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9YAYINCININ ÖNSÖZÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a, salat ve selam da, O'nun Rasulüne,
Ehl-i Beytine ve ashabına olsun.

Yayınevimiz daha önce, Şehid Dr. Ali Şeriati'nin iki kitabını yayınlamıştı. Şu
an elinizdeki kitap, ya- ymevimizde şehid doktorun yayınlanmış üçüncü kitabı
oluyor.  İnşaallah  Ali  Şeriatı  ye  ait  eserler  gelecek  yayınlarımızda da devam
edecektir.

İslâm'ın Tarih Felsefesi ismiyle yayınladığımız bu kitap, şehid Dr. Ali Şeriatı
nin Hüseyniye-i İrşad’a davet için düzenlenmiş bir toplantıdaki konferansıdır.
Metin,  konuşma  metni  olduğu  için  tercümede  konuşma  üslubunun  devam
etmesine özen gösterdik.

Dr. Ali Şeriati öğrencilerine seri konferanslar halinde sunmak üzere “Îslâm-
Bilim” ana başlıklı bir

programı  da  hazırlamıştır.  Bu  konunun  ilk  kısmını  Meşhed'de  işlemiş  ve
burada verdiği dersler öğrencileri tarafından derlenerek “Islâm-Şinasi (Islâm-
Bilim) Meşhed” adı altında yayınlanmıştır. Yazarın kendisinin de bahsettiği gibi,
bu  kitabındaki  bazı  konular  çeşitli  defalar  eleştirilmiştir.  Bu  eleştirilerin
haklılığı  veya  haksızlığı  tartışmasına  burada  girmek  yersiz  olacaktır.  Ancak
Şeriati'nin kendine has çıkışları yüzünden Mollalar tarafından eleştirildiği de
bir gerçektir.

Ali Şeriati “Islâm-Bilim” derslerine Hüseyniye-i İrşad, hizmete başlayınca
bu  kurumda  devam  etmiştir  ve  burada  bu  programını  tamamlama  imkanı
bulmuştur.

t

Bilindiği üzere “Hüseyniye-i İrşad” hem Şehid Mutahharî gibi mollaların
katılımı  ve hem de Sey-  yid Hüseyin Nasr ve Dr.  Ali  Şeriati  gibi  aydınların
katılımı  ile  oluşturulmuş  bir  kurum idi.  Ancak  daha sonra  program usul  ve
yönetimi noktasındaki anlaşmazlıklar önce Seyyid Hüseyin Nasr'm ve Şehid Mu-
tahharî’nin istifa etmesine sebep olmuştur. Sonraları Dr. Ali Şeriati bu kurumda
derslerine devam etmiştir.

Kısaca  Molların  ve  Aydınların  usul,  program  ve  yönetim  noktasındaki
uyuşmazlıkları  olarak adlandırabileceğimiz bu anlaşmazlık  o dönemde İmam
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Humeynî(r.a)'ye  kadar  ulaştırılmıştır.  Ancak  bu  konuda,  İmam  Humeynî(r.a)
taraf belirlememeyi daha uygun bulmuş olsa gerek ki, tarafların herhangi birini
haklı ya da haksız olarak açık bir şekilde değerlendirmemiştir.

Dr. Ali Şeriati'nin burada (“Hüseyniye-i lrşad”da) vermiş olduğu dersleri
de;

“Îslâm-Bilim - Hüseyniye-i İrşad'dan Dersler” adı altında üç cilt halinde
yayınlanmıştır.

Şeriati'nin  bu  önemli  eserlerinden  ilki  olan  *Îslâm-Bilim  Meşhed”,
Türkçede “Fecr Yayınları” tarafından “Muhammedi Tanıyalım”, “Muhammed
Kimdir” adıyla iki cilt, 'Bir Yayınları” tarafından da “İslâm Nedir” ismiyle bir
cilt olmak üzere toplam üç cilt halinde yayınlanmıştır. "Îslâm-Bilim Hüseyniye-i
İrşad'dan Dersler" adlı üç ciltlik diğer bölüm ise, yayınevimiz tarafından Türkçe
yayınlanmak üzere -yine üç cilt halinde- hazırlanıyor.

Elinizdeki  kitabında  Şeriati,  Giriş  bölümünde  kendisine  yapılan
eleştirilerden bahsettikten sonra Tarih Felsefesi konusu öncesinde Tevhidi ele
alıyor.  Çünkü  Tevhidi,  Tarih  Felsefesinde  anahtar  bir  kavram  olarak
değerlendiriyor.  Daha  sonra  Tarih  Felsefesi  Bölümünde  ise;  İslâmî  Tarih
Felsefesinin  ne  olduğu,  Gayb  ve  İntizar  Felsefesi,  bunlara  çeşitli  ekollerin
bakışları eleştirel bir dille ele alınıyor.

Dr.  Ali  Şeriati,  Albert  Camus,  Sartre  gibilerine  eleştiri  ve  sorgulamasını
Tevhid konusunu anlatırken,  Hegel gibi  düşünürlere ise Tarih Felsefesini  an-
latırken dile  getiriyor.  Gerek  Tarihin  Birliği  (Vahdeti)  konusunda ve  gerekse
batılı düşünürlerin İslâm'ın Tarih Felsefesini ve Fedakârlık anlayışını idealizm
ve duygusallık olarak değerlendirmelerine de cevap veriyor Dr. Ali Şeriati.

Sartre'nin  ve  Camus'un  yaklaşımının  mı,  yoksa  İslâm'ın  yaklaşımının  mı
duygusallıktan  ibaret,  mantıksızlıklarla  dolu  olduğu  hususu  sanıyoruz  ki  bu
açıklamalarla yeterince anlaşılır hale geliyor.

Kitapda bahsi geçen kavramlar ve isimler hakkında açıklamalardan oluşan
dipnotları ise, uzunluğu sebebiyle kitabın son bölümüne yerleştirdik.

Birçok konuda olduğu gibi Tarih Felsefesi konusunda da önemli mesajlarla
dolu  olan  Ali  Şeriatı  nin  bu  kitabının “Tarihin  sorgulanması”  anlamında
yetersiz olduğunu kabul etmekle birlikte, bu alanda fazlaca derli toplu eserlerin
olmadığı  günümüzde,  en  azından  gerisinin  devam  edecek  yayınlarla  ta-
mamlanması kaydıyla faydalı olacağını umuyoruz.

Duaların başı ve sonu Allah'a "Hamd"dır.
ENDİŞE YAYINLAR
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IBismillahirrahmanirrahim

Elinizdeki  bu  kitap,  Şehid  Dr.  Ali  Şeriati'nin  1970  yılında  “Hüseyniye-i
lrşad”a (1) davet münasebeti  ile sunmuş olduğu konferanstır.  Bu konferansın
metni kasetten elde edilmiş olup, herhangi bir düzeltmeye tabi tutulmamıştır.

FarsçaYayıncı

GİRİŞ

Zamanın az olması  nedeni ile  konuyu sonuna kadar işleyemiyeceğimden,
öncelikle dinleyicilerden özür dilerim. Duyduğum ve gördüğüm meselelerin çok
fazla  olması,  konulan  girift  bir  hale  getirmektedir.  Daha  önce  bahsettiklerim
gibi, bugün üzerinde sohbet edeceğim konu da soyut- bilimsel bir konu değildir.
Bu yüzden doğrusal  bir  çizgi  üzere anlatılması,  bundan hareketle  bir  sonuca
varılması  ve  konunun  tamamlanması  mümkün  değildir.  Meselelerin  sosyal
olması ve bu sosyal meselelerin benim ihtisas alamm olması, beni çok çeşitli
konulardan  bahsetmeye  zorluyor.  Diğer  yandan,  konumuzun  diğer  bir  çok
konularla çakışması ve tarih felsefesi meselesinin benim için yeni olması nedeni
ile,  daha  önceki  bazı  zihinsel  kavramlarla  karışması  bizi  ister  istemez  yeni
mevzuları açıklamaya sevk ediyor.

Sorularınızı yanıtlayacak vaktim yok Burada kalmayıp geri döneceğim. Bu
yüzden sorulanızı adresiniz ile birlikte yazınız ki yanıtlayıp size göndereyim.
Tabî ki sorular postalanabilecek cinsten olmalı ve sizin için önem arz etmeli.
Mümkün ise, sizin için önemli olmayan sorulan gözardı ediniz.

Ancak yine de, bu geceki konumuzun farklı olması nedeni ile, bununla ilgili
sorularmızı oturumun sonunda yatiştirebildiğim kadarıyla yanıtlayacağım.

Anlatacağım konu  tarih  felsefesidir.  Bu  konuyu,  özellikle  inancımız  olan
İslâm'ın yani insanlık tarihi ile başlamış muhtelif zamanlarda, çeşitli peygam-
berler  ile,  son  olarak  da  İslâm peygamberi  ile  devam etmiş  olan,  insanlığın
büyük hareketi doğrultusunda anlatacağım.

İslâm'da  tarih  felsefesi  olup  olmadığım,  varsa  bugünkü  sosyal  ve  felsefî
ekollerde anlatılan diğer tarih felsefeleri ile ne derece benzer olduğunu ve genel
olarak İslâm Tarif Felsefesinin nasıl olduğunu göreceğiz.

Bu konu hassas ve derin olup,  zihnimde yeni  belirmiştir.  Bir  açıklamada
bulunmak istiyorum. Îslâm-Bilim (2) (Islâmoloji)'nin baskısını yenilemek için
yeniden gözden geçirmiştim. Çünkü bu kitap (okuyanlarınız bilir)  tarafımdan
sözlü olarak bir sınıfta anlatılmıştı, öğrenciler tarafından kaydedilip daha soma
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baskısı yapılarak kitap haline getirildi. Yani yazılmış bir kitap değildi. Doğaldır
ki  böyle  bir  kitabın  eksikliklerden  arınmış  olmasma  imkan  yoktu.  Kaldı  ki
oturup  senelerce,  bir  program  dahilinde  çahşsaydım,  planlayıp  açıklamalar
yapsaydım, kitabı böylece, oluşturup telif etseydim yine de eksildikleri olacaktı.
Sınıfın  sınırlı  programı  içinde  ve  acilen  hazırlanmış  bu  anlatımda  hataların
olması doğal idi.

Gelgörki  Îslâm-Bilim hakkında  birçok  eleştiriler  yapıl  dı.  Bazı  eleştiriler
benim için sonsuz değer taşırken, bazılarının bilimsel hiçbir yanı yoktu. Başka
yanlan  vardı  ki,  siz  bunları  biliyorsunuz.  Bu  tür  eleştirileri  yapanları  zaten
toplumumuzda biliyor. Bu tür eleştirileri yapanlar sadece bizim toplumu- muz
da görülüyor değiller.  Diğer bütün milletlerde,  dinlerde ve fraksiyonlarda da,
insanları  .kendilerine  bağlamak,  fikirlerini  kendilerine  mâletmek  için  zor  ve
yalana başvuranlar vardır. Fakat bu yaptıkları makul bir iştir. Çünkü her fikrin ve
ekolün değeri bir ekolün kendi inanmış olduğu fikirlerle ölçülür. Ben bunu, bana
eleştiri yapıldığı için söylemiyorum. Bunu toplumumuzda bir vakıa olduğu için
söylüyorum.  Bir  örnek  vermek  istiyorum.  Alevi  olan,  Bahai  fırkasına  (3)
mensup babama, Hac Molla Hadi Seb- zevari'nin (4) önemli arkadaşlarından ve
ona çok yakın olan öğrencilerinden naklen, büyük İslâm filozofları silsilesinin
sonuncusu olan Sebzevarî’nin, ömrünün sonuna doğru ve ölümüne yakın bir za-
manda  yakîne  (Allah'tan  hakikati  öğrenme)  ulaşmış  olduğunu  söylediğini
anlatmış!  Yani  Sebzevarî  hakikat  ile  şereflendiğini  bildirmiş!  Ne  zekice  bir
yalan! Bu alevi denen adam Bahailerin tecrübeli bir tebliğ- cisi idi. Neden böyle
bir  şey  anlatıyor?  Bilemiyorum.  Herhalde  Şebzevarî'nin  ölümüne  yakın
olduklarını,  ondan  ders  aldıklarım,  onun  öğrencileri  olduklarını,  onu
tanıdıklarını söyleyip bununla övünmek için, olsa gerek... Babam Şebzevarî'nin
öğrencisi  idi,  dedem  öğrencisi  idi...  deyip  övünmek  için,  ölümüne  yakın
Sebzevarî'nin  son  sözü  hakikat  ile  şereflenmiş  oluduğunu  söylemesi  imiş!
Bunun sırrına kimse eremedi.  Çünkü hayatı  boyunca,  hayatı  süresince çeşitli
dersleri,  sohbetler  ve  hatıraları  olmasına  rağmen  buralarda  böyle  birşeyden
bahsedilmiyor.

Fakat  ölümü  sırasında  birisinin  kulağına  yavaşça  hakikate  erdiğini  (Yani
Bahai fırkasına geçtiğini) söylemiş ve bu birisinden kimsenin haberi yok. Tıpkı
“İmamlar Kureyş'tendir.” (5) rivayeti gibi tek ravili.

Her fırkanın muhtelif şahıslarının, eserlerini ve anlatımlarım kendilerine mal
etmeleri genel bir kanun olsa gerek. Doğru ile ya da yalan ile mantıklı, makul ve
menfaatlerine  olan  herşeyi  kendilerine  mal  ediyorlar.  Bir  kimse  karşılıksız,
menfaatsiz  şahısların  fikirlerini,  inançlarım ve  hatta  dinlerini  eleştirir  ise,  bu
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dinsizlerden  önce  dindarların  işine  gelir.  Fakat  çabalarımıza,  görev  ve
sorumluluklarımıza, vecibelerimize ters düşen şey, şudur ki: Binbir delil ile, bir
sürü  çaba,  vecd  ve  çalışma  ile,  yirmi,  otuz,  kırk,  elli  sene  harcayarak  yüz
makale, bin makale yazıyorsunuz, bin konferans veriyorsunuz, elli eser telif ya
da tercüme ediyorsunuz, bunların hepsini bir tarafa atıyorlar. Bir kimsenin, dini
itakadi  üzerine  onun  kitaplarının  ya  da  yazılarının  herhangi  birisinde  yanlış
basılmış,  inancına  ters  düşmüş,  ya  da  ters  anlaşılmış  bir  cümleden  yorum
yapıyorlar. Bu cümleyi büyük bir buluş gibi telakki ediyorlar. Cümleyi bütünsel
anlamından koparıp her tarafta anlatılması gereken bir mesaj olarak algılıyorlar.
Bütün  çabalan  o  şahsı  dışlamak.  Bu  adeta  bazı  müslümanlarm amacı  haline
gelmiş durumda.

Fakat  beni  eleştirdikleri  için,  yol  gösterdikleri  için  diğer  konuşmacılara,
üstadlara  sonsuz  teşekkürler  ederim  ve  onlara  memnuniyetlerimi  bildiririm.
Çünkü  onlar  toplum  için  yeni  bir  şeyler  söylemişlerdir.  İslâm  için  yeni
etkinliklerde bulunmuşlar, zaman içinde toplumu ilerleme ve tekâmüle sevk et-
mişlerdir.  Bunun  için  bu  eleştirmenlere  ve  üstadlara  şükran  ve
memnuniyetlerimi bildiririm Beni eleştirenlerde benim gibi  içinde yaşadıkları
toplum ve kuşak için gözlem yapsınlar, bu gözlemi inceleyip olgunlaştırsınlar,
ıslah  etsinler  ki  diğer  insanlarda  onları  izlesinler.Ben  de  onu  izleyerek,
fikirlerimi değiştirip başkalaştırıp,  tamamlayıp ıslah edeyim. Bö- ylece başka
şeyler gibi fikirler de tekâmül etsin ve zirvesine ulaşsın. Fakat biz dünyada bir
kimsenin  yazmış  olduğu  bir  kitabın,  Kur'an  gibi  hatasız  olabileceğini  ve  o
adamın ömrünün sonuna kadar fikirlerini değiştirmeyeceğini düşünebilirmiyiz?
Bu kitap menzul ayetler gibi yüzde yüz ayıpsız ve eksiksiz olabilir mi? Benim
bir  üstadım  vardı.  Gurvitch  (6)  bey.  Onun  için  bir  konferans  veriyordum
(öğrencisi  idim).  Sosyoloji  konularının  birisinden  bahsederken,  bazı  tanımlar
aktarıyordum.  Sonra  Profesör  Gur-  vitch'in  tanımlarından  birisini  naklettim.
Sayın  Gurvitch  bu sırada  sözümü keserek  bana  dikkatlice  bakıp,  bu  tanımın
saçma  oludğunu  söyledi.  Fakat  bu  sözün  kendisine  ait  olduğunu  söylemeye
utanıp sustum. Sonra sayın Gurvitch; bu alıntıyı nereden yaptığımı sordu. Falan
kitaptan, deyince; sınıftaki bütün öğrenciler güldüler. Çünkü kitabın Gurvitch'e
ait  olduğu  biliniyordu.  Hemen  onu  tanıdı  ve  “Bu  hata  benim kitaplarımdan
birisindedir.” dedi. Kitabın hangi yılın baskısı olduğunu sorunca ben de 1954
yılına ait olduğunu söylemiştim. Ve bana şöyle dedi: “Fakat ben 1954 yılında
ölmedim. Ben şimdi 1961 yılındayız ve yaşıyorum. Yani 1954'ten 1961'e kadar
yaşadım ve düşündüm. Sen 1954 yılındaki Gurvitch'ten tanımlar naklediyorsun
ve bir şeyler anlatıyorsun. Hem de, 1961 yılında varolan Gur- vitch'in yüzüne.
Ben bu yedi yıl  içinde ölmedim, hayatta idim Eğer 1961 yılındaki sözüm ile
1954 yılındaki sözüm aynı olsaydı, bu benim için fazilet olmayacaktı. Bu benim
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duraklamam  ve  durağanlığım  olurdu.  1954'ten  bu  yana  da  boşuna  yaşamış
olacaktım. Hep aynı şeyleri tekrarlamış olacaktım.”

Bu  tür  bir  alışkanlığı  zihnimizden  silmemiz  lazım  Bu  tür  alışkanlıklar
duraklama  ve  durağanlık  devrine  aittir.  Duraklama  ve  durağanlık  devrinde
herşey sabittir. Bütün ilmî konular monotondurlar. Hatta bütün örnekler tekrar ve
irsidirler. Meselâ; daha önce okuduğum yıllarda bazı öğretmenler vardı. Diyelim
ki,  Arapça  “sarf  ve  nahv”ine  (7)  ait  bir  kural  verecek,  ya  da  üstad  dersi
açıkladıktan sonra örnek vermek istiyor; (gündelik hayatımızda binlerce örneği
olduğu için bunları anlatıyorum.) görüyordum ki, kitapta sadece bir örnek vardı.
Üstelik bu konuyla ilgili bütün kitaplarda da hep aynı örnek vardı. Sanki başka
örnek  yokmuş  gibi,  sanki  öğretmenin  bu  örneği  vermesi  gerekiyormuş  gibi,
sanki bütün örnekler irsiymiş gibi... gibi.

Bir kural vardır, ayrık istisna kuralı. (8)

İki tür istisna vardır. Biri aynk istisna, diğeri bitişik istisna. Onları da şöyle
adlandırmak  mümkündür:  Müstesna  ve  müstesna  minhü  (yani  “ondan”
müstesna) her ikisi de bir cinstendir. Mesela derler ki; “Bütün insanlar, bütün
akrabalar  geldiler,  dayımın  oğlundan  başka.”  Burada  dayıoğlu;  sülale  ve
akrabaların bir parçasıdır. Ve istisna edilmiştir. Dayıoğlu aynk istisnadır. Sonra
bitişik istisnada diğer şahıslara denk düşer. Fakat bir başka tür istisna vardır;
istisna edilen şey verilen önermeden ayrıdır, istisna, verilen hüküm cinsinden
değildir.  Buna birçok örnek verilebilir.  Meselâ;  “Onu kimse tanımıyor” gibi.
Diyorum ki;  “Filan kimse çok meşhurdur,  fakat  kimse onu tanımıyor” ya da
şöyle  denilebilir;  “Kimsenin  giymediği  külah  Hacı  Hafız  Şirazî'nin  (9)
külahıdır.” Pekâlâ Hacı Hafiz Şirazi olmadığı için kimse o külahı giymeyecektir.
Sonra  insan  şöyle  diyebilir:  “Bütün  insanlar  külahlarım  giymişler.”  Burada
istisna olarak Hacı Hafız Şirazî'nin külahım giyecek birisinin olması lazım. Bu
istisna  Hacı  Hafiz  Şirazî  olup  bu  asırda  yaşamayacağına  göre,  o  külahı
giymeyecektir.  Çok örnek vermek istemiyorum “Güzel  yüzde  şefkat  ve  vefa
rengi yok.”

Hafiz sevgilisine şöyle diyor: “Senin yüzünde hiçbir kusur yok, suretinde
hiçbir ayıp ve eksiklik yok Ancak bir eksiklik var o da vefadır.” Vefayı ayıp ve
eksiklikler arasında saymıyor. Niçin? Ayrık istisna kullanıyor. Mübalağa için.
Yani hiç eksiklik yok. Ama onun için istisna yapmak istiyor. İstisnası da başka
cinstendir. Bunun içindir ki bu yolla mübalağa yapıhr. Çok fazla anlatılan bir
başka  örnek  de  şudur:  “Onların  hepsi  geldiler,  fakat  (yalmzca)  tavuklarım
getirmediler.”  Demek ki  tavuklarım misafirliğe getirmemişler.  Burada  demek
istedikleri “getirmedikleri kimse kalmadığadır. Bu tür örnekler oldukça fazladır
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ve  hep  anlatılır.  Fakat  okullarda  ders  anlatıldığı  zaman  düşünce  ve  fikir
durağanlığına sebep oluyor. Bir örnek daha vermek istiyorum. İki çeşit istisna
olduğu  ve  bunların  ayrık  istisna  ve  bitişik  istisnadan  ibaret  olduğunu
söylemiştik.  Aynk istisnaya örnek olarak “Câ el-Gavmu illa Himârâ” cümlesi
verilebilir. “İnsanlar, o kavim geldiler, eşekten başka” yani; eşekleri hariç diğer
bütün  topluluk  geldiler.  Ancak  eşek  gelmedi.  Okullarda  hep  böyle  misaller
verilirdi. Eğer bir kimse ayrık istisnaya başka bir örneği vermeye kalkışırsa, ve
bunun  için  öne  çıkarsa  rağbet  görmezdi.  Çünkü  onun  örneği  geleneksel
örneklerden farklıdır. Bizim kendi ilkokulumuzda örnekler yine irsi idi. Öğret-
men bey kendisinden öncekinden almış,  o  da ondan öncekinden almış,  o  da
ondan öncekinden almış... ta ilk söyleyene kadar. Bir sürü vardır, 270 tane sığır
vardır içinde. Yok 320 koyun vardır. Bilmem bir havuz vardır. İki musluktan su
ile doluyor bir  musluk ile de boşalıyordur.  Bu iki  musluk örneğinden başka,
hiçbir sınıfla ve hiç bir dönemde örnek yok. Kimse bundan başkasmı duymamış.
Yani örnekleri seçme cüreti  yok. Örnekler,  sözler,  yeni tedbirler istemektedir.
Fakat  bu  sabitlik,  boş  bir  şey  olup,  küfür  ve  isyandır.  Monotonluğun  ve
duraklamanın  işaretidir.  İslâm  tarihine  bakınız,  birinci,  ikinci,  üçüncü  asra
bakınız, her değişik İslâm memleketinde, kültüründe, toplumunda yeni bir fikir
adamı vardır. Yeni bir zaman dilimi içinde, yeni bir bakış, yeni bir fikri ekol ile
Kur'an, İslâm, felsefe, tefsir, tevhid üzerinde çalışmıştır. Her yeni bir ağız ile ko-
nuşan, bir müddet devam etmiştir. Her medresede, kendisine ait özgün bir dünya
görüşü ile eğitimde, öğretimde, araştırmada, sosyal ve dini meseleleri anlayışta
yeni bir başlangıç yapan bir alim bulunurdu.

İslâm; Abdurrahman Bedevi'nin  sözü ile  yeni  bir  ruhtur.  Islâm,  yeni  akli
yapılarla, fikirlerin tekâmülünden her zaman yenilenen yankılarla ve dahilerin
idrakleri ile rüşt halinde billurlaşarak yayıldı. İslâm'ın anlaşılması bu şekildedir.
İslâm daha sonra kalıplaştı, mantık o hali ile donuklaştı. Kimse yeni yorumlar
yapmaya  cüret  edemedi.  İbarelerine,  cümlelerine  varıncaya  kadar,  hiçbir  şey
hareket ettirilmedi.

Söylemek  istediğim  şudur:  lslâm-Şinasi(lslâm-  Bilim)'deki  yeni  bakışıma
yapılan  bazı  eleştiriler,  Islâm-Şinasi  kitap  hahne  getirilmeden  önce  yapılmış
eleştirilerin bir parçasıdır.

38.  sayfasında  yanlış  birşey  var  olduğunu  eleştirmişler.  Halbuki  kitabın
yanhş-doğru çizelgesinde bu hata düzeltilmiştir.. Ama yine de yanlıştır. Doğru
olmasını  istemiyorlar.  Yanlış  basıldığını  biliyorlar.  Fakat  yanlış  basımla işleri
yok, velev ki yan- lış-doğru çizelgesinde düzeltilmiş olsun. Yanlış basıldığını
bildikleri  zaman,  eleştirilerim  doğru-yanlış  çizelgesine  yöneltmiyorlar,  yanlış
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basıma  yöneltmiyorlar,  basımevine  yöneltmiyorlar,  bana  yöneltiyorlar.  Hatta
yanlış-doğru çizelgesinde düzeltilmiş olduğu halde, yine de yanlış alıyorlar.

Eleştiri yapan önce kendisini düzeltsin. Fakat içinden böyle bir şey gelmiyor.
Kitaba karşı seksen tane reddiye yazmış. Pekala, bu yanlış basımı gözö- nüne
alırsak  bu  reddiyelerde  bir  hiç  olurlar.  Kitap-  lan  da  öyle.  Yanlış-doğru
çizelgesinde bu yanlış düzeltilmiş ama 38. sayfada yine de yanlışlık var! Adeta
doğru  olmasmı  istemiyor.  Daha  çok  bu  eleştiriler  cuz’î  meseleler,  ayrıntılar
üzerine  yapılıyor.  Zihinlerde  her  zaman  ufak  meseleler  var.  Anlattığım  ana
meseleler üzerinde tartışmayı severim. Bu esas meseleler hiç yazılmamış gibi,
görünmüyor,  görülmez  olarak  almıyorlar.  Ben  kendim  bu  meseleler  üzerine
herkesten  önce  söz  sahibiyim.  Yani  gerçekten  birileri  bir  kitabımı  okuyup
eleştirmiş  ise,  ben ondan önce  o  kitabı  eleştiririm Bunu da  kitabımın ya  da
kendimin kusuru olarak da algılamam. Belki bunu aydınlanma ve düşünmenin
bir işareti olarak algılarım. Bunu iki sebepten dolayı söylüyorum. Evvela burada
anlattıklanmm hakikatlerden ibaret  olduğunu sanmayın.  Bunlar  uykuda ya da
uyanıkken bana ilham edilmiş değildir. Bu meseleleri her alim gibi, her düşünür,
her yazar gibi her düzeyde - yüksek ya da düşük olsun- (farketmez herkes aklet-
me ve düşünmeden sorumluyuz. Sadece alimler ve araştırmacılar değil, herkes
sorumludur.),  akledip  düşünüyorum.  Diğer  herkes  gibi  iddiasız,  araştırma  ve
ilim  ile  uğraşıyorum.  Bilmiyorum  belki  daha  derli  toplu  yaklaşıyorum.
İstidadıma göre,  kendi düşünme tarzıma göre,  sahip olduğum şuura göre, bir
teori  ortaya koyuyorum. İdrak edebildiğim sınırlar  dahilinde,  kendi  neslimin,
kendi grubumun, kendi zamanımın isteklerine göre bir teori açıklıyorum. Yani
ben böyle  düşünüyorum.  Ben  fiilen  meseleleri  böyle  anlıyorum.  Bu  hakikati
keşfettiğim  anlamında  değil.  Ben  bunu  böyle  anlıyorum,  sen  başka  türlü
anlıyorsun.  Anlatmış  oluduğum  meseleler  üzerinde  sen  de  benim  kadar
mes'ulsün. Sen de üzerinde çalışmalısın. Gerçekten yeni bir bakış varsa, bana
söyleyerek  beni  hideyete  erdirmelisin.  Beni  kuvvetlendirip  düşüncemi
tamamlamaksın.  Benim  anlattıklarım,  benim  için  bile  kesin  ve  yakîn  birşey
değildirler.  Yaşadığım  müddetçe,  daha  fazla  düşündüğüm  müddetçe  kendi
görüşümün değişme ihtimali vardır. Farklılaşma ihtimali vardır. Kendi görüşümü
red  edebilir,  ıslah  edebilir,  iyileştirebilir  ve  daha  de-  rinleştirebilirim.  Ya  da
başka bir  şekilde yorumlayabilirim.  Bunların hepsi  mümkün.  Herhalde anlat-
tıklarımız salim hakikatler değildir. Bizim işimiz hakikat üzerinde düşünmek ve
bunu  bir  görev  bilmektir.  Daha  iyi  anlamak  için  hergün  düşünüp  çaba
sarfetmelijaz.

İkinci  mesele  de;  Îslâm-Bilim'deki  inanç  esaslarının  sınıflandırılması
meselesidir. Bunu kitabı okuyanlar için söylüyorum. Benim için yeni olan bu
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metoda  ilgi  duyuyor  olabilirler.  Bu  yeni  metodumda;  bütünsel  bir  esasa
yöneldim Ben bu metodu Ferit  Vecdi'nin  etkisinde  kalarak hazırladım.  Islâm
usûlü  adındaki  metodu o,  kendi  düşünceleri  doğrultusunda çıkarmış.  Ben de
bunu ondan aldım. Kitaptaki anlatılan konuların izah ve açıklamalarım ben ken-
dim  yaptım.  Bir  de  incelemeler  ve  diğer  bahisler  de  bana  aittir.  Ancak
söylediğim  gibi,  metodun  kendisi  Ferit  Vecdi'ye  aittir.  Bundan  dolayı
sınıflandırmanın şekli  de Ferit  Vecdi'ye aittir. Fakat diğer sözlerin hepsi bana
aittir. Onlardan ben kendim sorumluyum. Ben bu şekil  sınıflandırdım. Çünkü
“İslâmî metod”da bu vardır.  Bir'den onüç'e kadar olan sıralamayı Ferit  Vecdi
yapmıştır. Fakat sonra ben, Ferit Vecdi'nin tevhidi Islâm esasları içine almadığım
gördüm. Usul olarak tevhidi; îslâm esaslannm bir parçası olarak almamış. Ben,
tevhidi usul olarak îslâm esasları içine kattım. Ferit Vecdi, İslâm'ın tevhidi, bir
usul  olarak  almadığını  düşünmüş  olmalı.  Tevhid  başka  dinlerde  de  mevcut.
îslâm da tevhide inanır. Fakat benim kanaatime göre “îslâm tevhidi” usul olarak
başka  bir  tevhiddir.  Bu  akşam  anlatacağım  “tarih  felsefesi”nin  önemli
sütunlarından  biri  de  tevhiddir.  Bundan  dolayı  da  tevhid  Îslâmî  metodun
esaslarından biri olmak zorundadır. Ben bu yüzden tevhidi ilave ettim.
Son tahlilde ve genel olarak, ben îslâm'ı sınıflandırırken zihnimde başka bir 
eğilim sözkonusudur. Îslâm-Bilim'deki bütün meseleler, birinci bölümde 
anlattıklarım, bu eğilime uygundur. Hiçbiri yanlış değildir. Konulan başka türlü 
algılıyışımın sonucudur. Benim görüşüme göre, meseleleri anlama ve telakki 
etmeme göre, meseleleri algılayışım değişiyor. Şöyle açıklamak istiyorum: îslâm
dininin esaslan, bir; tevhid, iki; ahiret, üç; nübüvvet, dört; imamet, beş; bilmem 
adalet, altı; hacc, yedi; zekât, dokuz; bilmem tabiata yöneliş.... onımcusu; 
ibadettir...vs. desem usûl olarak yanlıştır. Benim ilgilendiğim sınıflandırma 
Kur’an'm ve Îslâmî anlayışın kendisinden zuhur etmiştir. İslâm'ın kendi usûlü 
vardır, bir esası vardır. -Ondan ne fazla ne eksik- bir esası, bir temel taşı, bir 
sütünü vardır ki o da tevhiddir. Tevhid bir manzumedir. İslâm esaslarının 
sınıflandırması bir genişlik-uzunluk sınıflandırılması değildir. Doğada bulunan 
varlıklar, deniz, dağ, taş, ağaç, insan, hayvan, filan... vs. den ibarettir demiyoruz.
Bu tür bir sınıflandırma yapmıyoruz. Doğadaki varlıklar duyulu olanlar, duyulu 
olmayanlar, duyulular, hareketsizler (donuklar), kısmen büyüme imkanı olanlar 
(bitkiler) şeklinde sınıflandırıyoruz. O vakit, bunlardan herhangi birisini yeniden
sınıflandırıyoruz. Mesela hayvanlan, omurgalılar, omurgasızlar diye, tekrar 
omurgalılan memeliler ve meme- sizler olarak, tekrar onlan, pençeliler, 
tırnaklılar şeklinde sınıflandınyoruz. Görüyoruz ki, bu sınıflandırma bilimsel bir 
gruplamadır. Yani önce bir ana grup alıyoruz, sonra onu birkaç dala ayınyoruz, 
sonra her dah bir ana grup kabul edip onu yeni dallara ayınyoruz. Bu 
sınıflandırma bilimseldir. Fakat doğadaki varlıklan sıralarsak, bu bilimsel olmaz.
Şimdi, İslâmî başkış da böyledir. İslâm bir uzunluk, genişlik yani bir alan 
sınıflandırması değildir ki, bakışı da öyle olsun, esasları da böyle sınıflandırsın. 
İslâm'ı maddesel bir şeye benzetmek istersek güneş sistemine benzetebiliriz. 
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Ortada bir güneş vardır, etrafında onun çekim kuvvetine göre gezengenler sı-
ralanmıştır. Her bir gezegen kendi yörüngesinde, güneşin etrafında dönmektedir.
Güneşin çekim alanı içinde sıralanmışlardır. İslâm inançlar sisteminde de tevhid 
böyle bir güneştir. Sonra tevhid diğer bütün İslâmî hükümleri kapsar. Diğer 
bütün esaslar ve hükümler tevhidden -ister 5, ister 50 hüküm olsun- çıkar. Hepsi 
de ancak bu esastan çıkartabilmektedir. Yani bu esas üzerine her araştırmacı ve 
alim kendesine has bir anlayış ile, her aşamada yeni çıkarımalar yapabilir

.BİRİNCİ

BÖLÜM
TEVHİ

DFERİD VECDİ'YE GÖRE TEVHİD

Ferid  Vecdi'nin  belirttiği  ilkelerin  her  yönden  mükemmel  olduğunu
kanıtlamak mümkün değildir. Çünkü bu konuda daha dikkatli bir inceleme yapı-
lırsa başka ilkeleri de çıkarmak mümkün olur. Hatta muhtemelen şimdiye kadar
değinilen  mevzulardan  da  değersiz  ve  önemsiz  değildirler.  Fakat,  buradaki
hedefimiz, İslam'ı mükemmel ve çok yönlü tanımlamak değildir. Maksat İslam
tarihine, özellikle İslam'dan sonra İran tarihine bir giriş, İran'daki Islami ruhu
anlamamıza  yardımcı  olan  özet  bir  tanım yapmaktır.  Burada  unutulan  şey  ;
İslam'ı temel bir istikra (analiz ve tahlil) değildir. Burada unutulan şey, İslam'ın
temel dayanağı, günümüz tabirine göre, akide ve düşünceler savaşını körükleyen
“tevhid”dir.  Ferid  Vecdi,  “Tevhid”in  salt  Islami  bir  olgu olmadığını  sanarak,
ondan söz etmemiştir. Halbuki, İslam Tevhidi önceleri olan “tev- hid”den çok
farklıdır  ve  eğer  ondan  söz  etmezsek  İslam'ı  iyice  tanımlayamayız.  Hatta
İslam'ın  yayılış  nüfuzuna  sebep  en  güçlü  amillerden  -ki  onu  ta-  mmlamak
herhangi bir tarihçiye vaciptir- gafil oluruz.

