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Turkiye"de 
islamc1hk 

Du$uncesi ve 
Hareketi 

RENE GUENON'DAN 
SEYYiD HUSEYiN NASR'A: . . 
GELENEKSELCI EKOI:E AIT 
OGRETiLERiN TURKiYE'YE . . . 
INTIKALI VE ALGI LAN I$ . . . 
BICIMLERI 

=il.:...:.:.HA...:..:..N.:.....:.K.:..=.U ..;..::TL;;..:;..U =.:..ER.:....__ ____ A. B~larken 
RENE GlJENON, Frithjof Schuon ve 

Seyyid Hiiseyin Nasr'm Gelenekselci ogretilerini bir bildirinin muhtevas1 i<;in

de ku§atabilmek elbette miimkiin degildir. Zaten bu bildirinin asu meselesini 

soz konusu ogretilerin Tiirkiye'ye intikali ve islamcl <;evrelerde nasu algllandrgr 

oln§turdugundan intikal eden ~yat i<;in i§e yarar bir ozet sunmanm yeterli 

oldugu dii§iiniilmii§tiir. Bu ozetin sacayaklarm1 Guenon'un "Gelenek" ve Schu

on'un "Ezell Hikmet" kavramlan ile Nasr'm "Geleneksel islam" tezi olu§turu

yor. intikalin a§amalan ise Guenon admm Tiirk matbuatmda ilk kez duyulmaya 

ba§ladrgr 70'li ~ardan, Gelenekselci Ekol haklo.nda akademik ~malarm yo

gun.luk kazandrgr iki binli yillara kadar uzanan bir zaman <;izgisinde izlenmeye 

<;all§Ildr. <;e§itli fikir ve edebiyat dergilerinde b~ Ekol' e ait baz1 metinlerin yaym

lanmaya ba§lamas1, Tiirkiye'deki"belli yaymevlerinin hem ilgi doguran hem de 

yiikselen ilgiye kar§ili.k veren kararll ve sistemli ne§riyab, etkili dii§iince insanla

rmm Gelenekselci fikriyab abf, §erh ve tenkit yoluyla eserlerine ta§lYJ.P belli bir 

giindem olu§turmas1 ve nihayet akademyada -ozellikle ilahiyat Fakiilteleri'n

de- tasavvuf, kelam, islam felsefesi, din felsefesi, dinler tarihi ve din sosyolojisi 

alanmdaki gen<; nesil ara§brmacuarm Gelenekselci Ekol'ii lisansiistii tezlerine 

konu etmesi intikal siirecinin dikkat <;ekillnesi gereken badiseleridir. Gelenek

selci fikriyatm Tiirkiye dii§iince <;evrelerindeki yans1ma ve yankllarm1 biitiin veri 

tabamyla ihata edemezdik. Bu yiizden temsil giicii yerinde bazr ornek metinler 

iizerinden bir intiba oln§turmaya ~tJk. Oln§acak intibanm yeni ve etrafu ara§-

brmalar i<;in miitevazr bir katlo. saglamas1 umulur. 



Bu arada hadd.imiz olmayarak bir kii~tiik tembihte bulunmamlZ gerekiyor: Bildi
ride siirekli kullamlacak ve ba.§ harfi biiyiik yazllan Gelenek teri.minin Tiirk~tede

ki orf, adet, gorenek vey<l: tore kelimelerinin sozliik anlarmyla bir ili§kisi yoktur. 
Gelenek, eski tabirle bir "1sblah"trr ve ozgiin anlanum belli bir Ekol'iin paradig
masl i~tinde kazamiu§trr. Bu terimi ''lstllahl" anlarmyla ilk kez kullanan miiellif 
Rene Guenon'dur. Gelenek kavrarm "Guenoniyen" anlam1yla daha sonra Ekol'e 
adlm vermi§, Ekol'iin tiim mensuplan ic;in ortak ve anahtar bir terim olmu§tur. 

Mamafih Guenon telif bayatmda onceleri meta:fizik terimini tercib etmi§):i. An
cak sonralan meta:fizigin salt Ban dii§iince tarihindeki felsefi anlamma indir

genmesi teblikesinden ka~tmmak ve bir talam. kutsal ogretilerin eski ~taglardan 
beri siiregelen antik niteligini one ~tlkarmak ic;in"Tradisyon" (Gelenek) tabirine 
a~rhk vermeye ba.§ladl. Kelimenin Latince kokiinde nakll olmak, intikal etm.ek 
anlamlan mevcuttur ve siiregelmeyi ~gn§b.nr. Ancak bizzat Ekol dii§iiniirleri

nin yakmmalarmdan, bu teriminde zamanla bir taklm yanh§ anlama problemle
rine yol a~tb~ anla.§llmaktadrr.Ulkemizde de benzeri bir durum soz konusudur. 
Gelenek dendiginde sozliik anlarm itibariyle toplum i~tinde taklit edilegelen orf, 

adet, gorenek veya tore anla.§illr. Nitekim Tiirkiye'deki bazt islamc1 ~tevrelerde 
de geleneksel islam terimi islam'm kendisini degil, tarihsel islam'1 ifade etmek
tedir ki bu telakkide gelenek bazi durumda taklit terimiyle e§ anlamll kullanilir. 

Bu baglamda degerlendirilen taklit~ti tutum islam'm gelenekselle§mi§ tarihsel 
formlarma yoneliktir ve 9ogu kere islam'm oziine ait sahih bilin~tten mahrum 
sayllarak ele§tirilir. Dolayts1yla. Gelenegi kaynak metinleri l§l~nda kavramaya 

~tall§trken bu sozciigun yahut terimin Tiirk9ede kazandl~ antropolojik, ideolojik 
ve batta folklorik anlamlan paranteze almak gerektigi unutulmamalldrr. 

B. Ogretiler 

1. Guenoniyen Gelenek Kauramt 

i§e Gelenegin ne olduguna ili§kin a~tlklamalann bangi tezat mantlgma otur

tuldugunu tespit ederek ba.§lamak gerekiyor. <;iinkii bir Z1ddiyet ili§kisi i~tinde 
verilen kavrarmn, zibinde daha da ac;lkhk kazanmas1 beklenir. Bu tezadm Gue
non'un eserlerinde kabaca kadim-modem, kutsal-profan ve Dogu-Bab §eklinde 
belirlendigini goriiyoruz. Demek ki her §eyden evvel Gelenek denilen §ey, mahi

yet ve hakikati baklmmdan modernligm ruhuyla tezat te§kil etmektedir. Guenon 
ile ba.§layan koklii modernlik ele§tirisinin bu yiizden Gelenekselci ogretiyle derin 

bir ili§kisi vard.J.r. ikinci ve iic;iincii tezat da ilkiyle biitiinle§iktir/ Projan diinya 
gorii§ii, bir topyekiin hayat tarzi olarak Batz'da ortaya ~tlkn:u§ olan modernligm, 
kadim Dogu metafiziklerinde rastladlgumz kutsal ogretileraen kopu§unu ve 
sapmasm1 ifade eder. Basit bir anlabmla Gelenek kadim, Dogu'Iu ve kutsal iken, , 
bunun Z1tb olan Gelenekten kopu§ ve sapma modern, Batzfll ve profan olmak-
tad.J.r. Kadim nitelemesi modernlik oncesi Geleneksel ogretilerin primordiyal 

ic;erigini ve Geleneksel medeniyetlerdeki tezahiirleriyle bir bic;imde gerc;ekle§en 

siirekliligini; Dogulu olu§, sapkm bir bid'atten ba§ka bir §ey olmayan Avrupa 
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medeniyetiyle tezadi ifade eder. Kutsal olu§ ise Gelenegin varhk, bilgi ve deger 
pl.amnda be§er iistii olan ilam ilke'yle irtibat:un gosterir. Biitiin Geleneksel me

deniyetler bilgi ile kutsal arasmda kurulmu§ irtibatlann sonucu olarak belli ilke
lere gore yapllamr ve Geleneksel bir medeniyete ait ilimler, kurumlar ve sanat-. . 

1~, kutsalm sembolik anlatnnlanna gore tarih sahnesinde tezahiir eder. Deger 
d~digimiz ahlak ve hukuk normlan ile estetik formlar da Gelenegin dayand.if;l 

ilkelerin bilgisine gore §ekillenirler. Gelenekselci dii§iiniirler, bu yiizden Gelenek 
ile medeniyeti ~ogu kere yan yana kullamr ve <;in, Hind, islam gibi ozde Dogu'lu 

olan medeniyetler Geleneksel medeniyetler olarak aruhr. Bu a~1dan balald.if;lnda 
Gelenek ile Geleneksel arasmda hem kopmaz bir ili§ki hem de kavramsal bir 

ayrrim oldugu fark edilmelidir. Geleneksel olan belli kozmik ~evrim yasalan 
uyannca tarihsel kaderini ya§ar ve belki sonunda tarih sahnesinden ~ekilirken 

Gelenegin dayand.if;l hakikat daima tarih sahnesinde hiilaniinii icra eder. Ahir 
zamanm bu evresinde Gelenek unutulmU§, tezahiirleri iyice geri ~ekilmi§, Ge
lenek dii§mant ve Kar§t-gelenek~i modern Ban medeniyeti yeryiizii ~apmda bir 

yaygmhk kazannn§tlr. Bununla birlikte Gelenekselciler, bOyle bir evre'nin koyu 
I 

karanllf;l ile akli ve manevi ayd.inlanmanm imkfun arasmda ters orann gordiikle-

ri, dolaYIStyla miimkiin oldugu kadar <;ok ruhu kurtarmanm miimkiin oldugunu 
dii§iindiikleri i<;in Dogu ve Ban arasmda yiiksek seviyeli bazt uzla§ma kopriile

riniil kurulabilikegi iimidini ta§rrlar. Guenon'un ve takip<;ilerinin akl-1 selimini 
yitirmemi§ Banh entelijansiyaya llia§maya <;ah§mast bu yiizdendir. 

Gelenek, dayand.if;l bilginin kaynaf;l be§er iistii olmakla nebevi bir goksel ogreti

ler biitiinii oldugundan, kaynaf;l itibariyle katiyyen be§en ve zihni bir proje §~k
linde anla§tlamaz. Gelenegin hayata ge~mesinde manevi kllavuzluk eden se<;kin 

bilgeler -"Intellect" (el-'akl, el-kalb) teriminin kutsal ile bilgiyi birbirine baglama 
yetenegini ifade etmesi cihetinden-"entelektiiel" olarak adlandtrllabilirler; an

cak se<;kinlerin kalbi ya da aklt, modern insanm ~ldan anladtf;l ve sebep-so
nu<; arasmdaki baglannnm, biiyiik varhk zincirinden kopuk olarak sadece :fizik 

seviyede kurulmasmdan sorumlu "reason" dan ibaret olmayan, farkh ·bir idrak 
giiciinii i§aret eder. Ktsacast rasyonel ile entelektiiel olan, bir ve ayru degildir. 

Bu yiizden Gele~ekselci miitefekkirler, modern Rasyonalizm'de karar kllan her 

tiirlii hakikat iddiasma dudak biikerler; Gelenekselci terminolojide entelektiiel 
idrak, rasyonel olam da i<;ine alacak §ekilde :fizigin yatay boyutunu meta:fizigin 

dikey boyutuna baglamanm ad.idrr. Gelenek insan z.ihninin sadece mannf;ln 
formlanna riayet etmek, bu formlarm talep ettigi kavramsal yapllar icat etmek 

ve bu zihni icadi daha onceki birikimlere yaslanarak ku§anct bir sistem halinde 

in§a edilmi§ bir teori yahut bu teoriye dayal1 bir pratik degildir. Ktsacas1 Gele
nek ne zihni bir in§a ne de siiriiniin selameti i~in uydurllirnu§ bir icattrr. Onun 

dayand.if;l meta:fizik ilkeler, "intellect"e bir ini§ yoluyla veya "intellect"in manevi 
aydinlam§tyla verilmi§tir. Bu yiizden ilkelerin dikey boyutta ahnt§l soz konusu 

oldugunda o bir vahiy, "ortiilerin kalkmast" metaforuyla ifade edilen manevi a<;t
hmlann, dikey boyutta terakki edi§i bakrmmdan da bir ke§iftir. Varhgm dikey 



boyutuna yonelik olan nianeVi a<;Ihmlar derken kast edilen felsefi ve bilimsel 

ke~fedi~lerin teorik bilgi (episteme) diizeyindeki b~ans1 degildir. <;iinkii Gele

nekselci ogretide gerc;ek metafizigin bilgisine sadece epistemik diizeyde mesai 
sarf ederek vasu olunarriaz. A<;lk<;ast burada sozii edilen bilgi islam sufilerinin 

"marifet" dedikleri; y~anarak, tadllarak ula§tlan gerc;egi "tamma" bilgisidir. Bu 
idrake epistemik yani kazamlm.I§ kavramsal bilginin otesinde sii:£J.i olandan te

nezziih etmi§, varb.gm ilaru ve meleki boyutuna yogun bir tevecciih ile yone~ 

ruhun sa£ manevi deneyimleriyle ula§ilir. Boyle bilgiye islam felsefe gelenegin
de tatmak (zevk) fiiliyle ilgili olarak zevki hilanet (el-hikmetii'z-zevkiyye), Latin 

geleneginde de yine tatmak anlamma gelen "sapere" fiilinden tiiretilmi§ bir te
rim ile"sapienta" denmektedir. Her iki terim de ya§anarak ula§1lan bilgiyi ifade 

etmektedir ve zihni bir hasua olan episteme'den farkb. bir bilgi tiiriidi.ir. i§te bu 

sebepten otiirii Gelenekselci miiellifler vahye ve onun gnostik (islam gelenegin
de tasavvufi) yorumuna odaklamrlar. Gelenek terimine islami terminolojide bir 

kar§tllk gosterme geregi hasu oldugunda genellikle ed-Din, Dinii'l-hakk, ed-Di
nii1-kayyim gibi Kur'aru terimler zikredilir; ancak bu gibi terimlerin yam srra 

Gelenegin "esoterik" (bat:ml) ve "inisiyatik" (silsilevi) karakterinden ozellikle 

soz ac;tldigmda daima tasavvuf teriminin giindeme gelmesi bu yiizdendir. Aym 
sebepten otiirii Gelenek, din teriminin Batili kar§ili~ olan "religion" ile kar§t

lanamaz; zira bu terim "ed-Din"in bir vec;hesini, sadece zabiri formlanru ifade 

etmekte olup dayandl~ metafizik ilkeleri ifade etmez. Yine Gelenegin Batili bir 
terim alan Mistisizm ile kan§tmlmamas1 gerektigi de zaman zaman ekole men

sup miielliflerce dile getirilir. Hatta "SUfi" terimi, yarattlmarm§ ozii kendinde 

tabakkuk ettiren ki§i anlamma geldigi ve her tasavvufa intisap eden hakkmda 

uluorta kullantlamayaca~ gerekc;esiyle "Sufism" terimi dabi Guenon tarafmdan 
ele§tirilmi§tir. Bu ele§tiride tasavvufun herhangi bir "izm" gibi anla§tlma tehli

kesi de rol oynarm§ goziikmektedir. 

Gelenegin be§eri bir kaynaga dayanmaJl§l, tru.j.hsel ve be§eri birikime dayanan 
bir nazariyeler bi.itiinii olmadl~ anlamma gelir. Bizler episteme diizeyindeki bil

ginin be§eri, tarihsel ve birikimsel oldugunu bilir ve soyleriz. Felsefe tarihi yabut 
bilim tarihi c;all§anlar bunun tamam~yla farkmdadlr. Yeni bilgi daima onceki bi

rikimlerin iizerine kurulur. Epistemik bilgide artun, ister yorumlama isterse de 

el~tirme yoluyla olsun o~ceki mevcut birikimin iizerine eklenen bir artlmdrr 
ve daima oncekinin ~tlmas1 gayesine matuftur. Zaman zaman felsefe ve bilim 

"gelenegi"nden soz ederiz; ihtiyath olmak gerekirse Gelenegin ozgiin anlam1 ba
lo.mmdan felsefe ve bilim geleneginden ~yade tarihinden soz etmeliyiz. <;iinki.i 
son, yeni, giincel, makbul ve gec;erli olan felsefi fikirler yabut bilimsel teoriler, 
belki c;ok §ey borc;lu olduklan oncekileri tarihin ar§ivine kaldlrdJklan ic;in boy

ledirler. Bir medeniyetin entelektiiel tezabiirleri alan felsefe, teoloji, bilim hatta 

sanat geleneginden Ekol'iin kast ettigi anlamda soz etmek ic;in, o medeniyetin 
Geleneksel vasfim t~1mas1 gerekir. Bu klsrm Gelenek kavrarmnm Seyyid Hiise

yin Nasr tarafmdan yaptlrm§ tan1mm1 vererek bitirelim: 
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"Teknik anlamxyla gelenek, gen;ekleri insanbga a~Iklanm.I§ ya da a~Iklanmami§ 
. ilahl bir kaynagm hakikat ve ilkelerini; ve ger~ekte, farkh diyarlardaki sonu~lan 

ve (hukuk, toplumsal yap1, sanat, sembolizm, bilimler ve. kazamlmas1 i~in gerekli 

ara~larla birlikte Yiice Bilgi'yi ihtiva eden) uygulamalan ile birlikte nebiler, res!ll

ler, avatarlar,. Logos (Kelam) ve diger nakilci vasttalar olarak tasavvur e~ olan 

; · bir ~ok figiir vasttastyla tiim kozmik sektorii ifade ediyor. "1 

2. Rene Guenon: Do{Tu-Batt Tezad1 ve Modern Batt'mn Ele§tirisi 

"Ex Oriente Lux" (!§lk Dogu'dan Gelir) §eklinde bir Latin deNi vardu. Elbette 

bir metafordur bu ve ashnda Dogu sozciigiine safbilgi l§lgmm sembolik kayna~ 

anlannm yiikler. Bununla birlikte Rene Guenon'un Dogu terimini modem Bab

h yahut Avrupah olmayan anlarmnda kullandl~ ve metaftzigin bir tiir vatan1 · 

olarak slk slk Geleneksel Dogu medeniyetlerine atJ.f yapb~ biliyoruz. Ustadm 

<;in, Hint ve islam medeniyetlerinde zuhur eden esoterik gelenekler hakkmda 

yazdlklm soz konusu oldugunda ozellikle <;in ve Hint medeniyetlerinin Dogulu 

cografyas1 kendiliginden goz oniine gelmektedir. Bu husus onun Hindu ogretile-
. I 

ri, Taoizm ve Islam tasavvufu iizerinden Gelenegin oziinii ihsas ettirme ~bala-

nnda kuvvetli bic;imde tebariiz etmektedir. Ancak Guenon bir yandan Dogu'ya 

Geleneksel medeniyetlerin cografyas1 olarak anlam yiiklerken saf metaftzigin "ne 

Dogu'ya ne Bab'ya ait" oldugunu belirtir ve Hakikatin bir oldugunu, evrensel bir 

nitelige sahip bulundugunu 1Srarla vurgular. Hakikatin yalmzca medeniyetler 

plantndaki tezahiirleri cografi nitelik ta§Iyabilir. Bu durumda Guenoniyen ter

minolojideki "Dogu Metaftzigi" tabirinin anlann asli metaftzik hakikatin ozellikle 

Dogu'ya mahsus oldugu degil, bu hakikatin Bab'da (Avrupa'da) c;ok uzun siiredir 

unutulmu§, yit:i.rilmi§ oldugudur. Dolayts1yla islam vahyinde ozellikle beyan edil

mi§ oldugu gibi niibiivvet kandilinden c;lkan l§lgm "Ne Dogu'ya ne de Bab'ya" ait 

oldugu hususunun hic;bir bic;imde goz arm edilmemesi gerekir. Oyle anla§iliyor 

ki Guenon Ban'nm unutmu§, yitirmi§, srrtlm donmii§ ve giderek inkar etmi§ ol

dugu saf metaftzigi modem Batililara hanrlatmak istemekte ve neyi kaybettigini 

bilememe durumiinu tezekkiir etmelerine yardlmc1 olmak ic;in hrua ya§ayan bir 

Gelenege sahip Hint havzasma miiracaat etmek ~urumunda hissetmektedir. Mo

dem Bab'ya kaybettigi Metafizik veya Gelenegi habrlatmak i~in Batili zihin all§
kanhklm baklmmdan <;in hayli uzak, islam ise tarihsel ~b§malardan otiirii bir 

hayti yalo.n4u'. Bu yiizden Hint ogretilerine miiracaab bir tiir fikri politika olarak 

belirleini§tir Guenon. Vahiy gelenegi ve onun esoterik yorumlanmn Avrupa'ya 

intikal etmi§ oldugu gerc;egini de atlamayan miitefekkir, Ban a~1Smdan proble

min ozellikle inisiyatik bilgilenme tarzlanmn unutulmU§ ya da terk edilmi§ olma

smda yatb~ belirtir ve bu anlamda Bab'Jl ulu bir agacm govdesinden ko:parak 

yerlerde savrUlup duran bir dala benzetir. Sabit, evrensel ve merkezi hakikat esas 

1 Seyyid HOseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal, trc. YusufYazar, istanbul: iz Yaymcllrk, 1999, s. 78; daha geni~ 

bir yorum iQin bu eserin "Gelenek Nedir?~ ba~l@m ta~ryan krsmr okunmahdrr. Bkz. A.g.e., s. 75-

102. 



ahnd!gmda Dogu bu merkezin bir tarafmda ~ab obiir tarafmda duruyor degildir. 

Mutlak hakikat ilkelerini h~en b~grmda bir Gelenek olarak y~atan Dogu, sabit 
aya~yla halen merkeze basmaktad!r ye fakat modern Bah bu merkezden sap
~ bir "anomali" olarak alobetine dogru ilerlemektedir. Yani insanhk tarihinde 

kadim Gelenek sayesinde kutsal ile kurulagelen sahih irtibatlar ashnda normal 

durumu ifade ettigi i~in sadece riladdi yonde geli§mi§ tek medeniye~ olan modern 
Ban, bu hiiviyetiyle anormal durumu, sapma a~slil.lJl biiyiikliigii a~ISmdan insan

hk tarihinde emsali goriilmellli§ bir yoldan ~ikma}'l temsil etmekte9-ir. 2 

Dikkat ~ekici olan husus Guenon'un modern Batl'mn i~inde bulundugu bu "ana
mali" durumunun izah.uu yine bir Hindu zaman anla}'l§l olan Manvantara ogre

tisini esas alarak yapmas1d!r. Tamamen ~evrimsel bir zaman fikritalim eden bu 

ogretide insanllk manevi hakikat bilgisi baknnmdan giderek kayba ugrayan ~ok 
uzun c;evrimler idrak etmi§tir ve bunlarm sonuncusu ogretide "Kali Yuga" deni

len Karanhk Qag'd!r. Ba§langtcl altl. bin yil oncesine giden Karanhk Qag modern 
Batl'YI hazrrlayan tarihl donemler boyunca Antikite'ye kadar geriye uzatllabilir. 

Bu donemde ortaya ~lkan en belirgin i§aretlerden biri Grek felsefesinin dogu§u

dur. Herne kadar kelime anlam.I itibariyle hikmet sevgisi anlamma gelse de phi
lo-sophia, kadim Gelenegin saf hilanetinden uzakl~maya b~lamanm bir ala

meti olarak inisiyasyondan kopuk, bajtlmsiZ ve bireysel zilm1 faaliyetin hakikati 

bulmaya kafi. gelecegi zehabrm destekleyen bir fi.kri yontem olarak ortaya ~lkrm§
trr. Bununla birlikte antik donem filozoflarmm metinlerinde ve kullancbklan ter

minolojide bugiinkii modernlerin inane; ve kavram dii.nyalarmdan dl§lad!~ Ge

leneksel metafizige ait baz1 temelogretilerin izini siirmek de miimkiindiir. Boyle 
baklldlgmda antik felsefe kadim hilanet geleneginin baz1 temel elemanlariDI ye

niden ke§f etmede hala filolojik bir itnkan olarak durmaktad!r. Ote yandan mo
dern zamanlarda Ayd!nlanma'yla tanrmlanan, ilhamm1 dogadan alan Akllcili~n 

ba§langrc1 da antik felsefenin bilgi anla}'l§ldlr. Antik ~agdan tek yonli.i. maddi 

geli§menin ti.im imkanlarrm a~1ga c;lkard1~ donemlere kadar ge~en yiizy1llar bize 
ashnda insanllgm maneviyattan maddiyata, rp.etafizikten fizige, kutsaldan pi:o

fana, dini olandan dii.nyevi olana, kadim inan~lardan modern hurafelere dogru 
ivmesi giderek artan ilerleyi§inin, Manvantara'da alametleri belirtilmi§ merha

lelerini verir. Ozellikle modern Batl'mn insanhk tarihinde maddi yonde geli§en 
tek medeniyet olarak ortaya c;Iktl.~ son iki yiizyll, Kali Yuga'mn son evresidir 

2 Dogu-BatJ, metafizik ve Gelenek terimleriyle ilgili Guenoniyen terminolojiye hakk1yla vak1f olmak lt;in 
Guenon'un baz1 metinleri iincelikle okunmahd1r. Bunlardan Dogu DD!$Dncesi (trc. LOtfi Fevzl Topacoglu, 
istanbul: lz Yaymc1hk 1997), Ostadm Hindu ogreti/erinln /ncelenmesine Genet Girl!$ adh TOrkt;e'ye ta
maml oevrilmeml$ eserinin bir klsm1d1r. Bu metinde Guenon Batth zihniyeti Dogu metafizigi kavramma 
yakfa$tlrma gayretindedir. Dogu ile modern Bat1 arasmdaki mesafeyi olu§turan medeniyet, ilerleme, 
bilim, hayat kavramlanyla ilgili modem vehimleri tartl§tl~. her iki medeniyet havzas1 arasmda uzfalima 
imkanlanm inceledigi Dogu ve Bat1 (trc. Fahrettin Arslan,lstanbul: Yeryiizii Yaymlan, 1980) adh eseride 
burada ere ald•g•m•z konular bak1mmdan ozellikle onemlidir. Aynca 1925 }'lhnda Sorbonne'da verdigi 
bir konferansm metni de ufuk at;ICI olacaktlr. Bk. Rene Guenon, ·oogu Metafizigi", trc. Mustafa Tahrah, 
M.O. ltahiyat FakOitesi Dergisi, sayt: 3, istanbul, 1985, s. 103-122. 
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ve modern Avrupa'nm i<;ine girdigi derin bunab.m bu evreye mahsus biitiin ala
metlerini a<;Ik bi<;imde sergilemektedir. A<;lk<;asi bu evre sona erdiginde, elbette 
in~anh~ndegil ama modern Ban medeniyetinin layameti kopacakb.r. 

