in, bir medeniyetin yükseliş 
ya da düşüşünde soyuttan somuta doğru giden 
bir dizi faktörün rol oynadığı yönündeki tezini 
hatırlatmak yeterlidir. Bunlar entelektüel, dinî, 
sosyal, politik, ekonomik ve askerî faktörler-
dir.2 C. Quigley, bütün medeniyetlerin gelişimi 
için de yedi aşamalı bir sürecin işlediğini belir-
tir: Karışma/birleşme, hamilelik, genişleme, 
çatışma, evrensel imparatorluk, dekadans ve 
istila... İslam medeniyeti ne yazık ki bu tezin 
istisnası olmamıştır.

2. Akla, diyaloğa açık bir medeniyet

İslam’ın yayıldığı farklı coğrafyalar, derin 
zihniyet farklılıkları göstermektedir. Bu zihni-
yet farkı bazen Suudi Arabistan-Kahire hattın-
da şekillenen Güney İslam’ı ile Buhara-Semer-
kant-İstanbul hattındaki Kuzey İslam’ı arasın-
da görülür. İrrasyonel Güney’e karşı rasyonel 
Kuzey, sabit formlara yaslanan Güney’e karşı 
ilerlemeci ve bilimi önemseyen Kuzey, tekelci 
Güney’e karşı çoğulcu/demokrat Kuzey öne 
çıkar.3 Bu zihniyet farkı bazen Doğu İslam’ı 
ile Batı İslam’ı arasında yapılır. Muhammed 
Âbid el-Câbirî’nin Arap dilinin beyan sınır-
ları içine hapsolan irrasyonel Doğu İslam’ına 
karşı burhana dayanan rasyonel Batı (Mağrib) 
İslam’ı arasındaki tanımlaması gibi.4

Zihniyet farklarına işaret eden bu bölümle-
melerin daha ileri sorularla derinleştirilmesi 
zorunludur. İbn Rüşd’ü, İbn Haldûn’u yetiş-
tiren Berberî kültür; Fârâbî’yi, Mâtürîdî’yi, 
Bîrûnî yetiştiren Orta Asya Türk kültürü yani 
Kuzey İslam’ı, Hicaz’ın temsil ettiği Güney 
İslam yorumundan neden farklıydı? Bu coğraf-
yanın nasıl bir kültür dokusu ve varlık tasav-
vuru vardı ki İslam bu topraklarda bir uzlaşı 
kültürü yaratırken, aynı kültürü Hicaz toprak-
larında yaratamadı? İslam’ın, tarihinde neden 
kaos/fitne, normali; barış hali, ara dönemleri 
temsil etmiştir? Neden bu coğrafyada olağa-
nüstü hal dönemlerini gerektiren koşullar nor-
malleşmeyi gerektirenlerden daha fazla hüküm 
sürmüştür?5 Bütün bu anomaliyi doğuran zih-
niyetten dolayıdır ki Orta Doğu’nun tarihi, 
ara dönemler hariç, ötekileştirmenin (tekfir/
aforoz) ve şiddetin (mihne/engizisyon) tarihine 
dönüşmüş; Arap coğrafyasında İslam’ın tarihi, 
kan bağının/ırkçılığın esir aldığı bir zihniye-
tin gölgesinde yol almıştır. Kabile yapıları-
nın çoğulcu meşveret/şûrâ kültürünü boğduğu 
bu coğrafyanın üzerinden geçen zaman, hem 
kendi içinde hem de kendi dışındakilerle sürek-

2 Bkz. Carroll Quigley, The Evolution of Civilizations, New York: The Macmillan Company, 1961.
3 Arnold Toynbee, Dünya, Batı ve İslam, Pınar Yay., İstanbul, 2002, s. 26.
4 Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. B. Köroğlu, H. Hacak, E. Demirli, İstanbul: Kitapevi, 1999.
5 Olağanüstü hal dönemlerinde yönetimle ilgili olarak bkz. Cüveynî, Gıyâsu’l-ümem fi’ltiyâsi’z-zulem. Türkçe’ye el-Gıyasî: İs-

lam’da Başkanlık Sistemi, (Mevsimler Kitap, 2017) adıyla tercüme edilmiştir. 
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li kavgaya ayarlanmış bir saat gibi işlemiştir ve 
hâlâ da öyle işlemektedir. Kendi içindekilerle 
kavgayı, dışarıya önceleyen bu selefî zihin, var 
olmasını kendi öz dinamiklerine değil ötekinin 
varlığına bağlamıştır. İlk dönem Kitâbü’s-sün-
ne’lerinde aynı kıbleye yönelen ama kendileri 
gibi düşünmeyenlerin neden kâfir, zındık, fâsık 
olduğuna dair yüzlerce sayfa ayıranlar, bugün 
de aynı kıble mensuplarını farklı isimlerle yar-
gılamaktadırlar. Ama İslam’ın farklı yorumla-
rının hâkim olduğu coğrafyalar da bulunmak-
tadır. Tarihte İslam, medeniyetini nasıl göç 
ettiği bu coğrafyalarda kurduysa bugün de aynı 
şansa sahiptir. Katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, 
haktan ve hukuktan yana, yok etmeye değil 
yaşatmaya ayarlı bir düşüncenin özgül ağırlığı 
olan bir medeniyet yaratma şansı diğerlerine 
göre çok daha fazladır. İnsanın onur mücade-
lesi, insanları köleleştiren ile onları özgürleş-
tiren arasındaki kutup karşıtlığında, her zaman 
özgürleştirmenin yanında yer almıştır. 

3. Doğu’da sürgün, Batı’da baş tacı 

Yaygın paradigmalara uymadığı için red-
dedilen ama hakikat soruşturması olduğu için 
karakteri itibarıyla zaten böyle olması gere-
ken bilimsel düşünceyi ortaya koyan insanın 
kovuşturulması kendi içinde paradoks barındı-
rır. Ama bu paradoks, kendi topraklarında itilip 
kakılan düşünürün, farklı bir coğrafyada baş 
tacı edilmesiyle çözülür. 

İlk kez Murad Vehbe tarafından İbn Rüşd 
paradoksu olarak anılan durum, bunu doğru-
layacak en iyi örneklerden biridir.6 Paradoks 
şudur: Kendi ülkesinde kitapları yakılan, hiçli-
ğe mahkûm edilen ve kendi fikir coğrafyasında 
tarihsel olarak kurucu bir etki yaratamayan İbn 
Rüşd, Batı’da bu kurucu etkiyi nasıl yaratmış-
tır? İslam coğrafyasının İbn Rüşd düşüncesin-
de hazmedemediği gerçek nedir? Doğu’nun 
bilgiden beklediği ile Batı’nınki arasında nasıl 
bir karakter farkı vardır ki Doğu’da boğulan 
düşünce Batı’da sahiplenilmiştir? “Hakikat” 

iddialarının etrafında dönüp durduğu genel 
kabuller nelerdir ve İbn Rüşd bu kabullerden 
ne kadar uzağa düşmüştür ki Doğu dünyasında 
izi silinirken Batı dünyasında izi sürülmüş-
tür? Kendi ülkesinde kitapları şehrin merke-
zinde ateşe verilen İbn Rüşd, Batı’da Latin 
İbn Rüşdcülüğü olarak bilinen felsefi akımın 
babası olarak ilan edilmiş; Hollanda’da Spi-
noza, Fransa’da Siger de Brabant ve İtalya’da 
Elia del Medigo gibi İbn Rüşdcülerle Batı 
düşüncesinin genetiğine sinmiştir. Latin İbn 
Rüşdcülüğü’nün (Latin Averroism) Batı’daki 
kurucu etkisini gösteren en önemli olay 1274 
yılında Papanın talebiyle Paris Üniversite-
si’nin yayımladığı kınama beyannamesinde 
İbn Rüşd’ün eserlerinin de okunması yasak 
kitaplar listesine girmiş olmasıdır. 

Öyle görünüyor ki, dini düşüncenin ente-
lektüel olarak, direnen, karşı çıkan, savunan 
bir yapıda inşa edilmesi; insan aklının dini 
düşünceyi anlayan ve yorumlayan ana unsur 
olarak sisteme entegre edilmesi konusundaki 
şüpheler; siyasetin her yeni düşünceyi tehdit 
algısı üzerinden değerlendirilmesi gibi durum-
lar bilginin/bilimin İslam topraklarından göçü-
nü hızlandırmıştır. Hz. Muhammed’in (a.s.) 
“İslam’da ruhbanlık yoktur” sözüne rağmen, 
siyasal iktidarlara yanaşarak kendi düşünce-
lerini ana akıma dayandırma ve muhalifleri 
boğma refleksiyle bilginler marifetiyle İslam 
coğrafyası kendi sezaropapizmini yaratmış 
görünmektedir. Abbasîler dönemindeki meş-
hur mihne/engizisyon ve karşı mihne bunun 
en iyi örneğidir ve tarihte hep tekrarlanmıştır. 
Sonuçta İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin koru-
maya çalıştığı ve bunun için zindanda can ver-
diği sivillik/tarafsızlık ilkesi ve bilginin haysi-
yeti yerle bir edilmiş, din devletin kontrolüne 
verilmiş ve dini düşüncenin bağrında barın-
dırdığı bütün potansiyeller devletin statükoyu 
korumaya odaklı kurumsal yapısına eklemlen-
miştir. Bu eklemlenme, İbn Haldûn (ö. 1406), 

6 Stefan Wild, “Islamic Enlightenment and The Paradox of Averroes”, Die Welt des Islams, cilt, 36, sayı: 3 (Kasım 1996), ss. 
379-390; Anke von Kügelgen, Averroes und die arabische Moderne. Ansatze zu einer Neubegründung des Rationalismus im 
Islam (İbn Rüşt ve Arap Modernitesi: İslam’da Yeni Bir Rasyonalizmin Temeline Dair Teşebbüsler), Brill, 1994.
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Kâtip Çelebi (ö. 1657)7 gibi istisnaları bir 
kenara koyarsak, “olması gereken dünya” ile 
“mevcut dünya” arasındaki çelişkiyi görme ve 
aşma konusunda ulemayı kötürümleştirmiştir. 

4. Batı’nın miyop Doğu algısı

İslam uygarlığı ve aydınlanma söz konusu 
olduğunda İslam coğrafyası Batılılar için tam 
bir terra incognita’dır8 ve İslam medeniyetini 
miyop bir gözle değerlendiren9 yaygın bir dog-
matizm hâkimdir. İslam felsefesinin Arapça 
yazılmış olmasının dışında İslam’dan aldığı 
hiçbir şeyin bulunmadığını iddia eden Ernest 
Renan’ın bu dogmatizmde büyük payının oldu-
ğunu söylemek gerekir.10 E. Renan’ın İbranice 
ve Latince İbn Rüşd çevirilerine dayanarak 
geliştirdiği bu algı, hem Doğu’da (Cemâleddîn 
Afgânî; Namık Kemal) hem de Batı’da (Max 
Horten) ciddi eleştiriye uğramıştır. E. Renan, 
İbn Rüşd’ün ölüm yılını (1198) felsefenin 
İslam coğrafyasında ölüm yılı olarak gören ve 
Napoleon’un 1798’de Mısır’ı işgaliyle moder-
niteye uyanan Doğu’nun o ana kadar Kur’an’ın 
boyunduruğunda bir çöküş yaşadığını iddia 
eden ırkçı bir tarih ve medeniyet görüşü ortaya 
koyar.11 İslam’da akılcılığın sahadan sürül-
mesinin yarattığı düşüşü Cüveynî’ye (ö.1085) 
bağlayanlar da vardır. Bu iddiaya göre, İslam 
düşünce olarak en olgun formuna kavuşmuş-
tur; bunu daha ileriye taşıma çabası kazanıla-
nın kaybından başka bir şey getirmeyecektir. 
Akılcılığa son darbeyi ise Cüveynî’nin öğren-

cisi Gazzâlî’nin (ö. 1111) indirdiği kanaatini 
dile getirir.12

Gerçekten bir “düşüş”ten ve “aydınlanma”-
dan bahsetmek için nasıl bir hareket noktasına 
sahip olmalıyız. İslam coğrafyasındaki düşü-
şü yorumlamaya çalışan hâkim paradigmanın 
çıkmazı şudur: Irkçı olarak tanımladığımız 
Renan’ın tarih ve medeniyet görüşü, İslam dün-
yasına Batı’nın kültürel değerlerinin 1798’te 
Fransa’nın Mısır’ı işgaliyle girdiğini ve bir 
yüzleşmeye imkân verdiğini, bir çöküşün için-
de bulunduklarını bu değerlerle karşılaşınca 
anladıklarını iddia eder. Çöküş miti, Rönesans 
idealiyle karşılaştırılarak değerlendirilir. Öyle 
görünüyor ki akıl ve akılcılık denilince bugün 
hâlâ Batı aklı/aydınlanma aklı/seküler akıl gibi 
etiketlemelerle Müslüman zihnin savunma ref-
leksi geliştirmesinde Renan’ın tarih ve medeni-
yet tezinin etkisi görülmektedir.  

Esaslı soru şudur: İslam uygarlığının içinde 
çöküşe işaret edecek yerli/otantik bir aydınlan-
ma fişeği gerçekten yok muydu/yok mudur? 
Bu açıdan bakıldığında İslam düşünce gelenek-
leri içinde farklı tarih ve medeniyet okumala-
rına imkân verecek damarların bulunduğu ger-
çeği bizi, aslında Batı’yla karşılaşmadan önce 
kendi içinde “çöküş”ü haber verecek işaretlerin 
bulunduğu yargısına ulaştırır. 

Zeydî alim Hasan el-Rassâs’ın (ö. 1188) Hz. 
Ali kanalıyla Hz. Peygamber’den aktardığı şu 
hadis aslında gelenekli toplumların hayatta 

7 Din, toplum ve devlet arasındaki ilişkinin hangi şartlarda bir gelişmenin dinamiğini tetiklediğini hangi şartlarda hepsini birden 
çöküşe sürüklediğinin teorisini kurma konusunda İbn Haldûn’un “asabiyet” görüşü; insanın tarihinde gruplar arası çatışmanın di-
yalektiği için gerekli dinamikler (K. Marx); mekanik ve organik dayanışma teorisi (E. Durkheim); liderlik tipolojisi (M.Weber); 
elitler sirkülasyonu (V. Pareto); sarkaç teorisi (E.Gellner) gibi teorileri önceleler.  

 Kâtip Çelebi özellikle Düstûru’l-‘amel’de İbn Haldûn’u takip ederek Osmanlı toplumsal düzenini tahlil eder ve “toplumun 
varlığa devamının bilgiye bağlı olduğunu” dinle hayat arasındaki ilişkinin de ancak “bilgi” üzerinden sağlıklı bir şekilde kurula-
bileceğini ifade ederek dikkate değer bir değerlendirmede bulunur. 

8 Terra incognita: Meçhul topraklar.
9 Çoğu Batılının miyop bir gözle baktığı bu tarihi farklı gözlerle okumaya davet edenler de yok değildir. Bkz. Linda C. Rose, 

“Medieval Myopia: An Islamic Perspective”, Russian History, c. 5, s. 2, (1978), s. 192-194.) 
10 E. Renan, Averroes et L’Averroisme-Essai historique, Paris 1852. 
11 Tarihi ve medeniyeti Batı perspektifinden okuyan bu miyop görüşe karşı bir tarih tezi olarak bkz. Henri Pirenne, Muhammad 

and Charlamagne, (Cleveland: Meridian Books, World Publishing Co., 1962), s. 234. Hâkim Batı tarihçiliğinin iddiasının 
aksine Henri Pirenne’nin görüşü şudur: Antik dünyanın hükmünün sona ermesi Roma’nın düşüşüyle değil, Müslümanların Ak-
deniz’de bir güç olarak ortaya çıkması ve antik dünyanın Akdeniz’de üzerine oturduğu birliği parçalamasıyla gerçekleşmiştir. 
H. Pirenne’ye göre, Müslümanlar Akdeniz’i kontrol ettikleri süre zarfında Avrupa’nın ekseni kuzeye kaymıştır; ve ona göre 
Muhammed’i dikkate almadan Charlemagne’ı anlamanın imkânı yoktur.

12 Bkz. Tilman Nagel, Die Festung des Glaubens. Triumph und Scheitern des islamischen Rationalismus im 11. Jahrhundert, 
München 1988, 357. 
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kalmalarının ya da yokluğa sürüklenmelerinin 
hangi şartlara bağlı olduğunu bütün açıklığıyla 
resmetmektedir: 

“Her kim ki dinini Allah’ın yarattıkları 
üzerinde düşünerek (tefekkür), Kitabını kavra-
yarak (tedebbür) ve Peygamberinin sünnetini 
(yaşamı kavrama biçimini) anlamaya çalışa-
rak (tefehhüm) oluşturursa, sıradağlar yerinde 
durduğu sürece onun dini de yerinde sağlam 
bir şekilde durur. Her kim ki dinini insanların 
ağzından duyarak almaya başlarsa, o insanlar 
onu bazen sağa bazen sola sürüklerler; bu da 
dinin yok oluşu demektir.”13

Hadisin birinci kısmı tefekkürüyle insa-
nın tekilliğine vurgu yaparken, ikinci kısım 
kurumsallaşan, bir blok halinde aktarıldığı 
için bireysel inisiyatif alanlarını daraltan ve 
büyük kalabalıklara aidiyetle/kimlik oluştur-
mayla yaşama bağlanmayı önceleyen iki tutum 
arasında kategorik bir karşıtlık kurmakta; dinin 
varlığa devamını da birinci tutuma bağlamak-
tadır. Bu hadis, kurumsal bütün yapıların başı-
na gelen taklide, düşünceyi dikte eden mantığa, 
bu diktenin yarattığı dikta yapılara karşı açık 
bir uyarıdır. Hadis, bilgi otoritelerine değil, 
kanıta bağlılığın (bireysel içtihat çabasının) 
insanı da dini de kurtaracağını ilan etmektedir. 
Bu kurtarıcı kanıt, dış dünyayı gözlemleyen 
ve sonuçlar çıkaran insana (tecrübe ve akıl), 
akıl ve tecrübeyi destekleyen Kur’an’a ve bu 
iki kaynağın hayatı nasıl yaratıcı bir kaynağa 
dönüştürdüğünün canlı örneği olarak Hz. Pey-
gamber’in yaşamına bağlanmaktadır. Aklın 
kullanımı, dinin hayatta kalma ya da yok olma 
süreciyle irtibatlandırıldığı için, aynı zamanda 
ahlâk dünyasını kuran akıldan yani doğal/işlev-
sel akıldan bahsetmektedir. Bu da ahlâka kay-
naklık eden değerleri ve bu değerlerin bilgisini 
elde etmeyi (etiyoloji) imlemektedir.

İslam medeniyetini aydınlanmacı bir mede-
niyet olarak tasavvur eden düşünce, inancı 
kanıta bağlı olarak temellendirme konusunda 

ısrarcıdır. İmâm Mâtürîdî “Mümin olanlar kop-
maz bir ipe sarılmışlardır”14 ayetini yorumlar-
ken, insanın ilahi kaynağa bağlılığının gerek-
çesini, bu kaynağın aydınlatıcı kesin kanıtlara 
(burhân ve hüccet) dayanmasına bağlamakta-
dır.15 İslam inanç sisteminin en temel eserle-
rinden biri sayılan Kitâbü’t-tevhîd’in daha ilk 
sayfasında dine bağlanmanın kanıta dayanma-
sının zorunluluğunu ilan etmektedir.16 Mâtürîdî 
akla ve aklın ibadeti sayılan akıl yürütmeye 
zorunlu bir kaynak şöyle işaret etmekte ve 
İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’yle başlayan kanıtçı 
düşünce/Ehl-i Rey hattını şu ifadelerle daha da 
güçlendirmektedir:

“Belirtmeliyiz ki akıl yürütmeyi inkâr eden 
kişinin elinde onu reddetmek için akıl yürüt-
mekten başka bir kanıt yoktur. Bu da akıl 
yürütmenin zorunluluğunu ortaya koymakta-
dır…”17

Sonuç 

İslam medeniyeti, fethedilen topraklarda 
Müslüman olan insanların etkinliğiyle oluş-
muştur. Birbirinden çok farklı ve uyumsuz 
görünen birçok unsurun bir araya gelmesiyle 
yeni bir döllenme yaşanmış ve İslam bilimi 
ve İslam uygarlığı denilen olguyu yaratmıştır. 
İbn Sînâ’nın “Farklılıkta beka, teklikte helak 
vardır” sözü veya Fârâbî’nin, tek bir din veya 
tek bir kültürden oluşan şehri nakıs/eksik, koz-
mopolitan şehri ise kâmil sayması İslam mede-
niyetinin çoğulcu karakterine ilişkin ipuçları 
vermektedir. Yapısındaki bu çoğulculuk İslam 
medeniyetinin kendi dışındakilerle ilişkisinde 
elini hep güçlendirmiştir. Bağdat Beytü’l-Hik-
me’sinde ayrım gözetmeden Yunan, Çin, Hint 
ve hatta Fenikelilerden tercümelerin yapılmış 
olması bu çoğulculuğa kendi yapısında yer 
verme arzusunu göstermektedir. Bununla bir-
likte hem farklı coğrafyaları hem de farklı 
kabiliyetleri kendine katarak büyüyen İslam 
medeniyeti, zaman içinde kendini besleyen 

13 Hasan el-Rassâs, el-Mûcez fi usûli’d-dîn, thk. Cemâl eş-Şâmî, Sa‘de, 1438/2017, s. 26.
14 2/Bakara, 256.
15 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İlmi kontrol: Bekir Topaloğlu, İstanbul: Mizan Yayınevi, 2005-2010, c. 2, s. 161; ayrıca bkz: 

Şaban Ali Düzgün, “Önsöz”, Mâtürîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde, (ed.), Ankara: Otto Yayınları, 2019, s. 12.
16 Bkz. Mâtürîdî, Kitâbü’t-tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, Ankara: İsam Yayınları, 2002, s. 3.
17 Mâtürîdî, Kitâbü’t-tevhîd, s. 14.
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damarların bir kısmını kurutmuş ve içine çök-
müştür. İslam medeniyetinin çöküşünü kendi 
dışındaki unsurlara, özellikle Batı’ya bağlayan 
teoriler bu çöküşü analiz etmekten ziyade 
Batı’nın belirleyiciliği tezine hizmet etmekte-
dirler. Şiddetli rüzgârların zayıf olan ağaçları 
kökünden söküp devirdiği unutulmamalıdır. 
Batı’yla karşılaştığında İslam medeniyetini 
hayatta tutacak bağlar çoktan zayıflamıştı. 
İslam geleneği içinde bu yaşam bağlarını güç-
lendirme çağrılarına yeteri kadar kulak veril-
mediği, yaşanan çöküşten bellidir. Gelenekli 
toplumların en büyük sorunu ölülerin yaşayan-
lardan daha büyük bir otoriteye sahip oluşudur. 
Ölülerin dirileri idare ettiği başka bir dünya da 
yoktur. Böyle bir zihnin tam karşısında akla, 
akıl yürütmeye, akıl yürütmenin sonunda üre-
tilen kanıta dayalı yaşama çağrı vardır ve bu 
çağrıyı da en başta Kur’an yapmaktadır:

“Ölen de bir kanıta dayanarak ölsün, yaşa-
yan da bir kanıta dayanarak yaşasın.”18
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Türk-İslam kaynaşması  
ve felsefe

Söz sırası önce August Bebel’de: 

“Muhammed ve Arap-İslam kültür döne-
mi, batmış Yunan-Roma kültürü ve Rönesans 
çağından itibaren yeniden doğan Avrupa kül-
türü ile eski kültür arasında bağlayıcı halkadır. 
Avrupa kültürü, bu bağlayıcı halka olmadan 
bugünkü gelişmişlik düzeyine çok zor ulaşırdı. 
Hristiyanlık, bütün bu kültürel gelişmelerin 
karşısında tam bir düşman konumunda yer 
almıştır.”1

Yazımı hazırlarken bende olduğunu bil-
diğim bir kaynağı bir türlü bulamıyordum. 
Kitabın bende olduğundan zerre kadar kuşkum 
yoktu: Açık Öğretim Felsefe Lisans eğitimi 
yaparken sınavına girdiğim bir ders kitabıy-
dı. Adı (bana göre) İslam Felsefesi idi. Oysa 
değilmiş! Aradığımı bulduğum zaman kitabın 
adından ötürü yanlışa düştüğümü anladım. 
Kitabın adı Ortaçağ Felsefesi – II idi. Dersin iç 
kapağında adı “İslam Dünyasında Felsefenin 
Ortaya Çıkışı” idi. Dersin adında bir yanlışlık 
yok. Çünkü dönem VIII-XIII. yüzyıllar arası; 
Ortaçağ! Üstelik kitapta anlatılan 8 konunun 
ilki kelamın doğuşu ile başlarken sonuncusu-
nun başlığı Osmanlı’da Felsefe idi. Kitabın 

adı aslında İslam Felsefesi olmalıydı. Ortaçağ, 
bilginin karanlıklara gömüldüğü bir dönemi 
çağrıştırır. İslam felsefesi bilginin karanlıkla-
ra gömüldüğü dönemin koşulları ile uyumlu 
izlenimi verilmek mi isteniyor? Küreselliğin 
dayattığı, neo liberallerin islam korkusu/nef-
reti ile belirginleşen bayrak sallama hareketi 
mi?  Kaldı ki VIII-XIII yüzyıllar arası İslam 
coğrafyasında gerçek bir aydınlanma tanımına 
tam uyar!

Benzer bir diğer eksiklik Soru Bankası isim-
li kitapta özenle (!) korunmuştur. 8 ayrı felsefe 
dalında (din felsefesi dâhil) 60’dan fazla soru 
içinde İslam felsefesi adı bir kez dahi geçme-
mektedir. İslam felsefesine ait tek bulgu, bir 
sorunun şıkları arasında “vahiy” sözcüğüne 
yer verilmesidir.2

Neden? Ne zamandır Türk-İslam felsefesi 
konusunda suskunluk şiarımız haline geldi? 
Kaçındığımız hangisi: Türk mü, İslam mı, 
Türk-İslam mı?

“Türk Milletinin İslam inançlarını benimse-
diği bin yıldan beri felsefeye olan katkılarını 
gösterebilmek amacıyla…”

Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan
Teori Yazı Kurulu Üyesi

 dosya

1 Veysel Ataman, Hz. Muhammed ve Arap-İslam Kültürü Dönemi, (çev.  August Bebel), Boro-Siyah yayınevi, s.182. 
2 Komisyon, Soru Bankası (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT, +2.  oturum Felsefe 

Grubu, Evrensel İletişim Yayınları, 2019, s.60.
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Bu sözler Profesör Dr. Nihat Keklik’in 1970 
yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü 
bünyesindeki Türk-İslam Felsefesi Anabilim 
Dalı’nın kuruluş gerekçesini açıklarken söy-
ledikleridir. Türk ve İslam kaynaşmış sözcük-
lerinden (Türk-İslam) oluşan bir tamlamayı 
özgün bir felsefe okulu olarak imlemesi dikkat 
çekicidir. Prof. Dr. Nihat Keklik, Türk devle-
tinin kültür politikasında Türk dili, Türk coğ-
rafyası ne kadar önemli ve öğretme/öğrenme 
değeri taşıyorsa Türk-İslam felsefesinin de 
aynı önemde ele alınması gerçeğini vurgula-
maktadır.3 

Felsefe, düşüncenin etkin bir araç olarak 
işlevsellik kazandığı bilgi kümesi ve ondan 
türeyen uygulamanın yer aldığı alanın adıdır. 
Felsefe, Türk-İslam kaynaşması öncesi ve son-
rasında Türklerin etkili biçimde yer aldığı bir 
alan olmuştur. Türk kültür tarihi, Türk-İslam 
kaynaşmasını konu edinen kitaplarda tutuklu 
kalan bu konunun günümüz koşullarında adeta 
tazelenmesi bence bir gereksinmedir. Felsefe 
derslerinin doğru olarak yeniden okutulması 
andığım gerekliliğin devamında yer alır. Felse-
fe öğrenen gençlerimiz doğru soruları sorarak 
merakının peşine düşecek ve düşünsel zengin-
liği ile ülkesinin insan donanımına katkı sağla-
yacaktır. Bu amaca yönelik olarak tek bir dergi 
makalesinin sağlayabileceği sınırlıdır. Ancak 
bu gerekirliğe ve hatta sorumluluğa dikkat 
çekebilme amacı benim için dayatıcı olmuştur. 

El Kındî -1200 yıl önce- felsefe sözcüğünün 
kökenini hubb el-hikme (hikmet sevgisi) şek-
linde açıklar. Devamında feylesof sözcüğünü 
Arapçaya aktarırken seven anlamında “filâ” 
ve hikmet anlamında “sûfâ” sözcüklerini bir 
araya getirerek filâsûfâ bitişmiş sözcüğünü 
önerir. Çoğu gibi El Kındî (benzeri pek çok 
felsefeci gibi) eski Yunanca bilmediğine göre 
Antik Çağ yazılarının VIII-XIII. yüzyıllar ara-
sında Arapçaya kazandırılmış olduğunu düşü-
nebiliriz. Türk-İslam felsefesi filozoflarının 
kendi aralarında -Batı’da olduğu üzere- derin 

ayrılıklar yoktur. Aksine farklılıklardan çok 
ortaklıklar vardır. Türk-İslam felsefesinde dört 
temel izlek vardır. Bunlar:

1. Nesnelerin nitelik ve gerçekliğini bilmek.

2. Varlık ile bağlantılı nedenselliği açıklamak.

3. İnsanın kendini bilmesini sağlamak.

4. İnsan gücü ölçüsünde Allah’a benzemek 
yani insanüstü bir kişilik kazanmaktır.4

Felsefe nedir sorusunun yanıtı o toplumda 
yaşayan bireyin toplumsal varlığının beklenen 
niteliği konusunda fikir verir. Örnekler:

“Var olmaları bakımından varlıkların bilin-
mesidir.” (Farabi)

“Nesnelerin gerçekliğine bir insanın olabile-
ceği kadar sahip olmaktır. (İbni Sina)

“Her akıl sahibi hikmeti sever.” (El Arabî)

“Filozof her şeyde neden arayan kimsedir.” 
(El Arabi)

Hikmet, iyi yaşama odaklı bir gerçeklik 
arayışıdır. Uygulamada karşılığı olan, akılsal-
lık taşıyan düşünsel bir yaklaşımdır. Bireyin 
karakter özelliklerine, var olan nesnel koşul-
lara yoğunlaşmıştır. Hikmet düşüncesindeki 
ortaklaşmış kabul, Hikmet, sözünde ve eyle-
minde tutarlı olmaktır (…) Hikmet, bilgiyi ger-
çekleştirmek ve eyleme geçmeye hazır olmaktır 
(...) Her kim nesnelerin gerçeğini biliyor ve 
buna göre davranıyor işte o tam hikmet sahi-
bidir.5

Filozofların toplum açısından ne ifade ettik-
leri bu yolla ortaya çıkar. Bu yolla genç kuşak-
larda imren yaratır. Özünde biçim kazanan 
işlevsellik toplumsal bilinç olmaktadır. Felsefe 
yolu ile belletilen ve öğrenilen budur. Bu 
yönüyle Türk-İslam filozofları ayrı bir örnek 
değerindedir.6 

Kanuni döneminde yaşayan Türk ahlakçısı 
Kınalızade Ali (1510-1572) Yüksek Ahlak 
isimli kitabında şunları söylemektedir: 

3 Nihat Keklik, Türk-İslam Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri, İst. Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları, Yayın No 3484, 
1987, s.V-VI (Önsöz)

4 N. Keklik, A.g.e., s.167. 
5 Kevser Kıvanç Karataş, Felsefeye Giriş (Hikmetin Yapıtaşları), Kaknüs Yayınları, 2010, s.43.
6 Bkz. Nihat Keklik, Felsefe mukayeseli temel bilgiler ve kaynaklar, Çağrı Yayınları.
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“Dış düşmanların saldırısından zarar gören 
milletler kendi aralarında sevgi bağları kopmuş 
bireylerden oluşan milletlerdir. İçte dostlukları 
güçlü olan bireyler yurtlarını dış düşmanların 
bozgunculuğundan korunmak için kolayca bir-
leşebilirler.” 

Türklerde felsefe

Türkler, farklı ve özellikli bir ulus olmakla 
elbette farklı bir düşünce okulunun da sahibi-
dir. Makyavel ile başlayalım: “Türkler, dış teh-
likeler karşısında derhal birlik olup düşmana 
karşı koymasını iyi bilirler.”7 Türklerin insan 
olarak ve elbette ulus bilinci içinde nitelikle-
rinden söz eden başka düşünürler de vardır: 
“Emil isimli kitabında Ruso, ‘Türkler insanca 
ve merhamet dolu davranırlar’ der.”8

A. Şopenhaver ise şöyle anlatır: “Türkler 
dışarıdan gelen kışkırtmalar karşısında irade-
lerine çok hâkim bir ulustur. Her şeyi serin-
kanlı olarak inceler ve öyle karar verirler. Ve 
başarırlar. Bu nedenle daima başları dimdik 
insanlardır.” 

Türkler konusunda da Doğulu düşünürlerin 
de övgü dolu ifadeleri, saptamaları ve hatta 
kitapları vardır. El-Hicazi, El-Etrak, Cahiz 
(Türklerin Faziletleri isimli kitabı dilimize 
çevrilmiştir). 

Mevlâna, Türk milletinin beraberlik ve bir-
liğini içeren sözler söylemiştir. Mevlâna, Mes-
nevi I. ciltte (Beyit 1258-1259) beraberlik için 
şu örneği verir: 

“Biri Türk diğeri Hindu iki kişi aynı dili 
konuşuyorlarsa aynı millettenmiş gibi olurlar. 
Fakat iki Türk aynı milletten olmalarına karşın 
ayrı dillerde konuşuyorlarsa ayrı millettenmiş 
gibi olurlar. Bu nedenle aynı dili konuşmak 
dostluk yaratır. Konuşulan aynı dil değilse 
dostluk oluşmaz.” 

