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TÜRK YE’DE
AYDIN KADINLARIN D N ANLAYI"I*
Mustafa TEK N**
INTELLECTUAL WOMEN’S UNDERSTANDING OF RELIGION IN TURKEY
Relation between intellectual and religion is very interesting. Specially intellectual women’s understanding of religion is more important in Turkey. In this article, we
studied intellectual women in three categories. These are modernist, traditional and
Islamist intellectual women. We know that there are different understandings of religion.
The sources of these differences are social, cultural conditions, sexuality and external effects.
Modernist intellectuals’ understanding of religion base on reduction. According to
them, religion must change. Religion must take into consideration modern idea. In this
context, the key words of modernist intellectuals are positivism and sociological truth.
Synthesis is the most important quality in the traditional intellectuals. They always emphasize traditional understanding of religion. They appreciate social values and forms
the process of modernization in Turkey. As far Islamist intellectuals, they comprehend
religion as codes of meaning of societies. Islamist intellectuals oppose reduction and
synthesis. The whole intellectuals do not appropriate understending of formalistic religion.

A. G R
Bir fenomen olarak din, tarih boyunca olduAu gibi bugün de yoAun ilgi odaA@ ve
tart@<ma konusu olmaya devam etmektedir. Bilhassa Tanzimat’tan bu yana din baAlam@nda ya<anan tarihsel ve sosyolojik deneyimler ciddi ara<t@rma konusu olmay@ hak
etmektedirler. Bugün de din olgusu, hakk@nda kimi streotip yarg@lar sürdürülse de
toplumsal deAi<im, dönü<üm ve k@r@lmalar@n paralelinde 20-30 y@l öncesine bak@<la,
daha farkl@ alg@lay@<lar@n konusu olarak tezahürlerini göstermektedir. Bu baAlamda
dine daha entelektüel bir yakla<@m sürecine girildiAini söylemek mümkündür.
Din anlay@<lar@n@n daha öncesine göre popüler bir anlat@m@n konusu olmaktan
ç@k@p entelektüel düzeyde ve “anlama”ya yönelik kazand@A@ çizginin sorunsalla<t@r@lmas@, ilk elden bu düzeyin ima ettiAi ayd@n-din ili<kilerini zorunlu olarak ajandam@za
ta<@maktad@r. Bu baAlamda, 1980’den sonra çe<itlenen ve gittikçe düzeyli bir ilgi celbeden din olgusunun bugünkü kazand@A@ formda, ayd@nlar@n rollerinden ciddi olarak
bahsetmek gerekecektir. Dolay@s@yla 1980’li y@llar hem ayd@n@n dine bak@< aç@s@nda,
*
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hem de dinin alg@lan@< biçiminde önemli deAi<imlerin ya<and@A@ dönem olarak dikkat
çekmektedir.
Fakat Türkiye’de “ayd@n” kelimesi entelektüel ara<t@rmalar@n konusu olduAunda, mutlak bir erilliAe i<aret eden cinsiyetsiz kavram olarak alg@lanmaktad@r. Bu çerçevede ayd@n ile ilgili çal@<malar@n çoAunlukla “kad@n” unsuruna ilgisiz kald@A@, hatta
görmezden geldiAi söylenebilir. Bu sebepten olsa gerek, “ayd@n kad@n” ifadesinin oldukça yabanc@ bir kavram çaAr@<@m@ yaratt@A@ gözlemlenmektedir. DiAer taraftan bir
çok ayd@nla ilgili çal@<malarda kad@n örneklemin bulunmamas@ da bu hususu teyit
etmektedir. üphesiz bunda, ayd@n tarihi içerisinde kad@n@n görünür olmas@n@n oldukça geç bir tarihe denk gelmesi önemli bir rol oynam@<t@r. 1980’lere gelinceye kadar
oldukça homojen bir görüntü sergileyen ayd@n kad@nlar@n, bu tarihten sonra çe<itlendiAi ve süreç içerisinde h@zl@ bir deAi<im geçirdiAi görülmektedir. Oldukça dikkat çekici
bir boyutta olan bu h@zl@ deAi<im, Osmanl@’da “kad@n” sorunu etraf@nda yoAunla<arak
ba<layan kad@n@n “ayd@n” olma sürecinin, 1980’lerden itibaren bu alan@n d@<@na ç@kmas@nda izlenebilmektedir. Böylece, bu tarihten sonra çok farkl@ tart@<ma alanlar@na kat@l@mlar@yla ayd@n kad@nlar, “kad@n” konusunun içine s@k@<m@<l@k görüntüsünden kurtulmu<lard@r. Böylece medya ve ileti<im araçlar@ faktörlerinin de hat@r@ say@l@r etkileriyle ayd@n kad@nlar, ekonomi, siyaset, din vs. konularda görü< belirten ve görü<lerine
ba<vurulan bir kategori olarak yerlerini alm@<lard@r.