Modern Batl'YI modern yapan onemli hurafelerden biri ilerleme fikridir. <;~y
rin;J.sel zaman anlayt§ma Zit olan bu fikir modern kelimesinin kokiinde bulunan 
duhyevilik ve yenilik anlamlarm1 kutsar ve her tiirlii degi§imin eninde sonunda 
iyi; dogru ve giizel istikametinde ger<;ekle§tigi inancma dayamr. Gelenekselcilik 
a<;Ismdan balaldi~da aslmda istikamet fikrinin yitirilmesi anlamma gelen bu 
inan<; amk geride btralalrm§ olanm eski ve ge<;ersiz oldugu yoniindeki bir on 
kabulden beslenir. Daha onceki Geleneksel medeniyetlerde rastlanmayan, mo
dern. Batl'ya mahsus olarak geli§tirilmi§ bir kanaattir bu ve <;evrimsel (cyclical) 
gidi§at yerine dogrusal (linear) bir yol alt§m, yol boyunca ya§anan krizlere rag
men miikemmele dogru evirilecegini var sayar. Bu zaman anlayt§Inm sonucu 
olarak· tarih felsefesi de modern Batl'mn ula§b~ son ba§anlann en uygun, en 
ge<;erlive tabiatlyla en me§ru birikimi temsil ettigi §eklindeki Avrupa-merkezli 
bir medeniyet fikrine dayandmlacakb.r. Art1k modern Ban ileri, digerleri geridir. 
Modern Bah gii:hcel ger<;ekliktir, digerleri mazide kalrm§trr. Modern Batl me
dew, digerleri ilkeldir. Art1k Geleneksel medeniyetlerde oldugu gibi Albn <;ag 
geride degil, ileridedir. Ban insanmm bizzat degi§imin kendisini kutsayan bu 
"ilerleyi§i':, .mel<;~ alanmda ortaya konan ba§anlapn, te.knoloji.li geli§menin 
ve ekonomik kalkmmanm iirettigi miireffeh ve dl§tan bala!di~nda pmltlh bir 
diinya dekoru iiretmi§tir. Ancak bu geli§me, yenilik, kallanma ve ba§an oykilleri 
aslmda Gelenegin haber verdigi <;evrimsel imkanlan tiikete tiikete ka<;milmaz ve 
hi<; de mesut olmayan alabete dogru bir yol ah§tan ibarettir. Bu ilerleyi§in son 
yiizyilda kat ettigi mesafe modern Batl'YI tam bir bunahmm i<;ine sokmu§tur.ve 
"kriz" ile "kritik" sozciikleri arasmdaki etimolojik ili§kinin hanrlattl~ iizere,mo
dernligin ya§adi~ bunal1m"kritik" bir <;rkrnaza gelmi§ dayanrm§trr. Dolaytstyla 
modern diinyamn bunalrm ve alabeti derin bir "kritik"in konusu yap1lmab.d!r.3 

i§leri bu noktaya getiren siirecin en onemli doneme<;leri §Unlard!r:(a) Modern 
felsefenin yonlendirici fikri olan Kartezyen Diializm, (b) hakikate vasli olmada 
her tiirlii birey-iistii manevi otoriteyi reddeden Bireycilik yahut Hiimanizm, (c) 
modern bilimin Geleneksel irfanm ilkelerinden kopuk cahill hiiviyeti ve niha
yet( d) sadece maddi yon de geli§en ve bu yiizden dengeden mahrum kaotik bir 
kallamna :fikri. Modern felsefenin kurucusu kabul edilen Descartes, iinlii "cogi
to"suyla bir'yandan Geleneksel bilgiyi mutlak bir §iiphenin konusu lalarak elinin 
tersiyle itmi§, diger yandan da amk "intellect"in anlarmyla irtibatl kopanlml§ ve 
asli faaliyeti miifekkire seviyesinden ibaret goriilen insan zihninin hakikati kavra-

3 Guenon'un modern diinyanm ic;:ine girdigi "kriz"in manevi ve fikri sebeplerini tespit ettigi ve Bat1'nm 
ic;:ine gird@ "kritik" evreyi kozmik c;:evrimler yasas1 uyannca yorumlad1g1 eseri Modern DCinyanm Bu· 
nal1m1'dir. Guenon'un yukanda 6zetlemeye c;:ah$t1g1m1Z modern diinya ele~tirileri it;in temel kaynaklar
dan biri olma nitel@ni ta~1yan eser once Nabi Avc1 (istanbul: Yeryiizii Yaymlan 1979), yakla~lk yirmi
be~ y11 sonra da Mahmut Kan1k (Ankara: Hece Yaymlan, 2005) tarafmdan Tiirk~te'ye kazand1nlm1~tlr. 



yabilecegi inanclDl "Rasyonalizm" etiketiyle me~rula~tmm§1:1. Bu filozofun achyla 
arulan, d~iinen cevher (res cogitans) ve yer kaplayan cevher (res extensa) ikili 
kavrarmyla iinlii Kartezyen Diializm, <?rtaya koydugu varl!k tasavvuruyla madde 
ve ruh arasma su ge<;irmez duvarlar in§a edilmesine yol a<;lD1~, modern felsefi ve 
bilimsel egilimlerin madde (Antikite'nin 'hyle'si degil, corpus yahut cisim) cev

herinde yoguru~n:i.a ~eklindeki' temel istikameti sebebiyle, ruh kavrarm giderek 
anlams12 hale gelmi~ ve gerek Materyalizm, Pozitivizm gibi metafizik aleyhtan 
felsefeler ve gerekse bu felsefelere dayah bilim anla}'l~lan i<;inde tamamen terk 
edil.mi~tir. Gelenekselogretilerde merkezi onemi haiz olan ontolojik vejveya koz

molojik hiyerar~i fikrinin terki, varbgm bu ~ekilde sadece fizige, cismani olana in
dirgenmesi ka<;milmaz olarak modern bilimi metafizik ilkeler kar~1smda kor ve 
sagrr duruma getirmi~tir.Geleneksel bilimlerin hepsi ilkelerini metafizikten ahyor 

ve tabii bilim olanlan da dahil asli metafizige g·otiiriiyor iken modern bilim fiziki 
varl!k ve bilgiyi eksene alnn~ ve fizik varb~ analitik yontemlerle birbiriyle ili~kisiz 

par<;alara a}'lrarak biitiin-par<;a ili~kisinin arbk kurulamadJ~ uzmanl!k alanlan 
olu~turm~tur. Bu uzmanl!k alanlan arasmdaki kopukluk yon tern fikrine o kadar 
uzakbr ki b1rakm bu par<;alarla metafizik ilkeler arasmda irtibat kurma}'l, modern 
bilimin, salt fizik varb~n biitiincill bir a<;Iklamas1m yapmas1 bile neredeyse bir 

hayal olmu~tur. Varl!k mertebeleri arasmdaki hiyerar~i konusunda hi<;bir ~ey bil
meyen bu yiizden fizik varl!k alanlan ile metafizik varl!k alanlan arasmdaki ili~ki 
konusunda hi<;bir fikri olmayan modern bilim insam, bilmedigi ~eyi de inkir eder 

duruma gelmi~, sadece yatay yani fizik varl!k diizeyinde siirekli aynnblara inen 
~m uzmanl~ID1~ bir cahill bilgi tiiriiyle oyalarur olmu§tur. Bu bilimde ar~tmna 

konusu gozlemlenebilir ve iizerinde deney yapuabilir "fenomen"lerden ibarettir ve 
"fenomen" ile tezahiir eden hakiki varl!k alanlan ve onlara ili~kin metafizik ilkeler 

pe§in olarak bilinemez kabul edilmektedir. Bu yiizden modern bilim sadece fe
nomenleri mevzu edinen tutumuyla Pozitivizm'i, metafizigi bflinmez kabul eden, 
ashnda inkar eden tutumuyla Agnostisizm'i temel felsefe kabul etmi§tir. Bu olsa 
olsa cehaletin ikrandlf. Astroloji, elkimya gibi Geleneksel" kozmolojik bilimlere 

gelince bu bilimlerin metafizik ilkelerle kurdugu irtibatJ. yeniden ke~f etme inlka
nmdan da modern BatJ. mahrumdur; <;iinkii ilerlemeci tarih anla}'l~lan yiiziinden 
astrolojiyi modern astronominin, elkimya}'l da modern kimyanm haz1rla}'IClSl ve 

fakat son tahlilde ilkel ~ekli olarak gormektedir. Oysa bu tiir Geleneksel bilimler 
i<;inde ne astroloji modernlerin sandJ~ gibi bir kehanet sanatJ.dlf ne de elkimya 

goziinii altJ.n hlrs1 biiriimii~ koriik<;illerin iimitsiz <;lfPlDl~larmdan ibarettir. Varl!k 
mertebelerinin bilgisi ya da saf metafizige ge<;~in tecriibesiyle ilgili olan bu bilim
lerin mahiyeti tamamen farkb oldugu i<;in daha sonraki modern versiyonlanyla 
aralannda hi<;bir irtibat, devambhk ve derece farlo soz konusu degildi. Ashnda 

modern kimya elkimyarun, astronomi astrolojinin ilkelerini kaybetmi~ halinden 
yani yozl~masmdan b~ka bir ~ey degildir. Aym durum Pisagor'un matematige 
yiikledigi anlamm kaybedili~i ya da yozl~masmda da goriilebilir. Nitekim Pisagor 

matematigi metafizik i<;in goriirken modernler matematigi fizik i<;in gormektedir. 
Biitiin bu sapmalarm temelinde hiimanist yahut Promethean bir isyankar tutum 
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yatrn~~drr ki Guenon'a gore bu Bireycilik olarak adlandmlmahdrr. Modem bi
rey, herhangi bir birey-iistii yahut be§er-iistii manevi otoriteyi kabullenmeksizin 
ken~ 'akhyla' hakikati bulabilecegi zehabma kapilm.J.§, boyle bir Bireycilik'ten 
kaynaklarian modem felsefe Descartes'in Rasyonalizm'inden Kant'm Kritisizm'i
ne, Comte'un Pozitivizm'inden fayda kavrannm hakikatin yerine koyacak kac;lar 
ile~ giden Pragmatizm'e savrulmu§ durmu§tur. Soz konusu Bireyciligin hii.manist 
kal-akteri din alanmda kendisini Protestan tepki §eklinde gostermi§, Geleneksel 
otoriteye isyan ozgiir ve bireyci ara§trrma ad.I altmda kutsanrm§hr.Guenon'da 
manevi otorite fikri o kadar hakimdir ki modem Batl'da ortaya c;lkan e§itlikc;i ve 

demokratik egilimler de manevi sec;kinler fikrini ve manevi mertebelere da:rah 
toplumsal hiyerar§iyi inkar anlamma geldigi baglamda loyastya ele§tirilmektedir . . 
Guenon modern diinyaJI ele altrken onu sadece Gelenek dii§maru olmakla ele§tir-
mez. Kartezyen felsefenin derinle§tirdigi madde-ruh Diializmi yukmda belirtildi
gi iizere sadece Matezyalizm ve Natiiralizm fcirmundakarar lolmt§ degildir. Cevher 
Diializmi'nin.oteki kutbu da kendisini modern diinyada Spritiializm §eklinde iz
har et:rD.i§ ve fakat bu "izm" Rub cevherinin mahiyetiyle hic;bir ilgisi olmayan iddi
alarla ortaya c;lklm§hr. Nitekim artlk hayli popillerlik kazanan ve Matezyalizm ile 
miicadele iddias1 ta§tyan Yeni Rubc;u telakkiler, ruh c;agrrroa denilen, fakat kozmik 

diizenin en a§a~sma ait olup Rub ile hic;bir ili§kisi bulunmayan baz1 subtil var
hklarla temas pratikleriyle baz1 sahte maneviyat telakkilerini yaynn§lardrr. Yeni 
Rubc;u akrmlara-paraleiolarak Teosofi ad.I alunda yaygillla§inalstidaCh gosteren 
ve gerc;ek inisiyasyonu taklide yeltenen sahte akrmlar da Guenon tarafrndan "uy

durma din" olarak adland.Inhr. DolaJISlyla Matezyalizm ve Natiiralizm'de billur
la§nn§ formlarrm gordiigii.miiz Gelenek dii§manh~a kar§lllk, ashnda Matezya
lizm'in ters yiiz edilmi§ halinden ibaret olan Yeni Rubc;uluk ve Teosofi gibi akrmlar 
kar§t-gelenek §eklinde ortaya c;lkmakta, bunlara <;agda§ Sezgicilik felsefi destek 

verirken metapsi§ige goz lorpan psikoloji ekolleri aym istikamette dikkat c;ekmek
tedir. Bu tiir akrmlar sozde inisiyasyon iddialmyla gelenegi andmr bir kontra ha
reket §eklinde ortaya c;lkmakta, modem bilimin terminolojisiyle uzla§mak veya 
modem evrimci felsefenin yedegine girmek gibi tutumlmyla sahteliklerini izhar 
etmektedirler. Oysa Matezyalizm ve Natiiralizm Gelenek dii§mam niteligiyle ne 
kadar §eytani ise bu t:i.IT kar§t-gelenekc;i akrmlar da gelenegin Jlloh§rm hazrrlayan 
etkisiyle aym §ekilde §eytanidir. Daha vurgulu ifadeyle kar§t-gelenekhareketinin 

modem diinyanm son eseri olarak yaygmllk kazanmast, Deccal'in "tersine mane
viyaf'tyla pekala kar§tla§tlnlabilir. Zira ogretiye gore Deccal, Ahi.r zamanm son 
evresinde asli Gelenegi her baktmdan taklit ederek yezyiiziinde gec;ici bir haki
miyet kuracakttr. Bu durum arttk kozmik loyamet ile aym aruama gelmeyen bir 
sonu, "bir diinyanm sonu"nu haber vermektedir ve akabinde kozmik c;evrimlerin 
gerektirdigi bic;imde yeni bir c;evrimin, bir Altm <;ag'm ba§lamas1 mukadderdir.4 

4 Guenon'un modern dOnyada Gelenek dOl?manl@ yanmda karl?t-gelenekt;:i hareketlerin safha ve 

formlan hakktndaki etrafh at;:tklamalan it;:in bk. Rene Guenon, Nice/igin Egemenligi ve t;agm Ala· 

metleri, trc. Mahmut Kantk, istanbul: iz Yaymctllk, 1990, s. 227 vd. 



3 · Frithjof Schuon: Ezeli Hikmet ve Dinlerin ~km Birlijji 

Ekol'iin ikinci biiyiik iista<h Schuon, ogretiye ezen hikmet kavrann ekseninde 

yeni a~thmlar getirecek, bu katlolarla Guenoniyen Gelenek Ist:Jlahi bir a~Ikhk 
kazanacaktrr. Ashnda bireysel zilinin kavramsal, el~tirel ve sistematik iiretimi 
anlannndaki philosophia (felse~e) hikmetin Geleneksel anlamJ.Dl ifade etmekten 

hayti uzak dii~tiigii i~in Schuon "sophia perennis" (ezen hikmet) terimini kul
lanmanm daba dogru olaca~ fikrindedir. Bunun yam srra kendisinin ~zen veya 

fitri din anlannndaki "religio perennis" tabirini kullandi~m da biliyoruz. islam 
dii~iince tarihinde ibn Miskeveyh tarafindan k:ullanllrm~ olan "el-hikmetii'l-ha

lide" (KallCl Hikmet) tabirinin philosophia perennis'e bir ol~iide kar~ilik geldigi 
soylenebilir. Her ne ise Gelenekselci hakikat tasavvurunu maksada uygun bi

~imde yansttmasi, "philosophia perennis" terimini yaygmla§trrmi§ Gelenekselci 

miiellifler sonralan "Perenniyalist" olarak da amlmi~trr. 

Bu anlayt~a gore ezen hikmet hakikatin birligi, evrenselligi, nebevlligive kutsal

h~ ilkeleri iizerinde temellenir. Hakikatin bilgisi olarak hikmetin ezenlikya da 
kahcili~ hadiselerin degi§mesiyle degi~meyen mutlak ve sa bit kokiinii yahut bu 

kokiiyle daiml olU§UDU gosterir. Yani hakikat kendisine bilen oznelertarafindan 
ula§Ilmadan once vardi ve kendisine ula§anlann ardindan da daima var olacak

trr; hakikat kendisine vasu olanlardan ba~IZ olarak var olmaya devam ettigi 
gibi bu devamlili.k insanhk bakrm.mdan da ge~erli olacak, yeryiizii bakikati bilen 

insanlann mevcudiyetinden hi~bir zaman hili kalmayacaktrr. Hakikat:i.D: birligi 
ve evrenselligi a§a~ yukart aym §eydir. Tiim zamanlar, tiim mekanlar ve tiim in

sanlar i~in aym §ekilde ge~erli tek bir bakikat vardir. Tersinden soylersek hakikat 

tarihe, cografyaya veya kiiltiire gore degi~mez, daima sabit kalrr. Herne kadar 
ifade ve goriiniimleri ~e§itli c;aglar ve ~e§itli kiiltiirel cografyalarla ilgili olarak 

farklulk arz etse de hakikatin ozii tarih, cografya ve kiiltiir tarafindan ko§ullana
maz; ~iinkii bakikat evrensel oldugu ic;in a§lan, a§lon oldugu i~in tarih-otesidir. 

Bu yiizden ~nsanl1~n hikmet bazinesi ortaktrr. Daha dogrusu yeryiiziiniin biitiin 
bilgeleri bangi donemde ve hangi cografyada ya§ann§ olursa olsun aym hakikati 

dile getirir. Soz konusu hakikatin mutlak, sabit, evrensel, siirekli ve a§lan oldugu 
belirtilince geriye onun kayna~n be§er iistii oldugunu soylemek kallyor. Bu 

ilahl yahut kutsal kaynak hakikate dair bilgimh goksel yahut metafizik nitelik 
ta§1di~,bireysel zilinin soyutlamalan yoluyla kazanllrm§ olmadigun i§aret et

mektedir .A~Ik~1 ezen hikmet gerek vahiy gerekse manevi ay<hnlanma yoluyla 
se~~ kimselere iletilen ya da verilen bir §eydir ve nebevi karakteri sebebiyle 

kutsaldrr. Nitekim ezeli hikmete Seyyid Hiiseyin Nasr tarafindan yine Guenoni
yen "Kutsal Bilim" kavrannndan hareketle"Scientia Sacra" da denilecektir. 

Ezen hikmet i<;in soylenenler, dinlerin bakikati i~in de soylenmelidir. Dinler 

formlart itibariyle farklili.k arz edebilirler ama hepsinin hakikati birdir. "Religio 
perennis" terimi tiim dinlerin oziindeki evrensel, mutlak ve a§lon bakikati i§aret 

etmektedir. ~u kadar var ki tek tek "religio" olarak amlmayt hak eden her dinin 
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bu h~ati ~km oziinde t~ldJ~ru bilmek kadar, hepsinde tek ve ayru olan ha
kikati belli bir zaman, mekan ve lisan §artma bagh olarakyani mukayyet bic;imde 
ifa.de ettigi.ni de bilmek onemlidir. Buradan hareketle Gelenekselcilik her sahih 
dinde mutlakm bu §ekilde ifade edili§ine "izafi mutlak" demektedir. <;iinkii mut
lakm ila.hi ilimdeki zaman, mekan ve lisanm nispetleri!lq~n tarm@el.l:.l:>a@J:lsl~. 

ve ~km hakikati bu nispetler ic;inde varolan diinyev1 §artlara oldugu gibi aktan
Iaritaz. DolaJlsiyla mutlakm diinyev1 §artlardaki tezahiirii belli b1r nisbilik ic;inde 
gerc;ekle§ecektir. Nitekim dinlerin hi tap ettigi genel kitle birden c;ok dini evrende 
ya§ayamaz. <;iinkii muhatap belli bir nispetler diinyas1 ic;indedir ve kendisine 
ula§an mutlak hakikati bu nispetler ic;inde idrak edecektir. Bu durumda geni§ 
kitle ic;in mutlak hakikat kendi bagh oldugu dinin hakikatidir ve oteki dinler ta
bianyla ba11l addedilecektir. Bu da son derece tabiidir. Ancak avfu:n-1 nas deni
len geni§ kitle ic;inde veliler, arifler, hakimler klsacas1 Gelenekselcilerin gerc;ek 
anlam!Jla entelektiiel dedigi sec;kinler, kel).di dinlerinin ezeli, a§kln, evrensel ve 
mutlak hakikati i§aret ettigini ve her sahih dinin ~km ozii itibariyle mutl'* ha
kikatin.nisbi bir tezahiirii oldugnnu bilir. Mesela ilam kelamm Kutsal Ruh ara
cui~yla be§eri varhk diizeyine inmesi, Yahudilik ve islam gibi diclerde "vahiy" 
yoluyla peygamb~rin kalbine ilka edilmesi §eklinde gerc;ekle§rni§ iken, Hiristi
yanllk bizzat peygamberini ilam kelannn be§eri plandaki ete kemigi biiriinmi.i§ 
hall kabul eder; bu yiizden Hz. isa (a.s.) bizzat be§eri varh~yla ilahi kelannn bir 
tezahiirii olup onun agzmdan c;lkanlar mesajm ta kendisini olu§turur. Hint gele
negindeki "avatar" kavramt da "religio perennis"e ait benzeri bir ogretinin ifade
sidir. Klsacas1 sahih dinlerin bir ozii bir de bic;imi vardJr. Bu oz a§kln ve mutlak 

hakikate dair oldugu ic;in mukayyet degildir; ancak soz konusu mutlakm bic;im 
ve fenomecler diinyasmda her hangi bir kaYit ve §arta bagh olmaks1zm tezahiirii 
miimkiin olmadJ~ndan bic;imi ac;1smdan dicler mukayyettir. Bir dinin bic;imsel 
yonii soz konusu oldugunda bu dinin miintesipleri, c;ogucluk itibariyle, kendi di
nini samimiyetle anlama ve yorumlamada b~ka sahih dicleri haric;te brraklr ve 
hatta otekile§tirir. Zira yukanda da belirtildigi bir dinin muhatab1 olan geni§ kit
le ba§ka sahih diclerin anlam evrenine ayru anda i§tirak edemez. DolaJlSlyla bir 
dinin muhatap ve baghs1 kendi it1anc; ve uygulama esaslanmn dogrulugundan 
ku§ku duymazken oteki diclerin miintesipleri kendisi ac;ISlndan bu hakikat da
iresinin dl§mda durmakta ve ba11l §eylere inanmaktadJr. Buna bir de farkh din
lerin sosyal, siyasal ve kiiltiirel ac;1dan meydan okuma-cevap verme §artlannda 
kar§u~malanm eklerseniz, kutupla§manm ne kadar dericle§ecegi ve ne kadar 
dl§laJlCl bir pal alaca~ tarihsel bilgilerden hareketle kolayca tahrnin olunabilir. 

Bu durumda tek hakikat, c;ok din tasavvuru bir ikilem midir? Yani bic;imlerin 
smrrlandudJ~ teolojik anlam diinyas1m a§Ip oze ula§mak ve boylece dinlerin 
hakikatte ~km birlik ic;inde oldugunu idrak etmek miimkiin miidiir? Schuon'a 
gore evet, fakat bu idrake vasu olmak "sophia perennis"in inisiyasyon yahut seyr 
ii siilUke dayah bilgi yollarma di.i§en, bu yola mahsus pedagojinin gereklerini 
tam bir i§tirak ruhuyla yerine getiren ve manev1 terakkinin etkilerini kendi ru
hunda tahakkuk ettiren bilgeler ic;in miimkiin olabilir. Bir dinin ilim muhitin:-



de belirlenen akide esaslanna ait nazarl formiilasyonlann otesine, soz konusu 
bilgeler ge~ebilir. Bilgenin akideyle ilgili zihn1 formillasyonlan ~mas1 yahut 
yasamn ruhuna vaklf olmas1 onun n~ akide esaslanna ne de yasaya baglilig.ru 

ortadan kaldlrmaz, onu. kendi dinl cemaatinin dl§ma ~Ikarmaz. Sadece dinl bi
~imlerin dayandl~ ilkelerin bilgisine vasli olmakla meselelere birlik perspekti
finden bakma imka.nma sahip kll.mnn§hr. Nitekim bir bilge hangi bilgi diizeyine 
vasli olmU§ olursa olsun, ancak kendi dinl geleneginin esas ve kaidelerine bagh 
kalarak, kendi dininin kurtulU§ yollanna sanlarak necata erebilir. Dolaytstyla 

sadece avam-1 nas degil se~k:in bilgeler i~in de ayru anda birden ~ok dinl gelene
gin miintesibi olmak bireysel kurtulu§ fikriyle ~eli§iktir. Klsacas1 Miisliiman bir 
bilge ancak· Miisliiman kimligiyle, Hlristiyan bir bilge sadece H1ristiyan kalarak 

dinlerin ~km birliginden soz edebilir. Bu sebeple Gelenekselci miitefekkirler 
daima mutlak ve evrensel hakikati vurgulanu§, islam' dan b~ka Geleneklerin bu 
hakikat ile baglantlsrm ac;lklamaya <;all§Inl§ ve oteki dinl Gelenek miintesipleriy

le miinasebet kurmu§tur. Ancak bunu daima Miisliiman kimlikleriyle yapmi§, 
hepsi Miisliiman bir entelektiiel olarak y~anu§ ve rahmet-i Rahman' a kavu§an
lan oylece vefat etmi§lerdir. Ancak §U husus anl~iliru§ olmalldrr ki onlann Miis
liiman kimlikleri mutasavvlfkimlikleriyle dogrudan ili§kilidir ve bu miitefekkir

lerin kutsal Gelenek, sophia perennis yahut sdentia sacra hakkmda soyledikleri 
onlann samimi hirer Miisliiman mutasaVVlf olduklan goz arm edilirse hakklyla 

anl~liamaz, yorumlanamaz. Nitekim dinlerin ~km birligi ogretisinin miiteka
bili klasik Miisliiman entelektiiellerde aran<hgmda kar§lmlZa kelamc1 vefveya 
filah<;1 din bilginlerinden ziyade Muhyiddin ibnii'l-Arabl ve Mevlana gibi biiyiik 

mutasavvlflann ~Ikmas1 tesadiif degildir.s 

4· Seyyid Hilseyin Nasr: Geleneksel islfrm. versus Modern islfrm. 