Mesudi (ölümü 959) tarafından kaleme alı-
nan bir kaynak, yeryüzünde filozof yetişti-
ren yedi millet olduğunu söyler. Sıralaması 
şöyledir: Türkler, İranlılar, Araplar, Hintliler, 
Yunanlar, Çinliler ve İbraniler. Bakıldığında 
kimi düşünürlerin aslen Türk olduğu kimile-
rinin de Türkler tarafından özellikle korun-
duğu görülecektir. Said-el Kurtubi (ölümü 
699) “Türkler sayıları çok olan bir millettir. 
Horasan’ın doğusu ile Çin’in batısı arasın-
da Hindistan’ın kuzeyinden kuzey kutbuna 
yayılmışlardır. Faziletleri ve sahip oldukları 
özgüllük savaşma ustalığı ve savaş araçlarıdır. 
Atçılıkta üstlerine yoktur.” der. Bu denli geniş 
bir coğrafyada yerleşmiş olan Türkler arasında 
başka alanlarda yetişmiş, öne çıkmış insanlar 
elbette olacaktır.9

Türklerin İslamiyet’i kabulü 8. yüzyıldır. 
İslamiyet’in yaygınlaşması sonraki yüzyıllarda 
(9/10 ve 11) yoğun biçimde sürmüştür. İsla-
miyet’in kabullenilmesi sürecinde özellikle 
Oğuz boylarının yer alması ayrı bir önemde 
düşünülmelidir. Bu süre içinde Oğuz boy-
larının İslamiyet’i kabullenmeleri anılacak 
önemdedir. İslamiyet’in altın çağını yaşadığı 
yüzyıllar Türklerin İslamiyet’i kabullendiği 
yıllardır. Türklerin İslamiyet’i kabullenmeleri 
aynı zamanda İslam coğrafyasındaki felsefeye 
Türklerin sağladığı katkı diye de anlaşılmalı-
dır. İslam-Türk birlikteliği, karşılıklı katkıla-
rın hareketlendirdiği yüksek ivmede seyreden 
bir düşünsel verimliliğe işaret eder. Türklerin 
İslamiyet öncesinde felsefeye katkıları oldukça 
kapsamlıdır. Bunun kanıtı Pamir-Altay-Hazar 
üçgeni nitelemesi ile anılan alanda var olan 
kültür birikimidir. Bilge/Bilgelik sözcüklerinin 
Yenisey Yazıtlarında10 geçtiği bilinir. Bilge 
Kağan ifadesi hikmet sahibi hükümdar sözcü-
ğüne karşı gelmektedir.

Asya’dan batıya doğru akan bu kültür biri-
kiminin içine aldıklarından biri de Türklerdir. 

7 H. Z. Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, YKY Yayınları, 1982, s.11-14.
8 J. J. Rousseau, Emil, çev. Y. Avunç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, s.323.
9 Kimi Türk düşünürlerin sonu kötü olmuştur. Örneğin Mabed el-Cüheni (öl. 699), Cehm ibn. Saffan (öl. 747) ikisi de Türk olan 

düşünürler Emeviler tarafından idam edilmişlerdir. Benzer son Abbasiler tarafından idam edilen ve Meşşailer Okuluna mensup 
Ahmed Serahsi’dir. Türk asıllı olan bir diğer düşünür Ebu Bekir Razi’dir.

10 Rusya’da Yenisey Irmağı boyunca bulunan 158 tane kurgan (mezar) ve kaya taşlarıdır. Orhun abecesi ile yazılmıştır. Bunlardan 
az sayıda sözcükten bir kısmı 10 satıra kadar çıkmaktadır. Orhun Yazıtlarındaki şiirsellik yoktur. Yalın ve anlaşılır ifadeler geç-
mektedir. Yazıtların 6. yüzyılda Kırgızlar tarafından yazıldığı düşünülmektedir.
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Altay’dan Mezopotamya’ya gelen Sümerler 
(M.Ö. 4000-3500) bunun en bilinen örnek-
lerindendir. Sümerler yerleşik yaşam örneği 
sunarken tarımda sağladıkları ilerleme önemli-
dir. Yazıyı icat eden Sümerlerin astronomi, tıp, 
geometri ve aritmetik bilgilerine sahip olmaları 
bir yana bunu günlük yaşamda kullanabilmele-
ri yukarıdaki satırlarda sözünü ettiğim kabulün 
önemli kanıtlarındandır. Sümerlerin erişimi 
oldukça yüksektir. Örneğin sıralı, düzenli ve 
tutarlı listeler yaratan Sümerler, evren, dünya, 
insan arasında sistem temelli bakış çerçeve-
sinde adalet ve düzen odağında ilkelerden söz 
etmekteydiler. Bu Sümerlerin bilgeliğe ulaş-
tıklarının kanıtlarındandır. İslamiyet öncesi 
pek çok Türk kavmindeki felsefe görüşü [Yer-
Gök inancı, Atalar Ruhu, Tengricilik (Tengri: 
Gök’ün yüce ruhu), Kut (yaşam gücü) ve gönül 
anlayışı] ile benzeşmektedir. Bu benzeşim 
evrenin doğuşunu açıklayan öykülere bakıldı-
ğında Orhun Kitabelerinde, Oğuz Destanı ve 
Dede Korkut hikâyelerinde açık seçik görüle-
bilir. 

Sümerler ve Keldaniler üzerinde yapılan 
çalışmalarda (Asur-Keldan Kitabeleri) örneğin 
astro-biyoloji olmak üzere düşünce hareketle-
rinin Yunanlardan çok önce başladığı ortaya 
çıkmıştır. Çin felsefesi incelendiğinde -yıllarca 
bir arada yaşamışlığın doğal sonucu- Türklerin 
etkisinin belirgin olduğu gene araştırma sonuç-
larındandır. Türklerde düşün tarihini -modern 
nitelikli olanı bir kenara ayrılırsa- İslamiyet’in 
kabulü ve sonrası diye ikiye ayırabiliriz. İslam 
öncesine ait belge ve buluntular İslam sonrası 
ile kıyaslandığında oldukça azdır. Bu neden-
le Türk düşün tarihinin İslamiyet’in kabu-
lü ile zenginleştiği şeklindeki anlayış güncel 
bir sonuçtur. Ancak İslamiyet öncesi çok az 
olan belgelere bakarak Türklerin İslamiyet’e 
kazandırdıklarının içerik olarak daha az oldu-
ğu kabulü -bu koşullarda- oldukça tartışma-
lı görünmektedir. İslamiyet öncesinde Türk 
düşüncesi bir tür Pagan inanışı doğrultusunda 
ilerlemiştir.

Pagan Türk düşüncesi11

İslamiyet öncesi Türk düşüncesine ait belge 
az olmakla birlikte, hiç olmadığı şeklinde bir 
kabul doğru değildir. İslamiyet’in tek başına 
Türk düşünce tarihini belirlediği şeklinde-
ki iddia gerçek değildir. Ancak İslamiyet’in 
kabulü sonrasında Türk düşünce hayatının 
olağandışı bir sıçrama yaptığı ve farklı nitelikli 
bir ivme kazandığı da gerçektir. 

İslamiyet öncesi Türk düşüncesi Yunan kül-
türünde kabul gören pagan anlayışı ile uyumlu-
dur. Türklerin çok çeşitli uygarlıklarla karşılaş-
maları ve onlardan aldıkları kabuller ve hatta 
dini inançlar çok değişik düşünsel kabulleri 
tanımalarına yol açmıştır. Örneğin Türklerin 
inandıkları putların çeşitliliği dikkat çekicidir. 
Aynı zamanda Türklerin İslamiyet öncesinde 
zengin bir düşünce dünyası olduğunun kanı-
tıdır. Bu dönem için bir tarihleme yapılacak 
olursak, Sümerlerle başlayan ve İslamiyet’in 
kabulü ile biten yaklaşık 4000 yıllık bir zaman 
kesiti söz konudur.12

Bu döneme bakıldığında bireysel nitelikli 
bir yaratı yoktur. Türk düşüncesi bu dönemde 
ortaklaşa (kolektif) bir nitelik taşır. Gerek Çin 
gerekse Hint uygarlığı ve düşüncesi üzerinde 
Türklerin belirgin bir etkisi vardır. Bu etki-
nin açık seçik görüldüğü alanların başında 
Çin-Japon uygarlığında evrenin varoluşuna 
dair kabuller gelir. Örneğin 12 Hayvanlı Çin 
Takviminin kökü Tsin isimli Türk kabilesi-
dir. (MÖ 3500’li yıllarda Sümerler böyle bir 
takvim kullanmaktaydılar.)13 Asıl söylenmesi 
gereken, gök odaklı evren oluşumu anlayışının 
Çin değil Orta Asya kökenli olduğudur. Sonuç 
olarak Orta Asya’da yerleşmiş olmak Türklerin 
kazanımlarını zenginleştirmiştir. Doğu ve batı 
arasındaki geçişlerde Türk kavimleri işlevsel 
bir rol üstlenmiştir. Bu noktada çok önemli bir 
tartışmanın iki yönünden mutlaka söz edilmesi 
gerekmektedir. 

Bu tartışma, bir kabule göre Türk ırkı denince 
Hind-Avrupalılar gibi geniş bir kavimler ailesi-

11 Hristiyanlık öncesinde Roma ve Yunan kültüründe site dinlerinin birleşmesinde oluşan din paganizm diye bilinir. Paganizmde 
Putlara tapınılır. Putlara inanç tamdır. Sınırsızdır. 

12 H. Z. Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, YKY Yayınları, 1982, Cogito-129, s.15-16.
13 Sümerler, Pamirlerden doğru gelen Turan kabilesinden kök alır. 



35

TEORİ • Haziran 2021

nin anlaşılması gerektiğidir. Bu kabul, Batılı ve 
Rus araştırmacıların kabulüdür. Diğeri ise dil 
olgusundan hareket eden kabuldür. Dil odak-
lı benimseme şöyledir: Hurrice (Ural-Altay) 
tıpkı Türkçe gibi Sümerce, Elamca, Moğolca 
gibi Asya kökenlidir.14 Neredeyse yüz neslin 
bir ucundan öbür ucuna iletilen kültür süreklili-
ğini sağlayan nedir sorusunun yanıtı tektir: Dil! 
MÖ 3. binin sonundan MS 1. binin sonuna dek 
uzanan zaman içinde bölgede yaşayan halk-
ların dili değişmemiştir.15 Bir üçüncü görüş 
Türklerin, -başka kavimlerle kaynaştığı gerçe-
ğinden hareketle- Asya’nın Moğolsu halkları 
ile Asya ve Avrupa’nın Hint-Avrupalı halkla-
rının karışımı olduğudur.16

Türkler filozof yetiştirmenin yanı sıra İslam 
filozoflarını da korumaları altına almışlardır. 
Korumak için özen gösterdiği düşünürler ara-
sında, Gazali, Bağdadi, Fahreddin Razi, Biruni 
sayılabilir. İstanbul Üniversitesinde öğretim 
üyeliği yapmış olan Von Aster (öl.1948) 1937 
yılında Felsefe Tarihinde Türkler başlıklı bir 
makale yayımlamış ve bilim dünyasında yer 
tutan bu makalede, Türklerin kendi dillerin-
den gayrısını da önemsedikleri ve dikkatli 
biçimde yazdıkları belirtilmiştir. Söylenmek 
istenen, yazarken kısa ve yalın, anlaşılır cüm-
lelerin kullanılmasıdır. Kimi düşünürlerin Türk 
kökenli olduğunu belirlemenin yollarından biri 
de yazarken kısa cümlelerin yeğ tutulmasıdır. 
Uzun cümle kurmak (öğrenilen dil özellikle 
Arapça ise) hataya düşmeyi kolaylaştırır. Bu 
görece ölçüyü kullanmak, düşünürün kökeni-
nin yalnızca isminden doğru belirlenemeyece-
ği durumlarda oldukça işe yaramıştır. Örnek, 
Güneş-Doğdu adının Arapça imla ile yazı-
lışı Küştegadi. Bunun, Güneş-Doğdu adının 
Arapça yazılışı olduğu kolay anlaşılabilir gibi 
değildir. Üstelik 9 ve 13. yüzyıllar boyunca 
felsefede ön alanlar çoğunlukla Türk kökenli-
ler olmuştur. 

İslam Dünyası ve Arap sözcüklerini kullana-
rak yapılan ayrılama, özellikle felsefe alanında 
ne denli gerçekçidir ve gereklilik taşır? Söz 

konusu ayrılama aslında gerçekçidir ve bilin-
mesi gereklilik taşımaktadır. Arap aslından 
filozof sayısı iki-üçü geçmez. Düşün tarihçi-
lerimizden İbni Said’e (öl. 1070) göre, “Eski 
Araplarda felsefe ilmine gelince. Allah onlara 
bu konuda ne bir nasip vermiş ne onların 
yapısını (bünye sözcüğü kullanılmıştır) buna 
uygun (istidatlı sözcüğü kullanılmıştır) kıl-
mıştır. Onlar arasında –gerçekten Arap olmak 
koşuluyla- sayabildiklerim El-Kındî, Hasan el 
Hemedanîdir.” Neden böyle? Arapça, felsefe 
ve bilim dili olarak yüzyıllar boyu İslam dün-
yasında egemen olmuştur. Latince de benzer 
biçimde Avrupa anakarasında felsefe ve bilim 
dilinde yüzyıllarca sürecek bir egemenlik kur-
muştur. Latince yazan her filozof nasıl Latin 
değilse benzer biçimde Arapça yazan her filo-
zof Arap değildir.  İki dil arasındaki çeviriler 
felsefe ve bilim alanlarında İslam coğrafyası 
ve Avrupa arasında önemli etkileşmelere yol 
açmıştır. Arapçadan Latinceye çevrilen eserler 
sayesinde Magnus ve öğrencisi Aquino’lı Tho-
mas gibi pek çok Avrupalı, Endülüs’e gelmiş, 
eğitim almışlardır. Latince, Grekçe ve Arap-
ça etkileşimi ilkçağ filozoflarına kadar gider. 
Örnekler:

Thales’in bir süre Mısır’da yaşaması felsefe 
görüşlerini değiştirmesine yol açmıştır. Thales, 
ilk geometri bilgilerini Mısır’da edinmiştir.

Mısır’da bulunan bir diğer filozof Pisa-
gor’dur. Pisagor, Mezopotamya’da eğitim ve 
öğrenim görmüştür. 

Platon, geometrisini Mısır’dan, astronomisi-
ni Babil’den almıştır. Asurlulardan aldıklarını 
unutmamak gerekir.

Aristo’nun öğrencisi İskender’in pek çok 
ülkedeki felsefe ve bilgi birikimini beraberinde 
götürdüğü düşünür ve bilimciler aracılığı ile 
ülkesine getirmiştir. Bu Aristo için olağanüstü 
bir kaynaktır. Pek çok farklı konuda yetkin 
eserler verebilmesini açıklarken böylesi bir 
kaynakçaya sahip olduğunu göz önünde bulun-
durmak gerekir. 

14 Batılı ve Rus araştırmacılar bu dil grubunu –nedense- Kafkasya dilleri diye ele alırlar. Oysa  Orta Asya’da konuşulan bu dillerin 
Asya uzağında (Kafkasya bölgesinde) konuşulan diller kabulü aklı zorlamaktadır. 

15 S. Güneri, Türk-Altay Kuramı, Kaynak Yayınları, 2018, s.29-36. 
16 D. Perinçek, Og’dan Oğur’a: Devletin Oluşması Sürecinin Türkçedeki İzleri, Kaynak Yayınları, 2019, s.104-110. 
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Yeni Platonculuk Okulunun kurucusu Plo-
tinus, çocukluk ve gençlik yıllarını Mısır’da 
geçirmiştir. Hatta doğu düşüncesini öğrenmek 
için doğuya seferinde imparator Gordion’a 
eşlik etmiştir.

İslam felsefesi

Karanlık Çağlara kadar Batı’da süren fel-
sefe en eski Kilise büyüklerinin yazdıklarına 
dayanan ve “Patristik Felsefe” diye genel bir 
başlık altında anılır. Batı için Karanlık Çağ 
başladıktan sonra bilginin korunması, katkılar-
la zenginleşmesi söz konusu değildi. İşte düşün 
dünyasını bu aczden ve kötülükten kurtaran 
İslam felsefesi olmuştur. İslam felsefesi, İslam 
coğrafyasına yayılmış kültürün ürünüdür. Bir 
anlamda o kültür birikiminin giz yazısını oluş-
turan başat etmendir. 

İslam’da felsefe derken İslam düşüncesin-
den söz etmekteyiz. İslam düşüncesinin var 
olduğu yedinci yüzyıl (MS 622) diye düşü-
nürsek daha önceki yüzyıllarda, örneğin Antik 
Çağ’da düşünsel düzlemde olup biteni karşılaş-
tırabilir miyiz?

Varlığın ne olduğu, evreni bir düzenin 
yönettiği, varlıkların belli bir düzene bağlı ola-
rak biçim kazandığı düşüncesi vardı. Pisagor 
sayıları, Platon idea anlayışı ve Aristo varlık/
biçim tanımları ile bu düşüncenin içerisinde 
yer alırken anılan tanımlar aynı zamanda var-
lığa değişmezlik özünü katan ögelerdi. Özetle 
değişmeyen değişenin önünde yer almaktay-
dı.17 İslam düşüncesinde ne değişim ne biçim 
ne de hareket vardı. Esenlik içinde bir dinginlik 
ve H. Ziya Ülgen’in tanımı ile ezeli bir an söz 
konusuydu. Tartışmanın diğer boyutu ise mut-
lak varlık ile insan arasında yer alan iletişim ve 
etkileşimdir.18 Altı çizilen asıl soru insan ira-
desinin özgür olup olmadığıdır. Soruya ulanan 
ekler yaşamın taşıdığı anlam, gerçek yaşamın 
yolları ve bunların İslam dini kural ve ilkeleri 
doğrultusunda hangi şekli alacağıdır. Bu yönü 
ile din ve ahlak odağındaki sorgulamanın İslam 

felsefesinin öne aldığı sorular olduğunu anla-
yabiliriz. Ancak hepsini kapsayan soru, biraz 
önce andığım insan özgürlüğü ve iradesi soru-
sudur. Yani davranışlarımız, işlerimiz Allah 
tarafından önceden belirlenmiş midir? Aksini 
düşünenler, insanın özgür olduğunu söyleyen 
-yapabilme gücü, iradeli anlamında- “Kade-
riyeci” adını alır. Bunun kadercilikle alakası 
yoktur. Soruya olumlu yanıt verenler Tasavvuf 
felsefesi yakasında yer alırlar. Tasavvuf, özgül 
bir tutum ve davranma eylemliliği anlamında-
dır. Bilgeliktir. Çünkü bilgi kümesi olmanın 
yanı sıra bir dünya bakışı ve felsefesel bir sis-
temdir. Mistisizm, tasavvuf ile birlikte anılan 
bir sözcüktür. Ancak İslam’daki tasavvuf anla-
yışı dünyadan uzaklaşma, varlıktan sıyrılma, 
yoklukla bir olma şeklindeki Hint mistisizmi 
gibi değildir. Şöyle ki tasavvufta görünüş-
lerin ardında duran gerçek varlığa ulaşmak, 
ulaştıktan sonra olgunlaşmış bir insan olarak 
dünyaya/varlığa dönmek, dolayısı ile yaşama 
karışmak vardır. İslam düşünürlerinin dünyayı 
terk etmek/ahireti terk etmek/terki terk etmek 
(terki dünya, terki ukba, terki terk) şeklinde 
ifadelendirdikleri aşamalı süreç, karşıt nitelikli 
pek çok aşamadan geçerek daha üst bir düzeye 
ulaşmak ve yeniden dünyaya dönmek şeklin-
de bir süreçtir. Bu süreç diyalektik yöntemin 
temel özelliklerini barındırır. Her şey karşıtını 
kendi içinde taşır. Dünya-ahret; ahret-dünya; 
terk etmek-kabullenmek zıtlıkları gibi. Olduğu 
gibi kalan yoktur. Oluş ve yok oluş arasında-
ki ilişki ve etkileşim sonsuz bir hareketlilik 
sergiler. Yani İslam tasavvufu için hareket 
berekettir. Önceki günkü, dünkü ve bugünkü 
ben aslında aynı kalıyoruz. Ancak değişiyoruz. 
Ancak diyalektik mutlak diye bir şey yoktur 
derken tasavvuf öyle demez. Lakin insanın 
bireysel tarihindeki değişme aynen diyalekti-
ğin tanımladığı gibi sarmal nitelikli bir geliş-
meye uyar. Dünyanın terk edilişi nasıl bir üst 
basamaksa ahiretin terk edilmesi, terk etme 
kabulünün terk edilmesi üst ve üst basamaklar-
dır. Bu diyalektiğin tanımladığı bir gelişmedir. 

17 S. Hilav, 100 Soruda Felsefe El Kitabı, Gerçek Yayınevi, 1969, s.61-69.
18 İletişim ve etkileşim iki insan arasında gerçekleşen bir süreçtir. Ancak metinde bu sözcükleri kullanmam insanın kendi varolu-

şuna eklemlediği bir var olma değeri ile (Tanrı; her şeye kadir olan) içsel nitelikli (aslında kendisi ile) iletişim ve etkileşimdir. 
Akla uymasa da tek yönlü bir iletişim söz konusudur. İnanç sistemleri söz konusu olduğunda bu kabul gören bir anlayıştır.
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İslam uygarlığının başlangıç tarihi 622’dir. 
Yüzyıla yakın bir süre boyunca Arap yarıma-
dası ikliminde etkide bulunan pek çok kültürle 
karşılaşmış olan İslam felsefesi, bunlarla ken-
dini kıyaslamış, adeta yarışa girmiştir. Bir süre 
sonra yaygınlık Arap yarımadasını aşmış ve 
oldukça geniş bir coğrafyada ifade bulmuştur. 
Çok değişik uluslarla/kültürlerle etkileşim kur-
ması İslam felsefesinin farklılaşıp güçlenme-
sine yol açmıştır. Örneğin İslam’ı kabul eden 
daha öncesinde imparatorluk yaşam deneyi-
mine sahip uluslar, bu deneyimlerini (siyasal, 
ekonomik ve kültürel) içinde yer aldıkları 
ortama yani İslam felsefesi alanına dökmüşler-
dir. İslam kültürü ve felsefesinin özgül niteliği 
bundan kaynaklanır. Örneğin hukuk sistemi, 
eğitim anlayışı, biçim ve içerik olarak sanat 
kavramlaştırması andığım özgüllüğün dalla-
rındandır. Mutlak anılması gereken bir diğer 
husus, İslam uygarlığının diğer uygarlıklarla 
etkileşiminde tercümenin özellikli bir yerinin 
olduğudur. Çeviri konusu sonraki satırlarda 
ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

İslam felsefesinin ortaya çıkıp ivmelendiği 
8 ve 13. yüzyıllar öncesinde İslam kültürün-
de -dine bağlı olarak- inanç, ahlak ve hukuk 
ilkeleri odağında kapsamlı tartışmalar vardı. 
Bu tartışmaların köken aldığı dönem, “Saa-
det/Mutluluk Zamanı” diye adlandırılan Hz. 
Muhammed’in yaşadığı yıllardır.19 Peygambe-
rin ölümünden sonra daha ilk halife Hz. Ömer 
döneminde Mısır, Suriye, Irak ve Filistin’i 
içine alan fetihler, İslam dininin yaygınlık 
kazandığı alanlardır. Bunun sonucu Müslü-
manlar farklı inanç ve kültürlerle karşılaşmış 
hem etkilemiş hem de etkilenmiştir. Bir yan-
dan İslam toplumunun sahiplendiği inanç ve 
düşünce sisteminin korunması, öte yandan 
karşı örneklerle girişilen yarışmada İslam dini-
nin üstünlüğünün gösterilmesi güdüsü yadsı-
namaz. Bu iki doğrultu yönündeki hareketlilik 
sonunda “kelam”ın doğuşuna yol açmıştır. Bu 
da dini düşünme eylemliliği odağında giderek 
kendini duyuran bir derinleşme gereksinimine 

işaret eder. İnsan bir yandan kendi varlığı üze-
rinde fikir alıştırması yaparken bunu diğer var-
lıklara yönelik gözlemle tamamlamaya çalış-
mıştır. Bu da düşünme, yorumlama, duygu 
ve akıl gücü ile doğru bilgiye ulaşma yolunda 
insana yön vermiştir. Kelamın doğuşu ile koşut 
ve kelam’ın sağladığı hareketliliği sağlayan 
önemli bir diğer gelişme, Yunan, İran, Hint vb. 
kültürlere yönelik bilme isteği ile gerçekleşen 
Arapçaya çeviri edimidir. Emevi prenslerinden 
Yezid bin Muaviye’nin (öl. 704), astronomi ve 
kimyaya dair metinleri İskenderiyeli rahiple-
re tercüme ettirmesidir. Din, sanat, edebiyat, 
felsefe, matematik, geometri, tıp vb. alanlar 
çevirilerin hedeflendiği alanlar olarak örnek-
lenebilir. 8. yüzyılda başlayan bu çeviri atağı 
sistemli biçimde sürdürülmüş, giderek sistem-
leşmiş (çeviri kadroları oluşturulması anlamın-
da) ve 13. yüzyıl ortalarına kadar sürekliliğini 
korumuştur. Böylesi kadrolardan en ünlüsü 
Beytülhikmet adını alır ve başında islam düşü-
nürü Kındî vardır. 

İslam felsefesi tek düze değildir. İçinde fark-
lı okullar, farklı düşünceler barındırır. Onlarca-
sı arasında Yunan felsefe geleneğini sürdüren 
Meşşai felsefe ile İslam’a özgü tasavvuf felse-
fesini (İşraki felsefe) örnekleyebiliriz. Meşşai 
felsefede filozofi sözcüğü felasife sözcüğü 
ile karşılık bulur. 9 ve12. yüzyıllar arasında 
yer alan Meşşai felsefe, Yunan felsefesindeki 
felsefe eyleme ve akıl yürütme biçimlerinin 
İslam felsefesine bakarak sergilediği farklılık-
ları tartışmayı önemli bulur. İşraki felsefede 
ise düşünce örgüsü hikmet sözcüğü odağında 
biçimlenir. 

Vahiy ile indirilen Kuran, felsefenin işleme 
aracıdır. Bir anlamda Kuran odaklı yorum 
bilgisi (hermönetik) ön alır. Kuran metninin 
içerek anlamının bulunması (ezoterik) ve dola-
yısı asıl amacının seçik hale gelmesini amaç-
lar. Bu yolla insanın evrenle bütünleşirken 
duyumsadığı güçsüzlük, yaşadığı görkem dolu 
şaşkınlık özellikle vurgulanır. Ancak yorum 
bilgisinin konuşulması, anlam çözümlemesinin 

19 Hz. Muhammed tevazuyu asla yitirmeyen, her insanla hemhal olan, sorulara onlarla çözüm arayan, yol gösteren, paylaşıcı ve öğ-
retici bir kişilik resmi vermekteydi. Onun bu hali İslam dininin yaygınlaşmasında önemli bir etmen olmuştur. Ayrıca insanların 
toplumsal varoluşlarının yapılanmasında, dolayısı ile toplum bilincinin şekillenmesinde başlı başına güdüleyici işlevsellikte ele 
alınmalıdır. Yaşadığı dönemin Saadet Zamanı diye anılması bu nedenledir.
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önemsenmesi sistemli ancak oldukça farklı bir 
eğitim sisteminin ve öğrenim yönteminin oluş-
masına yol açmıştır.  

İslam felsefesi bir okul olarak farklı doğrul-
tular sergilemiştir. Durum, İslam felsefesinde-
ki tartışma zenginliğini ve derinliğini örnekler 
niteliktedir. Bu yönelimleri kısaca ele almak 
gerekmektedir.

Dehriyye Okulu

Âlemin ezeli olduğu ve bir yaratıcısının 
olmadığını savunur. Dehr sözcüğü başlangıcı 
ve sonu olmayan zaman anlamındadır. İnsan 
ölür, yaşar, yaşar, ölür. İran kültüründen köken 
aldığı düşünülmektedir. En bilinen temsilcisi 
Ravendi’dir. İnsanın tek rehberinin akıl oldu-
ğunu söyleyen Ravendi, mucize, din ve ibade-
tin anlamsız olduğunu söyler.20

Tabîiyye Okulu

Deist nitelikli yaklaşımı esas alan bu okul 
tabiatçı nitelikli bir felsefedir. Tanrının varlı-
ğını kabul etmekle birlikte peygamberlik ve 
din kurumunu reddeder. Bu nedenle İslam 
felsefesi içinde kök salamamıştır. Bu oku-
lun en çok bilinen temsilcilerinden biri Bin 
Hayyan’dır.  Kimyanın kurucusudur. Evrenin 
ancak kimyasal çözümleme ile anlaşılabileceği 
inancındadır.        

Meşşaiye Okulu      

Aristo geleneğinde yürür. En yaygın felse-
fe okuludur. Bu okulun düşünürleri arasında 
sayılabilecek olanlar Kındî, Farabi, İbni Sina, 
İbni Rüşt’tür. Kendi aralarında farklılıklar söz 
konusudur. Örneğin Kındî yoktan yaratmayı 
savunurken Farabi ve İbni Sina’da (yeni Pla-
tonculuk etkisinde) evren, Tanrısal varlığın 
giderek genişleme ve yayılması ile oluşur 
(Sudur kuramı). Üçüncü bir yol süreklilik 
taşıyan yaratma anlayışıdır. Akılcı olan bu 
düşünürlerin bir diğer kabulü, akıl ve dinin 
uzlaştırılabileceği şeklindedir. Meşşai felsefe-
de filozofi sözcüğü felasife sözcüğü ile karşı-
lık bulur. 9 ve12. yüzyıllar arasında yer alan 
Meşşai felsefe, Yunan felsefesindeki felsefe 
eyleme ve akıl yürütme biçimlerinin İslam 

felsefesine bakarak sergilediği farklılıkları tar-
tışmayı önemli bulur.   

İhvan-ı Safa

Temizlik Kardeşleri demektir. Açıklık taşı-
mayan, siyasal nitelikli bir örgüt olarak kurul-
duğundan hakkında pek fikir yoktur. Onla-
rı anlatan az sayıdaki belgelere göre Bâtıni 
-İsmailî eğilimler taşımaktadır. Cehalet ve 
sapkın fikirlerle kirletilen dinin ancak felsefe 
ile arınabileceğini düşünen Temizlik Kardeşle-
ri eklektik bir anlayışa sahiptir. Evrenin oluşu-
munda sudur kuramını, doğanın anlaşılmasın-
da Aristo yaklaşımını, ahlakta ise mistisizmi 
esas alırlar.

İşrâkiyye 

Anlamı kalbe dolan gerçekliktir. Aklın 
ve akıl yürütmenin değil mistisizmin insanı 
gerçeğe ulaştırabileceğini savunan bir felse-
fe okuludur. Kurucusu ünlü bir mistik olan 
Suhreverdi’dir. Aristocu Meşşaiye Okulunun 
karşısında Platoncu yaklaşımı esas alan bu 
okulun kurucusu Suhreverdi, İbni Sina ve İbni 
Tufeyli’nin eserlerinden çokça yararlanmıştır. 
İşraki felsefede ise düşünce örgüsü Hikmet 
sözcüğü odağında biçimlenir. Vahiy ile indi-
rilen Kuran felsefenin işleme aracıdır. Bir 
anlamda Kuran odaklı yorum bilgisi (hermö-
netik) ön alır. Kuran metninin içerik anlamının 
bulunması (ezoterik) ve dolayısı asıl amacının 
seçik hale gelmesini amaçlar. Bu yolla insanın 
evrenle bütünleşirken duyumsadığı güçsüzlük, 
yaşadığı görkem dolu şaşkınlık özellikle vur-
gulanır. Yorum bilgisinin konuşulması, anlam 
çözümlemesinin önemsenmesi sistemli ancak 
oldukça farklı bir eğitim sisteminin ve öğrenim 
yönteminin oluşmasına yol açmıştır.  

***

Yunan Felsefe geleneğini sürdüren Meşşai 
felsefe ile İslam’a özgü tasavvuf felsefesini 
temsil eden İşraki felsefe okulları, İslam felse-
fesi geleneğinde en uçlara kadar sıçrayabilen 
ancak aralarında denge oluşturan ve bu den-
geyi koruyan anlayış farklılıkların nasıl ele 
alındığının en iyi örneklemesidir. 

20 H. Altıntaş, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XI: Cilt, 1994, s.107-109.
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İslam anlayışının farklı seyir doğrultularını 
tanımlayan Sünni/Alevi mezhepleri, İslam fel-
sefesinde dinde ve dilde birlik, yaşamsal varo-
luş ortaklığı konuları ön almıştır. Dil birliği, 
kültürel kimliğin çizgilerinin keskinleşmesinde 
güdüleyici bir etmen olmuştur. Vahiy yolu ile 
oluşan bilgi kümesi, akıl yolu ile oluşan bilgi 
kümesi dengelenebilir mi ya da uyumlanabilir 
mi sorusu merkeze alınmıştır.21

Tasavvuf felsefesi Türklerin İslam felsefesi-
ne önemli katkılarından biridir. Tasavvuf, belli 
bir yaşayış tarzını sunarken kuramsal edimi 
seziş ve düşünceye dayanır. Okura şaşırtıcı 
gelen tasavvuf anlayışının felsefeyi gereksiz 
bir çaba olarak görmesidir. Oysa tasavvuf 
düşünürlerinin yazdıklarına bakarak sistem 
dolu bir düşüncenin olduğunu görürüz. Tıpkı 
sistemleşmiş bir felsefe okulu gibi! Bu felsefe-
nin önemi, insanın maddi ve manevi yaşamını 
ayrıntılı biçimde ele alması ve bunu kurallaş-
tırarak ilkelere bağlamasıdır. Başka pek çok 
felsefe okulunda olduğu üzere tasavvufta da 
genel kurallar, bu kuralların açıklanması vb. 
vardır. Tasavvufun amacı, doğru olana, ger-
çeklik taşıyana ulaşabilmektir. Beraberinde 
gelen benzerlik bu yolculuğun bitiminde bil-
gelik sanına kavuşabilmektir. Ve en önemlisi 
Tanrı ile kul arasında yer alan bir kurumun 
(kilise gibi) yokluğudur. 