Elbette  “tevhicTin İslam'a özgü bir  şey olmadığı  sözünü kabul etmeliyiz.
Hatta Kur'an'm açıkça belirttiği gibi, peygamberlerin hedefi “tevhid düşüncesini
tebliğ  ve  yaymaktır”.  Fakat,  sosyolojide  “kelimeleri,  kavramları  simge  ve
sembolleri  (10)  mana-  landırma  derecesi  (Degre  de  Signification)  diye  bir
mevzu vardır, örneğin; bir kelime, bir isim, çeşitli merhale ve şartlarda tek ve
değişmez bir anlama sahiptir. Fakat bu durum şartların her birinde, onun mana
derecesi, dar veya geniş, kuvvetli veya zayıf manaları vardır. O kelimenin dış
belirtisi  olan  azamet  veya  harareti  (küçümsenişi),  etki  keyfiyeti,  ruhu  ve
algılanışı  farklıdır,  önceki  toplantıda,  dinleyenlerin  bir  sorusuna  cevaben
dediğim gibi, kalem, hürriyet, inkılab, kelimeleri, büyük Fransız devrimi öncesi
ve  sonrası  aym  anlamı  taşıyordu.  Fakat  bu  kelimelerin  mana  derecesi  ve
keyfiyeti, ruh ve algılanış biçimi farklılık gösterdi. Devrim öncesi kalem; çivi,
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çekiç, makas v.b. gibi malzemeler konumundaydı. Hürriyet hal'den biri sayılır,
bazen  de  başka  bir  yan  mana  olarak  algılanırdı.  Hercü-  merc,  kayıtsızlık,
başıboşluk,  prensipsizlik,  düzensizlik,  terbiyesizlik  gibi  Fransa'daki  hürriyet
kelimelerinden  çıkarılan  diğer  kelimelere  bakın:  Liber-  tin,  Libertinage
(serserilik). İnkılab ise, kınanmış safdışı bırakılmış bir kelimeydi; Tuğyan, isyan
her şeyi  alt  üst  eden kötü bir  şey,  topluma inen bir  bela ve musibet;  hayatı,
emniyeti, kutsallığı, toplumu yok eden bir şey ile eş anlamlıydı. Bazı vaizlerimi-
zin  sözlerine  bakın;  her  zaman  Yezid,  İmam  Hüse-  yn'i  huruç  ve  inkılab
yapmakla  itham ediyor  ve  mahkumiyeti  için  onu  asi  ve  taği  (isyan  ve  tuğ-
yankâr) sayıyor ve vaiz de bu kelimeleri, eski anlamıyla kullanıyor ve bu ithamı
isbata  değil,  gidermeye  çahşıyor.  Evet,  büyük  Fransız  Devriminden  sonra,
kalem, maneviyat, düşünce ve insaniyetin sembolü sayılıyor. Hürriyet ise öyle
bir  kutsallık  ve azamet  kazanıyor  ki,  yalan ve  uydurma da olsa  kendini  ona
nisbet  ediyor  ve  hürriyetçi  sayıyor.  İşçi,  emekçi,  bel,  orak,  çekiç,  kelimeleri
Avrupa'daki  işçi  ve  sosyalist  hareketlerden  önce  horlatıcı  ve  küçüm-  setici
kelimeler idi. Herkes hatta yalan da olsa kendi aile ve ecdadım bu kelimelerden
soyutluyor-  du.  Fakat,  19.  yüzyılın  ikinci  yarısından  itibaren  bu  kelimelerin
keyfiyet ve derecesi değişiverdi. Herkes yalan da olsa kendisinin ve ailesinin
sımfsal kökünü işçi  ve çiftçiye nisbet ediyor. Ağa, kendini ekinci ve emekçi,
patron, işçi olarak gösteriyor. “Kemangir Areş” (Okçu Areş) kitabına bakın, bu
güzel ve görkemli mitolojiyi şiir şekline dönüştüren Bay Kesraî (11). Dünyadaki
alışıla  gelmiş  mitolojik  geleneklerin  tersine  mitolojiyi  ve  trajedilerin
kahramanları büyük hanedanlar olmalıdır. En eski devirlerden itibaren doğuda
ve batıda tanrıçalar ve ilahlar veya en azından padişahlar, soylular ve mitolojik
kahramanlar  seçilirdi.(12)  (Bu ilkeyi  Aristo,  şiir  fenninde,  politika  kitabında,
trajedi ve komedi sınırlarının tayininde belirtmiştir, kahramanlar da: Prometeus,
Her kül, Aşil, Pigmaliyon.... hepsi tann veya tanrıçadırlar). Areş mitolojisinde
(Bay  Kesraî,  çağdaş  bir  görünüşe  sahip,  sosyalist  edebiyattan  etkilenen  bir
kimsedir). İran mitolojisinin büyük kahramanın soyla ve ırkla övünme sözlerini
değiştiriyor, İran ile

Turan  sınırlarını  tayin  için  “Sâri”  (Mazenderan)  den  attığı  ok,  Türkistan
semasını  katedip,  ikinci  gün  Ceyhun'un  diğer  tarafında  bir  ceviz  ağacına
saplanan, aşın vatanseverliğinden dolayı, yayı daha fazla çekmek için kendini
zorlayan  ve  attığı  okla  birlikte  ruhu  bedeninden  aynlan  “Areş-i  Kemangir”,
böyle  bir  pehlivan;  sanki  kendi  soy-sop  ve  ailesinin  ahlakının  üstünlüğü  ve
faziletlerinden söz eden, ben ülkemin mahrum ve yoksullan sınıfından, emekçi
kitlesinden biriyim diyen Bolivya gerillası veya bir Viet-Kong'dir ve “Ben işçi
çocuğuyum, çile ve derdin ürünüyüm...” diye söze başlıyor.
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Niçin?  Çünkü  çilekeş,  içşi,  kitle,  mahrum,  yoksul,  emekçi  ve  çiftçi  gibi
kelimeler 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Fransa'da, Almanya'da, Ingilte-
re'de işçi hükümetleri, Proudhon, Saint-Simon, Marx, Jeanne Jaures ekollerinin
ortaya  çıkışıyla,  doğudaki  komünist  devrimlerden  sonra,  önceki  za-
manlardakinin -bu kelimeler alçaklık ve horlama anlamındaydı- tersine kutsallık
azamet  ve  değer  kazandı.  Öyle  ki,  mitolojik  kahramanlar  da,  örneğin  Areş,
Rüstem veya Kawa ve Kuderz de kendilerini büyütmek ve övgü elde etmek için
onlara  bağlayabilirler.  Yani  süfli  ve  hor  bir  kelime,  bu  sosyal  merhalede
mitolojik, efsanevi bir görkemlilik ve kutsallık kazanır! Dolayısıyla, ben “İslam
Tevhidi”nden  söz  ettiğimde,  ona  yeni  bir  anlam  ve  mefhum  kazandırmak
istemiyorum  veya  İslam'ın  bununla  ilgili  eşsiz  ve  yepyeni  bir  görüş  ileri
sürdüğünü de iddia etmiyorum. Burada sadece onun mana sınırları, uygunluk
derecesi, etkinlik ve etki oram, bu mananın geniş kapsamı söz konusudur. Niçin
“İbrahim tevhidi” ya da İbrahim'e “Ebu'l-Enbiya” (Peygamberlerin babası) veya
tarihte  tevhid  mektebinin  kurucusu  diyoruz.  Ondan  önceki  peygamberlerin
kendileri  mu-  vahhid,  mektepleri  tevhide  dayalı  değil  miydi?  Evet  buradaki
ihtilaf mana ve mefhum üzerinde değil; onun mana keyfiyeti, niteliği ve İbrahim
(a.s) hareketinde bu mananın kazandığı yeni sınırlar ve kapsamlardadır.
İslam Tevhidiyle ilgili söylenmesi gereken en önemli mesele şudur: Tevhid, 
İslam'ın diğer itikadi ilkeleri örneğin nübüvvet, kıyamet v.s. gibi Islami 
ilkelerden biri değil, tevhid ve akidelerin hepsinin alt yapısıdır(13). Bu çok 
önemli bir sözdür, bu tabir açıkça bir kelimenin manasında bir değişiklik olma-
dan, derecesi, kapsamı, ruh ve algılanış biçiminin ne kadar değiştiğini ve sanki 
yepyeni ve eşsiz bir mefhum karşısında bulunduğumuzu bize hissettiriyor. 
İslam'da, tevhidin bu şekilde telakkisi, bu temel ilkeye öyle bir hassasiyet, 
azamet ve önem kapandırıyor ki, bir müslüman insan, doğal olarak sürekli onu 
düşünüyor, düşünce, his ve amelinde ona en ufak bir zarar ve darbe inmemesi 
için fevkalade bir dikkat gösteriyor. Onu doğru dürüst tanımaya, ona karşı olan 
ve onunla çelişen her şeyden uzaklaşmaya çalışıp, bireysel, toplumsal, maddi ve 
manevi hayatını onun üzerine kurmaya dikkat ve özen gösteriyor. Çünkü en 
küçük bir gaflet veya bu ilkeye karşı inecek ufak bir darbeyle herşey bozulur ve 
diğer işleri, haddi zatında iyi ve doğru olsa da, boş ve kof olur. Zira, tevhid 
akidelerin altyapısıdır. “Diğer akidelerin yamnda bir akide değildir” sözünün 
apaçık mefhumu şudur: “Tevhid insan hayatı- nin, düşünceleri, duygulan, 
herhangi bir şekildeki amel ve tutumlarının temel dayanağı ve kaynağıdır.” 
İnsanın dostluklan düşmanlıkları, birleşmeleri, aynlmalan, edebi ve sanatsal 
çalışmaları, ferdi ve toplumsal ilişkileri, tevhidin onlann hepsi ortak bir yol, 
mana ve ruha, tek bir yöne, Tevhid'e sahip olmalıdır

.TEVHİD

Tevhid, bütün varlığın bir yaratıcı tarafından yaratılmış olduğu, bunun (yani
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kainatın) bir malikin mülkü olduğu, bir tek rab, sahip tarafından korunduğu, bir
tek idareci  tarafından bütünsel  bir  yönetim olarak idare edilip yönlendirildiği
inancıdır. Buna; tevhid inancı diyoruz. Allah'ın birliğine olan inanç budur. Birisi
vardır ve başkaca hiçkimse yoktur. Başka irade, başka tabir, başka bir şuur ve '
kutup yoktur.  Bütün oluşta,  yaratılışta,  bütün doğada bu özgün, mantıksal  ve
düşünsel zorunluluk vardır. Bu tevhid inancının kendisinden zuhur etmektedir.
Bu inanç insanın dünya görüşünü ortaya koymaktadır. Dünyü görüşü nedir? Bu
konu, bugünkü toplumsal ve felsefi ekollerde gündemde olan, en taze, en hassas
bir konudur. Fakat maalesef bu konu aramızda hiç konuşulmamış bir konudur.

Bu, “dünya görüşü” sorunu konuşulmuş olsa dahi, biz bunu İslâmî olarak
kavrayamamışız, ya da inaçlanmıza ters bir şekilde anlamışız. Dünya görü-

şü  tam  yerleşmeden  bütün  dinî  inançlar  esas  yönlerini  ve  anlamlarım
yitirirler, bölük pörçük anlaşılırlar. Bundan dolayı, Islâm canlı bir bütün olarak,
tümel (küllî) (14) bir ruh olarak, evrensel bir hareket yolu olarak anlaşılmıyor.
Ancak parça, parça olarak anlaşılıyor. Tıpkı mütehassıs olanlar gibi. Biri  göz
uzmanı, biri diş uzmanı, biri kalp, diğeribil- mem ne uzmanı, bir başkası kan
uzmanı, sinir uzmanı, el uzmanı, ayak uzmanı, mide uzmanı vs. olabilir. Gelgör
ki  kendi  alanlarında  uzman  olan  bu  şahıslar  ellerindeki  hastanın  kişiliğini
bütünsel olarak tanımlayamıyorlar. Islâm'ın şahsım da, başka türlü değil, ancak
Islâm'ın kendi bütünsel dünya görücü ile tanıyabiliriz. O halde dünya görüşü ne
demektir? Dünya görüşü terimi; yeni olup Fransızca "Vision du Mond"dan (15)
tercüme  edilmiştir.  Dünya  görüşü  demek;  bana  ait  algılayış  biçimi,  bana  ait
tasavvur keyfiyeti ve evreni bir bütün olarak kavrayış biçimidir. Herkesin evreni
anlama ve görme şekli  başkadır.  Fakat  bunu;  yere,  göğe v.s.'ye  bakıp evreni
anlamaya çalışmak olarak anlamayın.

Bir  kabile  çobam  için  yeryüzü,  kendi  kabilesine  '  ait  meradan  ibarettir.
Merayı  çevreleyen  dağların  ardını  yeryüzünün  sonu  olarak  bilir.  Gökyüzünü
“çiluw kebapçısının takkesi” gibi etraftan yere sarkmış bir tavan olarak görür.
Kendi  merasımn  üstünü  örtmüş  bir  tavan  olarak  algılar.  Etraftaki  başka  ka-
bilelerle  savaş  halinde,  barış,  dostluk,  çarpışma  hafinde,  hayat  arkadaşlığı
halinde olabilir. Hayat onun için bunlardan ibarettir. Çobana bu etrafım saran ve
üstünü  örten  külahın  ardında  neler  var  diye  sorulduğunda  vereceği  cevap;
karanlık, yokluk,

bilinmezlik  ve  gayptır.  Etraftaki  dağların  ardım  anlayamaz  ve  asla
düşünemez. Onun gözünde bütün varlık, gözünün alabildiği yer kadardır.

Toplumun bir sınıfına ait herhangi bir kişi için de durum böyledir. Sasaniler
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devrindeki (16) sınıflı toplumlarda (17) olduğu gibi, her sınıf diğer sınıflardan
müstakildir.  Bir  sınıfta  bulunan bir  kişinin  diğer  bir  sınıfa  geçmesi  mümkün
değildir.  Toplum  5,  6,  7  sınıftan  oluşmuş  olabilir  ve  bu  sınıflar  tamamen
birbirlerinden ayrıdırlar. Böyle bir toplumda yaşayan bir insan dünyaya, evrene
baktığı  zaman  onları  sınıf  sınıf  görür.  Onun  inancına  göre  dünya  evrenin
ortasmdadır.  Eskiden  böyle  görüyorlardı.  Tabii  o  zaman teleskopla  araştırma
yapmadıkları  için  durum  böyleydi.  Zaten  uzaya  da  gitmemişlerdi.  Kendi
zihinleri ile böyle düşünüyorlardı. Onların evreni böyle görmeleri, yaşadıkları
toplumdan  etkilenen  zihniyetleri  yüzündendir.  Onlar  için  yeryüzü  evrenin
ortasında idi. Niçin? Çünkü; tanıdığı en önemli şey dünya idi. Onlar için güneş
dahil diğer bütün şeyler aynntı ve ikincil idi. Sonra yerin etrafında ve üstünde
çeşitli  felekler (katmanlar) (18) vardı. Ateş, ay, güneş feleği ve en son felek,
feleklerin  feleği  idi  onlar  için.  Yedi  ile  dokuz  gezegen  güneşin  etrafında
dönüyorlar idi. Her feleğin onu yönlendiren, çeviren bir aklı vardı. Bu aklı, onu
idare ediyordu. Ve diğer feleklerin akılları ile ilişkileri yoktu. Yani ikinci feleğin
üçüncüsüyle, üçüncüsünün dördüncüsü ile bağlantısı yoktu. En son felek olan
feleklerin  feleğine  ait  bir  akıl  da  vardı  ki,  bu  akıl  akılların  aklı  ünvanmı
taşıyordu. Diğer bütün akıllar onun etrafında dönerdi. Dünya dahi onun etrafında
dönerdi.  Bu  akıl  külli,  şerefli  ve  idareci  bir  akıldı.  Bütün  diğer  akıllara
hükmedendi. Yerin kendisi de, çeşitli unsurlardan oluşuyordu. Bunlar hava, su,
ateş ve topraktı. Bu unsurların herbirisinin kendisine göre faziletleri vardı. En
faziletlisi  ateş  idi.  Çünkü serbest  bırakınca yukan çıkmak ister,  ateş  feleğine
ulaşmak ister. Ateşin özü faziletli, kutsal ve en yüce idi. Sonra bu unsurların en
kötüsü topraktı.  Yukarıya atsan dahi aşağıya yani alçaklığa,  ulaşmak ister.  O
zamanlarda  evreni  bu  şekilde  düşünüyorlardı.  Bu  onların  dünya  görüşüdür.
Dünyaya  böyle  bakıyorlar,  içinde  yaşadıkları  dünyayı  ve  toplumu  böyle
görüyorlar, içinde yaşadıkları toplumu sımf smıf görüyor ve en kötü sınıf ondan
daha iyi sımf, ondan yüce sınıf ve ondan daha yüce sınıf şeklinde tasarlıyorlardı.
En yüce sımf tümel akıldır. Bütün sınıfları bu tümel akıl idare ediyor. Bu kast-
ların (smıf) herbirisinde yaşayan insanların özleri ve cinsleri de farklı farklıdır.
Hepsine  birlikte  insan  türü  demiyorlardı.  Genel  anlamda  bir  "insan"  yoktu.
Bazıları yüce unsurlardan oluşmuştu. Bundan dolayı özleri itiban ile şeref sahibi
ve aristokrat (18-a) idiler,  ağazâde idiler.  Bunlar  diğerlerinden farklı,  soyları-
soplan  diğerlerinden üstün  idi.  Bu  tür  insanlar  ateş  unsuru  gibiydiler.  Bütün
faziletlerini,  servetlerini,  güçlerini ve kudretlerini aldıkları  insanlar da, toprak
unsurundandılar! Onlar toprağa benzerler, kendi kastlarının (sınıflarının) feleği
olan toprağa yönelirlerdi. Aristokrat doğumlu olanlar aslen soylu olup, her çeşit
şeref  ve fazilete sahip iken diğerleri  kötü olup yan insan,  yan hayvan idiler.
Onlar  halk  yığını  idiler.  Bu  tür  insanlan  şerefli,  faziletli  kastlara  (sınıflara)
götürsen dahi, onlar
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yine de alçaklığa yönelirler.
Görülüyor ki, bir insanın düşünme tarzı, insana bakışı, insanı telakki edişi, 
sosyal hayatı anlayışı o insanın dünya görüşüne tabidir. Toplumu da, evreni de 
böyle görüyorlar. Toplumu bu şekilde algılayıp kastlara (sınıflara) bölüyorlar. 
Diğer taraftan, dünyayı bu şekilde görüp unsurlara ayırıyorlar. Top- lumlannı 
kendi dünya görüşüne göre algılıyorlar ve hayatlarını bu dünya görüşüne göre 
düzenliyorlar. Gidişlerini, felsefelerini ve inançlarım bu esas üzerine bina 
ediyorlar. Kişisel, ailevi, sınıfsal hayatın temelleri bu dünya görüşü 
doğrultusunda atılıyor ve sağlamlaştırılıyor. Bu felekler, sosyal katmanlar dünya 
görüşü doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Bu feleklerin her biri, aynı zamanda 
bir tanrıdır. Şirk dini -dine karşı din kitabında da anlatmıştım- bu çok tanrılı 
dinler, bu feleksel (katmanlı) dinler, bugün ve tarih boyunca, tarihe, insanhk 
dünyasına ve hak dinlere hükmetmişlerdir. Bu çok unsurlu dinle dünyaya 
hükmetmişlerdir

.TEVHİDİN İLÂNI

Tevhidin ilanı bu feleklerin olmadığının ilanıdır.

Çok  unsurun  olmadığının  ilanıdır.  Ne  yedi  akıl,  dokuz  akıl,  ondört  akıl
vardır ne de bunlara hükmeden bir küllî akıl vardır. Evrende bir tümel akıldan
başka hiçbir akıl yoktur. Bir Tanrı vardır ondan başka yok. Bütün felekler ona
tabidir.  Tevhidin ilam; bütün unsurların  birliğinin  ilanıdır.  Tevhidin  ilam çok
sınıflı  dünya görüşünün kaldırılması  anlamındadır.  Tarih boyunca toplumlarm
kastlara  ayrılmasının  ve  sosyal  sınıflara  ayrılmasının  kaldırılmasıdır.  Ben,
evrenin  çok  felekli  olup,  her  feleğin  bir  akıl  sahibi  olduğuna  ve  aşağıdan
yukarıya  bir  silsile  şeklinde  sıralandığına  inanmadığım  zaman,  evrenin  bir
imparatora,  bir  bütünlüğe,  bir  tek  görene,  bir  tek  yaratıcıya  sahip  olduğuna
inanmış olurum. Başka bir temsilci artık yok, başka bir rab, başka bir melik,
başka  bir  yaratıcı  yok.  Bu  benim dünya  görüşümü oluşturmaktadır,  öyle  bir
dünya görüşü ki.; tevhid üzerine bina edilmiş. Hem de şirk ve çok tanrılı dinler
üzerine bina edilmiş dünya görüşlerine karşı. Tevhidci olduğum zaman; evreni
diğerleri- ninkinden başka, tek parça bir suret halinde görürüm. Canlı bir beden
olarak görürüm (Tabiiki bunlar benzetmedir. Bu gibi benzetmeler Kur'an'da da
var.) Bu canlı beden bir ruha, bir akla ve bir şuura sahiptir. Bir his ve harekete
sahiptir.  Evren  bu  his,  hareket,  tekâmül,  şuur,  idrakin  ve  bir  tek  iradenin
tecellisidir.  O bir  tek  kudretin  tecellisidir.  O kudret  ki,  o  irade  ki;  bu  evren
bedenin bütün hücrelerine, bütün organlarına hükmetmektedir.

Bundan dolayı zihnimde beliren evren, yeni bir biçim ve şekle sahiptir. Bu
evren bir hükümete tabidir. Tevhidsiz, şirk devrindeki dünya feodalitenin (19)
dünyasıdır. Orada bir feodalizm vardır. Her bir tanrı bir feodal olup, bulunduğu
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yerde hüküm sürmektedir. Dualist (20) dinler, teslisçi (21) dinlere ulaşınca üç
feodal  kalıyor.  “Mani” ya da “Zerdüşt”  (22)  dininde iki  feodal  vardır.  Fakat
îslâm dininde ve onun peygamberliğinde feodalite rejimi mevcut değildir. Dünya
bir imparatorluk olup bir kanuna, bir hükümete, bir emre, bir fermana tabidir.
Bir kudret,  bir şuur,  bir idrak tarafından bir plana göre yaratılmıştır.  Ve öyle
olması gerekir. Buna göre de hidayete ulaşabilmek gerekir.

“Lehü'l halg'u velehü'l emr”, yani hem evreni yaratmak O'nun işi ve hem de
“idare etmek” onun işidir. Yaratma alemi ve emir verme alemi. Ben bunların ne
demek  olduğunu  pek  iyi  anlayamıyorum.  “Lehü'l  halg'u  velehü'l  emr”iki
alemdir.  Biri  yaratma  alemi  ve  diğeri  emretme  alemi.  Bunlan  pek  iyi
anlayamıyorum “Lehü'l  halg’u  velehu  1  emr”  demek  hem eşyayı  ve  varlığı
yaratmak,  hem de  onlara  idare  emretmek  yani,  hem onları  idare  etmek,  yö-
netmek hidayete  erdirmek ve hareket  ettirmek. Burada iki  iş  görünüyor.  Biri
yapmak, diğeri yol göstermektir. Yönetmek yani eşyayı yönlendirmek ve eşyayı
yoktan varetmek. Bu iki iştek bir elde toplanıyor. Bu “Lehü’l halg'u velehu 1
emr”  bilimsel  bir  doğru  ve  açık  bir  ayettir.  Bundan  dolayı  temeli  bu  dünya
görüşü olan inanç ve fikirlere sahibim. Hatta temeli bu dünya görüşü olan bir
dine, bir hayata ve yaşantıya sahibim Benim dünya görüşüm budur. Zira herkes
dünyayı algıladığı şekilde yaşamaktadır. Bu genel bir kanundur. Mesela Hafızın
divanına  bakınız;  Safeviler'in  şairlerine  bakınız,  dini  inanaçlan  hakkında
yazdıklarına balanız, hepsi öncelikle dünyayı bir şekilde algılıyorlar, daha sonra
hayatlarını bu yöne doğru düzenliyorlar.  Evren ve evrendeki herşey bir hiçtir
denildiği zaman, şair böyle bir dünya görüşüne sahip olduğu zaman, hayatı için
sağlam ve belirgin kurallara ve düzenlemelere inanabilir mi? Hayır. Evreni ve
ondaki herşeyi bir hiç olarak kabul ederse onun için hertürlü yaşam mübah olur.
Zira her ne şekilde olursa olsun, inandığı nizam bir kuruntudur. Çünkü nizam
yoktur. Sartre (23) şöyle diyor; -Kendi dünya görüşüne göre ne kadar güzel ve
doğru söylüyor- Evrende Tanrı yoksa hiçbir şeyin anlamı yok demektir. Hiçbir
şey  yoktur.  Kendisine  göre  haklı.  Peki  o  zaman ne  yapmak lazım? asi  olan
nedir? Diyor ki; “Seçimin özgürce hüsnü niyete (Bon sens) göre ise, seçtiğin şey
doğrudur. Velev ki cinayeti seçmiş” olasın. Yeter ki sen onun hizmet olduğuna
inan.  Çünkü  cinayet  ve  hizmet  iyi-kötü,  yanlış-doğru  ancak  olduğu  (vuku
bulduğu)  zaman  anlaşılır.  Biz  dünyada  bütün  nesne,  eylem  ve  olayları  o
delillerle ölçeriz, iyi ya da kötü olduğunu belirleriz. Bu deliller olmayınca her
şey iyi ya da kötü olabilir. O zaman herkes arzuladığı ve duyumsadığı gibi yaşar.
Her istediğini  seçebilir.  Çünkü artık asıl  olan tercihler  olmuştur.  Çünkü artık
ahlâkın  kriterlerini  insanlar  belirler.  Çünkü  evrende  ahlakın  genel  bir  ölçütü
yoktur.  Dostoyevski  (24)  şöyle  diyor:  “Eğer  evrende  Tanrı  kavramım
kaldırırsanız herşey caiz olur.” Bu sözü Jean Paole Sartre de kabul ediyor. Sartre
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Dos-  toyevski'nin  bu  sözünü  Kert'a  naklediyor.  Ben  Sart-  re'nin  ağzından
naklediyorum  Dostoyevski’nin  bu  sözü  meşhurdur.  Diyor  ki;  “Eğer  tanrı
kavramını ortadan kaldırırsanız, her şey caiz olur.” Bundan dolayı eğer dünyada
her  amel  caiz  kabul  edilirse,  o  zaman iyi  ve kötü amelin anlamı kalmaz.  O
zaman neyin iyi neyin kötü olduğunu kendimiz belirleriz, îyiyi kendimiz seçeriz.
Çünkü iyi subjenin dışında değil ki kendi amelini onunla ölçsü^ Diğer yandan
varlığın bir makina olduğuna, büyük bir tesis olduğuna, bir imparatorluk gibi bir
gerçeklik  ve  olgu  olduğuna  inanırsam,  bu  varlığa  bir  iradenin  hükmettiğine
inanırsam o zaman ben dünyayı özgün bir bakış ile görürüm. Nasıl görürüm?
önce evrendeki  herşeyin  bir  hesabı  olduğuna inanınm.  Neden?  Çünkü  varlık
mutlak  bir  görücü,  irade,  akıl,  idrak  ve  şuur  tarafından  yapılmıştır.  O'nun
tarafından gözetilip yönetilmektedir. Bundan dolayı hiçbir amel boşuna değildir.
Hiçbir olay anlamsız, hiçbir hareket yönsüz değildir. Her bir zerrenin, her bir
uçanın hareketinde, dönüşünde, uçuşunda ince bir hesap vardır. Bu hesap tayin
edilmiş  bir  hedefe  yöneltilmiştir.  Bu  somut  hesaba  göre  dönülür,  uçulur.  Bu
sözler, bu tür inanç, böyle bir dünya görüşü, insanlar için sorumluluk yaratır.

Ben Tann'nın tedbiri ile, O'nun eli ile aklı ve yaratma kudreti ile yaratıldım
ve  yönlendiriliyorum.  Ben  O  kudret  tarafından  gözetiliyor  ve  kontrol  edili-
yorum.  Ben bu varlığın  bir  cüz’üyüm,  bu evrenin  bir  hücresiyim.  Evren bir
hidayet ruhuna, kudretine, iradesine sahiptir. Ben de bu varlık bütününe bağlı bir
hücre mertebesindeyim. Herşeye özgü olan ve herşeye hükmeden bu ruh irade
ve akıl  karşısında  ben belli  başlı  bir  sorumluluk ve bağlılık  duyuyorum. Bu
hassas  sorumluluk  duygusu  heran  bende  nüksetmeketedir.  Bu  ne  tür  bir
mesuliyettir? Benim mesuliyetim Allah'ın karşısındadır. Ve benim mesuliyetim
diğer hücrelerin karşısındadır. Ben o hücrelere bağlıyım. Çünkü diğer hücrelerin
de doğru ve somut birer nizamları, hareketleri ve hedefleri vardır. Onlar da aynı
kudret  tarafından yönetilip  tayin  ediliyorlar.  Dünya görüşümün temeli  budur.
Tann birliğinin evrene yansıması  varlığın birliğidir.  Fakat  “teslise” inandığım
zaman, varlığı üç hükümet olarak görüyorum demektir. Üç tane ayrı hükümet,
üç tane ayn şahsiyet, üç ayrı cins ve üç ayrı öz, Seneviyete, dualiteye inandığım
zaman ya da ikiliğe inandığım zaman, iki tanrıya inandığım zaman evreni iki
parça olarak görüyorum dememktir. Evreni birbirinden ayrılmış iki ayrık kısma
bölmüş  oluruz.  Bundan  dolayı  da  toplumu iki  ayrı  kısma bölmemiz  gerekir.
Hayatı, kişileri ve sınıfları bu iyi ve kötü esaslar üzerine taksim ederiz. Yücelik
ve aşağıhk, aydınlık ve karanlık esasları, üzerine. Büyük Mani şöyle denektedir:
“Evren  karanlıktan  ve  aydınlıktan  yaratılmıştır.  Evrende  bulunan  herşey  ya
ışıktan ya da karanlıktan yapılmadır. Ya karanlık cinsinden ya ışık cinsindendir.”
Kişiler de bu esasa göre ayrılır. Mani şöyle diyor: -Mani'nin kutsal ayetlerinde-
“Yenen  nurdan  yenilen  zulmettendir.”  Dünya  görüşünün  sosyal  mücadelelere
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nasd yansıdığını görüyoruz.

Albert  Camus'un  (25)  “Veba”  adlı  kitabındaki  dünya  görüşüne  bakarsak,
orada kitabın kahramanı hayatın elli, altmış, kırk, seksen sene olduğunun ondan
sonrasımn  bir  hiç  olduğunun  farkına  vardığı  zaman,  hazza  yöneldiğini
görüyoruz. Doğruluk payı var. Çünkü mantıksal olarak da öyle olması lazım,
örnek olarak Hayyam'i (26) ele aldığımız zaman şöyle diyor: -Bugün ona isnat
edilen şnrlerden öyle anlaşılıyor, bu şnrlerin onun olup olmamasının şu an bir
önemi yok- “Evrenin soması yok, öncesi de yok ve bu önce ve sonramn arasında
belli değil. Sen şu anda bir fırsat sahibisin, daha sonra yok olacaksın. Senin için
hesap  yok,  kimse  sana  hesap  sormayacak.  ölümden  sonrası  yokluktur.  Ben
evrenin  dilsiz,  hesapsız  ve  sahipsiz  olduğunu  duyumsuyorum.  Ben  rastlantı
sonucu  veya  maddi  şartlar  altında  varoldum.  Bir  sivrisinek  gibi,  bir  zaman
varolacağım,  uçacağım  daha  sonra  yok  olacağım.  Varolup,  olgunlaşıp,
yaşlandıktan sonra yok olmak. Olay bundan ibarettir. Her ne şekilde yaşarsam
yaşayayım fark etmez. O halde bolluğun tadım, lezzetin asaletini ve heveslerin
doyumunu zirveye ulaştırmahyım. Buna itiraz edilmez, çünkü mantıksal olarak
da bu sonuca varılır. Çünkü eğer bir kimse hiçbir yerde hiçbir hesaba, hiçbir
kitaba inanmazsa,  evrenin bir  sahibi  olduğuna,  gözeticisi,  hesapçısı  olduğuna
inanmazsa,  amellerin  muhasebesine,  iyinin  kötünün  bir  kriterinin  olduğuna
inanmazsa  ve  dünyayı  dilsiz  kabul  ederse,  Jean  Paole  Sartre'nin  sözü  ile
gökyüzünü  ve  dünyayı  ahmak  hissiz,  şuursuz  anlayışsız,  idraksiz  unsurların
yığını olarak görürse, elli altmış yıllık bir ömürden sonra ölümle herşeyin sona
ereceğine inanır ve sorumluluk ortadan kalkmış olur. Böyle bir insan hayatım,
başka  birinin  iyi  yaşaması  için  feda  etmek  istese,  fedakarlık  yapmak  istese,
menfe- atlerini ve lezzetlerini başkaları için gelecek nesil için, toplum için, diğer
bigane insanlar için feda etmek istese, o adamın akılsız olması lazım. Akılsız
değil ise, aşın bir idealist olması lazım. Hayalperest, vehmperest olması lazım
Çok hisli ya da mantıksız olması lazım. Böyle birisi feda ettiği şeyler karşısında
ne elde edecektir? Neyin peşindedir? Bir hiç! Artık böyle düşünenlerin amacı
elli sene yaşamaktır. Yemek, cinsel ilişkide bulunmak ve ölmektir. Ben bütün
çıkarlanmı ve haklanmı feda edeceğim ve elime hiçbir şey geçmeyecek! Ben
yaptığım fedakarlık karşısında ne elde edeceğim? Bu şekilde düşünenler  için
hayat  cinsel  ilişkide  bulunmak,  yemek,  uyumak  ve  birkaç  gün  daha  zevk
sürmekten  ibaret  olacaktır.  Ben  hangi  mantıkla  diğerleri  için  özveride
bulunacağım?  Hangi  mantık  ile?  Ancak  şiir,  müzik,  telkin  gibi  duygusal
etkinliklerle fedakarlıkta bulunabilirim. Ama böyle olsa dahi niçin fedakarlıkta
bulunuyorsun  şeklindeki  bir  soruya  cevap  verilemez.  Beşeriyyet  için  mi?
İnsanlık için mi? Böyle bir amelin özü yüce olduğu için mi? Burada yüce ne
demektir?  Hayatın  bir  anlamının  olmadığını  düşünen  bir  insan  kendisini,
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çıkarlarını korumak için toplumda yaşar. Sorumluluk toplumun bana yüklediği
bir misyondur, ben toplumu neden dinleyeyim, kişilerden oluşan bu topluluğun
rahat yaşaması için ben neden çıkarlarımı feda edeyim? şeklinde düşünür. Elime
hiçbir şey geçmeyecek ve hiçbir çıkar sahibi olmayacağım, bu fedakarlık he-
saplanmayacak ve ben öldükten sonra da yok olacağım şeklinde düşünür. Böyle
bir kişinin fedakarlık yapması için bir mantık yok. Ancak böyle bir kimse ruhsal
telkin  ile,  edebi  duygulandırma  ile,  sanat  ile  heyecanlandınhrsa
mantıksızlaşarak, kendisini ateşe ya da suya atarak feda edebilir. Coşkuyla bir-
şeyler yapabilir. Bu idealizmdir (26-a). Bu materyalizm (27) üzerine ahlâk inşa
etmektir. Bu, dünyadaki en idealist ahlâk olur. Hem de zihinsel bir ideal üzerine
duygusal bir faraziye üzerine, mutlak duygusallık üzerine kurulmuş olur.