Nasr, yalruzca Guenon ve Schuon gibi Gelenekselci miitefekkirlerin ufuk a~1c1 

bir §arihi degil, bunun yam srra c;ocugu oldugu islam mederuyetinin Geleneksel 
tezahiirlerini Ekol'iin ana :fikirleri I§i~nda yorumlay:in iinlii bir akademisyendir. 
Gelenekselciligin ilk iistac:h, esas itibariyle B~tlll entelijansiyayx muhatap aldl~ 

i<;in ozellikle islam gelenegi iizerinde fazla yogunl~marm§, biitiin Geleneksel 

5 Schuon'un "philosophia perennis", "sophia perennis" vejveya "religio perennis" tabirleri hakkm
daki ozgiin af<tklamalar lf<in bkz. Frithjof Schuon, Varllk, Bi/gi ve Din, trc. ~ahabeddin Yalf<ln, Istan
bul: insan Yaymlan, 1997, s. 73-77, 159-161; yineSchuon'un zahirve batJn, mutlak ve izafi, bi~im 
ve oz aymmlanna dayah olarak ortaya koydu~u dinlerin a~km birli~i gorii~ii i~<in bk. Frithjof Schuon, 
islam ve Ezeli Hikmet, trc. $ahabeddin Yalf<m, istanbul: lz Yaymcthk, 1999, s. 25-46; bu yondeki 
fikirlerin esaslt blr temellendirmesi i~<in Schuon'un yazmt~ oldugu mustakil esere mQracaat et
mek gerekir. Bkz. Dinlerln A~km Birligi, trc. Yavuz Keskln, Istanbul: Ruh ve Madde Yaymlan, 1992; 
aym ogretinin Batt'daki din ara~ttrmalan ba~lammda ne ifade ettigi ve asli hakikatln tek, kutsal 
formlann ise ~ok oldugu ger~eginin nastl izah edilecegine dair aynca bkz. Seyyid Huseyin Nasr, 
Bilgi ve Kutsal, s. 291--318; ezeli hikmet ve dinlerin a~km birli~i ogretisiyle ilgili akademik ara!ittr
ma diizeyinde okuma yapmak isteyenler ise a~a~tda kaba ~izgilerle de olsa temas edecegimiz iki 
~~~~maya, Ad nan Aslan'tn Dinler ve Hakikat J. Hick ve S.H.Nasr'm Felsefesinde Dini c;ogulculuk 

adh eseri ile Hiiseyin Ytlmaz'tn Dinler Tarihinde Tradisyonel Perspektif: Ezeli Hikmet ve Dinler adh 
eserine muracaat etmelidirler. 
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medeniyeJ;I~r iizerinde mukayeseli olarak yazmaYJ. tercih etmi§ti. Guenon'un ve 
daha fazla olarak Schuon'un, islam haklanda yazdJ~ elbette <;ok onemli ve ufuk 
a<;Ict m~tinler vardrr; ancak Nasr, ozellikle islam dini, islam medeniyeti ve mo

dern. islam diinyas1 iizerinde odaklan!ill bir miiellif olmU§tv.r. Kendisinin Gele
nekselci Ekol' den aldJ~ feyzin yam srra hem islam hem de Ban ~edeniyeti hak:-

. kmd~ deriil vukfrfiyet sahibi olmas1 Ban'da ve islam diinyasmda ses getirmi§ bir. 
kiilliyat ortaya koymasrm miimkiin lolnn§trr. Bti kiilliyat aslmda iyi planlannn§ 
bir projenin neticesidir ve ele aldJ~ konularm yelpazesi islam'm gelenegi, bugii
nii ve hatta gelecegi konusunda neredeyse hi<;bir bo§luk brrakmatm§trr. Eger is
lam entelektiiel gelene~ ile ilgileniyorsamz bu gelenegin tezahiirleri alan mesela 

islam felsefesi, islam bilimi, islam sana b. veya tasavvufkonusunda Nasr'm miis
takil kitaplar yazdJ~ gorebilirsiniz. Onun Gelenekselci Ekol'iin bakl§ a<;lsiyla 
islam dini, islam medeniyeti ve modern islam diinyas1 haklanda yazd.Iklar1· bu 
Ekol'iin islam diinyasmda fark edilip anla§llmasmda onemli bir rol oynann§trr. 

islam Nasr'm goziinde on dort asrrdan fazladrr, Miisliimanlarm geni§ ittifakly
la uygulana gelen Geleneksel islam'drr. Tahmin edilecegi gibi Geleneksel nite

lemesi, modern zamanlarda ortaya <;lkan tepkisel islam anlaYJ.§larma mukabil 
anlamda kullarulmaktadrr. Bu kullaniiDda Gelenek, dayandJ~ evrensel ve a§km . . . . . . . . . . 

ilkeler, insanllk tarihinde vahye dayall en ozgiin medeniyetlerden birini in§a et-
rni§ olmanm verdigi ozgiiven, <;e§itli donem ve cografyalarda smannn§hgm ka
zandirdi~ dene)rim Tie -islfull'm ana aklnnm, hatta kendisi.D.i tt:imsil etinektedir. 
Nasr'm Geleneksel islam hakklnda yazd.Iklarrm burada ozetlemek zait olacakb.r. 

<;iinkii Kur'an, hadis, §eriat gibi islam'm kurucu kavramlanyla alakall yazd.Jk
lannda <;ogu Geleneksel islam'a bagh Miisliiman i<;in genel kabulleri sarsacak 
marjinal bir yon yoktur. Ancak §U daima goz oniinde bulundurulmalldrr ki onuri 
Geleneksel islam anlaYJ.§IDa tasavvuf, "kutsal bilim"e (scientia sacra/Gelenek
sel metafizik) gotiiren manevi yollan i<;erdigi i<;in, hep dahildir. Hatta tasavvuf, 
tarikat silsileleri ve hakikat ogretisi ile gelenegin yiireginde durur. Nitekim ken

disini bagh hissettigi Gelenekselci Ekol'iin "Gelenek" ve "philosophia perennis" 
kavramlan <;er<;evesinde ortaya <;lkan islam yorumunun da ayn1 oldugu hususu 
yeniden hatrrlanmal1mr. Onun yazliannda dile getirilen hakikatin mutlakl1~, 
birligi ve evrenselligi fikri ise Schuon'un yazliannda ozellikle one <;Ikan "Dinlerin 
A§km 'Biriigi" tezine gotiirdiigu nispette filo.b. ve.kelam ilimleri i<;inde ci.:ku yfuU
ten Geleneksel Miisliiman i<;in de problematik bir durum olu§turmakta, mlina
ka§a konusu yapJ.labilmektedir. 

Nasr'm Geleneksel islam tezinde din olarak islam kadar medeniyet olarak islam 
da onemlidir ve bu ikisini birbirinden aYJ.riDak GelE~nek ve Geleneksel kavramla

rrm birbirinden aYJ.riDak kadar sa<;madrr. <;iinkii nasJ.l islam son din olarak kutsal 
vahiy Geleneginin bir tezahiirii ise islam medeniyeti de bu Gelenegin bir tezahiirii 
olarak Geleneksel alma vasfrm haizdir. Geleneksel islam medeniyeti b.pkl islam 
Gelenegi gibi biitiin tezahfuleriyle bir biitiindiir. Bu yiizden Nasr ozellikle islam 
entelektiiel gelenegi iizerine yazarken bu biitiinliigu daima goz oniinde bulun-



dunnu§ ve bu biiyiik gelenegin kelam, felsefe ve tasavvuf dedigimiz ii~lii bir sa~ 

aya~ iizerine oturdugunu, islam medeniyet:ini.Ii derinlik, oz~iik ve giiciinii an
lamak i~in hi~ birinin oneminin goz ard.I edilemeyecegi.ni ileri siirroii§tiir. Nasr'm 
bu biitiinciil balo§ma entelektiiel gelenegm ~ii islam'daki tezahiirleri de dabildir. 
Scientia Sacra'mn Allah, alem ve insana dair teolojik, kozmolojik ve antropolojik 
perspektifleri, islam ·bilim, felsefe ve sanatma yon vermi§ ve bu yiizden bir islam 

biliminden, bir islam felsefesinden veya islam sanatmdan anlamh bi~imde soz et
mek miimkiin olmu§tur. islam bilimi Scientia Sacra ile irtibath kozmolojilerin ~e
§itli bilimsel disiplinler §eklinde bir tezahiirii iken islam felsefesi ~e§itli ekolleriyle 
ezeu hikmet kavramma i§aret eden ve bu yiizden nebevi felsefe olarak adlandml
masl gereken ozgiin bir tezahiirdiir. islam sanatl ise biitiin diger Geleneksel teza
hiirler gibi kutsahn bir ifadesi veya Geleneksel kozmos telakkisinin bir sembolizmi 

olarak estetik gerc;eklik kazanml§tlr. Bu ana fikirlerin neredeyse her biri ic;in bir ki
tap Yazml§ olan Nasr, Scientia Sacra'dan ve ilkelerini ondan alan Geleneksel tabiat 
anla}'l§mdan hareketle modern diinyanm arbk kiiresel bir nitelik gosteren ekolojik 
problemleri iizerine de onemli metinler ortaya koyma}'l ihmal etmeyecektir. 6 

Nasr modern zamanlarda ortaya c;Jkan islam anlaYI§larinl ele almak ic;in oncelikle 
islam, islanu ve islam Diinyas1 terimleri arasmda bir aymm ~ainlmas1 gerektigi
ni belirtir. Buna gore islam yukandan beri anlablan Geleneksel islam'd.Ir. islann 
teriminin giiniimiiz islam anla}'l§lanna nispeti ic;inde kullantmlan ise yer yer ana 
akrm islam'1 anlamada karart1c1 bir etki yaptl~ ic;in ~ogu kere problemlidir. islam 
diinyasmm bugiin i~inde bulundugu durum ise her ne kadar ahalinin biiyiik c;o

gunlugu Geleneksel islam'1 o veya bu diizeyde y~1yor ise de islam'm hakikatiyle 
kan§tlrllmamas1 gereken fenomenal bir ger~ekliktir. Qiinkii giiniimiizde islam 
diinyas1 dedigimi.z bu ger~eklikten, Ban' run askeri, siyasi ve en onemlisi killtiirel 
istilasma maruz kalmi§ olan ve islam anlaYI§lanm bu istilaya duydugu tepki veya 

bu istiladan ald.!~ etkilerle iiretrni§ bulunan diinya}'l anlamaliytZ. 

Soz konusu tepkilerin XIX. yiiz)itlda geli§en ilk sa:thasmda ii~ fikri tutum ken
dini gostermi§tir. Bu tutumlar srras1yla §U ang. fikirlerden beslenmektedir:(a) 
islam'm i~inde bulundugu na~ durum alenen dini kaynaklann haber verdigi 
klyamet alametlerinin fiili bir gostergesidir ve bu durumda Miisliimanlan an
cak Mehdi'nin zuhuru kurtarabilir. Bu telakki modern zamanlara ozgii olmayan, 
islam tarihinin ~e§itli donemlerinde sosyal ve siyasal harekete donii§mii§ bir te
lakkidir. Modern zamanlardaki ornegi Sudanh Mehdi hareketi olarak verilebilir; 
(b) Miisliimanlann ic;inde bulunduklan durum adeta islam'1 tatbik konusunda 

ic;ine dii§tiikleri hata ve zaafl.arm bir bedelidir. Bu durumdan c;lkmak ic;in islam't 

6 Bu metinlerden "islami Bir Perspektiften Kutsal Bilim ve Qevre Bunalim1" ba~li~lnl ta~1yan bir or

nek ic;in bkz. Seyyid HO.seyin Nasr, Bir Kutsal Bllim ihtiyact, ttc. ~ahabeddin Yalc;m, istanbul: insan 

Yaymlan 1995, s. 173-196; ancak as1l insan ve Tabiat (trc. Nabl Avc1, istanbul, YeryOzO Yaymlan 

1982) adh klasikle~mi~ eseridir ki, bu kitabmda Nasr modern Bat1'da tabiat kavrammm kutsal 

boyutundan ve metafizik ilkelerlnden edili~ sOrecini tam bir vukOfiyetle ele ahr ve modern ekolojik 

problemlerin manevi ve fikri sebeplerine inmeye c;ah~1r. 
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en saf §~kliyle hayata ge~irmekgerekir. Bu tutum 6ziinde piiritendiro Vehhiibilik, 
........ 0 

Ye,ni\>ehhiibilik hareketleri ve M1s1r ile Suriye'deki Selefiyye ekolii, Abduh'un 
tsl.ah-;t fikirleri, Hindistan'daki Deoband okulu, bazJ. dirili§~i tasavvuftarikatleri 
bu gruba girmektedir; (c) Batt istilast kar§mda etkili bir kar§ilik iiretebilmek i~in 
islam modernize edilmeli reforma tabi tutulmahdlr. Modernist islam denilen 
bu;Yakl~rmm felsefi kaynaklart ba§ta FranslZ devriminin dogurdugu ideolojiler 
ohhak iizere Descartes, Voltaire, Bergson, Hume gibi filozoflardlr. Bu ii~ tutu
mun 6zellikle ikinci Diinya Sava§t'ndan sonraki devamlart i~in kabaca Mehdici, 
~demantalist" ve modernist nitelemelerini kullanan Nasr, tepkisel nitelikli 
mezkfi.r alamlara Gelenekselci fikriyatt da ekleyerek d6rtlii bir tasnife ula§acak
trr. Gelenek kavram1 a~tsmdan bir tasnif yapttgmda ise N asr'm yine Guenon' dan 
miilhem bir terminolojiye ba§vurdugu, Gelenekselci, Gelenek-kar§Itt ve kar
§t-gelenek~i tabirlerini kullandl~ g6rmekteyiz. 

Gelenek kar§Itt hareketler safislam'a donmek iddias1yla Miisliimanlarm medeni
yet pl~da ortaya koydugu kelam ilmi, islam felsefesi, tasavvuf ve islam sanatt 
geleneklerine ya kayttsiZ ya da kar§Idlr. islam ile ilgili projeleri dini anlaYI§lart 
i~inde yorumlan¥1 sosyal ve hukuki normlarm topluma hakim kllmmastm esas 
ahr ve genellikle zahire y6nelmi§tir. Hepsinin i§tirak ettigi retorik, islam illkele
rinin siyasal birligini saglamak iizere, Panisliimizm'dir. Ancak siyasi programlar 
hakkmda aralannda tam bir birlik yoktur. Kimisi hilafet~i, kimisi monar§i yanl1s1, 
kimisi de demokrasi taraftandlr; baztsi da Marksizm'in tesiriyle alenen devrim
cidir ve §iddete dayalt bir y6ntemi benimsemi§tir. Ustelik bu gruba giren ve en
telektiiel faaliyete 6nem vermeyen bazJ. alamlar modern Batt medeniyetinin fikrl 
k6kleri, giincel durumu ve gelecegi hakkmda fikir sahibi degildir. Bu sebepten 
modern Batt'nm i~ine girdigi manevi ve fikrl bunahmm sebeplerine inemedikleri 
gibi modernite ele§tirisi yapma kudretinden de mahrumdurlar. Bunlar arasmda 
Vehhiibi tepkinin devam1 olan ve Selefiyye arka planma sahip Yem-Vehhiibilik, 
Afgiini-Abduh okulunun sonraki takip~ileri, Mevdudi'nin kurdugu siyasi ve sos
yal faaliyetleriyle bilinen nisbeten lhm1l tavrrlara sarup Cemaat-i isliimi ekolii, 
Mtsrr'da kurulan ve liderleri Seyyid Kutup'un idammdan sonra yaytlma istidadl 
g6steren ihviin-1 Miislim.in te§kilatt ve Geleneksel 6zellikler ta§lyor g6riinse de 
~illigin siyasal iktidarlar kar§ISmda daima muhalif kalma geleneginden bir sap
mayt temsil eden, ulemanm iran'd~ yonetimi .. .- gibi olU§umlar sayilabilir. 

Kar§t-gelenek kategorisi i~ine isliimiyet'e uygunlugu tarti§mah bazJ. modern ide
olojileri benimsemekve kendi islam anlayt§larmi bu ideolojilerin yedeginde olu§
turmak suretiyle modernist bir gelenek iiretmeye ~§anlar ginnektedir. Oyle 
anla§J.hyor ki Nasr'a gore islam diinyasmda modernist bir gelenek iiretme ~abast 
sadece Gelenek-kar§ttt olmakla tanlmlanmi§ olmuyor, bundan fazla olarak bir 
kar§I-gelenek in§a etmek anlamma geliyordu.S6z konusu kar§t-gelenekler islam 
ile tamamen Zit dii§en, modern Batt'ya 6zgii ideoloji ve jveya diinya g6rii§lerini 
isliimi Milliyet~ilik, isliimi Liberalizm, islam Sosyalizmi, islam Marksizm'i, ... vb. 
6rneklerinde oldugu gibi fiitursuzca yan yana getirmekte,Geleneksel olanm tam 
bir kontrpuanmt olu§turmaktadlr.Anla§Ilan s6zii edilen tasavvurda felsefe, teo-



loji, sanat ve bilimin Geleneksel temellerine ~ar§lt olmamn otesine gec;ilmekte; 
bu temeller modern Bah felsefe, bilim ve sanatmdan kopya e~ ba§kalanyla 
degi§tirilmekte, boylece bir kar§l gelenek icat e~ olmaktadrr. 

Son olaral< Gelenekselci Ekol'iin islam anla~lanm zikreden Nasr'a gore, Ekol 
mensuplannm entelektiiel kalibresi modern diinyayt kavramak, yorumlamak, 
ele§tirmek ve en onemlisi a§mak yoniinde ciddi bir giicii kendisinde banndrr
maktadn. Nitekim Ekol'iin modern diinyaya kar§l taVJilan pasifbir kabullenme
den ibaret degildir. Bah'Yl kok, govde ve dallanyla c;ok iyi bildikleri ic;in modern 
diinyamn ic;inde bulundugu bunalmn ba§anyla ele§ti.rir ve c;oo§ yollan gosterir
ler. islam Gelenegini §er'i ilimler; felsefe, bilim, sanat ve kurumlanyla bir biitiin 
olaral< degerlendirir ve hie; birini gereksiz gorme veya dl§lama egiliminde olmaz
lar. Ozellikle tasavvufbu Ekol'e gore islam'm kalbi mesabesindedir. Ekol'e miin
tesip Miisliimanlann hareket tarzt siyaset kulisleri ve miting meydanlan degil, 
kiic;iik halkalardan olu§an ilim ve irfan meclisleridir. Bu Miisliiman entelektii
ellere gore Rasyonalizm, Hiimanizm, Materyalizm, Evrimcilik ve Psikolojizm ... 
gibi modern ideoloji ve "izm" lerin gerek modern Bah gerekse islam diinyasm
daki modernist egilimler sebebiyle ortaya c;lkarch~ meseleler ancak islam meta
:fizigine dayal1 c;oziimlerle a§llabilir. Bu yiizden islam toplumundaki temel mese
leleri, hareket noktas1 Miisliiman insan (homoislamicus) idesi olan ic;ten ch§a bir 
dirili§ hamlesi c;ozebilir. Dolayts1yla dl§tan ic;e dayab.lan, XIX. ve XX. yiizylldaki 
solcu devrimcileri ornek alan bir 1slah fikrini degil, ic;ten dl§a tezahiirlerini goste
ren ve Geleneksel islam' da imam GazzaJ.i, Abdiilkadir Geylaill ve imam Rabbaru 
gibi orneklerle temsil edilen bir "tecdid" (yenileme) fikrini benimserler. Bu grup 
gec;mi§teki tecdit hareketlerinde oldugu gibi gelecekte de islam toplumunu en 
derin bic;imde etkileme istidadmdadlr. 

Tarb.§maya kolayhk saglamas1 ic;in gidilen her tasnif gibi bu tasnif de unsurlarrm 
keskin hatlarla birbirinden aytnyor goriinse de modern islam diinyasmdaki bu 
alamlara topluca balalru~nda aralannda su gec;irmez duv.arlar yoktur. Mehdi
ci, "fundamentalist", modernist alamlar ic;inde tedahiillere rastlanmas1 §a§lrtlCl 
degildir. Mesela "fundemantalist" grup ic;inde· tasavvufa bagh olanlanna hatta 
Gelenekselci fikirlere yalan olanlanna rastlanabilecegi gibi diger bazllarmm 
modernistlere ve Mehdicilige yakm durdugu mii§ahede edilebilir. Veya Mehdici 
gruplar ic;inde bazuan Geleneksel diinyaya ait olan, bazllan ise kar§l gelenekc;ile
re yakm duran kesimler gorillebilir. Biitiin bunlann otesinde islam toplumunda 
Miisliimanlarm c;ogunlugunun Geleneksel islam'a sadlk kalmaya c;ah§arak, is
lam medeniyetinin degerlerine bagh ve saygili bic;imde ya§adl~ ve yukanda sozii 
edilen modern tepkisel alamlara geni§ bir kabhm gostermedigi ve dolayts1yla 
Gelenekselci islam anlayt§mm kendiligmden geni§ bir tabana sahip bulundugu 
gozden nak tutulmamahdlr.7 

7 Butiin bu fikirler it;in ~u esere lstinat edilmi!itlr: Seyyid Huseyin Nasr. Modern Diinyada Gelencksel 

Islam, trc. Sava!i ~afak Barkt;ln, Hiisamettln Arslan, istanbul: lnsan Yaymlan, 1989, ozeiiikle bkz. 

s. 85-105, 319·338. 
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C. ~t:i!uit ve Algilayt~ 

~. JzkAtzjlar 

~kiye' de Rene Guenon'a atlf yap an ilk miiellif iinlii Tiirk felsefecisi Hilmi Ziya 

t.hken'dir. Kendisi FransiZca kaleme ald.Igr La Pensee de'l islam adh eserin~e 

Ku!'an-1'Kerim konusunu ele ab.rken bu Kitab'm her §eyden once metafizik bir 

sistem olarak en biiyiik onemi hakikate atfettigini belirtir. t.hken'in Kur'an'dan 

<;J.k:ard.Igrna gore ameller bizi sadece hakikate gotiirdiigu i<;in anlamhdrr. Nitekim 

bir "FransiZ yazar"m dedigi gibi tasavvuf ger<;ekte Mistisizm degildir. <;iinkii ·
Mistisizmden farkh olarak- tasavvufhakikate gotiiren yolu gozetir. Burada sozii 

edilen "FransiZ yazar" tahmin edilecegi gibi Rene Guenon'dur ve t.hken onun 

"L'Esoterisme islamique" adh kitabrna abfta bulunmaktadrr.s Hilmi_ Ziya'nm 

Guenon'a ikinci atfi islam Felsefesi kitabrndaki Muhyiddin ibnii'l-Arabi hak

kmda yazd.Iklanyla ilgilidir. Kendisi konuya girerken "ibnii'l-Arabl'nin felsefesi 

panteiZm'dir" hiikmiinii vermesine ragmen, ibnii'l-Arabi metafiziginin ne olma

d.Igrm izah ederken onun ne Spinozac1 anlamda ~·tam Pantheist" ne de hrristi

yani anlamda J:I$tik sayllabilecegini vurgular. Mistisizm ile ilgili fikrini, "Rene 

Guenon'la beraber islam 'Viicildiyyfin'unun mistik olmaktan ziyade esoterique 

olduklarrn1, mistik ve hlristiyani anlamrnda myticisme kelimelerinin hakikat 

yolu olan 'vahdet-i viicild'a tatbik edilemeyecegini soyleyebiliriz" §eklinde ifade 
. . ~ . 

eder.9 Hilmi Ziya bundan bir yll sonra ne§rettigi Varltk ve OlU§ adh eserinde 

Ban felsefesinde "Appearance and Reality'' am altlnda tartl§Jlan me§hur ontolo

jik problemi "Ger<;ek-GOriiniif ba§hgr altmda incelerken birden bire islam'daki 

§eriat-tarikat-hakikat-marifet terminolojisine sozii getirir ve islam tasavvufun

daki goriinii§ aleminden ger<;ek varhga ula§ma idealinin "exoterique" (zahiri) ve 

"esoterique" (batlni) aymmrm oiigordiigiinii belirtir. Bunlanyazarken Guenon'u 

yeniden hanrlar ve onun yine "L' esoterisme islamique" kitabrna §U §ekilde abfta 

bulunur: "Rene Guenon'a gore islamiyet "mistik bir din degil, esoterique bir din
dir. <;iinkii dairenin <;evresinden yani §eriatten merkeze yani gizli hakikate dogru 

saYJ.siz yollarla (tarikatlar) varJlacagrm kabul eder. Guenon'un bu hiikmii yan

h§tlr. Tarikatlar islam'a mahsus degildir, Hrristiyanhk ve Budizm'de de vardrr. 

Dinin esoterique anla§ili§rni bii~ din saymak dogru olsa bunu islam' a mal et-

8 Hilmi Ziya Olken, La Pensee de'l islam, istanbul: Fakiilteler Matbaas1 1953, s. 27. Zikreden, Thierry 

Zarcone, "Autour et Ia reception de Rene Guenon en Turquie", Politica Hermetica, (XVII. Kolokyum 

Metinleri), Rene Guenon, Lectures et enjeux, no. 16, Lausanne: !.:Age d'Home 2002, s. 126. Zar

cone, "Turk Guenoniyenleri" ba$1@ altmda Mustafa Tahrah, Osman Tiirer, Sad1k K1lu;: gibi ilahiyat

~llann makale ve kitaplanna temas edilmekte, Guenon'a a it Modern Diinyamn Bunaltf!l'· Dogu ve 

Batt gibi 6nemli kitaplann Nabi Avc1, Fahrettin Arslan, Mahmut Kamk tarafmdan yap1lm1$ Tiirk~e 