Gazali (1058-1111) ve Muhyiddin Arabi 
(1165-1260) tarafından geliştirilen tasavvuf 
felsefesi, akılcı (rasyonalist) felsefe okulu kar-
şıtı bir kabul sergiler. Tasavvuf felsefesini daha 
da geliştiren Türk düşünürleri Yunus Emre 
(1238-1321), Hacı Bektaş Veli (1281-1338) 
olmuştur. Geleneksel felsefe okulu çerçevesin-
de düşünürsek tasavvuf “sezgisel bilme” anla-
yışını esas alır. Ruhun kötülüklerden temizlen-
mesi, saf olana ulaşmak açısından tek yoldur. 
Saf bilginin ne olduğuna gelince; Tanrıyı akıl 
ile kavramak olanaksızdır. Saf hale gelmiş 
kişi, sezgi ve aşk yolu ile Tanrıyı kavrayabilir. 
Evren, Tanrı nedeniyle oluşmuştur. Evren, 
Tanrı sayesinde görünür olan bir varlık alanı-

dır. Başka biçimde söylersek Tanrıdan başka 
varlık yoktur. Varoluşu için hiçbir şeye ihtiyaç 
duymayan tek varlık Tanrıdır. Tanrı kalıcı-
dır. Sonlu olanlar geçici varlık sergiler. Tanrı 
varlığının mükemmellik, iyilik, sonsuz güç ve 
sonsuz güzellik nitelemeleri ile bitişik anılması 
tasavvuf felsefe okulunun asal doğrultusudur. 
Osmanlı döneminde ise düşünür işlevselliğine 
sahip kişiler olarak anılabilecek insanlar sayıca 
oldukça azdır: Gelibolulu Mustafa Ali Efendi 
(1541-1600), Kınalızade Ali Efendi (1511-
1584) ve Kâtip Çelebi (1608-1656).

Filozoflar arasındaki etkileşim elbette 
doğaldır. Doğal olmayan bunun tek yanlı oldu-
ğu kabulüdür. Tanzimatçı ezikliğin bıraktığı 
hasarlardan olsa gerek, Atatürk’ün ölümünden 
sonra Türk ve İslam filozoflarının Batı’yı, 
Avrupa’yı nasıl etkilediği neredeyse hiç deği-
nilmeyen konulardandır. 

Türk-İslam filozofları Ortaçağ ve Yeniçağ 
filozoflarını doğrudan ve dolaylı etkilemiştir. 
Tarihsel ardışıklıkla İspanya, Sicilya, İtalya 
ve Fransa’da kurulan “Arapça-Latince” tercü-
me büroları bunun tartışmasız kanıtıdır. Çoğu 
filozofumuzun isimlerinin Latince imlaya göre 
düzenlenmesi bir diğer göstergedir. El-Kındî/
Alkendius; Farabi/Alfarabius; İbni Sina/Avi-
cenna; İbni Rüşt/Averreoes; İbni Zühr/Aven 
Zohar; İbni Yunus/Ben Jonis; Bettani/ Alba-
tagnus; İbni Tufeyli/Abubacer.

Bu etkinin Batı’nın edebiyat ve düşün yapıt-
larında da yer aldığını söylemek gerekir. Şöyle 
ki: İbni El Arabi’nin El Fütuhat isimli eserinin 
İlahi Komedya’da yansıması; İbni Tufeyli’nin 
Hayy bin Yeksan isimli felsefesel romanının 
Bacon’ın Nova Atlantis (Yeni Atlantis) isim-
li eserine yansıması, hatta aynı yansımanın 
Daniel De Foe’nun Robinson Cruzoe isimli 
romanı için esin oluşturması bilinen örnek-
ler arasındadır.22 Bu konuda söylenebilecek 
önemli kabullerden biri de Descart’tan uzak-
laşan Spinoza’nın İslam felsefesi ile karışacak 
biçimde bir Yahudi felsefesi oluşturmak istedi-
ğidir. Hatta İbni Tufeyli’nin Hayy bin Yeksan 

21 A. Cevizci, Felsefe Tarihi, Say Yayınları, 2009 s.223-306.
22 İbn Tufeyli’nin bu çalışması 14. yüzyılda M. Narbone tarafından İbraniceye, ardından Mirandola tarafından İbraniceden İtalyan-

caya çevrilmiştir.



TEORİ • Haziran 2021

40

isimli romanının bizzat istemiş olduğu ve bu 
istek üzerine çevirinin gerçekleştiği bilinmek-
tedir. Hollandalı araştırmacı W. Meijer’ın 1920 
tarihinde yayımladığı makale “Spinoza Felse-
fesinin İslam Felsefesi ile Uygunluğu” adını 
taşımaktadır. 

Bu konuyu ayrıntılı olarak ele alan kişi 
İ.Ü. Felsefe Bölümünde Türk-İslam Düşüncesi 
Anabilim dalı kurucusu Prof. Dr. Nihat Keklik 
olmuştur. Prof. Keklik, İslam düşünürlerinin 
örneklediği ifadelerini Batılı düşünürlerin ifa-
deleri ile doğrudan karşılaştırmıştır:

“Bu olandan (doğa) daha mükemmeli ola-
naksızdır.” (Gazali, 1058-1111) 

“Mümkün olan âlemlerin en mükemmelinde 
her şey en iyi şekildedir.” (Leibniz, 1711-1776)

“Köpek bir kere değnekle dövüldü mü 
artık değneği her gördüğünde hemen kaçar.” 
(Gazali)

“Köpeği kamçınızla tehdit ettiğinizde hay-
vanın acıdan korkması önceden yaşadığı dene-
yimden doğru değil midir?” (Hume, 1711-
1776)

Profesör Keklik, Cogito anlayışını Descartes 
(1596-1650) öncesinde Gazali (1058-1111) 
tarafından dile getirildiğini örnekler: “İnsan, 
gözünü kapayıp bedenini, gözle görülebilen 
her şeyi unutsa bile kendi varlığını zorunlu 
olarak bilir; kendinden haberdar olur.” 

Örneklerin kapsadığı başlıklardan biri Des-
cartes’ın töz anlayışıdır. Örnekler çoğaltılabi-
lir. Konu üzerinde ayrıntılı durulmuştur. Yakın 
tarihli çalışmalardan biri Hilmi Ziya Ülken’in 
İslam Felsefesi, Kaynakları ve Tesirleri isimli 
kitabıdır. Türkçe bir diğer kaynak Bernard 
Levis’in Tarihte Araplar isimli çalışmasıdır.

Felsefe tarihi (geniş anlamda düşünce tarihi) 
bir anlamı ile uygarlığın tarihidir. Bunu ülke-
miz için tanımladığımızda Türk düşünce tarihi 
tanımına ulaşmaktayız. Türk düşünce tarihi, 
Türklerin yaygınlaşmış yaşam şekli açısından 
coğrafik olarak değişik kıtaları kapsamaktadır. 

Türkler bu geniş coğrafyada ve tanımlı bir 
sistem içinde devletler kurmuşlardır. Ancak 
dayatıcı olmayan yaklaşımları ve hoşgörülü, 
insancı tutumları ile gittikleri her yerde aynı 
zamanda o yerin düşünsel ve yaşama ait izleri-
ne kendi kültürlerini katmışlardır. Dolayısı ile 
Türk uygarlığı ve Türk düşüncesi boyutlu ve 
özgün niteliklidir. MÖ 3500’lü yıllara23 kadar 
giden hareketlilik Asya içlerinden batıya doğru 
şöyledir: Sümerler, Hititler, İran içlerine soku-
lan Akhunlar, Sakalar, Avrupa içlerine kadar 
sokulan Uygurlar! Aynı hareketlilik gene Asya 
içlerinden en uzak doğu, en uzak kuzey ve en 
uzak güney olmak üzere sürmüştür.    

Türk-İslam kaynaşması ve felsefe   

İslam uygarlığının yaygınlaşmasında “bir-
lik” olgusu belirleyicidir. Bu nedenle yay-
gınlığı ayrı bir önemde ele alınmalıdır. İslam 
uygarlığını ırksal bir zorlama ile Araplara ait-
miş gibi göstermek akla zarardır. Dikkat edil-
diğinde bu uygarlığın yaratıları (Arapça yazıl-
mış olmalarına karşın) ezici bir çoğunlukla ya 
Arap yarımadası dışında ya da Arap olmayan 
toplumlarda gerçekleşmiştir. İslamiyet inancı 
ümmet (halklar) tanımı odağında yükselir. 
Ancak Türk’ün İslamiyet anlayışı ne Arap ne 
de İran İslamiyet’ine benzer. Çünkü Türklerin 
İslamiyet’le kaynaşması aynı zamanda İslami-
yet’in Türk katkısı ile zenginleşmesidir. Prof. 
Dr. Hilmi Ziya Ülkeni Türk Tefekkürü Tarihi 
isimli kitabında, “İslamiyet içinde Türk’ten 
değil Türk’ün İslamiyet’inden bahsedilebilir. 
Türkler İslam medeniyetine kendi hususi renk-
lerini katmamışlar fakat kendi cemiyetleri ve 
içtimai şartları içerisinde İslamiyet’e yeni bir 
şekil ve mana vermişlerdir.” der. Bu da Türk 
İslamiyet’inin neden özgün olduğunu açıklar. 
Aslında aynı durum Arap ve İran İslamiyet’leri 
için de söz konusudur. 

Her üç coğrafyada ortak olan vahiy odak-
lı mistisizm anlayışının bulunmasıdır. Bunun 
dışında bilimler açısından iki doğrultu söz 
konusudur. Birincisi şöyledir: Kaynak eski 
Yunandır. Ancak İslamiyet’in katkıları söz 

23 Kaldı ki Göbeklitepe kazılarının sunduğu bilgilerle bunun çok daha öncesine gidilebileceği bir gerçektir.
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konusudur. Örneğin matematikte Beni Musa 
ailesi, kimyada Cabir, biyolojide İbni Sina, 
etikte Nasıruddin Tutsi, müzikte Farabi isim-
lerinin kattıklarıdır. İkincisi ise tarih, coğrafya, 
dil, cebir ve logaritma gibi eski Yunan’da 
olmayan alanların açılmasıdır.

Türklerdeki geniş boy birliklerinin İslam’da-
ki karşılığı daha önce söylendiği üzere ümmet 
sözcüğü ile karşılanmaktadır. Türkler içindeki 
Oğ, Oğuz, Bodu gibi kabilelerin bir araya 
gelmesi yani ümmet şekllini alması İslamiyet 
sayesinde olmuştur. Bu, aynı zamanda İslam 
medeniyetinde ayrıcalıklı bir aşamadır.24

Türk-İslam felsefesi başka felsefe okulları 
gibi bir sisteme sahiptir. Bu sistemin evrensel 
kimi felsefesel sorunlara bakışı, daha doğrusu 
kendi sistemini işletirken o sorunlara nasıl yak-
laşım kurduğunun bilinmesi gerekir.

Varlığın niteliği ona ait dolaylı belirlilerden 
doğru anlaşılabilir. Dışa yansıyan ve varlığın 
var olma haline kanıt sayılabilecek görünürlük-
lerden söz etmekteyiz. Düğmesine bastığımız-
da odanın aydınlanması, elektriğin varlığının 
kanıtıdır. Söz konusu İnsan ise dışa yansıyan, 
görünürlük taşıyan ve insan varlığına işaret 
eden nitelikler nelerdir? Türk-İslam felsefesi 
bakışıyla bu anlamda şu üç nitelik ayırt edici-
dir: akıl, ruh, kendilik.25

Akıl ışık, ruh ısı, kendilik ise hareket söz-
cükleri ile karşılanmaktadır. İlk ikisi için tek 
bir varlığa ait nitelikler olarak bakılır. Yani 
ruhsal yapı ve akıl bir insandan ötekine fark-
lılaşmaktadır. Hareket ise (Kendilik) bedene 
kazandırdığı canlılık açısından ayrı ele alın-
mıştır. Akıl ise varlığın doğrudan algılan-
masını olanaklı kılar. Akıl insana özgüdür. 
Güdü, özellikle biyolojik gerekirliğin yerine 
getirilmesi için hayvana özgüdür. Ancak canlı 
türü olarak akıl bir tek insana özgü iken dürtü 
hem insanda hem de hayvanda vardır. Akıl 
sözcüğünün Kuran’da da geçmesi yalnızca 
aklın işlevselliğinin yalnızca inanmakla sınırlı 
olmadığının kanıtı olarak düşünülmektedir:

1. “(…) yeryüzünü kendisiyle canlandırdığı 
suda, orada yaydığı farklı türdeki her bir can-
lıda, rüzgârların çevrilip yönlendirilmesinde, 
gök ve yer arasında emre amade kılınmış olan 
bulutlarda akledenler için (üzerinde düşünü-
lüp, bunları yapanın tek ilah olduğu ve kullu-
ğun yalnızca ona yapılması gerektiğine dair) 
deliller vardır.” (2/Bakara 164)

2. “Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine uyun.’ 
denildiği zaman: ‘(Hayır,) bilakis biz, baba-
larımızı üzerine bulduğumuz (ve alıştığımız 
âdetlerimize) uyarız.’ derler. Babaları hiçbir 
şey akletmemiş ve doğru yolu bulamamış 
olsalar bile mi (onların yoluna uyacaklar?)” (2/
Bakara 170)

3. “(…) Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. 
Azık edinin! Şüphesiz azığın en hayırlısı tak-
vadır. Benden korkup sakının ey akıl sahiple-
ri!” (2/Bakara 197)

4. “(…) Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt 
alırlar.” (2/Bakara 269)

5. “(…) İlimde derinleşenler derler ki: ‘Ona 
iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır. 
Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır.’” (3/
Âl-i İmran 7)

İslamiyet’in yalnızca bir inanç yapılanma-
sı olmadığı, aynı zamanda düşünsel sisteme 
hizmet eden bir işlevsellik sergilediği açık ve 
seçiktir. Dolayısı ile Türk-İslam kaynaşması-
nın gerek İslam gerekse Türk düşünce dünyası-
na kattıkları birbirini çoğaltan niteliktedir. 

Düşünmek eylemi, düşünce üretmek için-
dir. Bu aklın işlevselliğidir.26 Kuran’da akıl ve 
düşünmek eylemine işaret eden ayetler vardır:

1. “‘Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız, o, 
doğunun da, batının da ve bunlar arasında olan 
her şeyin de Rabbidir’ dedi (Musa)” (Şuara 
suresi/28)

2. “Andolsun, biz akledebilecek bir 
kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışız-
dır.” (Ankebut suresi/35)

24 D. Perinçek, A.g.e., s.142-143.
25 Kendilik sözcüğüyle, bedensel-ruhsal yapının özellikle dürtüler odağında ele alınışı anlatılmaktadır. Özgün anlatımda “nefis” 

sözcüğü ile karşılanmaktadır.
26 İslam felsefesinde, Hikmet binası ve bunun her katının felsefe açılımının bir yönüne işaret ettiği şeklinde bir eğretileme vardır. 

Buna göre Hikmet binasının üzerinde oturduğu arsa akıl adını alır. Düşünmek ise o arsaya kondurulacak binanın projesidir.
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3. “(…) Şüphesiz bunda, aklını kullanabi-
lecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır.” 
(Rum suresi/24)

4. “Kuranı Kerim ayetlerini mübarek kıldık 
ve düşünesiniz, öğüt alasınız, akıl sahipleri ola-
rak kendinizi geliştiresiniz, ibret alasınız diye 
indirdik.” (Saad suresi 29)

5. “Biz o emaneti, (İslam dininin ilmini) 
göklere, yerlere, dağlara arz ettik, lakin gökler, 
yerler, dağlar ondan, (İslam dininin ilminin 
büyüklüğünden) korktular ve taşıyamayacakla-
rı için yüklenemediler, o emaneti, (İslam dini-
nin ilmini) insan yüklendi.” (Ahzab suresi 72)

Düşünmek eylemine bakarken bilinenlerden 
bilinmeyene gidildiğini vurgulamak gerekir. 
Dolayısı ile yukarıda yansıtılanlar, bilinmeyen-
lere ulaşabilmek adına insanın önünde açtığı 
yolun kutsal kitapta doğrudan yer alması diye 
düşünülmelidir. Türk-İslam felsefesini özgün 
kılan yanlardan biri de budur. Türk-İslam 
felsefesinde bilginin kaynağı yalnızca vahiy 
değildir. İnsan aklı, insanın düşünme eylem-
liliği, bilginin en önemli bir diğer kaynağı 
olacaktır. Gene Kuran’da geçen şekliyle akta-
rırsak, Bilenle bilmeyen bir olur mu, sorusu 

İslamiyet’in öncesinde cahiliye adı verilen bir 
dönemi izleyerek yerine akıl ve düşüncenin rol 
aldığı bilgilenme çağını getirdiği gerçeğinin 
altı çizilmiş olmaktadır.  

Yazıyı bitirirken yakın tarihli bir çalışmaya 
yer vermek isterim. Bu, M. Âmin Abdul-
lah’ın çalışmasıdır. İngilizce yazılan bu çalış-
ma Diyanet İşleri Vakfı tarafından basılmıştır. 
Yazar olasılıkla lisansüstü bu çalışmasında 
Kant ve Gazali’yi ve onların ahlak kuramlarını 
ele almaktadır. İki kuram arasındaki benzerlik 
ve ayrılıkları inceledikten sonra en son şunu 
söyler: 

“Toplumun yapısını Gazali’nin vahiy temel-
li kuramı ile açıklamak olanaklı görünmemek-
tedir. Aynı şey Kant için de geçerlidir. Onun 
akla dayanan ahlak kuramı tıpkı önceki gibi 
çok katılımlı toplumu açıklamakta yetersiz. 
Her ikisi de yer tutan bu kuramlar insanda 
adeta bölünmeye yol açacak niteliktedir. Tek 
yol ikisinin tümleştirilebilmesidir. Bu, yeni bir 
düşünme örüntüsü demektir. Ancak böyle bir 
düşünme örüntüsünün Doğu ve Batı arasında 
bir söyleşme geliştireceği de bir gerçektir.”27

27 M. A. Abdullah, The Idea of Universality, of Ethical Norms Ghazalı and Kant, Türkiye Diyanet Vakfı, 1992, s.21-24.
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Bilim ile din arasında: 
Osmanlı aydınlarında  
İslam ve ilerleme sorunu

19. yüzyılda Yeni Osmanlı-Jön Türk 
kuşağı Batı felsefesiyle temasa geçtiğin-
de dine yönelik üç yaklaşım ile karşılaştı. 

Birincisi aristokrasi ve ruhbanın demokratik 
devrim gelişmeleri karşısında dine ve misti-
sizme sarılmasıydı. Bir devrim kuşağının bu 
muhafazakâr yaklaşımda bulabileceği fazla 
bir şey yoktu. Ama kendi toplumlarının içine 
girdiği hızlı değişimin getirdiği ahlaki çözül-
me karşısında bu muhafazakâr düşünce ve 
idealist felsefe envanterinden seçici biçimde 
yararlandılar. İkincisi biyolojik materyalizmdi. 
Materyalizmin mekanik bir kavranışına sahip 
bazı bilim insanları, doğa bilimlerindeki geliş-
meler geçmişin dinsel açıklamalarını geçer-
sizleştirdikçe dinin ölümünü ilan ediyorlardı. 
Üçüncüsü pozitivizmdi. Bu felsefe devrimin 
aşırı sonuçlarından ürken ve özellikle işçi sını-
fının siyaset sahnesine çıkmasından rahatsızlık 
duyan burjuvazinin muhafazakârlaşma reflek-
siydi. Pozitivizm, akıl ve bilimden vazgeçme-
den din ile uzlaşma arayışının ürünüydü. 

Batı karşısında Yeni Osmanlı kuşağı

1699 Karlofça Anlaşması’ndan sonra Batı 
karşısında işlerin ters gittiği ve bir şeyle-

rin değişmesi gerektiği anlaşılmıştı. İlk akla 
gelen Osmanlı’nın kendi tarihine ve kültürel 
kaynaklarına dönmek oldu. Lale Devri’nde 
Damat İbrahim Paşa’nın teşvikiyle Arapça, 
Farsça ve Yunancadan tarih ağırlıklı bazı 
eserler çevrildi. Fakat hem sorunun kaynağı 
yanlış yerde aranmış hem de çalışmalar son 
derece sistemsiz kalmıştı.1 Osmanlı Devleti 
III. Selim döneminde Batı’nın üstünlüğünü 
resmen kabul edince ordudan başlayarak Batılı 
kurumlar benimsenmeye başlandı, bu durum 
kısa süre içinde Batı düşünü ile temas etmeyi 
beraberinde getirdi. Tanzimat döneminde Batı 
kaynakları çevrilmeye başlandı. 1821 yılın-
da Hariciye bünyesinde ilk Tercüme Odası 
kuruldu. Tanzimat’ın Ali ve Fuat Paşalarının 
yanı sıra, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi Batı 
dillerini bilen, Batılı kaynaklarını izleyen ve 
oradan öğrendiklerini benimseyerek yayan 
Yeni Osmanlıların öncü isimlerinin de bazıları 
buradan çıkacaktı. 

II. Mahmut döneminde askerî reformun yanı 
sıra eğitimde de değişmeler başladı. 1820’de 
Askerî Tıp, Askerî mühendislik, 1834’de Harp 
Okulu kuruldu. 1827’den itibaren Avrupa’ya 
öğrenci gönderilmeye başlandı. Yeni okullarda 

Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu
Teori Yazı Kurulu Üyesi
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1 Taceddin Kayaoğlu, Türkiye’de Tercüme Müesseseleri, Kitabevi Yay., İstanbul, 1998, s.41.
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büyük ölçüde Fransızca kitaplar okutuluyor-
du. Fakat bunlar sadece ders kitapları değil-
di. Okulların kütüphanelerine Aydınlanma 
Çağı’nın materyalist ve rasyonalist düşünürle-
rinin kitapları alınmıştı ve öğrenciler bu kitap-
ları orijinal dillerinden okumaya başlamışlardı. 
1847’de Asker Tıbbiye’yi ziyaret eden Mac 
Farlane, okul kütüphanesinde materyalist eser-
lerin tam bir koleksiyonu olduğunu ve Baron 
D’Holbach gibi materyalist filozofları oku-
duklarını yazmıştı.2 Bu öğrenciler okudukları 
kaynaklardan hareketle, Osmanlı Devleti’nin 
sadece modern kurumlarla donanmasını değil, 
aynı zamanda Osmanlı toplumunun da örgüt-
lenme ve zihniyet düzeyinde dönüşmesi gerek-
tiğini düşünmeye başlamışlardı. Başlattıkları 
muhalefet hareketi özellikle II. Abdülhamit’in 
baskı döneminde yurtdışı sürgünlüğüne dönü-
şecek, oradaki gözlemleri ise dönüşümün kap-
samı konusundaki kanaatlerini pekiştirecekti.

Yeni Osmanlı aydın kuşağı teoride 18. 
yüzyıl Aydınlanmacılarını okusalar da, yaşa-
dıkları çağın pratiğinde karşılarına çıkanlar 
pozitivistler ve/veya mekanik materyalistlerdi. 
O günün koşullarında Marx’ın öncülüğündeki 
diyalektik materyalist yöntemi ayırt etmeleri 
kolay değildi. Üstelik işçi sınıfı enternasyo-
nalizmini Osmanlı gerçeğine uyarlamak da 
mümkün değildi. Bu nedenle içlerinde mater-
yalizmi benimseyenler bunu diyalektik değil, 
mekanik olarak kavradılar. Din olgusuna ve 
özelde İslam’a ilişkin bakışları kaçınılmaz 
olarak dinin materyalist reddiyesi ile pozitivist 
uzlaşmacılığı arasında salınmaya başladı.

Avrupa’ya benzemenin kaçınılmaz ve 
gerekli olduğunu düşünmeye başlayan devlet 
ricali ve aydınlar, öncelikle doğa bilimleri 
alanındaki gelişmelerden etkilendiler. Batı’nın 
üstünlüğünün kaynağı bu bilimlerde ve bun-
ların verilerinin tekniğe uygulanmasındaydı. 
Batı ile Osmanlı arasındaki gelişmişlik maka-
sını kapatmak için alınması gereken bunlardı. 
Böylelikle Batı’nın doğa bilimleri alanındaki 
gelişmeleri takip edilmeye, ders kitaplarına 
ve çevirilere yansıtılmaya başlandı. Fakat bu 
sırada Fransız düşünce hayatında pozitivizm 

son derece etkiliydi. Batı-Doğu makasını 
bilimlerin ve tekniğin yarattığı düşüncesi yeni 
Osmanlı aydın kuşağı içinde taban buldukça, 
19. yüzyıl koşullarında gerçekte bir “bilim ide-
olojisi” olan pozitivizmi, bilimselliğin kendisi 
ile özdeşleştirmeye başladılar. 

Devrimden sonra:  
İlerleme karşısında din

Avrupa’da Fransız Devrimi’nin etkileri 
sadece siyasal ve ekonomik alanlarda değil, 
düşünce ve değer yargıları alanında da hisse-
dildi. Aklın ve bilimin rehberliğinde dünyanın 
yeniden örgütlenmesinin, insanlığın akla aykı-
rı olan her şeyden kurtulacağı düşünülüyordu. 
Rousseau insan özgür doğar demişti. Devrim 
özgür olmamızı engelleyen bağları koparmıştı. 
Özgür ve rasyonel insanlar toplumu akla aykırı 
şeyler yapmayacağı için bundan sonra sürekli 
daha da ilerleyen, gelişen, dünyayı her geçen 
gün daha da çözümleyip ona iyice hâkim olan, 
barış içinde yaşayan bir dünya kurulacaktı. 
Avrupa’da 19. yüzyıl, bir taraftan burjuvazi 
ile aristokrasi, işçi sınıfı ile burjuvazi arasında 
büyük sınıfsal hesaplaşmalar çağıyken, bir 
taraftan da aristokrasi ve ruhban sınıfları-
nı yenilgiye uğratmış burjuvazinin geleceğe 
ilişkin büyük umutlar beslediği bir iyimserlik 
çağıydı.

19. yüzyıl düşüncesinin en popüler biçimleri 
ilerlemecilik ve evrimcilik olarak ifade edile-
bilir. Örneğin Darwin’in evrim teorisi aslında 
çağının hâkim düşünce tarzının bir parçasıy-
dı. Farklı olarak Darwin, evrimsel ilerleme 
düşüncesini somut kanıtlarla ayakları üzerine 
oturtmuş, bu haliyle de evrimin doğa kanunu 
olduğu kanaatini daha da güçlendirmişti. Buna 
göre doğadaki her şey basitten karmaşığa 
doğru geri dönüşsüz doğrusal (lineer) bir iler-
leme içindeydi. Yüzyılın ortalarına doğru bu 
düşünceler toplumsal değişmeyi de açıklamak 
üzere sosyal bilimlerin kuruluşunda kullanıl-
maya başlandı. Buna göre, bütün toplumlar, 
tıpkı organizmalar gibi basitten karmaşığa 
doğru ilerlemekteydiler. Yarının toplumu daha 
da ileri olacaktı. İlerleme, toplumsal alanda 

2 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yay., İstanbul, 1978, s.228.



45

TEORİ • Haziran 2021

işbölümünün artışına, uzmanlaşmaya, sanayi-
leşmeye, aklın özgürleşmesi, rasyonelleşme ve 
bilimin gelişmesine tekabül ediyordu. Yarının 
dünyasında insanoğlu açısından bilinmeyen ve 
denetim altına alınmamış hiçbir doğa gizemi 
kalmayacaktı. Sosyal bilimler, doğa bilimleri-
nin Newtoncu mekanizm paradigması temelin-
de, Darwin’in evrim teorisinin verilerini esas 
alarak kurulmaya başlanmıştı. Teorik çerçe-
velerini ve yöntemlerini doğa bilimlerini taklit 
ederek oluşturuyordu. Bu durum iki sonuca yol 
açıyordu. Birincisi, toplumu doğanın basit bir 
uzantısı olarak görmeye başlamaktı. Doğadaki 
işleyiş toplumsal örgütlenmeyi meşrulaştır-
maya hizmet edecek şekilde yorumlanıyordu. 
Örneğin Darwin’in doğal seçilim kuramı, Her-
bert Spencer tarafından topluma uyarlanıyor 
ve tıpkı doğada olduğu gibi toplumda da güçlü 
olanların ayakta kalmaya hakkı olduğu şeklin-
de bir sosyal Darwinizm’e teşmil ediliyordu. 
İtalya’da Vilfredo Pareto ve Gaetano Mosca, 
Marx’ın sınıfsız toplum görüşüne karşı, bu 
envanterden yararlanarak elitizm teorisini inşa 
etmişti. İkincisi, din başta olmak üzere top-
lumsal kurumların ve değişmenin Newtoncu 
mekanik evren tasarımı çerçevesinde tasavvur 
edilmesiydi. Örneğin din, bilim dışı bir kurun-
tuydu. Kaynağı doğaya ve topluma ilişkin bilgi 
eksiklikleriydi. Bilimsel gelişmeler doğaya ve 
topluma hâkim olmamızı sağladığı ölçüde, din-
ler otomatik olarak ortadan kalkacaktı. Her şey 
ilerlediğine göre, insanların dinsel inançlarında 
ve din kurumunun yapısında da ilerlemeye 
tekabül eden değişmeler beklenmeliydi.

19. yüzyıl, doğa bilimlerinin kazanımlarının 
aynısının toplumsal alanda da yapılabilece-
ği düşüncesini doğurması bakımından, sosyal 
bilimlerin doğuşuna sahne olmuştu. Ancak 
sosyal bilimlerin konusu olan hem rasyonel 
hem duygusal özellikler taşıyan bir varlık 
olarak, doğa bilimlerinden farklı kuramlar ve 
tekniklerle incelenmek zorundaydı. Yapılan 
bu değildi. Sosyal bilimler doğa bilimlerini 
taklit ettikleri için sosyal mühendislik iddia-
sıyla sakatlanmış olarak doğmuşlardı. Toplum-
sal olayların da mekanik etki-tepki ilişkileri 
içinde anlaşılabileceğinin zannedilmesi nede-
niyle toplumsal değişmenin kanunlarının ilan 
edilmesinde aceleci davranılmıştı. Bu ise din 

meselesinin analizinde olduğu gibi, toplumsal 
olguları mekanik bir determinizm ve indirge-
mecilik ile ele almayı getirmişti. 

18. yüzyılda Aydınlanma Çağı filozofları, 
demokratik devrimler çağının ideolojik zemi-
nini döşerken güçlü bir din eleştirisi yap-
mak zorunda kalmışlardı. Çünkü aristokrasi ile 
ittifak eden ruhban sınıfı, burjuvaziyi devlet 
yönetiminin dışında tutabilmek için, dinsel 
gerekçelerden bolca yararlanmaktaydı. “Tanrı 
istemediği için” iktidara giden yolları kapatı-
lan burjuvazinin, aristokrasiyle birlikte Tanrıyı 
da yıkması bir zorunluluktu. Bir yandan da 
doğa bilimlerinde Kopernik, Kepler, Gali-
leo, Newton, Lamarck, Darwin vb. üzerinden 
ilerleyen bilgiler, Kilise skolastiğini sürekli 
çürütmekte ve dine inanmayı giderek daha zor 
hale getirmekteydi. Bu nedenlerle Aydınlanma 
filozoflarının önemli bir kısmı materyalist, 
dolayısıyla din meselesinde ateist ya da deist 
düşünürlerdi. Aydınlanma, aklın özgürleşmesi 
demekti. Dönemin koşullarında aklın özgür-
leşmesinin önündeki dinsel ve geleneksel dog-
malardan kurtulmak, devrim programının en 
önemli maddelerinden biri olmaktaydı. Doğa 
bilimlerindeki büyük ilerlemeler dini skolas-
tiği geriletmişti. Devrim ilerleme düşüncesini 
kesin bir bilgiye dönüştürdü. Kilise hem doğa 
bilimlerinin buluşları karşısında gerilemiş hem 
de siyasal olarak yenilmişti. Materyalistler, 
deistler ve pozitivistler, din karşısında kesin bir 
zafer kazanan bilimin bir süre sonra teistik din-
lerin ortadan kalkmasına neden olacağını düşü-
nüyorlardı. 19. yüzyıl sosyal bilim düşüncesi-
nin din analizleri, önceki yüzyıldan bu güçlü 
din eleştirisi mirasını devraldılar. Ancak bu 
mirasa kısa bir süre içinde değişen koşulların, 
burjuvazinin değişen ihtiyaçlarından kaynakla-
nan yeni ihtiyaçların çerçevesi içinde yeni bir 
yön vereceklerdi.

Burjuvazi, Fransız Devrimi ile iktidar olmuş, 
siyaseten aristokrasi ile gelgitli bir mücadeleyi 
sürdürse bile hukuk, ekonomi, kültür gibi 
alanlarda kalıcı kazanımlar elde etmişti. Artık 
ya iktidarda ya iktidar ortağı ya da iktidar için 
en büyük iddia sahibi konumlardaydı. Fransız 
Devrimi örgütlü dinin üzerine yürümüş ve 
onun kitleler üzerindeki etkisini geri püskürt-
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müştü. Ancak burjuvazi bu konuda kendi için-
deki katı materyalist kanadın etkisini azaltmayı 
başardı. Çünkü amaç dini ortadan kaldırmak 
değil, kiliseye millî bir kimlik kazandırmak, 
onu siyasal alanın dışına çıkartarak kontrol 
altına almaktı. İşçi sınıfının siyaset sahnesine 
çıkmaya başladığı dönemde ise sadece kontrol 
altına almakla yetinmeyecek, dinle barışarak 
kendi iktidarını sağlamlaştıracak bir din tasar-
lamaya başlayacaktı. Sosyal bilimler bu işin 
yolunu araştıracak ve bulacak olan araçlardı. 

