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ÇAGDAŞ TÜRK A YDINI VE YAKIN TARiH PERSPEKTiVi iÇiNDE 
TÜRKiYE'DE iSLAM GERÇEGi 

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla birbirini takip ettiği; 
milli kültürleri ayıran sınırların her gün biraz daha delindiği; ön plana çıkan ekonomik 
endişe ve menfaatlerin her türlü manevi, hatta maddi değeri silip süpürdüğü; milyonla
rın canına malolan dünya savaşlarının, yerini psikolojik, siyasi ve ekonomik savaşlara 
bıraktığı; yeni yeni siyasi ve ekonomik güç odaklarının teşekkül sürecini yaşadığı; karşı 
ideolojilerin katı ve çözülmez gözüken yapılarının çözülmeye başlayıp birbirlerine sem
pati gülücükleri yolladığı; durmadan değişen bir dünya ... 

Bu dünyada, bir yanda, Rönesans'tan bu yana sergilediği, hızla akıp giden siyasi, 
sosyal, ekonomik ve kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişme ve değişmelerle, sömürge
cilik çağının sağladığı muazzam ekonomik ve teknolojik gücün yarattığı iki dünya sava
şının tecrübesini de yaşayarak gelişmişlik merdiveninin tepesine yükselen bir Batı ... 

Diğer yanda, yüzyıllardır onunla arasında açılmakta devam eden uçurumun bir 
türlü farkına varamıyan, vardığında ise, kendisini onun hakimiyet pençesi altında göru
veren ve ancak böyle uyanabilen; bu suretle yüz yıldır kendisini geliştirecek dinamikler 
-üstelik çoğu zaman yanlış yerde- aradığından, bir türlü başanya ulaşamayan; üstüne 
üstlük, kısmen de olsa siyasi bağımsızlığını yakalayabilmesine rağmen, kullanmasını 
beceremiyen; kendi iç çekişmeleriyle birbirine düşüp suçu her zaman Batı'ya yükleyen; 
kısaca düşe kalka, bir o yana, bir bu yana yalpalaya yalpalaya yol almaya çalışan; birbi
rinden hayli farklılaşmış İslam anlayışları içinde gerçek İslam'ın hamleci dinamiğini yi
tirmiş bir İslam dünyası ... 

Ve nihayet, bu dünya içinde, bir zamanlar kendine hayat veren, ama zamanla sta
tikleşen zengin bir tarih ve kültür mirasının altında, onu işlemesini bilemediği için ne 
yapacağını şaşırmış bir halde iyice ezilen ve bu sebeple bir an önce ondan kurtulursa, 
hafifteyerek Batı yakasına sıçrayabileceğini düşleyip zorla da olsa ite kaka kendine bir 
yer bulabileceğini hayal eden; ama yine de parlak geçmişinin gururunu da elinden bırak
mamakta direten bir Türkiye ... 
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Ve bu Türkiye'de, bir kısmı, elinde olmadan kendini içinde bulduğu Müslüman 
Türk kimliğine her gün lanet yağdıran ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen; fakat bu 
defa da, takınmak istediği kimliğin gerçeğine akıl erdiremediği için, onunla mirasçısı ol
duğu Müslüman Türk kimliği arasında saat rakkası gibi gidip gelen; bir kısmı, taşıdığı 
bu kimliğin yalnızca birinci veya ikinci yüzünü tercih edip onu da katı ve dar kalıplar 
içine hapsederek başka kültürleri düşman ilan edip kapılarını sıkı sıkı kapatan; ve niha
yet bir kısmı, taşıdığı bu kimliğin bugünkü dünyada ne anlama geldiğini aniayıp ona 
göre bir yol çizmek için, onu sorgulamak ve kavramak zorunda olduğunun şuuru içinde, 
çağdaş dünyada kaybolmadan nasıl yaşanınası gerektiğine kafa yoran ve bu kimliğe ar
tık yeni bir güç kazandırmanın zamanı olduğuna inanan ve bunun için kafa patıatan 
farklı farklı aydın tipleri. 