Fakat dindar bir kişi evrenin bir sahibi olduğuna inanır. Bir ruh tarafından,
bir  ince  hesapçı  tarafından  kontrol  edildiğine  inanır.  Kendisininin  ebedi  bir
düzen içinde olduğuna inanır. Bundan dolayı kendisini bir kervana feda ettiği
zaman yok olmuyor belki yüce bir şekle çevrilmiş oluyor. Bir yüksek dereceye
yükselmiş oluyor. Sonra da bunun karşılığında maddi ya da manevi bir mükafat
elde  edeceğine  inanmaktadır.  Böyle  bir  insan  camm  ya  da  çıkarlarını  feda
ederken bir mantık sahibidir. Pekala bu idealist bir mantık mı? Hayır. Realist
(28), aynî (29), olgusal ve maddi bir mantıktır. Bu gerçek bir yöneliş olup, arzu
edilen bir mantıkdır. Ama inanmayan bir kimseye (mantıksal ve hesapsız) canım
feda et diyemezsiniz. Onun da diğerleri gibi çıkarları vardır. Adam fedakarlıkta
bulunacak, vereceği can diğerlerinin canına katılacak ve bu maddeten ve manen
hesaplanmayacak! inanmayan bir kimse,  buna rağmen camm feda etmişse ve
adamın aklı başında ise bu duygusal bir mantık tarafından oluşmuştur. Duygusal
mantıkda mantık sayılmaz.

Şimdi sonsuzluğa inanan bir kimse, kendi çıkarlarım bu esas üzerine feda
etmeye karar kılabilir. Daha çok tekâmülü için, bütün herkesin yücelmesi için
fedakarlık yapabilir. Bütün fedakarlık pratik mantığın fedakarlığıdır. Bu aslen
bir  ahş-veriştir.  Bu  mantıklı  bir  ahlaktır.  Bunu  bize  idealist  bir  dine  sahip
olduğumuzu  söyleyenlere  karşı  bir  cevap  olarak  söylüyorum.  Ama  tevhide
inanmayan bir insana göre öncelikle herşey bir ömür içindir. Ölüm ötesi yoktur
diyor  sonra  herşeyini  feda  etmeye çalışıyor.  Hayali  ve  duygusal  bir  zihniyet
uğruna ölüme gidiyor. Niçin diye sorulduğunda cevap vermiyor.

Tevhid  esaslarına  göre  evreni  şöyle  görüyorum.  Tevhide  göre  beşeri
toplumlar birlik içinde ve bütünsel bir toplumdurlar. Niçin? Çünkü, evvela bir
ferdin yapımıdırlar,  İnsanî  bir  fert  değil!.  Bir  tekilin  bir  “bir”in yapımıdırlar.
Yani bir yaratıcıya sahiptirler. Hepsi bir Usta'nm ürünüdürler. Geçmişten bugüne
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bir buyruk ile yönetiliyorlar, hidayet ediliyorlar. Onlara bu plan doğrultusunda
bir  hayat  sürmeleri  için  peygamberler  gönderilmiştir.  Bundan dolayı  insanlar
arasında  özü  itibariyle,  hiç  kimse  diğerinden  üstün  değildir,  şerefli  değildir.
Çünkü insanlığı çeşitli tanrılar yaratmamıştır ki biri, küçük tanrının diğeri büyük
tanrının yapımı olsun,  biri  büyüğün diğeri ortancanın,  bir  başkası  küçüğünün
mahluku olsun.  Biri  nurdan diğeri  karanlıktan  yapılmış  olsun.  Hayat  bir  tek
üstadın yapımıdır. Bir tek irade ve hünerin yapımıdır. Bunun için hepsinin de
değeri eşittir. Tevhide göre evren tümel bir şekil olup sadece bir hükümete ve bir
iradeye sahiptir ve buna göre de tüm insanlık bir tür olup, bütün insanlar eşittir.
İnsanlar gerçek bir eşitliğe sahiptir ve somut bir hedefleri vardır. Çünkü hepsi
bir  akıl  tarafından yaratılmıştır.  O akim özelliği  de yarattığını  bir  hedef  için
yaratmaktır.  Aklın işareti budur. Bunun için tevhide inanan bir kimse hayatın
boş,  saçma  olduğuna  inanmaz.  Camus'un  ve  Kafka’nın  dediği  gibi!  Hayır.
Çünkü  hayat  bir  muazzam  iradenin  yapımıdır.  Böyle  olunca  da  bir  hedefe
sahiptir. Hayatın bir hedefi vardır. Bunun için ben bir kişi olarak sorumluyum.
Bu  hedefe  ulaşmam  için  “bilmem”  gerekir.  Bu  hedefi  takip  etmem  lazım.
Hedefe ulaşmak için de gerekirse herşeyden ferağat etmem gerekir. Çünkü hedef
O'dur. Aslolan hedefe ulaşmaktır. Tevhidden baktığımız zaman, evrenin birliği,
feodaliteye, varlığın çok unsurlu olduğuna, bölünmüşlüğüne karşıdır.

insanlığın  vahdeti  farklı  cinslerin  çatışmasma,  ayrımına,  çeşitli  ırkların,
çeşitli  sınıfların  ayrımına  ve  çatışmasına  karşıdır.  Böylece  tevhid  inancının
özünden insan hayatımn erekliği mantıksal olarak çıkarılabilir. Zihnimde hayatın
saçma  olduğu,  abes  olduğu  -felsefe  dilinde  absurdite  (30)-  Camus'un  ve
Sartre'nin  deyişi  ile  “absurdite”  olduğu  fikrinin  oluşmasına  imkan  yok.  Bu
sistem o kudret ve mutlak aklın eliyle oluştuğuna göre, benim evrene kötümser
bir  gözle  bakmama  imkan  yoktur.  Ben  insan  hayatına  kötümser  olarak
bakamam. Herşeyi zehir, ağu ve karanlık olarak görmeme imkan yok. Benim bu
iyimser bakışım arızî ya da geçici değildir. Ben inanıyorum ki; evren olgusu ve
gerçekliği  hak  ve  adelet  (31)  üstüne,  somut  ve  yüce  bir  hedef  için  tekâmül
yolunda yerleştirilmiştir.  Bu varlığın,  insanlığın ve hayatın bir  anlamı vardır.
Bunlar  tev-  hidden  çıkarsanıyor.  Bugün  sorumluluk  antropolojide  (32)
konuşulan  en  önemli  sorundur.  Ben  bu  büyük  kudretin  mahluku  isem,  bu
muhteşem sistemin bir vidası, düğmesi isem, bir mühendis bir sürücü tarafından
yaratılmış  isem,  doğru  yola  sevk  ediliyor  isem,  bundan  dolayı  sorumluluk
duyarım.  Dosdoğru  bir  sorumluluk.  Fakat  Sartre'nin  kurmak  istediği  bir
sorumluluk değil.  Sartre hangi dünya görüşüne sahip ki,  bu sorumluluğu ona
dayandırsın. İnsan mesuldür, ama kimsenin karşısında değil! Bu çok tuhaf bir
mesuliyet.  Albert  Camus'un  isyam  gibi.  Camus  diyor  ki;  “Ben  bu  dünyada
zulmet  görüyorum,  adaletsizlik  görüyorum,  herşey  zulüm  bu  dünyada.  Bu
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“Veba” -Veba kitabında- ya bakınız, - “Vebazedeler”e bakınız, “Yabancılar”da
da böyle, “Sürgün ve Vatan”da da böyledir- hep “ben zulüm görüyorum” diyor.
(33)

“Cihan  zulüm  ve  adaletsizliklerle  doludur  ve  dünya  günahsızların,
çaresizlerin,  hastaların  yoko-  luşlan  ile  doludur.  Bu  vebaya  yakalanışların
dünyasına isyan ediyorum, itiraz ediyorum” diyor. Kime karşı? Hiç kimseye.
Niçin? Çünkü tann yoktur dediğin ?aman, evren sahipsizdir herhangi bir kudret
tarafından yönetilmiyor dediğin zaman isyan edecek kimse kalmıyor. O zaman
kime karşı  isyan ediyorsun? Dünyadaki  günah adeletsizlik  ve zulümden kim
sorumlu? Eğer evren yaratıcıya, sahibe, buyruk verene ve hakime sahip değil
ise, isyamn kime karşı? Sen yumruklannı sıkıp havaya sallıyorsun. Bu gülünç
bir isyandır. Önce Tannyı inkar etmek sonra ona karşı isyan ve itiraz etmek!!!
Camus'nun  rhomne  revolte  (isyan  kitabı)na  baktığımız  zaman  Camus'un
felsefesinin esas itibari ile itiraz üzerine kurulu olduğunu görürüz. Diyor ki insan
itirazcı  demektir.  Eğer  insan  itiraz  etmiyorsa  insan  değildir.  Yok  olur  gider.
Diyor ki “isyan ediyorum, öyleyse vanm.” Bu Albert Camus'nun ünlü sözüdür.
Descar-  tes'in  (34)  “düşünüyorum,  öyleyse  vanm”  sözüne  karşılık  olarak
söylemiştir.  Camus  diyor  ki;  düşünmek  var  olmanın  işareti  değildir.  “İsyan
ediyorum,  öyle  ise  vanm”  sözü  doğrudur.  Senin  felsefen,  senin  antropolojin
senin hayatın, oluşturmaya çalıştığın hayat felsefen isyan üzerinedir.  “Tabiata
karşı,  bize  dayatılan  kadere  karşı,  davet  edildiğimiz  yola  karşı,  el  ve
ayakalanmızı bağlayan kayıt ve bağlara karşı, bize dayatılan hayata karşı isyan
ediyorum ve  eğer  isyan  etmesem yokum” diyorsun.  Pekala,  çok  güzel  fakat
kime karşı isyan ediyorsun? Lukers, Camus'nun üstadıdır. Milâdî yetmiş senesi
dolayında  yaşamıştır.  Lukers  büyük bir  şairdir.  Camus onun tesiri  altındadır.
Aslında “Mabet ve Veba” Lukers'e aittir. Lukers iki bin sene önce “Doğada” adlı
kitabında "isyan" temasmı işlemiştir. Camus da ondan almış. Fakat Lukers haklı.
Haklı demeyelim de, isyanında mantıklıdır diyelim. Çünkü böylesi daha doğru
olur.  En  azından  mantıklıdır.  Çünkü  Lukers  tannlara  inanmaktadır.  Fakat
beğenmiyor.  Diyor  ki;  böylesi  iyi  değil,  böyle  yaşamak  iyi  değildir.  Biz  bu
dünyada esiriz böyle yaşamak istemiyorum. Soma dünyada varolan nizama karşı
isyan ediyor. Kendi tanrılarına karşı isyan ediyor. Kendi felsefe ve dünya görü-
şüne  göre  Lukers'in  isyanı  mantıklıdır.  Fakat  ateist  (35)  bir  kişinin  isyanı
aptalcadır. İdraki olmayan, sahibi olmayan duygulan olmayan bir sisteme karşı
isyan! Bu ne tür bir isyandır? Bu itiraz yanlıştır. Eğer bir taş parçasını havaya
attığımız zaman taş geri dönüp başımı ya da kolumu kırarsa ben isyan edebilir
miyim? Eğer elim benden bağımsız bu taşı fırlatmışsa o zaman haklıyım. Haklı
olmasam da en azından mantıklıyım. Bundan dolayı asd olan şuur ve mantık
karşısındaki isyandır. Mesuliyetin de şuur, irade, bilgili bir şahsiyet karşısmda
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bir  anlamı  vardır.  Eğer  evrende  Tann  yoksa  sorumluluk  da  yoktur.  Birisinin
sorumlu  olması  demek  onu  tanıyan,  anlayan,  amelini  takip  eden,  işlerini
hesaplayan, hayatını kendi kriterlerine göre ölçen, amel ve düşüncelerini ölçen
birisinin varolması demektir. Bu sorumluluğu da o istemektedir. Bana kudret,
irade, idare vermiş sonra benden sorumluluk istemektedir. Pekala ben ona karşı
sorumluyum. Fakat böyle birisi yok ise ben kime karşı sorumlu olabilirim? Bu
Sartre'm  sorumluluğu  olur.  Sartre  şöyle  diyor;  “İnsan  diğer  insanlara  karşı
sorumludur.”  Nasıl  oluyor  bu diğerlerine  karşı  sorumlu  olmak?  Şöyle  diyor;
yapmak istediğin bir işi diğer insanların da sevebileceklerine -ki iyi işleri bütün
insanlar  sever-  inanıyorsan,  bu  işi  yaparken  diğer  insanların  da  bu  işin
yapılmasından hoşnut olacaklarını hissediyorsan bu işi seçebilir ve yapabilirsin
ve bundan da sorumlusun. Diğer bütün insanlara karşı da bu işten sorumlusun.
Siz insaflı  bir şekilde bu fikri  yargılayın. önce bir işi  yapmayı hissedeceğim,
sonra diğer insanların da bu işin yapılmasından hoşlanacaklarım hissedeceğim,
sonra böyle bir duygu sahibi olunca, sorumluluk yakama yapışacak, beni feda-
karlığa  zorlayacak,  beni  çileye,  talihsizliğe,  çaresizliğe,  yoksulluğa,  ölüm
tehlikesine zorlayacak?

Sorumluluk güçlü ve kesin bir şekilde yakamıza yapışırsa ancak o zaman
menfaatlerimizden  vazgeçebiliriz.  Ancak,  şairane,  duygusal,  romantik  mesu-
liyetler  istisna.  Bu  tür  mesuliyetler  de  insanı  kimi özverilere  sevkedebiliyor.
İnsan  bu  zamana  kadar  bir  hesabın,  bir  kitabın  olduğuna,  Tanrının  Kah-
har(zorlayıcı)  olduğuna  ve  bir  gün  hesap  soracağına,  en  ufak  bir  amelin
hesabmın  sorulacağına,  bütün amellerin  kaydedildiğine  ve  teker  teker  ortaya
çıkarıldığına,  ateşte  yanacağına,  ceza  göreceğine  inanmış  ve  ancak,
sorumluluğunun  farkına  varmıştır.  Bu  saydıklarımızı  ortadan  kaldırırsak  o
zaman  sorumluluğun  etkisi  olmaz.  Şairane  ve  duygusal  tür-  dekileri  istisna
ediyorum. Bunların hepsi inkar edebilir mi? Sonra nasıl sorumluluk hissettiğim
belli  olacak?  önce  herkes  için  bir  kural  koyuyorsun  sonra  bu  kurala  göre
mesuliyetlerini  hissediyorlar.  Burada  ben  ne  kadar  mesul  olduğumu nereden
bileceğim? Çıkarlarımdan vazgeçecek kadar mesul müyüm? Mesuliyetim beni
fedakarlığa, özveriye zorlaması lazım. Varlığımı, hayatımı heba etmeye çekmesi
lazım. Sorumluluğun böyle güçlü olması gerekir. Ne tür bir insan, hangi dünya
görüşüne sahip bir insan böyle ciddi gerçek ve ayni bir sorumluluk duyabilir.
Böyle  bir  mesuliyet  duyulmadıkça  başka  mesuliyetlerin  hiç  bir  etkisi  olmaz.
Eğer herkes kendiliğinden mesuliyet duysa hayat elbette güzel olur ama böyle
olmuyor.  Böyle  kimse  fedakarlığa  zorlanamaz.  Bazen  şairane  ve  duygusal
mesuliyetler insanı fedakarlığa zorlayabilir. Ancak insanın hayatı, menfaatleri,
lezzetleri  söz  konusu,  bencilliği  ve  cam  söz  konusu,  ailesinin  ve  kavminin
çıkarları söz konusu, hainlik ve hizmet söz konusu olunca iş değişir. Burada bir
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seçim yapmam gerekiyor. Burada kuvvetli bir elin içimi burması gerekiyor. Bir
yola iletmesi ve bir başka yoldan caydırması lazım. Kim böyle bir mesuliyet
duyabilir?  İradesiz  zerrelere,  mutlak  oyuncaklara  özgün  bir  kudretin,  kahir
gören,  şuurlu,  hesapçı  ve  dakik  bir  kudretin  hükmettiğine  inanan  bir  kimse
duyabilir.  Ancak  böyle  bir  kudreti  ve  böyle  bir  dünyayı  hissettiğin  zaman
sorumluluk duyabilirsin. Her nefeste ve hissedişte bir varlık karşısında mesuliyet
duymak, ancak bir Kahir ve Kahhar'm huzurunda duyulur idrak edilir. Ancak bu
dünya görüşü sorumluluk yaratabilir.

B  öylece  tevhid,  materyalist  dünya  görüşüne  karşı  insana  kendi  dünya
görüşünü vermektedir. Öbür yandan sofizme özellikle Hint sofizmine karşı bir
dünya görüşü vermektedir.  Tevhid bu dünya görüşünü dile getirmektedir.  Biz
kendimizi böyle bir evrende hissediyoruz. Ben evreni böyle gördüğüm zaman ve
kendimi böyle bir evrenin bir organı saydığım zaman gidiş yolum doğrulaşıyor.
Hayat tarzım belirginleşiyor. İslam'a göre insanoğlu, bu dünyada tayin edilmiş
bir mesuliyet yüklenilmiş tek türdür, özü itibarıyla yaratılıştan mesuldur. Niçin?

Burada Antropolojik bir sorun söz konusudur. Tevhidi dünya görüşüne göre
insan bu özelliklere sahiptir.
Bu konuyu tamamlamak için başlıklar halinde sırayla ve hızlı bir şekilde 
anlatmam gerekiyor. Çünkü anlattığım esaslar, İnsanî, Îslamî, tarihî, inançsal ve 
kişisel sorunların çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çerçeve saydıklarımın esasmı 
teşkil etmektedir

.İNSAN NEDİR VE NE TÜR BİR VARLIKTIR?

1- însan; evreni, tabiatı yapan kendine has bir aklın, kendine has bir
kudretin  ve  kendine  has  bir  elin  yapımıdır.  Bunları  yaratan  insanı  da
yaratmıştır.  Böylece  insan  doğayla  çok  yakın  olup,  onun  çizgisinde,
doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Ya da doğa ile iç içe bir davranış
sergilemesi  lazım.  Böylece  insan  varlıktan  soyutlanmış  ve  koparılmış
değildir.

2- însan ne tür bir yapıya sahiptir?

însan evrende tasavvur edilebilecek en yüce cevherden yaratılmıştır. Diğer
taraftan  insan  tasavvur  edilebilecek  en  kesif,  en  pis,  çökertilmiş,  alçaltılmış
unsurlardan yaratılmıştır. Bu insamn İslama göre var olan yapısıdır. İslam insanı
bu  şekilde  tarif  ediyor.  Bu  şu  anlama  gelir:  “Biz  onu  çamurdan,  balçıktan,
“kokuşmuş çamur”dan, “çömlekçi çamurumdan, tin (toprak)dan yarattık sonra
ona kendi ruhumuzdan üfledik.” deniliyor. Dolayısı ile insan
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Allah’ın ruhundan yani tasavvur edilmesi mümkün en yüce cevherden (36);
(Allah'ın ruhu lafzı bir kinayedir. Balçıkta aynı şekilde bir benzetmedir. İnsanın
yaratılışının  formülü  bu  şekilde  açıklanıyor.  Bunlar  felsefi  sözler  mi?  yoksa
fizyolojik  sözler  mi?  Balçığı  alıp  eliyle  şekillendirip  ruhundan  mı  üflemiş!?
Hayır  bu şekilde değil  tabi.  Allah inşam kelimelerin birincil  anlamıyla böyle
yaratmıyor).

İnsan böyle bir varhğa sahiptir. İnsanının varlığı diğer varlıkların yapılarına
aykırıdır. Başka bir yapıdadır. Diğer varlıkların yapısı ya maddi ve bilinendir ya
da nurani'dir.

Fakat insan başka türlüdür. İnsan balçık yada Allah’an nuruyla eşit olabilir.
Başka bir şey daha ilave etmek lazım. Nedir? İrade. İnsan özgürlük ve irade
sahibi tek varlıktır. Bu noktada da onun için mesuliyet ortaya çıkmaktadır. Başka
varlıkların sorumlulukları yoktur. Niçin? Çünkü onlar şuursuzdurlar, kendi işleri
doğrultusunda  ve  doğanın  zorunluluğu ki  Allah  tayin  etmiştir,  doğrultusunda
hareket ediyorlar. Bunun için onlar sorumlu değiller. Mesela ben bir lambayı gaz
ile doldurup fitilini içine koysam kibriti çaksam lamba yanmaya başlı- yacak,
sonra  üfleyince  de  sönecektir.  Şimdi  bu  lamba  ne  yanmasından,  ne  de
sönmesinden  mesul  değildir.  O  tamamen benim tasarrufumdadır.  Allah  diğer
eşyayı da bu şekilde kendi fonksiyonlarını icra edebilmek üzere yaratmıştır. Bu
eşyalar hiçbir zaman isyan edemezler, hiçbir şeyi red edemezler. Kendi işlerinde
reddetmeyi ve isyan etmeyi düşünemezler. Sadece insan seçim yapabilmekte ve
bundar dolayıda mesul duruma düşmektedir. İnsan neyi seçecek? Çok açık! Ben
insan  olarak,  şunlardan  oluşuyorum;  çökmüş  balçıktan  ki  yıkılışa,  kötülüğe,
lezzete eğilimlidir ve doğada bulunan tüm varhklardan daha alçak. Ben bu tür
insanların  varlığına  şahidim Hiçbir  yırtıcı  hayvan,  hiçbir  sülük,  hiçbir  pislik
onlar gibi değildir. İnsan neden halis balçıktan yaratılmıştır? Çünkü balçıktan
başka pis bir kelime yok. Balçık bile bazı insanlardan daha şereflidir. Buradaki
terimler  edebîdirler.  Bu  tabirler  edebi  tabirlerdir.  İnsan  bir  çeşit  “çömlekçi
çamurundan yaratılmıştır -ne güzel tabirler!-, “Hema, mesnun”dan yaratılmıştır.
Bu  bir  çeşit  kokuşmuş  çamurdur.  Tiksindirici  bir  kokuya  sahiptir,  -burada
insanın  kötü  yanını  vurgulamak  istiyor-.  “Çömlekçi  çamuru”  da  bir  çeşit
çökelmiş  maddedir.  Sel  sulan  çoşkulu  bir  şekilde  akarken topraktan  olan  bu
unsurlar  dibe  çökenler,  aşağıya  doğru  temayül  ederler,  hareketsiz  ve
akımsızdırlar.  Soma  sel  çekildiğinde  bu  topraktan  artıklar  kalır.  Bunun  için
Kur'an'da diyor ki "Salsâlin kel-Fahhar" yani çömlekçik toprağından yaratılmış.
İnsan neden “çömlekçi  toprağından ya- ratılmıştır? Bunun fizyolojik bir  yanı
yok. Bu tür toprak çökelti olup her zaman çökmeye meyillidir. Bu tür unsurlar
hep dibe çökmeye temayül ederler. Alçaklığa ve yıkılışa yönelebilirler. Denize
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ulaşmak için hareket etmeye çalışmazlar, hareket ve tekamül etmek istemezler.
Pis ve kokuşmuşturlar.

Peki böyle bir varlığın içinde ne gibi bir cevher olabilir? Nur? Akıl? Melek?
Hayır Allah'ın ruhu! Bunlar ilmi tabirler değil  edebi tabirlerdir.  Bu balçık ve
çökelmiş, kokuşmuş çamur Allah'ın yakınıdır. Bu dinin savunucuları olan bizlere
ve bu dinin muhalifi olan aydınlara yazıklar olsun! Hem bu dinin savunucuları
olan bizler hem de muhalifler bu dini aynı ölçüde anlamışız.  Aramızdaki tek
fark, bizlerin inançlı onların ise, inançsız olmaları. Biz dinin muhalifleri ile esas
itibarı ile fikir ayrılığında değiliz. Meseleleri aynı şekilde anlıyoruz. Farkımız
sadece bizim inançlı onların inançsız olmaları. Ama bu inançların her ikisi de
doğru değil.
Avrupalı materyalist aydınlar, genel olarak bütün dinlere, fakat özellikle İslam'a 
çatıyorlar. Bir dine mensup olmayı zillet kabul ediyorlar. Bu materyalistler 
insanın dindarlığım zillet kabul ediyorlar. Çünkü o zaman toprağa yönelir, acz 
ve yalvarışta bulunur, zilletini, küçüklüğünü, kulluğunu, esirliğini ilan etmek 
ister. Allah karşısında şahsiyete sahip değildir. Allahı takdir edip ona teslim 
olması ve onun yoluna teslim olması gerekiyor. Kendisi için hiçbir şey yok yani 
kendisi hiçbir şey değildir. Bu şekilde düşünüyorlar. Halbuki hiçbir ekolde, insa-
nın asaletine inanan ekollerde (hümanistlerde)- Hümanizm (37) tann ve tanrıları 
bir kenara koyup insanın evrene hakim olmasını, insanın bütün kulluklardan 
özgürleşmesini, asıl olamn insanın olmasını isteyen bir felsefeci ekoldür (38)-, 
eski Yunan hümanistlerinden alınmış bütün Avrupalı modern hümanistlere kadar,
Sartre'nin hümanizmine kadar, oni- kinci yüzyıl, onyedinci yüzyıl hümanizmine 
kadar hiç bir ekolde insan, insamn azameti, İbrahimî din- lerinki (39) kadar yüce
değildir. Hiçbirisinde! Allah'ın akrabası. O'ndan eldeettiğimiz tasvir, celalinden, 
azametinden, mutlaklığından aldığımız inanç, Allah'ın kendi ruhundan içimize 
üflediği inancıdır. Bu bir fazilettir. İnsanlık dillerinde bundan daha yüce bir 
beyan var mıdır? Asla! Materyalist, ya da materyalist olmayan, Allah'a tapan ya 
da tapmayan insan için bundan daha yüca faziletli bir cümle kuracak var mıdır? 
Asla! însan evrenin iradesidir. Dünyaya hükmetmektedir. Kendi yapısı gereği 
sorumludur. Kendi yapışım doğanın yapısıyla ay- nileştirmektedir. Kendisini 
madde ile aynı türden bilmektedir. Fakat kendisinin bir yarısı da Allah'ın 
ruhudur. însamn bu yam sadece maddi unsurlardan üstün değil, belki bütün 
meleklerden de yücedir; bütün soyutluklardan da yücedir? Neden? Çünkü Onda 
Allah’ın kendi ruhu bulunmaktadır? Bu ne demektir? Bu demektir ki Allah 
çekinmeksizin, beklemeksizin, ara vermeksizin, duraksamaksı- zm insandır! 
"tahlagu bihi Ahlagullah" ne demektir? Bu tekamül yolunda insamn elde etmiş 
olduğu özellikler Allah'ın özellikleridir. O halde bu insanın alçıklığı mıdır? 
İnsanın Allah ile benzerlikleri var ama bunları müşebbih ve mücessimin (40) 
felsefeleri anlamında söylemiyorum. İnsan tekamül edince Allah ile 
benzerlikleri ortaya çıkıyor. Diğer doğal varlıklar arasında Allah'a ençok yakın 
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olan insandır. Allah'ın bulunduğu en yüce zirveye, insan en çok insan, kendisini 
olgunlaştırarak o zirveye yaklaştırmaktadır. Başka bir madde, başke bir anlam 
başka bir ruh, başka bir melek, başka birşey değil, sadece, insan kendisini o 
zirveye yaklaştırabiliyor. Bu azametin bu şekilde tanımlanmasına imkan yok. 
İnsan için hiçbir materyalit ve hümanist felsefede böyle bir tanım yapılmamıştır. 
Bir taraftan insanın azameti, büyüklüğü böyle korkunç iken diğer taraftan insan 
aşağılık, tiskindirici ve kokuşmuşluğa sahiptir. İnsan yapısının formülü budur. 
Seçilmiş bir kudretten, Allah'ın ruhu ile balçık arasında tercih yapacak bir 
iradeden ibarettir. Ve hareket halinde olması gerekir. Peki hangi yolda? Bu 
hareketin yönü hangisidir. Bu hareketin yönü çok açıktır. Balçıktan başlayıp 
Allah'ın ruhuna doğru. Yol budur. "Inna Lillahi ve Inna lleyhi Raciûn" (Allah'tan
geldik ve O'na dönücüleriz). Bu yolun ismi nedir? Din. İnsan nasıl bu din 
yolunda kendisini balçıktan kurtarıp ilahi zirveye ulaşabilir? Nasıl büyük bir 
olgunlaşmanın zirvesine ulaşabilir? Burada insan hayatının felsefesi 
aydınlanıyor. İnsan öyle bir varlıktır ki, sonsuz eksilerden sonsuz artılara doğru, 
olgunlaşmaya doğru hareket edebiliyor. Böylece tevhidi dünya görüşünden, 
sorumluluğun anlamı ve hayat felsefesinin anlamı ortaya çıkmaktadır

.TEVHİD NEDİR?

Ben 1953- 1955 yıllarında şiddetli bir fikri ve felsefi bunalım yaşıyordum. O
dönemlerde, ben de bu toplumun diğer gençleri gibi, henüz güçlü ilmi ve fikri
zemin  ve  geniş  bilgiye  sahip  olmadığım  o  yaş  merhalesinde  en  tehlikeli,
ümitsizleştirici, öldürücü, intihara sürükleyici Avrupa felsefesi bunalımıyla karşı
karşıyaydım. Bu felsefi  buhranın ruhumda bıraktığı  kara ve zehirleyici  etkiyi
“Tilmiz” (Le Dicip- le=öğrenci) kitabında -P. Bourget’in eseri- izliyordum Onun
filozof  hocası  maddeci  felsefedeki  (materyalizm)  öldürücü  düşünceleri  ona
telkin  ettiği  için  hayatını  bozuyor,  herşey,  hayat,  dünya,  hatta  bizzat  kendi
varlığını  anlamsız  buluyor,  ruh  ve  kafası  zehirleniyor  ve  nihayet,  maddeci
Determinizm  mektebinin  öğrencisi,  hocasının  gözleri  önünde  intihar  ederek
hayatım kaybediyordu.

Ben o dönemlerde -kitap okuyucusu ve mütalaa ehli  olan eğitim görmüş
gençlerin, henüz “sağlam eğlenceler” ve “sanatsal işler”le kafaları karıştırma-
mıştı  ve  teen-agerism  revaç  bulmamıştı-.  Kafka,  Morries  Moterling,
Schopenhauer ve Sadık Hidayet gibi kimselerin düşünceleriyle ilgileniyordum.
Aniden mevrusi (miras kalmış) dinin sıcak, sakin, yakin dolu, alışık yuvasından
ve  gençlik  dünyasm-  mn  masumane  alanından  Avrupa'nın  ikinci  dünya
savaşından  sonra  düşünce  okyanusunda  meydana  gelen  vahşi  ve  korkunç,
temelsiz düşünceler ve haşin felsefeler alanına fırlatıldım. Varoluşçuluk (41) ile
tamşmadan önce felsefi ve düşünsel açıdan kainattaki “Allah” ve “Allah'sizlik”
arasmda  bilinçsizce  bocalıyordum.  O  dönemlerdeki  din'in  Allah'ı  beni
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doyurmadığı  halde,  “Allah'sız  varlık”  tasavvurundan  öyle  bir  vahşete
kapılmıştım ki, hayatım ile tehdit ediliyordum. O durumda, bu büyük dünyayı,
varlık, hayat ve “kendi varlığım”ı manasız buluyordum ve bir nevi “yalnızlık”
ve  “yabancılık”  bütün vücudumu kaplıyordu.  Ruhumu öylesine  sıkıyordu ki,
ufuklar  gözlerime kapkara görünüyordu.  Umutsuzluk içimi  kaplıyor,  her  şey,
hatta bütün kutsallıklar,  bütün ahlaki  ve insani  değer  ölçüleri  ve üstünlükler,
sarsık  ve  kof,  hatta  ahmakça  bir  şey  saydıyordu  bence.  Sanki  bu  haller  ve
akideler,  Allah’a  iman  sarsılışının  kaçınılmaz  sonucuydu.  Zira,  yıllar  sonra
Avrupa'ya giderek yeni ufuklar, daha derin tanımlar ve pekişmiş düşünceler elde
ettiğimde ve Sart- re'm kendisiyle tanışıp kendisiyle eserlerini etüd ettiğimde, bu
düşüncelerle,  Sartre,  Albert  Camus,  He-  idegger  ve  Jaspers  gibilerin  değişik
şekillerde  ileri  sürdükleri  görüşler  arasında  benzerliği  gördüğümde  hayrete
kapıldım. (42)

1955 yılında yazdığım makale bu tip düşüncelerimin, aynı halde ruhumda,
kalbimde, zihnimde iman ve düşüncelerimdeki şiddetli sarsılışın göstergesiydi.
Bu dönemde ben lise son sınıf edebiyat bölümü öğrencisiydim. Aynı zamanda
öğretmenlik  yapıyordum.  Arapça'dan  başka  yeterli  yabancı  dil  bilmiyordum.
ilmi  seviyem  yetersizdi,  hayatta  henüz  olgunlaşmamıştım,  üstün  zekalı
düşünürleri  çıldırtan  intihara  sürükleyen  düşüncelerden  habersizdim.  Doğru
dürüst ve yönlendirilmiş kültüre sahip olmayan toplumlarda yaşayan gençlerin
kara  kaderi  budur.  Kültürden  amacım,  kültür  bakanlığı  değil,  toplumdaki
yazarlar,  düşünürler  ve  mütercimlerin  çalışmalarıdır  ki,  düşüncelerini  ve
eserlerini  yaymada  kendi  ad  ve  ekmeklerini  diğerlerinin  ruhi  sağlıkları  ve
düşüncelerinin hidayetinden daha çok düşünüyorlar. Burada çok kısa olan söz
konusu  makale,  felsefi,  fikri  heyecanlan  temsil  ettiği  gibi  bizim  konumuzla
doğrudan alakalıdır.