Köylerden kentlere akın eden kitleler adım 
adım işçi sınıfına ya da işsiz sefil kitlelere 
dönüşmüşler, kentlerde sayıları azımsanmaya-
cak düzeylere ulaşmıştı. Kapitalizmin dönem-
sel krizleri bu kitleleri radikalleştiriyor ve siya-
sal bilince götürüyordu. 1830 ve 1848 ayaklan-
malarında işçi sınıfı kitle desteğini oluşturmuş 
ama ayaklanmanın kazanımlarını burjuvaziye 
kaptırmıştı. 1871’deki ayaklanma Paris Komü-
nü ile sonuçlanmıştı. Yüzyılın ortalarından 
itibaren kendi partileriyle siyaset sahnesine 
çıkan işçi sınıfı, burjuvazinin Fransız Devri-
mi ile açtığı demokratikleşme kapısını kendi 
lehine adım adım genişleteceğinin sinyalleri-
ni veriyordu. Bu gelişme burjuvazinin geçen 
yüzyılın sonlarında kendi eliyle açtığı kapıyı 
kapatmak için harekete geçmesine neden oldu. 
İşçi sınıfının iktidar olması tehlikesine karşı 
burjuvazi muhafazakârlaşırken, muhafazakâr-
lar (aristokrasi ve ruhbanlar) kapitalizmi bir 
kazanım olarak benimseme eğilimine girdiler. 
Mülk sahibi sınıflar açısından sınıfsız toplum 
tehlikesi karşısında mülkiyete dayalı bir top-
lum düzeni tercih sebebiydi. 

Bu nedenle 19. yüzyıl ortaları, burjuvazinin 
artık devrim kapısını kapatıp ilerlemeyi yeni-
den düzen kurma düşüncesiyle birlikte düşün-
meye başladığı bir dönem oldu. Bunun yolu 
devrimi evrimle değiştirmek; ilerleme, akıl ve 
bilimden vazgeçmeksizin din ile barış imzala-
maktı. Evrimcilik, 19. yüzyılın egemen ideo-
lojisine dönüştü. Evrimci düşüncenin iki yüzü 
vardı. Bir tarafta her şeyin basitten karmaşığa 
doğru ilerlediği görüşünden hareketle aristok-
ratik düzene karşı burjuva toplumunun savunu-

sunu destekliyordu. İkincisi, artık devrimlere 
gerek kalmadığını, bundan sonra ilerlemenin 
evrimsel yoldan tedrici olarak gerçekleşeceğini 
söyleyerek muhafazakârlaşmayı destekliyordu. 
Sosyolojiyi pozitivist felsefe temelinde kuran 
Auguste Comte’un “düzen ve ilerleme” sloganı 
bu uzlaşmayı yansıtmaktaydı. Comte’un yaşa-
dığı dönemde (1798-1857) “burjuvazi yeni bir 
düzene geçerek ‘ilerlemek’, soylu sınıflar ise 
eski düzeni tamir etmek istemekteydi. Comte, 
pozitif sosyoloji ile düzen ve ilerlemenin birbi-
rini tamamladığını belirterek bu iki hareketin 
barışmasına ve toplumsal uzlaşı ve dayanışma-
nın yeniden kurulmasına çalışmıştı.”3

Comte’a göre insan ahlaksız ve dolayısıyla 
dinsiz olamazdı. Her toplumsal aşama kendi 
sosyolojik özelliklerine uygun ve onunla tutarlı 
bir din anlayışı da getiriyordu. O halde sanayi 
toplumunun, tarım toplumlarından farklı bir 
dini olacaktı. Yeni sanayi ve bilim toplumunun 
din ihtiyacı ve ahlakilik kaynağı bilim olacaktı. 
Comte, bir bilim dini tasarlayarak kaçınılmaz 
olarak kendisini dayatacağına inandığı yeni 
dinin peygamberi olmaya soyunmuştu bile.

Dönemin materyalist ve pozitivist aydınları 
arasında yaygın olan algılanış biçimine göre 
bilim seçkinlerin dini, din halkın bilimiydi. Kit-
leler bilmedikleri için inanmaktaydılar. Bilen-
ler, yani seçkin azınlık ise dinlerin karşıladığı 
ahlaki davranış zeminini bilimden alıyorlardı. 
Bu durum pozitif bilimlerin günden güne geliş-
mesi ve topluma mal olması ile klasik dinlerin 
ortadan kalkmasına, bilimsel düşüncenin dinin 
yerini almasına varacaktı. Fakat dönemin sos-
yal bilimleri doğa bilimlerini taklit ediyordu. 
Örneğin Comte’un sosyolojiye başlangıçta ver-
diği isim “sosyal fizik” idi. Toplumsalı doğal 
olanla aynı açıdan algılayan bu sosyal bilim, 
din-toplum ilişkilerini de mekanikleştiriyor-
du. Yani sakat bir sosyal bilim anlayışı vardı. 
Materyalizmi son derece mekanik biçimde 
kavrıyor ve o mekanizmi toplumsal hayata 
teşmil ediyordu. Bunun sonucu olarak dinin 
geleceğine ilişkin öngörüsü geçersizdi. Marx 
ve Engels mekanik materyalizmin din eleştiri-
sinin sınırlılıklarını görebilmiş ve materyaliz-

3 Kerim Edinsel, Sosyolojik Düşünme ve Çözümleme I, Kabalcı Yay., İst., 2014, s.57.
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mi diyalektik yöntemle uygulamışlardı. Ancak 
onların yaklaşımlarının dönemin sosyal bilim-
lerinde anlaşılabilmesi için daha vakit vardı. 
Yeni Osmanlılar ise bilimsel sosyalizmden çok 
yüzeysel olarak haberdardılar ve onu mülkiyet 
karşıtı bir işçi sınıfı fikriyatı olmanın ötesinde 
diyalektik materyalist yöntem çerçevesi içinde 
algılayabilmekten çok uzaktılar.

Comte’un pozitivizmi Fransa’da özellik-
le fizyoloji ve tıp bilginleri tarafından çok 
tutulmuştu. Osmanlı aydınlarına da Fransız 
tıp çevrelerinden sirayet etmişti. Comte, bir 
materyalist olmadığının altını çizmişti. Çünkü 
materyalizm ilk neden gibi metafizik sorula-
ra prim veriyordu. Oysa pozitivizm deneye 
gelmeyen hiçbir şey ile ilgilenmiyordu. Fakat 
Comte’tan sonraki ardılları pozitivizmi mater-
yalizme bağlamışlardı. “Comte’un en büyük 
izleyeni, Fransa’nın en büyük sözlük bilgini 
Littre, Comte’un din konusunda düşsel, ütopik 
düşüncelerini bir yana bırakıp daha çok pozitif 
bilimler alanındaki düşüncelerini alarak, son-
radan kendisinin de itiraf etmemesine rağmen 
bir tür materyalizmde karar kılmıştı. Daha 
sonraları, 1880 yılından sonra, pozitif akımın 
başına geçen Pierre Lafitte, büsbütün mater-
yalist bir tavır alarak, doğrudan doğruya Tanrı 
kavramına ve vahiy ve esine dayanan dinlere 
karşı saldırıya geçmişti. Bu akım Paris’te Genç 
Türklerin çalışmaya başladıkları zamanda en 
güçlü dönemini yaşamaktaydı.”4

Osmanlı Devleti’nde Batı tipi okullarda 
eğitim görmeye başlayan genç kuşakların kar-
şısına çıkan düşünceler, işte bu atmosfer içinde 
üretilmekteydi. Burjuvazi ile aristokrasi ara-
sında işçi sınıfı tehlikesine karşı ittifak yolları 
aranırken, bir yandan da burjuva aydınlar, 
bilim, ilerleme, akıl ile din esaslarına dayalı 
bir toplumun geri kalmışlığı arasında bir çıkış 
yolu arıyorlardı. Yeni Osmanlı-Jön Türk kuşa-
ğının muhalif aydınları, hem Batı’nın teknik 
üstünlüğünden etkileniyor hem de olan biteni 

çözümlemek için Batı’da üretilen kuramsal ve 
bilimsel çerçeveleri öğrenmeye çalışıyorlardı. 
Öğrendikleri Batılı sosyal bilim ve felsefe 
yaklaşımları ile kendi toplumlarının durumu-
nu açıklamaya ve sorunlarını çözme yollarını 
keşfetmeye çalışıyorlardı. Peki, ama Batılılar, 
Osmanlıları ve diğer Doğulu toplumları nasıl 
görüyorlardı? Osmanlı aydınlarının Batı’nın 
ürettiği felsefi ve teorik çerçeveler içinden 
kendi toplumuna dönüp baktıklarında karşı 
karşıya kaldığı sorunlardan biri de, oryanta-
lizmin sosyal bilim görünümüne bürünmüş 
olmasıydı.

Oryantalist sosyal bilimlerde  
din ve İslam

Batılı din ve devlet adamları Haçlı Seferle-
rinin başlangıcından beri Doğu ve İslam hak-
kında saldırı ve yağmayı haklılaştıran olumsuz 
bir imaj inşa etmişlerdi. Doğu hakkındaki bilgi, 
gözlem, önyargı ve iftira karışımı külliyata 
oryantalizm denilmektedir. 19. yüzyıl öncesin-
de oryantalist literatür daha çok Hıristiyanların 
Müslümanlara ve diğer Doğu halklarına karşı 
dini önyargıları ile biçimlenmişti. Aydınlanma 
Çağı filozofları bu önyargıları dinsellikten 
belli ölçüde çıkardılar. Hatta İslam’a yönelik 
dini bir hoşgörü ve Arap kültürüne bir ilgi de 
görüldü. Bununla birlikte bu dönemde bakış 
açısının odağı Doğulu rejimlerin despotizmi, 
insanın ilkelliği, akıldan, bilimden uzaklığı ve 
sonuçta Doğu’nun uygar olmayışı gibi düzlem-
lere taşındı.5

19. yüzyılda sosyal bilimlerin ortaya çıkma-
sıyla hem oryantalizm başlı başına akademik 
bir disiplin halini alarak kurumsallaştı hem de 
diğer sosyal bilimler oryantalist mirası kul-
lanmaya başladılar. Doğu toplumları ve İslam 
hakkında önceki yüzyıllarda üretilmiş olan 
çoğunlukla olumsuz imajlar, bu kez sosyal 
bilim incelemeleri görüntüsü altında oryanta-
lizmi yeniden üretmeye başladı. Sosyal bilim 

4 Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994, s.338.
5 Bu konuda bkz. Onur Bilge Kula, Batı Düşününde Türk ve İslam İmgesi, Büke Yay., İstanbul, 2002; Özlem Kumrular, İslam 

Korkusu, Doğan Kitap, İstanbul, 2012. Batı’nın Doğu’yu kendi hayalinde kurgulamasının zaman içindeki değişimine ilişkin 
bkz. Thierry Hentch, Hayali Doğu, çev. Aysel Bora, Metis Yay., İstanbul, 1996. Oryantalizmin ideolojik işlevinin en etkili de-
şifresini yaparak oryantalizm çalışmalarının seyrini değiştiren kaynak hiç şüphesiz Said’in çalışmasıdır. Bkz. Edward W. Said, 
Şarkiyatçılık, çev. Berna Ülner, Metis Yay., İstanbul, 2003.
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görüntüsü altındaki oryantalizm, İslam’ın iler-
lemeye engel oluşturan özelliklere sahip oldu-
ğunu vurgulamaktaydı. Doğu halkları ve bu 
arada Müslümanların cahil olmasının başlıca 
nedeni inandıkları dindi. Özellikle bu dönemde 
ortaya çıkan dinler tarihi disiplini, her uygarlı-
ğın özünü inandığı dinle açıklama iddiasıyla 
biçimlenmişti. Batı ile Doğu arasındaki farkı 
yaratan, esas olarak dinlerinin gelişmeye açık 
olup olmamasıydı.6

Tipik bir oryantalist düşünür olan Ernest 
Renan (1823-1892)’a göre, İslamiyet Avrupa 
biliminin etkisiyle zayıflayacaktı. Avrupa’ya 
bilim tahsil etmeye gelen Müslüman öğren-
ciler, akılcı yöntemi ve deneycilik ruhunu 
içselleştirdikçe, kendi dinlerinin dogmatizmi 
ile hesaplaşmak zorunda kalacak ve inanç-
larını kaybetmeye başlayacaklardı.7 Renan, 
1883 yılında Sorbonne’da verdiği konferansta 
İslam’ın bilimin ilerlemesine engel olduğu-
nu söylemişti. Çünkü İslam’da maneviyat ile 
maddiyat (din ve devlet) ayrılmaz biçimde 
birbirine bağlanmıştı. Bunun sonucunda Müs-
lümanlar açısından bilimle uğraşmak Allah’la 
rekabet etmek anlamına gelmekteydi. İslam’ın 
ayırt edici özelliği bilim düşmanlığıydı.8  Avru-
pa’nın ilerlemesi dinin etkilerinden kurtulmuş 
yani Aydınlanmış insanlar sayesinde mümkün 
olmuştu. Oysa Müslümanlar arasında bu tür bir 
eğilimin işaretleri görülmemekteydi. Renan’a 
göre, inançlı insanların kafası demirden bir 
çemberin içine alınmış gibiydi. Her türlü bili-
me kapalı ve yeni şeyleri öğrenmekten acizdi.9 

Eğer sosyal bilimcilerin ve oryantalist düşü-
nürlerin İslam’a yönelik saldırıları sadece 
İslam eleştirisi ile sınırlı kalsaydı, belki Yeni 
Osmanlı-Jön Türk kuşağı üzerinde, Namık 
Kemal örneğindeki gibi, İslam savunusu şek-
linde bir itirazdan başka bir sonuç vermeye-
bilirdi. Ancak eleştiriler İslam’la sınırlı kal-
mıyor, daha öncesinde din olgusu ve özelde 
Hıristiyanlığa doğru genişliyordu. Örneğin 

Renan, İslam’a saldırıyordu ama kendi toplu-
mundaki dinle de arası hoş değildi. Comte’un 
pozitivist görüşlerini benimseyen Renan, bilim 
temeline dayalı bir insanlık dinini savunuyor, 
maddi evrenin dışında ve üstünde bir Tanrıya 
inanmıyordu. Fransız Devrimi sonrası burju-
vazinin, liberalizm, aristokrasi ve ruhbanın 
muhafazakârlık üzerinden kıyasıya sürdürdü-
ğü ideolojik mücadele, entelektüel düzlemde 
bilimle dinin birbirinin karşısına çıkarılması 
biçiminde yürütülüyordu. Nitekim materya-
lizmden ve pozitivizmden etkilenen Osmanlı 
aydınlarını etkileyen temel yaklaşım, saldırı-
ların İslam’a değil, genel olarak din-toplum 
ilişkilerine yönelmesi ve din olgusuna karşı 
bilimin savunusu temelinde biçimlenmesiy-
di. Yukarıda da değindiğimiz gibi Osmanlı 
aydınları, 19. yüzyıl ortalarından itibaren bu 
eleştirel literatürle karşılaştıklarında özellikle 
pozitivizm üzerinden bilim-din karşıtlığı teis-
tik dinlerin reddedilip yerine bilimin dinselleş-
tirilmesi biçiminde bir uzlaşmaya dönüşmüştü. 

Biyolojik materyalizm,  
pozitivizm ve din eleştirisi

Yeni Osmanlı-Jön Türk kuşağı içinde mater-
yalizmi benimseyenlerin bilim, teknik ve ilerle-
me karşısında din ve İslam meselesini algılama 
biçimlerini etkileyen iki kaynak vardı. Birin-
cisi biyolojik (mekanik) materyalizm, diğeri 
Comte sonrası materyalist pozitivizm idi. Bu 
iki kaynak Osmanlı aydınları arasında öğre-
nilirken birbirinden ayırt edilmemiş, benimse-
yenler her ikisini birden benimsemişlerdir. 

Özellikle Mekteb-i Tıbbiye çıkışlı genç 
kuşakların elden ele dolaştırıp okudukları 
eserlerin başında Lüdwig Büchner’in (1824-
1899) Madde ve Kuvvet adlı kitabı geliyordu. 
Bu kitap o yıllarda Avrupa’da biyolojik ya 
da mekanik materyalizmin İncil’i muamelesi 
görüyordu. Tanrı inancının hem bilimsel hem 
felsefi açıdan eleştirisini yapmaktaydı. 1855 

6  TDV İslam Ansiklopedisi, Oryantalizm maddesi, cilt 33, s.430-432.
7 Adıvar, A.g.e., s.344.
8 Faik Bulut, İttihat ve Terakki’de Milliyetçilik, Din ve Kadın Tartışmaları, c. II, Su yay., İstanbul, 1999, s.22.
9 TDV İslam Ansiklopedisi, Renan maddesi, cilt 34, s. 569. Ortaçağ’daki İslam uygarlığı diye bilinen parlak dönem, Renan’a göre 

Arap olmayan ya da dinsizleşmiş kimselerin katkıları ile oluşmuştu. Renan’ın Sorbonne’da verdiği konferans Namık Kemal’ın 
bir reddiye yazmasına neden olmuştu. Bkz. Namık Kemal, Renan Müdafaanamesi, Akçağ Yay., Ankara, 2018.
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tarihli bu kitap, Tıbbiyeliler arasında yaygın 
olarak okunmuş, gençler üzerinde yarattığı 
etkiden dolayı ulema tarafından reddiyeler 
yazılmasına neden olmuştu.10 Dönemin en 
önemli fizyoloji bilgini Claude Bernard’ın 
pozitivist felsefeyi materyalist bir yoruma 
dönüştürmesi, tıp öğrencilerini etkileyen bir 
başka kaynak durumundaydı. Çünkü dinle-
rin insana yüklediği kutsallığın aksine, insan 
fizyolojisinin Newtoncu paradigma uyarınca 
basit maddi kanunlara uygun olarak işleyen 
bir makineye benzetilmesi, materyalizmi bes-
liyordu.11 Darwin’in görüşlerini popüler bir 
dile tahvil eden ve kendi uzmanlık alanının 
bilgileriyle birleştiren zoolog Ernest Haeckel 
(1834-1919)’in Vahdet-i Mevcut adlı kitabı bir 
başka beslenme kaynağıydı. Haeckel, yaşamın 
inorganik maddelerden oluştuğunu savunuyor-
du. İnsan psikolojisini fizyolojinin mekanik bir 
uzantısı olarak görmekteydi.

Büchner’in materyalizmi, doğa bilimlerinin 
verileri ve Darwin’in evrim teorisinin bulgu-
larının toplumsal ilişkiler düzeyine mekanik 
biçimde uyarlanmasından ibaret olmasına rağ-
men, toplumsal gelişmenin geleceğine iliş-
kin keskin öngörülerde bulunması nedeniyle 
büyük popülerlik kazanmıştı. İnsan vücudu 
bir makineden ibaretti. Düşünceler beynin fiz-
yolojik yapısının fonksiyonlarıydı. Toplumsal 
kurum ve ilişkiler, maddi ve bilimsel gelişme-
lerin sonuçlarına mekanik biçimde bağlıydılar. 
Dolayısıyla doğa karşısındaki bilgi eksiklikle-
rinin ürünü olan din kurumu için yolun sonu 
görünmüştü. Çünkü pozitif bilimler adım adım 
bütün gizemleri ortadan kaldırmaktaydılar. 

Beşir Fuat, Abdullah Cevdet, Ahmet Şuayb, 
Celal Nuri, Kılıçzade Hakkı ve Baha Tevfik 
gibi materyalist Osmanlı aydınlarını etkile-
yen düşünceler, doğa bilimlerinin verileri ve 
Darwinizm üzerinden inşa ediliyor ve buradan 
sosyal yapı analizine uyarlanıyordu. Osmanlı 
aydınları bu indirgemeci ve mekanik öğretileri 
benimsemekteydiler. Örneğin İngiliz liberal 

sosyoloğu Herbert Spencer üzerinden evrim-
cilik, sosyal Darwinizm biçiminde kavran-
maktaydı. Bunlar elitist görüşlerin ve iktisatta 
liberal okulun etkisi altında kalmaya neden 
olan düşünsel kaynaklardı.

Beşir Fuat, bilim deyince akla gelen filozof-
ların kim olduklarını sayarken, Fransız Ansik-
lopedistlerini yani Voltaire, Diderot, D.Alem-
bert, Le Metrie gibi çoğunlukla materyalist 
veya deist isimleri zikrederek bir kimlik beya-
nı yapmaktaydı. Ancak buna 19. yüzyıldan 
Comte, Littre, Bernard, Spencer gibi pozitivist-
leri de ekliyordu.12 Beşir Fuat, Comte sonrası 
pozitivizmin materyalizme bağlanması sonucu 
her ikisini kendi düşünce kaynakları arasın-
da saymıştı. Fuat’a göre, bilimsel düşünceye 
ancak dinsel dogmalardan arınmış insan bilinci 
erişebilirdi. Dinin varlığı ve kitleler üzerindeki 
etkisi, bilim temelinde yükselen uygarlığa eriş-
meyi engellemekteydi. Fuat, dönemin koşulları 
içinde doğrudan bir İslam eleştirisi yapmak 
yerine, Voltaire’in görüşlerini aktarmak üze-
rinden hareket etmekteydi.13

Celal Nuri’ye göre materyalizm en yüce 
meslekti. Çünkü olayları metafizik nedenlere 
başvurmadan açıklıyor, bilimin önünü açıyor-
du. Haeckel’in görüşlerini tekrarlayan Nuri, 
düşünme yeteneğinin beyindeki fizyolojik olu-
şumların mekanik bir sonucu olduğunu savu-
nuyor, ölüp kokuşmuş bir cesedin dinlerin 
iddia ettiği gibi yeniden dirilemeyeceğini yazı-
yordu. Maddenin madde-ötesi (metafizik) bir 
kaynaktan türemesinin imkânsız olduğu şek-
lindeki Büchner’ci görüşü tekrarlıyor, bilimle 
çatışmasının din için bir felaket olacağı uyarı-
sını yapıyordu. Yine dönemin koşulları içinde 
her şeyi söylemesine rağmen İslam’ı açıktan 
karşısına almamak için, İslam’ın bilimi teşvik 
eden, doğa kanunlarına saygı duyan bir din 
olduğunu, hükümlerinin zamanla değişebilece-
ğini peşinen kabul ederek bilim karşıtı dogma-
tizme geçit vermediğini belirtiyor ve bir ara yol 
bulmaya çalışıyordu.14

10 Berkes, A.g.e., s.235.
11 Ekrem Işın, “Osmanlı Materyalizmi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yay., İstanbul, 1985, s.364.
12 Murtaza Korlaelçi, Pozitivist Düşüncenin İthali, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce c.1 Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, 

İletişim Yay., İstanbul, 2001, s.217.
13  Işın, A.g.m.,s.366.
14 Bulut, A.g.e., s.83-87.
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İlk Osmanlı materyalistleri, İslam’ı doğru-
dan karşılarına almamak için çeviriler üzerin-
den dolaylı bir yol izlediler. Bir yandan bilimin 
dinler karşısındaki zaferini ilan ederken diğer 
yandan özelde İslam’a yönelik ikili bir tutum 
izlediler. Kişisel düzeyde ateizmi veya deizmi 
benimsemişlerdi ancak seçkinci görüşlerden 
de etkilendikleri için kitlelerin materyalizmi 
kavraması için vaktin erken olduğunu düşü-
nüyorlardı. Hatta bilimin Osmanlı toplumunda 
dinin yerini alma sürecinde bizzat İslam’dan 
yararlanmanın mümkün olup olmadığını araş-
tırdılar. Abdullah Cevdet, bu yaklaşımın tipik 
bir temsilcisi oldu.

Abdullah Cevdet’e göre, eski İslam düşü-
nürleri biyolojik materyalistlerle aynı görüş-
teydiler. İnsanın evrimle oluştuğunu ya da 
aklın temel bilgi kaynağı olduğunu savunu-
yorlardı. Bu nedenle dinin etkisinin ortadan 
kaldırılmasında halkın kazanılması açısından 
bu mirastan yararlanmak mümkündü. İslam 
dini, Osmanlı toplumunun geri kalmasının esas 
nedeniydi ama halk içinde güçlü bir temele 
sahipti. Halka doğrudan Hıristiyan kaynakla-
rından gelen düşüncelerle gidilirse kendini bili-
me ve yeniliğe kapatıyordu. Bu nedenle İslami 
kaynaklarla ilişkilendirilmiş bir uygarlaşma 
programına ihtiyaç vardı.15 Abdullah Cevdet’in 
etkilendiği isimlerin başında gelen Gustave Le 
Bon, halk kitlelerinin doğruyu bulma yetenek-
lerinin olmadığını düşünüyordu. Halka fazla 
değer vermek gereksizdi. Tarihi yapan seçkin 
zümrelerdi. Nitekim halktaki İslam inancı, 
millet fikrinin oluşmasını da engelliyordu. Bu 
engelleri ortadan kaldırmak için bir taraftan 
bilimsel gelişmelerin dinin altını nasıl oyduğu-
nu göstermek, diğer taraftan halka bu gerçekle-

ri kendi kültürel kodlarının içinden izah etmek 
gerekiyordu.

İslam hakkındaki görüşlerini doğrudan açık-
lamanın kolay olmadığı koşullar altında Abdul-
lah Cevdet, diğer materyalistler gibi çeviri 
aracılığına başvuruyordu. İkinci Meşrutiyet 
döneminde Reinhart Pieter Anne Dozy’den 
çevirdiği Tarih-i İslamiyet adlı kitap, Hz. 
Muhammed’in psikolojik olarak hastalıklı bir 
kimse olduğu türünden görüşler içermesi nede-
niyle o kadar büyük tepkiler çekmişti ki, İbra-
him Hakkı Paşa kabinesi 1910 yılında kitabı 
İslam’a aykırı içeriğinden dolayı yasaklamış-
tı.16 Abdullah Cevdet, özellikle Meşrutiyet’ten 
sonra değişen siyasal koşullar altında İslam’ın 
artık bilimsel gelişmelere ayak uyduramadığını 
ve ondan halkın ilerletilmesinde bir araç olarak 
bile yararlanılamayacağını savunmaya başladı. 
Uzun yıllardır yayımladığı İçtihad dergisinde 
şöyle diyordu: 

“Din halkın bilimidir, bilim seçkinlerin 
dinidir. Seçkinlerin dini olan bilim kesintisiz 
genişliyor, yükseliyor iken halkın bilimi olan 
dinin genişlememesi, yükselmemesi, bilime 
koşut ve paralel olarak ilerlememesi ve geniş-
lememesi İslam dünyasının ve Türkiye’nin 
esas hastalığıdır.”17

Pozitivistler ve bilimin ideoloji  
haline getirilmesi

Pozitivizm, Fransa’da Auguste Comte 
(1798-1857) tarafından formüle edilmiş bir 
felsefe akımı ve bilim ideolojisinin adıdır. 
Somut olanın dışında hiçbir şeyin bilimin ilgi 
alanına giremeyeceği görüşü ile karakterize 
olur. Yeni Osmanlı-Jön Türk kuşağının daha 

15 M. Şükrü Hanioğlu, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1981, s.130-131. Hanioğlu kitabında İttihat-
çıların İslam’ı bir araç olarak kullandıklarını iddia ediyor. Osmanlı toplumunda meşruiyetin İslam’dan kaynaklanması nedeniyle, 
eylemlerini Müslümanların bağımsızlığı, Abdülhamit’in dinsel ikiyüzlülüğü vb. gibi gerekçelerle ilişkilendirdiklerini belirtiyor. 
Bunun sonucunda İttihat ve Terakki içinde dindar bir grup oluştuğunu söylüyor (s.145). Buna göre İttihatçılar içindeki mütedey-
yin kesim, tabiri caizse “zokayı yutmuş” insanlar olarak sunuluyor. Hanioğlu’nun yanıldığı husus, Yeni Osmanlı-Jön Türk hare-
ketine önderlik edenlerin Batı tipi okullardan mezun laikleşmiş kesim olduğu gerçeği ile hareketin bir cephe hareketi olduğunu 
birbirine karıştırmasıdır. Türk demokratik devrim hareketinin içinde gayrimüslimlerden İslamcı eğilimlere, ademi merkeziyetçi 
Batıcılardan Türkçülere kadar geniş bir yelpaze, vatan ve hürriyet kaygıları etrafında bir araya gelmişti. Hanioğlu, İttihatçılar 
içindeki yelpaze bileşimini gördüğü noktada ise, bunun Jön Türk tanımı yapmayı zorlaştıran bir özellik olduğunu söyleyerek, 
ortak programı bir kez daha görmezden gelmektedir (s.274).

16 Hanioğlu, A.g.e., s.326.
17 Hanioğlu, A.g.e., s.328 (Metin tarafımdan sadeleştirilmiştir).
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çok Fransa ile ilişkili olması, Alman idealiz-
mini soyut bulması ve Batı’nın üstünlüğünün 
bilim ve teknikten kaynaklandığı düşüncesinin 
pozitivizmin iddiaları ile örtüşmesi gibi neden-
ler, pozitivist çevrelerin etkisine girmelerini 
kolaylaştırmıştır.18

Comte, muhafazakârların özlediği eski reji-
min kurumsal yapısını burjuva toplumuna 
uyarlamıştı. Eski rejimin meşruiyet kayna-
ğı olan dinin (Kilise) yerine, insanlık dinini 
ikame etti. Çünkü sanayi toplumunda Tanrı 
artık dinsel saygının nesnesi olamazdı. Artık 
ortak yarar ahlakına bağlı ve insanlık idealine 
yönelmiş bir toplum ortaya çıkmıştır. Bu top-
lumun dini insanlık dini olacaktır/olmalıdır. 
Comte, her düşünüş tarzının inanç düzeyinde 
belirli bir dinsel kalıba tekabül ettiği “keş-
finden” hareketle, yeni bir dinin zamanının 
geldiğini düşünmüştü. Yeni bir düşünüş tarzı 
(pozitif) ve yeni bir toplum (sanayi) ortaya 
çıktığına göre, yeni bir din (insanlık) ortaya 
çıkacaktı. Böylece Marx’ın deyişiyle feodal 
beylerin egemen konumunu, ilerlemiş bilim ve 
sanayi toplumunda kapitalistler almış, düzen 
yeniden kurulmuş oluyordu.

Comte, sanayi toplumuna tekabül eden 
bilim dinini kabul etmeleri için Osmanlı Dev-
leti nezdinde bazı girişimlerde bulunduysa da, 
bu fantastik düşünceye hiçbir toplumu ikna 
edemedi. Ancak sanayi toplumu koşullarında 
muhafazakârlaşan burjuvazinin ihtiyaçlarına 
cevap üretti. Bu sayede özellikle kültürel düz-
lemde döneminin egemen düşünce biçimini 
derli toplu bir formülasyon haline getirme-
yi başardı ve aydınlar arasında etkili oldu. 
Öldüğü 1857 yılından sonra onun pozitivizm 
dini önerisi unutuldu ancak bilime yüklediği 
ideolojik anlam, takipçileri tarafından sür-
dürüldü. Batı’nın bilim ve tekniğini almak 
gerektiğini düşünen bütün Osmanlı aydınları, 
bilimin pozitivizm olarak algılandığı bir kültür 
ikliminde, Fransa’da çok etkili olan pozitivist 
akımın taraftarları ile temasa geçtiler.

Tanzimat döneminde Mustafa Reşit Paşa’nın 
himayesinde 1849’da Paris’e giden İbrahim 
Şinasi, Comte’un yakın dostları olan ve pozi-
tivizmi benimseyen Ernest Renan ve Emile 
Littre ile dostluk kurmuştu. Mithat Paşa pozi-
tivist çevrelerle ilişkiliydi ve Paris’te onlar 
tarafından ağırlanmıştı. Fransa’daki pozitivist 
örgütlenmenin Türkiye resmî temsilcisi Ahmet 
Rıza’ydı. İttihat ve Terakki’nin kuruluşunda 
örgüte Comte’un düzen ve ilerleme (nizam ve 
terakki) sloganını isim olarak önermişti. Bu 
teklif biraz değiştirilerek ittihat ve terakki (bir-
lik ve ilerleme) olarak kabul edilmişti.

Ahmet Rıza, Fransa’da İttihat ve Terak-
ki’nin merkezî yayın organı Meşveret gazete-
sini yayımlıyordu. Gazetenin başlığının altında 
Comte’un düzen ve ilerleme sloganı yer alı-
yordu. Abdullah Cevdet’in din karşıtı görüşle-
riyle bilinen Comte’un sloganının böyle açıkça 
gazete başlığının altına konulmasını eleştirdi-
ğini görmüştük. Nitekim bir süre sonra dinci 
çevrelerden gelen eleştiriler nedeniyle slogan 
kaldırılmıştı. 

Ahmet Rıza dinin etkisiyle mücadele etmek 
gerektiğini düşünüyordu. Paris’ten kız karde-
şine yazdığı 1885 tarihli mektubunda, kadın-
lara yönelik eşitsizlikçi muamelesi nedeniyle 
bir kadının İslam’a inanması yerine dinsizliği 
tercih etmesini daha doğru bulduğunu belirti-
yordu.19 Fakat Osmanlı toplumuna Fransa’nın 
özgürlükçü ortamından bakmakla içeriden 
bakmak aynı değildi. Mücadelesini Türkiye’de 
sürdürürken dinsel çevrelerden gelen baskıları 
bertaraf edebilmek için İslam’ı açıktan karşı-
sına almaktan vazgeçmişti. Meclis-i Mebusan 
faaliyetleri sırasında vakit namazlarını kılıyor-
du. 1922’de kadınların bağımsızlıklarını İslam 
medeniyetine borçlu olduklarını yazıyordu.20 

Fakat bu durum ikiyüzlülükten çok, dönemin 
İslam’ı açıkça karşıya almayı mümkün kılma-
yan koşullarından ve pozitivizmin bilim-din 
ilişkisine dair genel kabullerinden kaynak-
lanmaktaydı. Pozitivist kabule göre, sanayi 
toplumunda insanoğlu metafizik düşünce tar-

18 İlhan Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih 
Kurumu Yay., Ankara, s.167.