İşte, böyle bir manzara içinde, tarihi ve jeopolitik şartları gereği, Batı ile İslam 
alemi arasına sıkışıp kalmış bir Türkiye sınırları içinde mütalaa ettiğimiz çağdaş Türk 
aydınlarının karşı karşıya bulunduğu, daha doğrusu içinde boğulduğu meselelerin cirit 
attığı platformu az çok çerçevelendirmiş olduğumuzu sanıyoruz.Bizim burada yapınağa 
çahşacağımız, gücümüzün yettiğince, Türkiye açısından temel nitelikte gördüğümüz ve 
yukarda tipiernesini yapınağa gayret ettiğimiz her kesimden Türk aydınını ilgilendiren 
bir meseleyi gündeme getirmek olacaktır.Bu mesele, yakın tarihimizin perspektivinden, 
her vesileyle karşı karşıya bulunduğumuz her geçen gün daha iyi beliren İslam gerçeği

dir. 

Aslında bu mesele, hepimizin zon zamanlarda dikkatini çektiği gibi, 1979 İran İs
lam ihtilali'nin hemen arkasından Amerikası, Sovyet Rus yası, Avrupası, hatta hiç ilgisi 
yok gibi gözüken Japonya da_hil Uzak Doğusu ile hemen bütün dünyanın gündemine gi
ren bir meseledir. Aşağı yukarı on yıldır bütün dünya, İran ihtilali'nin dürtmesi yle, tabii
ki siyasi ve ekonomik endişelerle, İslam'a., siyasi, sosyal-ekonomik ve kültürel yanlarıy
la İslam dünyasına gözünü dikmiş, büyük bir duyarlılıkla bu dünyadaki, ama özellikle 
de Batı'nın politik ve ekonomik yatırımlarının odak noktası gibi duran, Türkiye dahil, 
Ortadoğu'daki gelişmeleri takip etmektedir. Dünya üniversiteleri, araştırma enstitüleri, 
yaklaşık on yıldır ciltlerle yayınlar yapmakta, günümüz müslümanlarının İslam'ı nasıl 
algıladıklarını, bu algılayışın onların bugünkü hayatlarını ne ölçüde ve hangi yönde etki
lediğini ve etkileyeceğini, ve tabii temelde bu etkinin kendi iç politikalarına, milletlera

rası siyasi ve ekonomik ilişkilerine nasıl yansıyacağını anlamaya ve ona göre kendi stra
tejilerini oluşturmağa çalışmaktadırlar. Görebildiğimiz kadarıyla bu kütüphanede, bizi 
ilgilendiren aşağı yukarı her meselede olduğu gibi, Türk bilim adamlarının katkıları 
yok. Türk bilim adamları, aydınları ve genelde Türkiye, sanki Ortadoğulu bir İslam ül
kesi değilmişcesine, yaşamakta olduğumuz bu çok önemli ve hayati sürecin dışında 
kendisini görüyor gibidir. 