terciimelerine at1fta bulunmakta ve nihayet Guenoniyen Ekol'e ele$tiri getiren Ziibeyir Yetik'in yine 

a!jagJda temas edecegimiz kitabmdan bahs edilmektedir. Bk. a.g.m., s. 126-1.34. Frans1zca konu

sundaki yard1mmdan dolay1 Prof. Dr. Veysel Uysal'a t~ekkiir bor~luyum. 

9 Hilmi Ziya Olken, islam Felsefesi: Kaynaklan ve Tesirleri, Eski Yunandan qagda!j Dii!jiinceye Dog

ru, Tiirkiye l$ Bankas1 KiiltiirYaymlan, Bas1m Veri Yok, 1967, s. 242-244. 



memek lazrm gelir."10Aym eserin bir ba.§ka yerinde "Mistik Hakikat" konusunu 
ele ahrken iinlii hoca.nnz tasavvufu ~gn§hran bir terminoloji kullarur ve Hallac 
Mansur, Ciineyd Bagdadi, Bayezid Bistami ... gibi biiyiik mutasaVVI~ardan "a.§m 
mistik" §eklinde bahseder. Fakat yine Gu~non'un "L' eso_~erisme islamique" kita
bmm aym sayfasma (s.is3) at:Ifla bir a~tklama yapma ihtiyac1 hisseder: " ... Rene 
Guenon hakh olarak islamiyet'teki tasawufun huistiyanhktaki mysticisme'e 

benzetilemeyecegini, ona ancak esoterique hakikat denecegi:ni soyliiyor ... "Nite
kim islam'da mistik denilen ve asbnda Guenon ile birlikte esoterique denmesi 
gereken hakikate alalia degil tarikatlar ile ulru;ilir ve bu yiizdenesoterique oite
likli hakikat tasavvufun gayesini olu§turmaktadlr.u Hilmi Ziya'nm abf yapb~ 
kitabm tam adlAper9us sur l'esoterisme islamique et le Taoisme'dir ve Tiirk~e
ye Mahmut Karuk tarafmdan terciime edilerek islam Maneviyatl. ve Taoculuga 

TopluBala.§ adlylayaymlanrm§hr (istanbul, 1989). Ustadlnnzm ii~ ayn eserinde 
aym kitabm aym sayfasma miikerreren abf yaprm§ olmasmm dii§iindiirdiigu ilk 
§ey, kendisinin Guenon'un eserleriyle etrafh bir okuma neticesinde t~ma im
karu bulamadl~dlr. Oyle anlru;illyor ki Hilmi Ziya'nm ilgisini ~eken, zikrettigi 
yeg~e kitabm ilk klsmmda yer alan tasavvuftaki §eriat-tarikat-hakikat ii~liisii 
olup tasavvufun bu baglamda Mistisizm ile mukayesesidir. 

Guenon metnine bakti~da miiellifin bu ii~ kavram arasmdaki ili§kiyi bir da
ire sembolizmiyle ortaya koydugu goriiliir. Buna gore §eriat dairenin ~emberi
ne, sonsuz saYidaki yam;aplar tarikatlara ve nibayet dairenin merkezi hakikate 
tekabiil etmektedir. DolaYISIYla Ban dillerine "initiation" ~eklinde <;evirebilece
gimiz tasavvuf ara~ olarak her biri belli bir silsileye dayah olan tarikab, ama<; 
olarak hakikati yahut ilahi bilaneti ongormii§tiir. Mistis~ tasavvuftan aYJian 
temel fark, ilkinin tarikata kar§Ihk olabilecek bir araca, hakikat denilen bir ama
ca sahip olmamas1dlr. <;iinkii her §eyden ewel Mistisizm tamamen Hnistiyan
hga ozgiidiir ve §eriat diyebilecegimiz dinin zahiri alamyla baglanbhdlr. Bunun 
yam srra mistik tarikat diye bir §eyden anlamh bi~imde soz edemeyiz. <;iinkii 
miinzevi hayat siiren bir ke§i§in mistik mii§ahedeler kar§Ismdaki durumu daima 
edilgendir ve bu etkileri anlamh kllacak ne bir.tarikabne bir "silsile"sine bir §ey
bi oldugu i<;in kesin bir yontemden tamamen mahrumdur. Aynca Mistisizmin 
yoneldigi ama~ saf metafizik bilgi alam olmaktan ~ok uzakhr. Klsacas1 tasawuf 
mistik degil, tarikat ve hakikat kavramlanmn zahiri anlam diinyasrm a.§ an tiim 

dela.Ietleriyle, esoteriktir .12 

Tiirk bas1nmda ilk kez Rene Guenon'dan babseden, merhum gazeteci yazar Er
gun GOze'dir. Kendisi arularmda Guenon ilgisinden iki kez soz eder. ilki Tercii

man gazetesi i<;in hazrrladl~ Ramazan sayfasmda biitiin diinyada islam mede-

10 Hilmi Ziya Olken, Varltk ve Otw;, Ankara: A.O. ilahiyat Fakultesi Yaymlan, 1968, s. 151. 

11 Olken, Varltk ve 0/u!J, s. 493. 

12 Rene Guenon, islam Maneviyatt ve Taoculuga Top/u Bakt!J, trc. Mahmut Kamk, istanbul: insan 

Yaymlan, 2. bs, 2007, s. 31-38. 
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niyet d«;gerlerini ve ozellikle islam' a yonelik ilgiyi yans1tmak i.izere Rene Guenon 
ve Gustaf Ageli' den13 heyecanla bahsettigi siitunlardrr.14 Onun Rene Guenon' dan 

~nci soz edi§i Tercilman gazetesinin kendisini Paris'e gonderdigi15 1973 yllina 
ait bir haurasiru "Dostum Guenon" ba§h~ altlnda aktaruken gec;mektedir. Pa

ris'te ~rkiye turizm biirosunda c;all§an koyu Katolik Madam Larivet1e sohbet 
egerken konu Rene Guenon'a gehni§ ve kendisine Guenon'un Miisliiman oldu:.. 

~u ve Planet adh iinlii bir derginin kendisi ic;in ozel bir saYJ bile yaymladi~
ni soylemi§tir.16 ilginc;tir, merhum GOze bu vesileyle Guenon'dan daha onceki 

yazilannda17 bahsettigini ancak Miisliiman oldugunu bilmedigini not etmek
tedir. Kendisi Planet dergisini arar ve tevafuk eseri olarak bir kitapc;1da bulur. 

Goze'nin Paris'te "uc;up kac;an" FranslZlarla miinaka§aya girdiginde sozii bir 
bic;i.inde Guenon'a getirdigini ve miinaka§amn derhal olmas1 gereken olc;iilere 

c;ekildigini aktarmaktadrr. "Qiinkii" der, Goze,"Rene Guenon Bah medeniyetini 
en ciddi ve sars1c1 bic;imde ele§tiren bir fikir adam1ydi. Ustelik Miisliiman olmU§, 

Kahire'de Miisliiman olarak olmii§tii. Fransa'da hala seviyeli takipc;ileri vardi."18 

701i YJllann ortalarmda Guenon'a auf yapan nadir isimlerden biri olarak Sami

ha Ayverdi Hanlm'1 anmahJlZ. Kendisi Osmanl1 medeniyetinin diinya tarihi ve 
medeniyetleri ic;inde ihraz ettigi mevkii tayin etmeye c;ah§Irken, insanhgm tarih

teki yiiriiyii§iiniin tek bir medeniyet i.izerinden gerc;ekle§tigi §eklindeki modem 
Avrupah fikre kar§I, her biri mahiyeti bakrmmdan farkhhk arz eden ve Asyah 

biiyiik bir ornegini Osmanh'mn te§kil ettigi ba§ka ba§ka medeniyetler oldugu 
fikrini desteklemek i.izere Rene Guenon'a miiracaat etmektedir .. Kendisi ilk bas

kisi 1975 yilmda yapllan Tilrk Tarihinde Osmanlt Aszrlan. ad.h kitabmda §Oyle 
yazacaktlr: "Tek c;e§it insanhk oldugunda ve ancak derece derece fark eden bir 

13 John Gustaf Agelii, MOsiOman olarak Abdiilhadi ad 1m alm1~ isvet;li bir ressamd1r. Kendisl Mallki 

Ezher ulemasmdan ve $azeli ~eyhlerinden Muhammed Al i~ ei-Kebir'in halifesiydi. Guenon'un 

1912 y1lmda Miisliiman olu~unda kendisiyle tam~masmm rolii olmu~tur. Hayat1 )Jakkmda 1981 

y1lmda isvet;t;:e bir biyografik roman yaz1lm1~ ve eser dilimize kazand~r~lmf~tfr. Bk •. Torbjorn Safve, 

Ivan Agueli, OzgOr/OgOn Romant, isvet;t;e'den trc. Merlh Malmqvist Nilsson, Istanbul: iz Yaymcfl1k, 

2010. 

14 Ergun Goze, Ya~asm Hatlralar, istanbul: Kubbealtf Ne~riyat1, 2007, s. 93. 

15 Bk. Goze, a.g.e., s. 119. 

16 ·sozii edilen periyodik Planete dergisidlr ve Guenon ozel say1S1 "t:homme Et Son Message Rene 

Guenon" ba~lig1yla t;lkmJ~Ir.(P/aneteP/us, no.15, Editions Planete, 1970). 

17 Bu bilgileri bir ar~iv dokiimiine dayand1rmak maalesef miimkiin olmad1. Ancak Goze'nln 

ifadelerinden onun Guenon'a ait ilk yaz1smm Parls'e gJttJgi y1l alan 1973'ten oncesine ait oldugu 

an la~1l maktad1r. Goze yetmi~li y11lar boyunca birkat; kez Guenon hakkmda yaz11ar yazm1~t1. Nite
kim Mustafa Tahrali 1980 y11inda yaymlanm1~ bir miilakatmda (Hareket Dergisi, sy.20-22) ~oyle 

diyor: "Gert;i Terciiman Gazetesi f1kra yazarlanndan Ergun Goze bey on seneden beri Guenon hak

kmda hususi bir kat; f1kra yazm1~, zaman zaman yaz1lannda onun ismini ve fikirlerini zikretmi~tir". 

Bkz. Ismail Kara, "Rene Guenon'un Eserlerl ve Flkirleri Ozerine Mustafa Tahrali ile Bir Konu~ma", 
Tasawuf: ilmi ve Akademik Ara~tlrma Dergisi, Y1l: 11, sy. 15,2010, s. 94; hemen belirtellm ki bu 

konu~mamn yeniden yaymland@ ad1 get;en dergl Guenon'un Tiirkiye'de tal!lmmasJ yolunda ozel 

gayretleriyle bilinen "Prof. Dr. Mustafa Tahrali'ya Armagan" say1s1 olarak ne~redilmi~tir. 

18 Goze, a.g.e., s. 174-175. 



medeniyet bulundugunda 1srar ettikc;e, garpl.mm ~arkla anl~masmm miimkiin 
olamayacp~m soyleyen Rene Guemon, kademeler gec;irmi§ tek diinya. medeni
yeti degil, ayn ayn istikametlerde inlq~af etmi:§ c;e~itli medeniyetler oldugunu, 

boylece de onlan birbirl~rinden iistiin veya ~a~ olarak smlflandlrmamn yan
h~h~m §U ifade ile belirterek: "Medeniyetlerin ameli olarak mukayesesini kabul 
etmek §artlyla dahi, bangi cihetlerden bu layasa girilecegi.ni tayin etmedikc;e, 

onlann birbirlerine nazaran kat'i olarak ~a~ ve iistiin olduklan beyan edile
mez. Zira biitiin cepheleriyle birbirine faik medeniyet yoktur. <;iinkii insanoglu, 
faaliyetlerini her istikamette miisavi olarak ve aym zamanda tahakkuk ettirmeye 
kadir degildir. Bununla bedl.ber layasa kalla~mca, fikri faaliyet derecesiyle mad

ill faaliyet derecesi birbirinden fark eder. Boyle olunca da, bir cephesiyle a~a~ 
goriinen bir medeniyet, diger cepbesiyle inkar edilmez bir ~ekilde otekine iistiin

diir. Fakat bu iistiinliige ragmen yine de zararh <;ikrm~ olabilir. i§te dl§ goriinii~ii 
ne kadar parlak olursa, garp medeniyetinin ~ark medeniyeti miivacebesindeki. 
vaziyeti budur." diyor."19 Bu ana fikri vurgulamasmm gayesi de ac;lkhr: "Bugiin 

Tiirk-Osmanh tarihinin diinya medeniyetleri miivacehesindeki. yerini ve roliinii 
bilmek, yalmz Tiirkliik ve Miisliimanhk i<;in degil, belki insanhk alemi i<;in bayati 
bir zarurettir. Hala diinyanm agrrhk noktasm1 te~kil eden Asya medeniyetinin 

orijinal bir kolu olan Osmanh medeniyetini kurmu~ ve y~atnn~ olan amilleri 
ara§tlrmak ve Rene Guenon'un isabetle i~aret ettigi gibi, akli gurur ve benlikten 

fedakarhk yaparak ~arlo anlamaya c;all~mak, garp tefekkiiriine dii§en bayati bir 
bore; olsa gerektir."2 0 

Heniiz Gelenekselci Ekol'e ait metinlerin Tiirkc;ede goriinmedigi 1978 yilinda is
met Ozel'in iinlii U<; Mesele adh eserinde Frithjof Schuon ismine temas ettigini 
goriiyoruz. Ozel, el-Asr Suresi'nde gec;en.vurgudan bareketle "ziyandaki insamn 

yabancu~ma vebmi" dedigi iic;iincii "mesele" iizerine el~tirel dii~iincelerini or
taya koyarken insanm kendi ic;indeki. bilinc; alan1 (ben) iie dl~ diinyadaki fizik 
yasalara tabi olma mecburiyetinin dogurdugu ve"varolu§sal" denilen bir Batlh 

yabancua~ma fikrine odaklamr. Ozel'e gore bu ~tupla~mamn dogurdugu yaban
cu~ma ashnda hakikatin insan dl~mda aranmas1 durumunda gec;erlidir. insa
nm yabanc1 olmas1 ic;in Allah tarafmdan belirlenm.i~ bir beni oldugunu bilmeme

si gerekir. Hayata ve evrene anlamm Allah tarafmdan verildigini idrak etmemek 
benin yabanctla~masma yol ac;maktadlr. :u Soz konusu iki kutuplu boliinmenin 

yol ac;tl~ varolu~sal yabanctl~manm kac;mllmazh~ kar§tsmda c;agumzda bazt 
~rna imkanJ.armm bulundugu ve bunlann insam birle~tirecegi kabul edilmi~tir. 
ismet Ozel bunlar ic;inde "mistik bir bic;imde kendinden gec;me" deneyimlerini 

de sayar ve bir dipnot dii~erek Mistisizm ile tasavvuf terimleri arasmdaki aymm 

19 Samiha Ayverdi, Tiirk Tarihinde Osman/1 Aslflan, 4. bs, istanbul: KubbealtJ Ne~riyatJ 1999, s. 16. 

20 Ayverdi, a.g.e., s. 162; Guenon'a atJf yapan benzeri bir ifade ir;in bk. Samiha Ayverdi, Kolelil<ten 

Efendilij!e, (1. bs., 1978) 4. bs., istanbul: Kubbealtt Ne~riyatt, 2003, s. 59. 

21 ismet Ozel, Or; Mesele: Teknik, Medeniyet, Yabanc1/a~ma, istanbul: Du~unce Yaymlan, 1978, s. 
660-62. 
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hakkm~a a<;Iklama yapma ihtiyac1 hisseder. Hemen belirtelim ki ismet Ozel ta
savvuf ya da "sufizm" derken ~eriat kurallannm smrrlann1 zorlamaya yeltenme
y~n, tam tersine kendini batmi filah olarak goren islann tasavvufu kast etmek
tedir. Buna gore Mistisizm esasen Bah dii~iincesine ait bir kavramdrr ve islam 
tasavvufunun Bahh dii~iince ah§kanliklan i<;inde Mistisizm i<;inde miitalaa edil
m.esi, h~le hele Yahudi, Hlristiyan, Budist veya hiimanist Mistisizmle aym ol<;ii
leie vurularak degerlendirilmesi dogru degildir. Ozel ~oyle devam etmektedir: 
"Baz1 tema benzerliklerinden dolaYI sufizmi mistisizm i<;inde kabul etmek bizi 
islam killtiirii ve medeniyeti <;er<;evesinde dogmu~ bir yabanclla~ma kuramma 
gotiirebilir. Bazlian i<;in dii§iince sistemleri arasmda bOyle bir yakla§hrma <;a

basi ge<;erli kabul edilse bile -isvi<;re kokenli sufi Frithjof Schuon 1srarla islann 
kavfamlan budist-brahman-yahudi-hristiyan vb. kavramlanyla ve iistelikmistik 
bir platformda kar~ua~hrmak, hatta e~itlemek hevesini gosteriyor,- biz Miislii
manca dii~iincenin (sufi olsun olmasm) insanm indi kabulleriyle yon kazanma
smi dogru bulmuyoruz. Miisliimanm gorevi hayattan edindigi, zibninin tiirettigi 
dii~iince sistem ve diizenleri Kur'an ve islann ilkelerle dogrulamak hakhl~trr
mak degil, Kur'an-1 Kerim'in talim ettigi dii~iince bi<;iminin m.evcut olana gale-

' be <;almasm1 temindir."22 Esas itibariyle Gelenekselci Ekol'iin b~mdan itibaren 
H1ristiyan mistisizmi ile tasavvufun birbirine kan~trrlimasmdan b1zar oldugu 
bilinmektedir. Aynca ba§ta Dogu metafizigi gelmek iizere "esoterique" nitelik
li geleneklerin hakikatin bir ve evrensel oldugu fikrini, ozellikle Frithjof Schu~ 
on'un philosophia perennis ogretisiyle belirginle§en bir <;er<;evede vurguladi~m 
biliyoruz. ismet Ozel'in vurgusu ise islam'm, ilkelerini Kur'an-1 Kerim.'den alan 
ozgiinliigunedir ve bir taklm benzerliklerden hareketle oteki medeniyetlerdeki 
"Mistisizm"lei: ile ozgiin islam tasavvufunun aym <;er<;evede degerlendirilmesi 
dogru degildir. ismet bzel'in Schuon'un fikirlerine bir b~ka deginisi ilk baskls1 
1985 Jihnda yap1lrm§ olan Bakanlar ve Gorenler kitabmda ge<;ecektir. "Zordur 
Anlamak" b~1Ikl1 yaz1sma once Schuon'dan bir almuyla b~lar bzel: "Fiziksel 
alanda 'sonsuzca biiyiik' ve 'sonsuzca kii<;iik' bOlgelerin derinliklerine niifuz edip 
de ins an kavraYI§IDID diger alanlanm reddeden bir bilim, saf ve basit bilgisiz
likten <;ok daha biiyiik bir kotiiliiktiir (oysa fiziksel alan di~mda kalan sahalarda 
tabiahn manh~m yeterince ortaya <;lkarmak ve meselenin <;oziim noktas1m an
lamak ve elde etmek miimkiin olmaktadir). Qa~rmzm bilim diye adlandirdi~ 
~ey ger<;ekte bir kar~1-bilimdir ve onun getirdigi nihai tesir insanlann mahvm
dan ba§ka bir ~eye irca edilemez. B~ka bir deyi~le <;agda§ bilim Vahyi ve Akh 
di§ta brra.kfuaya <;abalayan totaliter bir rasyonalizmdir ve aym zamanda kainahn 
fani oldugunu anlamarmza yardim edecek metafizik izafetten haberi olmayan 
totaliter bir materyalizmdir."23 Ve Schuon'un modern bilim ele§tirisi baglamm
da kendi yorumlanm ~oyle ortaya koyar:"Bu sahrlar, miisliiman olduktan sonra 
isa adm1 alan Alman asllh Sufi Frithjof Schuon'un. Bilim hakkmda soyledikleri 

22 Ozel, Or; Mese/e, s. 63. 

23 bk. ismet Ozet, Bakanlar ve Goren fer, 3. bs, (:1dam Yaymlan, istanbul, 199j_, s. 59. 



bu sozlerin ya.zlld.J.klan ~gda ·~ok isabetli ve yerinde sozlerdi. Ama sanmm. ya
zar, gii.niimiizde niikleer fizik alamnd~ yap:U.an tarti§malan ve yorumlan hesaba 
katabilecek kadar beklemi§ olsayd! bu yukanda soylediklerinden ~ok farkh soz
ler de eklemek zorunda. kahrd!. Bugii.n bilimin totaliter la.sDll onu kullananla

nn politika ve tutuinlannda belirginle§mektedir. Fakat gii.nliik hayaturuza giren 
de bilimin politik vec;hesinden ba§kasl degildir. Bu yiizden Frithjof Schuon'un 
yukanda yer alan sab.rlanndan anlamak miim.ki.indiir ki bir miisliiman gii.nliik 
hayab.ndan, tefekkiire a~:U.an c;ali§malanna kadar her yapti~ i§te c;agumza mah

sus manb.k orgiisiiniin, ya§aYJ.§ID ve egitimin getirdigi §artland!rmalann d!§mda 
kalan bir kafa yaplSlyla faaliyet gostermek mecburiyetindedir. Biz hem giiniimii
ziin sathl kavraYJ.§ usullerinin ic;inde kalip hem de hayab.DllZl diizenlemek iizere 
Allah'm bize ogrettigi nasslan anlamak ve uygulamak i§ini yapamaYJ.Z. <;iinkii 

Vahyin anlaYJ.§ usulii ile dine cephe alml§ bili.min kavraYJ.§ usulii birbirine Zithr. 
Eger totaliter bir rasyonalizm ve totaliter bir materyalizm goriintiisiinii koruyan 

bir bilim anlaYJ.§l ya§ad!~ ortama hiikiimran ise 'dine' ili§kin kaygulanOllZ 
ya bu manb.gm ic;inde yer alacak veya yok olmak zorunda kalacaktrr."24 Bu sa
b.rlardan anlad!~ kadanyla modern bilimin dayand!~ ontoloji .Allah-a.Iem, 
Allah-insan ve a.Iem-insan arasmdaki ili§kileri ortaya koyan Kur'am ilkelerle ters 

dii§tiigu ic;in dii§iince yap:U.an bu ontolojinin giidiimiine girmi§ bir bilim.sel ba
kl§ ac;tst ya da egitimin Mii.sliiman'ca tefekkiir faaliyetine ters dii§tiigiinii fark 
etmek lazrmdrr. Ac;tkb.r ki, bu tefrik yeteneginin derinle§mesi modern zihniyetin 
kok, govde ve dallanna derin bir Vukruiyetle miimkiin olacaktrr. "Philosophia 

perennis" veya "dinlerin a§kln birligi" gibi Tiirkiye'de mesafeli durulan fi.kirler 
bir tarafa brrak:U.acak olursa, Gelenekselci Ekol'iin bu yondeki vukO.fiyeti modern 
diinya ele§tirilerini Tiirkiye'deki Mii.sliimanlan ic;in ilgi c;ekici kllDll§tir. 

701erin kapam§ yili idrak edilirken arb.k yava§ yava§ Guenon'un ban makale

lerinin terciimeleri yaYJ.nlanmaya ba§layacakb.r. ilginc; bir. tevafuk eseri olarak 
Guenon'un iki makalesi iki ayn derginin 1979 Ekim saYJ.Smda yaYJ.nlanacakb.r. 
Bunlardan biri Mahmut Kamk tarafindan terciime edilmi§ ve Dirili§ dergisin
de yaYJ.nlanmt§ olan "Kabuk ve <;ekirdek" ba§hkh makale,25 digeri de Mustafa 
Tahrali tarafindan terciime edilmi§ olan ve Kubbealtl Akademi MecmuCLSl'nda 
ne§redilmi§ bulunan "Tevhid" adh makaledir.26 Her iki makale de Guenon'un 

saghgmda Le Voile D'Isis dergisinde yaYJ.nlamm§, vefab.ndan sonra da yukanda 
zikri gec;en Aperqus sur l'esoterisme islamique et le Taofsme adh kitapta yeni
den derlenmi§tir. Mahmut Kamk'm Guenon' dan terciime c;ab§malariDI yine aym 
eserden ahnan ve peyderpey Diril~ dergisinde ne§rolunan "islam Tasavvufu",27 

"islam Uygarhgmm Bab.daki Etkisi"28 makaleleri izlemi§, bir y:U. sonra da Le 

24 ismet Ozel, Bakanlar ve Gorenler, s. 59-60. 

25 Dirili~. say1: 61, 1979. s. 26 -29. 

26 Kubbealtr Akademi MecmOasr, y1l. 8, say1: 4, 1979, s. 47-53. 

27 Dir/11~, say1 : 62, 1979. s. 22-29. 

28 Dlrlli~. say1, 63, 1979. s. 20-25. 
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regne de la quantite et les signes des temps kitabmdaki bir boliimiin tercfune
si; "c;~gda§ Sezgicilik" ba§h~ altmda yaymlannu§hr.29 Mustafa. Tahrah da 8o'li 
ylllann ba§mdan itibaren Rene Guenon'dan terciime c;ah§malanm siirdiirmii§, 
Guenon'un "Seyfii'l-islam"3°, "Nefsini Bil"31, "islam Tasavvufu"32 ba§hkh maka

lelrrini ciilimize kazanchrrm§hr. 
i. 

2. Yaymetltk Diinyast ve Fikir <;evrelerinde ilginin Yiikseli!;i 

Yetmi§lerin sonuna gelindigi.nde arhk Gelenekselci Ekol'e ait ilk kitap terciime
lerinin yaymlanmaya ba§lach~a tamk oluyoruz. Bu konuda ilk adum atan Yer
yiizii Yaymlan'chr. Rene Guenon'un Nabi Avc1 tarafmdan terciime edilen Mo

dern•Dilnyanzn Bunalzmz adh eseri, Ye~ Yaymlanmn yaymlach~ ikinci kitap 
olmu§tur (1979). Miiteakip sene yine Guenon'un Fahrettin Arslan tarafmdan 
Tiirkc;eye kazanchnlan Dogu ve Batz adh eseri yaymlanacakhr (1980).Yaymevi 
aym yl1 Enes Harman ve Ufuk Uyan terciimesiyle Martin Lings'inAntz"kinam;lar 
Modern Hurafeler adh kitabrm, iki yl1 sonra da yine Martin Lings'in Ufuk Uyan 
ve Bekir $ahin tarafmdan c;evrilen ve $eyh Ahmed el-Alevi'yi konu alan Yirminci 

l 
Yilzyzlda Bir Veli (1982) adh biyogra:fisini ve Seyyid Hiiseyin Nasr'm Nabi Avc1 