Tanzimat’tan bu yana devam eden süreçte kad@nlar, bir çok aç@dan bat@l@la<man@n kendisi üzerinde izlendiAi bir fenomen olarak te<vik görmü< ve ayr@cal@kl@ konumlar kazanm@<lard@r. Bu baAlamda bat@l@la<ma lehindeki dönü<üm misyonunu üstlenen
kad@nlar, 1980’lere gelinceye kadar homojen ve üst sosyo-ekonomik düzeye aitlikleriyle dikkat çekmi<lerdir. Türkiye’de ya<anan siyasal ve toplumsal geli<melere de paralel
olarak 1960’lara kadar geri götürebileceAimiz homojen ayd@n kad@n portresini çe<itlendirecek ve dönü<türecek farkl@ ayd@n kad@n nüveleri, 1980’lerden itibaren art@k kristalize olmaya ba<layacak ve 1980’lerin d@<a aç@k modernle<me ve liberalizasyon politikalar@ ile bu deAi<im daha görünür olacakt@r. Bu baAlamda 1980’den sonras@ söz konusu
olduAunda, erkek ayd@nlardan daha fazla “deAi<im” kavram@n@n içeriAini üzerinde ta<@yan kad@n ayd@nlar@n üzerinden bir deAi<imin izlenebilmesi daha somut hâle gelebilmektedir.
1980’li y@llardan itibaren gerek dine bak@<taki bu deAi<im ve dönü<üm, gerek
kad@n ayd@nlar@n sadece “kad@n” konusuyla s@n@rl@ kalmayan ilgi alanlar@n@n geni<lemesi
ve bunun sonucu olarak kad@n ayd@nlar@n giderek dine daha entelektüel düzeyi yakalamaya çal@<an ilgileri, bizi ayd@n kad@nlar@n din anlay@<lar@n@ incelemeye sevk etmektedir. Bu baAlamda din anlay@<lar@ ve kad@n ayd@nlar konusunda eskisine oranla meydana gelen farkl@la<ma, zorunlu bir kesi<me noktas@ olu<turmas@ aç@s@ndan da önemlidir.
Biz bu çal@<mam@zda ayd@n kad@nlar@ fikrî bloklar@ aç@s@ndan üç kategori içinde
deAerlendirmekteyiz. Bunlar; modernist, geleneksel ve slâmc@ ayd@nlard@r ki, bu tasnifi
yaparken ayd@n kad@nlar@n referanslar@n@ temel almaktay@z.1 Bu baAlamda her bir kategori için Türkiye’de çal@<ma evrenini temsil edebilecek ayd@n kad@nlar seçilmi<lerdir.
1
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Buna göre, Alev Alatl@, Nilüfer Göle, Gülay Göktürk, Nuray Mert’in modernist ayd@n;
Ümit Meriç, Nevval Sevindi, Amiran Kurtkan Bilgiseven, Nazl@ Il@cak’@n geleneksel
ayd@n; Cihan Akta<, Fatma Karab@y@k BarbarosoAlu, Y@ld@z RamazanoAlu, Hidayet
efkatli Tuksal ve Ay<e Böhürler’in slâmc@ ayd@n kategorileri içinden dine bak@<lar@,
gerek eserlerine müracaatla, gerekse kendileriyle gerçekle<tirilen mülâkatlar üzerinden
tahlil edilmeye çal@<@lm@<t@r.

B. TÜRK YE’DE D N ANLAYI LARINA GENEL BAKI
Tan@mlama, dünya görü<ü olu<turma vb. özellikleri bak@m@ndan toplumla ili<kiyi doAas@nda bar@nd@ran dinin, “kutsal@n tecrübesi veya ya<anmas@” <eklindeki tan@m@ndan yola ç@karak, f@trî olarak onu ya<ayabilme özelliAine sahip fertlerde kök sald@A@n@, bir müddet sonra fertleri a<arak fertler aras@ bir karaktere büründüAünü2 ve evrene bak@<@ belirlediAini söyleyebiliriz. Çünkü dinsel deneyimi olanlar için, doAan@n tümü kendisini kozmik kutsall@k olarak aç@Aa ç@kartma yeteneAine sahiptir. Evrenin
tümü, bütünü itibar@yla bir kutsal@n tezahürü hâline dönü<ebilir.3 Daha ileri düzeyde
bir me<ruiyet zemini olu<turan din, teoride toplum hayat@n@ düzenleyici normlar
koymakta, uygulamada ise öteden beri var olan toplumun içine nüfuz etmek suretiyle
yeniden düzenlemektedir.4 Bu <ekilde bir perspektif olu<turan din, mensuplar@n@ dünyaya ve hadiselere kar<@ tav@r almaya götürecektir.5 Ancak dinin “perspektif” ortakl@A@
saAlay@c@ vechesi i<in bir boyutudur. DiAer yandan, ayn@ toplum içinde ya<ayan insanlar@n farkl@ kültürel, sosyal, ekonomik konumlar@, cinsiyetleri ve dinle ilgili birikimlerinin yan@ s@ra, birtak@m d@< etkilerin ve ya<anan sosyal ve kültürel dönü<ümün de din
anlay@<lar@n farkl@la<mas@na sebep olduAunu belirtmeliyiz.