“Düşünüyorum öyleyse varım” (Descartes); “Hissediyorum o halde vanm”
(Andre Gide);  “İsyan ediyorum o halde varım” (Camus).  Fakat  ben,  gecenin
ortasında, böyle bir düşünceyle karşı karşıyayım. Ben neyim? Herkesin tanıdığı
gibi miyim? Yoksa bu kılık gerisinde kendimi mi gizledim? Bilmiyorum niçin
bu  tereddüdün  dehşetinden  kaçarak  bu  mana  sığmağında  sükunet  bulmayı
arzuluyorum Ki, “ben bunlann hiç birisi değilim.”

Ben bu ikisini bulan, birbirinden ayırdedenim. Fakat ber şeyi tanımlamaya
ve bulmaya “sebep” “ben  olmama”  olursa,  bu  “ben”de  ben değildir.  Her  ne
kadar kendi özümü anyorsam da bulamadığımı hissedip, dehşete kapılıyorum.
Her şeyi ben sayıyorsam da ben değilim. O bir yabancıdır ki, aldatıcı bir şekilde
kendini “ben” olarak tanıtıyor. Fakat düşünce, bu yolu sonuna kadar izler de,
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“ben”e ulaşamazsa acı bir şey olmayacak mı?

Eğer  sorarsanız;  bu  düşünceleri  yapan  kimdir?  Halbuki  bu  “ben”  değil
midir? Ben de soranm, eğer bu, ben olursa, düşünceyi “bu düşünceleri yapan
kimdir”  kim  yaratmıştır?  “Ben  buyum”  demek  yerine  “ben  budur”
diyebileceğimi  anladığım  zaman  tamamen  “ben”imi  bulmaktan
ümitsizleşmişimdir.  Çünkü,  eğer  özümü bulursam,  ben falanım diye,  onu bu
cümleyle ifade edebilirim; “ben falandır”. Şu halde konuşan kimdir? Ben şimdi,
“her kim kendi özünü tanırsa Allah'ı tanımıştır” diyene karamsar olmuşumdur
ki; “Allah'ı tanıyan, bir hale gönül vermiş kimsedir” demek istemiştir.

İlmi  Huzur:  Bu,  maslahat  icabı  bir  yalan  olup,  düşüncenin  “ben”  dolu
insanın içine girmesini önlemek istemiştir. Ben, “düşünenle” “düşünülen” ara-
sında  fark  olduğunu  hissediyorum.  Hem  de  hissedenle  düşünen  arasmda
kendimdeki gerçek “ben”i bulmaktan, bazen de var olmasından ümidimi kesi-
yorum. Böyle bir durumda kendimde bulduğum “ben”leri “benden başka” bir
rumuzla hakikate bağlamak istiyorum. Fakat sözlerimi arifler, filozoflar, din ve
mezhep  kurucularının  sözlerine  yakınlaşmasından  korkuyorum.  Şu  halde
herşeyden daha iyisi, bu hayret aşamasında kalarak kendi benliğimi aramaktan
sakınmaktır.  Ben  yaşayabilirim,  hatta  kendi  özümün  ne  olduğumu bilmesem
bile.  Eyvah  şimdi  “dış  dünya  benin  türevidir”  sözünü  kabule  değer  bulsam,
kâinat ve “ben” ne kadar dayanıksız ve kafasız maskaralara dönüşeceğiz.

Ben  böyle  bir  durumda,  bu  dünyada  bir  kaç  dosta  bağladığım gönül  ve
alakanın, bizzat kendim, bu gök ve yeryüzü, bu boş, sessiz, geniş fezaların bir
aldatmacanın  geçici  sayesinden  başka  bir  şey  olmadığını  hissedip  çile
çekeceğim.

Ey büyük Allah'ım,  ister  varsın,  ister  yoksun,  şimdi  sana  çok muhtacım,
sadece senin var  olmana ihtiyacım var.  Ey insanlar!  bu dünyada Allah'ın  ol-
madığına yakin ettiğimiz gün, en insani görevimiz, ümitsizce fakat çok çabuk ve
hızlı  bir  şekilde;  bizden  sonra,  sabah  sevinci  ve  sabah  aydınlığının  iffeti,
akşamın  hafif  gamı,  gecelerin  bağrındaki  sırların  kendilerini  kavramak  için
bekledikleri bir “kimse” bir düşünce tarafından okşanmasına susamış bu kainat
ve varlığı  anlayan “ebedi  bir  insan” oluşturmalıyız.  Şimdi bu yalnız varlığın
çehresinde ve bu masum göğün gözlerinde; bir gün inşam kaybedeceklerse ne
yapacakları  korkusunu okuyorum. Binaenaleyh,  Allah  sadece  kainatı  yaratan,
yani  insanın,  yaradılışı  hakkmdaki  bilimsel  sorusuna  bir  cevap  değil,  varlık
anlamındadır da. Yani O’nsuz varlık, anlamsız bir kelime, kof bir varlıktır, güzel
fakat  ahmak bir  çehredir.  Allah  varlığın  manasıdır,  varlığın  cihetidir.  Onunla
hilkat hayat kazanır, tabiat canlı olur. Hedef yücelir, irade, hayat, değer ve aza-
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metli  olur  (azamet,  burada  büyüklük,  karmaşıklık,  gelişmişlik  ve  genişlik
anlamında değildir). Yaradılış, Allah olmadan, ölü naşı gibi ve değersizdir. Bir
cansızdır, insan da varlığın bir parçasıdır. “Allah varlıkta (yaradılışta) olmazsa,
kainat  anlamsız ,  ahmak, kof olur.  Bu nedenle.  “Biz ya ona anlam ve hedef
bağışlamalı  ya  da  insanı  anlam ve  hedef  sahibi  bilmeliyiz.”  sözü  büyük  bir
hurafedir.  Eski  Yunan  felsefesinde  “insan  herhangi  bir  hakkın  ölçütüdür”
düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bir nevi mantıksız ve delilsiz kendini beğenmişlik
(egocentrisme),  bir  nevi  insanperestlik  (humanisme),  dünya  topyekün  hiçtir,
varlık  (yaradılış)  koftur,  gökte  bir  şey  ve  haber  yoktur.  Yaratılış  hedefsiz,
duygusuz,  anlamsız,  şuursuz,  ruhsuzdur.  Tabiat  baştanbaşa  zulmet,  cehalet,
ahmaklık, adaletsizlikle doludur. Şu halde insan, anlam, hedef, duygu, mana ve
adaleti yaratmalıdır. “Kutsal Şehir”in (43) yazan “Jean îsoule”nin deyimine göre
bu söz “zehir dolu okyanustan bir kap su almak”tır. Bu surette karamsar bir ruha
sahip  varlığı,  ahmak  zalim,  şuursuz,  hedefsiz  bilen  beşeriyeti,  ahlak,  adalet,
üstün  hedef  ve  hayat  manasının  ilkelerine  bağlı  kılmak  nasıl  mümkün olur?
-Nitekim  bay  Sartre  veya  başka  birisi,  bu  planlann  hepsini  kendisinin  ileri
sürdüğünü ve uydurduğunu ve bunların maslahat  icabı  olduğunu bizzat  itiraf
ediyor-  bunlar  onlan  inandırarak,  bu  ilkeleri  yerleştirmek  için  fedakarlıklar,
riyazetler,  mahrumiyetler,  hatta  canlan fedayı  gerektiren işlere  mecbur  etmek
nasıl mümkün olur? Beşeriyetin asırlar boyu, ilah ve ilahelerin çirkin ve kötü
heveslere tecavüzkârane arzu ve amellerine egemen olması ve dünyadaki adalet-
sizliklere  karşı  mücadele  etmesini  istediklerine  inandığı  halde,  aynca  ilah  ve
ilahelerin cezalarından korkup mükafatlarına ümit bağladığı halde günümüzde
elde ettiği başan ortadadır. Bu gün, dün, her zaman ve her yerde biz ve tarih, her
ikimiz,  dindar,  dostluk  ve  eşitliği  ilahi  asalet  bilen  insanın,  cinayet  ve
yırtıcılığına  şahidiz.  Eğer  insan,  Allah  ve  Dünya'daki  her  hangi  bir  asalete
imansız  olursa,  tabiata,  varlık  ve  hayat  ilkelerine  aykırı  olan  bay  Sartre'm
uydurduğu ve kendi deyimiyle “iyi niyetle seçip, pratik olarak gerçekleştirelim”
adaletin  kaderinin  ne  olacağı  ortadadır!  Dinsel  altyapısı  olmayan bir  ahlakın
yerleştirilmesi “Sokrates”ten şimdiye kadar yenilgiye uğramıştır. (44)

Burada benim amacım Allah'n varlığını ve Allah'ın birliğini ispat değil, insan
açısından,  Allah’a  şiddetli  ve  kaçınılmaz  felsefi  ve  duygusal  bir  ihtiyacın
varolduğunu  göstermektedir.  Günümüz  -  beşerin  maddi,  idari,  sanayileşmiş,
dolambaçlı ve karmaşık, hareketli hayata, 19. yüzyılın Avrupa'sındaki ve yeni
asırlardaki kilise ve hıristiyanhk karşıtı, bilime düşkünlüğünden kaynaklanan din
dışı  anlayışına  gark  olduğunu  görüyorsak-  Avrupa'sında  ekonomik  beşerin,
komuoyunun  ve  eğitim  görmüş  kimselerin  beyinlerinin  tahmil  ve  empoze
edildiğini,  doğunun  yaratıcı  ve  derin  zihniyeti  (45)  (Sübjektivite),  doğulu
duygusu(46), işrak, çeşitli görüş açıları ve çeşitli kültürler, düşünceler, din ve



Endişe Yayınlan: 26

mezhepler,  anane,  örf  ve  adaletlerinin,  Avrupa medeniyetinin  çıkarcı,  maddi,
ticari, ayni (somut) objektif görüş ve anlayışı çerçevesinde tek tür bir şekil ve
biçim aldığım görüyoruz. Prof. Alexis Carrel (47)in dediği gibi bu tip insanın
“derin düşünceler, kendileriyle ilgili arifane düşüncelere kapılma ve iç inkişaflar
elde  etme  fırsatı  yoktur”;  ve  güncel  hayata  öylesine  tutsak  olmuştur  ki,  P.
Simon'un (48) deyimiyle “artık otobüsün gelmesinden başka bir arzusu yoktur”.
Allah'a daha az ihtiyaç hissediyor,  fakat  aynı halde Avrupa'nın Allahsızlıktan
dert yandığını görüyoruz. “Avrupa vicdanının bunalımı” denen şey budur. Bu
isimdeki  çok  sayıda  kitaplar,  şiirler,  o-  yunlar  ve  filmler,  tüccar  zihniyetli
Avrupa'nın kendi eliyle sarstığı imana olan ihtiyacının göstergesidir.

Sovyetler, Çin, özellikle Polonya gibi komünist rejimlerin sonlarından biri
de senelerce “beyin yıkama” (49Man sonra, eğitim görmüş yeni nesil arasında
Allah'a eğilim, dini ve irfani duyguların yeniden canlandırılmasıdır. Bu nedenle
devlet,  her  zaman  kesintide  bu  konuda  yeni  bir  önlem  almaya  çalışıyor.
Parternak ve Dr.  Jivago olayları  neydi?  Niçin,  Gagarin'e  uzaydan döndükten
sonra,  yolculuğunda  gökte  ve  hiç  bir  yerde  “Allah”ı  görmediğini  halka  bil-
dirmek için ülkenin hertarafina gitmesi görevi verildi! Modemist gravatlılar ile
gelenekçi  yobazların  aynı  konumda  olduklarına  dair  sözlerime  bir  örnektir
bunlar.(50)

Şimdi  böyle  bir  beşer,  böyle  bir  toplum ve  çağda,  böylesine  şiddetli  bir
şekilde  “Allah”a  hassasiyet  ve  eğilim  gösteriyor.  Tarihi  çağlarda  yani  tüm
toplum- ların dinci ve mezhepci oldukları zamanda, toplumun alt yapısının din
oluşturduğu sırada, “Allah” fikrinin ne kadar hareket verici olduğu bellidir. Ta-
rihçi  bu ilkeye bakarak bu görüş açısından bir çok hareketleri,  tarihi,  sosyal,
siyasi, değişildik ve gelişmeleri analiz etmeli ve değerlendirmelidir. Zira “Allah”
tarihte felsefi bir görüş ve tez olarak değil, tarihi ve ilkel toplumlarda sosyal ve
ferdi  vicdan olarak ilah ve ilaheler  duygusu ve daha genel  bir  anlamda “din
duygusu” ile içiçeydi (51). Nitekim, tarih, insan bulduğu yerde, “Allah”ı onunla
beraber görmüştür. Aynca “dinsiz” toplum tasavvur edilemez olmuştur ve bu söz
ünlü  Fransız  sosyologu  Durkheim'm  sözüdür.  Prof.  Alexis  Carrel  “Dua”  ki-
tabında diyor ki; “genel olarak eski toplum dini bir toplumdur. Her bir şehrin
mihver ve odağı, o şehrin mabedidir. (52)

Binaenleyh, bir tarihçi olarak, Allah ve tevhidi bunca önemsemem; kelami,
felsefi  veya dini  (mezhebi)  açıdan değil,  tarih ruhu ve bir  çağın mevcut du-
yarlılıklarını  tespite  çalışmaktır.  Hem  de  her  tarihçinin  temel  görevi  bir
toplumun ruh ve manasını tanımlamaktır. Zira bunlar olmaksızın tarih, olayların
değersiz, yorucu, kuru bir naklini yapmak olur. Beşerin “Allah”a olan “duygusal
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ihtiyaçlarından biri (53), tüm kainattaki kutsal ve belirgin bir yön, güvenilir bir
sığmak, mutlak bir güç'ün hissedilmesidir. Bu ihtiyacı, “ikilik” (dualizm) (20)
veya “üçleme” (teslis) (21) veya “çok tanrıcılık” (politeizm) (54) bulandırıyor.
Evren  ise  onun  karşısında  çelişkili  ve  zıt  güçlerin  çatışma  sahnesi  olarak
görülüyor.  Zerdüşt,  Mazdek,  Mani  mezhepleri  “seneviyet”  (iki  tanrıcılık),
İslam'ın  çağdışı  Hıristiyanlık  üç  tanrıcılık,  bedevi  ve  antik  çağ  dinleri  çok
tanrıcılık üzerine dayandırılmıştı.  Sadece tevhid, insana yakin, huzur ve ümit
bağışlayan “Allah”a  tapmanın  bir  şeklidir.  Tevhid,  insana  sorumluluk yükler,
varlığa (Evren)'e mana ve yön bağışlar. Başka bir deyişle, tevhid insanın maddi
ve manevi hayatındaki dini-imamn tüm etki ve eserini kapsar.
Bi'set çağındaki Hıristiyanlık ve Zerdüşt ümmetinin düşmanlıklar, tefrikalar ve 
ızdıraplannı yaygınlaştıran dini bunalım (55); bu günkü dünyanın ne kadar yeni 
ve sağlam bir itikadi mektebe susadığım gösteriyor. İslâm, tarihin kısa müddette 
gösterdiği gibi, o günkü bu fikri ve ruhsal ihtiyaca bir cevap idi. Bu din ve 
mezheplerin fikri ve itikadi bunalımlarını dikkate alırsak, İslam'ın, hareketini 
“tevhid” şiar “slogan”ıyla başlatmasının sebebi anlaşılır

.İKİNCİ

BÖLÜM
TARİH FELSEFES

İTARİH FELSEFESİ

Burada tarih  felsefesine ulaşmaktayız.  Konuyu tamamlamak için hızlı  bir
şekilde anlatmam lazım.  Felsefe  nazarında tarih  bir  takım geçmiş  olaylardan
ibarettir. îki hafta önce tesadüfen tarih felsefesi hakkında konuşma yapmıştım.
Amam bu şekilde değil yorumlamalar yapmış idim. Muhtelif olaylar ve muhtelif
toplumlar tesadüfi olarak mı oluşuyorlar, yoksa çeşitli faktörlerin etkisi ile mi
zuhur edip kayboluyorlar? Sonra bir başka yerde başka faktörlerin etkisi ile bir
başka toplum, bir başka uygarlık nasıl meydana gelir? Bu medeniyetlerde başka
başka insanlar yaşıyorlar gelip geçiyorlar. Tarih böylece kopuk, parça parça ve
bölük  pörçük  olarak  algılanıyor.  Yani  tarihte  yüzlerce  tarihi  yol  birbirine
karışıyor. Buna kopuk tarih felsefesi denilir. Evet tarihin kopukluğu. Bilimsel
tarih felsefesi tarihinin vahdeti felsefesidir. Tarihin vahdeti ne demektir? Tarihin
somut bir çizgisi vardır. Bir kervan gibidir.

Bir nehir gibidir. Tarih insan oğlunun hayatıyla başlamıştır. Bu tarihin çeşitli
dönüm  noktalan  vardır.  Bu  naktalarda  çeşitli  uygarlıklar  ve  toplumlar
oluşmuştur.  Tarihin  bu  odaklardan  geçerek  günümüze  ulaşmıştır.  Ve  bundan
sonra da devam edecektir. Tarihi akışın esasları nelerdir. Tarih somut bilimsel
kanunlar  üzerine  bina  edilmiştir.  Tıpkı  insan  hayatının  somut  kanunlan  gibi.
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însan hayatı doğumla başlar, altmış, yetmiş, seksen sene devam eder ve ömrü
tamamlanır.  Bu insan hayatının tarihidir.  İnsanlığın da böyle bir ömür çizgisi
vardır. Bu ömür çizgisi rastgele, tesadüfi ve boşuna değildir. İnce ve bilimsel
kanunlara dayanmakta ve bu kanunlar üzere hareket etmektedir. Bu bakış açısı
ile ben bir  kişi  olarak kendimi bu güne sadece bugüne değil,  tarihe de bağlı
olarak görüyorum. Tarih Nedir? Tarih felsefesinde tarih geçmiş demek değildir.
Sadece tarihten bir kesit geçmiştir. Tarih yeryüzünde insan hareketinin mecmal
(toplamı)'dır. Bir insan ömrü gibi doğumla başlayıp ölümle sona erer. Bu gün
insanlık,  ömrünün  ortalanndadır.  Kendi  tarih  felsefesine  göre  ben  bu  tarih
kervanının  bir  üyesiyim.  Bu  kervan  insanlık  hayatı  ile  başlamış  akıcı  bir
mecrada  sürüklenerek,  günümüze ulaşmış  ve  geleceğe  yönelmiştir.  Bizler  bu
geçmişin  ürünleriyiz.  Geçmiştekilerin  bütün  tecrübeleri,  bütün  faaliyetleri
icraatlerimiz üzerine etki yapmaktadır. Bugün yaşayan, hareket halindeki tarihin
mecramda  bulunan  bütün  insanlar  geçmişten  etkilenmişlerdir.  Ben  geçmişin
yapımı,  geleceğin yapıcısıyım.  Tarih budur? Fakat  tarih  omuzlanmızda hangi
mesuliyeti  yüklenmektedir?  Çok  çeşitli  tarih  felsefeleri  vardır.  Hegel'in  (56)
tarih felsefesinden bahsetmek istiyorum. O'nun tarih felsefesi kepaze bir terim
felsefesidir. Kendisinin en son olarak şekillendirdiği hali ile Allah'a karşıdır. (Bir
açıklama  yapmak  istiyorum;  Fırsat  olursa  bir  başka  oturumda  bu  konuyu
açıklamak  istiyorum.  Ümit  ederim  ki  arkadaşlar  bu  tür  genele  açık
konferanslardan beni muaf tutarlar. Bir sımf ortamında, bir ders esnasında bu tür
meseleleri  öğrenci-öğretmen  ve  ders  ilişkileri  çerçevesinde  açıklamak  daha
verimli olur. Bunları bu tür genel toplantı ve konferanslarda açıklama imkanı
yok. Birşeyi açıklayım derken bir başka konu bulanıklaşıyor, buna rağmen bu
temel  meseleleri,  açıklamak bize  düşüyor.  Temel  dinsel,  felsefi,  düşünsel  ve
inançsal  çözümler  bulmak  bize  düşüyor.  Açıklamadan  olmuyor.  Bu  esas
meseleleri  açıklamadan  ayrıntı  türündeki  meselelerin  anlaşılması  kabil  değil.
Çünkü bu esaslar düşüncelerimizin temellerini oluşturmaktadır.) Hegel Tanrıya,
karşı dini inançlara karşıdır. Kendi inancına da karşıdır. Böy- lece felsefesini bir
çıkmaza sürüklemiştir. Bütün bunlara rağmen kanaatime göre kendi çalışmaların
sonucu elde ettiğim kanıya göre Hegel'in tarih felsefesi esas itibarı ile Kurandan
çıkarılan  tarih  felsefesine  çok  benzemektedir.  Ben  aralarında  bir  benzerlik
görmüyorum. Bunun kendisi -başlı başma bir konferans konusudur.

Özet olarak Hegel Tanrıyı mutlak fakat şuursuz bir ruh olarak görüyor. (Bu
bölümleri  çok  felsefidir)  Sonra  bu  ruh  kendisini  doğada  tezahür  ettirmiştir.
Sonra bu ruh doğada olgunlaşarak doğal varlıktan insansal varlığa geçmiştir. Bu
ruh insanda olgunluğun zirvesine ulaşmıştır.  Biz ne kadar bilinçlenirsek, akla
ulaşırsak,  daha  fazla  anlayışa  ve  olgunluğa  ulaşırsak  o  kadar  çok  tanrılığa
ulaşmış  oluruz.  Böylece insan kendi  olgunlaşma mecramdan dönerek mutlak
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ruha varmaktadır. Hegel'in felsefesi bir tür "înna Lillahi ve înna îleyhi Râciûn"
felsefesidir.  O'nun  tabirlerini,  anlayışını  anlarsak  Hegel'in  tarih  felsefesinin
çatkısını, antropolojisini, yapısmı sezinleyip çıkarabiliriz, onun felsefesini doğru
olarak anlayabilir isek elbette. Hıristiyanlık bütün felsefeleri, Nietzsche'nin (57)
nihilismine (58) kadar mutlak küfür olarak ilan edilmelerinin sebebi bunların
şirke karşı olmalarındandır. Bu felsefelerde tahrif edilmiş kavramlar olan, Tanrı,
ahiret,  din  gibi  kavramlar  yüzünden,  kendilerini  din  karşıtı  ilan  etmişlerdir.
Fakat  bizim  sahip  olduğumuz  dini  kavramlar,  bizin  evreni,  maddeyi,  insanı
telakki edişimiz ve algılama şeklimiz, Kilise tarafından mutlak küfür olarak, ilan
edilen, maddeci ve din karşıtı olarak tekfir edilen bu felsefelere daha yakındır.
Bizim  fikirlerimiz  onların  kavramlarına  daha  yalandır.  Daha  başka  tarih
felsefeleri vardır ama onlardan bahsetme imkanımız yok.

Burada bir soru öne çıkmaktadır. Başlangıçtan bugüne göre tarih boyunca
insanoğlu ne ile iştiğal etmiştir? Tarih boyunca neyi araştırmıştır? Asıl olarak
insanoğlu ne yaptı, ne yapıyor? Eğer tarihe sonsuz bir ırmak dersek geçmişten
geleceğe akan bir ırmaktır dersek, bunun sonu nereye varacaktır? sorusu akla
gelir. İslâmî bakış açısına göre tarihin esasları nelerdir? Bu tarihin ırmağı hangi
denize  dökülecek?  Peygamberlik  ve  dinin  ölçülerini  dikkate  alırsak  kişilerin
tarihsel sorumluluğu balçıktan kurtularak, iradesi ile balçıktan kurtularak ilahi
zirveye yani Allah'ın ruhuna, kendisinin yüce olan yanına, kendisinin iyi tarafına
yaklaşmaktadır.  Böylece  insan  iradesi  ile  kendisinin  balçık  olan  kısmından
kurtaracaktır.  Allah'ın  ahlakı  ile  ahlaklanacaktır.  Dinin  misyonu  budur.  Bu
konuma irade ile, ilim ile, görüş sahibi olmak ile ulaşılır. İslam'ın her zaman
bahsettiği ilim bu ilimdir. Bu ilim ne fıkıh, ne fizik, ne kimya, ne usûl değildir.
Hikmettir(59). Ama felsefe değil hikmettir. Hikmet görüş sahibi olmak demektir,
bilinçli olmak demektir. İnsan, iradesi bu bilinç ile marifet ile, bu irfan ile, bu
aydınlık bilinç ile yüceliğinin anlamına, bu ilim ile hidayetine ulaşır. Hikmetin
anlamıyla bu balçıktan Allah'a giden çetin yolu tırmanabilir. Buna hikmet denir.
Dinin, dindarlığı hedefi budur. İnsanlık tarihinde böylece doğru bir istikamete
yönelir.  Bu  ömür  sürecinin  ismi  tarihtir.  Sonuç  olarak  kişinin  tarih  felsefesi
balçıktan Allah'a doğru bir haraket içinde bulunmasından ve bundan da sorumlu
olmasından ibarettir. Bunun gibi insanlığın tarihi de ömrü süresince balçıktan
göçetmesi  ve  bundan  mesul  olmasıdır.  Hareketinin  başlangıcında  maddeye,
donukluğa, durağanlığa, cehalete,  bilinçsizliğe daha yakındır.  Giderek Allah’a
yönelecek ve uluhiyete dönecektir.

Allah'tan geldik, tekrar ona döneceğiz: "Inna Lil- lahi ve Inna İleyhi Râciûn”

Bunlar  çok önemli  meselelerdir.  İnsan iradesi  ile  bu kurtuluşa nasıl  erer?
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Balçıktan  Allah'a  nasıl  felah  bulur?  Hangi  vesileyle  bu  çökelmiş,  katı,  ko-
kuşmuş, piskokulu, çamurdan özgürlüğünü elde edebilir? Uçabilir? İlahi miraca
yükselebilir?  Hangi  vesile  hangi  hidayet  ile  ulaşabilir?  Hikmet  ile  burada
hikmeti bir başka anlamda kullanıyorum yani ibadet anlamında, ibadet yakarış
değildir. Yarakış ibadetin cilvelerinden birisidir. O zaman ibadetin anlamı nedir?
ibadet  doğadaki  bilimsel  kanunları,  ruhtaki,  manadaki,  kanunları  tanımak
demektir. Bu kanunlar bilimsel kanunlardır. Bu kanunlar evrene Allah'ın eliyle
yazılmış  ve  düzenlenmişlerdir.  Bu  kanunlar  insanda  ve  kullukta  yazılmış  ve
düzenlenmiştir.  ibadet  demek  insanın  iradesini  bu  bilimsel  kanunlara  tabi
kılması  demektir,  insanın  bu  bilimsel  kuralları  tamyıp  takip  etmesi  lazımdır.
Kurtuluşa ve kemale ermenin yolu budur. ilim ve ibadet ile olgunluğa ulaşılır,
ibadetin anlamı budur.

Bir ziraat mühendisi ile okuma yazma bilmeyen bir bahçevan arasındaki fark
nedir? Farkı şöyledir; bir ziraat mühendisi bitkideki, topraktaki, su ve havadaki
kanunları bahçevandan daha iyi bilir ve takip eder. Bahçevan isyancıdır. Çünki
ibadetini yerine getirmemektedir. Yani bahçivan Allah’ın vaaz ettiği toprak ve
bitkideki  kanunları  takip  etmiyor,  botaniği,  meyve  yetiştirmesini,  bitkinin
olgunlaşması  için  gerekli  koşullan  bilmiyor  ve  izlemiyor.  Bundan  dolayı
meyveleri afetlerden, zararlı etkilerden koruyamıyor ve doğal zorunluluklardan
kurtulamıyor.  Öbür  taraftan  mühendis,  hangi  yollarla  doğal  zorunluluklardan
kurtuluyor  ve  kendi  iradesini  kullanıp  istenilen  meyveyi  elde  ediyor?  Tabi
kanunlara uymakla, onları ısrarla ve dakik olarak izlemekle elde ediyor. Ihtiyath
bir  şekilde bitkide var  olan kanundan öğrenmekle elde ediyor.  Bu kanunlara
isyan  etmekle  değil.  Böyle  yapmakla  inşan  zilletten,  aşağılıktan,  yıkılıştan
kurtulur. Böylece miraca, olgunluğa yükselebilir.

Bu kanunları tanımak maddiyat olarak anlaşd- mamalıdır. Çünkü İslam'da
maddiyat  ve  maneviyat  ayrımı  mevcut  değildir.  Madde  de  mana  ölçüsünde
kutsaldır. İkiside bir el tarafından bir fabrika tarafından imal edilmiştir. İslam da
dualizm yoktur. Allah yukarıda değil ki aşağısı kötü olsun ve yukarısı iyi olsun.
Varlık  tek  kalıplı  bir  vücuttur.  Bir  tek  sultanı,  hakimi,  bir  tek  amiri  vardır.
Bundan dolayı  Islamda yüce,  aşağılık,  madde,  mana sınıflandırılması  yoktur.
Bunlar  anlamsız  şeylerdir.  Asi  olan  kanunları  tanımaktır.  Bu  kanunlar  ilahi
kanunlardır.  Bunlar  Allah'ın  iradesinin tecellisidir  ve onlan tanımakta ilimdir.
Genel olarak bu kanunları izlemek kurtuluş ve tekamül yoludur. Bu kanunları
takip ettiğin ölçüde bu kanunları  bağlarından kurtulabilirsin.  İlim burada öne
çıkmaktadır. İnsani ve ahlaki meselelerde de böyledir. "ma halaktû'l cinne ve'l
inse illa liyağbudun" Burada "liğaybudun" olacağına "liyağrifun" olsaydı. Allah
arapça bildiğine göre "liğaybudun" demek cinleri ve insanları ibadet etmekten
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başka bir şey için yaratmadım demektir. Buradaki ibadeti sadece yakarış olarak
anlamayın. Burada cinler ve insanlar benim için namaz kdsmlar, oruç tutsunlar
anlamı çıkmıyor. Ne diyor "liğaybudun" diyor. Buradaki ibadet ediniz demek,
beni  tanıyınız  demektir.  İbadet  ediniz  yani  beni  tanıyınız!  gibi  anlamlar
çıkmıyor.  İbadet  ediniz  demek  ibadet  ediniz  demektir.  Tabii  ki  ibadet,
kanunlarını tanımak, takip etmek, ilahi gidiş kanunlarını takip etmek demektir.
Doğal varlığı ve ruhsal varlığı tanımak ta yakarış türündendir.

O halde ben bu kanunları nasıl izleyebilirim? önce ilahi varlığı ve gidişatı
tanımak ve ardından kulluk etmek ile izleyebiliriz. Bu kulluk inşam balçıktan
Allah'ın nuhuna götüren bir kurtuluş yoludur.

Îslâmî tarih felsefesine göre tarih, iki sımf arasındaki savaştan ibarettir. Hak
smıfı ve batıl sınıfi. Tarih boyunca bu iki kutup savaş halindedir. Îslâmî tarih
felsefesi, tarihi her zaman bir mücadele olarak görür. Barışçı bir bakış açısına
sahip değildir.  İslam demek,  Allah'ın  iradesine teslim olmak demek ve diğer
bütün iradelere, bağlara,  zincirlere insana empoze edilmiş şeylere karşı  isyan
etmek demektir.  Doğal olsun,  fıtrî  olsun,  toplumsal olsun,  hangi yolla olursa
olsun insana dayatılmış bütün kayıt ve bağlara karşı isyan etmektir. Birtek “O”
hariç.  İnsan,  Allah’a  teslim  olduktan  sonra,  Allah  ile  eşitlendikten  sonra
otomatik olarak kendisini kötülüklerle mücadele etmenin ve çarpışmanın içinde
bulur.  Allah  onu  kendisinde,  toplumda  bulunan  balçık  ile  sürekli  bir  savaşa
çağırır. Hedefi kurtuluş ve özgürlüktür. Bu iki sımf, hak ve batıl sınıfları hep
savaş halindedir. Ne zamandan beri? Ademden itibaren bu savaş başlamış ve bu
zamana kadar devam etmiştir. Biz her zaman ve her yerde bu savaş sahnelerinin
birisinde yer alıyoruz ve almamız da lazım. Aym zamanda bundan sorumluyuz.
Bu savaş sadece bir zamanda, bir devrede, bir tür çatışma olarak ortaya çıkmıyor
ki banş sağlansın.

Böylece  anlaşılıyor  ki  İslâmî  tarih  felsefesine  göre  tarih  hak  ve  batıl
arasındaki çatışmadır. Tevhidin şirke karşı olmasıdır. Sosyal hak ve batıl savaşı
demek  eski  topluma  karşı  yeni  toplumun,  ahlakî  hak  ve  batıl  savaşı  zillete,
aşağıhğa,  kulluğa,  cehalete  bilincin,  tekamülün,  hareketin,  şuurun,
mücadelesidir.  Bütün  bu  boyutları  bir  tek  hakikatin  değişik  yönleridir.  Bu
hakikat Allah'ta son bulacak, geleceğe yönelik bir hareket halindedir. Meseleyi
bu  şekilde  anlamak  gerekir.  Felsefe  platformunda  hak  ve  batıl,  toplumsal
cephede adalet ve zulüm, İnsanî cephede zillet, alçaklık, küfür ile din, hep bu
hakikatin çeşitli boyutlarıdır. Bu hakikat îslâm tarih felsefesidir.

Bu  savaş  Hz.  Adem  ile  başlamış  önderlik  vasıtası  ile  peygamberliğin
hidayeti aracılığı île çeşitli çağlarda çeşitli kavimler arasmda sürmüş, peygam-
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berler, peygamberlerin dostlan, alimler ve tebliğci- ler yolu ile bu büyük din bu
yüce  savaş  bozulmayla  yüz  tutmuş  tarihsel  bazı  hareketlere  rağmen  sürekli
devam etmiştir. Bu savaş sürekli olgunlaşarak son din olan îslâm'a ulaşılmıştır.
Ben  bir  Müslüman  ve  bir  Şiî  olarak  anladığım  tarih  felsefesini  ve  siyaset
felsefesini  anlatmak  istiyorum.  Bir  Şiî'nin  bu  disiplinleri  nasıl  anlaması
gerektiğini anlatıyorum.