tarafmdan Tiirkc;eye kazanchnlan insan ve Tabiat (1982) adh eserlerini ne§re
decektir. Toplam be§ eserden ibaret olmakla birlikte Gelenekselci literatUre ait 
bu ilk kitaplar kayda·deger bir ilgi gormii§tiir. Yeryiizii Yaymlan'nm faaliyetini 

durdurmas1 ardmdan 198? y1lmda kurulan yeni bir yaymevi, insan Yaymlan, 
ilk kitap olarak Seyyid Hiiseyin Nasr'm islam ve Modern insanzn ()kmazz adh 

eserini Ali Unal'm terciimesiyle yaymlamak suretiyle (1985) bayra~ devralrm§
hr. iki binli ytllann ilk c;eyregi.ne kadar pe§ pe§e c;lkarch~ Uc; Miislilman Bilge 
(1985), islam Kozmoloji Ogretilerine Girl§ (1985), islam'da Dii§ilnce ve Hayat 
(1988), islam ve ilim (1989), Modern Diinyada Geleneksel islam (1989),Molla 
Sadra ve ilahi Hikmet (1990), islam'da Bilim ve Medeniyet (1991), islam Sanatz 
ve Maneviyatz (1992), Kutsalzn Pe§inde (1995), Bir Kutsal Bilim ihtiyacz (1995), 
Tabiat Diizeni ve Din (2002), Ebedi Hikmetin Pe§inde (2003) gibi eserlerle bir 
Seyyid Hiiseyin Nasr kiilliyah olu§turan Yaymevi, bu arada Rene Guenon, Frit
hjof Schuon, Titus Bruckhardt, Martin Lings, Ananda Coomaraswamy, Julius 

29 Dirili!J, say1, 64, 1980. s. 14-19; Mahmut Kan1k daha sonra bu makalelerin yer aid@ !i>U iki.kitab1 
mGstakil olarak TGrk<;e'ye kazand1racaktfr: islam Maneviyatt ve Taoculuga Toplu Bakt!i. istanbul: 

insan Yaymlan, 1989; Niceligin Egemenligi ve c;agm Alametleri, istanbul: iz Yaymc1l1k, 1990. 

30 Kubbealtt Akademi MecmOast, y11 9, sy.1, 1980, s. 58-65. 

31 Kubbealtt Akademi MecmOast, y1110, sy.3 1981, s. 55-65. 

32 Kubbealtt Akademi MecmOast, yll14, sy.1, 1985, s. 8-16; Onun bu tercGme <;:ah!i>malanna TGrk<;e

de islam Tasawuf Ogretisine Giri!; (trc. Fahreddin Arslan, istanbul: Ribat Yaymlan 1980) ve islam 

Sanat1 (trc. Turan Ko<;, istanbul: Klasik Yaymlan 2005) adl1 kitaplanyla tamd1g1m1z Gelenekselci 

Ekoi'Gn onemli temsilcilerinden Titus Burckhardt' in "Fas'ta An'anevi ilimlerD (Kubbealti Akademi 

MecmOast, y1l 8, say1 2, Nisan 1979, s. 31-43) tercGmesini de eklemek laztmdtr. Bu arada Tahrah 

Hoca'mtzm bize $ifahen aktard@na gore, henGz TGrkiye'de kitap olarak ne!i'redilmeden once 

(1979) Guenon'un Modern Dunyanm Bunaltmt .adh eserinden tercGme ettlgi birka<; sayfa Tercu
man gazetesinin Ramazan sayfasmda yaymlanmt$tlr. 



Evola, Michel Valsan gibi Gelenekselci miielliflerin ~e~itli eser~erini yaymlamaya 
devam edecektir. Yaymlaw~ lark be~i ~Ian terciim.eyle insan Yaymlan'mn Ge
lenekselci Ekol'e ait literatiiriin Tiirkiye'ye jntikalinde b~1 ~ektigi, bu yonde gay
retli ve istikrarh bir performans sergilemeyi siirdiirdiigu ozellikle belirtilmelidir. 

Bu intikale diizenli katlo veren yaymevlerinden biri de iz Yaymcllik'trr. Gele
nekselci Ekol'e ait on dart kitabm terciim.esini ne§ret:rni§ olan bu yaymevinin 
ilk kitab1 Rene Guenon'un temel eserlerinden biri sayllan Nic~ligin Egemenligi 
ve (:agm Alametleri (1990) idi. Ruhc;u Yamlg1 (1996), Dogu D~ncesi (1997), 
Maddi iktidar Manev'i Otorite (i997) Guenon'un bu yaymevinden ~Ilam~ oteki 
kitaplan oldu. Frithjof Schuon'un Gelenekselci dii~iincenin klasikleri arasmda 
sayllanjslam'tAnlamak (1996), jslam'mMetafizi.kBoyutlan (1996) ve js[am ve 
Ezeli Hikmet (1998)de aym ciimleden yaymlannu~hr. Bu faaliyet i~inde Seyyid 
Hiiseyin. Nasr'm bizce b~eseri olan ve Gelenekselci Ekol'iin derin bir ~erhini 
i~eren Bilgi ve Kutsal kitabnn ozellikle zilcretmek lazun<hr. Yusuf Yazar ~evi
risiyle yaymlanan eser Gelenekselci fikriyati anlamak i9in onemli bir miiracaat 
kitab1dn-. Aynca i1kin Akabe Yaymlan tarafmdan -insan Yaymlan'nm Nasr'a ait 
ilk kitab1 ne~rettigi tarihte- ne§redilen Ahmet Ozel'in ~evirdigi jslam: jdealler 
ve Gerqekler kitab1 (1985) da daha sonra iz Yaymcllik tarafmdan yaymlanmaya 
b~larm§ ve Tiirkiye'de hayli ilgi gormii§tiir. 

Gelenekselci Ekol'e ait eserlere arulan ii~ yaymevi w~mda Akabe, Ribat, Aga~, 
Risale, Gelenek, i§aret, AYl~l~, Etkile§im, Hece, Sufi Kitap, Verka, Klasik, Vural, 
Kitapevi, Ruh ve Madde gibi <;ok saYlda yaymevi tarafmdan da ilgi gosterilmi§, 
bu yaymevleri, hepsini liste halinde veremeyecegimiz onemli bir toplarm okuyu
cuya ul~tmm~tlr. Biitiin bu yaym faaliyetlerinin hepsini goz online alw~da 
Gelenekselci Ekol'e ait yetmi§i ~Ian eserin Ti.irk~e'ye kazandJ.nhp yaymland.l~ 
goriilmektedir. Orta boy bir kiitiiphane modiiliinii dolduracak kadar yekUn tu
tan bu listenin hatm sayllrr bir okuyucu ilgisine tekabiil ettigi ve okuyuculannm 
~ogunun nitelikli oldugu dii~iiniildiigiinde me~ak edilecek soru §U olmakta<hr: 
Bu literatiir Tiirkiye'deki fikir hayatinda nasu bir algt, e~ ve tepkiye yol a~ti? 

Gelenekselci Ekol'iin iilkemizdeki yansunalanna ait bazt tipik ornekler sunmaya 
Mustafa Tahrah'mn 1985 y:thnda izmir'de diizenlenen uluslararas1 bir sempoz
yuma sundugu teblig ile b~lamak uygun olacakt:J.r. Qi.inkii eger yamlrmyor isek 
bu teblig Guenoniyen ogretileri Tiirk akademyas1nm miizakeresine takdim eden 
ilk <;ah§ma olma ozelligini t~unakta<hr.Avrupah baz1 entelektiiellerin Miis
liiman olu~larmda tasavvufun nasu ve ni~in rol oynaw~ konu edinen tebli
gin33ilk klsmmda Ban'da ihtida badiselerinin :fikri, dini ve manevi sebeplerine 
inilmekte ve bu tahlilin dayanw~ ana fikirleri esas itibariyle Rene Guenon'un 
Modern Diinyanzn Buhram adh eseri olU§turmaktawr. Bu ana fikirler hakkmda 

33 Mustafa Tahrah, ,"Batt'daki ihtida Hadiselerinde Tasavvufun RoiO", Ulus/ararast Birincl islam 
Ara~ttrmalart Sempozyumu, Teb/iji ve Miizakereler, 16-18 Ey/ii/1985, izmir: Dokuz EyiOI Oniver
sitesi Yaytnlart, s. 141-166. 
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okudu~muz bildirinin ilk c;eyreginde ozet malumat verilmi§ti. Bu yiizden onlan 
te~ax etmeyecegiz.Tebligin ikinci klsmmda ise tasavvufun Ban' daki ihtida hadi
selerinde hangi manevi etkiler istikametinde rol oynaffigi. meselesi, yine ogreti
ler ac;1d~ ele almmakta~r. Rene Guenon ve takipc;ileri hem Batih hem de tasav
~ yoluyla islam' a girmi§ entelektiieller oldugu ic;in bu klsiiDda da Tabral!'mn 
taict=vvufun manevi imkanlanm Guenoniyen bir I§J.k. alunda okuiDaJI tercib ettigi 
goiiilmektedir. Amlan tebligde yer verilen bir gozlem, bir tf~spit, bir de yo~a 
dikkat c;ekmemiz gerekiyor. Tabral!'nm aktardi~ gozlem, merhum biiyiik alimi
miz Muhammed Hamidullah'a aittir. Ustat Babh okumu§lar arasmdaki ihtida 
hadiselerinde islam'm akli izililarmm degn, tasavvufi izablarmm etkili oldugu
nu hayretle aktarmaktadir.Onun c;arpiCl ifadesi ile Babh Hlristiyanlan islam'1 
kabule sevk eden ne imam Maturidi'dir ne de Ebu Hanlfe; Muhyiddin ibnii'l.:.A
rabi'dir.34 Teblig sabibinin dikkat c;ekici buldugumuz tespiti ise -bildirinin su
nuldugu tarib itibariyle-islam diinyasmdaki iiniversite ve ilim mubitinde Rene 
Guenon ve takipc;ilerince ortaya konan tasavvufi ve fikri ne§riyann seviyesine 
heniiz tesadiif edilemedigidir. Tabral! islam diinyasmm maddi alandaki Babh-

' la§masmdan babisle tespitini, teblig metninin rubunu yans1tan ironik bir soruy-
la tac;landinr: "Acaba bu babhla§ma gayreti, yakm bir gelecekte, Ban diinyasm
da oldugu gibi, miisliiman iilkelerin iiniversite ve i1im mubitlerinde tasavvufa 
ehemmiyet verme neticesini de beraberinde getirecek midir?"35 Yoruma gelince, 
Tabral! teblig metninde §U ifadelere yer vermektedir: ."I. Ciban Harbi sonundan 
itibaren, modern Ban'mn maddi ve kiiltiirel magluplan, "iman", "irfan" ve "ma
neviyat" sahasmda galipler oluyor ve iistiinliiklerini ilan ediyorlar denebilir."36 
Tam bir "Gloria Victis" ya da magluplann zaferi durumu ... 

Ayn1 y1l, 1985'te konumuzla ilgili bir ba§ka fikir verici yans1ma bu sanrlarm 
yazan tarafmdan kaleme allmm§ olan Modern Bilimin Arka Planz adh eserde 
ifadesini bulacaktrr. Eser modern bilimin dayandi~ natUralist ontolojiyi ve po
zitivist epistemolojiyi tahlil ve tenkit etme amac1yla kaleme almmJ§trr. Kitap, 
yaym hayatlna Nasr'm bir eseriyle ba§la.mJ§ olan insan Yaymlan'nm ilk tertip 
ne§riyan arasmda yer almi§, gene; ya§larm biitiin ciir'et ve tecriibesizligini ta§l
makla birlikte zaman ic;inde muayyen bir ilgiye mazhar olmu§tur. Kitabm miin- · 
derecannda konumuzu ilgilendiren iki boliimden i1ki "Ban'mn Biijuk Diializmi: 
Rub-Madde", ikincisi de "ilerleme Fikri ve Bilimsel ilerleme" ba§IJ.k.lanm ta§l
maktadir. Hem en tahmin edilecegi gibi sozii edilen, iinlii Kartezyen Diializm' di 
ve gene; bir felsefe talebesi olarak Guenon'dan almmi§ bir etkiyi modern zihin 
felsefesinin sm1rlanna ta§Iyor ve modern bilimdeki pozitivist tavn bu ac;1dan 
sorguluyordu.37 Kitabmm iic;iincii boliimiinde Modern Ban'nm "ilerlemeci" ta-

34 Tahrah,"BatJ'daki ihtida Hadiselerinde Tasawufun Rolii" s. 156. 

35 Tahrah, a.g.m., s. 159. 

36 Tahrah, a.g.m., s. 158. 

37 Kartezyen Diializm'in r;e~itli neticelerinin tart1~mas1 it;in bk. ilhan Kutluer, Modern Bilimin Arka 
Plant, istanbul: insan Yaymlan, 1985, s. 61-89. 



rih felsefesini modern biliin tarihi ve felsefesinin meselelerine tatbik etmeye ~

h§an Kutluer'in, ilerleme fikrinin tenkidi baglammda Gelenekselci Ekol'den c;ok 

§ey ald.I~ boliim boyunca hissedilmekte a.I).cak referanslarda nedense bu Ekol'e 

ait kitabiyata geregi gibi miiracaat edilmedigi, sadece biri Guenon'a ait Dogu ve 
Ban, digeri Nasr'a ait o tarihlerde heniiz c;evrilmemi§ Sufi Essays olmak iizere 

iki esere abfta bulunulmaktad.Ir. Kitabm yazan genel bir ilerleme fi.krini Thomas 

Kuhn' en "paradigma" kavranu iizerinden "bilimsel ilerleme"nin imk.am mesele

sine ta§rma}'l nasusa ba§amu§ goriinmektedir.3B 

Seyyid Hiiseyin Nasr'a ait islam· ve ilim: islam Medeniyetinde Akli ilimlerin 
Tarihi ve Esaslan. (istanbul: iz Yaymcilik 1989) adh eseri bu arada Tiirkc;e'ye 

kazand.Iran Kutluer'in 1990 }'llmda Guenon'un Niceligin Egemenligi ve <;agm 
Alametleri adh eserinin Tiirk~ede ya}'1Dlanmas1 vesilesiyle YOneli§ler dergisinde 

ne§rettigi "Guenon Bize Ne Sayler?" ba§hkh bir deneme yaztSt gen~ bir yazarm 

Gelenekselci kitaplardan umdugu etki hakkmdaki hayal kmkliSmi yansttmast 

balammdan anlamhd.Ir: 

" ... Guenon'un ilk kitabmm Tiirk~,;e'de yaymlanmasmdan bu yana uzun siire 
ge~,;mi§ olmasma ragmen, onun fikir ve eserleri konusunda ktymet ta§1yan ~,;ok 
az degerlendirmenin ortaya konmu§ olmast ve batta bu kadarmm bile ~,;ok ozel 
<;abalara inbisar etmesi, gosterilen tepkinin, mliteessir olunan etki yanmda ~,;ok 
nisbetsiz dli§tiigiinli soylemeyi gerektiriyor. ~absen ben ilk yaymlandJ~ zaman
larda Guenon baklanda miisliiman Qevrelerde canh ve olumlu bir tepki belire
cegi, sonra ortak ve iiretken bir kanaat olu§aca~ beklentisi i~,;indeydim. Ama 
oyle olmach. Guenon genel miisliiman okuyucu goziinde, mlipbem ama "herbal
de onemli §eyler soylliyordur" yakla§muyla okunmaya ~Ilan islam't se~,;xni§ 
bir FransiZdJ yalruzca. Ne soyledigi ve ne yazch~dan ~,;ok bir iinlli Bat:W olarak 
"ibtida" etmi§ olmas1 onemliydi galiba ve bu vurgu a<;tk<;a·popiiler tatmin ara
YI§larlUln bir par~,;astydJ. 0 yillarda miisliiman olmu§ batilllar, miisliimanlarm 
giindemindeydi. Ve "G~e§in Ban'dan dogaca~a" daii" abir zaman alamet
lerinin bir par<;asl olarak degerlendiriliyordu. <;ok az insan, miislfunan olmU§ 
bir bat:Jhrun bu se~,;imi hangi rubi ve entellektiiel arayt§larm sonunda yaptl~ 
dii§iiniiyor; derin bir rub, dii§iinen bir kafamn, i<;inden ftlktl~. o veya bu bazda 
nefyettigi ve sonra "ilia" diyerek miisliimanb~ se~tigi §artlan yeniden ele alma 
liizumu hissediyordu."39 

Yansunalara done~ islamcr fikir c;evrelerinde etkili alan yazarlarla devam et

menin srras1 gelmi§ olmah. Bu orneklerden ilkini Batl.h ideolojiler, islam ilim ve 

dii§iince gelenegi, modernizm, ulus-devlet, islanu hareketler, siyasal islam, bir

likte ya§amak ... gibi konularda yazd.Iklanyla tamnan ve fikirlerini "Sivil islam" 

tezi ekseninde in~a eden Ali Bula~'tan sec;tik: " 'insanm ziyanda oldugu' (Asr 

Sfuesi) bu modern zamanlar(Asr)da genel c;evrim tamamlanmak iizeredir. Bun-

38 "ilerleme Fikri ve Bilimsel ilerleme• bolumu ic;in bkz. Kutluer, a.g.e., s. 91-133. 

39 Bu metin daha sonra yazann bir kitabrnda derlenecektir. Bkz. ilhan Kutluer, Erdemli Top/um ve 
Dii!jmanlan, istanbul: iz Yayrnc1hk, 1996, s. 91-92. 
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dan dola)'l biz Ikindi Vakti'ndeyiz (Asr); ve fakat Gurub (~am)a daha ne kadar 
var, biJemiyoruz. ~u var ki genel durum c;evrimin bu son diliminde bir helezonik 
zamarun tamamlanlp yeni bir zamap.m e§igine adun atmakta oldugumuzu ha
ber veriyor. Eger gozlemlerimizde yamhmyorsak, tamamlanan Modernite'n.ip. 

z~am, ba§layan ise islam'm zamamdrr." "Bir diinyarun sonu" fikrinin one c;lk
n~:ve bunun islfu:ni terimlerle ifade edihni§ bir kozmik c;evrim fikrine dayan
dmldl~ bu pasaj4° Gelenekselci Ekol' e yapuacak atrllm onceden haber verir 
gibidir. Bulac;'m "gozlemlerimiz" dedigi tespitlerin islam dtinyasmda Cemaat-i 
islami'den ihvan-1 Miislimine oradan Yeni-Selefi haiekete kadar c;e§itli ekoller
ce temsil edilen fikri bir uyani§ID oldugu, modern Batl'da dinin geri dondiigu ve 
modern medeniyetin~ Aydlnlanmac1 tezlerinin beyhude oldugunu hissetmeye, 
ozellikle teknolojinin dogurdugu ekolojik felaketlerin ilerleme inancm1 giiciin
den etmeye ba§ladl~, klsacas1 "modernizm"in koklii bir bunahma girdigi kana
atini destekledighu pe§inen belirtelim. Kitabm ilk yansmda modernligin ic;ine 
girdigi 1Junalrm konusunda Gilles Kepel gibi Bati11 siyaset bilimcilere s1kllkla 
miiracaat edilmekle birlikte bu krizin islam hikmet ve maneviyatJ. ac;1smdan yo
rumlanm~smda Gelenekselci Ekol'e ait terminoloji ve ogretilere de miiracaat 
etmek yararh gorillmii§tiir. Bununla birlikte Bulac;'m "sagc1 muhafazakarh~" 
sahip c;lktl~ anlam1Jla "gelenek" terimini siCak bulmadl~ hemen be~irtmek 
gerekir.. Nitekim-kendisi-''Kur'ana ve siinnete donii§" fikriyatlmn, modernite ile 
birlikte antropolojik bir kavram olarak gelenegi de dl§ladl~ kanaatindedir.41 

<;iinkii soz konusu ettigi dinin asli kaynagma donii§ fikri oncelikle "geleneksel 
dini a§mamiZa yardlm edecek" bir metodolojiyle ilgilidir.42 "Sivil islam" dedigi, 
"degi§imi a§a~dan yukmya miisliimanla§ma"da arayan, "Resmi islam" anla)'l
§IniD hilafma olarak, hakimiyeti degil katlllrm one c;lkaran anla)'l§43 haricinde 
kalan projelere belli bir ele§tirisi olan Bulac;, modernite kar§Ismda nic;in geri kal
dl~lz sorusu yerine islam'm _modern diinyaya cevabmm ne oldugu sorusunun 
konmas1 gerektigini ileri siirmektedir. Tabiatlyla ilk soru bizi modernite diin
yasrm kriter almaya zorlamakta, ikincisi ise modern diinya ele§tirisiyle temel
lenmi§, tezi olan, aktifbir tutumu yans1tacaktlr. Klsacas1 "Sivil islam" Kur'an'a 
donii§ teziyle modern Ban epistemolojisinden bir kopu§u, siinnete donii§ teziyle 
de modernitenin sundugu ya§ama .tarzlarma kar§l bir alternatif olu§turma im
kanmm altlm vurgulamakta, boylece hem moderniteyle, hem de "tarihsel is
lam"la olan farklmn alnm c;izmektedir.44 

NitekimAli Bulac;'a gore en temel sorun "din ve modernizm" arasmdaki sorun
dur.4S Bu meselenin modernizm ile ilgili yonii koklii bir ele§tiri iiretmeli, din ile 

40 Ali BulaQ, Nuhun Gemisine Binmek: Qevrimin Son 6gretisi, istanbul: Beyan Yaymlan, 1992, s. 9. 

41 BulaQ, a.g.e., s. 56-57. 

42 BulaQ, a.g.e., s. 78. 

43 BulaQ, a.g.e., s. 83. 

44 BulaQ, a.g.e., s. 87-88. 

45 BulaQ, a.g.e., s, 135. 



ilgili ve<;hesi de alalclhk, bilimcilik, ilerlemecilik, ulus-devlet<;iligi gibi moderniz

min miimkiin etkilerinden anndmlnu§, Kur'an ve siinnette i§aret edilen esaslara 

dayah bir din anla}'l§ma ula§mahdrr. Ali Bul~~ her iki durumda da zaman zaman 

Gelenekselci miielliflere atrllarda bulunmakta onlann ele§tiri ve fikirlerini kendi 

yakla§unlanna ba§anyla eklemlemektedir. Bu anlamda modem Bah medeni

yetinin i~inden ge<;tigi donem, insanhgm Fecir'den ba§layarak, Ku§luk, Ogle ve 

ikindi evrelerini ge<;irip ~am' a kadar siirecek kozmik <;evrimin ikindi evresine 

tekabill etmektedir. Genel ~evrim, diinyamn sonunun heniiz gelmemesi anla

mmda siirmektedir; ancak bu evre~e Bab'nm helezonik siireci tamamlanmakta 

ve bizzat modernizmin sonu gelmektedir.46 Bula~ bu yondeki yakla§unlannda 

ozellikle Frithjof Schuon ve hazen de Seyyid Hiiseyin Nasr, Martin Lings ve Lord 

Northbome gibi Gelenekselci yazarlann eserlerine miiracaat etmektedir. 

Mesela "Hakikatin bilgisi"ne ula§ma.k iizere bilimsel bilginin yolumuzu ayd.mlat

mayacaS1, bu konuda saf metafi.zik temele olan ihtiyacliD.lZm vurgulanmas1 ge

rektigi yerde Schuon'a abflar yapar. Ozellikle e§ya}'l, ic; yiiziindeki ha.kikati.n 1§1-

gmda yeniden idrak, modem Bab'mn arbk yitirdigi bir bilgi anla}'l§illl yeniden 

giindeme getirmelidir. Modern bilimin fizik varbk diizeyini a§mayan ve adeta 

duyu idrakiyle srmrlandmlnu§ olan bilgi anla}'l§l bir fizik-otesi varhk alam oldu

gu ve bu alana modem bilgi anla}'l§illl a§an bir bilgilenme yoluyla gec;ilebilecegi 

tela.kkisi onemlidir.47 Modem bilgi anla}'l§mm sakathStni ortaya koyma.k iizere 

Martin Lings'e de abfyapan Bulac;, Lings'in modern insamn ilahlAsildan uza.k

la§liD§ olmasmm onu yeryiizi.indeki halife mevkiinden ettigi, modern bilimin 

ins am maymunla arasmda sadece derece farkl olan bir mevkie indirdigi tespiti

ne deginir.48 Modern bilim anla}'l§lDlD kurulmu.§ bir makinede oldugu gibi her 

§eyin zorunlu bi<;imde muayyen oldugu mekanistik evren anla}'l§ma yol a~Illl§ 

olmasrmn insan hiirriyeti problemini <;oziimsiiz brra.kbgmdan soz ederken, bir 

ba§ka Gelenekselci miiellife, Lord Northbome'a miiracaat eder. Modem bilim 

bu kozmoloji anlaYI§Iyla sanki boyle bir problem yokmu§ gibi davranmakta ve 

bu konuda yiikii srrbndan atma.k istemektedir.49 Bulac;'m c;ok dikkat c;ekmeyen 

baz1 abflarm1 da Seyyid Hiiseyin'e yapbStni ekleyelim.S0 Yazar kutsal, gelenek, 

hilanet, ha.kikat, zahir-babn, intellect, alai, kalb, ruh, rahmam nefes, varhk daSt, 

magara ... gibi terim ve metaforlan kullamrken onlan zaman zaman Geleneksel

ci anlamlanna yakla§tlrWSt izlenimini kuvvetle vermektedir; ancak kendisinin 

"gelenek" teriminin Ekol'iin ogretisinde tantmlamm§ biitiin tazammunlarma 

kablmadiSt, ozellikle "philosophia perennis" ogretisinde tartl§Umasl gereken 

hususlar gordiigu not edilmelidir. Bulac; Gelenekselci soyleme miiracaat etme-

46 Bula~. a.g.e., s. 127. 

47 Bula~. a.g.e., s. 173, 182, 194, 239. 

48 Bula~. a.g.e., s. 246. 

49 Bulafi, a.g.e., s. 248; miiellif bir yerde de "kalb" kavrammm insanivarolu!Jia ili!Jkisi mevzuunda 
Northborne'a at1fta bulunur. bkz. s. 257-258. 

50 Msl. bkz. Bula~. a.g.e., s. 144, 233, 258. 

Tiirkiye'de 
islamc•hk 
Ou~iincesi v 
Hareketi 



Turkiye'de 
islamohk 

Dti$tincesi ve 
Hareketi 

sinin herhangi bir yanh§ anlamaya meydan vermemesi i~in uzunca bir dip not 
il.e §lJ. tasrihatta bulunmu§tur: "Kutsal Gelenek"ten vahiy gelenegini veya nebevi 
hikmet gelenegini anlamgrm, Brahmanizm, Budizm, Konfiic;yamzm, Taoizm ... 