Türkiye’de din olgusuna bak@<ta ve din anlay@<lar@n@n olu<umunda d@<ar@dan
ba<layarak içe nüfuz eden etkenler dikkate al@nmadan din anlay@<lar@n@n eksiksiz bir
çözümlemesi pek mümkün görünmemektedir. Bu anlamda Türkiye’de uzun y@llar
boyunca deist din anlay@<@n@n oldukça yayg@n olduAunu söyleyebiliriz. Buna göre Tanr@, felsefî bir yeniden in<an@n konusu k@l@narak, bu in<an@n yapt@r@mlar@ndan deAil,
sosyal hayattaki pratiklerin bu in<aya onaylat@lmas@ söz konusu olmu< ve bu yeni
dinsellik biçimi ile konjonktürün belirlediAi insanî üretimlere daha geni< bir yer aç@lm@<t@r. Böylece iç yap@ ve bütünlüAe sahip din olgusu, ilâhî içeriAinden bo<and@r@larak
amorf, omurgas@z, içi her dönemde yeniden doldurulabilen bir niteliAe büründürülmü<tür. Bunun getirdiAi sonuç; dinin araçsalla<mas@ veya araçsalc@ dindarl@A@n ortaya
ç@kmas@d@r. Böylece Türkiye’de genel kabul ve konjonktürün ortaya ç@kard@A@ pratik
gereAince din, onay@na ba<vurulan bir alg@lay@<la kavramsalla<m@<t@r. Paradoksal olarak
din, ayd@nlar nezdinde hem me<ruiyet zemini olarak görülmemi<, hem de onun me<ruiyeti saAlanmaya çal@<@lm@<t@r.
DiAer yandan, yeni geli<tirilen pratiklerin gerçekliAin ölçüsü hâline gelmesiyle
sosyolojik din daha i<levsel hâle gelmi<tir. Bir bak@ma “felsefî din” ile dinin itikat k@s2

Ünver Günay, Din Sosyolojisi, st., nsan Yay., 1998, s. 209-211.
Mircea Eliade, Kutsal ve Dind , Ank., Gece Yay., 1991, s. X.
4
Joachim Wach, Din Sosyolojisine Giri , Çev. Battal nand@, Ankara, A.Ü. .F. Yay., 1987, s. 7.
5
Yümni Sezen, Sosyolojide ve Din Sosyolojisinde Temel Bilgiler ve Tart@<malar, st., M.Ü. FAV Yay., 1990,
s. 224.
3
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m@, “sosyolojik din”le muamelât k@sm@ içerilmi< olmaktad@r. Sosyolojik din alg@lay@<@n@n ortaya ç@kard@A@ dine ili<kin en temel gerekirlikten biri, dinin fizik alan deneyciliAiyle s@n@rlanmas@ veya bir ba<ka deyi<le deneylenebilen somutluklar olarak görülmesidir. Bunun anlam@, en ba<ta vahiy gibi dinin metafizik uzant@lar@n@n din olgusunun
d@<@nda b@rak@lmas@yla, sosyolojik gerçekliAin hakikatin yerini almas@d@r. Nitekim
“Modern toplumda önceleri yaln@z dinsel çerçevede tan@mlanan insan ve toplum gerçeAi deAil, dinin kendisi de sosyolojik aç@klamaya tâbi k@l@nm@<t@r.”6 Burada dinin, daha
çok toplumsal perspektifle ele al@nd@A@ dikkat çekmektedir. Nitekim ilk kad@n gazetesinde din, kad@n@n içinde bulunduAu topluma düzen veri<inde ve yeniden yap@land@rmada, onu güçlendirici bir referans olarak daha çok toplumsal yan@ ile yer alm@<t@r.7
Osmanl@’dan ba<layarak pozitivizmin Türkiye’ye nüfuzu ile etkinliAi derinlik kazanan
bu bak@< aç@s@, pozitivist din anlay@<@n@n kap@s@n@ açm@<t@r. Böylece din olgusu, daha
gündelik ve politik hedefleri içeren uygulamalara uygun dü<en bir anlat@m@n konusu
olmu<tur.