Oysa, kanaatimize göre, Türkiye'nin iki yüz elli yıldan beridir içine girdiği çağ
daşlaşma adına batılılaşma çabalarının bir türlü başarıya ulaşamamasının temelinde 
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hep bugüne kadar, göz kamaştıran teknolojisinin sağladığı konforlu günlük yaşantısının 
arkasındaki gerçek Batı'yı görernernek olduğu söylenmekle beraber, en az o kadar da, 
XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir merkezlleşme çabasının ürünü olarak İs
Hl.m'ı da kendi devlet anlayışı ve yapısıyla özdeşleştirip kontrol altına almış bir impara
torluğun nesli sıfatıyla İslam'la hesaplaşmamak ve onu sağlıklı bir biçimde algılayama
mak yatınaktadır. Nitekim, aşağı yukarı Tanzimat'tan beri Osmanlı İmparatorluğu'nda, 
gerek XVII. yüzyıldan beri devletin uğradığı iç ve dış çözülmeler, gerekse Batı dünya
sındaki siyasi, sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin nihayet farkına va
nlması sonucu, belirlemeye başlayan ve Cumhuriyet'e kadar süren Osmanlıcılık, Batıcı
lık, islamcılık ve nihayet Türkçülük gibi fikir akımlarının tartışma konularının temelini 
de yine bir bakıma İslam'ın algılanış biçimi teşkil ediyordu. Böylece, Türk siyasi, sos
yal ve kültürel hayatında o zamana kadar görülmemiş bir süreç başlamış oluyordu. Bu 
süreç cumhuriyet dönemi laiklik anlayışının başlangıç süreciydi. Çünkü İslam'ı kabul 
edişimizden bu yana, tarihimizin hiçbir devresinde tartışılması düşünülmeyen, yalnız 
inanılarak yaşanılan bir sosyal gerçeklik olan İslam, bizi Batı'dan ayıran en bariz özel
liklerinden biri olarak, yine Batı'dan esen fikir akımlarının etkisiyle tartışma konusu ya
pılmaya başlanmıştır.Bu itibarla, XIX. yüzyılın ikinci yarısı, İslami dönem Türk tari
hinde çok önemli bir dönüm noktası teşkil eder. 

İşte böylece günümüz Türkiye'sinde 1980'li yıllarda açık bir şekilde gördüğümüz, 
kabaca iki zıt eğilim, yani İslam taraftarlığı (İsH1mcılık) ve İslam aleyhtarlığı (antiisla
mizm) şeklinde oluşan yapılaşmanın temelleri atılmış bulunuyordu. Batıcılık, İslamcı
lık ve Türkçülüğün her birinin kendine göre siyasi ve kültürel muhtevalı bir İslam algı
layışı vardı, ki bu algılayışlar, İslam'ı topyekün reddedişten, topyekün reddetmek yerine 
milli bir din haline getirmekten, Peygamber devrinin İslam'ını yeniden ihyaya kadar 
renkli ve geniş bir yelpaze meydana getiriyordu. Bu yelpazede Batıcılar tarafından tem
sil olunan antiislamisı kesimin temel iddiası, o zamanki Batılı filozof ve şarkiyatçıların 
tesiriyle, İslam'ın geriliğin tek sorumlusu olduğu varsayımına dayanırken, dünya kon
jonktüründeki değişmelerin henüz farkına vararnıyan İstilacılarınki, İslam'ın böyle algı
lanmasına onu bizzat kendisinin değil, sonraki yozlaşmaların sebep olduğu tezine isti
nad ediyordu. 