Bu savaş îslâm ela son bulmadı. Çünkü bu savaş tarihi bir savaştır. Savaş
geçmişe ait değildir. Savaş tarihseldir. îbrahim bu savaşm bir sahnesinde, Yahya
bir sahnede, Zekeriya bir sahnede ve îslâm peygamberi başka birsahnede. Peki
îslâm  peygamberi  ile  bu  savaş  tamamlandı  mı?  Asla.  Peygamberliğin  sona
ermesi dinin ve bu hak ve batıl arasındaki savaşın sona ermesinden farklı bir
olaydır. Bu savaş aydınlar ile ki Beni îsrailin peygamberlerinden üstündürler ve
onlann yerini alabilecek durumdadırlar, devam edecektir. Benlik bilincine sahip
hidayet ilmine sahip insanlarla bu savaşm devam etmesi lazım. Aydın toplumuna
karşı  hikmet  sorumluluğu,  önderlik  sorumluluğu  taşıyan  kimsedir.  Aydın  bu
anlamdadır. Aydın bilim adamı, uzman, araştırmacı, filozof değildir. Aydın öyle
bir kimsedir ki, peygamberin belirttiği gibi: "Medadûl ulemai Efdalu min dima
iş-şehid"  yani  "ahmin mürekkebi  şehidin  kanından  daha  faziletlidir"  gibi  bir
kimsedir.  Burada hangi  alimden bahsediyor? Peygamberlerin bilgisine benzer
bir bilgiye sahip olanlardan bahsediyor. Bu ne demektir? Peygamberlerin bilgisi
türünden  demek,  onlara  vahiy  gelir  anlamında  mı?  Hayır.  İleri  görüşlü,
sorumluluk  sahibi  olmasından  ötürü.  Hangi  filozof,  hangi  alim,  hangi  ileri
görüşlü böyledir, hangileri böyle değildir? Bunlardan toplumsal benlik bilincine
hidayet  duygusuna,  ileri  görüşlülüğe  sahip  olanlardır.  Bilim  sahibi  ve
aydınlanmış olanlardır. "Yuazzifehu fi kalbi men yeşaî” gibi olanlardır. Fıkıh,
usul bunlan okumuş olması değildir. Bir kimsenin kalbine nur üfleyecek duruma
gelmiş  olması  demektir!  O  aydın  benlik  bilincine  sahiptir.  Tarihin  ve  fikrin
yönlendiricisidir.

Ben  İslâm'da  sonun  kabul  edilemezliğini  görüyorum.  Peygamberlik  sona
ermiştir, ama bu savaş devam edecektir. Şia, İslâmî bu şekilde algılamıştır. Şia,
İslâm'ın mirasını bu şekilde devralmıştır. Bazılarımız şöyle der: Dinin esasları
üçtür, mezhebin esasları iki tanedir toplam beş eder. İslâm şia ile sınırlı değildir.
Sen kendin sınırlısın!! Şia kendi inancına göre İslâm peygamberinden sonra bu
hak ve batıl adalet ve zulüm arasındaki savaşm önderliğini ve yol göstericiliğini
devralmıştır. Ama bu savaş tarih ile başlamıştır. Şia İslâm tarih felsefesinin mi-
syonunu devam ettirme konumundadır. Şianın inancına göre İslâm tarihinde bu
savaşın  devam  ettiğini  görüyoruz.  Nasıl?  Şianm  toplumsal  ve  siyasal
felsefesinde peygamberlik, genel anlam itiban ile imamet ile devam etmektedir.
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Çünkü imamet genel olarak peygamberliği de kapsamaktadır. Çünkü imamet ya
da önderlik, rehberlik, örneklik demektir. Bu anlamda peygamberler de imamdır.
Bundan dolayı  şianm imamet inancı  savaşın devamı anlamını taşır.  Fakat  bu
savaş Adem ile başylayıp Hateme (Peygamberimize) kadar devam etmiş sonra
bu vahiy sancağı peyder pey imamete ulaşmıştır. Vahiy ekolü yani İslâm ekolü
imamet ile devam etmektedir. İslâm sadece bir kitaptan mı oluşmaktadır? Asla.
İslâm ile diğer dinler ve felsefi  ekoller arasındaki en önemli farkalrdan birisi
şudur: Onlar sadece birer doktirin, birer ekol, birer din ya da birer kitaptırlar.
-Yersel ya da göksel bir kitap olsun fark etmez- İslâm ise hem bir kitap hem de
bir toplumsal kurallar manzumesidir. Sadece bir kitap değildir İslâm.

Bu sistem peygamberler vesilesi ile gelmiştir ama onlarla son bulmayacaktır.
Hem de bunun sadece müslümanlar tarafından değil bütün insanlar tarafından
bilinmesi lazım. Ve zaten sona ermemesi gerekir. İslâm peygamberinin önderliği
devam  edecektir.  Yani  imamet  tarihsel  olarak  peygamberliğin  devamıdır.
Peygamberlik, imamet rejimi ile, imamet hükümeti ile ve imamet önderliği ile
devam  edecektir.  İmametin  tarih  felsefesine  göre  imamet,  savaşın  devam
ettiricisidir.  Bu mücadele peygamberlerin hidayeti  ile adalet  ve zulüm saflan,
hak ve batıl saflan, halk ve mele (yönetici sınıf) safları arasında tarih boyunca,
her zaman ve mekanda cereyan etmiştir. Sonra Şia'ya ulaşmıştır.

Tarihe baktğımız zaman îslâm önderliğinde bir kopukluk olduğu gerçeği ile
yüzyüze kalıyoruz. Kitap var ama önderlikte kopukluk var. Buna da şü olmayan
müslümanlar endişeye kapılıyorlar. Bu noktada tarihsel kötümserliğe düşüyorlar.
Tarih felsefeleri  kopukluğa uğruyor.Tarih felsefeleri  artık bu noktada işlemez
hale geliyor. Hak ve batıl arasındaki savaş Adem'den başlıyor, son peygambere
kadar devam ediyor,  fakat  peygamberden sonra sona eriyor!  Hak ve adaletin
cihandaki  hükümranlığı  bitti  mi?  Hayır.  O  zaman  nasıl  anlaşılması  gerekir?
Kimse bilmiyor, hiç kimse bilmiyor. Hiç bir müslü- man Emevi (60), Abbasi
(61), Gaznelileri (62) ve on- lann saltanatlarını tarih sürecinde hakkın ve adale-
tin devam ettiricileri olarak kabul etme bedbahtlığına düşemez. Hiç kimse yok.
Peki o halde ne olacak? Ne yapmak lazım? 14. yy'da, 13. yy’da ve 15. yy’da
olduğu  gibi  neyin  arkasmdan  gidilmişse  yenilgi  görülmüştür.  Adem'den  son
peygambere kadar süren savaş acaba yenilgiye mi uğradı? Evrende nura karşı
karanlık galip mi geldi? Böyle bir tasavvur nasıl yapılabilir ki! O halde nasıl
düşünmemiz lazım ki bu savaş devam etsin. Şia imametle peygamberliği özgün
bir  şekilde  özgün  bir  anlayışla  kavrıyor.  Bu  kavrayışla  cihana  hükmetme
yolunda, dünyada adaletin istikrara kavuşturulması, hakikatin devam etmesi için
insanlığın önderliğini üstlenmiştir.
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İSLAM TARİHİ NE İŞE YARAR

1- İslam tarih ve medeniyeti; insanın, genel tarihin birleştirici halkası
ve eski  beşeri  medeniyetlerin  mirasçısıdır.  İslam, Mezopotamya,  Mısır,
Hind,  Çin,  İran,  Yunan  ve  Roma  medeniyeti  miraslarım  alıp  kendi
medeniyet kalıbına dökmüş, yaşlanıp düşüşe uğradıktan sonra, o mirası
topye- kün yeni Batı medeniyetine devretmiştir.  Eski  insanın maddi ve
manevi tecrübelerini günümüz insanına nakleden İslam'dır. İslam'ın dakik
olarak tanımlanması ise bu büyük öneme haiz olan intikal ve devretme
niteliğini bize aydınlatmış olur.

2- Ünlü bir kuram olan “beşeri tarihin vahdet ve birliği” (63) görüşünü
inceleyebilmek  için  İslam'ı  incelemek  gerekir,  çünkü  bu  inceleme  ya-
pılmaksızın medeniyetler silsilesinde meçhul bir halka var olur ve bizim
tarih ile ilgili görüş açımıza darbe indirir. Bizler ise bazı batılı tarihçilerin
yazdıkları genel tarih kitaplarında bu eksikliği,

İslam'a yeteri kadar eğilmediklerini hissediyoruz.

3- Tarih konusundaki genel görüşlerin tümünü inceleyip, tenkit etmek,
tarih felsesefi, tarih ilmi ve fenni diye anılan bütün ekollerin doğruluğunu
veya yanlışlığını bilebilmek için İslam dini, medeniyeti ve tarihini, genel
anlamda İslam maarifini ayrıntılı olarak tanımlayıp, tesbit etmek gerekir.

4- Sosyoloji,  özellikle  tarih  sosyolojisi,  en  geniş  ve  en  zengin
toplumlan İslam'da bulabilecektir. Zira İslam toplumu bin seneden fazla
çeşitli  ırksal  ve  milli  unsurların  karşılaştığı  bir  odak  olarak,  bir  çok
tecrübelere ve çeşitli medeniyetlerin çok geniş bir alanda bütünleştiğine;
bir çok hara- ketlere, düşüncelere, birleşme ve çözülmelere, yükseliş ve
düşüşlere şahit olmuştur. Burada sosyoloji -ki devamlı bir şekilde en fazla
tarihe  muhtaçtır-  en  teçhizatlı  ve  en  bilimsel  laboratuarını  buluverir:
Toplumbilimin genel konularım, mürekkep (bileşik) ve karmaşık İnsanî
toplumdaki ilişkiler, düğümler ve müphem açılarını tanımaya olan şimdiki
çabasına ışık tutar. Böyle büyük, karmaşık ve bileşik (mürekkep) İslam
top- lumundan bir çok destek sağlar. Özellikle İslam tarih ve medeniyeti;
bütün diğer medeniyetlerden daha yakın ve daha belirgindir. Bu nedenle
de etüd edilmesi daha güvenilir ve kolaydır.

5- Din  ile  medeniyet  ilişkisi  insan  bilimciliğinin,  özellikle  tarih
sosyolojisi  ve insan tammlayı-  cılığımn en ciddi  meselelerindendir.  Bu
meseleyse İslam tarihinde en aydın ve açık bir şekilde gözükmektedir.
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Din sosyologları;  Max Weber(64),  Durkheim (65),  Levy Bruhl(66) ve bu
dönemdeki La Brass (67), J.  Bercque (68), Toynbee (69) gibi kimseler din'in
toplumda müsbet veya menfi bir öge olarak sosyal ilişkiler üzerindeki etkisini,
eski toplumla- nn altyapısı oluduğunu, genel olarak, din'in toplumun tarihi seyri
ve beşeri medeniyetlerdeki pay ve rolünü incelemektedirler. Yaptıkları inceleme-
lere  dayanarak  bazı  görüşler  ileri  sürüp  onu  daha  iyi  tanımlamaya
çalışmaktadırlar. Evet bu gibi kimseler, toplumbilim dalı olan bu yeni bilim da-
lıyla ilgili istediklerini İslam'da en iyi bir şekilde bulabilirler. Avrupa'nın “yeni
çağlar”da  din  ile  ilgili  yargıları;  bu  gün  entellektüeller  ve  bilgili  kimselerce
genel bir kanun olarak nitelendirilmiştir. Yeni çağ ve Avrupa rönesansınm tarihi
tecrübesi  şundan  ibarettir;  Hıristiyanlık,  dinsel  ruhun;  kilisenin  Ortaçağda
Avrupa toplumu üzerindeki  egemenliği,  Batı  medeniyetinin  akışını  durdurdu.
Hıristiyanlığın toplumdan kiliseye sürülüşüyle birlikte medeniyet ve ilim gelişti.
Yeni  medeniyet  ise  kendi  gelişimi  ve  yükselişini,  Hıristiyanlık  engeli
medeniyetin önünden kaldıran en- tellektüel ve aydın düşüncelilere borçludur.
Evet,  bir  çok  gerçeklerle  doğrulanan  bu  önemli  tecrübe  genel  olarak  “Din,
medeniyet ve ilimle çelişmektedir, ikisini de esir ederek, gelişmelerini engeller”
şeklinde dünya kamuoyuna aşılanmıştır. Bu düşünce bütün dünyada parlak tarihi
bir deneyim olarak nitelenmiştir. Bir çok ülkelerde, özellikle İslam ülkelerinde,
bu cümleden İran'da büyük siyasi, toplumsal ve düşünsel hareketlerin kaynağı
olmuştur. Fakat “Din, medeniyet ve ilmin gelişimine bir set olmuştur” hükmüne
sadece bir cüz'ün(Hıristiyanhğın) incelenmesiyle varılmıştır ve bir tek örnekten
alman sonuç bütün dinlere mal edilmiştir. Bu ise en temelsiz ve çarpık is- tidlâl
(akıl  yürütme)  şeklidir.  Zira,  bildiğimiz  gibi  bu  şekil  genel  hükümleri,
genelleştirme  “bir  tümün bir  çok  cüzlerini  incelemek”  (tüme varım)  yoluyla
çıkarmak gerekir. Buna rağmen, bu gün Ortaçağ Hıristiyanlığında bulduğumuz
şeyleri  genel  olarak  “din”e  mal  etmişizdir.  Ve  bu  hüküm ve  önyargı,  bütün
toplumlarda son iki asır boyunca, kesin bir ilke şeklinde çok önemli ve çarpıcı
etki  bırakmıştır  (70).  İslam  tarih  ve  medeniyetindeyse,  din  toplumlann
yapısında, onlann yükseliş ve düşüşünde kendi haysiyet ve şahsiyetini açıkça
ortaya koymuştur. İslam'ın bu konudaki hayret verici yönü, Roma medeniyetinin
Hıristiyanlığa eğildiği gibi bir medeniyet kurucusu olmasıdır. Aynca hem İslam
hem de İslam medeniyeti, çağımıza en yakın mezheplerden ve en büyük tarihi
medeniyetlerden olduğu için bu araştırmamız daha iyi sonuç verebilir.

6- Biz  (hem müslüman hem de  Iran'lı  oluşumuzdan  dolayı)  ondört
asırdan beri, İslam medeniyetinin oluşumunda ve de büyük tarihi olayın
meydana gelişinde büyük ve önemli payımız vardır. İslam'ın tanımlanması
-din,  tarih  ve  medeniyet  açısından-  aynı  zamanda  İran'ı  da  tanımla-
maktadır. Genellikle vatanseverlik ve İran sever- lik duygularıyla tarihe
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Iran'h ırk'ın asaleti ve büyüklüğünü göstermek için eski medeniyet eser ve
iftiharlarımızın  anısını  (ifrat  ve  abartma  şeklinde)  canlandırmakla
yetiniyorlar.  Hatta  bu  yolda  başarılı  olabilmek  için  İslâm  tarihi  ve
medeniyetini yermeye ve görmezlikten gelmeye çalışıyorlar. Yaptıkları bu
iş çok beceriksizce olup, tutuculuklarından kaynaklanıyor ve hedeflerini
de yok ediyor. Halbuki Iran'lı Irk, İslam medeniyetinin görkemli ve göz
kamaştırıcı  çağlarından  başka  hiç  bir  tarihi  süreçte  kendi  yetenek  ve
kabiliyetini  göstermeye  firsat  bulamamıştır.  Eğer  geçmişte  böyle  bir
durumun olduğunu varsaysak bile Isla- mi devirler ile ilgili canlı, açık,
inkar  edilmez  belgeler  gibi  belgelerden  iz  kalmamıştır.  Bu  yüzden  o
durum  ve  mevkinin  isbatı  için,  varsayım  mübalağa  etmeye,  tahrifata,
diğerlerini tahkir, kendini büyük görme ve övmeye başvurmaktan başka
bir  çaremiz  yoktur.  Nitekim  böyle  yapıyorlar.  Halbuki,  Mısırlı  bilgin
“Abdurrahman  Bedevi”nin;  “İslam'a  gelmiş  (kabul  etmiş)  ırklardan
sadece  o  (Iranlı)  İslam'ın  derin  manevi  hareketini  canlandırabilir”  (71)
sözünü  kim inkar  edebilir?  Iranlı  İslam tarihiyle  bütünleşmiştir.  Iranlı,
yabancı  gözüyle  de  “İslam  manevi  hayatının  her  şeyini  çok  yönlü,
kabiliyetli Ariya ırkına borçludur” diye nitelendiriyor.

7- Islâm medeniyetinin mütalaasıyla biz - Iranlı, müslüman, doğulu ve
Avrupalı  olmayan  bir  insan  olarak-  bir  medeniyeti  oluşturup,  idare
etmedeki şahsiyetimizi ve kabiliyetimizi tesbit etmiş oluruz ve Batılılann
tez şeklinde ve (daha çok pratikte) türettikleri efsane “doğulu, doğulunun
dimağı,  günümüz  karmaşık  sanat  ve  idari  teşkilatların  rehberliğini  ve
yönetimini üstlenmekten yoksundur ve devamlı olarak sadece hammadde
üreticisi,  sanayi  mamüllerinin  tüketicisi  durumunda  kalmaya,  Batının
büyük  sanayi  ve  idari  medeniyetine  bağımlı  olmaya  mecburdur”  sözü
boşlukta kalır.(72)

Bu  “tez”,  sadece  kendi  sulta  ve  sömürülerini  ilmi  kılıfa  büründürmeye
çalışan  art  niyetli  sömürü  işbirlikçi  yazar  ve  propagandacılar  tarafından ileri
sürülmemiştir. Hatta Zigfreud (73) gibi düşünürler de bu sözleri söylemişlerdir.
Onların dediğine göre, bizde asaleti olan ve doğulunun ruhuyla özleşen şey, şiir,
edep ve irfandır.

işte  bu  “tez”i  isbat  etmek  içindir  ki,  sadece  bizim  irfani  ve  edebi
eserlerimizin ihyasına özen gösterip, içten ve dıştan bu olguları canlı ve sıcak
tutmaya  çalışıyor,  İslam'ın  bin  senelik  ilmi,  fenni,  siyasi  tarihinin  çokça
hâzinelerinden pek az söz ediyorlar.  Bu zaman kesitlindeki Hayyam’ın kade-
riyse, bizim tarih ve medeniyetimizin kaderinin mükemmel bir örneğidir.
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8- Bilahare  eğer  geçmiş  medeniyet  ve  tarihin  etüdünün,  geçmişteki
toplumlann, dinlerin, düşüncelerin ve insanın çeşitli deneylerinin kaderini
incelemenin bir çok faydalan olmuşsa, günümüz ve geleceğin insanının
işine  yanyorsa,  İslam’ın  kaderini  incelemek  de  -ki,  çeşitli  kavim  ve
milletler  elele  vererek  “eski  dünya”nın  tümünde,  alemdeki  üç  büyük
dinden birinin gücüyle maddi  ve  manevi  güçlerini  birleştirerek,  ondört
asır boyunca büyük bir binanı inşasına çalışarak, çok önemli ve değerli
tecrübeler elde etmişlerdir- çok yararlı ve öğretici olacaktır.

9- İslam düşüşe  yüz  tutmuş  olduğu  halde  henüz  hayat  ve  hareketi
vardır. İslam özellikle 2. Dünya Savaşından sonra büyük bir çabaya giriş-
miş ve içinde bulunduğumuz çağda, uluslararası alanda canlı bir amil ve
etkin bir varlık olarak kendini göstermiştir. Aynca bizimle direkt irtibatı
olduğu  için  İslam'ı  ve  tarihini  etüd  etmek  ve  incelemek  Doğuda
gündemde olan bir çok meselenin tanımlanmasında yardıma olur.

10- Iran, miladi yedinci asnn ikinci yansından, yani Sasani hükümetinin
son günlerinden itibaren günümüze dek İslam ile  bütünleşmiştir.  Onun
yoluylat İslam tarihinin yolu çok büyük oranda birleşiyor. İslam Tarihinin
gerçek  ruhunu  tanımlamak  gücünden  yoksun  oluruz.  İran'ın  İslam'dan
sonraki tarihinin tümünü veya bir kısmını araştırarak yazan, fakat Islâm
ve Islâm tarihi üzerinde yeterli bilgileri olmayan kimselerin yazılannda bu
eksikliğin varlığını hissediyoruz.

Günümüz toplumu, olduğu gibi dinci ve mezhebi bir toplumdur. İslam ise canlı 
ve dinamik bir güç olarak onun üzünde mevcuttur. Binaenaleyh İran'ı tanımak, 
bu ruh ve eski ruhu tanımaya gerektirir

.ÜÇÜNCÜ

BÖLÜM
GAYB VE İNTİZAR FELSEFES

İGAYB VE İNTİZAR FELSEFESİ

Burada  Gayb ve  intizar  felsefeleri  (74)  söz  konusu  olmaktadır.  Fakat  bu
konular  çok hassas ve kaygan konulardır.  Bunlar  çok derin meselelerdir,  işte
insanın en hassas anı da böyledir. Bu iş kılıcın keskin ağzında yürümek gibidir,
intizar  felsefesi,  intizara  inanmada böyledir.  Çok hassas  bir  konu,  intizar  bir
bakıma sarsıntı  geçirerek  çökmüş,  çökmeye  yüz  tutmuş  bir  inanç,  mesuliyet
yükleyici, insanın asaletini tecelli ettirici bir inanç, diğer taraftan tahrik edici en
kuvvetli  amiller  vasıtasıyla  hareket  sorumluluk,  tarihi  iyimserlik  ve  insanlık
geleceğinin  kuruluşunun  müjdeleyici  bir  inançtır.  Ben  kendim  dinler  tarihi
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uzmanıyım.  Bu  konuda  ders  veriyorum  ve  bu  konuda  doktorum.  Bu
söyleyeceğimi mesnetsiz olarak söylemiyorum. Dünyada hiçbir dinde bir mesele
bu kadar çarpıtılmamıştır: "Lebisel islamu lebise Furuhu mağlubehu." Bu sözde
Hz. Ali(r.a) şöyle diyor: “Islâm, elbisesini ters giymiştir.” Ne kadar güzel bir
teşhis  ve  ne  kadar  acıklı  bir  deyiş.  Hz.  Ali'nin  kasttettiği  İslâm şu  an  sahip
olduğumuz İslâm'dır. Bizim şu an sahip olduğumuz şiadır. Şia İslâm'ın apandisi
değil, İslâm'ın ilerici bir bakış açısıdır. Kim intizar ve gayb meseleleri yoktur,
bunlar şianm uydurmalarıdır, derse küfretmiş olur, cinayet işlemiş olur. İslâm'ın
iki temel unsurunu elinin tersi ile itmiş olur. Bu esasları şia ilave etmemiştir. Bu
esaslar İslâm metinlerinin en esas ve en önemli unsurlarındandır. Denilebilir ki
bir ölçüde bütün dinler tevhid, peygamberlik, ahiret gibi esaslara sahiptirler. Bu
durumda İslâm'ın sahip olduğu farklı şey nedir? İmamet ve adalet. İslâm bunlara
Ah'den önce sahipti. İslâm'a giren bütün insanlar şiddetle susamış gibi İslâm'ın
etrafına  toplanmışlardır.  Onlar  İslâm'ın  zuhuru  ile  dinlerini,  milliyetlerini,
dillerini  unutup  İslâm'a  sarıldılar.  Ne  vardı?  Başlangıçta  ne  tevhid,  ne
peygamberlik ne de adalet vardı. Halk yığınları ki felsefe ve ilimden anlamazlar,
zulümden  bezmişlerdi.  Zulümden  bezmiş  halk  yığınları  İslâm'ın  adaletine
sığındılar. Çünkü İslâm'ın ilk ilan ettiği şian, diğer peygamberler, dinler, ekoller
ilan etmemişlerdi. Ve bu prensipten mesuliyet kabul etmemişlerdi. İslâm adaleti
mesuliyet olarak ilan etmişti. Dinin sorumluluğu adaleti istikrara kavuşturmaktı.
Perişanlar,  esirler,  işkence  görenler,  doğulu  ve  batılı  halklar,  zulüm,  gasp,
istibdat  hükümetlerinden  imamete,  İslâm  imametine  sığındılar.  Bizim  bütün
imamlarımızdan  önce  İslâm'ın  ilk  şian  ilan  edilmişti.  Sonra  İslâm Mekke'de
başlamıştı. Adalet ve îmamet İslâm'ın özünün ve İslâmî tefekkür tarzının birer
parçalandır. Eğer bunlan ortadan kaldırırsak İslâm tarihteki diğer dinler gibi olur.
Halkın eline yeni bir şey geçmez. Adalet ve İmamet İslâm'a celb eden, gönülleri
bağlayan  unsurlardır.  İnsanları  İslâm'a  celb  ediyorlar,  daha  sonra  kültürün,
felsefenin, ilerleme ve medeniyetin oluşmasına sebep oluyorlar. Böylece İslâm
tevhidinin dualite ile,  diğer  tevhidi  dinler  ile olan farkı  ortaya çıkıyor.  Onun
peygamberliğinin, ahiretinin onlardan farkı belli oluyor.

Özellikle insanlar İslâm'a adaletinden ve imametinden dolayı inanmışlardır.
İslâm'a adalet ve imametten dolayı sarılmışlardır. Kanaatime göre bütün dinlerde
tevhid, peygamberlik, ahiret gibi esaslar vardır.  Ama İslâm'ın farkı,  adalet ve
imamettir.

İmamet demek adalet üzerine, kitap, kültür, ilim üzerine, demir yani kudret
üzerine,  iktisat  ve  savunma  kuvveti  üzerine,  bir  toplum  kurmak  için  beşerî
toplumlara  önderlik  etmek  demektir.  İmamet  bu  demektir.  Yani  beşeri
toplumlarda sağlam bir ideoloji yerleştirmek demektir.
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İmametin  (75)  ne  olduğu  konusunda  bir  başka  kriter  vermek  istiyorum.
İmamet bir tür inkılapçı bir rejim ve düşünme tarzıdır. İslâm esaslarından biridir.
Beşerî  toplumları  kitap,  terazi  ve  demir  (kudret)  esasları  üzerine  yerleştirme
misyonu taşımaktadır. İnsanlık ümmetini adalet üzerine bina etmektir. Kardeşlik,
sınıfsal eşitlik, gerçek eşitlik, bütün bireylere imkanlar karşısında adilane dav-
ranmak.  Adil  İslâm  toplumu;  böylece  ilerleme  sağlayacaktır.  İmamet  budur.
Ümmet de böyle bir toplum demektir. Hareket ve ilerleme halinde bir ideolojiye
inanmış kişiler topluluğu. Eğer ümmet adil bir imamete sahip değil ise orada
İslâmî bir toplumdan bahsedilebilir ama İslâmî bir imametten bahsedilemez.

Bir başka ölçüt vermek gerekirse bize miras kalmış dua ve ziyaretnamelere
balanız,  İmam  Huse-  yn'in  (76)  hutbe  ve  ziyaretnamelerine  bakınız,  İmam
Huseyn'in hutbe ve ziyaretnamelerine bakarsanız bizim görüşümüze sahip olan
İmam Huseyn’i anlarsınız.

Hz.  Huseyn(a)  Yezid'e  (77)  karşı  gelmiş,  ona  biat  etmemiş  ve  kendisini
ümmete feda etmiştir. Onun bir başka değeri de Ali(a)'nin evladı olmasıdır. Bun-
lar onun faziletlerinin bir kısmıdır. Onun doğruluğu ve oluşu onun bize miras
kalmış hutbelerindeki anlayışından ortaya çıkmaktadır.  Ziyaretnamelerinde de
bu anlayış vardır. Bunlara bakarsak Hz. Huseyn (a)'in tarih felsefesini anlarız.
Neden miras diyorum? İslâm'ın tarihin tevhidi bakış açısı bize miras kalmıştır.
İmam Huseyn bir hareketin, bir savaşm, bir inkılabın önderliğini yapmıştır. Bu
inkılabi hareket Hz. Huseyn(a)'den, Hasan(a)'dan (78) ya da Ali(a)'den, ya da
İslâm  Peygamberinden  miras  kalmamıştır.  Huseyn(a)'in  varis  olduğu  sancak
insanlık tarihi  ile,  Adem ile  başlamış,  elden ele  Hateme kadar  devam etmiş,
zulme  karşı  mücadelenin  sancağıdır.  Hz.  Huseyn  bu  sancağın  varisi,  bu
emanetin  varisidir.  Dolayısıyla  o  Adem’in  varisidir.  Teker  teker  söylemek
gerekirse Nuh'un,  İbrahim'in,  Musa'nın,  Isa'nm, Muhammed(s.a.v)'in varisidir.
Huseyn  bu  cepheye,  bu  safa,  bu  sahneye,  bu  savaşa  katılmıştır.  Sıra  ona
gelmeden  önce  Ali  sancağı  devralmış,  ondan  da  önce  bizzat  Peygamber  o
sancağı devralmıştır. Bu sancak Adem'in sancağıdır. Bu ne demektir. Bu insanlık
tarihinin başlangıcının sancağı yani tarih ile başlamış ve devam eden bir müca-
delenin sancağıdır. Huseyn ile tamamlanmış mıdır? Hayır? O şöyle ilan ediyor
“Küllü  yevmin  Aşura”  bunun  anlamı,  anladığımızdan  daha  derindir.  Bugün
bizim ahlâkî bir mesele olarak anladığımız gibi değildir. Bu inanç temelimizi ve
dünya görüşümüzü oluşturmaktadır. Bunlardan tarih felsefemizi çıkarabiliriz. Bu
sancak îmam Huseyn'e ulaştığında “Küllü yevmin aşura ve küllü arzın Kerbela
ve küllü şehrin Muharrem” şiarım ilan ediyor. Bu ilanın anlamı nedir? Bu ilanla
ne demek istiyor? O bununla mücadelenin devam edeceğini anlatmak istiyor.
Hz. Ebul Fazıl'm (79) mezarına kırmızı sancağı dikin diye emir verdiği zaman,
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ne demek istemişti? Demek istemişti ki “hiç kimse düşünmesin ve hiçbirimiz
düşünmeyelim ki bu savaşın komutanları burada öldü ve bu savaşın sonu geldi!
Haram aylar  başlamış  ve  bu  savaş  geçici  olarak  ertelenmiştir.  “Fakat  ilerde
devam edecektir.” demek istemiştir. Tarihte bu savaş hep sürmüştür ve gelecekte
de her zaman bu savaşın yeni sahnelerine şahid olunacaktır.  Ardarda sürecek
mücadele sahnelerine şahid olunacaktır. Ey sen, bu neslin bu devrin insanı! Bu
sancak Ebu'l Fazıl'ın sancağı değildir. Tarih ile başlamış, elden ele devredilmiş,
çeşitli sahnelerden geçerek buraya kadar ulaşan bir sancaktır. Bu mücadele ne
Fırat'ın kenarında son bulmuş ne de Medine'de başlamıştır. Beşeriyetle başlamış
ve Allah'a kadar sürecektir.

GAYB

Gayb, yani  fesadın zuhuruna rağmen, hakikatin zayıf  düşmesine,  adeletin
yenilgisine,  zulmün  dünyaya  hükmetmesine  rağmen  inanmak.  Sen  siyasi  ve
maddeci aydınlar gibi üç beş defa bağırıp ümidini kırma. Felsefi ye'se kapılma,
kapılmazsın! Eğer sen gayb inancına sahip isen. Neden? Çünkü İslâm'da tarihsel
determinizm vardır.  Nasıl  bir determinizm? Tarih her kötü mecradan dönmek
zorundadır. Her ne kadar zulüm ve batıl dünyaya musallat olmuşsa da, her ne
kadar bütün ufukları karanlık kaplamışsa da sen kendi savaşım, tarih görüşünü,
geleceğe  olan  inancını,  kendi  beşeri  hayat  felsefeni  bu  olaylara  bu vakıalara
bakarak  değiştirme!!  İyimserlik,  olumlu  düşünme,  tarihi  determinizme  inanç
seni so- rumululuk sahibi kılması ve iyimserliğe sürüklemesi gerekir. Adaletin,
hakkın zaferine inanman ve böylece tatmin olman lazım Bir din tarih boyunca
hak ve adaletin  ihyası  ve istikrarı  için mücadele  etmiş,  bir  başka din de her
zaman bunlan yok etmiş, her zaman tarihe musallat olmuştur. Böylece bu savaş
zirvesine doğru sürüklenmektedir. Bu sürükleniş, zorunlu ve kesin bir inkılaba,
coşkun bir  intikama ve yaygın adalete  doğrudur.  Şia  felsefesinde bu “tarihin
cebridir.  (80)”  Ben  her  zaman  her  durumda  tarihsel  bir  savaşm  içinde  yer
alıyorum.  Bundan  da  sorumluyum.  “Bu ıslah  işleri  zamanın  imamının  işidir,
gelirse kendisi düzeltir” gibi görüşler Yahudi görüşüdür!

“Küllü yevmin aşura ve küllü arefin kerbela” ne demektir? Bu her gittiğim
yerde  aşura  duası  okuyacağım  demek  değildir.  İntizar  felsefesi  aydınların,
düşünürlerin ve adaletçilerin her  türlü şartlarda kötümserliğe,  felsefi  ye'se ve
tarihi ye'se kapılmamala- n demektir.

Hiçbir  millet  hiçbir  fırka,  hiçbir  din şia  gibi  değildir.  Çünkü ondört  asır,
onbeş asır savaşmış, bütün liderleri  yok olmuş zehirlenmiş, hapse, zindanlara
atılmış, hepsi geçip gitmiş, bütün hareketleri yenilmiş, fakat hiçbir zaman ye'se
kapılmamıştır. Neden? Hangi faktörlerden? Hangi amil bu uzun süreye rağmen



Endişe Yayınlan: 26

yenilgi  zorluk ve  çetinliğe rağmen bu mezhebi  böyle  kuvvetli,  böyle  inançlı
böyle iyimser yapmıştır? İntizar felsefesi ve esas olarak tarihin cebrine inanmak!

MUNTAZIR OLMAK NE DEMEKTİR?

Muntazır insan ne demektir? Muntazır insan her durumda bekleyendir. Ama
her  durumda.  Evde  isen  misafirlerin  muntazın  (bekleyeni)  sin.  Asker  isen
teftişciyi  beklersin,  bir  muhafız  isen  savaş  ilanım  beklersin,  bir  komutanın
emrini beklersin. Bir insan isen bir misafir, bir ahbabmı beklersin. Herkes her
zaman  bir  bekleyiş  içindedir.  İntizar  ve  muntazır  her  zaman  hazır  olmak
demektir.  Aldırmazlık  demek  değildir!!  Muntazır  demek  hazır,  donanımlı,
sorumlu  olmak  demektir.  Ani  bir  inkılaba,  coşkun  ve  kanlı  bir  intikam
başkaldırısına inanmaktır.

Tarih boyunca sürmüş, insanlık tarihi ile başlamış, elden ele, peygamberlerin
elinden,  Şianın  İmamlan'na  geçmiş  bir  savaşa  inanmak.  Bu  savaş  kuşaktan
kuşağa, bütün bireyler için söz konusudur. Ümit kırıcı bütün şartlara rağmen bu
savaş gelecekte, zorunlu olarak zafere ulaşacaktır!

GİRİŞ BÖLÜMÜNÜN DİPNOTLARI

1- Hüseyniye-i İrşad: Hüseyniye-i İrşad, İslâm İnkılabını hazırlayan
önemli  altyapı  birimlerindendir.  Asıl  kuruluş  tarihi  1956'lara  dayanır.
Kısa süre içinde çok önemli bir etkinliğe sahip olan bu eğitim kurumunda,
ilk başta üç önemli isim görmekteyiz: Ayetullah Mutahhari, Dr. Şeriati ve
Seyid Hüseyn Nasr. Hüseyniye-i îrşad'da verilen İslâmî eğitim, yüzlerce
gencin yetişmesine vesile olmuştur.

Özellikle Mutahhari'hin ve Şeriati'nin konferansları ve makaleleri gençler
üzerinde  çok  önemli  etkiler  yaptı.  Hüseyniye-i  İrşad  kuruluşu  itibariyle
ulemanın yöneti- mideydi. Ancak öğrencileri daha önce herhangi bir medrese
eğitimi  almamış  gençlerdi.  Şehid  Mutahhari,  İrşad'm  medrese  çizgisinde
büyüyüp, gelişmesini istiyordu. O, batılılaşma sürecinin, İran gençliğini giderek
laik  düşlüncenin  tesiri  altına  aldığını,  bu  yüzden  onlara  İmam  Hüseynin
çizgisinin tekrar tanıtılması gerektiğini düşünüyordu.