Yukar@da zikredilen böyle bir din alg@lay@<@n@n d@<@nda, Türkiye’de dini tamam@yla reddedici söylemler çerçevesinde ele alan ayd@nlar da olmu<tur. Pozitivist paradigmaya da uygun olarak dini geri zamanlara denk getirerek ele alan bu bak@< aç@s@,
dini bir tak@m insanî dürtülere irca ederek “insanî üretim” olarak görmektedir. Bu sebepten olsa gerek Türkiye’de çoAunlukla din ve gericilik aras@nda paralellikler, hatta
özde<likler kurularak din, bir ret söyleminin konusu k@l@nm@<t@r. Bu dü<ünce sahipleri
dini bir “ergin olmay@< hâli”ne denk getirerek alg@lamaktad@rlar. Bu tür ayd@nlar “dinsel
dü<üncenin toplumdaki ya<am alanlar@n@ daraltt@klar@ oranda bilimsel dü<ünceye yer
açabileceklerini kavram@<lar, dine kar<@ bilimi ve bilimsel dü<ünceyi koymak istemi<lerdir.”8 Böylece Nur Vergin’in deyi<iyle, dinsel geleneAe ba<vuru, marazî bir fonksiyona i<aret eden bir anlam kazanm@<t@r.9
Osmanl@’dan ba<layarak din ve gerilik aras@nda kurulan yak@n ili<kiyi içeren söylem, salt inanca dayal@, ilâhî içeriAi örselenmi<, tarihselci din anlay@<@n@ beslemi<tir. Bu
dönem boyunca seküler içerikli in<a edilmeye çal@<@lan din olgusu, ayd@nlar aras@nda da
taraftar bulmu<tur. Buraya kadar ele al@nan din anlay@<lar@ özellikle 80’li y@llara kadar
geçerliliAini korumu< ve çoAu ayd@nlarca benimsenmi<tir. Bugün dini reddedici söylemlere ayd@nlar aras@nda pek rastlanm@yorsa da, dine araçsalc@ bak@< hâlâ devam etmektedir. Bu anlay@< bir tak@m ideoloji veya büyük anlat@lar@n doArulanmas@ amac@yla
da bir dönem revaçta kalm@<t@r.
Özellikle 80’lerden sonra, din olgusuna, hayat@n anlam kodlar@n@ içermesi gibi
daha entelektüel düzeyde yakla<@mlar söz konusu olmu<, din üzerinden olu<an keskin
kutupla<ma ayd@nlar aras@nda asgarî düzeye inmi< ve din, tüm dü<ünselliAi ve eylemselliAiyle bir “anlama”n@n konusu olmaya ba<lam@<t@r. Bu anlay@< dini ve dindarlar@ bir
ara<t@rma nesnesi olarak görme ve dinî söylem ve talepleri anlamaya çal@<ma gibi iki
düzeyi içinde bar@nd@rmaktad@r. Böylece din, her farkl@ alg@lama düzeyinden ilginin
kendi üzerinde yoAunla<t@A@ ve çoAu zaman ilgisiz kalamad@A@ dü<ünsel ve pratikler
6

Nuray Mert, “Laik Cumhuriyet’in Resmi Bilimi: Sosyoloji”, Dergâh, c. 3, S. 35, st., 1993, s. 17.
Ay<enur KurtoAlu, “Tanzimat Dönemi lk Kad@n Yay@n@nda Dinin Yer Al@< Biçimleri”, O.C.K.T.D., s. 50.
8
Ahmet ÇiAdem, “Bilime Kar<@ Toplum”, 2lim ve Sanat, S. 2, st., 1985, s. 37.
9
Nur Vergin, “Toplumsal DeAi<me ve Dinsellikte Art@<”, Toplum ve Bilim, S. 29-30, st., 1985, s. 26.
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alan@n@n odaA@na oturmu<tur. Zaman zaman özel ya<am@nda kimi dine ilgisiz ayd@nlar, dünya ve Türkiye ölçeAinde dinin yoAun tart@<ma alan@ olu<turmas@ kar<@s@nda, en
az@ndan entelektüel düzeyde bir ilginin öznesi olmak durumunda kalm@<lard@r.