19 Korlaelçi, A.g.m., s.217.
20 Korlaelçi, A.g.m., s.218.
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zından çıkmaktaydı. Pozitif bilimler, dinin 
yerini kaçınılmaz olarak alacaktı. Dolayısıyla 
bilimsel düşünce, seçkinlerden başlayıp dalga 
dalga halka mal oldukça teistik dinleri geçer-
sizleştirecekti. Hem süreç kaçınılmaz olarak 
buraya doğru ilerlediğinden hem de insanlık 
dinsiz ve ahlaksız yapamayacağından, pozitif 
düşünce egemen oluncaya kadar, mevcut din-
lerden tümüyle vazgeçmeye imkân ve gerek 
yoktu. Bütün mesele, İslam’ı savunurken, onun 
içindeki akıl ve bilim karşıtı yönleri zayıflat-
mak, din savunusunu teizmin değil, adaletin ve 
insanlığın savunusu haline getirmekti.21

Pozitivizm Yeni Osmanlı-Jön Türk kuşağı 
üzerindeki etkileri edebiyatta Servet-i Fünûn, 
sosyal bilimlerde ise Ulum-ı İktisadiye ve İçti-
maiye Mecmuası üzerinden izlenebilir. 

Servet-i Fünûn, bir edebiyat dergisi olma-
sına karşın, adına da yansıdığı üzere, pozitif 
bilimlere selam gönderen bir çizgi izliyordu. 
Dergiyi uzun süre şair Tevfik Fikret yönet-
mişti. Dönemin aydınlarının din karşısındaki 
tutumlarını yansıtan en iyi örneklerden biri 
Tevfik Fikret üzerinden izlenebilir. Şiirlerine 
yansıdığı kadarıyla Fikret, taassuba, cehalete 
ve gericiliğe karşı akıl, bilim ve Aydınlanma-
dan yanadır. Ancak toplumsal ilişkiler içinde 
din esas olarak taassup ve gericilik yüzüy-
le somutluğa kavuşmaktadır. Bu nedenle bir 
tür deizme kaymış gibi görünür. Esasen 17. 
yüzyılda ortaya çıkan Newtoncu paradigma, 
Tanrının evreni bir kez yarattıktan sonra işle-
yişine bir daha karışmadığı ve evrenin meka-
nik kanunlara uygun şekilde kendi kendine 
çalıştığı görüşüyle deizmi destekleyen bir etki 
yaratmıştı. Aydınlanma Çağı’nın yaygın din-
sel tutumlarından biri deizm olmuştu. Tevfik 
Fikret’in döneminin materyalist aydınları gibi 
Aydınlanma Çağı’nın Ansiklopedistlerini oku-
duğu ve benimsediği anlaşılmaktadır. Nitekim 
Haluk’un Amentüsü adlı şiirinde,

“Varlıkları yaratan bir güç var; ulu ve arınmış,

Kutsal ve yüce; ona vicdanla inandım.

(…)

Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var;

Dünya dönecek cennete insanla, inandım.”

dizeleri Tanrı ile dini birbirinden ayıran bir 
içeriğe sahiptir. Fikret’in dinsizliğinin kanıtı 
olarak gösterilen ve Mehmet Akif’le polemik 
yapmalarına neden olan meşhur Tarih-i Kadim 
adlı şiiri, dikkatli okunduğunda, Tanrıya değil 
kötülüğün galip gelmesine karşı bir isyan oldu-
ğu görülür. Şiirde Tanrı bunca kan, şiddet, hak-
sızlık, adaletsizlik ve kötülük karşısında seyirci 
kaldığı için bir sitemin konusu olmaktadır. 
Mehmet Akif’e cevap olarak yazdığı “Tarih-i 
Kadim”e Zeyl adlı şiirinde din karşısındaki 
tutumunu daha açık ifade eder. Bir zamanlar 
dini akidelerine sadık bir inanan olduğunu ama 
şimdi Tanrıya ulaşma yolunun bu tür şekilci-
liklerden geçmediğini anladığını söyler. 

“Dinle tekbiri, işit çan sesini,

Göreceksin ki, bütün boşluktur,

Umduğun, beklediğin şey yoktur.”

Dizelerinin ardından bütün dinlerin yarada-
nının “bir korkak kuruntu” olduğunu ilan eder. 
Bu nokta deizmle ateizm arasında salındığı 
andır.

“Peygamberlere göstermem ilgi, 

Bir örümcek götürür Hakk’a beni!..

Kitabım tabiatın kitabı,

Bendedir iyinin de kötünün de sebebi.

Varırım böylece mezarıma dek,

Diriliş ve öbür dünyaya gerek görmem 
pek.”22

Görüleceği gibi Tevfik Fikret, İslam’ın ahi-
ret, cennet/cehennem, peygamber gibi iman 
şartlarının faydasız olduğunu, esas olanın bu 
dünyayı cennete çevirmek için çabalamak 
olduğunu savunuyordu. Tanrı konusunda kla-
sik iman ilkelerinin bütünlüğünden koptuğu 
için deizmle ateizm arasında gidip gelmek-
teydi. 

21 Korlaelçi, A.g.m., s.218.
22 Orhan Karaveli, Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği, Doğan Kitap, İstanbul, 2007, s.244. Kitaptaki şiirler yazar Orhan Karaveli 

tarafından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
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“İdealist” materyalizm

Osmanlı aydını, kendisi için tümüyle yaban-
cı olan Batı düşünce geleneğini öğrenme süre-
cinde, kaçınılmaz olarak bir çocukluk çağı 
yaşamıştır. Kapitalist üretim biçimi temelinde 
ticaret ve sanayi ekonomisine dönüşen ve çok 
sayıda millî kültür daireleri içinde farklı yorum-
lara kavuşan Batı uygarlığı, Osmanlı aydınları 
ve devlet ricali için başlangıçta tam bir muam-
ma olmuştur. Her şeyden önce, Batı uygarlığı 
ile temas edenlerin arkada kalan yüzyılların 
mirası olan bir zihinsel haritası mevcuttu. Yani 
sorun yeni olanı sıfırdan öğrenmekten daha 
zordu. Örneğin İbni Haldun, devletlerin canlı 
organizmalar gibi doğup öldüklerini söylemiş, 
bunun nedenini asabiye ile ilişkilendirmiş, 
hatta devletler için ortalama 120 yıllık bir ömür 
biçmişti. Bu yaklaşımı doğru kabul ederek 
tarihi bu eksenden anlayagelmiş bir geleneğin 
mensuplarının, İslam uygarlığından devraldık-
ları kültürel ve ideolojik miras itibariyle, Batı 
düşününü anlayabilmeleri daha da zorlaşıyor-
du. Bunu yapabilmek için, Batılı düşüncenin 
kaynaklarına inmeleri, son derece bilinçli ve 
sistemli bir Batı kültür tarihi okuması yapma-
ları gerekiyordu. Farklı geleneklere bölünmüş, 
farklı problemlere odaklanmış devasa felsefe 
ve ideolojik tartışma külliyatını rasyonel bir 
süzgeçten geçirmeden çocukluk dönemi aşıla-
mazdı. Bu olamadığı için Osmanlı aydını hangi 
düşüncenin kendi ihtiyaçlarına cevap vereceği 
konusunda kararsız kalmış, sorunu aşabilmek 
için kendilerini çoğu kez Batılı bir düşünürün 
çömezi olarak tanımlamaya ve o ne derse iman 
edercesine savunmaya yönelmişti.

Demokratik devrim mücadelesi için-
deki Osmanlı aydınları, doğal olarak Batı-
nın demokratik devrim teorisini 18. yüzyı-
lın Aydınlanmacı filozoflarından okudular. 
Ancak yaşadıkları çağda, Avrupa’da aklın ve 
bilimin sözcülüğünü yapanlar ya biyolojik 
(mekanik) materyalistler ya da pozitivistler idi. 
Kaçınılmaz olarak bu kesimlerle temas içinde 
akıl ve bilim savunusu yaptılar. 19. yüzyıl 
Avrupa’sında burjuvazi pozitivizm üzerinden 
muhafazakârlaşıyordu. İlerlemeden vazgeç-
meksizin düzeni kurmaya yöneliyordu. Com-
te’un bilim dini fantezisi, Fransız Devrimi’nin 

akıl, bilim ve ilerleme vurgusunu, işçi sınıfı 
korkusu ile muhafazakârlaşan burjuvazinin 
mistisizme verdiği prim ile birleştirme çaba-
sıydı. Aynı dönemlerde Osmanlı aydınları için 
Batı uygarlığının üstünlüğünün bilimde yattığı 
anlaşılmaktaydı. Gerek materyalistler gerek 
pozitivistler gerekse oryantalist sosyal bilim-
ciler, dinlerin ilerlemeye engel olduğunu, kısa 
bir süre içinde bilimin dinlerin yerini alacağını 
iddia ediyorlardı. Dönemin ruhu içinde hem 
bilimi önemseyip hem bu düşüncelere itiraz 
etmek kolay değildi. Çünkü Batı’ya karşı içe 
kapanmacı ve ilerlemeden yüz çevirici İslamcı/
tutucu bir refleksin varlığı, dinlerin miadını 
doldurduğu, bilimi merkeze alan bir uygarlık-
la dindarlığın birbirlerini dışladığı türünden 
düşünceleri destekliyordu.

Oryantalizmin sosyal bilim perdesi altında 
göründüğü koşullarda İslam’ın uygarlık tari-
hine katkısını nesnel olarak tartışmak kolay 
değildi. Böylesi bir nesnellik, kendilerini Batı 
karşısında İslamcı-gerici refleks ile aynı cep-
hede bulmalarına neden olabilirdi. Batı tipi 
eğitim kurumlarından yetişmiş kuşaklar ara-
sında materyalizmden etkilenenler, İslam bir 
zamanlar uygarlıkla ilişkili olsa bile, 19. yüzyıl 
koşullarında uygarlaşmanın önünde bir engel 
olduğunu düşünüyorlardı. İslami kaynaklara 
geri dönüşü savunan bir tutucu tepkinin henüz 
toplumda destek bulduğu, Kabakçı Mustafa 
isyanı türünden eylemlerle siyasal bir ağır-
lık yaratabildiği düşünülürse, İslam’ın tarih-
sel katkılarına yapılacak her vurgu, değişme 
zorunluluğunu kabul etmeyenlerin ekmeğine 
yağ sürecekti. Bu nedenle yenilikçi aydınların 
dikkatini İslam’ın tarihteki olumlu rolü değil, 
gerici rolü çekmekteydi. İslami bir düzenin 
mirasçısı olan ve değişme sancıları çeken 
bir toplumda, Batı’nın üstünlüğü karşısında 
yenilgi psikolojisini aşarak İslam’ın tarihsel 
bir bakışla değerlendirilmesi kolay değildi. 
Ya dine geri çekilerek, İslami olan ne varsa 
sahiplenip tutucu bir tepki vereceklerdi ya da 
yenilginin kaynağını Batı’nın üstün yönlerinin 
yanı sıra kendilerinin o üstünlüklere erişmesini 
engelleyen iç faktörlerden kurtulmakta bula-
caklardı. O iç engellerin neler olduğu sorusunu 
yine Batılılar cevaplıyordu. Üstelik kolayca 
teşhir edilmelerini güçleştirecek bir perdenin 
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arkasından. Yani sosyal bilim yapıyormuş, 
nesnel gerçeği ortaya koyuyormuş gibi yapa-
rak: Geri kalmanın nedeni Doğulu toplumların 
dinlerinin kendisiydi!

Bütün bu nedenlerle Yeni Osmanlı-Jön Türk 
kuşağının önemli bir kısmı için bilime saygı 
materyalist ve/veya pozitivist olmakla aynı 
anlama gelmekteydi. Dönemin bu görüşle-
ri benimsemiş aydınlarının düşünceleri toplu 
olarak değerlendirildiğinde, hemen hepsinin 
düşüncelerinin sistemsiz olduğu görülmekte-
dir. Sosyal bilimlerin yöntem ilkeleri henüz 
yeni yeni oluşmaya başladığından, hemen hep-
sinde sosyal olayların analizinde bir düşünce 
disiplini zaafı ve eklektizm fark edilir. Döne-
min sosyal bilim anlayışının temel zaafı olan 
doğa bilimlerinden analoji yoluyla toplumsal 
alana teşmil edilen mekanik, dolayısıyla yan-
lış akıl yürütmeleri benimsemişlerdir. Zaman 
zaman sosyal Darwinist ya da elitist görüşle-
re savrulmaları, onlara özgü değil, dönemin 
mekanik materyalizmine özgü hatalardır. Sahip 
oldukları düşüncelerin tutarsızlığı eylemlerin-
de de tutarsızlıklara neden oluyordu. Abdullah 
Cevdet veya Rıza Tevfik’in siyasal zikzakları 
bunun tipik örnekleridir. Analizleri ekono-
mi-politik temele oturmamıştı. Bu nedenle 
uzun süre liberal ekonomiyi ve adem-i merke-
ziyeti savunabildiler. Materyalizmin diyalektik 
kavrayışına çok uzaktılar. Bu nedenle başka 
olguları olduğu gibi din olgusunu da bilimin 
materyalist çerçevesi (maddi olanı maddi olan-
la, olguyu olguyla ilişkilendirme) içinden değil 
bilinç, bilgi, niyet, aklını kullanma türünden 
üstyapısal etmenler üzerinden açıklamaya ve 
eleştirmeye çalışmışlardı. Pozitivizmin ahlakı 
esas sorun olarak algılayan ve ahlaki bozulma-

yı gidermeye odaklanan yaklaşımı, dikkatleri 
üstyapıya çeviriyordu. Bu fikirleri benimseyen 
Osmanlı aydınlarının materyalizmi “idealist 
bir materyalizm” idi. Bu nedenle İslam’a yöne-
lik eleştirileri, ilerlemeci/evrimci bir bakış açı-
sının ürünüydü; tarih dışıydı ve bilimin ideoloji 
haline getirilmesinden destek alıyordu.

İşçi sınıfının çok zayıf olduğu bir toplumda 
nesnel olarak bağımsızlık, egemenlik, mil-
letleşme gibi demokratik devrim sorunlarını 
çözmeye yönelmiş olan Yeni Osmanlı-Jön 
Türk kuşağının bilimsel sosyalizmi kavraması 
mümkün değildi. Anarşizm ile bilimsel sos-
yalizmi işçi sınıfı ideolojileri olarak görüyor, 
iki akımı da mülkiyete karşı olmak gibi ortak 
kabulleri üzerinden toptancı şekilde anlayabi-
liyorlardı. Bilimsel sosyalizmin burjuva toplu-
muna getirdiği eleştirileri, burjuva demokratik 
devrimi için mücadele yürüten bir kuşağın işe 
yarar bulması imkânsızdı. Ancak bu zorunlu 
mesafe, aynı zamanda bilimsel sosyalizmin 
sosyal bilim yöntemine getirdiği katkılardan da 
yeterince yararlanamamaları sonucunu doğur-
du. Toplumsal yapı, toplumsal değişme, top-
lumsal kurumlar ve bu arada din kurumunun 
analizinde diyalektik materyalizmin sağladığı 
katkılardan habersizdiler. Bu habersizlik şaşır-
tıcı düzeylere ulaşabilmiştir. Örneğin İkinci 
Meşrutiyet döneminde kendisine yakıştırdığı 
“feylesof” unvanı ile tanınan Rıza Tevfik, Batı 
düşünü hakkındaki bütün hâkimiyet iddialarına 
rağmen bilimsel sosyalizm hakkında ileri yaş-
larında bile tümüyle bilgisizdi.23 Ölümünden 
bir yıl önce geçen konuşmada görüldüğü gibi 
ne Marx’tan haberdardı ne de o güne kadar 
Bolşevik Devrimi’nin felsefesini merak etmişti.

23 Hıfzı Topuz, Eski Dostlar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000, s.60. Kitapta Topuz’un anlattığına göre Rıza Tevfik bir gün Hıfzı 
Topuz’a şöyle demiş: “Bakınız oğlum, bu solculuk nedir, Marksizm nedir, ben hiç bilmiyorum. Ragıp size sormamı söyledi. 
Bana kısaca anlatır mısınız?” Ardından bu konuda kitap tavsiyeleri istemişti.
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İbni Sina/İbni Rüşd çizgisinin
Batı Marksizm’indeki izleri

Avrupamerkezci tarih anlayışı, Asya 
uygarlıklarının yarattığı bilimsel biri-
kimi kısmî bir gelişmeden ve Antik 

Yunan uygarlığının cılız bir tekrarından ibaret 
gördü; yani bilim Batı kaynaklı bir gelişmenin 
ürünüydü. Oysa Sümer’den Orta Asya uygar-
lıklarına kadar olgunlaşarak bugüne uzanan 
insanlığın ortak mirası bir yana, 8. yüzyıldan 
sonra gelişen İslam bilimine eğilmek bile, ger-
çeğin, Avrupamerkezci anlayışın tersi yönün-
de olduğunu göstermektedir. Çünkü Batı’da 
gelişen bilim ve felsefeyi de ilerleten, İslam 
dünyasındaki bilimsel etkinliklerin katkısı. 
“Şark’ın büyük düşünürleri Yunan’ın ışığını 
hem kurtardılar hem dönüştürdüler.”1

Bu gelişme sadece bilimle de sınırlı değil. 
İslam dünyasında bilimin yükseldiği yüzyıllar, 
edebiyatın da yükseldiği yüzyıllardır. İslam’ın 
büyük şairleri, şiirlerinde halka bağlılığı, kendi 
akıllarıyla düşünmeyi, tanrının varlığını akılla 
kanıtlamayı, hayatın anlamını, sofuluğun eleş-
tirisini, paylaşmayı, kendini bilmeyi, adaleti, 
eşitliği ve bilimi ele almışlardır. Bu bakımdan 
şiirleri dünyevidir ve insan hayatına nüfuz 
etmiştir.

8 ve 15. yüzyıllar arasında, İslam dünyasın-
da bilimsel, sanatsal, toplumsal, ekonomik ve 

siyasal olarak büyük bir birikim oluştu. El-Ha-
zen, Sufi, İbni Sina, İbni Tufeyl, el-Kindi, 
Farabi, İbni Rüşd, Ömer Hayyam, İbni Haldun 
gibi aklın ve bilimin yolunu açan bilim insan-
ları yetişti ve birçoğunun kitapları Batı akade-
milerinde yüzlerce yıl okutuldu. Batı, Orta Çağ 
karanlığını yaşarken İslam coğrafyasındaki 
gelişmeler dünyayı aydınlatıyordu. 

İslam dünyasında bilimin ve maddeci ve 
doğalcı felsefenin Batı dünyasında yarattığı 
etkiler, Ernst Bloch gibi Marksist aydınları 
bile etkilemiştir.

Bloch felsefesinin binası

Türkiye kamuoyu Ernst Bloch’u daha çok 
Umut İlkesi adıyla Türkçeye çevrilen iki ciltlik 
kitabından tanıyor. Terry Eagleton, “umudun 
filozofu” dediği Bloch’un Batı Marksizm’inin 
en büyük âlimlerinden olduğunu belirtmiştir.2

Umut İlkesi’nden yansıyan çok yönlü kav-
rayış ve ortaya çıkan eleştirel akıl, döneminde 
olduğu kadar bugün de Marksist düşüne kat-
kılar sunuyor. Bloch’un bu katkısı, Umut İlke-
si’nde, öznenin tarihsel rolü ve iredî eylemin 
taşıdığı değiştirme potansiyeli.

Bloch’un İbni Sina ve Aristotelesçi Sol kita-
bı sadece Batı Aydınlanmasının İslam dünya-

Cemil Gözel
Teori Dergisi Yazı İşleri Müdürü

 dosya

1 Ernst Bloch, İbni Sina ve Aristotelesçi Sol, çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul: 2017, s.11.
2 Terry Eagleton, İyimser Olmayan Umut, çev. Emine Ayhan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul: Aralık 2016, s. 125-153.
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sındaki kaynakları açısından değil, Bloch fel-
sefesinin de kaynaklarına ulaşmak için önemli 
bir kitap. Denilebilir ki Bloch’un İbni Sina/İbni 
Rüşd çizgisini yorumu ve ulaştığı canlı madde 
kavramı, Umut İlkesi’nde ortaya koyduğu fel-
sefesinin de binasıdır. Sadece bu durum dahi 
bilimin ve felsefenin İslam aydınları sayesinde 
dünyalılaştığının kanıtı.

Bloch, hareket halindeki maddede sonlan-
mamış gerçekleşme potansiyeli görmektedir. 
Değişken maddeyi enerjisiz düşünmemiştir. 
İbni Sina bunu, “yeni oluşan her şey, ya mey-
dana gelişinden önce var olmanın (maddi) 
imkânını kendi içinde taşıyordur ya da imkân-
sızdır”3 diyerek ifade etmişti. Bu olgu müthiş 
bir bilimsel keşiftir. Aristotelesçiliğin İbni 
Sina felsefesindeki değişme veçhesi ve gerçek-
leşme kapasitesi, Ernst Bloch üzerinden Doğu 
Almanya’nın “umut filozofları”nı da etkile-
miştir. Ernst Bloch’un İbni Sina üzerine çalış-
masının nedeni bu bağlamda da anlaşılabilir.

Maddenin gerçekleşme potansiyeli
Kitabın isminden de anlaşılacağı gibi Bloch, 

İbni Sina/İbni Rüşd çizgisini Aristoteles felse-
fesinin içerisinde, Aristoteles’e sol bir katkı 
olarak tartışmıştır. Çünkü Aristoteles’te madde 
pasiftir. Onu mümkün kılan dışarıdan uygula-
nan kuvvettir. İbni Sina’da ise madde, içinde 
değişme potansiyelini taşır. Maddenin değiş-
me potansiyelini keşfi, İbni Sina/İbni Rüşd 
çizgisini, Bloch’un gözüyle sola taşımıştır.

Aristoteles görünen dünyanın ve nesnelerin 
hareketini zorunlu ve doğal hareket olarak 
ikiye ayırmıştı. Zorunlu hareket nesnenin kuv-
vet etkisiyle mevcut yerinden ayrılması; doğal 
hareket ise, kuvvet etkisi ortadan kalktıktan 
sonra nesnenin, doğal yerine geri dönmesidir. 
Aristoteles, zorunlu hareketi de sürekli zorunlu 
hareket ve süreli zorunlu hareket olarak, kendi 
içinde ikiye ayırdı. Bunun nedeni, nesneye ilk 
hareketinin sürekli kuvvet uygulayarak veril-
mesi ancak kuvvet etkisi ortadan kalkınca da 
nesnenin bir süre daha hareket etmesidir. 

Bu denklemde, hareket için kuvvet uygula-
yanla kuvvet uygulanan nesne arasında fizik-

sel bağın gerekliliği mutlak görünmektedir. 
Ancak Aristoteles, bu fiziksel mutlaklığa, kuv-
vet etkisinin doğrudan nesneye değil ortama 
aktarıldığını, ortamın nesneyi bu şekilde bir 
süre daha taşıdığını vurgulayarak itiraz etmiş-
tir. Bu açıklama da Aristoteles’in evren dolu-
dur ve nesnenin durmasının nedeni de evrenin 
doluluğudur ilkesiyle çelişmektedir.4

İbni Sina bu çelişkiden hareketle, Aristote-
les’in kuvvet ortadan kalktıktan sonra nesneyi 
ortam hareket ettirir kuramına itiraz etmiştir. 
Ona göre nesnenin kuvvet ortadan kalktıktan 
sonra hareket etmesinin tek nedeni nesneye 
kazandırılan hareket etme isteğidir. Bu istek 
bir kere kazanılınca kaybolmaz. İbni Sina 
buna, “Kasrî Meyil” ismini vermiştir ve bu 
kuramıyla Newton’un eylemsizlik ilkesine çok 
yaklaştığı belirtilmektedir.5 Kuşkusuz bu kura-
mın temelinde maddenin gerçekleşme potansi-
yeli yatmaktadır.

Maddenin gerçekleşme potansiyeli umudun 
kaynağı olarak da incelenmeye değer. Ernst 
Bloch’un Umut İlkesi’nde ortaya attığı Militan 
İyimserlik6 kavramının temelinde de maddenin 
gerçekleşme potansiyeli yatmaktadır. Daha 
doğrusu hareket halindeki maddenin gerçek-
leşme potansiyelini açığa çıkaran militan iyim-
serliktir.

Hiçbir şey kendiliğinden ortaya çıkmaz. 
Madde, içinde gerçekleşme enerjisini taşır ama 
onu gerçekleştirecek olan, maddeye müdahale 
etmek donanımına sahip olan kuvvettir.

Bu bağlamda, hareket halindeki maddenin 
gerçekleşme potansiyelini içinde taşıdığı ilkesi 
belki de en fazla devrimler tarihinde kendisi-
ni kanıtlamıştır. Örneğin Avrupa’da kapita-
lizm siyasal devrimler öncesinde filizlenmişti. 
Yani madde içerisinde gerçekleme potansiye-
lini taşıyordu. Feodal toplum formasyonunun 
olgunluğa ulaştığı XI. yüzyıl sonrasında, çıp-
lak emek olarak gerçekleşen rantın köylü mül-
kiyetinin gelişmesi ve ticaretin başlamasıyla 
aynî ve para biçimindeki ranta dönüşmesi, 
ticaret burjuvazisinin ve küçük sanayinin oluş-
ması bunun göstergesidir. 

3 Aktaran Ernst Bloch, İbni Sina ve Aristotelesçi Sol, s. 94.
4 Hüseyin Gazi Topdemir, “Doğa Filozofu Olarak İbni Sina”, Bilim ve Ütopya, sayı: 143, Mayıs: 2006, s. 10-17.
5 Hüseyin Gazi Topdemir, A.g.y.
6 Ernst Bloch, Umut İlkesi I, çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul: 2011, s.247,256.
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Ticaret ve bankacılık sistemi XIV. yüzyıl-
da Hollanda ve İngiltere’de gelişmişti. XV. 
yüzyılda matbaa icat edildi, madencilik, metal 
ve tekstil üretimi gelişti. Aynı zamanda ateşli 
silah üretimi başladı ve deniz ulaşımı tekni-
ğinde ilerleme kaydedildi. Yeni coğrafyalar 
keşfedildi (Amerika, Hindistan yolu). Tüm bu 
gelişmeler, yağmanın, fetihlerin ve zenginlik 
birikiminin de araçlarıydı. 

XVI. yüzyılın önceki iki yüzyıldan farkı 
ise, Amerika’nın keşfi sonucunda gerçekle-
şen yağma ve bu yağmanın köleleştirme gibi 
yeni değer üretimi doğurmasıdır. Yoksa Avru-
pa’da üretim belirleyici ölçüde tarımsal üreti-
me dayalıydı ancak Amerika’dan yağma edi-
len değerli madenler ticarette daha öncesiyle 
kıyaslanamaz bir sıçrama yarattı. Bu durum 
ticaret ve banka burjuvazisini yüksek sermaye 
birikimine kavuşturdu.7 Sonuç olarak eskinin 
bağrında kendisini dayatan yeni sosyo-ekono-
mik koşullar, siyasal devrimin müdahalesiyle 
büyük bir sıçrama yaptı. 

Aristotelesçi Sol

İbni Sina/İbni Rüşd çizgisinin Aristoteles 
felsefesine yaptığı ilk katkı aktif maddedir. 
Aristoteles’te pasif olan madde, Aristoteles-
çi Sol’un katkısıyla, “biçimleri kendi içinde 
taşıyan ve hareketiyle onların gerçekleşmesini 
sağlayan” bir gelişime tabi olmuştur. Bloch, 
bu katkıyı ve Aristotelesçi felsefenin dönüşü-
münü, Sol’dan gelen bir katkı olarak yorum-
lamaktadır.

İbni Sina ve Aristotelesçi Sol’un en özgün 
değerlendirmesi, İbni Sina/İbni Rüşd çizgisi-
nin, Aristotelesçi felsefenin sol kanadı oldu-
ğudur. Bloch, Ortodoksiye ve Hıristiyan Sko-
lastiğine, “Filozof İbni Sina’nın canlılığı”-
nın “Aristotelesçi çizginin sahici devamında 
dönüm noktası” olarak göründüğünü belirtir. 
Bloch, Aristotelesçi Sol terimini, İbni Sina/
İbni Rüşd doğalcılığının Aristoteles’in Nus’u-
nu ve Hegel’in Tin’ini yeryüzüne indirdiği 
yönünde kurgulamıştır.

Jacques Le Goff de, 13. yüzyıl Aristoteles’i-
nin 12. yüzyılınkiyle aynı olmadığını, çünkü 
Aristoteles’in İbni Sina/İbni Rüşd’ün yorumla-
rıyla donandığını belirtir: “Batı’ya bir değil iki 
Aristoteles nüfuz etmektedir: Hakikisi ve İbni 
Rüşd’ünki.”8 İbni Rüşd çizgisini, Aristotelesçi-
liğin bozulması olarak değerlendiren görüşler 
de vardır. Bloch’un İbni Sina/İbni Rüşd çiz-
gisini “Aristotelesçi Sol” olarak yorumlaması, 
bu görüşlere dayanak olabilir. Çünkü Aristote-
lesçi Sol, Aristoteles felsefesinin daha maddeci 
yorumunu içerir. Bu da bir bakıma Aristoteles-
çiliğin sahiden bozulmasıdır. 

Ayrıca Goff, Orta Çağ Avrupa’sında en sağ-
lam entelektüel ülkünün İbni Rüşdçü ortam-
da yoğurulduğunu belirtmiştir.9 Bu belirleme 
de Avrupa’nın İslam’a sadece bilimsel değil, 
entelektüel değerlerini de borçlu olduğunu 
gösterir. 

Juan Vernet’e göre de İbni Rüşd, hem gök-
bilim hem de tıp ve felsefe alanlarında verdiği 
eserlerle Batı dünyasını etkisi altına almıştır.10

Bloch, Aristotelesçi felsefeye maddi dünya-
nın özünü önceleyen İbni Sina/İbni Rüşd’ün 
Sol katkısının artçı tesirlerinin burjuva şafağın-
dan çok önce belirdiğini belirtiyor: 

“13. yüzyılda Gül’ün Romanı vardır mesela, 
basbayağı dünyevi neşeyle doludur, etin ruhtan 
kurtulmasıyla ama aynı zamanda bu dünyadaki 
maddenin ruhlanmasıyla doludur. Bu roma-
nın bahçesinde arzulanan gül, semavi bir gül 
değildir, aşk dünyası dünyevi aşk olarak yaşar 
burada, İbni Rüşd de vaftiz babasıdır.”11

İbni Rüşd’ün Gülün Romanı adlı eseri etkile-
mesi, Vernet’e göre, Hıristiyan dünyada sahip 
olduğu şan ve şöhretin göstergesidir.12

İbni Sina/İbni Rüşd’ün madde tartışması 
Avrupa’da kilise karşıtı hareketi etkilemiş ve 
Hıristiyan akademide rahatsızlık yaratmıştır:

“Özellikle hukukçu Podovalı Johannes, 
daha sonra ve ondan daha zayıf biçimde tıpçı 

7 Michel Beaud, Kapitalizmin Tarihi 1500-2010, çev. Fikret Başkaya, Yordam Kitap, İstanbul: Ekim 2015.
8 Jacques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: Kasım 2017, s.144.
9 Jacques Le Goff, A.g.e., s.150.
10 Juan Vernet, Endülüs Mirası – Avrupa İslam’a Neler Borçlu, çev. Nesrin Karavar, Say Yayınları, İstanbul: 2019, s.59.
11 Ernst Bloch, A.g.e., s.61.
12 Juan Vernet, A.g.e., s.63.
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Pietro d’Abano, iki filozof olarak, kiliseye ve 
onun yaradılış öğretisine karşı maddenin önce-
den var olduğunu savundular. Dünya güncel 
hale gelmeden (gerçekliğe çıkmadan) önce 
potansiyel olarak var olduğundan, tıpkı onun 
cevherini oluşturan madde gibi ebedi idi. (…) 
Dinantlı David’in kutsal ruhu tuhaf şeyler 
getirmişti beraberinde, o semadan inmekten 
ziyade Bağdat’tan ve Kurtuba’dan, İbni Sina 
ve İbni Rüşd’ten geliyordu.”13

Vernet’e göre İbni Rüşd sadece Hıristiyanlar 
arasında değil anti-Hıristiyanlar arasında da 
rahatsızlığa neden olmuştur:

“(…) Halife Yakub el-Mansur, felsefeyi 
kötü gören fıkıh taraftarlarının baskılarına 
dayanamayarak onları destekledi. İbni Rüşd, 
felsefi eserleri yasaklanmış ve yakılmış olarak 
Kutuba’dan Endülüs’ün Yahudi yerleşim böl-
gesi olan Lucena’ya gitti.”14

İbni Sina/İbni Rüşd felsefesinin, Hıristi-
yan dünyasını hem etkisi altına aldığını hem 
de rahatsızlık yarattığını böylece saptıyoruz. 
Ancak yarattığı rahatsızlık, etkisinin önüne 
geçememiştir. Dönemlerinin bütün ileri felsefi 
atılımlarının, son tahlilde, İbni Sina/İbni Rüşd 
çizgisinin üzerine bina edildiği söylenebilir. 
Biçimin önceliğinin silindiği, evrenin biçimle-
rini doğuran, kendi kendini açıklayan madde-
nin öncelendiği Bruno dahi İbni Sina/İbni Rüşd 
ile yakınlık içindedir:

“Bruno’nun İbni Sina’yı, Avicebron’u, İbni 
Rüşd’ü tam anlamıyla dünyaya getiren Natüra-
lizmi öyle büyüktür ki, Aristoteles’in madde-
nin biçime (kısıtlı şekillendirilmiş bir biçim) 
dönüşme itkisiyle ilgili kavramını, (yaratıcılı-
ğın engin bir kucağı olarak) maddenin özerkli-
ğiyle telif edilebilir görür.”15

Bruno’nun gerçekleşen madde imkânı 
kuramı, maddenin gerçekleşme potansiyelini 
kuramsallaştıran İbni Sina/İbni Rüşd’e dayan-
maktadır.