Bu farklı algılayış biçimleriyle cumhuriyet devrine kadar gelindi. Tek çıkar yolun, 
milliyetçilik esasına dayalı olmakla beraber, "Muasır Medeniyet" tabir edilen Batı tarzı 
bir devlet ve toplum oluşturmaktan geçtiğinde birleşen Cumhuriyetin kurucuları, bütün 
mesailerini bu uğurda sarfettiler. Böylece İslam yine bir problem olarak ortaya çıktı. 
Yönetici ve aydın kesiminin önemli ve etkili kısmı, Osmanlı yönetiminin tepe noktasını 
teşkil eden halife-sultan tipinin temsil ettiği bir imparatorluk rejiminin yansıttığı din
devlet özdeşleşmesinden ibaret görüntünün tepkisi olarak, Osmanlı rejimi ile İslam'ı öz
deş görüyorlardı. Bu suretle, açıkça ifade edilmemesine rağmen, saltanat rejiminden 
kurtulmanın ancak ötekinde de kurtulmakla mümkün olabileceği varsayımı hakim duru-
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ma geçti. Önce saltanat, arkasından hilafet ilga edildi. Laiklik temel ilke olarak ön plana 
alındı. İşte kanaatimizce, Cumhuriyetin ilk yıllarında resmen değil, ama gayri resmi ola
rak aydın kesiminde ve bürokraside görülmekte olan antiislamİst eğilimler bu şekilde 
meşruiyet kazandı. Bu eğilimlerin fikri temeli ise hala geniş ölçüde XIX. yüzyıl poziti
vizmine ve şarkiyatçıların çizdikleri İslam imajına dayanıyordu. Bunun en bariz göster
gesi, o devir antiislamİst aydınlarının bütün referanslarının bu iki kaynağa istinat etme
sidir. Bu gayri resmi antiislamİst eğilimlerin tehlikeli bir yönde gelişmesine Atatürk 
zamanında, İslam'ı yalnızca devlet yönetiminden uzak tutmaya yönelik bir laiklik anla
yışıyla engel olunabildi. Ancak bu fazla sürmedi. Atatürk'ün vefatıyla başlayan yeni dö
nemde İslam, devletin baskıcı ve tekelci denetimi altına alındı. Devlet, sınırlarını kend; 
nin çizdiği ve muhtevasını kendisinin koyduğu bir İslam'ı halka sunarak bunun d 
çıkılınaması için gerekli bütün tedbirlere başvurdu. 

Atatürk sonrası döneminin bu baskıcı politikası, antiislamİst aydınlar, basın ve bü
rokratlar tarafından desteklendi. Bu süre içinde, eski medreselerin son ürünleri tarafın
dan temsil edilen müslüman aydınlar ve halk kesimi, İslam'ı imparatorluk döneminde 
algılamaya alıştığı biçimde algılamaya devam etti. Bu ise, her türlü sosyal, siyasi ve te
fekkür programından yoksun, mütevazi bir dini hayat sürmeyi amaçlamaktan ibaretti. 
Bu İslam algılayışı, ezan ve ibadetlerini yüzyıllardan beri ahşageldiği biçimde icra et
mek, dininin temel kitabını kendi orijinal dilinde öğrenip öğretmek gibi yalnızca pratik 
alana yönelik taleplerden doğuyordu. Bu İslam algılayışının, o zamanlar hızla değiş
mekte olan dünyadan haberi olmadığı gibi, bağımsızlık mücadeleleri veren öteki İslam 
ülkelerindeki fikir hareketlerinden ve İslam algılayışlarından da haberi yoktu. Bu İslam 
algılayışı, çiftçi, köylü, küçük esnaf ve biraz okumuş yazmış takımından oluşan bir sos
yal tabana dayanıyordu. 

İşte, 1950'lere kadar hiçbir resmi ve meşru öğretim ve eğitim müessesesine sahip 
olmayan ve yalnızca Osmanlı medreselerinin zamanının gereklerine göre yetişmemiş, 
ama İslami bilgisi yine de güçlü son ürünlerince güdülen bu halk İslamlığının tabii ola
rak çağa uygun, sağlıklı ve gelişmeye yönelik hamlelere gebe bir yapıya sahip bulunma
sı ve bilimsel ve yüksek seviyede fikri bir tabana oturması elbette beklenemezdi. 
1950'lere kadar sürekli baskı altında tutulan ve yalnızca devletin sunduğu programa gö
re yaşayan bu halk islamı, şiddetli bir tepkiyi de bağrında saklıyordu. Tabii ve sosyolo
jik olarak bu tepki, bilimsel ve güçlü fikri bir tabana oturmamış bu halk islamı, içinde 
sağlıksız, hoşgörüsüz, İsliim'ın hakikatından uzak, mutaassıp bazı yapılanmalara da yol 
açtığı gibi, zaman zaman mistik eğilimler sergileyerek, İsliim'ı her türlü fikri ve kültürel 
hamleden yoksun, yalnızca koyu bir zühd ve takva hayatına dayalı, tabir caizse, yaşa
yan ve değişen dünyaya kapalı bazı yeni mistik yapılanmalara da sebebiyet verdi. Türk 
siyasi tarihi bakımından ise bu tepki, aynı zamanda 1950'de rejimi değiştiren baş faktör

lerden biri oldu. 