Türkiye’de din olgusu kimi ayd@nlarca bir kültür öAesi görülmek, hatta giderek
kültürle<tirilmi< bir din anlay@<@ ortaya ç@kar@lmak istenmi<tir. Araçsalc@ dinsellik ile de
örtü<en bu anlay@< dine bir kültür olarak bakmakla dinin iddia ve talep eden yönünü
törpüleyerek salt folklorik bir nitelikle alg@lamaktad@r. Bu aç@dan ele al@nd@A@nda din
olgusu daha çok insanî üretimlerle ili<kilendirilmekte, çok geni< toplumsal alana yay@lmakla birlikte kültürle<mektedir. Bu, modern dünyada kültürün dinden baA@ms@z
bir alan ve anlam yüklenmesiyle de yak@ndan ilintili bir durumdur. Böylece “dinin
etraf@nda âdeta tamamen dünyevîle<mi< sahalar@n te<kil ettiAi geni< ve gittikçe daha
da geni<lemekte olan bir daire te<ekkül etmektedir.”10
Türkiye’de ayd@n kad@nlar@n slâm’a bak@<lar@ yer yer genel din alg@lay@<@na paralel bir <ekilde konumlansa da, ona ayr@cal@kl@ bir yer verdiklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Türkiye’de modernle<me politikalar@n@n da belirleyiciliAiyle H@ristiyanl@A@n
kimi özelliklerinin genel bir dinî <ablon haline getirilerek slâm üzerine oturtulmas@,
ayd@nlar@ oldukça etkilemi< görünmektedir. Öncelikle Bat@ dünyas@n@n “geli<mi<liAi”
merkeze al@narak o dünyaya ait H@ristiyanl@A@n konumunun bir yükseli<i göze çarpmaktad@r. Paradoksal olarak OrtaçaA ile H@ristiyanl@k aras@nda kurulan özde<liAe raAmen kilisenin bu imtiyazl@ konumu, kendi alan@na çekilmeyi bilmesinden ve üstünlüAün genelle<tirilmesinden kaynaklan@yor gibi görünmektedir. Kurumsal yap@ olarak
kilisenin alan@na çekilmesi tavr@ slâm’dan da beklenmi< ve çoAu ayd@nlarca slâm,
H@ristiyanl@A@n paralelinde konumland@r@lmak istenmi<tir.
Türkiye’de çoAunlukla ayd@nlar@n slâm alg@lay@<lar@nda Bat@’n@n ilerlemi<liAi
önemli bir vurgu noktas@d@r. lk zamanlarda ilerlemeye paralel dinin gittikçe önemini
kaybedeceAi beklentisi gerçekle<meyince, “Bat@ bütün ilerlemi<liAine raAmen dinden
kopmam@<t@r” argüman@ kuvvet bulmu<, daha sonra bu, “ slâm’@n önemli olduAu” gibi
bir söylem düzeyine gelmi<tir. Fakat slâm’@n nereye kadar önemli olduAu, modernle<meye i<lerlik kazand@rd@A@ oranda ancak aç@kl@Aa kavu<mu< ve “önemli” kelimesinin
aç@l@mlar@ ortaya konulamam@<t@r. Asl@nda bir dönem slâm’a oldukça mesafeli duran
ayd@nlar da, özellikle 90’lardan sonra slâmî taleplerin yoAunluAu ve görünürlüAü oran@nda bu mesafeyi oldukça azaltm@<lar, en az@ndan bir ara<t@rma konusu yapm@<lard@r.
lerleme anlay@<@ paralelinde 7. yüzy@lda gelmi< slâm’@n bugüne cevap veremeyeceAi,
dolay@s@yla bu yüzy@la göre yeniden in<a edilmesi ve düzenlenmesi gerektiAi çoAu
modernist ve kimi zaman geleneksel ayd@nlar@n ortak kanaati gibi görünmektedir.
Böylece slâm ileri ve geri kategorilerinin gerilim alan@nda hatta çoAu zaman “gericilik”le özde<le<tirilen bir anlat@m@n konusu olmu<tur.
üphesiz slâm’@n salt kültürelle<mesi gibi bir retorik slâmc@ ayd@nlar taraf@ndan pek kabul edilmese bile, sosyoloji, tarih, felsefe de dikkate al@narak olu<turulan
slâmî söylem keskinliAini gittikçe yitirmi<tir. Modernist ayd@nlar@n da genel olarak
“k@rsall@k” ve “köylülük” parantezinde ret konusu k@ld@A@ slâm’a dair söylem, sosyolo10

Bünyamin Solmaz, “Dinin Toplum ve Kültür Üzerine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi 2lâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 6, Konya, 1996, s. 144-145.