Bloch, İbni Sina/İbni Rüşd tarafından geliş-
tirilen madde tanımı üzerinden şekillenen 

Rönesans’ı Marx’ın övdüğünü, Kutsal Aile’ye 
atıf yaparak aktarmıştır:

“Maddenin yaradılışındaki vasıfların birin-
cisi ve en mükemmeli harekettir; sadece meka-
nik ve matematik hareket olarak değil, ondan 
da fazla, maddenin itkisi olarak, -Jakob Böh-
me’nin ifadesini kullanırsak- sızısı olarak. 
Bu sonuncusunun ilkel biçimleri, o sızıda 
içkin bulunan ve özgül farkları üreten canlı, 
bireyselleştirici oluş kuvvetleridir. Bacon’da 
materyalizm henüz naif bir şekilde çok yönlü 
bir gelişmenin tohumlarını taşır. Madde, poe-
tik-duygusal bir ışıltıyla güler yüzüne insanın. 
Vecizelere dayanan doktrin ise, teolojik müp-
hemliklerle doludur.”16

Sonuç
İbni Sina/İbni Rüşd, Aristotelesçi felsefenin 

bütün bilgi birikimini Klasik dönem İslam bili-
mine aktarmış, aktardığı alanda büyük atılımlar 
yapmış ve bu atılımlar, daha sonra Batı felsefe-
sinin atılımlarına da önemli bir zemin yaratmış-
tır. Ernst Bloch bu gerçeği şöyle açıklıyor:

“Zekice olan her şey, daha evvel yedi defa 
düşünülmüş olabilir. Ama bir daha düşünüldü-
ğünde, başka bir zaman ve başka bir durumda, 
artık aynısı değildir. Sadece düşünürü değil, 
her şeyden önce üzerine düşünülen şey değiş-
miştir bu arada. Zekice fikir, kendini bu deği-
şimde yeniden sınamalı, kendisini bir yenilik 
olarak kanıtlamalıdır. Bu icap, bilhassa Şark’ın 
büyük düşünürleri örneğinde zengin sonuçlar 
doğurmuştur. Onlar Yunan’ın ışığını hem kur-
tardılar hem dönüştürdüler.”17

Bütün bu çıkarımların bir anlamı da klasik 
dönem İslam biliminde şekillenen “Aristote-
lesçi Sol” felsefenin Doğu ile Batı’yı kenetle-
diği gerçeğidir. Klasik dönem İslam biliminin 
büyük birikimi bir aydınlanma durağıdır. Bu 
birikim Doğu ile Batı’nın ortak uygarlık geç-
mişini yansıttığı gibi geleceğin dostluğu için 
de keşfedilmeyi bekliyor. Bloch, bunu keşfe-
den ender Batılı Marksistlerdendir. Kuşkusuz 
bu keşfin üzerine eklemeler yapmak bugünün 
güncel teorik meseleleri arasında.

13 Ernst Bloch, A.g.e., s.62.
14 Juan Vernet, A.g.e., s.61.
15 Ernst Bloch, A.g.e., s.65.
16 Ernst Bloch, A.g.e., s.78.
17 Ernst Bloch, A.g.e., s.11.
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Dünya Marksist Partiler 
Sempozyumu kapanış oturumu 
konuşması (27 Mayıs 2021)

Değerli Yoldaşlar,

Dünya Marksist Partiler Sempozyumu’nu 
selamlıyorum.

Dünyamız büyük devrimci atılımların eşi-
ğindedir. 

Arkada kalan iki yüzyılda insanlığın başlıca 
devrim eylemleri Bilimsel Sosyalizm bayrağı 
altında gerçekleşti. Hayat gösterdi ki, Büyük 
Kurucuların teorisi, 19. yüzyıldan kalma bir 
dogmalar yığını değildir. Bugün Bilimsel Sos-
yalizmi 21. yüzyılın pratiğinde, 21. yüzyı-
lın teorisi olarak geliştirmek biricik devrimci 
tutumdur.

İki yüzyıllık devrim tarihine baktığımız 
zaman, Marx ve Engels, evet büyük kuru-
culardır, ancak aynı zamanda Marksizm’in 
başlangıç döneminin temsilcileridir. Onların 
zamanında dünya devrim odağı Avrupa ve 
Kuzey Amerika’daydı. Bilimsel Sosyalizmin 
bütün insanlığı kucaklaması, başka deyişle 
dünyalılaşması 20. yüzyılda oldu. Emperya-
lizm döneminde devrim odağı Ezilen Dünyaya 
kaydı. Mazlum Milletlerin Lenin, Atatürk ve 
Mao Zedung gibi büyük devrimcilerin önder-
liğindeki Millî Demokratik Devrim pratikle-
ri ve sosyalizmi kurma tecrübeleri, çağımızı 
belirledi. 

Bilimsel Sosyalizm, bilimin doruğu oldu-
ğunu devrim pratiklerinde kanıtladı. “Bilimin 
doruğu” derken, Marksizm’in insanlığın bilim-
sel birikimiyle olan bağına dikkat çekmiş olu-
yoruz. Marx ve Engels, devrimci teorilerine bu 
nedenle “Bilimsel Sosyalizm” adını vermişler-
di. Bu adlandırma, Marksizm’i geçmiş teorinin 
sınırlarından kurtarıyor, Lenin ve Mao’nun 
yaptığı ve bundan sonra yapılacak katkıları da 
içeriyor ve önümüzdeki pratiğe ışık tutan bir 
kılavuz haline getiriyor.

Değerli Yoldaşlar,

100. yıldönümünde Çin Komünist Partisi’ni 
yürekten kutluyoruz. Çin’in başarısı, aşamaları 
doğru belirleyen devrimin başarısıdır; Bilimsel 
Sosyalizmin kılavuzluğunun başarısıdır; sos-
yalizmi kurmada direnmenin başarısıdır; ÇKP 
önderliğinin başarısıdır; Çin emekçilerinin ve 
milletinin başarısıdır. Bu nedenlerle dünyanın 
bütün Bilimsel Sosyalistlerinin ve bağımsızlık 
isteyen devletlerin, devrim isteyen halkların 
başarısıdır.

ÇKP Genel Sekreteri Xi Jinping Yoldaş, 
Çin’deki baş çelişmeye eşitsizliklerle mücade-
leyi ekleyerek, sınıfsal, bölgesel, etnik bölü-
şümdeki eşitsizliklere karşı mücadele ve sos-
yalizm yolunda ilerleme çizgisini oluşturdu. 

Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı 

 bilimsel sosyalizm
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ÇKP’nin 19. Genel Kurultayı’nda benimse-
nen Xi Jinping Düşüncesi, bugünkü tarihsel 
koşullarda Çin Devriminin can alıcı sorununu 
çözdü.

Değerli Yoldaşlar

Biz şimdi 2021 yılındayız ve elimizde kanıt-
lanmış bir teori var. Ancak Bilimsel Sosya-
lizmin önümüzdeki devrimci pratiklere yön 
vermesi bize kalmıştır. Başka deyişle biz artık 
Marx, Engels, Lenin veya Mao’dan teori üret-
melerini bekleyemeyiz. Bilimsel Sosyalizmin 
teorisini içine girdiğimiz devrimci pratiklerde 
bizler üreteceğiz.

Koronavirüs salgını, Kapitalizmin Hüma-
nizmi öldürdüğünü gösterdi. Özel mülkiyet 
ve bireysel kâr sistemi, sömürü ve baskıyı 
ağırlaştırıyor, doğayı yıkıma uğratıyor, insanı 
insanlıktan çıkartıyor, özetle insanlığın sorun-
larını çözemiyor. İnsanlık, bugün ancak kolek-
tif mülkiyetle, toplum sevgisiyle ve büyük 
küresel projelerle çözebileceği sorunlarla karşı 
karşıyadır. Hümanizm bayrağı, artık Bilimsel 
Sosyalizmi kılavuz edinen öncü partilerin elle-
rinde yükselecektir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan 
ABD hegemonyasının sonuna gelmiş bulunu-
yoruz. ABD’nin Dolar Saltanatı yıkılmaktadır 
ve silahlı gücü dünya hegemonyası iddiaları 
için yetersizdir. ABD’yi dengeleyen dünya 
güçleri oluşmuştur. Dünya ekonomisinin loko-
motifi artık Asya’dadır. Emperyalist kapitalist-
lerin Atlantik sistemi çökmektedir. 

Yetmiş yıl öncesinin yoksulları ve maz-
lumları, bugün Gelişen Dünyayı oluşturuyor-
lar ve insanlığın büyük özlemlerine önderlik 
ediyorlar. 

Çağımız, Millî Demokratik Devrimler ve 
Çin örneğinde sosyalizme açılma çağıdır. Bu 
çağda insanlığın önderliği, yeniden Asya kıta-
sına geçmiştir. Afrika ve Güney Amerika, 
Asya’nın kanatlarıdır.

Yükselen Asya Uygarlığı, halk iktidarları 
tarafından inşa edilmektedir ve edilecektir. 

Yükselen kamucu uygarlık, insan merkez-
lidir, hümanisttir, paylaşmacıdır ve özel giri-
şimi toplumsal çıkara hizmet ettiği ölçülerde 
değerlendirir. 

Yükselen uygarlık, hegemonyacılığı yıkma, 
küresel eşitsizlikleri giderme, paylaşarak geliş-
me, çok kutuplu bir dünya kurma programını 
hayata geçiriyor ve insanlığın büyük özlemi 
olan sınıfsız, baskısız ve yabancılaşmanın her 
türünün ortadan kalktığı bir dünyanın yolunu 
açıyor.

Bu süreçte dünya tarihinin başlıca itici gücü, 
hegemonyacılığa karşı mücadele eden devlet-
lerdir. Bu mücadele, silahla, siyasal araçlar-
la ve ekonomik düzlemde yürütülmektedir. 
Emekçilerin sömürüye karşı mücadelesi ikincil 
etkendir. 

Bilimsel Sosyalizm, dün olduğu gibi bugün 
de zulme ve sömürüye karşı mücadelenin yol 
göstericisidir. Bu mücadelede kilit sorun, öncü 
partilerin kendi milletlerini ve emekçilerini 
seferber ederek iktidara gelmeleri, böylece 
geleceği belirleyen konumlarda olmalarıdır.

Biz Vatan Partisi olarak, bugün ABD 
emperyalizmine karşı savaşın ön cephesinde 
olan Türkiye’nin tarihsel bir fırsat dönemine 
girdiğini saptıyoruz. Sizlere söz veriyoruz: 
Önümüzdeki yıllarda insanlığın büyük davası-
na Türkiye’den hükümet partisi olarak katkıda 
bulunacağız.

Türkiye, Yükselen Asya Uygarlığının öncü 
ülkeleri arasındaki tarihsel görevini, Vatan 
Partisi’nin de katıldığı Üreticilerin Millî Hükü-
meti sayesinde daha etkin, daha verimli ve 
daha devrimci bir pratikle yürütecektir.

Bilimsel Sosyalizm, ülkelerin emperyaliz-
me karşı bağımsızlık ve emekçilerin sömürüye 
karşı insanca yaşama mücadelesinin bayrağıdır.

Bilimsel Sosyalizm, özel çıkarcılığa ve 
bireyciliğe karşı paylaşmacı kültürüyle ve 
değerleriyle insanlığın biricik umududur.

Yürekten dayanışma duygularıyla sizleri 
selamlıyor ve saygılar sunuyorum.
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Günümüzün sorunlarını 
birlikte omuzlayalım ve 
küresel gelişmeyi ilerletelim

Başkan Doris Leuthard ve Roland Hausin Bey, 
Devlet ve Hükümet Başkanları, 
Devlet Başkan Yardımcıları ve Eşleri, 
Uluslararası Kuruluşların Başkanları, 
Dr. Klaus Schwab ve Hilde Schwab Hanım, 
Hanımlar ve Beyler, 
Değerli Arkadaşlar,

Güzel Davos’a geldiğim için çok mutluyum. 
Alpler’de küçük bir kasaba olmasına rağmen 
Davos, küresel ekonominin nabzını tutmak 
için önemli bir pencere. Dünyanın her yerin-
den insanlar bakış açılarını genişletecek fikir 
ve anlayışları tartışmak için buraya gelir. Bu 
durum, Dünya Ekonomik Forumu yıllık top-
lantısını benim için uygun maliyetli bir beyin 
fırtınası etkinliği haline getiriyor.

“En iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı.” 
Bunlar, İngiliz yazar Charles Dickens’in Sana-

yi Devriminden sonraki dünyayı tanımlamak 
için kullandığı kelimelerdir. Bugün de bir 
çelişkiler dünyasında yaşıyoruz. Bir yandan, 
artan maddi zenginlik ve bilim ve teknolojide-
ki ilerlemelerle, insan uygarlığı daha önce hiç 
olmadığı kadar gelişti. Öte yandan sık yaşanan 
bölgesel çatışmalar, terörizm ve mülteciler 
gibi küresel zorluklar, yoksulluk, işsizlik ve 
genişleyen gelir uçurumunun tümü dünyadaki 
belirsizliklere katkıda bulundu.

Birçok insan afallamış bir şekilde merak 
ediyor: Dünyada ne yanlış gitti?

Bu soruyu cevaplamak için öncelikle soru-
nun kaynağının izlenmesi gerekir. Bazıları 
dünyadaki kaos için ekonomik küreselleşmeyi 
suçluyor. Ekonomik küreselleşme bir zaman-
lar Ali Baba’nın Binbir Gece Masalları’nda 
bulduğu bir hazine mağarası olarak görülüyor-

Xi Jinping

 Çin'e özgü sosyalizm

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping’in 17 Ocak 2017’de 
İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki konuşması 
epeyce yaygın tartışmaların konusu oldu. “Xi’nin ABD’nin savunduğu küreselleşmeye 
teslim olduğu” türden yorumların dayanağı olarak gösterildi. Bu nedenle, Davos 
konuşmasının tam metnini yayımlamanın yararlı olacağını düşündük. Konuşmayı ÇKP’nin 
aylık teorik yayın organı Qiushi (Gerçeği Olguda Aramak) dergisinin İngilizce baskısından 
(http://en.qstheory.cn/2021-03/18/c_604508.htm) Çin Uluslararası Ekonomi ve İşletme 
Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Ezgi Zeynep Kaya çevirdi. Ara başlıklar Teori dergisi 
tarafından konulmuştur.
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du, ancak şimdi birçok kişinin gözünde Pando-
ra’nın kutusu haline geldi. Uluslararası toplum 
kendisini ekonomik küreselleşme konusunda 
ateşli bir tartışmanın içinde buldu.

Bugün, küresel ekonomiyi ekonomik küre-
selleşme bağlamında ele almak istiyorum.

Vurgulamak istediğim nokta, dünyayı rahat-
sız eden sorunların çoğunun ekonomik küre-
selleşmeden kaynaklanmamasıdır. Örneğin, 
son yıllarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan 
gelen mülteci dalgaları küresel bir endişe 
haline geldi. Birkaç milyon insan yurdun-
dan edildi ve küçük çocuklar dalgalı denizi 
geçerken hayatını kaybetti. Bu gerçekten çok 
üzücü. Bu sorunu yaratan savaş, çatışma ve 
bölgesel kargaşadır. Çözümü ise uzlaşmayı 
teşvik etmek, barışı ve istikrarı yeniden sağla-
maktır. Uluslararası finansal krizler bir başka 
örnektir. Bunlar ekonomik küreselleşmenin 
kaçınılmaz bir sonucu değildir; daha ziyade, 
mali sermayenin aşırı kâr peşinde koşmasının 
ve mali düzenlemelerin ciddi başarısızlığının 
sonucudur. Dünyanın sorunları için sadece 
ekonomik küreselleşmeyi suçlamak gerçeklik-
le bağdaşmamaktadır ve sorunların çözülmesi-
ne yardımcı olmayacaktır.

Tarihsel bakış açısıyla bakıldığında ekono-
mik küreselleşme artan sosyal üretkenliğin bir 
sonucudur ve herhangi bir birey veya herhangi 
bir ülke tarafından yaratılan bir şey değil, bilim-
sel ve teknolojik ilerlemenin doğal bir sonu-
cudur. Ekonomik küreselleşme, dünya ekono-
misinin büyümesini güçlendirdi. Metaların ve 
sermayenin hareketini ve insanlar arasındaki 
etkileşimi kolaylaştırdı. Bilimin, teknolojinin ve 
uygarlığın gelişmesine hizmet etti.

Ancak ekonomik küreselleşmenin yararları 
kadar zararları olduğunu da kabul etmeliyiz. 
Küresel ekonomi aşağı doğru baskı altınday-
ken, pastayı büyütmek zordur. Hatta küçülebi-
lir, bu da büyüme ile dağıtım arasındaki, ser-
maye ile emek arasındaki ve verimlilik ile eşit-
lik arasındaki ilişkileri gerebilir. Hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkeler bu sorunu 
hissetti. Küreselleşme karşıtı sesler, ekonomik 
küreselleşme sürecinde ciddiye almamız gere-
ken açık tuzakları ortaya çıkardı.

Eski bir Çin şiirindeki dizede de belirtildi-
ği gibi, “Bal kavunları acı sarmaşıklara ası-
lır; tatlı hurmalar deve dikenlerinin üzerinde 
büyür.” Felsefi anlamda, dünyada hiçbir şey 
mükemmel değildir. Kişi, bir şeyin üstün-
lükleri nedeniyle mükemmel olduğunu iddia 
ederse veya bir şeyi sırf kusurları nedeniyle 
işe yaramaz olarak görürse, resmin tamamını 
görmemiş olur. Ekonomik küreselleşmenin 
yeni sorunlar yarattığı doğrudur ancak bu, 
ekonomik küreselleşmeyi tamamen ortadan 
kaldırmak için bir gerekçe değildir. Aksine, 
ekonomik küreselleşmeye uyum sağlamalı ve 
ona rehberlik etmeli, olumsuz etkisini hafif-
letmeli ve faydalarını tüm ülkelere ve tüm 
uluslara sunmalıyız.

Çin’in de ekonomik küreselleşme konu-
sunda şüpheleri olduğu ve Dünya Ticaret 
Örgütü’ne katılması gerekip gerekmediğinden 
emin olmadığı zamanlar vardı. Ancak dünya 
ekonomisiyle bütünleşmenin tarihsel bir yakla-
şım olduğu sonucuna vardık. Çin, ekonomisini 
büyütmek için küresel pazarın uçsuz bucak-
sız okyanusunda yüzme cesaretine sahiptir. 
Fırtınaya kapılmaktan ve yeni dünyayı keş-
fetmekten korkanlar er ya da geç okyanusta 
boğulacaktır. Bu nedenle Çin, küresel pazarı 
kucaklamak için cesur bir adım attı. Suda 
boğulma riskini gördük, girdaplar ve dalgalı 
sularla karşılaştık, ancak bu süreçte nasıl yüzü-
leceğini öğrendik. Sonuçta doğru bir stratejik 
seçim yaptığımız kanıtlandı.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, küresel 
ekonomi kaçamayacağınız büyük bir okya-
nustur. Sermayenin, teknolojilerin, ürünlerin, 
endüstrilerin ve insanların ekonomiler arasın-
daki akışını kesmeye ve okyanustaki suları 
izole göllere ve derelere yönlendirmeye yöne-
lik herhangi bir girişim kesinlikle mümkün 
değildir. Dahası, tarihsel yaklaşıma ters düş-
mektedir.

İnsanlık tarihi bize sorunlardan korkulma-
ması gerektiğini söylüyor. Bizi endişelendir-
mesi gereken sorunlarla yüzleşmeyi reddetmek 
ve onlar hakkında ne yapacağımızı bilmemek-
tir. Ekonomik küreselleşmenin hem fırsatları 
hem de zorlukları karşısında yapılacak doğru 
şey, her fırsatı değerlendirmek, zorlukları bir-
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likte karşılamak ve ekonomik küreselleşme 
için doğru rotayı çizmektir.

2016 yılının sonlarında yapılan Asya-Pa-
sifik Ekonomik İşbirliği/Ekonomik Liderler 
Toplantısında, ekonomik küreselleşme sürecini 
daha canlı, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebi-
lir hale getirmenin gerekliliği hakkında konuş-
tum. Temkinli yaklaşır ve ekonomik küresel-
leşmeyi uygun şekilde yönetirsek, ekonomik 
küreselleşme sürecini yeniden dengeleyebilir 
ve olumlu etkisini ortaya çıkarabiliriz. Genel 
eğilimi takip etmeli, kendi ulusal koşullarımız-
dan hareket etmeli ve ekonomik küreselleşme-
ye doğru hızla uyum sağlamanın doğru yoluna 
girmeliyiz. Farklı ülkelerin, farklı sosyal taba-
kaların ve farklı insan gruplarının hepsinin 
ekonomik küreselleşmenin faydalarından pay 
almasını sağlamak için verimlilik ve eşitlik 
arasında bir denge kurmalıyız. İnsanlar bundan 
daha azını kabul etmeyecektir. Ve bu, çağımı-
zın liderleri olarak bizim değişmez sorumlulu-
ğumuzdur.

Hanımlar ve Beyler, 
Değerli Arkadaşlar,

Şu anda önümüzdeki en acil görev, küresel 
ekonomiyi zorluklardan kurtarmaktır. Küre-
sel ekonomi epey bir süredir durgun kaldı. 
Yoksullar ile zenginler ve Güney ile Kuzey 
arasındaki uçurum genişliyor. Temel neden, 
ekonomik alandaki üç kritik konunun etkin bir 
şekilde ele alınmamış olmasıdır.

Birincisi, küresel büyüme için  
güçlü itici güçlerin olmaması 
küresel ekonominin istikrarlı 
büyümesini sürdürmeyi zorlaştırıyor.

Küresel ekonominin büyümesi şu anda son 
yedi yılın en yavaş hızındadır. Küresel ticaretin 
büyümesi, küresel GSYİH büyümesinden daha 
yavaş olmuştur. Kısa vadeli politika teşvikleri 
etkisizdir. Temel yapısal reform henüz gelişme 
aşamasındadır. Küresel ekonomi şu anda yeni 
itici büyüme güçlerine doğru hareket eden bir 
dönemdedir ve geleneksel motorların büyüme-
yi yönlendirmedeki rolü zayıflamıştır. Yapay 
zekâ ve 3 boyutlu baskı gibi yeni teknoloji-
lerin ortaya çıkmasına rağmen, yeni büyüme 

kaynakları henüz ortaya çıkmamıştır. Küresel 
ekonomi için henüz yeni bir yol çizilemedi.

İkincisi, küresel ekonomideki  
yönetim yetersizliği, yeni gelişmelere 
uyum sağlamayı zorlaştırıyor.

IMF Başkanı Christine Lagarde Hanım 
geçenlerde bana, yükselen pazarların ve geliş-
mekte olan ülkelerin küresel ekonominin büyü-
mesine %80 katkıda bulunduğunu söyledi. 
Küresel ekonomik manzara, son birkaç on 
yılda büyük ölçüde değişti. Bununla birlikte, 
küresel yönetişim sistemi bu yeni değişiklikleri 
benimsememiştir ve bu nedenle temsil ve kap-
sayıcılık açısından yetersizdir. Küresel endüst-
riyel manzara değişiyor ve yeni endüstriyel 
zincirler, değer zincirleri ve tedarik zincirleri 
şekilleniyor. Ancak ticaret ve yatırım kuralları 
bu gelişmelere ayak uyduramamış bu da kapalı 
mekanizmalar ve kuralların parçalanması gibi 
akut sorunlara yol açmıştır. Küresel finans 
piyasasının risklere karşı daha dayanıklı olma-
sı gerekiyor, ancak küresel finansal yönetişim 
mekanizması yeni ihtiyaçları karşılamıyor. Bu 
nedenle uluslararası finans piyasası dalgalan-
maları sıklaşıyor ve varlık balonlarının oluş-
ması gibi sorunları etkin bir şekilde çözemiyor.

Üçüncüsü, eşit olmayan küresel gelişme, 
insanların daha iyi yaşam beklentilerini 
karşılamayı zorlaştırıyor.

Dr. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi 
adlı kitabında, sanayi devriminin bu döne-
minin, artan eşitsizlik, özellikle de sermaye 
getirisi ile emeğin getirisi arasındaki genişle-
mesi muhtemel uçurum gibi yaygın ve geniş 
kapsamlı etkiler yaratacağını gözlemlemiştir. 
Dünya nüfusunun en zengin yüzde biri, geri 
kalan yüzde 99’dan daha fazla servete sahip. 
Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve düzensiz 
kalkınma alanı endişe vericidir. Dünyada 700 
milyondan fazla insan hâlâ aşırı yoksulluk 
içinde yaşıyor. Birçok aile için sıcak evler, 
yeterli yiyecek ve güvenli işlere sahip olmak 
hâlâ uzak bir hayal. Bu, bugün dünyanın karşı 
karşıya olduğu en büyük zorluktur. Aynı 
zamanda bazı ülkelerdeki sosyal kargaşanın 
arkasında yatan da budur.
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Bütün bunlar, dünya ekonomik büyüme 
modellerinde, yönetişim modellerinde ve kal-
kınma modellerinde ciddi sorunlar olduğunu 
ve bunların çözülmesi gerektiğini gösteriyor. 
Kızıl Haç’ın kurucusu Henry Dunant’ın söy-
lediği gibi, “Asıl düşmanımız komşumuz olan 
ülkeler değil; açlık, yoksulluk, cehalet, batıl 
inanç ve önyargıdır.” Bu sorunları incelemek 
için bir bakış açısına ihtiyacımız var; daha 
da önemlisi, bunları ele almak için harekete 
geçme cesaretine ihtiyacımız var.

Birincisi, dinamik, yenileşme odaklı bir 
büyüme modeli geliştirmeliyiz.

Büyüme için itici gücün olmaması, küresel 
ekonominin başındaki temel sorundur. Günü-
müzde “yenileşme”, kalkınmaya yön veren 
birincil güçtür. Önceki sanayi devrimlerinden 
farklı olarak dördüncü sanayi devrimi daha 
hızlı gelişiyor. Yenileşmeyi durmaksızın sür-
dürmemiz gerekiyor. Küresel büyüme ve geliş-
meyi engelleyen darboğazları yalnızca yenilik 
ve reform yapma cesaretiyle kaldırabiliriz.

Bunu akılda tutarak; Hangzhou Zirvesi’nde 
G20 liderleri, hem bireysel olarak ülkelerin 
hem de küresel ekonominin büyümesi için 
yenileşmeyi temel etken olarak kabul etme ve 
yeni itici gücü teşvik etme noktasında önemli 
bir fikir birliğine vardılar. Yeni bir kalkınma 
felsefesi geliştirmeli ve daha fazla mali teş-
vik mi yoksa daha fazla parasal genişleme 
mi olması gerektiği konusundaki tartışma-
yı aşmalıyız. Hem belirtileri hem de yapısal 
sorunları ele almak için çok yönlü bir yakla-
şım benimsemeliyiz. Büyüme için daha fazla 
alan yaratmalı ve ivmesini sürdürmek için 
yeni politika araçları benimsemeli ve yapısal 
reformu ilerletmeliyiz. Yeni büyüme modelleri 
geliştirmeli ve sanayi devriminin yeni döne-
minin ve dijital ekonominin sunduğu fırsatları 
değerlendirmeliyiz. İklim değişikliği ve yaşlı 
nüfusun getirdiği zorluklarla başa çıkmalıyız. 
Bilgi teknolojileri uygulamasının ve otomas-
yonunun çalışmalarımız üzerindeki olumsuz 
etkisini ele almalıyız. Yeni endüstrileri ve yeni 
iş modelleri geliştirirken yeni işler yaratmalı ve 
halklarımıza güven ve umut sağlamalıyız.

İkinci olarak, şeffaf ve kazan-kazan 
temelli işbirliği modeli geliştirmek 
için iyi koordine edilmiş ve birbiriyle 
bağlantılı bir yaklaşım izlemeliyiz.

Bugün insanlık, ortak geleceği birbirine sıkı 
sıkıya bağlı bir topluluk haline geldi. Ülkeler, 
çokça ortaklaşan çıkarlara sahipler ve karşılıklı 
olarak bağımlılar. Tüm ülkeler kalkınma hak-
kına sahiptir. Bununla birlikte, kendi çıkarları-
nı daha geniş anlamda görmeli ve başkalarına 
rağmen ulusal çıkarlarının peşinden gitmekten 
kaçınmamalıdırlar.

Kendimizi fırsat ve olanakları paylaşabilmek 
ve de karşılıklı kazanç doğuracak sonuçlar elde 
edebilmek için açık küresel ekonomiyi büyüt-
meye adamalıyız. Bir fırtına ile karşılaşan 
limana çekilmemelidir, çünkü bu tutum bizi 
asla okyanusun diğer kıyısına götürmez. Tüm 
ülkelerin birbiriyle ilişkili olarak büyümesi 
ve refahı paylaşması için küresel bağlantıları 
geliştirme çabalarını iki katına çıkarmalıyız. 
Küresel serbest ticareti ve yatırımı geliştirmeye 
kararlı olmalıyız, ticaret ve yatırım serbestleş-
mesini teşvik etmeliyiz ve korumacılığa hayır 
demeliyiz. Korumacılığın peşinde koşmak, 
kendini karanlık bir odaya kilitlemek gibidir. 
Rüzgâr ve yağmur dışarıda tutulabilir, ancak o 
karanlık oda, ışığı ve havayı da engelleyecek-
tir. Bir ticaret savaşından hiç kimse kazanan 
olarak çıkamaz.

Üçüncüsü, zamanın gerekliliklerine 
uygun olarak adil ve eşit bir yönetişim 
modeli geliştirmeliyiz.

Çinlilerin deyimiyle, küçük kurnaz insanlar 
önemsiz konularla ilgilenirken vizyon sahi-
bi insanlar kurumların yönetimine katılırlar. 
Bizim için acil bir görev olan küresel ekono-
mik yönetişim sisteminde reform yapılması 
için uluslararası toplumdan artan bir çağrı var. 
Küresel yönetişim sistemi, ancak uluslararası 
ekonomik mimaride bulunan yeni dinamiklere 
uyum sağladığında küresel büyümeyi sürdüre-
bilir.

Büyük ya da küçük, güçlü ya da zayıf, 
zengin ya da fakir ülkelerin hepsi uluslararası 
topluluğun eşit üyeleridir. Bu nedenle, karar 
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alma sürecine katılma, haklardan yararlanma 
ve yükümlülüklerini eşit bir şekilde yerine 
getirme hakkına sahiptirler. Yükselen pazarlar 
ve gelişmekte olan ülkeler daha fazla temsil ve 
söz hakkını hak ediyor. 2010 IMF kota refor-
mu yürürlüğe girdi ve ivmesi sürdürülmelidir. 
Çok taraflı kurumların otoritesini ve etkinliğini 
korumak için çok taraflılığa bağlı kalmalı-
yız. Verdiğimiz sözleri tutmalı ve kurallara 
uymalıyız. Kişiler, kuralları uygun gördüğü 
şekilde seçmemeli veya bükmemelidir. Paris 
Anlaşması, küresel kalkınmanın altında yatan 
eğilimle uyumlu, zor kazanılmış bir başarıdır. 
Tüm imzacılar ondan uzaklaşmak yerine ona 
bağlı kalmalıdır. Çünkü bu, gelecek nesiller 
için üstlenmemiz gereken bir sorumluluk.

Dördüncüsü, dengeli, eşitlikçi ve 
kapsayıcı bir kalkınma modeli 
geliştirmeliyiz.

Çinlilerin dediği gibi, “İnsanlığın faydası 
için gerekli çalışmalar sürdürülmelidir.” Geli-
şim nihayetinde insanlar içindir. Sağlıklı bir 
kalkınma felsefesine ve kalkınma modeline 
sahip olmak ve de kalkınmayı adil, etkili ve 
dengeli kılmak çok önemlidir. Bu sayede daha 
dengeli bir kalkınma elde edebilir, insanların 
fırsatlara eşit erişime sahip olmasını ve kalkın-
manın faydalarını paylaşmasını sağlayabiliriz.

Çalışkanlığa, tutumluluğa ve girişimciliğe 
değer veren ve verilen çabanın meyvelerine 
saygı duyan bir kültür geliştirmeliyiz. Yok-
sulluk, işsizlik, genişleyen gelir uçurumuna ve 
dezavantajlıların toplumsal eşitlik ve adaleti 
tahsis etme endişelerine öncelik verilmelidir. 
İnsan – doğa ve insan - toplum arasında uyumu 
sağlamak için ekonomik ve sosyal ilerleme-
yi sürdürürken çevreyi korumak önemlidir. 
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları, dünya çapında dengeli kalkınmayı gerçek-
leştirmek için uygulanmalıdır.

Çinli bir atasözü şöyle der: “Zafer, insanlar 
güçlerini birleştirdiklerinde sağlanır; başarı 
insanlar akıllarını birleştirdiklerinde güvence 
altına alınır.” İnsanlığın ortak geleceğini pay-
laşan bir topluluğu oluşturma hedefine bağlı 
kaldığımız ve sorumluluklarımızı yerine getir-
mek, zorlukların üstesinden gelmek için el ele 

çalıştığımız sürece, daha iyi bir dünya yarata-
bileceğiz ve halklarımız için daha iyi hayatlar 
sunabileceğiz.

Hanımlar ve Beyler, 
Değerli Arkadaşlar,

Çin, 38 yıllık reform ve açılım sayesinde 
dünyanın en büyük ikinci ekonomisi hali-
ne geldi. Doğru bir yol, parlak bir gelece-
ğe götürür. Çin bu noktaya gelebildi çünkü 
Çin halkı, Çin Komünist Partisi önderliğinde, 
Çin’in koşullarına uygun bir kalkınma yolunu 
benimsedi.

Bu, Çin’in gerçeklerine dayanan bir 
yoldur.