1950'lerden itibaren, politik amaçlarla da olsa, ortadan kaldırılan baskı, yerini nis-
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bi ama yine kontrola tı1bi bir serbestliğe bıraktı. Türkiye'nin değişmeye başlayan siyasi, 
sosyal ve ekonomik şartlarının şevkiyle gerek yukarda belirlediğimiz Müslüman taba
kanın sosyal ve ekonomik düzeyi, gerekse buna paralel olarak yükselmeye başlayan fik
ri ve kültürel seviyesi, İslam'ı algılamasında ve ondan beklentilerinde de değişmelere 
yol açtı. Kavuştuğu serbest dini yaşantının yanında İslam'ın bilimsel ve kültürel muhte
vasıyla da ilgileurneye başladı. Bu talebin sonucu devlete açtırılan orta ve yüksek dini 
eğitim kurumları, bu ihtiyaç yüzünden yalnızca din görevi yapacak elemanlar yetiştiren 
kurumlar olarak devam etmedi ve bilimsel görevler yüklenmeye yöneldi. Bu bizce tabii 
bir gelişmeydi, ve üstelik, günümüzde, bu gelişmeyi bu perspektiv ve sosyolojik bakış 
açısından göremediği için "irtica" damgasıyla damgalayan antiislamİst bazı basının ve 
aydınların yanılgıları da burada yatıyor. 

rlu gelişme ve değişme, 1950'li yıllarda antiislamisı aydın ve bazı basın çevrele
rinde şiddetli bir İslam ve müslümanlık aleyhtarı kampanyanın açılmasına müncer oldu. 
Bu kampanya, kısmen, mesleği edebiyat olan bir kısım aydınlar, kısmen de eski medre
selerden yetişmiş müslüman aydınlar tarafından karşılık gördü. Halk kesimi ve özellikle 
bir kısım gençlik tarafından hararetle desteklenen ve yöneticileri edebiyatçı aydınlar ol
duğu için, bilimsel ve fikri bir nitelik taşımaktan çok dini-edebi bir romantizm sergile
yen bu kampanya zaman zaman eskiden olduğu gibi yine devletin müdahalesine konu 
oluyordu. 

Böylece 1960'lara gelindi. Bu yıllar, Türkiye'de yeni rejimle birlikte, gerek antiis
lamist, gerekse müslüman aydın ve halk kesiminde yeni değişimierin ortaya çıktığı yıl
lar oldu. Bir defa ihtilal sonrasında, bürokrat ve eski aydınlar tarafından temsil edilen 
antiislamİst cepheye, marksist sol ideoloji mensubu aydınlar katıldı. Bunlar İslam 
aleyhtarı yeni bir seri faaliyetin içine girdiler. Marksist sol aydınların, iki kesim arasın
daki tartışmalara yeni bir muhteva kazandırdıkları görüldü. O zamana kadar İslam'ın 
yalnız iman ve ibadet cephesiyle uğraşan müslüman aydınların önüne, daha önceleri 
farkına varmadıkları bir seri sosyal ve ekonomik meseleler sürdüler. Bu olay onların İs
lam'ın bir de bu yönleri olması gerektiğini düşünmeye itti. Tabii bu arada bir şeyin daha 
farkına vardılar: Kendilerinin bu meseleleri tartışacak, onlara çözüm getirecek hiçbir ha
zırlıkları yoktu. 