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jik incelemelere paralel kültürel zemine kaym@<t@r. Böylece slâmc@ ve modernist ayd@nlar da daha “yerli” ve anlama çerçevesinde izah edilebilecek bir slâm alg@lay@<@n@n
öznesi olmu< görünmektedirler. Geleneksel ayd@nlar slâmî söylemlerini daha çok
mevcudu veri kabul ederek ürettiklerinden dolay@ muAlak ve merkezî konumlar@n@
korumaktad@rlar. Çünkü Türkiye’de ortodoks dinî söylem geleneksel ayd@nlar@n bu
konudaki reflekslerini dikkate alan slâmî söylemleriyle örtü<mü<tür. Bu <ekilde insanî
olan@ dikkate alan, insan@n imkân ve s@çray@<lar@n@n alt@n@ çizen bir slâm vurgusu bugünlerde ayd@nlar aras@nda bask@n karakterini korumaktad@r diyebiliriz.
Özellikle 1980’lerden itibaren Türkiye’de ya<anan geli<melere paralel ayd@n kad@nlar@n slâm’la ili<kileri, slâm’@n modern unsurlar@ içerdiAi oranda yak@nla<m@<t@r.
Özal’@n dört eAilimi birle<tirme politikas@na uygun <ekilde farkl@ söylemleri “Türkiye”
gibi ortak bir paydada bulu<turma, her farkl@ ideolojinin dine dair söylemlerinin yumu<amas@na sebep olmu<tur denilebilir. Bu baAlamda 1970’lerin keskin slâmî söylemleri de daha entelektüel bir boyut kazanm@<t@r. Fakat her hâlükârda slâm araçsalc@ bir
kavray@<@n konusu olmaya devam etmi<tir.
Türkiye’de ayd@nlar@n slâm’a bak@<lar@ baz@ isim, sembol ve kavramlar üzerinden bir baAlama oturmakta ve slâm’a dair farkl@ söylemlerin göstereni olmaktad@r.
Öncelikle ortodoks nitelik ta<@yan, salt inanç alan@yla tan@mlanm@< dinî söylemin bir
“credo” gibi i<lev görmesi, her kesimden ayd@n@n çoAunlukla söz alan@n@ geni<letmesi
için bunu onaylamas@n@ ya da en az@ndan dikkate almas@n@ sonuçlam@<t@r. Bu baAlamda
Mevlânâ ve Yunus Emre üzerinden slâm vurgusu Türkiye’de baz@ ayd@nlarca “sevgi
dini” kavram@na denk getirilerek kullan@lmakta, bu da; ibadeti, muamelât@ muAlakla<t@r@p birincil konumdan ç@kartan bir slâm anlay@<@n@ içermektedir. ÇoAunlukla slâmc@
ayd@nlar@n slâm’@ salt inanç olarak tan@mlamaya ve kimi mevlüt okutmak, kenar mahallelerde hatim indirmek ve kandil gecelerini kutlamak ritüellerine indirgemeye itiraz
etmeleri kar<@s@nda, modernist ve geleneksel ayd@nlar Mevlânâ ve Yunus Emre’nin
slâm’a kuvvetle nispetlerinin ayr@cal@A@n@ kullanarak bu isimler üzerinden ibadetlerin
bir <ekil olduAu söylemini öne ç@karan “sevgi dini” anlay@<@n@n alt@n@ çizmi<lerdir. Böylece bu isimlerin sunduAu me<ruiyet imkânlar@ çerçevesinde ve bu alan@n s@n@rlar@n@ da
a<@nd@rmayan bir slâm anlay@<@ bask@n karakterini korumu<tur.
Bu baAlamda Türkiye’de “Tasavvufî slâm” ve/veya tasavvuf üzerinden bir slâm anlay@<@n@n bir k@s@m ayd@nlar aras@nda yayg@n olu<unun nedenlerine bakmak gerekiyor. Öncelikle Türkiye’deki seyri içerisinde slâm’@n alg@lan@< biçimine soyut tasavvuf anlay@<@n@n öne ç@kar@lan yönlerinin servis verdiAi ortadad@r. Tasavvufun içe
dönük (introspective) ve bireysel ya<am üzerinde yoAunla<an çizgisi, çoAunlukla dinin
bireysel alanda kalan vicdan ili<kisi olmas@ gerektiAi söylemiyle örtü<mektedir. Burada
steril bir slâmî in<aya tasavvufun bir me<ruiyet alan@ açmas@ söz konusu olmaktad@r.