Ali  Şeriati'nin  de  temelde,  gençleri  Batının  kokuşmuş  düşüncelerinden
koparmaktan başka bir kaygısı yoktu. Ancak Mutahhari ile arasında önemli bir
yaklaşım  farklılığı  sözkonusuydu.  Şeriati  İrşad’m  bağımsız  bir  üniversite
olmasını istiyordu. Burada ders programlarının hazırlanmasında öğrencilerin
bulunması  gerektiğini  söylüyordu.  Şeriati'nin  hazırladığı  programlar  (İslâm
Şinasi  ve  Kur'an  Şinasi  gibi),  ulemaya  getirdiği  sert  eleştiriler,  sonuçta
ulemanın  Hüseyniye-i  İrşad'dan  uzaklaşmasına  yo-  laçtı.  1968'te  Mutahhari
istifa etti. Tartışma İmam Hu- meyni’ye kadar götürüldü. Fakat İmam (r.a), taraf
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belirlemeyi reddetti.

Şeriati derslerine devam etti. Bu dersler ülke çapında etkide bulunduğu için,
rejimin dikkatini  çekti.  Hüseyniye-  i  lrşad baskı  altına alındı.  Seyid Hüseyin
Nasr  ayrıldı.  Şeriati  ise  1973'e  kadar  baskılara  aldırmadan,  öğrenci  ye-
tiştirmeye, dersler vermeye devam etti ve Hüseyniye-i İrşad'dan en son o ayrıldı.

2- İslâm Şinasi:  Şehid  Ali  Şeriati'nin  İslâm Şinasi  (Türkçeye  İslâm
bilim olarak çevrilebilir.) adı altında iki ayrı çalışması vardır.

Bunlardan  birincisi  İslâm Şinasi  Meşhed'dir.  Şeriatı  nin  bu çalışması  üç
kitap olarak Türkçe’de yayınlanmıştır. (I. Kitap, İslâm Nedir? çev. A. Seyidoğlu,
Bir Yay. İstanbul-1987, II. Kitap, Muhammed Kimdir, çev. A. Seyidoğlu, Fecr
Yay. Ankara-1988, III.  Kitap, Muhammedi Tanıyalım, çev. A. Seyidoğlu,  Fecr
Yay. Ankara-1988)

Diğeri  ise  Şeriati'nin Hüseyniye-i  İrşad'da tamamladığı  yine üç cilt  olan
çalışmasıdır  ki,  metinde  sözkonusu  olan  kitaplar  “Islâm-Şinasi  Meşhed”dir.
İslâm Şinasi,  Şehid’in  hemen hemen  en  önemli  ve  olgunluk  dönemi  eserleri
arasında kabul edilmektedir. (İslâm Şinasi, Islâm- Bilim adıyla I. II. ve III. cilt
olarak yakında Endişe Yayınlarından çıkacaktır.)

3- Bahaîlik: Bahaullah olarak bilinen Mirza Hüseyin Ali tarafından
kurulan sapık  bir  ekol.  Bahaullah 1867’de Allah’ın  kendisinden zuhur
edeceğini  ve  kendisinin  kutsal  ruh  olduğunu  iddia  etti.  Bahaîler,  bu
adamın son "elçi" olduğuna inanırlar.

Bahaullah'm  büyük  oğlu  Abdullbaha  (Baha'nın  kulu?!!),  babasının
fikirlerinin  eksiksiz  uygulayıcısı  ve  yorumcusu  oldu.  Bahaîlere  göre,
Bahaullah'm Allah'tan ilhamla (ya da vahiyle(O) yazdığı metinler, kutsal kitabı
oluşturur. Bahaullah’m özel görevi ise, sözde diğer dinler arasındaki ayrılıkları
gidererek ,evrensel bir inanç oluşturmaktır. Bahaller'in hergün dua etmek, yılda
19 gün oruç, alkolden uzak olmak gibi vecibeleri vardır.

Her dinin kutsal  kitabından, törenlerinde parçalar okuyarak,  güya birliği
sağlayan Bahaîler,  bugün dünya çapında bir örgütlenmeye sahiptir.  Özellikle
ABD'de ibadet yerleri vardır. Her yıl uluslararası düzeyde Bahal toplulukları
biraraya gelir, kutsal metinlerin ele almadığı konularda, yeni "kanunlar" çıkarır.

4- Sebzevârî: Tam adı Hac Molla Hadi-i Sebzevârî (1797-1872): Mir
Damad,  Molla  Sadra  çizgisini  devam  ettiren,  büyük  İslâm  hâkim,  ve
düşünürü.  Sebzevârî’nin  seçkin  şahsiyeti  ve  hayatı,  "hikmet-i  İlâhi"
konusundaki derinliğiyle bütünleşmiştir. Sebzevârî Molla Sadra ekolünün
en büyük temsilcilerinden kabul edilir.
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5- 'İmamlar  Kureyş’tendir":  Cabir'den  rivayet  edilir.  Rasulullah
buyurdu ki: "İnsanlar hayırda da, şerde de Kureyş'e tâbidir." (Müslim-
1819)

"Hükmedince, adaletten ayrılmadıkça İmamlar Kure- yştendir."

Bu hususdaki hadisler zayıftır. (İbn-i Hacer) Ancak buna rağmen bu hususta
ittifak var. Ehl-i Sünnet'in çoğu bu görüştedir.

Oysa yine Cabir'den rivayet edilen başka bir hadis vardır:

Rasulullah  buyurdular  ki:  "Bu  din  hepsi  Kureyş'ten  gelecek  olan  oniki
halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır."

Soruldu: "Sonra ne olacak?"

"Sonra here (fitne ve kargaşa) gelecek" diye cevap verdi. (Buhari, Müslim,
Tirmizi, Ebu Davud)

6- Georges  Gurvitch:  (1894-1965)  Rusya  doğumludur.  Ancak
hayatının önemli bir kısmını Fransa’da geçirmiştir. Sosyoloji'ye getirdiği
farklı  bir  yaklaşımla,  Fransa'da,  Amerika’da  ünivesitelerde  dersler
vermiştir. Sosyoloji anlayışı "diyalektik"tir. Yani sürekli değişimi ele alır.
Zaten metinde geçen olay da bunun bir örneğidir. Gurvitch, sosyolojide
ele alman olguların ve kurumların sürekli değiştiğini, gözden kaçırmamak
gerekir diyerek, bu konudaki "sabitler'e şiddetle karşı çıkar.

7- Sarf ve Nahiv: Arapça için kullanılan iki terimdir. Sarf daha çok
dilbilgisi kurallarını içerir. Nahiv ise cümle bilgisi ve bunların tahlillerini
ele alır.

Başka  bir  deyişle  sarf,  kelimelerin  değişmesi,  birbirinden  türemesini,
fiillerin ve isimlerin çeşitlerini ve yapısını inceler. Nahiv ise, gramere yöneliktir.
Kelimelerin cümle içindeki yerlerini ve birbirleriyle olan bağlantılarını ele alır.

8- Ayrık İstisna Kuralı: Verilen bir önermenin, öncüllerinden birinin,
önermeden ayrı olmasıdır. Yani bu öncül,önermede istisna edilmektedir.
Çünkü  onun  cinsinden  farklıdır.  Cinsinden  farklı  olduğu  için  de  ayrık
istisnadır.

Fakat  bir  önermenin  istisna  edilen  öncülü,  önermeyle  aynı  cinstense,  o
zaman bitişik  itisna olur.  İstisna edilen şey,  önermenin  verdiği  yargıyla  aynı
cinstendir.

9- Hafız-ı  Şirâzî:  Şemseddin  Muhammed  Hafız,  Hicri  8.  asırda
İran'da yaşamıştır. Hayatı hakkında son derece az bilgi vardır. Şiirlerini
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onun  ölümünden  sonra  toplayıp  bir  vesika  haline  getiren  Muhammed
Gülen-  dam'm  yazdığı  önsöz  bu  konuda  belki  en  önemli  belgedir.
Tartışmalı olmakla birlikte, H. 726 ila 791 arasında yani 1325-1389'da
yaşadığı  söylenebilir.  Hafız üzerine yazılıp,  anlatılanlar, daha çok halk
menkıbesi niteliğinde olduğu için, bunlardan sağlıklı bilgi elde edebilmek
oldukça  zordur.  Bu  yüzden,  eldeki  en  sağlıklı  kaynak  onun  şiirleridir.
Fakat şiirlerinde doğrudan anlatımı değil, hep "simge'leri kullandığı için
doğrusu bu da oldukça güçtür.

Abdûlbakî Gölpmarlı'ya göre, Hafız'ın şiirlerinde "sevgili, aşk, şarap"gibi
ifadeleri  te'vile  kalkışmak  yersizdir.  Bunlar  olduğu  gibi  de  anlaşılabilir.
(bkz.Hafız Divanı, MEB Yay. çev. Abdulbâkî Gölpmarlı, İstanbul-1988)

Fakat Hafız'm kullandığı bu simgeleri doğrudan almak her zaman mümkün
görünmemektedir,  örneğin  Mutahhari  bunları  genelde  "simge"  olarak  kabul
etmekte ve Hafızın şiirlerini sürekli örnek olarak kullanmaktadır. Gerçekten de
Hafız'm yaşadığı dönemdeki baskılar ve zulüm ortamı hesaba katılırsa,  onun
neden böyle bir anlatımı tercih ettiği, daha kolay anlaşlılabilir.

BİRİNCİ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

10- “College de France”daki  hocam, Prof.  J.  Berque,  örneğin şöyle
diyordu: “Ekmek”, açık bir manası vardır. Fakat onun anlamı öyle bir
hadde varıyordu ki, bir müs- lüman, onun bir parçasını yerde bulduğunda
sanki kutsal  bir şeymiş gibi,  saygıyla onu alıp, temizleyip,  öperek, onu
herhangi  bir  kötülük  ve  pislikten  uzak  tutmak  için  güvenilir  bir  yer
bularak oraya bırakmak ister.

Lenin 1917 öncesi  “herkese ekmek” sloganını  ileri  sürdüğünde “ekmek”
için fedakarlık ve kıyam'm gerekliliğinin ileri sürüldüğünü gözlemledik.

11- Areş'in hikayesini “Okçu Areş” ismi ile Siyavuş Kesrai kaleme aldı.
Erselan Pur tiyatro eseri haline getirdi. Mehrdad Avesta şiir olarak yazdı.
Mirzazade Azerem 1966 Meşhed'de yayınladı.

12- Antik  Yunan  edebiyatında  ve  trajedi  ve  komedinin  söz  konusu
edildiği Aristophanes’in “Kurbağa”smda şu ilkeler yer almıştır: Sadece
komedik eser ve yapıt  yoluyla halk kitlesi  kahramanlan seçilir  ve kitle
diliyle konuşur.  Zira sıradan, köksüz,  soysuz,  pul ve parasız bir lokma
ekmek  için  gece  gündüz  demeden  çalışan  bir  Mimse,  harikulade
görkemlilik,  büyüklük,  kutsallık,  şerafet  destanını  insana  ilhamıyla
hedefleyen bir oyunun oyuncusu olamaz. Böyle bir kimse alaycı, komik,
boş  hareketleri  yapmaya  uygundur.  Bu,  geçmiş  çağlardaki  kavimlerin
ortak  duygusudur.  Özellikle  beşer  hayatının  hamasî  ve  mitolojik  dev-
resinde bu ruh en şiddetli bir şekilde vardı ve kahramanlar, orta ve alt
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sınıftan  değildi...  Hatta  insanüstü  varlıklar  olup,  yarı  tanrı-yarıinsan
şahsiyetler şeklinde ve hatta tanrı olarak ortaya çıkarlar. Şehnamede de
bu  geleneğe  uyulmuştur.  Firdevsi,  müslüman  olduğu  halde  bu  ruhu
taşımakta; İslâm ise böyle bir ruhla ters düşmektedir. O, sadece bir yerde
tarih icabı kavmi ve çetin bir kahramanlık yapan “Kawa” adlı büyük bir
kahramandan söz etmektedir. Fakat maalesef o, demircidir ve büyük bir
işe  girişmesine  rağmen  “halk”tan  olup,  “üstün  ırk”tan  olmadığı
suçundan (Firdevsi) onu Firiydun’un -bu büyük milli in- kılabdaki rolü
sadece üstün ırk ve eşraftan (soylu) oluşundan ibarettir- bir bağlısı olarak
değerlendiriyor. Bu kıyama değer ve görkemlilik bağışlayan şey sadece
“Firiyduni  soy”dur.  Ayrıca  henüz  parıldamadan  söndürüp,  unutkanlık
ırmağının  derinliğine  gömülüyorlar.  Kawa,  Iranlı  Kaıvm'in  gerçek
mitolojik  kahraman  ve  öncüsü,  demirçi  dükkanından  dışarı  fırlayıp
kayboluyor. Yani onu ortadan kaldırarak “Firiyduni” inkılabın celal ve
görkemliliğinin  demirci  birisinin  varlığıyla  haleldar  olmamasına
çalışıyorlar.  Beşerin  ahmaklık  tarihi,  bilgi  ve  akıllılık  tarihinden  daha
zengin ve okumaya değerdir.

13- Muhammed Takî Şeriatî: Merhum Şeriati'nin babasıdır. Şeriati'nin
yetişmesinde ve ilk aldığı İslâmî kültüründe önemli bir etkisi vardır.

Ali Şeriati'nin düşünce yapısında, babasının büyük yeri vardır. Örneğin şu
söz Takî Şeriati'ye aittir:  "Tevhid,  İslâm'ın diğer itikadi ilkeleri  gibi,  örneğin
nübüvvet,  ahi-  ret  vb.,  bir  İslâmî  ilke  değil,  onların  hepsinin  alt  yapısıdır."
Elinizdeki  kitapta  da  göreceğiniz  gibi  Şeriati  bu  tes-  bite  büyük  değer
vermektedir.

Ali  Şeriati,  ayetleri ele alırken de sık sık babasından alıntılarda bulunur.
Muhammed Takî Şeriati'nin "Tefsir- i Nâviyin" adlı bir de tefsiri bulunmaktadır.

Bu babam Muhammed Taki  Şeriati'nin görüşüdür.  Tevhid mevzuunu iyice
kavramak  için  Bay  Celaleddin  Farsi'nin  “Enbiya  Hareketleri”  adlı  kitabını
okuyun.

14- Tümel (Külli) tTikel: Bu iki terim hem felsefede, hem de mantıkta
çok önemli bir yere sahiptir.

Tümel, kısaca bütüne ait olan diye tanımlanabilir. Tikel ise, bir türün bütün
bireylerine değil de bir ya da birkaçına ilişkin olandır. Dolayısıyla tikel kavram,
kapsamına  aldığı  nesnelerin  tümünü  değil,  bazılarını  gösterir.  Tümel  ise,
küllidir,  geneldir,  evrenseldir.  Bu  kavramlar,  dış  dünya  ile  olan  ilişkileri
yansıtırlar. Sadece bireye ait olanı ifade atmek için de “tekil" kavramı kullanılır.
Bu üç kavram, birbirine dönüşebilir. Dış dünyada varolanlar "tekil" nesnelerdir.
Nesneler tekil  olmalarıyla birbirinden ayrılırlar. Her nesnede, başka nesnede
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bulunan ortak yanlar vardır. Bu ortak yanlar, bütün nesnelerde varsa "tümel",
bütününde yoksa "tikel"dir.

Tümellerin  varlığı  ise,  önemli  bir  tartışma  konusudur.  Bilimsel  yöntem
tikellerden tümele ulaşmayı kabul ederken, tam tersine kabul edenler de vardır.
Tümellerin gerçekliği  ya da gerçek olmaması,  evrensel  öz,  külli  akıl,  mutlak
varlık gibi kavramlar etrafında sürekli tartışılmıştır.

15- Dünya Görüşü (Vision da Mond): Dünya görüşü en kısa ifadesiyle,
dünyaya nasıl  bakıldığının ifadesidir.  Dünyada yer alan şeylere,  onları
kapsayacak kavramlar ve kalıplar vermeye dünya görüşü denilebilir.

Dünya  görüşü,belli  ölçüde  bireyin,  yaşadığı  toplumun  maddi  ve  manevi
boyutlarına tabidir. İnsanın dünyayı aygılayışmdaki genişlik ya da darlık buna
göre şekillenir. Yani dünya görüşünün sınırlılığı ve kapalılığı, bireyin ya- şadğı
toplum ve çevreyle yakından ilgilidir.

İnsan dünyaya nasıl bakıyorsa, öyle yaşamaktadır.

Varlık,  zihnimizde  nasıl  şekil  alıyorsa,  bu  inancımızda,  amelimizde,
davranışlarımızda  kısaca,  hayatımızda  rol  oynamaktadır.  İnsan,  dünyayı
tanıdığı, "eşya'yı kavradığı şekilde yaşar.

Dünya  görüşü  çeşitli  temellere  dayanır.  Örneğin  materyalist  görüşte,
herşeyin temelinde madde vardır. Tabii bu saçmalık yüzünden maddeci dünya
görüşü,  insanı  kendisine yabancılaştırmaktadır.  İslâm'ın dünya görüşünün te-
melinde ise Şeriati’nin de ifade ettiği gibi Tevhid vardır. Herşey bu temel üzerine
şekillendirilir.

16- Sasaniler  Dönemi:  İslâm  öncesinde  İran'da  hüküm  süren  bir
hanedandır (224-651). İran'ın İslâm' hakimiyetine girişine kadar hüküm
sürmüştür. Kurucusu olan Sasan, Nahid tapınağının rahibiydi. O dönemin
etkin gücü olan bir hanedanın kızıyla evlendi ve bu dönemden itibaren
güç kazandı. Torunu Erdeşir bütün İran'ı ele geçirdi.

Sasaniler  döneminde  İran'da  bulunan  bazı  kurumlar,  İslâm'dan  sonra
kurulan imparatorlukları da etkilemiştir. Sasani din adamları "mağbed” adını
alırlardı. Sasani Devletinde din adamlarının en büyüğünü hükümdar atardı. O
da diğer din adamlarını belirlerdi. Sasaniler İslâm öncesi İran’da hüküm son
hanedan oldukları için, inceleme açısından daha fazla öneme sahiptirler. Bu dö-
nemin en önemli özelliklerinden biri, kesin sınıf ayrımları yapılması ve bunların
iyice belirginleştirilmesidir.

Daha önceleri İran'da ateş tapmakları yokken, Sasaniler zamanında Ahura-
Mazda'mn sembolü olarak "ateş" ortaya çıktı. Her eve, köye kutsal ateş yakıldı.
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Fakat bazı tarihçilere göre o dönemde de sınıf ayrılıklarından şiddetle rahatsız
olan ve "hayır" ve "şer" ilkelerinin üzerinde tek Allah'a inanan hanifler vardı.
Ancak bunun dışında Sasani  dönemi  Zerdüştleri,  kesin  olarak  "ikici"  inanca
sahiptirler.

17- Sınıf: Aralarında, ortak bir kültür ve yaşama düzeyi olan bireyler
topluluğu  ya  da  toplumun yapısında  aynı  ekonomik,  sosyal  şartlar  ve
ilişkilerle birbirine bağlı olan tabaka olarak tanımlanabilir.

Sınıfı oluşturan bir etkenden sözedilemez. Çünkü bir sınıfı biraraya getiren
daima birden fazla etken vardır. Din, çevre, gelenek, ekononmik şartlar ve daha
pekçok neden sınıfların ortaya çıkmasını  sağlayabilir.  Sınıfların belirgin hale
gelmesi ise, daha çok baskıların sonucudur. Özellikle yönetim mekanizmasının
baskısı ya da hedef alması, birbirlerine zaten yakın olan insanları iyiden iyiye
"sınıflaştırır".

18- Felek: Gök, göğün herbir katı anlamlarına geldiği gibi, büyük ve
dairevi olan anlamına da gelebilir.  Felek-i eflak (a'zam) göğün en son
katma verilen isimdir.

18- a-  Aristokrasi:  “Soylular  (Aristokrat)  sınıfının  yönetimi”  olarak
tercüme  edilebilir.  Bu  kelime,  Aris-  to=fazilet,  erdem  ile  Chratie=
Hükümet, anlamındaki kelimelerden oluşur. Buna göre halkın seçtiği değil
(demokrasi), diğerlerine (halk kitlesi ve avama) nazaran fazilet sahibi ve
üstün olan fert veya grup, hükümet ve kılavuzluğu (hidayet) insiyatifınde
bulundurmalıdır. Bu fazilet Platonun istediği gibi ya ilimdir, ya da bir çok
toplomun kabul ettiği gibi, kan, ırk, aile, sülaledir. Benim ileri sürdüğüm
Aristokrasi mezhebi, dini bir toplumda Allah ile halk arasında aracı ve
böyle bir kutsal ve ruhani makama sahip olmak anlamındadır. Zira böyle
bir hakimiyetin ölçütü, zati, cebri (kaçınılmaz), eşrafı, sınıfsal eşrafıyet ve
siyasi üstünlüğe sebeb olan bir fazilet, halkın zihin ve görüşleri açısından
oluşur. Bu durum bizatihi egemen- hakim sınıf, sınıflı toplum gibi vahdet
karşıtı, genel siyasi, iktisadi, hukuki (eşit haklar) ilkesine karşı bir oluşu-
ma yol açar. Özellikle kitlenin rüşt ve gelişimi, demokrasinin yerleşmesini
önler ve dini istibdad ve baskı ortamına sebeb olur.

19- Feodalite:  Ortaçağ  Avrupasınm  altyapısını  oluşturan,  ekonomik
ölçekli birimlerden oluşan sistemin adıdır. Ortaçağ Avrupası'nda iktisadi
ve sosyal hayat feodaliteye dayanmaktaydı.

Her bir feodal ayrı bir birimdi. Feodal Beyleri tarafından yönetiliyordu. Bu
küçük yönetim birimlerinden her birinin kendisine ait ordusu, toprağı, vergisi,
halkı, gelirleri ve bağımsızlığı vardı. Birbirinden ayrı olan bu birimler, aslında
bir merkezden kaçışın ifadesidir. Feodalite kapalı bir düzendir. Herşeyi kendine
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yetmek zorundadır. Tabii bu kapalılık, hem dünya görüşlerini, hem de üretim-
lerini etkilemektedir.

Avrupa’da  güçlü  merkeziyetçi  devletlerin  kurulması  ancak  feodalitenin
yıkılması ve çözülmesiyle mümkün olmuştur.

20- Dualite  (İkicilik):  Dualite,  metinde  kullanılan  anlamyila,
birbirinden  ayrı,  birbirinden  bağımsız,  birbirine  geri  götürülemeyen,
birbirine karşıt iki ilkenin varlığını kabul etmektir. Tabii ki "birleme" yeni
"tevhid" temeline dayanan İslâm'a göre böylesi bir ayrım kesinlikle kabul
edilemez.

Sümerlerin  yer  ve  gök  tanrıları,  Eski  Mısır'ın  iyilik  ve  kötülük  tanrıları,
Mani dininin karanlık ve aydınlık ilkeleri, hep bu türden ayrımlardır. (Ancak bu
ikicilik ile felsefi anlamdaki ikicilik birbirinden farklıdır. Felsefi anlamda ikicilik
bazen birbirini tamamlayan bir bütünü de ifade edebilir. Örneğin ruh ve beden
gibi.)

Bu anlamdaki ikicilik, evrende iki ayrı egemen güç görmektedir ki, zaten bu
aklen de kabul edilemez. Böyle bir durumda, evrendeki herşeyin, bu dual'ızm
gereğince, kesin sınırlarıyla bölünmesi ve sınıflandırılması gerekir.

Özellikle  Aryen soyundan  gelen  insanlar,  eski  çağlardan beri  bu  ayrıma
gitmişlerdir. Temelde iyi ve kötü olarak beliren bu ayrım, ışık ve kannlık olarak
da ifade edilmiştir. Bu ikiciliğin temelinde şu mantık vardır. Dünyada iyilikler ve
kötülükler  bulunmaktadır.  İyi  kötüyü,  kötü  de  iyiyi  yaratamayacağına  göre,
evrende iki ayn güç vardır. İnsanlar iki ayn güce inanırlar, ancak bunlardan iyi
olanına taparlar.

Seneviyyet (dualizm) iki ilke ve iki yaratıcının kainatta var oluşuna inanma.
Zerdüşt dini (Ahuramazda ve Ehrimen), Mani ve Mazdek dinleri. Karanlık Ruh
ile Aydınlık Ruh ikilemi senevidir.

21- Teslis: Tahrif edilmiş hıristiyanlığın, Hz. İsa ve Ruh-ul Kudüs'ü de
tann kabul eden anlayışdır. Bu üçleme, Hıristiyan teologları tarafından
çeşitli şekillerde delil- lendirilmeye çalışılır. Ancak bu aynmm bugüne dek
"kendi içinde tutarlı" bir açıklaması bile yapılamamıştır.

Hıristiyan öğretiye göre teslis, Tanrının birbirine aktarılamaz üç kişiliğidir.
Baba, Oğul ve Ruh-ul Kudüs. Buna göre Baba, kusursuz irade ve akıl olarak
yalnızca kendisinden verendir. Oğul, bu iradenin kendisini tanımasıyla ortaya
çıkan, varlığını yine Baha'dan alan(!)dır. Ruh-ul Kudüs ise Baha'dan Oğul'a,
Oğul'dan Baba’ya yönelen kutsal sevgidir.

Teslis’i temel alan bir anlayışla hayata bakıldığında, bu sefer herşeyin bu üç
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güce göre aynlması gerekmektedir. Evrende böyle üç ayrı gücün varlığı, böyle
bir ayrımı zorunlu kılar. Oysa tevhid'de bunların hepsi geçersiz ve anlamsızdır.
Evren'de "bir'lik vardır. Ve herşey de bunun üzerine bina edilir.
Teslis: Allah’ın üçlü olmasına veya üç tannya inan

mak  veya  varlıkta  üç  ilke  ve  unsur  olduğuna  inanan  felsefi  ekol.  Hindu
mezhebi  teslisi  (Brahma).  Mesih  çağdışı  Yahudi  alim  Philon  teslisi  buna
örnektir. Bu görüş varlıktaki teslise inananır ve en ünlü teslis olan katolik teslisi
(eski  Roma teslisi  etkisinde  kalmıştır)dir.  Baba,  Oğul,  Ruh-ul  Kudüs üç ayrı
belirgin kişiliğe sahip oldukları halde, tek bir hakikat; “Allahtırlar.

22- Manî  ve  Manihaizm:  İslâm  öncesi  İran'da  Zer-  düştlüğün
zayıflamasından  sonra,  halkın  sarıldığı  dinlerden  birsii  Mani  dinidir
(diğeri  de  Mazdek).  Mani  de  bu  dinin  ilk  temsilcisidir.  Sasaniler,
Zerdüştlüğü iyiden iyiye içi boşaltılmış ve çürümüş hale getirince Mani
hareketi  halkın  ilgisini  çekti.  Mani  Dini'nin  İran’da  yayılmasının  en
önemli sonuçlarından birisi de, Hıristiyanlığın İran'a girememesi oldu.

Mani Dini de temelinde ikiciliğe dayanır. Bu ayrım temelde yine iyi ve kötü
olarak belirir. Mani hareketi bu yönüyle Zerdüştlük ve Mazdeklikle ortak özellik
taşlır.

23- Jean  Paul  Sartre  (1905-1980):  Varoluşçuluk  ekolünün
temsilcilerinden  ünlü  Fransız  düşünür  ve  edebiyatçı.  Sürekli  kişi
özgürlüğünü vurgulayan felsefi  bir  anlayışın savunucusu oldu.  Bir  ara
Sovyetler'e  yakınlık  duydu  ama,  Çekoslovak  ya’nmişgali  bunu  sert
eleştirilere  dönüştürdü.  Marksizme  getirdiği  eleştirilerle,  onun  giderek
kemikleştiğini ve birey özgürlüğüne gereken saygıyı göstermediğini ifade
etti.

Kendisine verilen Nobel Edebiyat ödülünü reddetti. Aktif olarak eylemlere,
gösterilere katıldı. Sol yayınlar üzerindeki baskılara tepki göstererek, onların
satılmasına bizzat katıldı.
Varlık'm beyhude olduğunu, hatta gökyüzünün de be- yhudeliklerle dolu 
olduğunu ve bir düzeni bulunmadığın
ı

iddia eden Sartre  'a  göre,  Allah da (haşa)  yoktur ve  herşey anlamsız  ve
hedefsizdir. Aslolan insan hürriyetidir. Ancak bu hürriyet herşeyin kemali midir,
yoksa birşeylere ulaşmanın aracı mıdır, Sartre'da bunların cevabı yoktur.

’  (Bu  konudaderli  toplu  bir  değerlendirme  için  bkz.  lnsan-ı  Kamil,  M.
Mutahhari, Akademi Yay. İstanbul-1989, s. 279-302)
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24- Dostoyevski:  Fyodor  Mihoylovia  Dostoyevski  (1821-1881):  Rus
romancı ve yazar. Dostoyevski, kendisinden sonra gelen, dünyanın pekçok
düşünürü ve edebiyatçısı üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. O yıllarda
zaten kötü olan Rusya şartlarında, iyiden iyiye yoksul bir ortamda yetişti.
Eserlerinde ezilenlerden yana aldığı tavır ve haksızlığı karşı çıkışta, bu
yetişme ortamınında büyük etkisi vardır.

Çar 1. Nikolay'm baskıcı yönetimine karşı gelişen reformist harekete katıldı.
Ancak  kısa  sürede  rejimin  dikkatini  çekti.  1849'da  20  arkadaşıyla  beraber
tutuklandı.  İdamdan, son anda kurtuldu.  Ancak yaşadığı  ölüm korkusu,  onun
üzerinde  derin  izler  bıraktı.  Cezası  sürgüne  çevrildi,  Sibirya'ya  gönderildi.
Sürgündeyken başka kitaplar yasak olduğundan sürekli İncil okudu. Bu da onu,
Ortodoks öğretiye daha derinden bağladı.

Bundan sonraki  hayatında rejimle  uyumsuz olmadı.  Ancak sürekli  maddi
yoksulluk  içinde  kaldığı  için,  bu  dönemde  verdiği  eserlerinde  de  yine
ezilenlerden yana oldu.

Karamazof Kardeşler romanında, Dostoyevski kendi arayışlarını dile getirir.
Hakikata yalnız akılla değil,  duyguyla ve inançla varılabileceğini savunur. O
zamanki  Rus  gençliğinin  inançsızlıktan  kaynaklanan  bunalımına  çözüm
aramaktadır adeta.

Bunca  çalışmaya  ve  esere  rağmen,  bütün  hayatı  boyunca  çektiği
yoksulluktan bir türlü kurtulamayan Dostoyevski, 1881’de öldü.

25- Albert  Camus  (1913-1960):  Fransız  düşünür,  romancı  ve  yazar.
Kimilerine göre bir felsefeci kabul edilmeyen Camus, yine de varoluşçu
filozofların  başlattığı  geleneği  sürdürerek,  insanın  dünya  içindeki
konumunu  inceledi.  Kişinin  tarih  ve  toplumla  ilişkilerini  özellikle
"yalnızlık" temelinde inceledi.

Camus  "saçma"  kavramını  incelediği  ilk  döneminde  "intihar"  olgusunu,
"başkaldırıyı incelediği dönemde ise "cinayet"i ele aldı. Ancak her iki durumda
da ana teması saçmacılık ve hayatın anlamsızlığıdır.

Camus'un edebiyat yönü de oldukça güçlüdür. 1957 Nobel Edebiyat ödülünü
almıştır.

Camus,  özellikle  insanın kendine yabancı bir evrendeki  yalnızlığını  temel
alarak,  insanın kendisine yabancılaşmasını  ve  hayalkırıklığını  yansıtır.  Fakat
anlamsız bir hayat için, örneğin neden intihara kalkışılacağı gibi konulardaki
açıklamaları yetersizdir. Kendi içinde çelişkiler taşımaktadır.

26- Ömer Hayyam (1048-1122):  Asıl  adı  Gıyaseddin Ebu-l  Feth bin
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İbrahim el-Hayyam dır. Yaygın olarak bilindiği üzere sadece şair değildir.
Matematik,  felsefe,  astronomi,  fıkıh,  tarih  ve  tıp  konularında  da
çalışmaları vardır. Ancak bunların çoğu bugüne ulaşmamıştır. Özellikle
matematik alanında önemli buluşların sahibidir.

Hayyam'ın  bugün  en  çok  bilinen  yönü  olan  şairliği  de,  rubaileri  ile
dünyadaki pekçok dile ulaşmıştır. Rubailerinin herbiri kendi içinde bir bütünlük
taşır  ve  belli  konuları  vardır.  Bunlarda  belirgin  bir  kötümserliğin  yanında,
boşvermişlik de vardır. Ancak Ömer Hayyam'ın da bir ölçüde Mevlana ve Hafız
gibi yanlış anlaşıldığı söylenebilir. Örneğin Mutahhari bazı rubailerin onun ait
olmadığını  ifade  etmektedir.  Hayyam'ı  her  ne  kadar  bize  öyle  sunulmaya
çalışılsa da sırf dünya düşkünü ve zevk almaya bakan birisi olarak görmek pek
doğru bir kanaat olmasa gerek. Fakat en azından onun, bazı konularda şüphe
içinde kıvranan ve bunları rubailerinde dile getiren biri olduğu bir gerçektir.

26- a- İdealizm.:  İdealizm,  realizmin  aksine  "reel"  alemin  hakiki
gerçekliği olmadığına inanır. Dış alemi düşünen ve tahayyül eden, bizim
zihnimizdir.  "İde"  asildir,  "realite"  değil.  Zihnimiz  olmaksızın  dış
gerçekliğin varlığı sözkonusu değildir.

İdealizm, mutlak anlamda "dış dünya olduğu gibi insan zihninin eseridir"
esasına dayanır. İdealizm gerçeğin özünü değişmez olan "idea'larda arar.

Felsefi  idealizmin  en  önemli  temsilcilerinden  biri  Ber-  keley'dir.  Ancak
idealizmin felsefedeki yeri özellikle Eflatunla olmuştur. O günden bugüne kadar
idealizmin çok farklı  yorumları  olmuştur.  Berkeley,  idealizmini  şöyle  özetler:
'Yar olmak ;idrak etmek, ya da idrak edilmektir." İdrak edilmemiş ya da idrak
etmeyen birşeyin  varlığını  kabul  edebilmek mümkün değildir.  İdrak eden şey
ruhtur. İdrak edilenler ise, idrak ve duyum alanındaki mana ve tasavvurlardır.
(Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Fel- sefemiz-I, Muhammad Bakır Es-Sadr,
çev. Abdurrahman Sarıoğlu, Endişe Yay. Ankara-1991)

27- Materyalizm:  Her  türlü  gerçekliğin,  yalnızca  nesnel  ve  manevi
gerçekliğin  özünü  ve  temelini  maddeye  bağlayan  ve  maddeden  başka
hiçbir  cevherin  bulunmadığını  iddia  eden  dünya  görüşüdür.  İlkçağdan
bugüne değin pek çok temsilcisi olmuştur.

Metindeki anlamıyla daha çok ahlakî bir eleştiri içermektedir. Bu anlamda
materyalizm, yalnızca faydalı olanı ve haz vereni değerli sayan, maddi değerler
dışında değer kabul etmeyen bir anlayıştır.