Bu eksiklikleri onları yeni bir yola itti. Bu yol, öteki islam ülkelerinde söz konusu 
meselelere dair neler olduğuna bakmaktı. Böylece müslüman aydınlar, ilk defa başlarını 
Türkiye haricindeki İslam ülkelerinde olup bitenlere çevirdiler. Bu ise bir çeviri devri
nin başlaması anlamına geliyordu. Bu devir Türkiye'de en azından bir kısım müslüman 
aydın ve halkın İslam'ı algılamasında yepyeni bir dönüm noktası teşkil eder. Burada, 
Cumhuriyet'in başından beri mevcut bir D.İ.B., 1952 yılından beri resmen faal olan bir 
ilahiyat Fakültesi (A.Ü. ilahiyat Fakültesi) bulunmasına rağmen, müslüman kesimin ha
his konusu meselelerine yeterli bilimsel referansları oluşturması gereken çalışmaları ni
çin üretemediği, ilginç bir soru olarak hatıra gelmektedir. 
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İşte 1960'lı yıllarla başlayan bu çeviri dönemi, müslümarı Türk aydınlarının İs
liim'ı algılamalarında yeni kriterler ortaya çıkardı ve Batı sömürgeciliğinin maddi
manevi ıstıraplarını yıllarca fiilen yaşamış bu ülkelerdeki müslüman aydınların fikir 
mahsullerini Türkiye'de taşıdı. Ancak, fazla itinalı olmayarı çevirililerle Türkçe'ye ka
zandınlan ve genellikle "İsH1m'da .... " diye başlayan başlıklar taşıyan bu eserlerin asıl 
önemi, bizce başka noktalarda toplarımaktadır. Bir defa sömürgeciliğin sıkıntılarını ya
şadıkları için, haklı olarak Batı kültürünü emperyalizmle özdeşleştiren bu aydınların bu 
kültüre hasmane yaklaşım tavırları aynen Türkiye'ye de taşınmış oldu. Ayrıca bu eserle
rin ele aldıkları meseleler, yazıldıkları ülkelerin tarihi geçmişlerinin ortaya çıkardığı 
meseleler olduğu için, bunların aynen Türkiye'de de geçerli olduğu inancının yerleşme
sine yol açıldı. Oysa gerçekte, Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi ve yüzyıllarca Avru
pa'ya karşı İslam'ın müdafaasını yapmış bir ülke olarak Türkiye'nin meseleleri elbetteki 
daha başkaydı. Belki bütün bunlardan daha önemlisi, bu çeviri eserlerin Türkiye'deki 
müslüman aydın, halk ve gençlik kesiminde, İslam'ın bir de siyasi programının bulundu
ğunun farkına varılınasına öncü oluşlarıdır.Böylece bu çeviri edebiyatının Türkiye'de 
İslam'ın algılanması açısından biri pratik, diğeri kültürel iki sonucu doğdu: 

1) Çağdaş dünya içinde yaşamanın, üstelik bir müslüman olarak yaşamanın nelere 
malolacağının, ne gibi külfetler, sorumluluklar getireceğinin anlaşılması, 

2) İslam'ın sosyal ve ekonomik meseleler hakkında ne gibi çözümler ihtiva ettiğine 
dair Türkiye'de de bilimsel bir çabanın başlatılması. 

Bu sureile, müslüman Türk aydınlannın bir kısmı örnek aldıldan öteki müslüman 
ülkeler aydınlarının ileri sürdükleri sosyal, ekonomik ve siyasi çözümlerin farklı şartla
rın ürünü olduğunu hesaba katmadan, benzer çözümleri uygulamak gerektiğine inandı
lar. Bu eğilim, özellikle bilimsel bir İsliimi eğitim sürecinden geçmemiş aydınlar ve 

gençlik kesimi arasında cazip karşıtandı ve hararetle desteklendi. İşte kanatimizce 
1970'li yıllardan itibaren Batılı ülkelerin literatüründe Radikal veya Fundamental te
rimleriyle nitelenen İslamcı zümreler, kafa yormağa gerek göstermeyen bu hazır çö
zümler etrafında toplananlardır. Bu zümreler arasında da, bilhassa İsliimi rejim meselesi 
değişik yorumlar sebebiyle farklılaşmalara sebep oldu. 1979 İran ihtilali, İsliimi rejim 
meselesini bu radikal gruplar içinde yeniden gündemin ilk maddesine yükseltti. Ayrıca 
bu ihtiliilin bir Şii ihtilali değil,aslında-tabii İran'ın bu konudaki propagandalarının etki
kisiyle- bir İslam ihtilali olduğu fikri ağır basınağa başladı, ki halen tartışılan bir ko
nudur. Böylece günümüze kadar gelindi. 