Bilinen geleneksel slâmî alg@lay@<@ “<ekilcilik” <eklinde deAerlendirerek, tarikat gibi
somut yönelimi olmayan, amorf bir “a<k” söyleminin alt@n@ çizen tasavvufu sahipleni<, modernist ve çoAu geleneksel ayd@nlar@n slâm anlay@<@n@n içeriAini dolays@z vermektedir.
slâm’@n, me<ruiyet zemini olmas@na da paralel olarak, Türkiye’de ya<ad@A@ tecrübe içerisinde “hurafe”, “ak-kara”, “yasakç@”, “gerçek din”, “Kur’ân slâm’@” gibi kavramlar e<liAinde alg@lanmas@ söz konusu olmu<tur. Osmanl@’dan ba<layarak bugüne
kadar “ slâm’@n hurafelerden ar@nd@r@lmas@ gerektiAi” söylemi çok farkl@ ayd@n katman-
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lar@nca ifade edilmi<, fakat bu hurafelerin içeriAi farkl@ alg@lanm@<t@r. Hurafe modernist
ayd@nlar için bât@l itikatlar@n d@<@na ta<arak “tarihsel” olarak dü<ünülen kimi slâmî
ilkeleri de içine alan bir baAlama otururken, slâmc@ ayd@nlar için otantik slâm’@n (Asr@ Saadet) onay vermediAi uygulamalara denk gelmektedir. Böylece bir çok kavramlar
için olduAu gibi, hurafe kavram@ da operasyonel bir tan@m kazanmakta, dinin hurafelerden ar@nd@r@lmas@ gerektiAi farkl@ ayd@n kategorilerince farkl@ bir biçimde alg@lanmaktad@r.
Özellikle 1970’li y@llarda her ideolojik kesimce kullan@lan keskin söylemlerin ard@ndan giderek olu<an yumu<ama süreci, 1990’lar@n ikinci yar@s@ndan itibaren “akkara” gibi keskin anlay@<lar@n ele<tirilip “gri alan”lar da vard@r anlay@<@n@ sonuçlam@<t@r.
Bu durum, slâm anlay@<lar@nda yeni bir formülasyon ve uzla<ma aray@<lar@n@n arka
plân@nda duruyor gibi görünmektedir. Bu sebeple kamusal ve toplumsal talepleri dillendiren slâmî anlay@< kar<@s@ndaki yeni alg@lay@<, postmodern söylemle de birle<en
konjonktürün çerçevelediAi ve bu baAlamda çoAulluk ve yerellikler üretmeye elveri<li
bir söylem görüntüsü çizmektedir. Böylece “kal@pla<m@<” olduAu söylenen kimi slâmî
yarg@lar@ çe<itlendirerek gerilimli alanlar@ azaltmaya yönelik bir bilinçalt@n@ muhafaza
etmektedir. Özellikle modernist ve giderek baz@ slâmc@ ayd@nlar@n kulland@A@ bu söylem, muAlak b@rakt@A@ geni< alanla muhtelif iktidar biçimlerine tercüme edilebilecek bir
slâm anlay@<@n@ ortaya koymaktad@r. Türkiye’de “ak-kara” kavram@n@n bir getirisi
olarak ve daha çok modernist ayd@nlarca dillendirilen “yasakç@ slâm” söylemi de kullan@lmaktad@r. “Haram”lar@n ön plâna ç@kar@ld@A@ bir slâmc@ söylem kar<@s@nda daha
kültürel ve baAlama oturan slâm’@ anlama süreci içerisinde, ilkin modernist ve giderek
slâmc@ ayd@nlar zaman zaman farkl@la<an içeriklere de sahip olsa bu kavram@ kullanm@<lard@r. slâmc@ ayd@nlar “yasakç@” ifadesiyle slâm’@n salt yasaklar@n@ öne ç@karan
anlat@m@n@ ele<tirmekle yeni bir slâmî söylemin in<as@na vurgu yaparlarken,
modernist ayd@nlar daha çok yasaklar@n alan@n@ daraltacak imalarla ele almaktad@rlar.

C. AYDIN KADINLARIN D N ANLAYI I
Bu ba<l@k alt@nda, örneklemimizi olu<turan ayd@n kad@nlar@n genelde din, özelde
slâm’a yakla<@mlar@n@ tart@<maya çal@<acaA@z. Bu tart@<may@ modernist ayd@n kad@nlardan ba<layarak, geleneksel ve slâmc@ ayd@n kad@nlara doAru geli<tireceAiz.