gibi kadim Dogu geleneklerinin islam ile aym kategoride degerlendirilemeye
c~i;ini, bu gelenelderin ~lki§lan itibariyle sahih kaynaklardan sudur etmi§ olsa-
1~· da tarihsel bir tala.m nedenlerle asildan saptlldanm, dolaYJsiyla islam'm bu 
tiir dinlere de kar§l ~Ikb.grm yazmaktadrr. Bu tiir kadim dinler, asillan muvah
hid olsa da fiili halleriyle muharreftir ve islam son Vahiy olarak onlann asildan 
uzakla§mi§ ogretilerini aslma dondiirmek i~in gelmi§tir."S1 

Ayn.1 yil Gelenekselci Ekol kar§Ismdaki bu tiirden ihtirazi kayitlann, apa~lk itiraz 
ve kokten reddedi§ bi~iminde kendisini gosterdigi bir eser yaymlanacaktrr. Bu 
kitabm bizim konumuz baklrmndan onemi Gelenekselci Ekol'iin 90'lann ba§ma 
geldigimizde artlk miistakil bii ele§tiriyi gerekli kilan yaygm bir etkiye sahip ol
dugunu gostermesidir. ZiibeyirYetik'in 1992 yilmda ne§redileninsanm Yuceligi 
ve Gu~noniyen Batznilik adb. soz konusu kitab1 aslmda itirazm hangi "islami" 
gerek~eye dayandi~m ve reddedi§in hangi ana :fikirlere yoneldigun gostermesi 
baklrmndan da anlamhdrr. Miiellif, kitabmm giri§inde itiraz ve ret noktalanm 
tamamen dim ve kar§I-dini anlamlar ta§Iyan keskin bir tezat fikri ~er~evesinde 
ortaya k_oyrnaktamr. Tezat esas itibariyle "insanm yiiceligi" inanc1 ile "insamn 
yiiceli§i" telakkisi arasmdadrr. i1ki Yiice Allah'm gondermi§ oldugu "iletilmi§ 
dinler"in mesaj1 iken ikincisi "tiiretilmi§ dinler"e aittir ve ilkinin bozunuma ug
ratilmasl yoluyla uydurulmu§tur. 

Yiiceliginin geregi ve sonucu olarak insan kendi ger~ekligi i~inde saygm bir·ko
numa sahiptir. Bu anlayr§ta ~san, insan sayilmakta, kendine ozgii bir ki§iligi 
oldugu kabul edilmekte, boylece kendi "ben"inden fark!I olarak hem oteki ki§i
likleri hem de A§km bir Ki§ilik olarak Yiice Y aratlCl'yt algilamasma i.m.k.an tamn
maktadrr. Bu anlayr§ta insan, iradesi olan, se~me hiirriyetine sahip bir varllk ola
rak tammlandi~ i~in bu kez Yiice Allah tara:findan muliatap·almmakta, Allahii 
Teala kendisine haberciler ve kitaplar gondermektedir. Artlk se~im insamndrr. 
Oziinde ta§Idi~ yiicelik vasfi baglarmnda bu varllk, ki§ilik ve irade sahibi olma
mn bir sonucu olarak sorumluluk sahibidir de: ilahi hitaba _muhatap olabilen ve 
bu yiizden yiikiimlii kilmrm§ bir ki§ilik olarak insan, sorumlulugun icap ettirdigi 
gorevi ifa etmek iizere hiir iradesiyle se~imiiri yapacak ve hayata ge~irecektir. Bu 
saygm insanm sorumlulugu ge~mi§, §imdi ve gelecegi aym anda hesaba katan 
bir perspektife sahiptir ve bu yiizden onun zaman anlayt§l dogrusal ve birey
sel baglamh bir tasavvura dayamr. Buna mukabil "insamn yiiceli§i'' telakkisinde · 
insan al<;alrm§ ve al~altilrm§ bir yaratlkb.r. Yiice Allah tarafmdan gonderilecek 
haberleri kendi ba§ma anlayabilecek, se~mede bulunabilecek, irade kullanabile
cek bir konumda bile degildir. Onun dogruyu, dogru yolu.bulmasi ki§ilik etiginin 
gerektirdigi bir bireysellik i~inde miimkiin degildir. 0 kendi ki§iliginin onem arz 

51 Bulac;, a.g.e., s. 166 dipnot 1. 



etmedigi bir ortamda, bir talam ~obanlann giittiigu siiriiniin pasifbir iiyesidir ve 
onun dogruyu bulmas1, i<;inde bulundugu siiriiniin giidiilmesiyle miimkiindiir; 
<;iinkii kitleyle beraber kendisi de dogru 4iye gosterilen yolu izlemek durumun
dadrr. Benlik duygusu geli~medigi i<;in sen ve de ''0" alg~smdan adeta mahrum
dur ve Yiice Y aratict'Yl da a§km "0" olarak kavramakta zorlamr. Bu yiizden kendi 
benliginde ve her yerde i<;kin bir kutsal varllk tasavvurun~ yonelerek benligini 
yiiceltici pedagojilere kutsiyet atfeder; giderek ben ile Allah, Y arab.c1 ile yarab.lan 
· arasmdaki aYlflrm yitirmeye ba§lar. "insanm yiiceligi" anla}'I§mda zaman tasav
vuru dogrusai idi ve bireysel bir baglama sahipti. "insanm yiiceli§i" telakkis.inde 
ise zaman "<;evrimli" ve tiimeldir. insaxi. zamam kullanmamakta, adeta zaman · 
insana hiikmetmektedir. Boyle bir insan "vaktin oglu" olarak sadece §imdiyi 
ya§ar ve <;evrimlerin gelip kendisini mahkfun etmesini bekler. Nitekim insanllk 
tarihi boyunca ortaya <;lkrm§ "taguti" gii<;ler kendi uydurduklan dinler vasttasty
la bu ki§iliksiz, ira,desiz ve sorumsuz insan telakkisini kitleler arasmda yaymaYl 
kendi siyasetleri i<;in daima yararh gormii§lerdir. iletilmi§ dinlerin yeryiiziinde 
kaim olmasm1 engellemek iizere tarih boyunca tiiretilmi§ olan bu telakki bir yo
niiyle dini bir soylem i<;inde daha dogrusu bir kar§I-din olarak ortaya <;lkmakta 
diger yoniiyle tiiretilmi§ felsefe ve bilim sfuiimleriyle kitleleri ilma etmenin etkili 
mekanizmas1 olarak sahneye siiriilmektedir.52 

Ziibeyir Yetik'in Rene Guenon'u ve Guenoniyen Bab.niligi ele alru~ <;er<;eve bu
dur. Tahmin olunabilecegi gibi Guenon ve Guenoniyenlik "insanm yiiceli§i" te-· 
lakkisi_ tarafinda durmaktadrr; her ne kadar islam'1 se<;mi§ bir miihtedi ise de, 
alru~ egitim, yazt hayab..boyunca esoterik, okiilt veya hermetik ogretilere, hatta 
masonluga olan kesintisiz ilgisi tiiriinden sebeplerle "insanm yiiceli§i" telakki-

. sinden kendisini kurtaramarm§trr. Nitekim yazd!klarmda islam' a dair anzi bir 
takml deginiler dl§mda <;ok az §ey vardrr. Haddizatmda onun ortaya koydugu 
metinler ciddi bir entelektiiel perforri:tansm iiriinii gibi goriinse de yogun bir 
bilgi aktanmmdah ibarettir ve Guenon'un kendisine mahsus dii§iinceleri, tah
lil edilmesi hatta ozetlenmesi iinkansiz bir zorluk ta§Imaz. Yetik'in Guenon'un 
dii§iin~elerinden hangisinin altml <;izdigini tespit bakumndan onun verdigi ozeti 
aynen aktarmak uygim olacaktrr: "Zaman Hindu Ogreti'nin gosterdigi dogrul
tuda ve <;evrimsellik geregi gittil«;e bozulmaktadrr. insanhk bu bozulu§un en 
u<; noktasmdarur. Bah uygarh~ bu <;okii§ ve tiikeni§i simgelemekte, ya§amak
tadrr. <;oziim Dogu'nun bilgeligini, ogretilerini kavramakla bulunabilir. Buysa 
'her ki§inin degil, er ki§inin kandrr' ve dolaYISiyla bunu sezinleyebilen se<;kin 
bir topluluk 'geleneksel' ogretiler dogrultusundaki bir egitim siirecini ya§ayarak 
hem kendilerini kurtaracak hem de, -ola ki- insanllga l§lk tutup kurtulU§ yo
lunu gostereceklerdir. 'Gelenek' ise biitiin. zamanlarda ve mekanlarda varh~m 
siirdiirmii§ olan, hazen de dinsel goriiniimler i<;inde yer alan "batmi" inan!§lar

rur." Yetik devanimda biitiin bu dii§iinceleri tasviri anlamda aktarmak gayesiyle 
de gil, "islam'la ili§kisiz ve dogrudan dogruya Batmi bir inancm, (Y etik'in kaleme 

52 Zubeyir Yetik, insamn Yucel/gi ve Guenoniyen Batmilik, istanbul;. Fikir Yay1nlan, 1992, s. 9-15. 
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ald!-gt) bu kitabm anlatumyla "ikinci din"in geregi bir inancm ifadeleri oldugunu 
belirleyici bir yakla§rmla ele alacag;I''m ac;Ik bic;i.mde belirtir.S3 

Miiellife gore son tahlilde insamn kutsan.p1as1 ve tanun geregi tannla§tmlma

Sl anlamma gel~n bu tiirden batmi telakkiler, peygamber eliyle "iletilen ~"in 
kar§Ism·a "taguti" diizenler eliyle geli§tirilerek uydurulmu§ bir kar§l-din, Yetik'in 
ta'jRnyle "tiiretilen din"dir.Bu yoniiyle kar§l-din olarak batmilik siyasal ac;1dan 

da anlam ta§rr. <;iinkii insanllk dine ko§arken ya nebevi bir "devrim" ya§ayarak 
kurtulacak ya da onbinlerce yillJ.k propaganda deneyimi olan batmi c;agruara ira

de ve ki§iligini. tesli.m etmek suretiyle sozde "yiiceli§ yollan"nda asli biirriyetini 
kaybedecek, "diinya diizeninde bagrmh bir 'oge' durumuna dii§ecektir."54 

. 
Aym yllm ba§mda yaymlanan bir kitapta gelenek kavranum modernlikle ili§kisi 
ic;inde ele alan ve bu kavrarmn modernlikle olu§turdugu iddia edilen tezad! sor

gulaylpl bazt boliimler yer ald!. 0 donemde beniiz gene; bir yazar olan Mustafa 

Armagan'm Gelenek ve ModernlikArasmda (1995) adh bu kitab1 daba once ya
zllml§.·makalelerin bir derlemesiydi; ancak derlemenin miinderecabru olu§turan 

yazliar ic;inde ozellikle ikisi onemliydi; c;iinkii konumuzu te§kil eden Guenoniyen 
Gelenek kavrannyla ilgili bazt c;oziimlemeler ic;ermekteydi. Bu c;oziimlemelere 

Tiirkiye' de Gelenekselci Ekol'iin tarti§ilina bic;imleri baklandaki son bir ornek 

olarak klsaca !~mas etmek yararh olacaktrr ku§kusuz. Kald! ki yazar Gelenekselci 
Ekol'den babsetmek ic;in srradan biri sayilinaz. Kendisi Seyyid Hiiseyin Nasr'm 

Molla Sadra ve j[Q.hi Hikmet (istanbul: insan yaymlan 1990) adh kitab1m Tiirk

c;eye kazandmm§, o ylllarda Gelenekselci Ekol bakklnda ciddi ilgileri olanss ba
§arili bir editordii; aynca soziinii edecegimiz kitabmdan once Gelenek (istanbul: 

Agac; yaymclhk 1992) ad!yla miistakil bir risale de kaleme ahm~tl. 

Temas edecegimiz yaztlardan ilkinde gelenek ile modern arasmdaki <;atl§mamn 

-buna yaztmn mubtevas1 ac;1smdan modernlik ve postmodernlik c;ah§mas1m da 

eklemeliyiz- ashnda iki kavram arasmdaki jeneolojik alcrabah~ gosterdigi tezi 
i§lenmektedir. Bu yakla§liDa gore gelenek ve modernlik birbirine eklemlenen 

ortak formlara sabiptir. Ustelik gelenegin modern bir zeminde savunulmas1 da 
onun miisabakaJl ba§mda kaybettigini. gostermektedir. Gelenegin kendisini ta

mmlarken kar§lh olan bir 'oteki' yaratmas1 ve kendisini c;eli§ik bic;imde bu kar§1t 
'oteki' iizerinden ifade etmesi, kendisini bizatibi §ey (kendinde §ey) olmaktan · 

c;Ikanp lizatibi §ey (kendisi ic;in §ey) baline getirmektedir. DolaJlSiyla gelenegin 

ifade bic;imierini zahna degil de tezadma nispetle olu§turmasl, kendisini tezad! 

53 Yetik, a.g.e., s. 255. 

54 Yetik, a.g.e., s. 332-333. 

55 Arma~an Zaman Gazetesi'ne 1994 y1llnda verdi~i bir mulakatta kendisinin de ic;lnde bulundu~u 

80 ku~a~m1n bilim felsefesinden iran radikalizmine uzanan c;ok yonlu e~ilimlerlnl anlat.rken ~u 
ilgileride zikrediyor: "Bir ellerinde Guenon'un Modern Dimyanm Bunaltmt'nl co~kuyla okurken, 

di~erinde Bediuzzaman'm Muh8kemat'1m c;ozmeye c;ah~t1Iar. •• bkz. Mustafa Arma~an, Gelenek 
ve Modernlik Arasmda, istanbul: insan Yaymlan, 1995, s. 46. 



kar§ISmda algilamas1 demektir ki bu tezat modernlikten ba§ka bir §ey degildir. 

~oyle de denebilir: Benlik bilincine ermi§ olan gelenek artik modernlikten ba§ka 
bir §ey degildir. Modernlik gelenegin muhtevas1n1 massetmi§tir ancak aralarm

daki diyalektigin formu a~~mdan aym durum bu kez modernlik i<;in ge<;erlidir. 
0 da kendinde §ey olarak varh~. siirdiirmek isteyecek, ancak kendisi i<;in §ey 

olabilmek yani benlik bilincini geli§tirmek iizere kendisine kar§tt 'oteki' iizerin
den kendisini ifade edecektir. Bu kar§tt 'oteki' modernligm her §eye ragmen za

afim alttan alta kollayan ve tam anlam1yla massetmedigi unsurlandrr. Bunlar 
modernligin kendi bilincinin farkma varma siirecinde muhalefet dozlarm1 artrr
mt§ ve so nunda kendisini ortak bir ad altmda di§a vunnu§tur: Postmodernlik. 
Bu durumda "Postmodernlik kendi bilincine vardigmda modernligm yenilenmi§ 

formu, gelenegm yenilenmi§ ve lo.nlmaya ugram1~ muhtevast" olmaktadir. Do

layiStyla gelenek, modernlik ve postmodernlik arasmda vuku buldugu varsaytlan 
kopmalar, kavram jeneolojisinin talep ettigi formel balo§ a<;tsmdan bir eklem

lenmenin ifadesidir asbnda.s6 Armagan'a gore dii§iince tarihi dii§iince muhteva
lanru ilgilendiren kopmalann ashnda formel a<;tdan bir siir:ekliligi ifade ettigini 

gosteren Orneklerle doludur. KlsacaSI birbirine tezat te§kil eden dU§UnCe, kav
ram, alom veya zihniyet diinyalanrun kopma ve eklemlenme ta.rZlannm kendi

sini tarihte durmadan tekrar eden formel bir mann~ vardir ve galiba bu manbk 

Hegel'in tez-antitez-sentez ge<;i§liligme dayah diyalektik mantl~drr. 

ikinci dikkat <;ekmek istedigimiz yazt ise "Gelenege Donii§ <;:oziim mii?" ba§b~m 

ta§rmaktadir. Yazar'a gore gelenek muhafazakarlar ile modernistler arasmdaki 

en temel tarti§ma konusudur. Muhafazakarlar, ad! iizerinde gelenegin korun
ma ve ihyasrm, modernistler ise degi§tirilmesini talep ederler. Sanki duragan ve 

degi§ken kar§tsmda iki tedirgin miza<; <;atl§tyor gibidir. Armagan'a gore kadim 
olaru iyi ve giivenilir telakki edenler ile moderni iyi ve gerekli sayanlar arasm

daki bu <;eki§meyi bir sagduyu platformuna ta§tmamn zamaru gelmi§tir. Miiellif 

sorar: Her §eyden ewel gelenekten ne anlamahytZ? Guenon ve takip<;ilerinin za
man-iistii bilgelik olarak tarumlachklan Gelenek midir kast edilen? Bir kurum

la§mt§ otorite olarak gelenek mi? Adet, orf ve gorenek anlammdaki folklorik 
gelenekten mi soz ediyoruz? Ge<;mi§in fikri bir hareket noktas1 olarak ara<;sal

la§tlnlmt§ mirasma mt gelenek diyoruz? Armagan'm kitabt ozellikle Guenoniyen 

Gelenek kavrammdan soz etmedigi i<;in bu ya.zllarda gelenek taraftarb~ yer yer 
duraganhk yanlts1 olmak, her tiirlii degi§ime kar~n gelmek, ya da bu tiir tutum

lan benimseyen muhafazakarhk ile aym sayllmaktadir.Bazt yerlerde de gelenek 
tarihselciligin zorunluluk fikri kar§tsmda sakmcastz bir §ekilde devam etmesi is

tenen, bunun i<;in kendisine sosyo-killtiirel bir zeminin gerektigi dii§iinilltm bir 
olgudur. Bu yiizden Armagan'm kitabtru okurken gelenegin ge<;tigi her pasajda 

kavramm hangi anlamda kullamldi~dan ya da biitiin anlatnlan ku§atan kiilli 
bir gelenek kavramindan rm soz edildiginden emin olmahytZ. 

56 Armagan, a.g.e,, s. 13·14,17. 
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Her ne ise yukandaki tasnifte ilki ~mdakiler konumuzu dogrudan ilgilendir
medigi i~in Arrnagan'm sorusunu sadece Guenoniyen Gelenek hakkmda sorul
mu§· varsa}'lyoruz: "Guenoniyen Gelenege donii§ m~ mii?" Bu anlamdaki 
Gelenek kendisini modem diinyanm teza& §eklinde tammlaniakta&r ve mo
dem §artlann tiim bir kiiresel alemi belirleme giicii, Gelenegi tarihsel tezahiir
l~rinin bir tiir tecdit edilmi§ tekran §eklinde y~anmasllll miimkiin lo.lmamak
ta&r. <;iinkii arhk Gelenek diinya}'l §ekillendirici anlam ve giiciinii kaybetmi§, 
kendi i~ine kaparum§trr. Y~anan sadece ahi.r zaman alametleridir a.rtik. Fakat 
kutsal olan ile irtibabn modernle§meyle birlikte kollektif §uurdan ferdi vicdana 
indirgenme siireci Guenoniyen anlamdaki Gelenegin modem diinyada yeniden 
dogmasma elveri§li bir zemin hazrrlayacaktrr. Fakat bu evrede Gelenegin eski 
diinyada oldugu gibi bir sosyo-politi.k yap1 §eklinde tecessiim etmekten vazge~
mesi ka~lllllmaz olmakta&r. Bununla birlikte kalbi ve entelektiiel planda Gele
negin kayna~yla irtibat kurmamn daha miimkiin hale geldigi de anl~J.labilir bir 
ger~e~. <;iinkii bizzat modernligin i~ine girdigi kriz hayatta kalma}'l ba§armi§ 
bazi kalplerde hayabn anlamma dair ara}'l§lann artmas1 ve manevi ihtiya~la
n tatmin edecek altematif bir diinya i~in taleplerin yiikselmesi sonucunu do
gurmakta&r. Aynca bizzat Gelenegin ogrettigine gore modernligin yol a~n~ §U 
manevi kurakllk ortammda kutsala dogru atllacak en kii~iik bir ad.un bile ruhun 
kemali a~ISIDdan biiyiik bir odiille kar§J.lanacaktrr.S7 

Demek ki "Gelenege donii§ miimkiin mii?" sorusu arkada kahm§ bir tarihsel 
doneme ayn1 §artlanyla geri donmek anlammda degil de Gelenegin tarihsel ol
mayan metafizik ilkelerine tevecciih anlammda soruluyorsa cevap olumludur. 
Fakat Arrnagan'm 'muhtevada kopma, formda eklemlenme' konusundaki -ana 
fikri hatrrlan&gmda Gelenegin kalbine dogru biitiin bu tevecciihiin 'postmodem 
durum' balammdan miimkiin oldugunu kabul etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde 
modernlige koklii ele§tiriler getiren Gelenekselci Ekol'iin, "modern diinyadan 
sonra ne?" sorusuna postmodern soylemi de ~an cevaplar verme istidadmda 
oldugu yazilannda vurgulanml§ olurdu. 

Gelenekselci Ekol'e ait eserlerin Tiirk~eye terciime edilmesi ar&ndan bu :fik
riyabn nasJ.l algJ.lan&f;ml, nasJ.l_ tarb§J.ldlf;ml·, nasJ.l bir tesirde bulunup liangi 
neticeleri dogurdugunu tipik omeklerden kalkarak belirlemeye ~§bguruz bu 
klsrmda son bir metne yer vermek istiyoruz. "Tarih ve Hurafe: <;agd~ islam 
Dii§iincesinde Tarih Telakkisi" ba§ligmi ta§Iyan bu metin ~agd~ Tiirk ve islam 
dii§iincesi uzmaru ismail Kara'ya ait olup ilk §ekli 1998 yJ.lmda Dergah dergisin
de (sa}'l:IOs) yaymlarum§trr. Kara makalesinin konumuzla ilgili klsmmda §oyle 
yaz~yor: 

"Bo sonrasmda terciimeler vasttastyla Tiirkiye'ye gelen bir ba§ka islam (hatta 
insanbk) taribi yorumu "gelenek<;i" Guenon ekoliiniin yorumudur (R. Guenon, 

57 Armagan, a.g.e., s. 63-67. 
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M. Lings, F. Schuon, T. Burckhardt, S. Hi.iseyin Nasr, A. es-Sufi. -iran asill.J. 
olan Nasr haric; digerleri tasavvuf kanahyla mi.isli.iman olm~ ba1Jh entellekti.i
ellerdir-). Bu ekoliin Ti.irkc;eye terciime edilmesi, birbiriyle baglan1Jh olarak iic; 
onemli netice dogurrn:tl:§tur denebilir. Bunlardan birincisi, modernle§me tarihi 
boyunca Avrupa'nm, batt medeniyetinin, felsefeden sanata kadar iist diizeyde 
bir degerlendirme ve tenkidiniil Tiirkc;eye aktanlrm§ olmas1drr. Bu degerlendir
me ve tenkit ameliyesi ayru zamanda islam modernizminin de silo bir degerlen
dirme ve tenkitten gec;mesi manasma gelmektedir. ikincisi islam diinyasmdaki 
1slahat hareketlerinin oniinde en bi.iyiik engel olarak goriilen, bu yiizden en ge
ni§ ve etkili tenkit alanlarmdan_ biri haline getirilen tasawufun, ibn Arabffik
riyattnm yine modernle§me tarihi boyunca goremiyecegimiz Olc;iide iist bir ko
numa yerle§tirilerek ele almmas1drr. Uc;iinciisii -ki ele almaya c;ah§bguruz konu 
itibariyle en onemlisi budur- dinle "gelenek" (tradition) arasmda kurulan zaruri 
baglarla ~atta aynile§tirmelerle din, islam ve insanJik tarihinin kopuk halkalar
dan miite§ekkil bir saha olmaktan c;lkarllmas1drr. Burada din manasma da ge
len "gelenek" aym zamanda mutlak olarak tarihtir. Gelenekc;i ekoliin Tiirkc;eye 
aktanlmasmm, islfuni c;evrelerdeki problemli tarih tasavvurunu nasu etkiledigi 
koriusunda kon~mak en azmdan §imdilik erkendir. "58 

Gelenekselci Ekol'i.in Guenon'dan b~layarak modern Batt medeniyetine yonelt

tigi ele~tirilere, ozellikle Seyyid Hiiseyin Nasr'm islam modernizmi hakkmdaki 

menfl degerlendirmelerine yukanda ana hatlanyla degimni~tik. Aynca bu mii

tefekki.rlerin Gelenegin yiireginde genelde tasavvufu, ozelde de ibnii1-Arabi'nin 

eserlerinde dile gelen Vahdet-i viicut metafizigini gordiiklerini biliyoruz. Ekol'i.in 

Batth olan ya da Miisliiman bir vatanda dogup Batth egitim abm~ aydma an

lamh gelecek bir dil kullanarak Vahdet-i viiciidc;u doktrininin etkileyici bir ~er

hini ortaya koymu~ olduklan da kabul edilmelidir. Bu biiyiik ~erh sayesinde ib

nii'l-Arab1 adeta Gelenekselci soylem ic;inde yepyeni bir ifade tarzma bii.rii.nmii~, 

soylemin biitiin ana iikirleriyle biitiinle~mi~, arttk yirminci yiizyilin buhranh in

sanma bilgece konu~maya b~lann~hr. Bu hitabm Tiirkiye'detasavvufa ilgi ve/ 

58 ismail Kara, Din i/e Modemle!jme Arasmda c;agda!1 TUrk DD!1ftncesinin Meseleleri, istanbul: Dergah 
Yaymlan, 2003, s. 108-109; Zarcone da dikkate deger bulmu~ olmah ki, Kara'mn makalesine atrfla 

soz konusu iic; neticeye vurguda bulunuyor. Bkz. Thierry Zarcone, "Rereadings and Transformations 