Antiislamİst kesime gelince, bu kesimde de günümüze gelinceye kadar ilgi çekici 
gelişme ve değİşınelerin vukubulduğunu gözlernek mümkün olmuştur. Bu kesim içinde
ki Marksist aydınlar, 1980'lere kadar acımasız bir biçimde saldırdıkları İsliim'a ve müs
lümanlara tamamİyle farklı bir yaklaşım içine girdiler. Hatta Türkiye gibi bir ülkede 
kendilerini açıkça "ateist" olarak tanımlayıp cesaretle Atatürkçü olmak zorunda da ol-
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roadıkiarını söyleyebilecek bir rahat pozisyonda gören bu aydınlardan bir kısmı İsliim'a 
ideolojik değil, tersine, bilimsel ve sosyolojik, tarihi bir perspektivle yaklaşınağa yönel
diler; müslüman aydınlarla diyalog içine girdiler; panellerde onlarla birlikte görülmeğe 
başladılar. 

Bu müsbet gelişmeye karşılık, antiislamİst bazı aydınlar, bürokratlar ve basın 
mensupları arasında kendilerini Atatürkçü ve laik sıfatıyla nitelendirerek bu kavramlar 
narnma hareket ettiklerini söyleyen bir kısmının, biiiii 1940'lı yıllarda kalmakta diret
mek suretiyle zaman zaman klasik "irtica kampanyası"na başvurdukları da son yıllar
da hepimizin gözünden kaçmayan bir gerçektir. 

Geçtiğimiz şu on yıllık süre içinde Türkiye içinde veya dışarda yaşanan beş olay, 
Türkiye'de İslam gerçeğinin -gerek antiislamist, gerekse İslamcı kesime mensup çev
relerin genelinde- hiilii sağlıklı, bilimsel ve sosyolojik bir yaklaşımla, ve özellikle de 
tarih perspektivi içinden görülüp görülmediğini test etmemize büyük ölçüde imkan sağ
ladı. Bu beş olay, 

l.İran ihtilali 
2.Başörtüsü 

3.Rabıta olayı 

4.Selman Rüşdi ve Şeytan Ayetleri romanı 
S. Türkiye'nin AT'a müracaatı idi. 

Bu olaylara yaklaşım tarzları, yorumları ve Türkiye açısından anlamları konusun
da, antiislamİst kesimin kendilerine Atatürkçü ve laik diyenlerinin önemli bir kısmının 
-tabii basın dahil- eski katı tavırlarını laikliği ve Atatürkçülüğü savunma adına ay
nen devam ettirdikleri ortaya çıktı. İçlerinde günlük gazetelere yazı yazan bazı üniversi
te mensubu bilim adamları da dahil olmak üzere, İslam'ın çağdışı ve gerici bir din oldu
ğunu ispat sadedinde, XIX. yüzyıldan beri yazıla yazıla eskimiş fikirleri yeniden mey
dana sürerek makaleler ve kitaplar yazdılar; hatta bilimsel tavır kılığı içinde konferans
lar verip paneller düzenlediler. İşlenen konular genellikle "Dört kadınla evlenme", 
"kadının şahitliği ve miras hakkı" meselesi, "İsliim'ın kadını insan olarak görmediği" 
konusu vb. klasikleşmiş ve İslam'ın başka yönlerini görmerneğe adeta azınettirmiş me
selelerdi. 