Marksistf  elsefede ise materyalizm, bilincin madde tarafından oluştuğunu
öne sürer. Felsefi  anlamda materyalizm, bugüne değin sayısız denecek kadar
farklı  yorumlarla  ortaya  konulmuştur.  Ancak  tüm  bu  yaklaşımların  ortak
özelliği, ilke olarak maddeyi herşeyin ötesinde ve öncesinde görmeleridir.
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28- Realizm:  Gerçekçilik  olarak  da  adlandırılır.  İdealizmin  tam
karşıtıdır.  Düşünmenin  temeli  olarak  gerçeği  ele  alan  ya  da  bilinçten
bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu öne süren görüştür.

Realizm, insanın hayatını, hissedilen, görülebilen, do- kunulabilen şeylere
bağlı kılmasıdır. İdealleri reddeder. İnsanın sahip.olacağı herşey "reel"dir. Yani
"gerçek"  olmalıdır.  Bu  yönüyle  realizm,  materyalizmle  hemen  hemen  aynı
anlamı taşır.  Çünkü realizm de  varlığın  bilinçten  bağımsız  olarak  varolduğu
iddiasındadır. Zaten diyalektik materyalizmin temel iddiası da budur.

Realizmle  idealizmin  çatıştığı  temel  nokta  ise  varolanın  gerçekliği
hususudur.  Realizm,  varolan  daima  gerçektir  iddiasındadır.  Bu  yüzden
idealizmin, "nesneler vardır, ama asıl gerçek değildir" görüşünü reddederler.

29- Aynîlik: Aynî, bir ve aynı olan demektir. Aynılik ise, kendi kendisiyle
aynı  olma,  değişen  durumlarda  kendisi  kalma,  aynı  kalmadır.  Aynîlik
eşitlik demek değildir. Birbirine eşit olan iki şey, aynî değildir.

Evrendeki herşeyin, en derin anlamıyla "aynî" olduğunu ileri süren ayniyet
felsefesi de bu temel üzerine kuruludur.

30- Absurdisme:  Türkçesi  “saçmacılık”tır.  Bu  düşünce  Albert
Camus'un  insan  ve  dünya  çelişkisi  varsayımına  dayanır.  Bu  felsefe,
“uyumsuzluk, öğretisi” diye de anılır.

Camus’a göre insan için everen akla aykırıdır,  “saçma”dır. Bu saçmalığı
görmek için gözlerini açmak ve aklını kullanmak yeterlidir. Evren rastgeledir,
boşunadır  ve  hiçbir  sağlamlığa  dayanmamaktadır.  Sonuçta  da  ölümle
bitmektedir.

Camus'un  bu  düşüncesi  önemli  çelişkiler  taşımaktadır.  Çünkü  anlamsız
bulduğu  evrende,  insana  tek  çözüm  olarak  bazen  “yaşanarak”  bazen  de
“intihar” sunulmaktadır.

31- Adi/  Adalet:  Sözlükte  Adi,  eksik  ve  fazlalık  bakımından  ifrata
gitmeksizin  orta  yolu  tutup  korumak.  Hakkaniyet,  doğruluk  ve  eşitlik.
Vasat  ile  de  tefsir  edilmiştir.  Zulüm  ve  çevrin  zıddı.  Adalet,  bir  şeyi
konulması  gereken  yere  koymak.  Zulmün  tam  zıddı.  İslâm'ın  hükmü.
Eşitlik,  eşit  davranış  tarzı.  Hukukta  beraberliğe  özen  göstermek,
haksızlığı terketmek, her hakkı gerçek sahibine devretmek. Bağy’in zıddı
olarak  da  inanç,  söz,  davranış  ve  her  tutumda  aşırılıktan  kaçınmak,
sınırları çiğnememek, her şeyin itidalinde kalmak, orta yolunu tutmak.

a• Ölçülü olmak: İçinde çeşitli öğeler, çeşitli cüzler bulunan bir bütünü göz
önünde  tutalım.  Bu  bütünün  özel  bir  amacı  varsa,  gelişi  güzel  değilse,  her
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unsurun mikda- nnda, nitelikleri de göz önüne alınarak, belirli ve gerekli ölçü
gözetilmelidir.

b- Adl'in ikinci anlamı eşitliktir, her türlü ayrımcılığın, ayrıcalık gözetmenin
giderilmesidir. Meselâ “filan kişi âdildir” denilince, insanlar arasında ayırım
gözetmediği anlaşılır. Burada “adl”ın anlamı eşitliktir (müsavat).

c-lstihkakların göz önünde tutulması ve her hak sahibine hakkının verilmesi,
insan toplumlarmda gözetilmesi ve bireylerin saygı duyması gereken toplumsal
adalet anlayışının gerçek anlamıdır.

Bu ilke, hem evrenin yaratılış düzeninde, hem de idari düzenlerde, hak ve
adaletin hakimiyetine inanmaktadır. Bu düzende zulme yer yoktur.

Adalet,  ölçülü  olmak,  eşit  davranmak  ve  haklan  yerli  yerince  vermektir.
Allah'ın adil oluşundan amaç şudur: Allah, hiçbir varlığın hakkını ihlal etmez,
yerde bırakmaz ve herkese hakettiğini verir.

Adâlet  aynı  zamanda  risaletin  de  yeryüzündeki  hedefidir.  Dünyanın  ve
evrenin yaratılışı da “adi” üzerinedir. Dolayısıyla toplumsal düzen de “adalet”
esası üzerine kurulmalıdır. “Allah adaletli davrananları sever.”

İlahi ve Beşeri Adalet

Biz insanlar, başkaları için kötülük düşünmeyen, haklarına tecavüz etmeyen,
aralarında ayırım gözetmeyen, idare ve yönetim söz konusu olduğunda'tam bir
tarafsızlıkla herkese aynı gözle bakan, tartışma ve çekişmelerle karşılaştığında
mazlumu koruyan ve zalime düşman olan insanlarla karşılaştığımızda, bu gibi
kişilerin  bir  tür  olgunluğa  sahip  olduğunu  düşünür,  onun  tutumunu  övgüye
değer bulur, kendisini de “adil” olarak niteleriz.

Buna  karşılık  başkalarının  hakkına  tecavüz  eden,  kendi  güç  alanında
bireyler arasında ayırım gözeten, zalimlere tarafdar ve zayıfların, güçsüzlerin
düşmanı olan veya en azından zalim ve mazlumun çekişmesinde “yansız” kalan
kişilerin,  “zulrn” adı verilen bir olumsuz nitelik sahibi olduğunu düşünür ve
ona da “zalim” deriz, bu gibi kişilerin davranışını yergiye ve kınamaya değer
buluruz.

Acaba  Yüce  Allah'ın  fiilleri  sö2  konusu  olduğunda  ne  yapılabilecektir?
Önce,  insan  söz  konusu  olduğunda  adalet  ve  kemal  veya  zulüm  ve  eksiklik
olarak hüküm vermemize yarayan ölçütü, Zat-ı İlâhî hakkında da kullanabilecek
miyiz?  Yoksa  insanlar  arasında  geçerli  anlamı  ile  adalet  veya  zulüm,  insan
toplumları  içinde  ortaya  çıkan  ve  onlara  özgü  olan,  diğer  bir  deyimle
“uzlaşım”a  dayanan  kavramlar  mıdır?  “Hikmet-i  ameli”  alanına  giren  ve
“hikmet-i  nazari”  dışında  kalan,  insan  fiilleri  alanı  dışına  çıkartılamaz
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konulardan mıdır?

İkinci olarak, aynı ölçütü Zat-ı llâhî'nin fiilleri alanında da kullanabilirsek,
bu alanda, “zulüm” niteliği ile niteleyebileceğimiz bir tutumun gerçekleşmesi
mümkün olabilecek  midir?  Allah’dan zulüm sadır  olamıyacağı  konusunu da,
hüsn ve kubh, zulm ve adi gibi konuların "aklî” değil “şer'î” konular oldukları
noktasından  hareket  eder,  Eşaire  görüşü.  “Adi”  demek,  başkasının  hakkına
saygı göstermek demektir. “Zulm” de buna karşılık başkasının hakkına tecavüz
anlümındadır. Durum böyle olunca, zulüm söz konusu olabilmesi için, ortada
bir “hakk”m bulunması ve bir varlığın bu hakka karşı bir öncelik, yeğlik ilişkisi
olması gerekecektir. Böylece, başka bir kişinin, bu hakkı elde etmeye çalışması
veya herhangibir tecavüzü, o hak konusunda önceliği olan kişiye karşı “zulüm”
işlenmesi demek olur.

Mahlûkat  arasında,  yaradılmışlar  söz  konusu  olduğunda,  önceliğin  ve
sonralığın, yeğliğin ve yeğ olmayışın, malik ve sahip oluşun veya olmayışın bir
anlamı olabileceği açıktır. Mesela (AJ’nın, kendi hayat ve hürriyeti söz konusu
olduğunda,  kendisinin  meydana  getirdiği  serveti  söz  konusu  olduğunda,
herkesten  önce  hak sahibi  ve  söz  sahibi  olduğu söylenebilir.  (B)'nin,  (A)’nm
haklar alanına ve (A)’nın da (B)’nin haklar alanına tecavüzü zulümdür.

Mahlûk'un,  yaradılmışm,  Yaratana  olan  ilişkisi  alanında  aynı  şeyi
söyleyebilir miyiz? Oysa, Yaradılmışm nesi varsa Yaratandandır. Halik; Yaratan
olan Zat-ı İlâhî dışında malik olan mı vardır? O'nun hakkından üstün birhaktan
söz  edilebilir  mi?  Durum,  bir  babanın  çocuklarına  oyuncak  alışma
benzetilebilir.  Her  çocuğun  kendi  oyuncakları  konusunda  diğerinden  üstün
haklan vardır. ' Fakat bu hak sadece diğer çocuklar karşısında söz konusudur,
oyuncakları çocuklara veren baba için değil, yahut bu konuda bir karşıtlık söz
konusu  olamaz,  baba  bu  haklarda  tasarruf  ederse  kendi  yetki  ve  mülkiyet
alanında tasarruf etmiştir diyebilir miyiz?

Yüce  Allah,  mutlak  olarak  her  malikin  üzerindedir.  Mâlik-ul-mülk'dür.
Mülk'de şeriki, ortağı yoktur. Gerçek anlamı ile ve hiçbir mecaz gölgesi üzerine
düşmeksizin, şöyle diyebiliriz:

“Mülk O’nundur, Hamd O'nundur, her iş sonucunda O'na varır.” (Teğabün
Suresi (64), Hûd Suresi (11))

Böylece, evrende Allah'ın her tasarrufu, kendi mülkünde tasarrufu demektir.
Hiç kimsenin O'nun karşısında öncelik ve üstünlüğü, hakkı ve malikiyyeti söz
konusu  olamaz.  Şu  halde  Allah  katında  “zulm”ün  anlamı  yoktur.  *Zulm"ün
çirkin oluşu, Allah’ın çirkin,  yakışıksız birşey yapmayacağı dolayısı ile değil,
Hüsn ve Kubh'un Allah katında anlamı olmadığı için de değil! Aynı ölçütleri
Allah  katında  kullanılsa  bile,  bu  alanda  Allah’ın  zulmetmesinin  pratik
imkansızlığı, gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı için! Hiç kimse, hiçbir şey
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üzerinde,  Yaratıcıdan, Allah’dan üstün hak sahibi  değildir ki,  Allah’ın zulmü
(haşa) söz konusu olabilsin, gerçekleşelebilsin.

Açıktır ki, insanların davranışları konusundaki adi ve zulm, hüsn ve kubh
ölçütünü İlahi fiiller alanında kul- lansak ve İlahi fiilleri *başkasının hakkına
riayet? ölçütü ile ölçsek dahi, Allah'ın, bu ölçüt ile nitelendirilemiyeceği ortaya
çıkacaktır,  çünkü  O'ndan  daha  üstün  veya  ona  eşit  bir  hak  sahibi,  Allah
karşısında bir hak sahibi yoktur. Böyle olunca da “adi” ve *zulm”ün anlamı
gerçekleşemez.

Üçüncü  olarak,  adlin  ve  zulmün  insanlar  arasındaki  olağan  ve  itibarî
(uzlaşmaya dayanan, konvansiyonel) anlamları ile alınmaları halinde, acaba bu
itibarî  anlam  üzerinde  ve  adli  ve  zulmü  itibari  olmaktan  çıkarıp  “nazari
hikmet” konusu haline getiren, böylece “adl”i de ilim ve kudret gibi kemali ve
sübûti sıfatlardan birisi kılan, hiç değilse Allah'ın yaratıcılığı ve rızk vericiliği
gibi adaletten de söz etmemize imkan veren, zulmü de terekküb (ayn öğelerden
oluşma), cismiyet (maddeye bağımlı oluş), mahdu- diyet (sınırlılık) gibi menfi ve
selbî sıfatlar arasına katan bir adi ve zulm kavramı ve ölçütü yok mudur?

Dördüncü  olarak:  Bütün  bunları  bir  yana  bıraksak  bile,  Kur'an-ı  Kerim
“adi” ve “zulm” konusu üzerinde çok durmuştur. Şu halde Kur'arı-ı Kerim’in
“adi” ve “zulm” anlayışı, ölçütü nedir?

Beşinci olarak, evrendeki olaylar ve fenomenler, “adi” ve “zulm1* açısından
sınıflanabilir ve yorumlanabilirler mi? Yoksa bu konu üzerinde felsefi  açıdan
düşünülmesi gerekmeyen ve doğru olmayan, sadece bir nass, bir dogma olarak
itaat ve kabul edilmesi gereken bir konu mudur?

İşte bunlar açık ve kesin birer cevap bekleyen sorulardır.

Bu soruların cevabı her ne olursa olsun, açık ve şüphesiz olan husus şudur:
Allah'ın  insanlığa  adi  ile  davranmalarını  ve  adalet  ilkesinde  sebat
göstermelerini buyurması, gerçek İlâhî dinlerde en temel İlahiyat ilkelerinden
biridir  ve  Tanrı  ile  insan  arasındaki  ilişkinin  de  temelidir.  Felsefe'de  kabul
edilen Tanrı, meselâ ilk muharrik (ilk sebep, ilk harekete geçiren) olarak kabul
edilen, Aristoteles'in anlattığı Tanrı, sadece insanın aklına ve düşüncesine hitab
eden bir Tanrıdır. İnsanın gönlü ile, duyguları ve iç duyu ve yönelişleri ile ilgili
değildir.  Bu  sebeple  de,  bu  tür  bir  felsefe  anlayışında  Tanrının  “adi”  veya
“zulm”ü söz  konusu  değildir.  Allah'ın  elçilerinin  bize  bildirdikleri  Allah  ise,
yalnızca akla hitab etmekle  kalmaz,  insanın gönlüne de hitab eder,  insan ile
Allah arasında sevgi ilişkisi kurulur, muhtaç olan ile kimseye ihtiyacı olmayan,
herşeyi bilen, her şeye gücü yeten, seven ve yargılayan Allah arasında bir ilişki
söz konusudur. Bu Tanrı'nın kesinkes “âdil” olması gerekmektedir.

Toplumsal anlamı ile “adi"; “nübüvvet”in hedefidir.
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Felsefi anlamda ise, “meâd” inanışının, ölümden sonraki hayatın temelidir.
Kur’an-ı Kerim “nübüvvet ve risaletin” hedefi konusunda şöyle buyurur:

“Rasullerimizi  apaçık  kanıtlarla  gönderdik  ve  onlarla  birlikte  Kitab'ı  ve
Mizan'ı  indirdik  ki  insanlar  adalet  ile  davransınlar,  (adalet  ilkesini  ayakta
tutsunlar, O'nu gerçekleştirsinler.)” (Hadid Suresi: 25)

“Kıyamet gününde (Mahşer gününde) adalet terazilerini kurarız, kimseye en
küçük zulm edilmez, hardal tanesi ağırlığınca olsa da karşılığını veririz, hesap
görücü olarak yeteriz Biz.” (Enbiya Suresi: 17)

Kur'an-ı Kerimin birçok ayetinde de Allah zulm”den tenzih edilir, an ve uzak
bilinir. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur:

“Allah onlara zulmetmez; ne var ki onlar kendi nefislerine zulmedicilerdir.”
(Tevbe Suresi: 70)

Bazı ayetlerde “adil” oluş ve adi ile kıyam etme, adil davranış; bir müsbet
sıfat  olarak  Allah  hakkında  zikredilmiştir.  demek  oluyor  ki  Kur'an-ı  Kerim
sadece  Allah'ın  zulmetmeyeceğini  belirterek  Allah'ı  tenzih  etmemiş,  aynı
zamanda  müsbet  olarak  ve  doğrudan  doğruya  birifade  ile,  “adi”  sıfatının
varlığını  beyan  buyurmuştur.  Örnek  olarak  Âl-i  İmrân  Suresinin  18.  ayeti
verilebilir:

“Allah ve melekleri  ve  ilim sahipleri,  O’ndan başka tanrı  olmadığına ve
adaleti yürütücü olduğuna tanıktırlar.”

Böylece anlaşılıyor ki Adl-i İlâhî bir gerçekliktir, adalet öyle bir sıfattır ki,
Allah’ı kesin olarak bu sıfatla tanımamız gerekir.

32- Antropoloji  (İnsanbilim):  Canlı  varlık  olarak  insanı  ve  onun
gelişim tarihini araştıran ve tanımlayan bilim dalıdır. Felsefi anlamıyla
antropoloji;  somut  olarak hayatı  ve  gerçeklik  içindeki  yer'  bakımından
insanın özü üzerine kuruludur.

Antropoloji, bilimlerin elde ettiği bilgileri, birliği olan bv insan imgesinde
birleştirmeye,  çeşitli  bilim  dallarının  bı  tonuda  aldığı  sonuçlar  arasında
bağlantı kurmaya ça- ItŞr. Kendi felsefi  açıklama ve çözümlemeleriyle, insan
vaiığmın  özünü  kavrayan  ve  bundan  ötede  de,  insan  va  .iğinin  anlamım
fizikötesi olarak yorumlamaya çalı- şu

Antropoloji, insan varlığının felsefi olmak iddiasındadır Dolayısıyla onun da
temel sorusu “insan nedir?”den babası değildir.

33- Yabancı, Veba, Başkaldıran tnsan: Bu üç
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ronan Albert Camus'un en önemli eserleridir.

Camus’un 1942'de yayınlanan ilk  romanı  Yabancı'da;  Bir  Arabi  öldüren,
ama bu.  suçtan  çok,  güya  içinden  gelen  gerek  duygularını  dile  getirdiği  ve
toplumun istediği kalıbı girmeyi reddettiği için toplum dışına itilen bir insanı ele
ıhr.  Böylece  ölümle  cezalandırılan  bu  “yabancı”  ile,  20.  ’üzyıl  insanının
yabancılığını dile getirmeye çalışır.

Nihilist  felsefeyi  aşmayı  denediği  bir  diğer  romanı  da  Vebı'dır.  Oran'da
(Cezayir’de bir şehir) bir salgın hastalı; ğı yoımeye çalışan insanları anlatır.
Romandaki kişiler, salıma karşı verdikleri mücadeleyle, başarısız olacaklarını
ble  bile  direnmektedir.  Camus’ya  göre  bu,  insanın  değen  için  yapılan  bir
eylemdir. Veba’yla birlikte Camus, saçnacılığı (absürde) bırakıp, ahlâkî ve soyut
olarak “başkaları” kavramına ulaşır.

başkaldıran insan bu düşüncesini, siyasal ve tarihsel devrme karşıt olarak
ele alır. Bu düşüncesi Marksistle- rin, ,u arada Sartre'm sert eleştirilerine yol
açtı.

’eba'da dünyanın saçmalığını,  yenilginin sonunun gelrutyeceğini  bile bile
kötülüklere  karşı  çıkma  düşüncesi,  Başıaldıran  İnsan'da  geliştirilir.
Başkaldırı’yı metafizik ve tırihsel olarak ikiye ayırır ve bir bütün olarak dünya-
nın  anlamsızlığına  başkaldırmakla,  belirli  tarihsel  durumlarda  toplumu
değiştirmek, kötülükleri gidermek, daha iyi bir düzen kurmak amacıyla eylemde
bulunmayı ayn ayn ele alır.

Camus,  tarihsel  başkaldırının  köklerine  ihanet  ettiğini  söyler.  Hem
sosyalizmi, hem de faşizmi bu anlamda mahkum eder.

34- Rene Descartea (1596-1650): Kimilerince Batıda Yeni Felsefe'nin
babası  kabul  edilen  Fransız  düşünürü.  Düşünce  yapısını  oluştururken,
herşeyden “şüphe” ile  başlamıştır.  Herşeyden şüphe ederken,  sonunda
“şüphe ettiğinden şüphesi olmadığını” bularak, “düşünüyorum, o halde
vanm”  şeklindeki  meşhur  sözünü  söylemiştir.  Descartes,  buradan  da
Allah’ın  varlığını  ispat  gerektirmeyen  apaçık  bir  gerçeklik  olduğunu
gösterir.

Descartes'in  bu  sözü,  felsefi  anlamda  sağlam  bir  temele  sahip  değildir.
Çünkü  herşeyden  şüphe  eden  bir  insanın,  kendi  öz  varlığını,  çıkanmmda
kullanması, yöntem olarak mümkün değildir.

Descartes,  maddenin  çok  küçük  cisimlerden  oluştuğu  kanaatindeydi.  Bu
yönüyle o, “atom” görüşüne yakın sayılabilir.

35- Ateizm: Allah'ın varlığını inkar eden öğretilere verilen genel bir ad
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olarak  tanımlanabilir.  Çünkü  ateizm,  salt  maddeyi  gerçek  kabul  eden
materyalizmin  anlayışına  uygun  düştüğü  gibi,  bazen  de  idealizmle  de
uyuşur. Kim idealistlere göre “Tanrı varsa, insanın özgürlüğü yoktur. O
halde Tann yoktur.”

Bunun yanında aslında materyalist olan kimi düşünürler de, sonuçta mutlak
varlık düşüncesine ulaştıkları için ateist kabul edilmezler.

36- Cevher (Töz): Değişen durumlar ve niteliklere karşı kalıcı olan, bir
başka  şeyle  ya  da  başka  bir  şeyde  değil,  kendi  kendisiyle  veya  kendi
kendisinde  varolandır.  Cevher  kendi  başına,  bağımsız  olarak  vardır.
Varoluşu için başka birşeye ihtiyaç duymaz.

Descartes  şöyle  diyor:  "Cevheri  düşündüğüm  zaman,  var  olmak  için
kendinden başka hiçbirşeyin varlığına ihtiyaç duymayan birşeyi düşünüyorum.
Açık söylemem gerekirse, böyle olan yalnız Tanrıdır.”

Materyalist  felsefe  ise  böyle  bir  cevher  tanımını  kabul  etmez.  Diyalektik
materyalizm, cevheri, maddeyle eş anlamlı kabul eder.

37- Hümanizm: İnsana ve insanın değerlerine ağırlık verme iddiasıyla
ortaya çıkan, Rönesans döneminde belirginleşen düşünce akımı.

Bu anlamıyla hümanizmi sadece Rönesans'ta ortaya çıkmış olarak görmek
de yanlıştır. Çünkü “insancıl” dü- şüncelerinkökeni ta Eski Yunana dek uzanır.
Ancak  insanı  temel  alma  iddiasıyla  bir  dünya  görüşü  olarak  hümanizm,
Rönesans Avrupasındandır.

Bu dönem hümanistleri, özellikle zihni ve bedeni birlikte ele alır, sağlıklı,
çok boyutlu bir hayat anlayışını savunur. Hümanizm bireycidir.  Ancak bireye
sadece kendisinden kaynaklanan bir değer verme iddiasıyla, ona verilen tüm
değerlere  karşı  çıkar.  İnsanı,  hümanist  anlayışa  göre  kurulmuş  toplum  ve
devlete üye sayarak, sözde onu özgür kılmaya çalışır.

Hümanizm ilk  önemli  temsilcisi  olarak  Francesco Pet-  nerca(1304-1374)
kabul edilir.  Daha sonra Alberti  ve Men- foltre gibileriyle hümanist  düşünce
kurumsallaştı.  Hümanizm  İtalya'dan  hızla  tüm  Avrupa'ya  yayıldı.  Erasmus,
Deliliğe Övgü ile bu konuda önemli bir yer edindi.

Fakat  Hümanizm,  en  özgün  anlatımına W.  Sheakspa-  re'in  kitaplarıyla
kavuştu.  Bu dönemde hümanist  düşünce  en gözde  dönemini  yaşadı.  Pek  çok
edebî eser üzerinde hümanizm etkisi görüldü.

Fakat Yeniçağ'm başlamasıyla birlikte hümanist düşünce giderek canlılığını
yitirdi. Geçmişe dönük bir seyir izlemeye başladı. Francis Bacon, John Milton
hümanizmden açık açık etkilendiler, ancak daha farklı anlayışlar geliştirdiler.
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Yeniçağ'la  beraber  Avrupa'da  hümanizmin  adeta  modası  geçti.  Daha  çok
bilimsel  düşünceye  ağırlık  veren Aydınlanma hareketi  başladı.  Bu dönemden
sonra  da  J.  Surifi,  Schiller,  Hegel  ve  daha  pekçokları  üzerinde  hümanizmin
etkisi  çok büyüktür.  Ancak hümanizm artık bir  ekol  olmaktan çıkmıştır.  Belki
Alman şairi Goethe, bu ekolün tek samimi izleyicisi sayılabilir.

Hümanizm  başlangıçtaki  iddialı  programı  bugün  tümüyle  önemini
yitirmiştir.  Zaten  Avrupa'nın  feodalizmden  burjuvaziye  geçiş  dönemine  ait
iyimserliklerin ve bir ölçü de de uyutmacalann ürünü olan hümanizm, örneğin
Sartre'da  da  insanı  eksen  alması  bakımından  kendisini  gösterir.  Ancak
hümanizm, bugün apaçık iflas etmiş bir görüş olarak ortada durmaktadır.

38- Mektep ( Ekol): İnsana, hayata ve evrene bütüncül bir bakış açısı
getiren ve bunlarla ilgili teorik ve pratik çerçeveler belirleyen, sistematize
edilmiş düşünce, öğreti.

Her mektep iki bölümden oluşur. Bunlardan birisi “dünya görüşü” diğeri ise
“ideolojidir. Bunlar birbirlerine yakın görülse de anlamları farklıdır. Ve ikisi,
mektebi (öğreti) oluşturur. Dünya görüşü, dünyaya ne şekilde bakıldı- rını ifade
eder.  Dünyada  yer  alan  şeylere,  onları  kapsayacak  kavramlar  ve  isimler
vermektedir.  Yani  dünya görüşü bir  niteleme işidir.  İdeoloji  ise,  bir  görevler
bütünüdür. Yani dünya görüşü varolanların bütünü ve tanımlanması, ideoloji ise
gerekirleri-gerekmezleri olarak, “mekteb”i oluştururlar.

39- İbrahimî Dinlen İbrahimî dinden kasıt, lbra- him(a.s)'m duasından
sonra (Bakara Suresi,  124-136) O'nun soyundan gelen peygamberlerin
tebliğ ettiği Hak Din’in öz olarak hep aynı olmasıdır.

"Sonra sana, 'Allah'ı birleyerek İbrahim'in yoluna uy, o ortak koşunlardan
değildi' diye vahyettik.” (Nahl Suresi, 123)

İslâm,  Hz.  İbrahim'in  dinidir.  Hz.  İbrahim’in  soyundan  gelen  bütün
peygamberler  zaten  aynı  mesajın  taşıyıcısı  oldukları  için  “İbrahimî  dinler"
ifadesi kullanılmaktadır.

40- Milşebbihe-Mücessime: “Şebeke” kökünden, benzeme ve benzeyiş
anlamını taşır. Müşebbih ise “benzeten” olarak çevrilebilir.

Mücessime  ise  “ceseme” kökünden  gelir  ve  “cisim isnad  etmek” olarak
çevrilebilir.

Mutlak varlık'a,  yani Allah'a “cisim” isnadında bulunmak ya da onu bir
şeylere “benzetmek” öteden beri pek çok sapık ekolün görüşleri arasında yer
almıştır.  İslâmî literatürde bu düşünce genel  olarak “mücessime” olarak ad-
landırılır. Ve kesinlikle tevhid'e aykırı bir düşüncedir.
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41- J. P. Sartre, günümüz dünyası ünlü yazar ve mü- cadecelecilerinden
olup,  “Egzistansiyalizm”  ekolünün  kurucularından  ve  onu
tamamlayanlardan biridir. Sartre, şöyle diyor: Varlık (kainat] beyhudedir.
Gök beyhudelik- lerle doludu: . Orada bir düzen yoktur. Allah yoktur. Her
şey anlamsız ve hedefsizdir. Hayat da varlık gibi hedefsizdir ve gayeden
yoksundur. İnsan da böyledir. Fakat ona anlam kazandırmak için bizzat
kendimiz,  yüce  hedefler  yaratmalıyız.  Zira  sadece  insan  bu  alemde
kendine, hayata, varlık (kainat)a ruh ve mana verip, onu canlandırabilir.
Zira insan irade ve hürriyet sahibidir.

42- Sartre'm “Egzistansiyalizm” ve Egzistansiyalizm ve Beşer Asaleti”,
Camus'un “Veba” adlı eserlerine bakınız.

43- Jean  Isoule  “Kutsal  Şehir”  kitabının  yazarı,  “Hoşgörü  ve
Kötümserlik” makalesine müracat edin.

44- A.g.e.

45- Sübjektivite'yi etüd edin.

46- Kastedilen,  irfanî,  ruhî,  manevî  mekteplerin  oluşturulmasında
Doğulunun  özel  yeteneğidir.  Bu  nedenle,  büyük  irfani  ve  ünlü  önemli
dinlerin hepsi  doğu menşeili-  dir.  İslâm mirası”, “Haçlı  Savaşları” ve
“İrfan ve Tasavvuf” bölümlerine bakınız.

47- Dua, benim Fransızca'dan çevirim. S. 17

48- Paul Simon: İsviçre'de öğretim görevlisi olan Fransız yazar, emekli
olduktan sonra, Paris'e dönüp Le Monde gazetesinde Salı günleri kitap
değerlendirme  bölümü  yazardı.  Onun  telif  eserlerinden  biri  “Ruh  ve
Tarih” (Lesprit et Historie)tir.

49- “Lavage cervelle” veya “Beyin Yıkama”. Komünistlerin, komünist
toplumdaki  burjuvatik  düşünceleri  beyinlerden  silme  çalışmaları  için
kullandıkları ünlü terimdir.

50- Bir  taraftan  Avrupa  burjuvazisi  böyle  bir  eğilimden  dehşete
kapılmıştır. Fransız devrimi özellikle 19. yüzyıl sonrası “tüketim felsefesi”
ilkesi “refah mezhebi” adıyla, dinin vaad ettiği cenneti yeryüzünde inşa
edeceğini müjdeliyordu. Buna göre yeni asırdaki gelişmiş burjuvazinin üç
aracı  olan  ilim,  sanayi,  özgürlük  yeryüzünde  tüketim  mallarını  temin
edecek  refah;  (onun  insiyatifindeki  üretim  araçlarının  daha  fazla
çalışması  ile);  insanı  Allah  ve  dine  olan  ihtiyaçtan  kurtaracaktır.
Birçoklarının düşündüklerinin tersine, Avrupa'da din ve mezheb ile çatı-
şan  burjuvazinin  müjdelediği  cennete,  beşeriyetin  bel  bağlayacağı  ve
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hırslı  tüketicileri  kontrol  edeceği  ümidiyle  yola  çıkanlar,  burjuvazi  ve
işbirlikçisi entelektüellerdi.  Fakat yeni insan tipinin yine de, “zelûm ve
cehul” (kendine zulmeden ve cehil)  olup isyan edeceğinden,  üretim ve
tüketim cennetinin lezzet ve nimetlerinden yüz çevireceğinden, Batı ticari
kültürü, scientisme, liberalizm, özgürlük, rekabet, batı demokrasisi, lezzet
ve  refah  ilkelerini  tekmeleyeceğinden,  refaha  ulaştığı  her  türlü  maddi
nimetlere  gömülmesine  rağmen  yine  de  “insani  vicdan  ve  uyanış”ın
simgesi olan burjuvazinin yasak meyvesini yiyeceğinden gafildirler. İşte
Avrupalı  ve  Amerikalı  genç  nesillerin,  batı  kapitalizminin  hayrete
kapılmış, korkak gözlerinin önündeki sır.

51- “Dini Duygular” ve “İnsanın Dördüncü Ruhu” adlı esere bakınız.
Tercüme eden; Mühendis Beyani, Prof. Ba- zergân'm önsözü ile...

Allah konusu felsefenin temel mihveridir, fakat felsefenin tekelinde değildir.
Her sosyal ve medeni yapıda her zaman ve çağda, her ırkta, en vahşi ve en
medeni toplumda en önemli konu bu olmuştur. Allah kavramı insan düşüncesinin
bir ürünü olmayıp belki onda insanı çeken bir yön vardır ve aslî bir ihtiyaçtır.
Tarihçiler araştırmalarında bunu gözönüne almak zorundadır.

52- *Dua”,  Alexis  Carrel,  “Allah”  Akkad'ın  telif  eseri,  “Allah'ın
varlığını  isbat” doğa bilimi  dallarında uzmanlarca yazılan  kitabalara,
“Historie  generals  des  Religions”  5  cild  ve  “Dinler  Tarihi”,  “Büyük
Dinler*,  “Neler  Biliyordunuz?”,  “Din  Tarihi  Üzerine  Dokuz  Söyleşi”,
Tahran Edebiyat Fakültesinden Ali Asgar Hikmet'in ders notları, “Sümer
levhaları” Samuel Cramer'in telif eseri, “Babil Levhaları”, “Batı Asya
Eski  Milletler  Tarihi”,  Dr.  Ahmed  Mehmeneş'in  (Tahran  Üniversitesi
Öğretim  Görevlisi)  telif  eseri,  “Medeniyet  Tarihi”  Will  Durant'm  telif
eseri, “Eski Milletler” ve “Dünya Tarihi” ve “Tarih Seyri” adlı eserlere
müracaat edin.

53- Benim fikri ve ruhî ihtiyaçtan kastım, bilginler ve filozoflara özgü
bir zihni ve felsefi mesele, entellektüel bir ihtiyaç değildir. Toplumun fikri
ve ruhi ihtiyacı, görünebilir sosyal yapı ve sınıfsal yapıdan kopuk ve soyut
değildir.