of Sufism in the West", Fr.' dan trc. Juliet Vale. Diogenes, no.1.87, Vol. 47/3, Oxford: Blackwell1999, 
s. 119; Gelenekselci Ekol'e ait fikriyatm Tiirkiye'ye intikali ve tesirleriyle ilgili Mark Sedgwick'in goz

lem ve tespitleri de k1saca zikredilmelidir. Sedgwick, yukanda aynntllannl verdigimiz intikal siireci

ne ana hatlanyla de~indikten sonra ~u gozlemlerini aktanr: a) Gelenekselcilik -J. Evola gibi sagc1 

miiellifleri kapsad1g1 halde- Tiirkiye'de herhangi bir siyasi tesir yapmam1~t1r; b) Tiirkiye'dekl islam 
ilgisine do~nidan hitap eden -S.H.Nasr gibi· Gelenekselciler daha c;ok ilgi gormu~iir; c) Tiirkiye'de 

Gelenekselciligi gayr-1 islami bulanlann sergiledigi muhalefet -Z. Yetik orneginde oldugu gibi- mesela 

iran veya Kuzey Afrika'dakinden daha ~iddetlidir; d) Yo~un bir yaym faaliyetine ragmen Tiirkiye'de 
hlc;bir onemli Gelenekselci organizasyon bulunmamaktadlr. Tiirkiye'nin onde gelen Gelenekselcileri 

ferdi olarak faaliyet gosterir. Sedwick'e gore Gelenekselciligin Tiirkiye'de iki yonlii tesiri olmu~ur: 

Bunlardan ilki gayr-i muayyen say1da ferdi tasawufa meylettirmi~ olmas1; di~eri ise Bat1hla~mamn bii

yusiinden kurtulmu~ yeni ku~ak entelektiiellerin soylemine Gelenekselci fikirleri sokmu~ olmas1d1r. 
Bkz. Mark Sedgwick, Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of 
the Twentieth Century, Oxford: Oxford University Press 2004, s. 254-257, 339-340. 
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veya tepki duyan c;evrelerin dikkatini c;ekmemesi dii§iiniilemezdi. Kara'mn ele 

a}.maya c;ah§bf;i konu itibariyle en onemlisi gordiigu iic;iincii netice ise Ekol'iin 
soyleminde din ile Gelenek arasmda kurulan bagm siir~klilik arz eden bir tarih 

tasavvurunu giindeme geti.rmi§ olmasidlr. Ancak Kara"Gelenekc;i ekoliin Tiirk
c;eye aktanlmasmm, islfuni c;evrelerdeki problemli tarih tasavvurunu nasil etki

l~gi konusunda konu§ma"yt erken bulmaktadrr. 

Bi.I yazmm yaytnlandlf;l tarihten giiniimiize kadar gec;en on be§ yil zarfmda Gele
nekselci Ekol hakkmda yapilmi§ c;ah§malarm h1z kesmemi§ oldugu bir gerc;ektir. 
Ancak elinizdeki miitevazt sunumda bunlann bir dokiimiinii yapma imkfuundan 

mahrumuz. ~af;lda ele alacaf;lmlz akademik ara§brmalar bir yana, giiniimiize 
kad'ar terciimelere bermutat devam edilmi§ ve artik Ekol'iin iistatlarma dair oto
biyografik ve bibliyografik c;all§malar59 yam srra monografik eserler de6o Tiirkc;e

ye aktanlmaya ba§lanml§br. Bu arada sempozyumlarda sunulan bildirilerden61 

Geleriekselci fikriyabn tarb§Ildlf;l panellere62, akademisyenlerin periyodiklerde 
yaytnladl~ makalelerden63 serbest fikir dergilerinin Gelenek kavramt ve Gele

nekselcilik haklanda ozel sayt yahut dosyalar ne§retmesine64kadar c;e§itli etkin-
' likler "Tradisyonalist" giindemi canli tutmaya devam etmektedir. 

3· Alcadem ik c;all.§71lala.r 

Tespit edebildigimiz kadanyla Gelenekselci Ekol vefveya temsilcileri iizerine iic; 

doktora tezi yapilmi§tlr. Hepsi de ilahiyatc;Ilar tara:findan verilen bu tezlerin ilki 
Din Felsefesi alamnda olup Adnan Aslan tarafmdan haztrlanrm§br. 1995 yilm
da Lancester Universitesi'nde savunulmu§ olan tez 1998 yilmda ne§redilmi§6s 
ancak Tiirkc;esinin yaytnlanmasi ic;in sekiz yil beklemek gerekmi§tir.66 i:kjnci 

59 Msl. bkz. Seyyid Huseyin Nasr, Ebedi Hikmetin Pe!;inde, trc. Harun Tan, istanbul: insan Yaymlan, 

2007. 

60 Msl bkz. William Chittick, Seyyid HOseyin Nasr'tn Temel DO~Onceleri, trc. Nurullah Kolta~. istan

bul: insan Yaymlan, 2012. 

61 Msl. bk. Hiilya K090k, "Bat1'da "Sufizm" Meselesine Toplu Bir Bak1~·, (First World Congress for 

Middle Eastern Studies), Tasawuf, ilmi ve Akademik Ara~t1rma Dergisi, sy. 13, 2004, s. 231-264; 
Ad nan Asian, "Gelenek Nedir?", islam, Gelenek ve Yenile~me, I. Uluslararas1 Kutlu Do~um Sem

pozyumu, istanbul: iSAM Yay1nlan, 1996, s. 201-203 . . 

62 Msl. bkz. i. Kutluer, M.E. K1lu;, A. Asian, Seyyid HOseyln Nasr'da Gelenek, Tasawuf ve Dini qo
gulculuk, Bllim ve Sa nat Vakf1 Medeniyet Ara!jit!rmalan Merkezi, Notlar 1, Kas1m 2003, istanbul. 

63 Msl. bkz. Mehmet Evkuran, "Rene Guenon DO!jiuncesinde Temel Konu ve Kavramlar•, Bilimname, 

X, 2006/t, 93-115; Dilaver Gurer, "Gelenekselci Ekoi'Qn "Dinlerin ~kin Birligi" Anlay1~1", TUrk-is

lam Medeniyeti Akademik Ara~t1rmalar Dergisi, Konya, 2006/1, s. 129-134; Murat Demirkol, 

"Seyyid Huseyin Nasr'a Gore Ezeli Hikmet ve Geleneksel islam", A.O. ilahiyat FakUitesi Dergisi, 

51/2, 2010, 271-290. 

64 Msl. bkz. EskiYeni Dergisi, "Gelenek ve Yeniden Yorumlanmas1", Ozel Say1, sy. 16, 2010; Sabah 

Olkesl: 09 Ayllk KOitOr-Sanat ve Felsefe Dergisi, say1: 36, Temmuz 2013. 

65 Ad nan Asian, Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy: The Thought of John Hick 

and Seyyed Hosseln Nasr, Richmond: Curzon Press 1998. 

66 Adnan Asian, Dlnler ve Hak/kat: J. Hick ve S.H.Nasr'm Felsefesinde Dini 9ogulcu/uk (istanbul: 

iSAM Yaymlan, 2006. 
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doktora tezi Hiiseyin Yllmaz tarafmdan DinlerTarihi alamnda verildi.67 <;ali§ma 
daha sonra Tiirk~ede de yayWJan<h.68 U~iincii doktora tezi de aym iiniversitede 

Nurullah Kolta§ tarafmdan Kelam bilim ~almda veri.J.mi§ olup69 bu ~§ma da 
yakm ge~mi§te kitap olarak yaymla.nmJ§br. 7° . 

Adnan Aslan'm tezinden ba§larsak, ara§brmaci iki balomdan zor bir i§e koyul

IDU§ goriinmektedir. Birincisi din felsefesinin en belah problemlerinden biri 
olan dini ~ogulculuk meselesini konu edinmi§ olmas1, digeri de bu problemi 
John Hick ve Seyyid Hiiseyin Nasr gibi iki ayn medeniyetin ~ocugu iizerinden 

mukayeseli olarak ele almasiChr. Tahmin edilecegi. gibi Nasr'm dinlerin ~oklugu
na dair a~Iklamas1, yukanda ana hatlanyla temas ettigimiz, Guenon'daki Gele
nek, Schuon'daki sophia perennis ve Nasr'm Scientia Sacra kavramma dayan
maktadrr.71 Bunlan tekrar edecek degiliz. Aslan'm tezi hakkmda yapabilecegi.miz 

farkh §ey Hick'in dii§iinceleriyle mukayesesi i~inde Nasr'm tek hakikat, ~ok din 
meselesiyle ilgili tezinin ne olmacbgma i§aret etmek olabilir. Bu arada Aslan'm 
Nasr'm bagh oldugu Gelenekselci ogretinin a~Ikla.ma giicii hakkmdaki ele§tiri ve 
degerlendirmelerine lasaca degi.nmek yararh olacakb.r. 

Bilindigi. gibi din felsefesinde dinlerin hakikat ve kurtulU§ iddialanyla ilgili ola
rak ii~ ana kavrama miiracaat edilir: Hakikatin sadece mensup olunan diode 
bulundugunu ileri siiren ve oteki dinlerin babl oldugunu iddia eden dini dl§la

YJCili.k, Hakikati en list diizeyde temsil ettigmi ve oteki dinlere ait hakikatleri de 
z1mnen i~erdigi.ni iddia eden dini kapsaYJcilik ve biitiin dinlerin hakikatin bir yo

niinii farkh iislup ve formlar i~inde temsil ettigi iddiasmda olan dini ~ogulculuk. 

i§in i~ine kurtulu§ endi§esi girdigmde dinler ve hakikat konusunu tarb§mamn 
ne kadar varolu§sal bir vahamet arz ettigi. daha iyi anla§ilir. 

Adnan Aslan bili§im-ileti§im devrimiyle luzlanan kiireselle§me siireci ile dini 

~ogulculuk tezleril:!io giindem olU§turmasi arasmda ili§ki gormektedir. Nitekim 
Hick'in de kablcb~ iizere dinler aras1 ili§kilerin tarihte hi~ olm~cb~ kadar ge
li§mesi dinleri oteki dinler kar§lSmda teolojilerini. gozden ge~irme ihtiyac1 i~ine 

sokmu§tur. Daha a~lk bir ifadeyle kiireselle§me nasll ulusal slllirlan ortadan kal
drrcbysa teolojik slllirlan da ortadan kaldrrabilecektir. Bu siirecin dini ~ogulcu
luk fikri i~in ~ok uygun bir zemin hazrrlaru~ ortadadrr ve Hick'e bakilirsa artik 

67 Ge/enekselci Yakla~tmlar ve Dinse/ Get;erliligin Dogast, Seli;uk Oniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti

tusii, Dam~man: Prof. Dr. Mehmet Aydm, Kenya, 2002. 

68 Hiiseyin Yllr]'laz,Din/er Tarihinde Tradisyonel Perspekt;t: Ezeli Hikmet ve Dinler, istanbul: lnsan 
Yaymlan, 2003. 

69 Nurullah Kolta~. Battdaki Ge/enekselci Eko/'un Ketami Konu/ara Yakta~;tmt: Rene Guenon ve Frit

hjof Schuon Ornegl (Selt;uk Oniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Dam~;man: Prof. Dr. ~erafed· 
din Golciik, Konya, 2009. 

70 Nurullah Kolta~. Gelenekse/ci Ekol ve islam, istanbul: insan Yaymlan, 2013. 

71 Adnan Asian t;all~mas1nda Gelenekselci Ekol'iin (Kendisi kitab1 boyunca "Geleneksel Ekol" tabirini 

tercih ediyor) dini t;ogulculuk meselesine bakt~nyla irtibatJn1 iyi bildigi i~tin sophia perennis ve gelenek 

kavramlann1 miistakil bir ba§llk altmda ele almt~r. Bkz. a.g.e., s. 67-77. 
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her dinin teologlan i~in bu kiiresel §artlara uygun bir "kiiresel teoloji" in§a etme
~ vakti gel.mi§tir.72 Kiiresel ~pta bir yeni teoloji in§a etme bru;anst gostermek 
teolojide "Kopernik Devrimi" ger~ekle§tirmek demektir. Bu devrim ger~ekle§ti
ginde arbk her din kendisini merkeze koymaktan vazge~erek merkeze, Kopernik 
sisteminin Giine§'i gibi, biitiin dinlerin men§ei olan Tanrt'YI koyacakb.r.73 Hi
c~',in merkezdeki bu Tann'smm, yine Hrristiyanbgm Tann'st olup olmac:h~ ve bu 
tli,sanmm bir tiir dini kapsa)'lciliga gotiiriip gotiirmeyecegi aynca tartt§tlmt§br. 
Ancak Hick'teki Tann kavra.muun her hangi bir dinin teolojik Tann tasavvurunu 
a§ma iddiasmdaki "Real" (Mutlak Hakikat) kavrarmyla dogrudan ili§kili oldugu 
a~tktrr. Nitekim Hick'e gore ontolojik merkezdeki "Real"in mutlaklt~na kar§thk 
farl$h dinlerin iiili ve din tasavvurlan, merkezi hakikat ile baglantili olmasma 
ragmen mutlak degildir. Her din kendine mahsus zaman, mekan ve kiiltiir iza
fiyeti i~inde "Real"in nisbi bir tezahiiriinii dile getirir. Haddizatmda mutlak ha
kikatin ~e§itli dinlerde farklt isim ve stfatlar almas1 da tamamen fenomenolojik 
diizeyde ger~ekle§ir. Zaten Hick mutlagm tekligi ve dinlerin c;oklugu a)'lniDml 
da K<int'tan odiin~ alc:h~ numen-fenomen aymmma dayan9uacakb.r.74 

I 

Buna mukabil Nasr, hakikatin vahiy yoluyla geldigini kabul etmekte dini ha-
kikatlerin diizenlenmesi veya izafile§tirilmesinde be§eri inisiyatifi merkeze ko
yan tutumlan reddetmektedir. Dinlerin ~oklugu elbette bir ger~ektir; fakat bu 
~okluk Hick'in dii§ilndiigu gibi teolojilerin evrim ge~irerek smrrlanm ortadan 
kalc:hrmast §eklinde gelecekte ger~ekle§mesi beklenen bir ~ogulculuk projesin
den tamamen farklt bir anlam ifade eder. Dinlerdeki ~okluk her dindann kendi 
kutsahna baglthk kadar otekinin kutsallanna da saygt)'l getirmekte, dolaytStyla 
teolojik smrrlar samlanm aksine daha da belirginle§tirmektedir. Bu yiizden dini 

ogretileri degi§tirmek ne demek, her dinin kendi smrrlanm modem diinyada 
tabkim etmesi anlamh olacakb.r. Bu strurlara ragmen dinlerin a§lon bir haki
kati i§aret ettigi gen;egi ancak dinlerin havas kesimini ilgilendiren bir husustur 
ve bu konuyu avam-1 nas diizeyinde tartl§maya a~mak, kitlele·ri bu yonde iknaa 
~alt§mak ve halla bu tiir kafa kan§bran fikirlere muhatap etmek, dindar halkm 
manevi biitiiDliigiinii.n korunmast bakumndan hi~ de anlamh degildir. Ustelik 
bu hususlarla ilgilenmesi gereken elitler bile qteki dinlerin hilonetlerinden isti
fade ederken kendi dinlerine bagh kalmak sorumlulugundac:hr. Bu yiizden yapt
lacak i§ dini farklthklan izafile§tirerek ortadan kalc:hrmaya yonelik bir ~ogulcu
luk projesi_ ikame etmek yerine kutsah ve gelenegini yitirmi§ modem diinyada 
dinin toplumdaki asli i§levini canlanc:hrmak olmahc:hr. DolaytStyla Nasr'a gore 

bu meselenin ~oziimii ne ilam adalet ve merhameti hi~e sayan dini c:h§la)'lcthkta 
ne de Tann'dan· geldigi kabul edilen kutsal prensipleri hi~e sayan dini ~ogulcu
luktac:hr. <;oziim dinlerin ru;lan birligini Mutlak seviyesinde goren ve Geleneksel-

72 Asian, a.g.e., s. 124. 

73 Asian, a.g.e., s. 130. 

74 Asian, a.g.e., s. 156-159, 160-162. 
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ci Ekol'iin dile getirdigi "Biitiin yollar aym zirveye ula§rr" ger~egi.ni kabul eden 
ogretidedir.75 Anla§uan Nasr sophia perennis ogretisinden ~Ikan "izafi mutlak" 
kavramm1 esas alarak her dinin vahiyle belidenmi§ farkhllklar1n1 bu tiir giri§im
ler kar§Ismda dokunulmai saymakta, bu farkW..Iklarm korunmasrm biza:tihl ge

lenek fikri ~er~evesi.Ii.de gerekli gormektedir. Nasr'a gore Mutlak di§mda hi~bir 
§ey mutlak olamayaca~ i~tin vahiy yoluyla gel en dinlerin izafi mutlak oldugunun 
kabul edilmesi gerekir. Mutlak ya da izafi kavramlarmdan birini tercihe zorlayan 
ikilemi bu kavramla a§an Nasr, Adnan Aslan'm tespitine gore, "arketip" kavra
miyla da dinlerin ~toklugu meselesiyle ilgili izahrm peki§tirmi§tir. Buna gore her 
din kendine mahsus bir semavi arketipe (ayn-1 sa bite?) sahiptir ve varolu§unun 
ozgiin imkanlarmi tarihsel olarak tiiketinceye kadar tezahiirlerini bu arketipe 
sadik bi~imde siirdiiriir. DolaYJSiyla vahye dayal1 her dinin arketipi ile tarihsel 
tezahiirleri arasmdaki bag kopmadi~ siirece ozgiinliigiinii olu§turan smrrlara 
sadik kalmmas1 gerekir. Bu durum aym ilahl kaynaktan gelmi§ olmak bakimm
dan dinlerin a§km birligmi i§aret ederken, farkh semavi arketiplerin tezahiirleri 
olmak bakimmdan da teolojik farkhh~ ka~m11maz kilmaktadir.76 

Geleneksel Ekol'iin dinlerin ~oklugu ve ba§ka meselelere yakla§IIDiyla ilgili ola
rak Adnan Aslan'm bazi ele§tirel miilahazalan da bulunmaktadir; Geleneksel
ciligm nasu kar§uand:t~yla ilgili bir ornek olarak bu millahazalara lasaca de
ginmekyararh olacaktrr. Buna gore Gelenekselci Ekol modern insam muhatap 
alrrken ciddi bir ikilem i~indedir. Bir taraftan modernligin krizlerinden etkilen

mi§ muhataplan i~in dermamn kendisinde oldugunu iddia ederken diger taraf
tan fikirlerini bu hastahga yakalananlarm anlayamayaca~ tarzda ifade etmek
tedir. A~Ik~as1 Gelenekselci Ekol modern insana onun kai§I ~Ikb~ Gelepeksel 
bir iislup ve form i~inde hitap ettigi i~in bu ~eli§ik durum i~inde teklifleri mu
hatablm bulmamaktadrr. ikinci olarak Gelenekselci Ekol'iin gelenek ve kutsah 
yeniden ke§if ~gnsma insanli~n icabet etmesi aticak biitiin bir modern kiiltii
riin transformasyon ge~irmesiyle miimkiindiir. ;Bu yeryiizii <;apmda hakimiyet 
kurmu§ kiiltiirel alam kutsalm etki alanma <;ekmek ya da modern sekiilerle§
me siirecini tersine <;evirmek olduk~ zordur. DolaYISiyla Gelenekselci Ekol'iin 
oniine kendi ba§ma ba§aramayaca~ bir hedef koydugu soylenmelidir. U<;iincii 
olarak Gelenekselci Ekol biitiin gelenekleri dogru kabul etmekte, dinlerin ogreti 
ve ahlak planmda birbiriyle ~eli§en yonlerini gormezden gelmektedir. Mesela 
Miisliimanlar Hz. isa'nm (a.s.) Tann'nm oglu olmadigma inamrlarken Hrristi
yanlar aksini iddia etmektedirler. Geleneksel Ekol bunlardan yalmzca birinin 
dogru digerinin yanli§ veya her ikisinin de yanli§ oldugunu savunacak konumda 

degildir. Son olarak Asian, Gelenekselci Ekol'iin one <;Ikard!~ ibnii1-Arahl ve 
Meister Eckhart gibi dii§iiniirlerin Geleneksel oldugunu ve fakat Gelenekselci ol
duklannm kolayca ileri siiriilemeyecegini iddia etmektedir. 9iinkii bu ve benzeri 

75 Asian, a.g.e., s. 135, 139-140. 

76 Asian, a.g.e., s. 141-142, 180-181. 
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biiyiik d~iiniirler dinlere dl§andan bakarak degil, i~ten ve derinden bakarak 
fikir geli§tirmi§lerdir.77 

ikinci olarak saydlgumz, Hiiseyin Yumaz'm "Dinler Tarihinde Tradisyonel Pers

P_.ektif''iist ba§h~yla yaymladl~ Ezell' Hikmet ve Dinler ~dh eseri bu Ekol'iin Hin

dliizm, Budizm, Taoizm, Konfii~yanizm, Hrristiyanhk, Yahudilik gibi mukayeseli 
biiyiik diinya dinleri haklandalti yorumlanndan ziyade Gelenekselci din kavra
nn iizerine odaklanmaktadlr. Ekoliin din tasavvuru iizerine ~§mak Gelenek, 
philosophia perennis scientia sacra, meta:fizik ilkeler, modem diinya ele§tirisi, 
gelenek kar§l1l ve kar§1-gelenek akrmlan, dim ~ogulculuk, dinlerin a§km birligi, 

mtitlak ve izafi mutlak, varh~ birligi ... gibi temel konu ve problemler iizeri
ne ~§mak anlannna geldigi i~in Aydm olduk~ hacimli bir ~§mayla Ekol'iin 
neredeyse biitiin temel ogretilerini incelemi§tir. DolaYls1yla eser, Ekol haklanda 
genel ve tasviri bir okuma yapmak isteyenler i~in yararh bir metindir. Yazann 

Ekol haklanda ele§tirel bir yakla§tmi yoktur. Daha ~ok anlamayt esas alan bu ~
h§mada Aydln'~ §U genel tespitte bulundu~ goriilmektedir: Ekoliin entelektii
elleri haltikatin tekligi ve dinlerin ~oklu~ problemiyle ilgili izahlar geli§tirirken 
mutlakhk, zahir-bann aymnn, varh~ birligi ve a§klnltk §eklinde srralanabilecek 
dort kavrama dayannn§lardlr. ilkin Geleneksel miielliflere ·gore tiim dinler i~in 

evrensel ve aym olan bir mutlak merkez vardlr. Bu mutlak anlaYl§l ~e§itli din

lerde farkh farklt ortaya ~lkmakla birlikte hepsi de ger~ekte aym Mutlak'tan soz 

etmektedir. Sonu~ olarak biitiin biiyiik dinler tek olan Mutlak'm kendilerindeki 
yanstmalanm Goreceli Mutlak diyebilecegimiz bir nispet i~inde ifade etmi§ler
dir. ikinci olarak Ekol'iin entelektiiellerine gore dinlerin bir zahir bir de batm 
boyutu vardlr. Zahiri boyutta herkes tarafmdan o veya bu seviyede anla§Ilan ve 
ittiba edilen akide ve hukuk normlan·, ibadet §ekilleri yer ahr. Ba1lnl boyut ise 

sadece o dinin se~kinleri tarafmdan anla§Ilan evrensel yonii olu§turmaktadlr. Bu 

a~tdan baklldl~da dinler zahiri bi~imleri a~1smdan birbirinden farkh, evren
sel ozleri itibariyle de birdirler. U~iincii olarak biitiin biiyiik geleneklerin ba1lnl 

oziinde bir meta:fizik ilkeler biitiinii, temel bir meta:fizik ogreti vardlr: Varh~ 
Birligi. Bu o~etinin miintesipl~ri kozmi.k varolu§U birlik-~okluk kavramlanna 

ba§vurarak a~ddadl~ i~in dinlerin fenomenolojik plandalti ~oklu~u tecellinin 
kayna~ olan a§km birlige baglamaYl ogretinin bir sonucu olarak gormektedir. 
Nihayet a§klnltk kavrann baglammda Gelenekselci Ekol hem dinlerin oziinde

ki haltikatin esasen zaman ve mekan otesi a§kln ilkeler olmas1 hem de dinlerin 
ortak kayna~m A§kln Varltk olmast anlannnda bu kavrann slk stk vurgular.78 

Yukanda temas ettigimiz gibi ii~iincii doktora tezi Nurullah Kolta§ tarafmdan 
kelam bilim dalmda verilmi§tir. Kolta§ once tasavvuf bilim dahnda Geleneksel 

77 Asian, a.g.e., s.150-151. 

78 HOseyin Yllmaz, Dinler Tarihinde Tradisyonel Perspektif:Ezefi Hikmet ve Dinler, istanbul: insan 
Yaymlan, 2003, s. 378-379. 
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Ekol'iin ikinci biiyiik miitefekkiri iizerinde yiil<Sek lisansrm79 bitirdikten sonra 
doktorastm kelam bilim dalmda tamamlarru§, tezinde Ekol'e bu perspektiften 

balam§tlr. Esas itibariyle Rene Guenon ve Ffithjof Schuon i:imeginde yapthm§ 
olan ~§manm kitabm yanstru olu§turan ilk bi:iliimii bu iki entelektiielin hayan, 
dii§iincesi ve eserlerine aynhm§tlr. Merhum Frithjof Schuon'un e§i Catherine 
Schuon ile gi:irii§melerin eserin birinci bi:iliimiine biyografik ac;tdan i:izgiin kat

kt sagladt~ anla§tlmaktadtr. Aynca c;ali§ma siirecinde miiellifin Seyyid Hiise
yin Nasr ile yiiz yiize fikir teatilerinde bulundugu ve iistadm kitaba bir i:insi:iz 