Bahis konusu bu tavır, özellikle bazı basın organları aracılığıyla, İslam konusun
daki bütün bilgisi, aile çevresindeki geleneksel, çoğu yanlış ve İslam'la hiç ilgisi bulun
mayan şifahi kültürden, namaz ve oruçtan, mevlidden öteye hiçbir bilimsel mesaiye da
yanmayan, iyi niyetli gerçek laikliğe inanan müslüman aydın ve halk kesimini de geniş 
ölçüde şartlandırıyordu. Bu tavrın bizce gözden kaçırdığı şu idi: Artık Türkiye'de müs
lüman aydınlar, ve halk, eski gazetelerde çizilen karikatürlerdeki başı bereli, ayağı ta
kunyalı, eli tesbihli, şişman, tahta sakallı tipten çok başka idi. Dünyanın ve bu arada 
Türkiye'nin değişen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel konjonktürü, şurası bir gerçek 
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ki, müslüman halkı ve aydınlan içinde yaşadıkları dünyanın gerçeklerine her geçen gün 
daha da akıl erdirecek bir seviyeye gelmeye zorlamaktaydı. Dolayısıyla artık onlar da 
ne yapacaklarını, ne isteyeceklerini, sorumluluklarını daha: bir şuurla kavramak zorun
daydılar ve o yola girmiş olmanın sarsıntısını yaşıyorlardı. 

Saydığımız beş olay, bu arada Müslüman aydınlardan bir kısmının da yanlışları
nın ortaya çıkmasına yol açtı. Onlar da, 1) İslam'a tarihi ve sosyolojik bakış açısından 
hala yoksundular.2) Türkiye'de yeterli bilgi birikimi olmadığı için, hala bütün meselele
ri, öteki İslam ülkeleri aydınlarının gözlüğüyle görrneğe devam etmektedirler. 3) İran 
ihtilali'nin yarattığı büyüleyici etki yüzünden, dikkatlerini yalnızca "İslami rejim" mese
lesine çevirdiklerinden, İslam'ın asıl ele alınması gereken, "bu günün dünyasında kültü
rel ve sosyal yeri" gibi devasa bir problemi ihmal ettiler. 4)Batı medeniyetini, onun em
peryalist yanıyla özdeşleştirmekte hala direterek onu anlamağa yanaşmamaktadırlar. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse, Türkiye'nin A T'a başvurup en yetkili şahsiyeti
nin ağzından onun bir Hıristiyan topluluğu olduğu cevabını aldıktan sonra, bir kere daha 
anlaşılıyor ki, İslam gerçeği, inanan veya inanmayan Türk aydınının önünde artık çok 
ciddi bir mesele olarak durmakta ve her türlü peşin hükümden, ideolojik kaygulardan 
arınmış bir şekilde, mutlaka tarih perspektivi içinde, sosyolojik bir realite olarak bilim
sel bir metotla ele alınıp sonuca bağlanmak zorundadır. Temelinde İslam'ın bulunduğu, 
son zamanların deyimiyle "kimlik krizi"nden, gerçek kimliğimizi görmek suretiyle ken
dimizi bir an önce kurtarabilmek için bu işleme şiddetle ihtiyacımız vardır. Buna inanan 
bir Türk vatandaşı olarak burada, İslam'a inanan inanmayan bütün aydınlanmıza sesle
niyorum: 

Geliniz, geçmişimizin ve geleceğimizin sırtımıza yüklediği, kaçınakla artık kurtu
lamıyacağımız bu ağır meseleyi birlikte çözelim! 

Zira, inanıyorum ki her jki kesim de, gelişmişlik sahiline yol almaya çalışan, ve 
zaman zaman su alsa da oraya varacak olan, varmak zorunda olan Türkiye gemisinde 
birlikte kürek çekenler olarak bu işlem, belki de bizim gerçek ve öz rönesansımızın baş
langıcı olacaktır. 
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