54- İnsan topluluklarında üç çeşit çok tanrıcı (politeist) din vardır:

a. Putperestlik (idolatrie), örneğin Cahili Arapların Dini.

b. Yıldızperestlik (Sabeizm): Sabe'iyn veya Sebee mezhebi Kur'an'da
da anılır.  Ve onlar Kur'an'da yahudi-  ler,  Hıristiyanlar,  Zerdüştler  gibi
ehli  kitapların  yanında  yer  almışlardır.  Çünkü  muhtemelen  onlar
HanifDini (İbrahim'in dini)ne mensupdurlar. Bazı çağdaş araştırmacılar
onları  Yahya(a)’m  dini  mensuplan  olarak  nitelendirmişlerdir.  İslâm
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tarihinde bunlann bilgin ve filozoflarının müslümanlarla ilişkileri ünlüdür
Anlaşılan budur ki, yıldızperestlik milattan 5000-4000 yıl önce Beyn el-
Nahreyn'deki Sümer ve Babil dininin uzantısıdır (İbrahim de buradandır.)
Zira,  onlar  ilahlannın  yıldızlar  içinde,  büyük  tannnm  ise  güneşte
oturduğuna inanıyorlardı...  Nur, ateş, güneş, yıldızperestliğin menşei’de
buna dayanır. Bazıları da Sebei'nin yerleşim merkezini Yemen • Seba diye
anılıyordu-  biliyorlar.  Yemenliler  ise,  Allah’ı  “varlık  ruhu”  diyerek
nitelerlerdi,  kesin  olan  şudur  ki,  İslâm tarihinde  ünlü  olan  Sabeii’nin
yerleşim merkezi, Harran (Beyn el-Nahreyn)dir.

c. Fetişizm: Fetiş belli bir nedenle tapılan nesne ve şey anlamındadır.
Ağaç,  taş  v.s.  şeylere  tapma.  Bu  mezhebin  iz  ve  etkileri  kendi
avamlarımızın  arasında  da  görülür;  sihir,  muskacılık,  falcılık  ve  buna
benzer diğer hareketler  buna örnek teşkil  edip incelenebilir. “Bereket”
diye,  cepte,  kasada,  evde  ve  diğer  yerlerde  saklanan  her  şey,  namaz
mührü (taşı), hurma, kuru tatlı, müteberrik yemişler (bu teberruk'tur, öp,
ye, el sür, sakla...) Arzu ve istekleri yerine getiren ağaçlar, kem gözden
korunmayı sağlayan eşya ve nesneler veya düşmanı püskürtme nesneleri,
tılsımlar,  teşbihler,  nazar  boncukları,  ekmek  parçası,  saç  ve  tırnak
artıkları (ki animizmin bir çok izlerini taşıyorlar), bazı hayvan başlarının
evlerin giriş kapısı üzerine takılışı (İran'da koç başı sözkonusudur. Bana
göre bu,  Allah'ın büyüklüğünün sembolüdür...  Buna, eski  İran'dan arta
kalan  kazılar  ve  resimlerde  de  rastlanır  ve  koç  kafası,  sembolüyle
gösterilir), eşek nalı (ki (Hıristiyanlar onu İsa’nın eşeğine ait olduğunu
ileri  sürüyorlardı.  İran'da  da  bazı  Hıristiyan  olmayan  Hıristiyan
müttefikleri de onu kullanıyorlar. Böylece nalın hristiyanlarnı eşeğine ait
olduğunu  söylemek  mümkündür!),  ayrıca  yüzük,  yakut,  akik  (onun
hakkında  kitaplar  yazılıp,  rivayetler  uydurulmuştur),  evlerde  horoz,
güvercin saklamak ve beslemek hem sevaptır hem de bereket kaynağıdır.
Bunların tümü ilkel dinlerin etki ve izleri olarak yeni dinler (İslâm ve Hı-
ristiyanlık)  ile  te’vil  edilip,  yorumlanmıştır.  Bunlar  benim  şahsi
görüşümdür.  Bu  konudaki  kesin  ve  net  görüşü,  uzman  araştırmacılar,
uzman din bilimcisi ve sosyologlara bırakmak gerekir.

Her neyse, bugün bu üç dinin “çok tanrıcı” Asya ve Afrika'daki bedeviler
arasında çok sayıda izleyicisi vardır. Milattan önce Yunanlılar ve Romalıların
inandıkları  tanrıçalar,  bu inancı  paylaşan Zerdüşt  öncesi  îranlılarca Zerdüşt
dinine  de  sokulup,  korundu.  “Yezdan”  kelimesi  günümüz  manasının  tersine
tanrıça anlamındadır.  Nahid,  su tanrıçası,  Behram savaş tanrıçasıdır...  “Yeni
Emsaspmendan”da çehresi değiştirilmiş çok tanrıçalı veya politeizmdir. “Çok
tanrıça” ise Zerdüşt ün zuhurundan sonra onun “iki tanrıçalı” veya dualizm
sisteminde kendi varlığını koruyor.

55- Bi’set  çağında,  Zerdüşt  dini  Mani  ve  Mazdeki  dev-  rimlerine
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yakalanmıştı.  Hıristiyanlık  öylesine tefrika ve bozguna yakalanmıştı  ki,  onun
bazı  fırkaları  İslâm’ın  Hıristiyan  Roma'ya  saldırısını  kurtuluş  yolu  olarak
nitelendiriyordu.İKİNCİ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

56- George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): Son iki yüzyılın en
büyük filozoflarından kabul edilen Alman düşünürü. Felsefi anlayışı genel
olarak “idealist” olarak nitelendirilir.

Hegel, tarihin ve düşüncenin diyalektik bir süreç içinde olduğunu savunmuş,
dinden siyasete, mantıktan estetiğe kadar bütün alanlar için geçerli olduğunu
söyleyerek,  bu  sürecin  Mutlak  Akıl'a  varınca  son  bulacağını  iddia  etmiştir.
Hegel'e  göre  mutlak  gerçek  ,  ancak  bir  bütün  olarak  kavranabilir.  Onun
diyalektik anlayışı, görünürdeki bütün varlıkların birliğine ulaştığı bir süreçtir.

Hegel'in en azından inkarcı olmayan bu düşüncesi, kendisinden sonra gelen
Marks  ve  Engels  tarafından  tepetaklak  edilerek,  materyalist  bir  felsefe
oluşturulmuştur.  Oysa  diyalektik  düşünce  ve  diyalektik  kanunlar  sadece  ya-
ratılmışlar alemi için geçerlidir ve bunları materyalizme yorabilmek son derece
anlamsızdır.

Hegel'in geliştirdiği diyalektik anlayış, parça parça da olsa önemli tespitler
içermektedir. Hatta bir ölçüde doğru sonuca ulaşmaktadır. Oysa aynı diyalektik
sürecin temeline maddeyi koyarak, materyalist bir anlayışı oluşturmak tümüyle
saçmadır. Bu geçerli olan yasalara (sün- netullaha) tersinden bakmaktır.

57- Friedrich  Nietzsche  (1844-1900):  Alman  düşünür  ve  yazarı.
Faşizmin en önemli fikir babalarındandır. Beden ve ruh sağlığının bozuk
olmasının  herhalde  dengesiz  fikirlerinde  önemli  yeri  vardır.
“Übermench” yani “üstün insan" teorisini kurmuştur. Ancak bu insan, bir
insan-ı  kâmil  değil,  adeta  bir  canavardır.  Nietzche'nin  bu  düşüncesi,
ilerde Hitler'e fikir babalığı yapacaktır.

Nietzche,  kelimenin tam anlamıyla bir delidir.  Ancak bunun yanında, çok
yönlü fakat çelişkilerle dolu düşünceleri vardır. Hıristiyanlığı şiddetle eleştirir.
İnsanın en temel başarısı ahlak değil, sanattır der. “Böyle Buyurdu Zerdüşt’le
asıl  ününe  kavuşan  Neitzsche'nin,  sert,  delidolu,  yer  yer  saçma  sapan
düşünceleri, sadece ibret almak için okunacak düzeydedir.

58- Nihilizm:  Türkçesı  “hiççilik”tir.  Varolan  görüşlere,  değerlere,
düzene karşı çıkan, hiçbir değer taşımayan düşünce akımı.

Bazı nihilistler her türlü bilgiyi ve kaynağını yalanlar ve herşeyi reddeder.
Bazılarının  nihilizmi  ise  sadece  ahlâk  alanındadır.  Siyasal  anlamda  ise,
nihilizm, her türlü siyasi otoriteyi yalanlayan, toplumun birey üzerindeki hiçbir
baskısını kabul etmeyen bir akımdır. Bu yönüyle anarşizmle çok yakındır.
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Aslında Nihilizm,  ahlâki  yargıların  akla  dayanan,  anlaşılır  ve  makul  bir
temeli olduğunu inkar eden, toplumsal alanda da ateistlikle birlikte ortaya çıkan
bir “anarşizm”dir.

Aslında materyalistler de aynı boşlukta olmalarına rağmen, nihilistlerden
daha kurnaz davranarak boşlukları maddeyle kapatmaktadırlar. Yoksa onların
felsefelerinin de Nihilizm'den hiçbir farkı yoktur.

59- Hikmet:  Hikmet;  sözcük  anlamıyla  ilimle  eş  anlamlıdır.  Fakat
alimin beyninin bir köşesinde, onun amel, tutum, ahlâk, taakul (akl etme),
görüş  ve  anlayışının  dışında  bir  şey  değildir.  Üstelik  hikmet,  alimin
karakterinde,  ahlâk,  anlayış,  itikat,  amel,  sosyal  ve  bireysel  ilişkilerini
yönlendirmede rolü ve etkisi olan ve geliştiren ilimdir. Diğer bir deyişle
alim,  manevi  şahsiyetiyle  birlikte  ilmin  taşıyıcısıdır.  Hekim  ise  ilmin,
karakterinde  sağlam  temellere  dayandığı,  düşünce,  duygusunun  ilimle
yoğrulduğu,  düşünce  ve  duygusunda  ilmin  sağlam  temelleri  bulunan
kimsedir.

Hikmet,  ilahi  felsefe,  İslâm  felsefesi  anlamında  kullanılabilir.  Hikmet
terimini, ilahi olmayan felsefe ile eşanlamlı kullanmak yanlıştır.

Hikmet, ilim ve akıl yoluyla gerçeğe erişmektir. Başka bir tarifte ise hikmet,
insanı içinde hiçbir batılın bulunmadığı gerçeğe götüren şeydir. Allah'ın elçileri
ve Resul-i Ekrem(s.a) sadece Kitab'ı değil, aynı zamanda da hikmeti öğretmek
için gelmişlerdir.

Ali Şeriati ise hikmeti, Allah'ın ve peygamberlerin beşere öğrettiği bilinç ve
bilgi olarak tanımlıyor.

Hikmet-i Ameli: Kant’ınaPratik Akıl, Hikmet” kavramına tekabül eder.

Hikmet-i  Nazari:  Varlıkları  insan  güç  ve  ihtiyarı  dışında  kalan  varlıklar
alanının ilmidir.

60- Emeviler (661-750): Beni Ümeyye hanedanının saltanat dönemidir.
Aslında  Hz.  Peygamberin  vefatıyla  birlikte  Beni  Saide  avlusunda
başlayan  kargaşa,  bir  türlü  dinmemişti.  Ümeyyeoğulları,  Mekke'nin
fethine kadar İslâm'ın hep karşısında oldular. Fetihten sonra Ebu Süfy-
an ve avanesi  güce “teslim*  oldular.  Ancak hiçbir  zaman kendilerinde
bulunan kabileci özellikleri ve müslümanla- ra karşı duydukları kini elden
bırakmadılar.

Hz. Osman dönemindeki uygulamalar, onların yönetim mekanizmasına iyice
yerleşmesine sebep oldu.  Ümeyy-  eoğulları,  artık  iyiden iyiye müslümanlarm
mallarına ve canlarına musallat oldular. Onların bu işleri, adalet isteyen bazı
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müslümanlarm  şiddetli  tepkisine  yolaçtı.  Halife  Hz.  Osman  öldürüldü.  Nice
ısrardan sonra idareyi İmam

Ali eline aldı. Ve Ümeyyeoğullarını birer birer yönetimden uzaklaştırmaya
başladı.

Ancak yine Hz.  Ali'nin ifadesiyle,  insanlar cahiliyye günlerine ve işlerine
tekrar  dönmüşlerdi.  Muaviye  b.  Ebu  Süfyan  bu  sıralar  Suriye  valisiydi.  Hz.
Osman’ın kanını öne sürürek ayaklandı.

Nice olaydan sonra Hz. Ali hariciler tarafından şehid edildi. Tarihin bundan
sonraki  kesiminde  Muaviye  b.  Ebu  Süfyan’m  başını  çektiği  Emevî  saltanatı
vardır.  Kimi  okulların  “içtihad  hatası”  ettiği(l)  için  bir  sevap  bahşettiği
Muaviye,  kabilevî  temeller  üzerine  maddi  bakımdan  güçlü  bir  devlet  kurdu.
Devletin egemenlik sahası, yapılan savaşlarla giderek genişledi ve yayıldı.

Muaviye ölmeden önce bir iş daha yaptı ve oğlu Yezid’e biat alarak, Ümeyye
hanedanının saltanatını kökleştirdi.

Emevîlerin tarihi özellikle Ehl-i Beyt’e ve taraftarlarına yapılan zulümlerle
doludur. Yezid’in başını çektiği Kerbelâ Hadisesi, tarihte eşi benzeri görülmemiş
bir  faciaydı.  Yapılan  zulümler  Kerbelayla  sınırlı  kalmadı.  Ancak  burada
belirtmekte yarar var; Emevîlerden sadece Ömer

b. Abdülaziz  (717-720)  bu  konuda  adaletli  davranmaya  gayret
etmiştir.  Yaptığı ilk işlerden birisi  de, Fedek arazisini Ehl-i  Beyt’e geri
vermek olmuştur.

Emevîler, maddi olarak güç kazandıkça iç ve dış sorunları arttı. Bu arada
içteki  ayaklanmalardan  en  güçlü-  sü  olan  Haşimî  hareketi,  Ebu’l  Abbas
öncülüğünde  Emevî  saltanatına  son  verdi.  Emevî  hanedanından  yakalanan
herkes  öldürüldü.  Kaçabilenler  ise  756yılında  Ispanya’da  Endülüs  Emevi
Devleti'ni kurdular.

61- Abbasîler (750-1258): Beşyüz yıla yakın bir süre İslâm dünyasına
önemli ölçüde egemen olan haned ~ı. Emevi saltanatına son vermişler,
ancak  “adalet”  bakımından  değişen  birşey  olmamış,  onlar  da  kendi
saltanatlarını devam, ettirmişlerdir. Abbasiler ,Hz. Peygamber'in amcası
Hz. Abbas'm soyundandır.

Abbasi dönemi maddi uygarlık açısından önemli ilerlemelerin kaydedildiği
bir dönemdir. Özellikle Harun Reşid (786-809) döneminde bu zirveye ulaşmıştır.
Ancak Ehl-i Beyt, Emevîler döneminde uğradığı zulme, belki misliyle Abbasiler
döneminde  uğramıştır.  Haksızlıklar  ve  adaletsizlikler  îslâm  dünyasını  ve
özellikle farklı akımlar doğurarak parça parça etmiştir.
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Abbasiler,  Emevîler'in  yaptığı  Arap  ve  Mevâlî  ayrımından  kaçınmaya
çalışmışlar, hatta Arap olmayanlara önemli görevler bile vermişlerdir. Ancak bu
asla kontrolü onlara bırakmaları şeklinde olmamıştır.

Abbasiler iç ve  dış  ayaklanmalar sonucu 11.  yüzyılda iyice zayıflamış ve
daha sonra Moğol akımları sonucu yıkılmıştır.

62- Gazneliler  (963-1186):İran'ın  kuzeyindeki  Horasan'da,
Afganistan’da  ve  Hindistan’ın  kuzeyinde  egemenlik  kuran  Türk
hanedanıdır.

Sasanî  devletinin  gücünü  yitirmesiyle  Gazneliler  iktidarı  ele  geçirdiler.
Sultan  Mahmud  döneminde  en  parlak  zamanlarını  yaşadılar.  Büyük  bir
imparatorluk haline geldiler. Aynı dönemde Karahanlı Devleti ile komşu oldular.

Ancak  Gazneli  hanedanının  ömrü  pek  uzun  olmadı.  Sultan  Mahmud'dan
sonra  oğlu  düzeni  koruyamadı.  Giderek  zayıflayan  Gazneliler,  Büyük
Selçukluların egemenliğine girdiler.  1186’da ise Gurlular,  tümüyle Gazneliler
Devleti'ni yıktı.

63- “Tarih  Birliği”  nazariyesi  şudur:  “Schlegel’in  deyimine  göre,
toplumlar, tarih boyunca kendilerine özgü şekil ve nitelikleri olduğu halde
genel  noktalarda  ortak  ve  uyum  içindedirler.  Bu  tarihi  yenilikler,
değişimler ve belirtilerin altında bir vahdet unsuru vardır ki, genel ve in-
sicamlı  bir  yoldur.  Bu  düşünce  Montesquieu,  Bachofen,  Taylor,  Mc.
Lennan, ve Morgan zamanından itibaren tarih felsefesinde özel bir görüş
ve tez şekline dönüştü.

64- Mcuc Weber: Almanyalı sosyolog ve ekonomist,  (1864-1920) ünlü
“ideal  tipler”  adlı  görüşün  sahibi;  özellikle  kapitalizm  ile  ilgili  yeni
yaklaşımı  ve  proteston  mezhebinin,  kapitalizmin  varoluşuna  sebep
olduğuna dair görüşü ile bilinir.

65- Emil Durkheinu Çağdaş ünlü sosyolog ve *Les Formes elementair
de le Vie Reliğiouse”un yazarıdır. O'nun din sosyolojisi üzerine ünlü bir
görüşü vardır. O'na göre ilim ve fenler, felsefe ve dünya görüşlerinin hepsi
dinden  kaynaklanmıştır.  Fakat  mezhep  (din),  toplumun  genel  ruhunun
tecellisidir;  tapılan  put,  bu  ruhun  maddi  ve  dış  göstergesidir.  Toplum
kendi  varlığını  ve  fertler  kendi  bağlılıklarını  ve  put  veya  totemin
varlığından hisseder. Gerçekte putperestlik, totemizm (totemperestlik) ve
toplumpe- restliktir.

66- Levy Bruhl: Çağdaş yenilikçe sosyolog. Bedevi toplumlardaki yeni
ve derin araştırmalarıyla ünlüdür. Ona göre, bedevinin görüş açısı, bizim
şimdiki mantıki görüş açımızın ilk aşaması değil daha çok bedevi görüş
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açısıyla  medeni  görüş  açısı,  gerçekten  birbirinden  ayrı  ve  çelişen
cinstendir ve her biri  diğerinin anlayamayacağı,  tasavvur edemeyeceği
kendine  özgü  mantığa  uygun  hareket  ediyor  Onun eserleri  “Mentalite
Primitive”, yani (bedevi görüş açısı), *Lame Primitive” (bedevi ruhu) ve
son  eseri,  tamamlanmamış  notlarının  toplamıdır  ve  ölümünden  sonra
"Participation” (şirket) adlı küçük bir kitap şeklinde yayımlanmıştır. Bazı
ünlü  ilmi  görüşlerini  yeniden  gözden  geçirerek  insan  sosyolojisi
konusunda yeni meseleler ileri sürmüştür.

67- Le Bras3: Paris Hukuk Fakültesi  eski  başkanı ve din sosyolojisi
uzmanı. Onun ilmi araştırmaları ve ista- tiksel incelemeleri “Sociologie
Religieuse” (din sosyolojisi) adlı iki ciltlik kitap halinde yayınlanmıştır.

68- J.  Bercque: Benim College de Frans'daki  hocam, yüksek etüdler
okulu (Ecole de Haute Etudes)'ndaki Müslüman Sosyoloji kürsü başkanı
-Sorbonne  Üniversitesine  bağlı  bir  fakülte-  ve  Les  Arabes  d'hiver  el
d'aujourd'hui” (Dünkü ve Bugünkü Araplar)m yazan.

69- Amold Toynbee: Tarih filozofu, medeniyet bilimcisi, tarih sosyoloğu
ve günümüz dünyasının ileri gelen tarihçilerin hepsini incelemiştir. Ona
göre medeniyet, "Tarih Araştırma” sıadlı büyük eserin yazan. Bu kitap on
ciltliktir ve beşeri medeniyet, dini, kılavuz olarak seçmelidir ve bugünkü
medeniyetimizin tehlikeli oluşu, başı boşluğundan kaynaklanmaktadır.

70- Şu ünlü cümle büyük muslih, Şeyh Muhammed Abduh'undur, -Mısır
müftüsü, meşhur inkılapçı ve İslam ülkelerinin son çağlardaki uyandmcısı
Seyyid  Cemaled-  din  Esadabadi'nin  dostu,  yandaşı  ve  öğrencisidir-  O
diyor  ki, *Avrupa  dini  bırakarak  ilerledi,  bizlerde  dini  bırakmakla
geriledik.”  Yoksa  eğer  körü  körüne  taklid  yerine,  tarihte  onca  büyük
üniversiteler  inşa eden,  her branşta üstün zekalı  bilginle ryetiştiren ve
ilme ve onun tekamülüne büyük katkısı olan, hareket başlatabilen, bilim,
felsefe  ve  edebiyat  meşaleleri  ile  karanlık  çağında  Doğu  Avrupa’yı
aydınlatan  din  ve  mezheblerini  tanısaydılar,  din  hakkmdaki  yargıları
değişirdi.  Ortaçağda  İslam  Doğu,  Hıristiyanlık  ise  Batı  insan
topluluklanna  mutlak  olarak  egemen  durumdaydılar.  Tarih,  Hıristiyan
Avrupa’nın  orta  çağını  karanlık  ve  hareketsiz,  Müslüman  Doğunun
ortaçağını aydın ve hareketli görüyor. Bu, tarihin kesin yargısıdır* Yani
gerçekler,  olaylar  ve  belgelerin  yargısıdır  bu.  Binaenaleyh,  günümüz
okumuş  bilginleri  dine  muhalefetlerinde,  ne  İslam'ı,  ne  de  tarihi
biliyorlar.  Sadece  Avrupa'yı  biliyor  ve  dini  hakkmdaki  Avrupalının
yargısını  tercüme  etmiş  bulunuyor;  ve  daha  sonra  da  taklid  etmeye
özeniyor. Çok acayib bir yargıdır bu. Bu iş, bir kadı'nm, mahkemelik bir
kimseyi  sorgulayarak,  dosyasını  inceleyerek  hakkında  karar  alması
yerine, İngiltere adliyesi ve mahkemelerinin çok geliştiği, kadıların çok
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ünlü  olduğu  için,  İngiltere  mahkemelerinden  birinin  bir  sanık  hakkın-
daki kararını tercüme ettirerek mahkemelik kimse hakkında uygulamasına
benzer.

Elbette bir “din" ve beşeri medeniyet hakkında genel bir hükme varılabilir
diyebiliriz.  Elbette  bu  mümkündür,  fakat  tarihteki  bütün dinler  ve  mezhepler
incelenerek böyle bir hükme varılabilir. Halbuki, biz böyle bir iş yapmamışızdır
ve  sadece  Hıristiyanlığı  inceleyerek  bu  hükme  varmışızdır.  Bu,  deve  kuşunu
inceleyip,  mutlak “kuş"  hakkında genel  bir  hüküm olarak,  “kuş  kanadı  olan
fakat uçamayan bir hayvandır* şeklinde belirtmemize benzer.

71- Bak. “Selman ve İran'daki İslam maneviyatının goncaları”, yazan
“Massignon”; Bedevi'nin önsözüyle Farsça çevirim.

72- “Milletlerin ruhu”, yazan: Zigfreud, “Sömürü’ yazan: Eme Sezer;
“Beşeri ırkların eşitsizliğinin kökleri” yazan: *Kont de Gabino”ya bak.

73• Fransa Akademisi üyesi ve “l'Ame des Peoples”in yazan.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

74-  Gaybet:  Gaybet  kısaca,  oniki  îmam'ın zuhuruna kadar olan dönemin
adıdır. Geleneksel anlamıyla gaybeti, yine şiddetle eleştiren Şeriati, bu gaybet
anlayışını “hiçlik üstüne hiçlik” diye tanımlamaktadır.

Gaybet,  sorumluluğun  herkesten  kalkması,  İslâm'ın  bütün  toplumsal
hükümlerinin  tatil  edilmesi,  her  işin  boş  olması,  sadece  imamın  önderlik
edeceği,  sadece  imama karşı  sorumlu  olunacağı  ve  onun şimdi  gaib  olduğu
mazeretiyle, her türlü toplumsal sorumluluktan kaçmak değildir. Aksine gaybetin
felsefesi, toplumun kendi yazgısını,  imanını, önderliğini, manevi ve toplumsal
yaşantısını belirlemede sorumlu oluşudur. İmam'm önderliğine kadar, toplumun
işlerini üstlenecek, bilinçli ve sorumlu birinin seçilmesinin gerekliliği demektir.
Gaybet  dönemi,  îmam'ın  yokluğu  adına,  zulme  ma  göstermek  değil,  bilakis
mücadele etmektir.

İntizar  Felsefesi:  Ali  Şeriati’nin  intizar  felsefesi,  geleneksel  intizar
anlayışına  şiddetle  karşı  çıkışla  başlar.  Ona göre  geleneksel  intizar;  mevcut
duruma teslim olmak için, ruh, ilim ve inanç gevşekliği, fesadın iyi yönde açık-
lanması,  herşeyin  cebrî  görülmesi,  gelenin  gideni  aratır  olması,  sorumluluk
alınmaması, umutsuzluk ve her adımın önceden mahkum edilmesidir.

Oysa ona göre intizar,  çok daha farklı  ve  devrimci  bir  bekleyiş,  bilenme
sürecidir. İntizar, ıslah, devrim ve dünyanın durumunun değişmesi için, ruh, ilim
ve inanç hazırlığı; zulmün son bulmasına, adaletin zaferine, yoksul ve mahrum
tabakanın işbaşına gelmesine,  yeryüzü mirasının yağmalanmış kitlelere,  salih
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insanlara ait oluşuna kesin bir iman demektir. İntizar, evrensel devrim için in-
sanın özünü hazırlamasıdır. Yoksa asla donukluk değildir.

75 • İmamet: İmam, kelime anlamıyla bir topluluğun önde geleni, önderi,
lideridir. İslâm ümmetinin önderliği de bir İslâmî kavram olarak "İmamet” diye
adlandırılır.

Allah Rasulu(s.a.v) vefatından önce Gadir-i Hum'da ashabını toplamış ve
onlara Hz. Ali(a)'ı göstererek, “Ben kimin velisi isem, Ali de onun velisidir.”
buyurmuştur. Gadir-i  Hum'daki  bu olaydan kısa bir süre sonra Allah Rasulü
vefat  etmiştir.  Fakat  daha  cenazesinin  defn,  gasl  işleri  tamamlanmadan,
insanlar önder seçimi derdine düşmüşler, Ensar ve Muhacir, geçmişteki bağların
da  etkisiyle  çekişmeye  germişlerdir.  Netice  Hz.  Ali(a)  ve  yakınları
Peygamber(s.a.v)'indefn işlerini yaparken,  Beni Saide avlusunda Ebu Bekir’e
biat alınmıştı.

Bu  oldu-bitti  karşısında  Hz.  Ali(a)  ve  Ehl-i  Beyt,  “boğazlarına  dikenler
batarcasma” susmak zorunda kalmışlardır. İmam Ali(a), Allah Rasulü’nün ilan
ettiği “velayeti” çiğneyen bir topluluktan, elbetteki kendisine biat istemeyecekti.
Nitekim  üçüncü  halifenin  vefatına  kadar,  bu  hususta  yönetime  talip  olma
anlamında bir mücadelesi sözkonusu değildir. Halife Osman'ın öldürülmesinden
sonra, insanların aşırı istekleri nedeniyle idareyi eline almıştır.

İmamet'in özellikle ifade edilmesi gereken en önemli özelliği dini ve siyaseti
birlikte tutması ve bunların ayrılmasına kesinlikle izin vermemesidir. Oysa ilk
halife den itibaren, bu anlamda bir takım kopmalar ve zayıflıklar başgöstermiş,
nihayet  Ümeyyeoğullarının  hırslan,  yönetimde  etkin  olmalarını  sağlayacak
imkanları vermiştir onlara. Böylece siyaset din için değil, menfaat için yapılır
hale  gelmiştir.  İşte  ümmetin  önderliğini  üstlenecek  olan İmam'm belki  de  en
önemli fonksiyonu budur.

Oniki İmam: Oniki İmam'la kastedilen, Allah Rasü- lü'nün soyundan gelen,
yani Ehl-i Beytten olan oniki imamdır. Bunlar sırasıyla şunlardır:

1. Ali b. Ebu Talib (a)

2. Hasan-ul Mücteba (a)

3. Huseyn b. Ali (a)

4. Zeynel Abidin (a)

5. Muhammed Bakır (a)

6. Cafer-i Sadık (a)
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7. Musa Kâzım (a)

8. Ali Rıza (a)

9. Muhammed Taki (a)

10. Aliyün-Nakî (a)

11. Hasan-ul Askeri (a)

12. Mehdi (a.f)

76- İmam Huseyn(a):  Ehl-i  Bey t  İmamları'nın üçün-  cüsüdür.  Allah
Rasulü'nün onu ve Hz. Hasan'ı nasıl sevdiğini ve büyüttüğü hemen bütün
kaynaklarda defalarca geçer.

İmam Haşan'm vefatından sonra,  İmamet  Hz.  Huse-  yn(a)'e  geçti.  İmam
Huseyn(a) durmadı, Emevilerin yaptığı zulümleri hcdka anlattı. Anlattığı zaman
herkes coşuyor, ona bey'at etmek istiyordu ama, o topluluklara güvenmek hiç de
kolay  değildi.  Çünkü  hem  babasını  hem  ağabeyini  yarıyolda  bırakanlar  bu
insanlardı.

Muaviye ölmeden oğlu Yezid'e biat topladı ve kısa bir süre sonra öldü ve
yerine Yezid geçti. Artık yapılanların tahümmül edilebilecek bir yanı kalmamıştı.
Ümeyyeoğul- lannm zevk ve sefası, müslümanlarm kanı üzerine kuruluyordu.

Yezid,  İmam Huseyn(a)'e  bey'at  çağrısında  bulundu.  İmam bunu  şiddetle
reddetti. İmam artık kararını vermişti, kendisiyle birlikte gelenleri yanma aldı,
kardeşine vasi- yyetini bıraktı ve kılıcını kuşandı.

Kufeliler  İmam'a  yardımcı  olacaklarına  söz  verdiler.  İmam  Huseyn(a)
kendisini  durdurmaya  çalışanların  ricalarını  dinlemedi.  “Yalnız  da  kalsam
savaşacağım.” dedi.

İmam Huseyn(a)’e söz verenlerin çoğu, özellikle Kufe halkı yine onu terketti
ve Ehl-i Beytiyle birlikte kalakaldı. Fakat artık dönüş yoktu. Bu yüzden İmam
Huseyn(a) yoluna devam etti. Bir damla suyun bile kendilerine verilmediği, altı
aylık çocukların boğazlandığı Kerbelada şehid oldu.

İmam Huseyn(a)'in  bu  şehadeti  ve  Kerbelâ'daki  kıyamı,  asırlardır  zulme
karşı çıkan herkes için bir sembol olmuştur. Bu yüzden Hz. Huseyn(a) Seyyid-üş
Şüheda olarak anılır.

77- Yezid Bin Muaviye: Muaviye b. Ebu Süfyan'm oğlu ve ikinci Emevi
Sultanıdır. Tarihin eşine az rastladığı zalimlerdendir.
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Yezid babasından sonra saltanatı devralmış ve kendisi için tehlikeli gördüğü
Ehl-i  Beyt  mensuplarına  hemen  savaş  açmıştı.  Bu  arada  onun  başta
bulunmasından  rahatsız  olan  halkın  bir  bölümü  zamanın  İmam'ı  Hz.  Huse-
yn(a)'e biata yönelmişti. Ancak Yezid'in korkusu, onları biatlerinde durmamaya
itince, koskoca Emevî ordusu küçük bir toplulukla karşı karşıya kaldı. Tarihe
Kerbelâ Faciası diye geçen bu olayda, Yezid’in ordusu başta İmam Huseyn(a)
olmak üzere, Ehl-i Beyt'ten pekçoğunu şehid etti.

Yezid'in  yaptığı  iş  öylesine  lanetliydi  ve  öylesine  nefret  uyandırdı  ki,
Muaviye için “içtihad hatası yaptı, bir sevap aldı” diyenler bile dehşet içinde
kaldılar.

78- Hz. Hasan(a): Ehl-i Beyt imamlarının İkincisi, Hz. Ali(a)'m büyük
oğludur.  Allah  Rasulü  onu  ve  Huse-  yn'i  çok  sever.  “Onları  seven
cennetliktir,  buğzedenlerse cehennemliktir.” buyururdu. Yine “Haşan ve
Huseyn cennet efendileridir.” hadisi de meşhurdur.

İmam  Ali(a)  hicretin  kırkıncı  yılında  şehid  olunca,  İmam  Hasan(a)  onu
gasledip defnetti. Ertesi gün Kufe mescidinde İmam Hasan(a)’a bey'at edildi.
Ancak Muaviye adamlarıyla yoğun bir faaliyete başlamış ve halkı İmam Haşan
aleyhine kışkırtmaya başlamıştı.  Birçok  insanı  satın  aldı,  vaadlerle  kandırdı,
bey’atlerini bıraktılar. Ve gerçekten İmam Hasan(a) yalnız kaldı.

Bu arada Muaviye büyük bir ordu hazırlıyarak Kufe'ye doğru yürüdü. İmam
Haşan  ise  yanıbaşmdakile-  rin  ihanetine  uğruyordu.  Bu  nedenlerden  dolayı
Muaviye geldiğinde, yaptığı teklifi belli şartlar dahilinde kabul ederek çekildi.
Fakat Muaviye, yönetimi ele geçirince anlaşma şartlarının hiçbirisine uymadı.
Allah’ın  apaçık  hükümlerini  çiğnemeye,  Ehl-i  Beyt'e  zulmetmeye  devam etti.
İmam Ali(a)'a hakaret eden hutbeler okuttu.

İmam  Hasan(a)  daha  sonra  Medine'ye  döndü.  Fakat  Muaviye  için  hala
tehlike  arzediyordu.  Bu  yüzden  Muaviye,  onu  karısı  Cu’de'yi  kandırarak
zehirletti ve İmam Hasan(a) şehid oldu.

79- Hz.  Ebu’l  Fazl:  İmam  Huseyn(a)'m  kardeşidir.  O  da  Kerbelâ
şehidleri arasındadır. Uzun boylu ve oldukça yiğit birisiydi.

Kerbelâ'da  susuzluktan  kıvranan  kadınların  ve  çocukların  hali  ona  çok
dokundu.  Sancağı  bıraktı,  İmam’dan izin  aldı  ve  bir  su  tulumu alarak  atını
Fırat’a sürdü. Nice mücadeleden sonra su aldı.  Fakat her tarafı  Yezid'in as-
kerleri sarmıştı. Nihayet önce kollarını kestiler daha sonra onu şehid ettiler.

80- Tarihî Cebr: Tarihsel zorunluluk olarak da ifade edilebilir. Tarihi
cebr  anlayışında,  tarihin  insanlar  üzerinde  baskısı,  hatta  egemenliği
sözkonusudur. Buna göre tarihsel yasalar insan bilincinden bağımsızdır.
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Ve insanın bu akışta rolü yoktur. İnsan adeta sürüklenip gitmektedir tarih
içinde.

Ancak metinde Ali Şeriati'nin kastettiği anlam tamamıyla farklıdır ve özel
bir anlamlandırmadır. Şeriati'nin kastı, insanın elinden gelen çabayı gösterdiği
takdirde, tarihin, iyilerin istediği yönde olmak zorunda oluşudur. Yoksa tarihin
insanlara  tahakkümü  değildir.  Ya  da  insanın  tarihte  rolünün  bulunmaması
anlamını taşımaz.
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