Çin geçen yıllarda hem kendi medeniye-
tinin bilgeliğini hem de Doğu ve Batı’daki 
diğer ülkelerin uygulamalarını değerlendirerek 
kendine uygun bir kalkınma yoluna girmeyi 
başardı. Bu yolu keşfederken değişime duyar-
sız kalmayı veya başkalarının ayak izlerini 
körü körüne takip etmeyi reddettik. Tüm yollar 
Roma’ya çıkar. Hiçbir ülke kendi kalkınma 
yolunu tek uygulanabilir yol olarak görme-
meli ya da kendi kalkınma yolunu başkalarına 
dayatmamalıdır.

Bu, insanların çıkarlarını ilk sıraya 
koyan bir yoldur.

Çin, kendini insanlarının yaşamlarını iyileş-
tirmeye adamış durumda ve insan odaklı bir 
kalkınma felsefesi izliyor. Gelişme halka ait, 
halk tarafından ve halk içindir. Çin, toplumun 
genelinin refahı hedefini sürdürmektedir. Yok-
sulluğu hafifletmek için büyük adımlar attık 
ve 700 milyondan fazla insanı yoksulluktan 
kurtardık. Orta halli refah toplumunun inşasını 
bitirmek için çabalarımız her bakımdan sağlam 
ilerlemeler kaydediyor.

Bu, reform ve yeniliği sürdürmenin bir 
yoludur.

Çin, reform yoluyla ilerlemede zorluklarla 
mücadele etti ve itirazlarla karşılaştı. Çin, 
zorlukları göğüsleme, tehlikeli akıntıları aşma 
ve kalkınmanın önündeki kurumsal engelleri 
kaldırma cesaretini gösterdi. Bu çabalar, üret-
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kenliği ve sosyal canlılığı ortaya çıkarmamızı 
sağladı. 30 küsur yıllık reformun ilerlemesine 
dayanarak, son dört yılda 1.200’den fazla 
reform adımı atarak Çin’in kalkınmasına güçlü 
bir ivme kazandırdık.

Bu, açılım yoluyla toplumsal gelişme 
peşinde koşmanın bir yoludur.

Çin, esas açılım politikasına bağlıdır ve kar-
şılıklı kazanca dayalı bir açılım stratejisi izle-
mektedir. Çin’in gelişimi hem iç hem de dış 
odaklıdır; Çin kendini geliştirirken kalkınma 
sonuçlarının çoğunu diğer ülkeler ve halklarla 
paylaşmaktadır.

Çin’in olağanüstü kalkınma başarıları ve 
Çin halkının büyük ölçüde iyileştirilmiş yaşam 
standartları hem Çin hem de dünya için bir 
nimettir. Geçtiğimiz on yıllarda kalkınmada 
elde edilen bu başarıları, Çin halkının binlerce 
yıllık sıkı çalışma ve azimli olma niteliklerine 
borçluyuz. Biz Çinliler, dünyada bedavadan 
karın doyurmak diye bir şeyin olmadığını çok 
iyi biliyoruz. 1,3 milyardan fazla insanı olan 
büyük bir ülke için, kalkınma ancak kendi hal-
kının özverisi ve yorulmak bilmeyen çabaları 
ile sağlanabilir. Başkalarının Çin’i geliştirme-
sini bekleyemeyiz ve kaldı ki hiç kimse bunu 
yapacak durumda değil.

Çin’in gelişimini değerlendirirken, sadece 
Çin halkının ne gibi faydalar elde ettiğini gör-
mekle yetinmemek, aynı zamanda halkın ne 
kadar büyük çaba sarf ettiğini görmek gerekir. 
Sadece Çin’in elde ettiği başarıları değil, aynı 
zamanda Çin’in dünyaya ne gibi katkılar sağla-
dığını da görmek gerekir. O zaman Çin’in geli-
şimi hakkında dengeli bir sonuca varılacaktır.

Mütevazı gelişim ve yaşam standardına rağ-
men Çin, 1950 ile 2016 yılları arasında 400 
milyar yuandan fazla dış yardım sağlamış, 
yaklaşık 3.000’i tamamlanmış olmak üzere 
5.000’den fazla dış yardım projesi üstlenmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerden 260 binden fazla 
personel için Çin’de 11.000’den fazla eğitim 
atölyesi düzenlemiştir. Çin, Reform ve Dışa 
Açılma’nın başından bu yana 1,7 trilyon ABD 
dolarının üzerinde yabancı yatırım çekmiş ve 
1,2 trilyon ABD dolarının üzerinde doğrudan 

dış yatırım yaparak küresel ekonomik kalkın-
maya büyük katkı sağlamıştır. Uluslararası 
mali krizin patlak vermesini izleyen yıllarda 
Çin, her yıl ortalama olarak küresel büyüme-
nin %30’undan fazlasına katkıda bulunmuştur. 
Bütün bu rakamlar dünyanın en yüksek rakam-
ları arasındadır.

Rakamlar kendi adına konuşuyor. Çin’in 
gelişimi dünya için bir fırsattır; Çin sade-
ce ekonomik küreselleşmeden faydalanmakla 
kalmadı, aynı zamanda buna katkıda bulun-
du. Çin’deki hızlı büyüme, küresel ekonomik 
istikrar ve genişleme için sürekli ve güçlü bir 
motor oldu. Çin’in ve çok sayıda başka ülkenin 
birbiriyle bağlantılı gelişimi, dünya ekonomisi-
ni daha dengeli hale getirdi. Çin’in yoksulluğu 
azaltmadaki kayda değer başarısı, daha kap-
sayıcı küresel büyümeye katkıda bulundu. Ve 
Çin’in Reform ve Dışa Açılım konusundaki 
sürekli ilerlemesi, açık dünya ekonomisine 
büyük bir ivme kazandırdı

Biz Çinliler refaha ulaşmak için ne gerekti-
ğini çok iyi biliyoruz, bu yüzden başkalarının 
elde ettiği başarıları alkışlıyor ve onlara daha 
iyi bir gelecek diliyoruz. Başkalarının başa-
rısını kıskanmıyoruz ve Çin’in gelişiminden 
doğan büyük imkânlardan bolca yararlananlara 
kötü bakmıyoruz. Diğer ülkelerin insanlarına 
kollarımızı açacağız ve onları Çin’in kalkınma-
sının ekspres treninde karşılayacağız.

Hanımlar ve Beyler, 
Değerli Arkadaşlar, 

Hepinizin Çin’in ekonomik gelişimini 
yakından takip ettiğinizi biliyorum ve müsaa-
denizle size Çin ekonomisinin durumu hakkın-
da bilgi vereyim. Çin ekonomisi; büyüme hızı, 
kalkınma modeli, ekonomik yapı ve büyüme-
nin itici güçleri açısından büyük değişiklik-
lerin yaşandığı “Yeni Normal” dediğimiz bir 
döneme girdi. Ancak sağlıklı gelişimi sağlayan 
ekonomik temeller değişmeden kaldı.

Küresel ekonomideki durgunluğa rağmen 
Çin ekonomisinin 2016 yılında dünyanın en 
yüksek büyüme oranlarından birisi olan %6,7 
büyümesi bekleniyor. Çin ekonomisi geçmişte 
olduğundan çok daha büyük boyutta ve şimdi 
geçmişte çift haneli büyüme ile elde ettiğinden 
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daha fazla çıktı üretiyor. Hane halkı tüketimi 
ve hizmet sektörü büyümenin ana itici güçleri 
haline geldi. 2016 yılının ilk üç çeyreğin-
de üçüncül sanayi katma değeri GSYH’nin 
%52,8’ini oluşturdu ve iç tüketim ekonomik 
büyümenin %71’ine katkıda bulundu. Hane-
halkı geliri ve istihdamı istikrarlı bir şekilde 
artarken, kişi başı GSYİH başına enerji tüke-
timi düşmeye devam ediyor. Yeşil kalkınmayı 
sürdürme çabalarımız meyvesini veriyor.

Çin ekonomisi, aşırı kapasite ile artan talep 
yapısı arasındaki akut uyumsuzluk, büyüme 
için iç itici güç eksikliği, finansal risklerin 
birikimi ve belirli bölgelerde artan itirazlar 
gibi birçok zorlukla ve aşağı yönlü baskıyla 
karşı karşıyadır. Bunları ilerledikçe ortaya 
çıkan geçici zorluklar olarak görüyoruz. Ve 
bu sorunları çözmek için aldığımız önlemler 
iyi sonuçlar veriyor. İlerleme kararlılığımızda 
ısrarcıyız. Çin, 1,3 milyardan fazla insanıyla 
dünyanın gelişmekte olan en büyük ülkesi ve 
yaşam standartları henüz yüksek değil. Ancak 
bu gerçek, Çin’in muazzam bir gelişme potan-
siyeline ve alanına sahip olduğu anlamına da 
geliyor. Yenilikçi, eşgüdümlü, yeşil, şeffaf 
ve paylaşım temelli kalkınma bakış açısının 
rehberliğinde Yeni Normal’e adapte olaca-
ğız. İstikrarlı büyümeyi sürdürmek, reformu 
hızlandırmak, ekonomik yapıyı düzenlemek, 
insanların yaşam standartlarını iyileştirmek 
için koordineli çabalar göstereceğiz ve risk-
leri ortadan kaldıracağız. Bu çabalarımızla 
orta-yüksek büyüme oranına ulaşmayı ve eko-
nomiyi değer zincirinin üst kısmına çıkarmayı 
hedefliyoruz.

Çin, ekonomik büyüme performansını artır-
mak için çaba gösterecek. Genel hedef olarak 
arz yönlü yapısal reformu takip edecek, büyü-
me modelini değiştireceğiz ve ekonomik yapı-
yı iyileştireceğiz. Kapasite fazlasını azaltmaya, 
stokları eritmeye, finansal sistemi düzenleme-
ye, maliyeti düşürmeye ve zayıf bağlantıları 
güçlendirmeye devam edeceğiz. Büyümenin 
yeni itici güçlerini teşvik edecek, ileri bir ima-
lat sektörü geliştireceğiz ve reel ekonomiyi 
yükselteceğiz. Etkili talebi artırmak ve tüketi-
cilerin bireyselleştirilmiş ve farklı ihtiyaçlarını 
daha iyi karşılamak için “İnternet Plus Eylem 

Planı”nı uygulayacağız. Ve ekosistemi koru-
mak için daha fazlasını yapacağız.

Çin, büyümeye yeni bir ivme katmak için 
pazarın canlılığını artıracak. Öncelikli alan-
larda ve temel bağlantılarda reform çabalarını 
yoğunlaştıracağız. Piyasanın, kaynak tahsi-
sinde belirleyici bir rol oynamasını sağla-
yacağız. Yenileşme, büyüme gündemimizde 
öne çıkmaya devam edecek. Yenileşme odaklı 
gelişim stratejisini takip ederken gelişmek-
te olan stratejik endüstrileri destekleyeceğiz, 
yeni teknolojileri uygulayacağız ve geleneksel 
endüstrileri yükseltmek için yeni iş modelleri 
geliştireceğiz. Büyümenin yeni itici güçlerini 
artıracak ve eskileri yeniden canlandıracağız.

Çin, yatırım için elverişli ve düzenli bir 
ortamı teşvik edecek. Yabancı yatırımcılar için 
pazar erişimini genişletecek, yüksek standartlı 
pilot serbest ticaret bölgeleri inşa edeceğiz, 
mülkiyet haklarının korunmasını güçlendire-
ceğiz. Herkese eşit olanaklar sağlayarak Çin 
pazarını daha şeffaf ve daha iyi düzenlenmiş 
hale getireceğiz. Önümüzdeki beş yıl içinde 
Çin’in sekiz trilyon ABD doları mal ithal 
etmesi, 600 milyar ABD doları yabancı yatı-
rım çekmesi ve 750 milyar ABD doları dış 
yatırım yapması bekleniyor. Çinli turistler 700 
milyon denizaşırı ziyaret yapacak. Tüm bunlar, 
diğer ülkeler için daha büyük bir pazar, daha 
fazla sermaye, daha fazla ürün ve daha fazla 
iş fırsatı yaratacaktır. Çin’in gelişimi, diğer 
ülkelerdeki iş topluluklarına fırsatlar sunmaya 
devam edecek. Çin kapısını ardına kadar açık 
tutacak ve kapatmayacaktır. Açık bir kapı, 
her tüm ülkelerin Çin pazarına erişmesine ve 
Çin’in kendisinin dünyayla bütünleştirmesine 
izin verir. Ve diğer ülkelerin de kapılarını Çinli 
yatırımcılara açık tutacaklarını ve bizim için 
eşit şartlar sunacaklarını umuyoruz.

Çin, toplu kalkınmayı sağlayan uluslarara-
sı arenayı şiddetle teşvik edecektir. Küresel 
bağlamda serbest ticaret anlaşmalarının ağını 
oluşturmak için Asya Pasifik Serbest Ticaret 
Bölgesinin inşasını ve Bölgesel Kapsamlı Eko-
nomik Ortaklığın müzakerelerini ilerleteceğiz. 
Çin, açık, şeffaf ve karşılıklı kazanma ilkesine 
dayalı bölgesel serbest ticaret düzenlemelerin-
den yanadır ve ayrıcalıklı gruplar oluşturmaya 
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karşı çıkmaktadır. Çin’in RMB’yi devalüe ede-
rek ticari rekabet gücünü artırmak ya da döviz 
savaşı başlatmak gibi bir gayesi yoktur.

Üç yıldan fazla bir süre önce, “Kuşak ve 
Yol Girişimi”ni ortaya koydum. O zamandan 
beri 100’den fazla ülke ve uluslararası kuruluş, 
Girişim’e sıcak yanıtlar verdi ve destek sağ-
ladı. 40’tan fazla ülke ve uluslararası kuruluş, 
Çin ile işbirliği anlaşmaları imzaladı ve “Kuşak 
ve Yol” üzerindeki arkadaş çevremiz giderek 
büyüyor. Çinli şirketler 50 milyar ABD doları-
nın üzerinde yatırım yaptı. Girişim’in güzergâ-
hı üzerindeki ülkelerde büyük projeler başlattı, 
bu ülkelerin ekonomik kalkınmasını teşvik etti 
ve birçok yerel iş yarattı. Kuşak ve Yol Girişi-
mi Çin’de ortaya çıktı, ancak sınırlarının çok 
ötesinde faydalar sağladı.

Çin, bu yılın mayıs ayında Pekin’de, Ulus-
lararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na 
ev sahipliği yapacak. Bu forum, işbirliğini 
artırmanın yollarını tartışmayı, işbirliği plat-
formları oluşturmayı ve işbirliğinin sonuçlarını 

paylaşmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda 
küresel ve bölgesel ekonominin karşı karşıya 
olduğu sorunları ele almanın, karşılıklı kalkın-
mayı sürdürmek için yeni çabalar geliştirmenin 
ve “Kuşak ve Yol” girişiminin, dâhil olan ülke-
lerin insanlarına daha fazla fayda sağlamasının 
yollarını araştıracak.

Hanımlar ve Beyler, 
Değerli Arkadaşlar, 

Dünya tarihi, insan uygarlığının yolunun 
hiçbir zaman pürüzsüz olmadığını ve insan-
lığın zorlukları aşarak ilerleme kaydettiği-
ni göstermektedir. Hiçbir zorluk, ne kadar 
ürkütücü olursa olsun, insanlığın ilerlemesini 
engelleyemez. Zorluklarla karşılaştığımızda 
şikâyet etmemeli, başkalarını suçlamamalı, 
güvenimizi kaybetmemeli veya sorumluluklar-
dan kaçmamalıyız. El ele vermeli ve meydan 
okumalıyız. Tarih, cesur tarafından yaratılır. 
Güveni artıralım, harekete geçelim ve parlak 
bir geleceğe kol kola yürüyelim.

Teşekkür ederim!
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Bir “fikir efendisi”:  
İlhan Arsel

7 Şubat 2010 günü aramızdan ayrılan ana-
yasa hukuku profesörü İlhan Arsel, din-
ler tarihi ve şeriât sorunları alanında 

kendisiyle fikir alışverişinde bulunma şansına 
sahip olduğum emsalsiz bir aydınlanmacıdır. 
30 yıla yakın bir süre boyunca ders verdiği 
Ankara Hukuk Fakültesi’nden 1976 yılı son-
larına doğru istifa ederek ayrılan ve şeriât’ın 
cahil kafalarının hışmına uğramadan kitapla-
rını yazabilmek amacıyla Amerika’ya yerle-
şen Prof. Arsel, bütün gerçek bilim insanları 
gibi, son derece sade mobilyalarla döşenmiş, 
hiçbir lüksü ve gösterişi olmayan küçük bir 
apartman dairesinde yaşıyor, çalışmalarını bu 
dairede sürdürüyor, kitaplarını burada yazıyor 
ve bilimsel araştırmaları için de sık sık New 
York Halk Kütüphanesinin emsalsiz kaynak-
larından yararlanıyordu. O küçük apartman 
dairesinin buram buram aydınlanma kokan 
havasını solumak ve İlhan Arsel’in çalışma 
odasındaki kitaplar arasında zaman geçirmek 
hayatımdaki en büyük mutluluklarımdan biri 
ve başlıcasıdır.

Türk insanının aydınlanmasına ömrünü 
adayan İlhan Arsel, kendisine bilgi kaynağı 
sağlanması halinde olumlu görüşlere sahip 

olabilecek, kendi toplumuna ve tüm insanlığa 
yararlı hale gelebilecek “serbest düşünceli” 
insanlar için ve onlara fikir malzemesi sağla-
mak düşüncesiyle yazdığını söyler.1 Şeriât’ın 
biz Türkleri ilgilendiren hükümlerini sergile-
meyi ve özgür aklın rehberliğinde eleştirmeyi 
bilimsel bir görev olarak kabul ettiğini belir-
ten2 Prof. Arsel’in fikir ve düşünce dünyasını 
ve eserlerini anlamak, yüksek bir bilinç ve 
özgür ve eleştirel düşünce sorunudur. İlhan 
Arsel’i ölüm yıldönümünde saygıyla anmak 
ve kendisinin fikir ve düşünce dünyasını tar-
tışmak amacıyla hazırladığımız bu yazımız, 
din sorunlarına eğilmeyi uygarlık sorunu ola-
rak kabul eden ve kafası değişime açık okur 
için fikir malzemesi niteliği taşıyacaktır diye 
düşünüyoruz.

“Akılcı” aydın sorunu üzerine büyük bir 
ciddiyetle eğilmiş, yalnızca sokaktaki sade 
vatandaşı değil, fakat Türk aydınını da akılcı 
ve eleştirel düşünce kertesine ve şeriât’ın içyü-
zünü eleştirme bilincine eriştirme yönündeki 
çabalarını son nefesine kadar sürdürmüş olan 
İlhan Arsel, 1998 yılında şahsıma gönderdiği 
bir mektubunda şöyle yazıyordu:

Burak Ulusal

 araştırma-inceleme

1 Bkz. İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Kaynak Yayınları, 8. Basım Ekim 2015, s.28.
2 Arsel, A.g.e., s.23.
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“...Sık sık belirttiğim gibi aydınlarımızı 
‘aydınsızlık’tan kurtarma gereğine hiçbir 
zaman bugünkü kadar gerek olmamıştır; şu 
bakımdan ki, kendini ‘aydın’ sanan çoğu üni-
versite Molla’ları, İslâm’ın ‘akıl’ ile asla çeliş-
me ve çatışma halinde bulunmadığı yalanları-
na sarılmış olarak aklın Kur’ân’a teslimiyeti 
gerektiği fikrini yaymakla meşguller. Yalana 
dayalı kurnazlıklar ve fikir canbazlıklariy-
le bunu sağlamağa çalışmaktalar. Ve bizim 
‘çağdaş düşünce sahibi’ diye bildiğimiz nice 
kimseler bu yalanlara inanmaktalar; çünkü 
şeriât’ın öz’ünden ve Kur’ân’ın içeriğinden 
habersizdirler. Her zaman ve her vesile ile 
tekrar ettiğim gibi şeriât’ın o insan beynini 
dumura uğratan ilkelliklerini sergilemeyi ve bu 
yoldan insanlarımızı şeriâtı eleştirme bilincine 
eriştirmeyi, Türkiye’nin çağdaş uygarlığa katı-
labilmesi için tek yol görmekteyim...”

İlhan Arsel’e göre, halkımızı geri bırakan 
“aydın” sınıfları üniversiteler yetiştiriyordu. 
Bu “kara aydınlara” karşı fikir yolu ile savaş 
vermek kadar önemli başka bir görev yoktu. 
Çünkü toplumları ve örneğin “Batı ülkeleri-
ni ve halklarını aydınlıklara çıkaran, fikren 
ve ruhen geliştiren, sömürüden kurtaran güç, 
aslında ‘aydın güç’ olmuştur.”3 Geri kalmış-
lığımızın başlıca sorumluları arasında kabul 
ettiği “aydınlara” ve din adamlarına karşı ömrü 
boyunca fikir yolu ile mücadele vermiş olan 
İlhan Arsel, Cumhuriyet gazetesinde yayımla-
dığı bir makalesinde ise şöyle yazıyordu:

“...Fikir yoksullarının en büyük düşmanlık 
duydukları insanlar fikir efendileriydi. El-Ra-
zı’lara, Farabi’lere veya İbni Sina’lara ve 
daha başkalarına dinsizlik ve bilgisizlik veya 
‘materyalist’ suçlaması ile saldıranlar kendi 
dar dünyalarının kölesi olan insanlardı...”4

Çağdaşı olmakla her daim gurur duydu-
ğumuz ve her geçen gün varlığına daha çok 
ihtiyaç olduğunu hissettiğimiz Prof. Arsel de, 
tıpkı El-Razı’lar, Farabi’ler veya İbni Sina’lar 
gibi ve fakat onların cesaret yoksunluğu nede-

niyle erişemedikleri “rasyonel düşün” alışkan-
lığına ve “hümanist” ve “hümaniter” değerlere 
erişmiş ve fikir ve düşünce alanında onlarla 
kıyaslanmayacak kertede akılcı bir fikir ve 
düşünce insanı olarak, kendi dar dünyalarının 
kölesi olan “fikir yoksulları” tarafından “zın-
dık” ve “kâfir” damgasını yemiş, “Tanrı’nın 
yüceliği” ve “dindarlık” konularında oldukça 
sakat fikirlere sahip olan Molla’lar tarafın-
dan “Allahsızlıkla” ve “dinsizlikle” suçlan-
mış, Akıl Çağı’nın fikirsel temellerine yaban-
cı bulunan bazı savcılar tarafından hapislere 
atılmak istenmiş ve “katli caizdir” fetvalarıyla 
susturulmaya çalışılmış bir “fikir efendisi”dir; 
felsefî ve teorik birikimiyle ve kolay kolay 
kimsenin erişemeyeceği ve “insan değeri” 
bilinciyle harmanladığı medenî cesaretiyle 
Türk insanını Akıl Çağı’na ve Türkiye’yi de 
çağdaş uygarlığa hazırlayan aydınlarımızdan-
dır. Arsel, Rousseau’lardan, Voltaire’lerden, 
Bayle’lerden, Feuerbach’lardan, Lock’lardan, 
Bertrand Russell’lardan süzülerek gelen akılcı 
bir ahlâk anlayışının temsilcisidir; ahlâk asale-
tine ve düşünce disiplinine sahip bir ahlâkiyat-
çıdır; “dinsel otorite” yerine “aklın otoritesini”, 
“kadercilik” yerine “aklın verilerini” benimse-
yen ve halk yığınlarına da tüm bu hususları 
tartışma ve eleştirme alışkanlığı kazandırma 
çabasında olan, din sorunlarını eleştirel aklın 
rehberliğinde tartışmayı ise gelişme kanu-
nunun ilk koşulu olarak kabul eden bir fikir 
insanıdır; yaşam sorunlarını aklın ve bili-
min hâkimiyetine bırakacak kadar da müspet 
bilinçcidir. Prof. Arsel, akıl ve zekâ özgürlü-
ğünün otoritelerindendir. Yaşam sorunlarını 
özgür aklın rehberliğinde çözüme kavuşturma 
alışkanlığını halk yığınlarına verme çabası 
ve kişiyi kendi aklını kullanabilecek fikir 
ve düşünce kertesine eriştirme gayreti, İlhan 
Arsel’in en belirgin özelliği olmuştur. Onun 
bu çabasıyla toplumumuz, akılcılığa, müspet 
ahlâk anlayışına ve şeriât verilerini akılcı ve 
deneyci usullerle eleştirme ve gerektiğinde 
eleme gereğine alışır hale gelecek, dünya 
sorunlarına karşı en etkili silahın “özgür insan 

3 Bkz. İlhan Arsel, Biz Profesörler, Kaynak Yayınları, 4. Basım 1997, s.41; ayrıca bkz. İlhan Arsel, “Fakülteden Ayrılırken”, 
Cumhuriyet, 28 Aralık 1976, s.2.

4 Bkz. İlhan Arsel, “Affedemeyen Yoksullar!”, Cumhuriyet, 21 Mayıs 1974, s.2; ayrıca bkz. İlhan Arsel, Cehaletin İktidarı/Ma-
kaleler I, Kaynak Yayınları, 1. Basım Eylül 2017, s.218.
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aklı” olduğu gerçeğini kavrayacaktır. Böylece 
insanımız hem kendine olan saygısını geliştirip 
güçlendirecek ve hem de insan varlığını her 
şeyin temeli bilen müspet bir anlayışa yöne-
lecektir. İnsan beynini dogmatik ve skolastik 
düşünce geleneklerinden ve halkı da “mutlu 
azınlığın” tasalludundan kurtarabilecek ve halk 
yığınlarını zekâ gelişmelerine sürükleyebile-
cek kertede bir aydın olan Prof. Arsel’in akılcı 
çabalarıyla toplumumuz, edebiyatına, felsefe-
sine, bilimine, sanatına, eğitimine, vs. akılcılığı 
hâkim kılacak ve geleceğin kuşaklarını böylesi 
bir düşünce disiplini içinde ve fikren ve ruhen 
insanî biçimde yetiştirecek, fikir miskinliğin-
den ve fikirsel yetersizlikten kurtulacak, insan 
haysiyetine yatkın akılcı ve uygar yaşamlara 
kavuşacaktır.

İlhan Arsel, sadece din sorunları bakımından 
değil, fakat ekonomik yaşamlar bakımından 
da insanımızı dertlerinden kurtarabilecek ve 
halkımızı ekonomik bakımdan refaha ve mut-
luluğa eriştirebilecek kertede bir aydınımızdır. 

Toplum olarak en önemli sorunumuzun 
“fanatizm” ve “kadercilikle” savaşmak oldu-
ğu gerçeğinin her fırsatta altını çizen Prof. 
Arsel, Atatürk’ün getirdiği “akılcı” yoldan 
ayrıldığımız anda yok olup gideceğimizi biz-
lere yıllar önce hatırlatmıştır. “Türkiye’deki 
gelişmezliğin ve huzursuzluğun ve siyasal ve 
sosyal bunalımların nedeni ekonomik gerilik-
tir” yönündeki iddiaları masaya yatıran İlhan 
Arsel, halk yığınlarını ekonomik atâlete sürük-
leyen kurallar, gelenekler ve inançlar değişme-
dikçe, halkın ekonomik durumunda iyileşme 
olmayacağını belirtmiş, ekonomik gelişmeyi 
gerçekleştirecek “Beyin ve ruh yapısına” ve 
“Kafa Malzemesi”ne ve yeryüzünde “İnsan 
gibi” ve “İyi bir şekilde yaşama” inancının ve 
isteğinin bulunmasına gerek olduğunu tespit 
etmiştir.5

Prof. Arsel’e göre, “ekonomik gelişme ancak 
ekonomik canlılıkla, yâni yeryüzü yaşamla-
rına öncelik ve üstünlük ve değer vermekle 

mümkündür.” İlhan Arsel’in belirttiği üzere, 
“ekonomik canlılığı oluşturacak olan ‘akılcı’ 
koşulları sağlamadan ne ‘sanayî toplumunu’ 
var kılmak, ne ‘ticaret ve iş düzenini’ kurmak 
ve ne de tek deyimle ‘ekonomik kıpırdanma-
lara’ yönelmek düşünülebilir.” Arsel’e göre, 
“müptezellik” ve “yoksulluk felsefesi” denilen 
mikroptan kurtulmadıkça ekonomik gelişme 
hayal edilmemelidir.6

Ne var ki Arsel’e göre, kaderciliğe saplan-
mış, “akılcılıktan” yoksun ve “cahilden de 
daha kötü” olan “yarı aydın” bir sınıfla halkı 
harekete geçirmek ve onu ekonomik atâlet-
ten kurtarmak mümkün değildir. Bu “aydın” 
sınıfın saplandığı köhne zihniyetten kendisini 
kurtarması ve aklın egemenliğine yer verme-
si koşuldur. Fakat bunu da yeterli bulmayan 
Arsel, “medenî cesaret” dediğimiz “düşünce 
cesareti”ne de ihtiyaç bulunduğunu şart koş-
maktadır. Çünkü halk yığınlarını “bu köhne-
lik içinde tutan kaynaklara yönelmek ve bu 
kaynakları çağdaş düzeye çıkarıcı çabalarda 
bulunmak ancak böyle bir cesaretle oluşabi-
lecek şeylerdir.”7 “Bir hırka, bir lokma” fel-
sefesine değil, “insanlık haysiyeti duygusu”na 
ve “insan varlığının kutsallığı” ilkesine sarılan 
Arsel, ekonomik atâletten kurtulmak ve eko-
nomik gelişmelere yönelmek için gerekli olan 
“beyin ve ruh yapısını” ve “kafa malzemesini” 
halk yığınlarına verebilecek kertedeki aydınla-
rımızdandır. 

Dünya çapında bir anayasa hukuku profe-
sörünü Aydınlanma Savaşçısı haline getiren 
şey, insanlığa karşı beslediği sonsuz sevgidir; 
bilimsel ve ahlâksal gerçeklerin din kitaplarıy-
la değil, akıl rehberliğiyle aranması gerektiği 
gerçeğini eğip bükmeden halk yığınlarına ve 
aydın sınıflara anlatmasıdır; şeriât sorunlarını 
akılcılık rehberliğinde ve herkesin anlayabi-
leceği şekilde ele alıp tartışma konusunda-
ki medenî cesaretidir; din konularına derin-
lemesine hâkim olması ve şeriâtçıyı kendi 
kaynaklarıyla susturabilecek bilgi düzeyinde 
bulunmasıdır; yalana ve gelenekselliğe karşı 

5 Bu konuda bkz. İlhan Arsel, “Yoksulluğu Veren...”, Cumhuriyet, 7 Ocak 1975, s.2.
6 Bkz. İlhan Arsel, Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları Din Adamları, Kaynak Yayınları, 3. Basım Aralık 1996, s.394; ayrıca 

bkz. İlhan Arsel, “Hayal Ettiğimiz Şey”, Cumhuriyet, 20 Aralık 1976, s.2; Arsel, Cehaletin İktidarı, s.187.
7 Bkz. İlhan Arsel, “Yoksulluğu Veren...”, Cumhuriyet, 7 Ocak 1975, s.2.
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savaşmayı kutsal bir görev sayması, halkının 
acıları karşısında susmayı suç sayan bir ahlâk 
ve karakter olgunluğuna erişmesi ve kendisini 
zindanlara atmak isteyen otoritelerin baskı-
larına ve yıldırmalarına karşı şahlanmasıdır. 
Sadece anayasa hukuku alanında yayımladığı 
kitaplarıyla değil ve fakat asıl din-aydınlan-
ma alanında yayımladığı ve birçoğu başyapıt 
niteliğinde olan eserleriyle İlhan Arsel, müspet 
ahlâkın, müspet bilimin ve akılcı ve uygar 
yaşamların susturulamayacak sesidir. Arsel, 
sadece medenî cesaretiyle değil, fakat aynı 
zamanda medenî itibarıyla da gurur duydu-
ğumuz aydınlarımızdandır; dünya çapında bir 
değerdir. İlhan Arsel’deki bilimsel niteliklerin, 
entelektüel dürüstlüğün, düşünce üstünlüğü-
nün ve medenî cesaretin boyutları muhte-
şemdir; göz açıcıdır; tabu yıkıcıdır. Felsefî 
disiplin sayesinde erişilen sağlam bir kültür ve 
bilgi birikimiyle harmanlanan bu bilinç, Prof. 
Arsel’i emsalsiz bir karakter olgunluğuna ve 
“gerçek aydın” kertesine eriştirmiştir.