yazdtgrm ekleyelim. Nasr, kitabm miiellifini "Yazar, Gelenekselci eserlere ili§kin 
tafsilath bilgiye haiz bir ilim adarru ve dii§iiniir olup bu ekole ait baZI eserleri 
Tiirkc;eye terciime etmi§ bir Gelenekselcidir." ciimlesiyle takdim etmekte, kita

bm "Geni§ bir kabul gi:iriip Tiirkiye dahil islam aleminin her seviyede sahib ha
kikatini yeniden ifade durumunda oldugu tarihin bu i:inemli di:ineminde Tiirk 
entelektiiel hayatlmn geli§iminde i:inemli bir rol oynamasm1" dilemektedir. 80 Bu . . 
takdim vesilesiyle Kolta§'m William Chittick'ten Seyyid Hiiseyin Nasr'm Temel 
Dil$iinceleri (istanbul: insan Yaymlan, 2012), Frithjof Schuon'dan Yanszmalar 
(Hece Yaymlan, 2006), Seyyid Hiiseyin Nasr'dan Yol $iirleri (istanbul: insan 
Yaymlan 2003)Jean-Louis Michon ve Roger Gaetani'den A$k ve Hikmet Yolu 
Tasavvuj(istanbul: insan Yaymlan 2012) gibi Gelenekselci Ekol'iin i:igretilerini 
konu edinen kitaplan Tiirkc;eye kazandtrdt~m belirtelim. 

Kitabm kelam geleneginin ilahiyyat, niibiivvat ve sem'iyyat denilen i.ic; temel 

disiplinini (usill.-i selase) Gelenekselci Ekol'iin mi.itefekkirleri ac;tsmdan incele
yen ikinci bi:iliimii Allah'm varh~ ve s1fatlan, isbat-1Vacib, cevher-araz, kader 
ve irade hiirriy~ti, hiisn-kul?h,isbatii'n-n~biivve, meleklerin ve ahiret hayabrun 
mahiyeti gibi meseleleri ele almaktadrr. Bir dinin akide, ibadet ve ahlak deirilen 

iic; boyutundan kelam ilminin mevzuunu te§kil eden i1ki hakktnda Gelenekselci 
fikirlerin tespiti i:inemlidir. Mamafih bu ekoliin kurucu iki simasmm islam ente
Iektiiel geleneginde a<;Ikc;a ibnii'l-Arabi ve ekoliinii imtisal eden temel yakla§rm

lan hesaba kabldt~nda onlarm ogretilerini islam kelam geleneginin miimes
silleriyle ayru fikir platformunda ele al1p degerlendirmek hayti gii<,;tiir. Nitekim 
gerek vahdet-i viicuda dayah ontolojileri gerek zevki bilgiyi nazari bilginin onli
ne gec;iren epistemolojileri ve gerekse kelamcilarm Allah'tan ba§ka her §eyi cisim 

cevheri kategorisine dahil eden gorii§lerine kar§llik, varhk hiyerar§isi ogretisine 
dayanan kozmolojileri bu mi.itefekkirleri kelam gelenegiyle ortak bir referans 
c;er<;evesind~ degerlendirmeyi giic;le§tirmektedir. Eger kelam ilminin bi.iyiik 
dii§iiniirlerini hesaba katan bir degerlendirme yapilacak olsaydt Gelenekselci 

Ekol ile geleneksel kelam alimlerinin fikirlerini mukayese etme zarureti kitab1 
oldukc;a 'cedeli' bir atmosferde telif etmeyi gerektirecekti .Bu vesileyle Gelenek-

79 Nurullah Kolta~. FrithjofSchuon; Hayatt, Eserlerive Tasawufa ili!ikin Gorii!ileri, Sel9uk Oniversite
si, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Dam~man: 009. Dr. Dilaver Gurer, Konya 2003. 

80 Seyyid Hiiseyin Nasr, Gelenekselci Ekol ve istam'a 6ns6z, istanbul: insan Yaymlan, 2013, s. 10· 
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selci Ekol'iin bu iki biiyiik simasmm kendi tezlerini ortaya korken -bazi istisnru 

de~er di§mda- Miislii.man kelamcilar gibi Miislii.man "fel asife" konusunda 
neredeyse ka)'ltsJ.Zhk denilebilecek bir tu11lm izlemi§ olduklanru belirtmek gere
kir. "Felasife"yi Geleneksel yaprmn i<;ine katacak ve islam entelektiiel gelenegini 

kelam.:felsefe-tasavvuf ii<;lii sa<; aya~nda degerlendirecek olan Seyyid Hiiseyin 
~asr'dir. Kolta§'m <;ah§masma Seyyid Hiiseyin Nasr'1 da:hil etmemi§ olmas1 bu 
sebepten <;ok daha zengin bir veri tabamyla tezini i§leme imkamndan kendisini 
mahrum brraknn§trr. 

Soziinii ettigimiz metodolojik gii<;liigiin farkm.da goriinen Kolta§, Gelenekselci 
ogretileri biiyiik Miisliiman kelamcilarm iirettikleri teoloji gelenegiyle mukayese 
e~ek yerine Ekol'iin kelam ilminin geleneksel mesail ve vesailine tekabill eden 
gorii§lerini nakletmek dogrultusunda tezini planl~trr. Valaa ozellikle Schu
on'~ felsefi meseleler gibi kelam meselelerine de bir tez <;apmda ele almmas1 
gereken ilgin<; yakla§tmlan bulunmaktadir. Bu yakla§rma bir ornek olarak kelam 
gelen'egmde <;ok onemli bir yer ihraz eden isbat-1 vacib meselesini ele aldi~"
Tann Varhgm1p ispatlan Uzerine" ba§hkb. makalesi 'zikredilebilir.81Bu makale
de Schuon insan ak1rmn Mutlak'm kesinligiyle ortii§tiigiinii ileri siirmekte, buna 
bagh olarak Tann')'l ispat eden delillerin kesinlik degerini kabul etmekte, her 
§eye ragmen kesinligi reddeden ki§ilerin kendilerini klyasm icap ettirdigi akli 

zorunlulu~ iistiine <;Ikardi~m ileri siirmektedir. <;iinkii Schuon'a gore manevi 
sistemde bir ispat onu anlamak isteyen ve bu istek vasttastyla onu zaten bir dere
ce anlamJ§ insan i<;in faydah olabilir; herhangi bir ispat imkamm kabule yana§
mayan veya varhktaki derin illiyeti kavrayamayan kimse i<;in ispatm hi<;bir pra
tik faydas1 yoktur. Bu millahazalar <;er<;evesinde Schuon ontolojik, kozmolojik, 

teleolojik ve mistik delil tarzlarrm ele ahr ve degerl.~n~~ Bab'da St .. Anse~'e 
nispet edilen ontolojik delile yapilan,bir kavramm varli~n o kavramJD nesnel 
kar§lh~ zorunlu olarak i<;ermedigi §eklindeki itiraza Schuon'un cevab1 §Oyle
dir: Bu husus kavr.amJna gore degi§ir. Bir fenomene ili§kin kavram i<;in bu dogru 
olabilir. Ancak kavram bir ilkeye ait ise o zaman durum degi§ir. Yani ontolojik 
delilde yer alan "miikemmel varhk" kavrammdaki varhgm bilfiil varolmama
smm miikemmellikle <;eli§ecegi, bu yiizden kavramm varolU§U zorunlu klldi~ 
§eklindeki <;tkanm, oyle anla§iliyor ki, Schu'on'a gore,"Varhk vardir" ilkesiyle 
ilgilidir .. Aym §ekilde Schuon kozmolojik delille ilgili olarak miimkiin sebep
ler zincirinden Tann'ya st<;rama)'l, bilinmeyen sebeplerin bo§lu~u Tann ile 
doldurmak §eklinde ele§tirenlere kar§l da bu argiimanm saglamh~ savunur. 
Schuon'a gore eger sebepler zincirini yatay yani fiziksel degil de dikey olarak ta

savvur edersek, yatay sebepler zincirinde bilmedigimiz i<;in bo§ kalan yeri rann 
kavramJ ile doldurmu§ olmayacak, tii.m mii.mkiin fizik sebepler i<;in metafizik ilk 
Sebep olan Tann kavramma anlamh bi<;imde ula§IDI§ olaca~z.B2 Makalesinde 

81 Frithjof Schuon, Varllk, Bilgi ve Din, trc. $ahabettin Yal~tn, istanbul: insan Yaymlan, 1997, s. 87-

94. 

82 Schuon, a.g.e., s. 89-90. 



diizen, denge ve estetik kavramlanna dayah teleolojik delile ozel bir onem at

feden Schuon'a gore denge ve diizenden yoksun sa~ma bir aJ.emden soz etmek 
anlamh olsaydJ. bizzat aklmuzm varhg-t sa~ma olurdu. Mistik ispat yolundan da 
soz eden Schuon, duyu-iistii varhk alanma ait tecriibelerin ispat edilemeyecegi 

yoniindeki itiraza da ·bu tecriibeden soz eden biiyiik insanlann entelektiiel ve 
abllli donarumlanna bakarak karar vermenin a1o.lhca olacagun ileri siirmekte

dir. <;iinkii bu donaruma sahip insanlann bir talo.m hezeyanlardan hakikatmi§ 
gibi soz ediyor olma ihtimalleri ciddiye ahnmayacak kadar dii§iik bir nispettedir. 
Aym durum peygamberlere vahyin geliyor olu§u baglammda da ge~erlidir. 83 

Gelenekselci Ekol hakkmda yapllrm§ yiiksek lisans tezleri ise azunsanmayacalc 
sa)'ldadJ.r. Bunlardan tasavvufbilim dahnda; Nurullah Kolta§'m yukanda zikret

tigimizFrithjofSchuon; Hayatl., Eserleri ve Tasavvufa jz~ki.n GOri4leri (2003), 
ibrahim <;elik'in Gelenekselci Ekol'iin Tasavvufi GOri4leri (2007), Betiil Ozel 

<;i~ek'in Frithjof Schuon'un Hayatl., Eserleri ve Tasavvufi GOri4leri (2007; Be
till Ozel <;i~k aynca Martin Lings'in Yirminci Y'tizyzlda Bir Veli adh eserini yeni

den Tiirk~'ye kazandrrrm§tlr. istanbul: Sufi Kitap 2009); Kelam bilim dalmda, 
imran <;elik'in, Seyyid Hiiseyin Nasr'zn jslamMezhepleri, Fiki.r tie Siyaset Ekol

leri Uzerine Dii§iinceleri (2oo8); islam Felsefesi bilim dalmda, Serap Klh~'m, 
Philosophia Perennis Kavram1 A<;zszndan jbn Miskeveyh'in El-Hikmetii'l-Ha

lide'si (2007;bu <;ah§ma ibn Miskeveyh ve Ezeli Hikmet adJ.yla ne§redilmi§tir. 
istanbul: insan Ya)'lDlan 2012), Bahar Arslan'm, SeyyidHiiseyinNasr'znjslam 

Felsefesi (2013); Din Felsefesi bilim dalmda Saadettin Sag'm, FrithjofSchuon'da 
Din Kavramz (1998), Nazun HasrrCl'nm, Seyyid Hiiseyin Nasr 'a GOre jszam 

ve Modern Diinya (1999), Aykut Kii~iikparmak'm, Seyyid Hiiseyin Nasr'a Gore 
Gelenek (2068), ~ahattin Kaya'Iiin, Seyyid Hiiseyin Nasr'zn Dini Qe~itlilige Ba ... ·. 
kz§z (201o ), Recep Atlci'nm, Seyyid Hiiseyin Nasr'da DinselQogulculuk (2013), 
Din Sosyolojisi bilim dahnda, Sinan Akdogan'm, Gelenekselci Ekol'e Gore Din 

ve Modernle§me: Rene Guenon Ornegi (2010), Erol Sungur'un, Seyyid Hiiseyin 
Nasr'a GOre Gelenek ve Modernlik (2010), Felsefe Tarihi bilim dalmda Numan 

Rakipoglu'nun, Gelenekselci Ekol ve Modernizm Ele§tirisi (2008), Sosyoloji 
bilim dalmda, Taha Burak Toprak'm, Rene Guenon'da Dogu-Batl. Kar§1tlzg1 ve 

Modernite Ele§tirisi (2009) ba.§hkh tezleri zikredilebilir. 

D. B~tirirken 

<;ogunlugunu ihtida ederek Miisliiman olmu§ Batih entelektiiellerin olu§turdugu 

ve giiniimiiz Tiirkiye'sinde Gelenekselci Ekol olarak anllan hareket, ger~ekle§tir
digi goz ahc1 telif hamlesiyle sadece nitelik a~1smdan degil nicelik a~1smdan da 

etkileyici bir performans sergilemi§tir. Ba.§ta Rene Guenon ve Frithjof Schuon 

83 Schuon, a.g.e., s. 91-93. Kolta~ kitabmda isbat-• Vacib'le llgili olarak ~;ok daha muhtasar-motid 
bir telif usulunii tercih eder. Kr~. Nurullah Kolta!?. Gelenekselci Ekol ve islam, istanbul: fnsan 

Yaymlan, 2013, s. 135-137.5 
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olmak iizere Gelenekselci Ekol'iin onde gelen miitefekkirleri bir yandan evren

sell;>ir hakikat ogretisi talim ederken diger yandan da modern Bah'YJ. radikai bi
~imde ele§tirdiler. Soz konusu entelektiieller, bizzat ic;in,den c;lkbklan Bahh sos

yo-killtiirel ortamm hie; yabancisi olmadJklan, Bah'YJ. kuran inane;, fikir ve ahlak 

~egerlerini c;ok iyi bildikleri, nihayet modern diinyanm ic;inden gec;tigi degi§im 

Sfuec;lerine vak.Ifbulunduklan ic;in genellikle bir bilgi-ileti§im problemi ya§ama

ddar.KullandJklan dil Bah teolojisi, felsefesi, bilimi ve sanatlna dair temel ifade 
formlanm daima hesaba katan yahut hitabeti bu ifade formlanna ahflar yaparak 

yiikselten i.mkaruan ic;inde barmdmyordu. Dola}'lsiyla sahici bi.r Batd1 teolog, bil

gin ya da filozofun zihninde hie; bir etki uyandrrmamas1 dii§iiniilemezdi. Mutlak 

hakikat, ezeli hikmet, Gelenek, kutsal bilgi, fitri din, dinlerin a§km birligi, dinin 
esoterik hakikati, manevi aydmlanma, metafizik ilkeler, vahdet-i viicud, inisiyas:.. 

yon, geleneksel medeniyet, kozmolojik ogretiler, geleneksel bilimler ... §eklinde 

uza}'lp giden bir terminoloji Aydmlanmac1 zihin ah§kanhklan ic;inde egitilmi§ de 
olsa ])ir Batdt'ya hitap etme imkannn bir bic;imde bulabilmi§tir. Bunu gosteren 

gee; orneklerinden biri olarak tam bir Gelenekselci alan Seyyid Hiiseyin Nasr'm 

1981 }'llmda Bah'da oldukc;a itibarh alan "Gifford Lectures" serisinde konferans 

vermi§ ilk Miisliiman olu§u gosterilebilir. Bunun sebebi Gelenekselci entelektii

ellerin sadece Dogu'dan gelen maneviyah degil, modern Bah'mn dim gelenegini 

ve modern f.elsefelerini iyi bilmesidir. Bu entelektiieller Batili muhataplarma bir 

hikmet ve maneviyat kayb1 uyans1 yaparken islam'm ibrnii'l-:Arabi'sinden bah

setmek durumunda iseler biiyiik Miisliiman mutasaVVIfiru Bah'nm Meister Eck

hart'tyla mukayeseli olarak tarutabilecek kalibredeydiler. 

Gelenekselci Ekol'iin iki biiyiik kurucu lideri tarafindan etkili tarzda ortaya ko
nan ogretiler, iyi egitim alrm§, gayretli, ze.ki ve "Dogu).u" bir Miisliimpn entelek-· · 

tiielin, SeyYid Hiiseyin Nasr'm kaleminde yeni bir etki alam olu§turmU§: bti kez 

Bah'da tahsil gormii§, ingilizce okuyup yazabilen gene; Miisliimanlar geleneksel 

hitabm dogrudan muhataplan haline gelmi§lerdir. Nasr esas itibariyle Guenon 

ve Schuon'un temel fikirlerinin etkili bir yorumcusudlir ancak onda yeni alan 

Gelenekselci ogretileri islam gelenegi ve medeniyetine uygulama ve aslmda 

yeniden iiretme ba§ansidlr. Art1k ideal ve gerc;ekleriyle islam dini, kelam-fel

sefe-tasavvuf sac; ayaklan iizerinde yiikselen islam entelektiiel gelenegi, diinya 
bilim tarihine anlamh katkdanyla islam bilimi, geleneksel maneviyatln este

tik ifadesi olarak islam sanah ve biitiin bu tezahiirlerin dol yatagx olarak islam 

medeniyeti,onun eserlerinin miistakil hirer konusunu te§kil edecektir. Ote yan

dan iistatlan gibi Bah medeniyetinin kadim ve modern tarihi.ne alan vukfifiyeti 

kendisine modern diinya ele§tirileri ic;in gereken birikimi fazlas1yla s~glami§tlr. 

Kendisinin Modern diinyamn ele§tirisi baglammda bazt onernli katkl ve giincel

lemeleri soz konusu olup bunlar ozellikle modern diinyamn ic;ine girdigi ekolojik 

problemlerle ilgilidir. Biitiin bunlann yam srra diinya}'l dola§an Miisliiman bir 

entelektiiel olarak islam diinyasmdaki fikir ak.Imlan iizerine Gelenekselci yorum 
ve ele§tiriler geli§tirmek ic;in de yeterli bilgi, gozlem ve deneyime sahip oldugu 

hususu izahtan varestedir. 



Gelenekselci ogretilerin Tiirkiye'ye intikali <;ok karma§J.k bir siire<; i<;inde ger
<;ekle§mi§ degildir. islamct fikir <;evrel~rinde 6o'h yillardan itibaren ba§layan 
ve 701erde alabildigine lnz kazanan terciime faaliyeti islam diinyasmm <;e§itli 
havzalarmda etkili olmu§ bilgin ve dii§iiniirlere ait <;ogu Arap<;a eserin obur bir 
i§tahla Tiirk<;eye kazandmlmasmi saglam.I§b.r. 8o'lere gelindiginde terciime ya
ymlar yelpazesi biraz daha geni§lem.i§, bu kez Bah dillerindeki eserlere dogru 
a<;Ihm sergilem.i§tir. 0 donemin <;ogu gen<; nesil islamctlarmda gelenek demek 
taklit demekti ve esas olan Kur'an ve siinnetin yeniden tahkikine dayah g~r<;ek 
islam' a donmekti. Selefi, Islah<;t ve devrimci bir<;ok renkleri olan bu yeni-islam
ctlJ.k a.knn.larmda ortak olan Kur'an ve siinnete donii§ temas1ydi. Ancak ortak 
olan bir §ey daha vardt: Bah emperyalizmine, dolaJIStyla Bah medeniyetinin 
dini, ahlaki degerlerine, ozellikle islam diinyasmm iizerinden silindir gibi ge<;en 
siyas1 inisiyatifine kar§I olmak ve fikrl planda Bab medeniyetini ele§tirmek. Ter
ciime literatiirdeki Modern Cahiliyye nitelemeleri elbette <;ok yeni ve <;ok etkiliy
di. Ancak Bah medeniyeti ve modern diinya hakkmda derin bir vukU.fiyeti yanst
tan, entelektiiel kalibresi yiiksek ve isl3.ml duyarhga dayah yeni bir literatiir ke§f 
edildiginde buna ilgisiz kahnamazdi. Ve oyle de oldu. islfunct yaym <;evrelerinin 
terciime faaliyeti konusundaki o inan!lmaz dinamizrni kendini yeniden ispatladi 
ve 8o'li yillarm ba§mdan itibaren alenen bir Guenoniyen fikirler ajandas1 olu§
maya ba§ladi. Modern Dilnyamn Bunalzmz, Dogu ve Batz gibi eserlerin islamc1 
fikir <;evrelerinin tarh§ma giindemine nastl etkileyici bi<;imde girdigini bu sab.r
larm yazan da kendi yeti§me <;a~ deneyimlerinden bilmektedir. 8o'li yillarm or
tasmdan itibaren Gelenekselci eserlerin yaymlanmas1 yeni bir ivme kazanacak, 
90'h yillardan itibaren Geleneksel Ekol'e gosterilen ilgi yiikselerek belirgin bir 
hal alacak, iki binli yillar boyunca da artlk Ekol hakkmda fikir yiiriitmeye imkan 
verici bir yaym birikimine ula§:Ilacakb.r. 

Ezciimle bu intikal siirecinin ba§mdan itibaren Gelenekselci Ekol'in modern 
diinyanm bunahrm veya modern insanm <;J.kmazmt dile getiren ele§tirileri, han
gi islamc1 fikriyata egilim duyuyor olursa olsUii miitedeyyin kitap okurlanmn 
ilgisini <;ekmi§tir. Bu ilginin popiiler goriiniimlerinde Gelenekselci miielliflerin 
-Nasr hari<;- ihtida etm.i§ Bahh miisliiman olmalannm pay sahibi oldugu da soy
lenmelidir. Ancak Gelenekselci entelektiiellere ait eserlerin yaJinlanmasmdaki 
siireci ve bu eserlere giderek artan ilgiyi belli bir ol<;ekte izlemek miimkiin iken 
onlarm kitaplarmda yer alan ogretilerin Tiirkiye'deki <;agda§ islam dii§iincesi 
<;evrelerinde nastl bir etki yaph~ tespit etmek o kadar kolay degildir. Yuka
nda da belirttigimiz gibi belki bu eserlerdeki modern diinyanm ele§tirisine dair 
temalar <;e§itli Miisliiman fikir <;evrelerinin daima ilgisini <;ekmi§, belli bir etki
ye sahip olmu§tur. Ne var ki mesele Geleneselci Ekol'iin Gelenek, ezell bikmet, 
dinlerin a§km birligi, vahdet-i viicut<;u tasavvuf ogretisi gibi "esoterik" temala
nna gelip dayanrugmda bu ilginin herkes iizerinde aydinlatlct bir I§J.k etkisine 

sahip olmadi~, bazt okuyucuda mesafeli durma hissi, belki tedirginlik doguran 
bir alacakaranlJ.k etkisi olU§turdugu ve batta kesin ve keskin bazt tepkilere yol 

a<;h~ gozlenmektedir. Bu ilgi, etki ve tepkinin orneklerine bildiri metninde fikir 
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verecek kadanyla yer verdigimizi saruyoruz. 6zellikle Nasr'm dogrudan islfuni 
teriD:IDoloji kullanarak ortaya koydugu Geleneksel islam yorumunda Yeni-Veh
habi, Yeni-selefi, 1slah~1 ve devrimci islam anlayx§larmi saf halleriyle gelenek 
kar§Itl gormesi ve modernist islam dedigi, islam'I modern felsefe ve ideolojil~rin . . . . . . . . ._ 

~vramlan I§Igmda yorumlayan akimlan kar§I-gelenek~i ilan etmesi Guenoni-
yen terminolojinin smrrlarm1 zorlad!gx intibami dogurmu§ ve kendisini bu akim
lardan birine yakin hisseden okurlarda yiiksek sesle ifade edilmemi§ bir tepkiye 
yol a~rm§t:lr. 

Akademik ~evrede ozellikle ilahiyat~I ara§t:lrmacilarm Geleneksel Ekol' e goster
digi, ilgi de dikkat ~ekicidir. Felsefe, kelam, tasavvuf, dinler tarihi gibi alanlarda 
~ah§an bir~ok gen~ ara§t:lrmaci yillanm Gelene~elci Ekol'iin fikriyat:lm aula
maya hasretmi§, bu konuda yiiksek lisans ve doktora tezleri yazrm§t:lr. Ortaya 
~Ikan.hasilanm Gelenekselci Ekol ile ilgili daha ileri ara§t:lrmalar i~iil degerli bir 
birikim olu§turdugu keslndir. Ancak mesela heniiz Guenon'un Dogu ogretile
ri haklanda yazd!klanna egilen bir mukayeseli dinler tarih~isi ~Ikmi§ degildir. 
Muhtemelen bqyle zor bir i§e talip olan ara§t:lrmac1 sadece dinler tarih~isi olma
mn yetmeyecegi bir yontem sorunu ya§ayacak, fakat bu sorunu a§t:lgxnda mu
kayeseli dinler tarihi ~ali§mamn farkh derinliklerini ke§f edecektir. A:Ym §ekilde 
bir tasavvuf ara§t:Irtnacisl Geleneksel Ekol'e yon veren vahdet-1 viicftd, meratib-i 
viicO.O, ·a.'yfui.:j sabite, zuhftr.ve tecelli, tahakkuk ... gibi Thriii'l-Arabici ogretile
rin Gelenekselci metinlerdeki kar§Ihklarmi tespit ederken yahut ibnii'l-Arabi'yi 
Gelenekselci terminoloji I§Igxnda okurken ~eyh-i Ekber'i belki daha derinden 
anlama imkaru yakalayabilir.Yine mesela islam felsefesi ~ah§an biri Seyyid Hii
seyin Nasr'm yazd!klanm okurken farknlda olmadan kazandJgx nebevi felsefe 
perspektifiyle belki de ibn Sina'yi farkh bir I§Ik alt:lnda gormeye ba§layaca.kt:lr. 
~imdiye kadar yapilan akademik c;ah§malara elbette medyun-1 §iikramz. Art:lk 
Gelenekselci literatiirii manevi vatammxzi bor~lu oldugumuz Selc;uklu-Osmru:;th 
mirasllllll klasikleriyle mukabele etme~ ya da bu klasikleri Gelenekselci lite
ratiiriin I§Igmda yeniden yorumlamanm srras1 gelmi§tir. Boyle bir yoneli§in, is
lam entelektiiel gelenegini yeniden ke§f etmeye yonelik ilmi ve :fi.kri ~balanmiZa 
yeni baki§ ac;Ilan saglamas1 umulur. · 