Sınırsız bir insan sevgisi duygusuna ve vic-
dana sahip olan İlhan Arsel, “kişi”yi “uygar-
lığın simgesi” ve “değer ölçüsü” olarak gör-
düğünü söyler ve ekler: “Kişideki insanlık 
öğesine yer verdiği, kişilik haysiyetine önem 
tanıdığı ve onun gelişmesini kendisine amaç 
edindiği oranda Devlet (ya da Toplum) uygar-
lık düzeyinde yükselmiş demektir.”8 Bu düşün-
celere yüzyıllardır yabancı kaldığımızı söy-
leyen Arsel’in belirttiği üzere, “...Batılı insan 
Aklın her türlü dogmatik baskılardan kurtul-
muşluğu ve egemenliği, fakat aynı zamanda 
akıl verilerini deney yöntemleriyle denetleme, 
bu şekilde gerçeklere erişim yolunu en uygun 
yol olarak bulmuştur.” Yaşamlarımıza müs-
pet aklın verileri hâkim olmadıkça ve eğitim 
sistemi şeriât kalıplarından kurtarılmadıkça, 
Türk insanı için kurtuluş mümkün değildi. 
Bu nedenledir ki Atatürk, devletin temellerini 
“Aklın üstünlüğü” ve “Aklın kutsallığı” ilke-
lerine oturtmuştur.9 İslâm tarihi denemesinin 
Atatürk’e öğrettiği şu olmuştur ki, “şeriât 

zihniyetine saplanmış insana, ne kadar deği-
şik maddî yaşam koşulu sağlanırsa sağlansın, 
onun fikir yaşamlarında değişiklik sağlanamaz. 
Düşünce tarzında değişiklik sağlanamayınca 
da uygarca gelişme olmaz.” “Laik düşünme 
geleneği”, Prof. Arsel’e göre, Atatürk’ün bu 
inançla Türk toplumuna aşıladığı bir şeydir ve 
Atatürk’ün Türk milletine en büyük hizmet-
lerinden biridir. Fakat Atatürk, Türk insanına 
“insan sevgisi alışkanlığını” sağlayarak çok 
daha büyük bir hizmette bulunmuş ve Türkiye 
devletinin temellerini de özlem duyar olduğu 
insanlık anlayışı üzerine oturtmuştur. Arsel’e 
göre, Atatürk’ü gerçekten büyük yapan da 
onun bu yönüdür.10

İlhan Arsel’in fikir ve düşünce dünyasıy-
la “hümanist” ve “hümaniter” değerler ve 
“insan sevgisi ideali” arasında yakın bir ilişki 
söz konusudur. Prof. Arsel’de bu duyguyu 
var kılan şey, idealize ettiği ve Galen’lerden, 
Hipokrat’lardan, Lucretius’lardan, vs. süzüle-
rek gelen akılcı felsefedir. Bağlı bulunduğu bu 
akılcı felsefe ve insan sevgisi ideali sayesinde-
dir ki Arsel, Türk’ün beynini dumura uğratan 
ve onu insanlıktan çıkaran, eşitsizliğe boyun 
eğdiren, sömürüye alıştıran, kaderciliğe sürük-
leyen, vicdan ve benlik duygusundan mahrum 
eden, ona yoksulluğa katlanmasını emreden ve 
tek kelimeyle ona müptezel bir yaşam biçimini 
lâyık gören şeriât’ın eleştirisine girişmiş, din 
sorunlarına eğilmiş ve şeriât’ın öz’ünü müs-
pet akıl rehberliğinde sergilemeyi bir insanlık 
görevi olarak kabul etmiştir. İlhan Arsel’in 
hayatı Türk’ün haysiyeti ve özgürlükleri ve 
Türk insanını akılcı yörüngeye sokma yönün-
deki rasyonel çabalarla doludur. İlhan Arsel ve 
şeriât’ın eleştirisine yanaşmayan “yarı aydın-
lar” arasındaki fark, her şeyden önce “insan” 
denilen varlığa bakış açısı konusunda ortaya 
çıkmış ve din sorunlarının çözümü konusunda-
ki derin fikir ayrılıklarıyla da bu fark gittikçe 
açılmıştır. Prof. Arsel’in idealize ettiği akılcı 
felsefe, aklı vahyin önüne geçirmeyi, yaşam 
sorunlarının çözümünde aklı ön plana almayı, 

8 Bkz. İlhan Arsel, “İnsan Sevgisi”, Düşün Yoluyla Savaşım/Atatürkçü Düşün Gazetesi, Sayı: 1, Yıl: 1, 15 Ocak 1977, s.1; ayrıca 
bkz. İlhan Arsel, Şeriât Devleti'nden Laik Cumhuriyet'e, Kaynak Yayınları, 6. Basım Ocak 2018, s.669.

9 Bkz. Düşün Yoluyla Savaşım, s.1.
10 A.g.e., s.4.
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“eleştiri özgürlüğü”nü her daim canlı tutmayı 
ve eleştirel akıl gücüne sahip bulunmayı, ırk, 
dil ve din farkı gözetmeksizin sınırsız bir insan 
sevgisine yönelmeyi, insan aklına güvenmeyi 
ve akla, mantığa ve insan haysiyetine aykırı 
olan şeriât verilerini eleştirmeyi ve gerekti-
ğinde bunları yok kabul etmeyi emreder. Tüm 
bu hususlar, şeriât’ın eleştirisine yanaşmayan 
ve insanlık şahsiyetinin haysiyeti fikrine ve 
şeriât’ın Türk’ü küçülten yönlerine yabancı 
bulunan “yarı aydın”ların kolay kolay kabul 
edemeyeceği şeylerdir. Arsel’e göre aydınları-
mız, “Türk halkını bin yıldan beri benliğinden 
vuran ‘şeriât’ verilerinden habersizdirler ya da 
haberli bulunsalar bile habersiz görünürler.”11 
Yıllar süren incelemeleri sayesinde şeriât’ın 
nasıl bir felâket kaynağı olduğunu fark eden 
Arsel, “...şeriât’ın içeriğinden habersizlik bu 
milletin başını yemiştir ve daha da yiyecek-
tir”12 diyerek tespitini ve uyarısını yapmıştır. 
Prof. Arsel’e göre, aklı dışlayan şeriât verileri-
ne dayalı eğitim sisteminde, “kişinin yaşam ve 
düşünce tarzını şekillendiren kurallar, zihinsel, 
bilimsel, nesnel ve deneysel bir düşünce man-
tığına dayalı değildir. Bu nedenle kişi, aklen 
ve fikren olumsuz, ilkel, hattâ kendi çıkarla-
rına ya da insanlık haysiyetine aykırı düşen 
her şeyi, akıl ve mantık terazisine vurmadan, 
kör bir inatla benimser. Bunun sonucu olarak 
kendi kendisini gökten inme buyrukların kölesi 
olarak görmekte sakınca bulmaz; bu yüzden 
akla, vicdan sesine ve insan sevgisi duygusuna 
yabancı kalmaktan kurtulamaz.”13

İlhan Arsel için insan denilen varlık ve insan 
aklı değer verilmesi gereken bir önem taşıdık-
ları halde, “yarı aydın” sınıflar için böyle bir 
önem ve değer ifâde etmezler. Arsel’deki bu 
“insanlık sevgisi” duygusu, tıpkı medenî cesa-
ret ve entelektüel dürüstlük konularında eriştiği 
bilinç gibi, zengin bir bilgi ve kültür birikimiy-
le yoğrulmuş ve onu insanlık tarihinin emsalsiz 
insanseverlerinden biri yapmıştır. 

Uygarlık tarihinin bizlere öğrettiği odur ki, 
“bilgi” ve “kültür”, yeryüzünde hiçbir şeyle 
kıyaslanmayacak ölçüde kuvvetli ve esaslı bir 
otoriteyi temsil eder. Bu gerçeği Prof. Arsel, 
Cumhuriyet gazetesinde yayımladığı bir maka-
lesinde şöyle dile getirir:

“...Bu yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki bilgi 
ve kültür kadar otorite yaratmış olsun. Bun-
dan dolayı değil midir ki Sokrat, 2500 yıl 
evvel, ‘Otorite’, diyordu, ‘ancak geniş kültüre 
dayandığı takdirde kendi kendisini haklı kıla-
bilir...’”14

Sahip olduğu derin bilgi birikimi ve geniş 
kültür sayesinde İlhan Arsel, akılcı ve eleşti-
rel düşüncenin, bilimsel bilginin, entelektüel 
dürüstlüğün, müspet ahlâk anlayışının, medenî 
cesaretin ve şeriâtçıyla mücadelenin otori-
te isimlerinden biri olmuştur. İlhan Arsel’in 
şeriâtçıya karşı üstünlüğünü sağlayan şey, 
sahip olduğu derin bilgi ve kültür birikimidir.

Prof. Arsel, bilimsel bilginin ve derin bir 
kültürün, rasyonalizmin, fikirsel olgunluğun, 
nezaketin ve zarafetin ete kemiğe bürünmüş 
halidir. Ülkemizde özgür aklın otoritesi, insan 
beynine her daim sonsuz bir güven beslemiş 
olan İlhan Arsel’lerin önderliğinde kurula-
caktır. Tıpkı büyük uygarlıkların ve müspet 
ahlâk temeline ve akılcılığa dayanan insanca 
yaşamların, emsalsiz ahlâkiyatçıların ve akılcı 
düşün insanlarının fikirsel önderliğinde kurul-
duğu gibi.

Her türden yalana, sömürüye, gelenekselli-
ğe, hurafelere, din bağnazlarına ve otoritelere 
meydan okuyan Prof. Arsel, Voltaire’lerden, 
Feuerbach’lardan, Wells’lerden, Russell’lar-
dan, vs. süzülerek gelen ve farklı din ve 
inançların neden olduğu bağnazlıkları akılcı 
ve bilimsel düşünceyi yaşamın her alanında 
hâkim kılmak ve akılcı kuşaklar yetiştirmek 
suretiyle sonlandırabilecek, Türk insanını müs-
pet bir “Din” ve “Tanrı” anlayışında buluş-

11 Bkz. Prof. Dr. İlhan Arsel, “Şeriât’ın Arap’ı Yücelten ve Türk'ü Küçülten Yönleri”, Bilim ve Ütopya, Haziran 1996, Sayı: 24, 
s.38; ayrıca bkz. Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, s.17.

12 Bkz. İlhan Arsel, Şeriâtçıyla Mücadelenin El Kitabı, Kaynak Yayınları, 3. Basım Mart 2008, s.8.
13 Bkz. “İlhan Arsel'in Basın Açıklamasının Tam Metni”, Bilim ve Ütopya, Eylül 1996, Sayı: 27, s.19; ayrıca bkz. İlhan Arsel, 

“Neden Fare Deve Sütü İçmez de Koyun Sütü İçer?”, Devinim, Sayı: 9, Temmuz 1994, s.13.
14 Bkz. İlhan Arsel, “Sivil İdarenin Teminatı: Polis”, Cumhuriyet, 28 Eylül 1965, s.2.
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turabilecek ve inanç farklılıklarının neden 
olduğu tüm olumsuzluklardan, ilkelliklerden 
uzak bir “Din” ve “Tanrı” anlayışının temsil-
cisidir. İnsanlık tarihinin ve Cumhuriyetimizin 
yetiştirdiği en büyük insanseverlerden biri 
olan Arsel, Türk insanını sınırsız ve koşulsuz 
bir “insan sevgisi” idealinde buluşturabilecek 
aydınlarımızdandır. İlhan Arsel’in idealize etti-
ği “Din” ve “Tanrı” anlayışı, aklın verilerine 
uymayı, tüm insanlığa karşı beslenen sınırsız 
bir sevgiyi ve insan aklına ve mantığına duyu-
lan sonsuz güveni ifâde eder. Prof. Arsel için 
“din” ve “dindarlık” demek, aklın sarsılmaz 
prensiplerine uymak demektir; dünya yaşamla-
rına akılcılığın yön vermesi demektir.15 Sadece 
yayımladığı kitaplarıyla değil, fakat idealize 
ettiği “Din” ve “Tanrı” anlayışıyla da çok tar-
tışılan ve tepkileri üzerine çeken İlhan Arsel, 
Kadınca dergisine verdiği röportajda, kendisi-
ne yöneltilen “Din’e bakış açınız nasıl? Ateist 
misiniz?” sorusunu şöyle yanıtlıyor:

“...Benim kendi inançlarıma uygun din anla-
yışı, gökten indiği söylenen hükümlere değil 
fakat aklımın vicdan işbirliği ile ortaya vur-
duğu emirlere uymaktır. Çünkü tabiatın bana 
verdiği akla ve vicdana uymayı, varlığımız 
ve beni ‘Yaratan’ın ‘sebeb-i hikmeti’ bilirim. 
Aksi takdirde kendimi hayvan kertesinde görü-
rüm. Bundan dolayıdır, Tanrı sözleridir diye 
kutsal sayılan ve hiç kuşkusuz insanlar tarafın-
dan kaleme alınan kitaplarda akla ve vicdana 
ters düşen ve örneğin inanç farkı nedeniyle 
insanlar arası sevgi ve saygıyı yok eden ya da 
insan şahsiyetini zedeleyen emirlere uyma-
nın dindarlık değil dinsizlik, Tanrı’ya bağlılık 
değil Tanrı’yı inkâr olduğunu düşünürüm...”16

İdealize ettiği “Din” ve “Tanrı” anlayışı 
nedeniyle İlhan Arsel’i “din düşmanı” ya da 
“Tanrısız” veya “kâfir” diye suçlandırmak, en 
az 2500 yıllık bir fikir ve düşünce gelişme-

si tarihinden, “Yüce Tanrı” anlayışından ve 
“insan sevgisi” duygusundan habersiz olmak 
demektir. Bir toplum ki dinini İlhan Arsel’den 
öğrenir, o topluma kulluğu, köleliği ve pejmür-
deliği dayatamazsınız. Bir kadın ki dinini İlhan 
Arsel’den öğrenir, o kadını sömüremez, cariye 
yapamaz, ona kümes hayatı yaşatamazsınız; 
onu erkeğin kıskançlığının ve hodgâmlığının 
dar ve çağ dışı ölçüleri içine mahkûm edemez, 
insanlık haysiyetine yakışmayan kıyafetler içe-
risinde dolaştıramazsınız. Bir toplum ki İlhan 
Arsel çapında bir ahlâkiyatçının elinde yetiş-
miştir, o topluma müspet ahlâk dışı yaşamla-
rı, ahlâkî çözülmeyi ve ikiyüzlülüğü dayata-
mazsınız; vicdan bilinçlenmesinden yoksun 
bırakamazsınız. Bir toplum ki İlhan Arsel’in 
kitaplarıyla yetişmiştir, o topluma şarlatanlığı, 
kapkara bir cehaleti, seviyesizliği, yılışıklığı, 
vicdansızlığı, gaddarlığı, bencilliği, dar görüş-
lülüğü, çıkarcılığı, haset ve ihtirası, Atatürk 
düşmanlığını ve entelektüel iflası dayatamazsı-
nız; o toplumu dogmatik ve skolastik düşünce 
geleneğinin kölesi yapamaz, Ortaçağ’ın vebalı 
lağımlarına süpüremezsiniz; din adına dilini, 
tarihini ve akılcı geleneklerini unutturamaz, 
millî bilinç ve benlik duygusundan yoksun 
bırakamaz, çocuk zekâlı milletler kertesine 
indiremezsiniz. Bir toplum ki İlhan Arsel’in 
fikir ve düşünce dünyasını özümseyerek yetiş-
miştir, o toplumu şoven milliyetçiliğin tuzak-
larına düşüremez, “ırk üstünlüğü” yalanlarına 
inandıramazsınız. Bir millet ki İlhan Arsel’in 
asil fikirleriyle yoğrulmuştur, o milleti bâtıl 
itikadların köleliğine terk edemezsiniz. 

Prof. Arsel, “aydın” sınıfların bilinçsizce, 
körü körüne İslâm’a  saplanmış olmaları nede-
niyle Türk’ün fikren ve ruhen geri ve yaratıcı 
güçten ve akılcılıktan yoksun kaldığını kanıt-
larıyla sergileyen, çözümün insan beynini ve 
zekâsını sınırsız gelişmelere ulaştıracak olan 

15 İlhan Arsel’in idealize ettiği “Din” ve “Tanrı” anlayışı konusunda özellikle şu kaynaklara bakılmasını tavsiye ederiz: İlhan Arsel, 
Aydın ve “Aydın” (Kaynak Yayınları); Arsel’in Tevrat ve İncil’in Eleştirisi (Kaynak Yayınları) adlı kitabının “‘İnanmayan Din-
liler’ ve ‘İnanan Dinsizler!’” başlıklı bölümü; Prof. Dr. İlhan Arsel, “Atatürk, Tanrı ‘Fikri’ ve Bilirkişi Raporu”, 2000’e Doğru, 
26 Haziran 1988, Yıl: 2, Sayı: 27, s.30-31; İlhan Arsel, “Turan Dursun’u Anarken”, Cumhuriyet Kitap, 26 Eylül 1996, Sayı: 345, 
s.3; Arsel, Turan Dursun’a Mektuplar, Kaynak Yayınları, 2. Basım Mart 2000, s.98-100.

16 Bkz. Kadınca Dergisi, Eylül 1988, Sayı: 118, s.72. (Röportajı yapan: Seda Güler.)
 Daha açık konuşmak gerekirse, İlhan Arsel’i, o fikir ve düşünce asaletini okumak ve özümsemek demek, “insan sevgisi” teme-

linde yaşamlara özlem duymak, Atatürk’ün milletimizi alıştırmaya çalıştığı “dünya kardeşliği” ve “insan değeri” yönündeki 
fikirlerine alışmak demektir. 
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“özgür düşün” usullerinde yattığını ve Ata-
türk’ün de yapmak istediğinin bu olduğunu her 
fırsatta hatırlatan,17 cahil yığınları “devrimci 
halk” ya da “çarıklı erkân-ı harb” diye göster-
menin ve “bâtıl inançlara saplandırılmış cahil 
yığınlara” övgüler yağdırmanın millete hizmet 
değil fakat ihânet olacağını söyleyen, halkın 
yüzüne gerçekleri haykırmayı ve onu bin yıllık 
uykusundan uyandırmayı gerçek hizmet ve 
gerçek yurtseverlik olarak tanımlayan ve bunu 
hiç çekinmeden kalemine yansıtan18 ve netice 
itibarıyla ortaçağ ruhlu “aydın” kesim tarafın-
dan fikirsel yalnızlığa itilen, “Allahsız” diye 
suçlandırılarak toplumun dışına atılmayı göze 
alan aydınlarımızdandır. 

İlhan Arsel’in yalnızlığında toplumu akıl-
cılık ve müspet ahlâk temelinde fikren, ahlâ-
ken ve ruhen şekillendirme düşüncesi vardır. 
Arsel’in yalnızlığında “hukuk hissi”nin mev-
cudiyeti vardır; vicdan vardır; yalana karşı 
savaş vardır. O büyük yalnızlıkta Atatürk dev-
rimleri vardır; Türkiye’nin çağdaş uygarlığa 
katılabilmesi vardır.

Gerçekleri eğip bükmeden halk yığınlarının 
suratına söylemenin gerçek yurtseverlik ve 
halka hizmet olduğunu düşünen Prof. Arsel’e 
göre, çoğunluk itibarıyla “hukuk hissi”nden, 
“nizam duygusu”ndan, “mâkûl” ile “gayri 
mâkûl” ve “mantıkî” ile “gayri mantıkî”yi ayırt 
edebilme yeteneğinden yoksunuzdur. Haksızlı-
ğa ve keyfiliğe seyirci kalan yönlerimiz vardır. 
“Çünkü insan denilen mukaddes varlığın ve 
umumiyetle insan haklarının değer ölçülerini 
kavrayacak gelişmeye, kültüre ve inançlara 
sahip olmamışızdır.”19

Ne yapmak ve muhakeme yeteneği olan 
müspet kafaları endişelere sürükleyen tüm bu 
sorunlarımıza nasıl bir çare bulmak gerek? 
Arsel’e göre, “hukuk hissi”ni, “aklı selimi”, 
“basireti” ve “fazileti” halk yığınlarına ve 
aydın geçinen çevrelere aşılamak gerek. “Şuur-
suz gelenekçiliğin” ve “din frenlemelerinin” 

toplumumuzu her gün biraz daha ortaçağ geri-
lerine sürüklemekte olduğunu söyleyen İlhan 
Arsel, “fikir ve düşünce istiklâliyetine” ve 
“korku ve şekilciliğin tahakkümünden kur-
tulmaya” ihtiyacımız olduğu gerçeğini bizle-
re hatırlatmaktadır. Bâtıl itikadların ve peşin 
hükümlerin mantıkî bir temeli olmadığı bilin-
cinin yeni yetişen nesillere eğitim yoluyla 
öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Arsel’e 
göre, “kafaların gelişmesi ve müspet sahalarda 
işler hale gelmesi hususunda din, kara cahil 
din adamları elindeki hüviyetiyle bize yardımcı 
olamaz.” Bu nedenledir ki “kişiyi, kendi kendi-
sini iradî olarak disipline edebileceği, dimağını 
sınırsız tefekkür ufuklarına açıcı ve gerçekle-
ri kendi akıl ve muhakemesinin yordamiyle 
bulabileceği (ve bulamadıklarını da şu veya bu 
şekilde cezalandırılma korkusu ile değil, fakat 
sırf akla uygun bulmadığı için red’edebileceği) 
imkânlara ve seviyelere çıkarabilmeli ve bunu 
sağlayacak bir eğitim sistemine göre yetiştire-
bilmeliyiz.”20

Öyle bir eğitim sistemi ki, Prof. Arsel’e 
göre, “yüksek öğrenim ve öğretimi, genç kafa-
lara, faydalı veya faydasız birtakım bilgileri, 
birtakım esasları, ‹dogma’lar şeklinde veya 
ezber yolu ile verme sistemi olmaktan mutlaka 
ve mutlaka çıkarmak lâzımdır.”21

Bu eğitim sisteminde önemli ve fakat güç 
olan şey, “üniversite diplomasının temsil ve 
ifâde ettiği ilmî değerle ona sahip olanın bilgi 
seviyesini hemahenk kılabilmektir.” Bunun 
için de yapılması gereken şey, “üniversiteye, 
yüksek tahsilin gerektirdiği bilgi ve karakter 
olgunluğuna erişmiş kimseleri almak, alırken 
son derece titiz davranmak ve aldıktan sonra 
da, sadece ders öğrenimi bakımından değil, 
fakat ve bilhassa imtihan sistemi itibariyle de, 
pek ciddî bir öğretim disiplini tatbik etmektir.” 
Arsel’e göre, bu safhaların herhangi birinde 
zaaf göstermek, “yarı aydınların” yetişmesine 

17 Bkz. Prof. Dr. İlhan Arsel, “Akılcılık, Dinde Reform ve Atatürk”, Uluslararası Atatürk Konferansı 9-13 Kasım 1981, Boğaziçi 
Üniversitesi, Tebliğler, Cilt I, Ön Baskı, İstanbul, Kasım 1981, Tebliğ 9, s.8, 13.

18 Bkz. İlhan Arsel, Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları Din Adamları, s.440.
19 Bkz. İlhan Arsel, “İşleyen Kafalara Özlem”, Cumhuriyet, 14 Kasım 1966, s.2.
20 Aynı yerde.
21 Bkz. İlhan Arsel, “Türkiye'de Yüksek Öğrenim Yetersizdir”, Milliyet, 27 Haziran 1967, s.2.
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neden olacak ve memleketi felâketlere sürük-
leyecektir.22

Yaşamı boyunca İlhan Arsel’in bütün çaba-
sı, Türk insanını gelenekselliğin olumsuz etki-
lerinden, Türk’ün aklını, düşün gücünü tem-
bellikten ve dogmatik ve skolastik kölelikten 
kurtarmak ve halk yığınlarını şeriât verileri-
ni tartışabilecek düşünce kertesine eriştirmek 
yönünde olmuştur. Arsel, insanımızı gerçek 
din sorunlarıyla uğraşacak kerteye eriştirebile-
cek aydınlarımızdandır.

Arsel’e göre, “Şeriât sorunlarını, Şeriât veri-
lerine dayalı olarak çözümlemeye çalışmak, 
yangına körükle gitmek gibi bir şeydir.” Bu 
nedenle şeriâtı dünyevî yaşamlarımıza uydur-
maya çalışmaktan vazgeçmek, her alanda aklı 
egemen kılmak ve şeriât’ın içyüzünü de bilmek 
gerekmektedir.23

İlhan Arsel’in fikir ve düşünce dünyasını 
daha da derine inerek tartışmak için yerimiz 

yeterli değildir. Prof. Arsel’i ölüm yıldönü-
münde saygıyla anmayı ve bu vesileyle onun 
fikir ve düşünce dünyasını tartışmaya açmayı 
ve fikirsel, zihinsel ve ahlâksal gelişmelere 
yönelebilecek kertedeki insanımıza ve özel-
likle de açık fikirli gençlerimize İlhan Arsel’i 
tanıtmayı, gelecek kuşakların ahlâkiyatı, akıl-
cılığı, entelektüel yaşamları ve fikir silsilesi 
yaratacak hamlelere girişmeleri bakımından 
kutsal bir görev sayarım. 

Türkiye, haysiyetsizliğe, her türden hak-
sızlığa, fikir köleliklerine, yalan kanunlarına, 
akıl, mantık ve ahlâk dışı yaşamlara, Türk’ü 
dilinden ve millî benlikten yoksun kılma çaba-
larına, ortaçağ kafasına, dogmatizme, suça ve 
suçluya hoşgörü gösteren zihniyete, tavizcili-
ğe ve kısacası insan beynini dumura uğratan 
köhne ve çürük bir düzene “hayır” demesini 
bilen İlhan Arsel sayesinde çağdaş uygarlığa 
ulaşacaktır.

22 Bkz. İlhan Arsel, “Üniversite Diploması”, Dünya Gazetesi, 14 Kasım 1963, s.2.
23 Bkz. İlhan Arsel, “Türbanlı ve Türbansız Demokrasi”, Bilim ve Ütopya, Haziran 1999, Sayı: 60, s.57.
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Hazırlayan: Kayahan Çetin

Halkevleri’nin toplumsal etkisi

Halkevleri, 19 Şubat 1932 tarihinde 
Cumhuriyet’in getirdiği devrimlerin 
halka anlatılması, benimsetilmesi ve 

Cumhuriyet’in kültürel ve sosyal atılımının 
gerçekleştirilmesi için Dr. Reşit Galip önder-
liğinde kuruldu. 19 Şubat 1932 tarihinde 
başta Ankara’da bugün Devlet Resim ve Hey-
kel Müzesi olarak kullanılan binada kurulan 
Ankara Halkevi olmak üzere 14 il merkezinde 
şubeleri kuruldu. Kapatılmasından önce, 1950 
yılında Türkiye genelinde 478 Halkevi, 4322 
Halkodası bulunmaktaydı.

Halkevleri, 1931 CHP Kurultayı’nda Altı 
Ok’un CHP Tüzüğüne alınması ve Parti’nin 
siyasal hattının belirlenmesiyle birlikte Halk-
çılık ilkesinin hayata geçirilmesi için kuruldu. 
Halkevleri’nin kuruluş amacı CHP tarafından 
şöyle açıklandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Halkevleri 
ile takip ettiği gaye, milleti şuurlu, birbirini 
anlayan, birbirini seven, ideale bağlı bir halk 
kütlesi halinde teşkilatlandırmaktır.”

20. yüzyılın başlarında “Halka Doğru” 
düşüncesiyle ilk tohumları atılan milliyetçi-
liği topluma ulaşarak yaymayı hedefleyen, 

İttihat Terakki Cemiyetini etkileyen ve yön 
veren “Halkçılık” düşüncesi, 1920’de İstiklal 
Savaşı’nın programını oluşturan “Halkçılık 
Beyannamesi”ne ismini vermiş ve 1930’larda 
“imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplum” 
formülünde son halini almıştı. Aynı gayeye 
ilerleyen, arasında derin sınıf farkları oluşma-
mış halk kütlesini, devrimin sürebilmesi için 
devrimin aydınları ve öncüleri haline getire-
cek bir çağdaşlaşma, aydınlanma ve teşkilat-
lanma atağına ihtiyaç vardı. Halkçılığın bu 
yönünü dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 
şöyle özetliyor:

“Bir milletin en esaslı sermayesini ve kud-
retini teşkil eden halk kitlesinin fikirlerini 
günün bilgileriyle aydınlatmak, bilgilerini ve 
görgülerini arttırmak, millî vicdanı ve bilinç-
lerini fikri bilgilerle kuvvetlendirmek, özetle 
halkı bilen, anlayan, isteyeceğini bilen ve 
söyleyen faal dimağlı kültürel bir eleman 
yapmak, onun insanlığının yüksek duygularını 
derinleştirerek ilerletmek, bizim için yalnız 
insani, ahlaki, denenmiş bir vazife değildir. 
Bu memleketin savunmasında ve milletin iler-
lemesinde zorunlu olan bir varlık temelidir.”1

 tarihimizden belgeler

1 Doğu Perinçek, Kemalist Devrim-3 Altı Ok, Kaynak Yayınları, İstanbul: 2014, s.55.
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İşte Halkevleri’nin kuruluşunun temelinde-
ki fikir bu şekildedir.

Halkevleri’nin kuruluşunda 1912-1931 yıl-
ları arasında faaliyet gösteren Türk Ocakla-
rı’nın yarattığı birikimin de önemli faydaları 
olmuştur. Türk Ocakları, Meşrutiyet dönemin-
deki fikri tartışmalarda Türkçülük akımının 
kültürel alandan siyasal alana geçişinde önemli 
rol oynamış ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
fikri ve kültürel alandaki dayanaklarından 
olmuştur. Hamdullah Suphi Tanrıöver, Halide 
Edip, Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf 
Akçura gibi isimler ocak bünyesinde önemli 
görevler almıştır. Cumhuriyet döneminde de 
hızla büyüyen, önemli bir kitle örgütü hali-
ne gelen Türk Ocakları’nda farklı eğilimler 
arasında bir mücadele de vardı. Ziya Gökalp, 
“ocağı bir edebi kulüp haline dönüştürme” 
fikrini temsil ediyordu. Tanrıöver, “ocağın 
her halk kesimine açık olmadığı, bir seçkin-
ler, misyonerler müessesesi olduğu” fikrini 
savunuyordu. Dr. Reşit Galip’in savunduğu 
çizgi ise doğrudan halk içinde olmak ve pra-
tik amaçlara yönelmekti. Hatta “Darülfünun 
neredeyse Ocak merkezleri de orada olmalı-
dır” fikriyle, Cumhuriyet’in düşün dünyasını 
etkileme hedefi koyuyordu.2 Devrimin öncü 
partisi CHP’nin aydınlanma mücadelesini de 
merkezileştirme kararıyla beraber Türk Ocak-
ları’nın 1927 Kongresi ile CHP denetiminde 
olduğu ilan edilmiş, 1931 yılında ise tüm mal 
varlığıyla CHP’ye katılmıştır. Türk Ocakları 
döneminde halkçı çizgiyi temsil eden Dr. 
Reşit Galip’in önderliğinde, Parti’nin belirgin 
öncülüğünde ve Parti disiplini altında Halkev-
leri 1932’de hayata geçmiştir.

Halkevleri’nin kapatılması da Türkiye’nin 
1945’te girdiği Küçük Amerika süreciyle bağ-
lantılıdır. 1947’den itibaren eğitim politikala-
rının ABD ile yapılan ikili anlaşmalara teslim 
edilmesi, Köy Enstitüleri’nden vazgeçilmesi 
ve DP döneminde resmen kapatılması gibi 
uygulamalar Halkevleri’nin de sonunu getir-
di. Demokrat Parti iktidarının ilk icraatla-
rından biri 11 Ağustos 1951 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5830 

sayılı kanun ile Türkiye genelindeki bütün 
Halkevleri’ni kapatmak oldu. 

Halkevleri’nde dil eğitiminden tiyatro tem-
sillerine, spor ve beden eğitiminden uygula-
malı sağlık eğitimine, müzikten ticaret kurs-
larına kadar her alanda kurslar ve eğitim-
ler veriliyor, yurdun her köşesinde devrimin 
amaç ve icraatlarını kavratacak konferanslar 
düzenleniyordu. Tarihimizden Belgeler bölü-
münde arkasında eşsiz bir birikim bırakan bu 
uygulamalarla ilgili belgeleri inceleyeceğiz.

1. belge, CHP Genel Sekreterliği adına 
Giresun Saylavı (Milletvekili) M. Akkaya’nın 
gönderdiği Halkevleri’nde sergilenecek piyes-
lerin listesini içeriyor. Halkın sosyal ve kültü-
rel seviyelerinin yükseltilmesi ile tiyatronun 
bağı kurulmuş, Halkevi üyelerinin piyes yaz-
maya yönlendirilmesi teşvik edilmiştir.

2. belgede, Dahiliye Vekili ve CHP Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, Halkevleri merkezine 
yeni beden terbiyesi kanunu doğrultusunda 
girişilecek sporlar için imkânların ne durumda 
olduğunu soruyor.

3. belgede günümüzde koronavirüs salgını 
ile mücadelede millet-devlet işbirliği açısın-
dan dersler var. 1945 tarihli belgede dönemin 
CHP Genel Sekreteri Nafi Atuf Kansu, Hal-
kevleri’ne, sıtma salgını ile mücadelede millet 
hizmeti emrinde bulunma vazifesi veriyor. 
Hükümetle halkın birlikteliğini sıtmadan kur-
tulmanın tek yolu olarak görüyor.

4. belgede CHP Genel Sekreteri Recep 
Peker, cezaevinde bulunan mahpus yurttaş-
larla yakından ilgilenmesi için bütün illerde-
ki Halkevleri’ni görevlendiriyor. Bu belge, 
Cumhuriyet’in hapisteki tutuklu vatandaşları 
da dönüştürmeyi ve topluma kazandırmayı 
hedefleyen ufkunu görebildiğimizi sağlıyor. 

5. belgede CHP Genel Sekreteri Nafi Atuf 
Kansu, Halkevleri ve Halkodaları’nın mec-
buri öğretim yaşı dışında kalan yurttaşlar 
için, cezaevlerinde, fabrikalarda ve halk top-
luluklarının bulundukları her yerde Türkçe 
konuşma ve okuma yazma bilmeyenlerin 

2 Füsun Üstel, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları, İletişim Yayınları, İstanbul: 2010, s.111-115.
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eksiklerini tamamlayacak kurslar açılması 
talimatını veriyor.

6. belgede ise CHP Genel Sekreteri ve 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, ilk altı aylık 
raporlarda, düzenlenen konferans ve köy gezi-
lerinin azlığına vurgu yapıyor. “Eski terbi-
yenin kötü neticelerinden sükûtiliği aşmak” 
için her yerde konuşmaya istekli ve yetenekli 
kişilerin köylere yönlendirilmesini, halkın top-
landığı her alanda halkın anlayabileceği bir 
dilde, tam bir iman ve samimiyet havası için-
de yapılacak telkinlerin “Halkevleri’nin ülkü 
ödevini” başaracağını söylüyor. Köylerdeki 
halka gitmenin, sık sık köy gezileri yapmanın 
“Halkevi çocuğunun başta gelen kaygusu” 
olduğunu belirttikten sonra şöyle bitiriyor: 
“Ve her yerde karda çamurda bile gidilecek 
yakın bir iki köy vardır.”

Belgelerin aslı Başkanlık Cumhuriyet Arşi-
vindedir.
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