Dini “insanoAlunun ezelî ve ebedî gerçeAi arama serüveni”11 olarak tan@mlayan
Alev Alatl@, “mutlak gerçeklik” ve “arama” kavramlar@ çerçevesinde yakla<arak dini
“dinamik bir süreç” olarak kavramakta; fakat “din bir biçimde yok olmayacak zihinsel
bir faaliyettir”12 ifadesiyle de dini, zihin s@n@rlar@n@n d@<@na ta<@rmamaya dikkat etmektedir. Böylece din bu arama süreci içerisinde bir anlam kazanarak zihnin i<lerliAini
canl@ tuttuAu oranda kendisinden bekleneni vermektedir. Ona göre, Tanr@, belli bir
kal@pta dondurulamad@A@ gibi, O’nun suretinde yarat@ld@A@ için insan da dondurulamaz; bir nesne “<ey” olarak alg@lanamaz. Üç büyük dinde de nihaî amaç insan@n serpilmesi, “Mutlak Kemâl”e eri<mesidir. nsan ne bilim taraf@ndan inançtan, ne de inanç
taraf@ndan bilimden al@konulmamal@d@r.13 Alatl@, dini insan@n Mutlak Kemâl’e ula<ma
11

Alev Alatl@, 18.08.2001 tarihli mülâkat.
Alev Alatl@, 18.08.2001 tarihli mülâkat.
13
Alev Alatl@, “I<@k DoAu’ya Kayarken...”, Türkiye Günlü ü, S. 15, Ank., 1991, s. 5-6.
12
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serüveni olarak görmekle birlikte, bu serüvende inanç ve bilim dualitesini a<mak istemektedir.14
Alatl@, Schrödinger’in kedisinin Allah faktörü olduAunu, Kuantum fiziAindeki
çok deAi<kenli mant@A@n Allah’@ i<aret ettiAini15 belirterek bir yandan din olgusuna
bilimsel jargonla yakla<@rken, diAer yandan “çok deAi<kenli mant@k” veya bir ba<ka
yerdeki “saçakl@ mant@k”16 ifadesiyle dini göreli bir anlay@<@n konusu k@lmaktad@r. Buradaki vurgu daha çok dinî ritüellerin de kesin bir biçiminin olmad@A@d@r. Böylece doArunun bir derece meselesi olduAu önermesinden hareketle, “inanç”@n da kesin bir <ey
olmad@A@n@ belirtmektedir. Din olgusunu neredeyse “Allah” kavram@na denk getirerek
alg@layan Alatl@, bunu bir yandan “Allah’@n ölmesine izin vermeyiz, çünkü biliriz ki,
Allah’@n ölümü orman kanununun legale ç@kmas@d@r.”17 ifadesiyle “düzen” düzeyli,
diAer yandan tasavvuf at@fl@ “a<k dinine mensupsun sen”18 ifadesiyle “a<k” düzeyli bir
anlat@mla belirtmektedir. Özellikle “a<k dini” ifadesi ilke ve ritüellere boAulmam@<,
a<k@n duygusall@A@n@n belirlediAi bir din anlay@<@n@ ima etmesi yönünden, dinin Mutlak
Kemâl’e ula<ma anlam@yla birle<mektedir. Bu çerçevede Alatl@ “her türlü dinî ve kültürel tak@nt@dan uzak, özgür bir yeni dünya vatanda<@ olarak yeniden yarat@lmay@ talep
etmekle”19 dinsel emirlerin @srarc@ uygulamalar@n@ tak@nt@ görmekte ve neredeyse dogmatizme denk getirmektedir. Dini, sanat@n yan@ s@ra, insan@n katlanmas@n@n yollar@ndan biri olarak gören20 Alatl@’n@n din olgusuna yakla<@m@n@ biyofiliya (ya<amseverlik)
ve nekrofiliya (ölüseverlik) kavramlar@ etraf@nda çözümlemek de mümkündür. Onun
insan@n serpilip geli<mesine ve aç@l@m yapmas@na imkân veren çerçevesini çizdiAi din
anlay@<@ biyofiliya’ya denk gelmektedir. Nekrofiliya ise insan@n kendisine yabanc@la<mas@n@, yani elleriyle in<a ettiAi bir puta, kendi eyleminin sonucuna tap@nmas@n@ getirmektedir. Ona göre A.B.D.’nin dindarl@A@ dolar@n üzerindeki “in God We trust”
“Tanr@’ya inan@r@z” söylemiyle günlük emisyon hacmine e<it say@da tekrarlanmaktad@r
ve din, vitrinlerde te<hir edilen mallar@n birinden ibarettir.21
Alatl@, slâm’@, kendi ba<@na bütüncül ve yeterli olmaktan uzak bir <ekilde kavrayarak eklektik bir anlay@<a kaymaktad@r. Özellikle slâm ile solculuk aras@nda kurulan paralellikler “Müslüman Solcu” kavram@yla somutla<maktad@r. Alatl@’ya göre Müslüman olup da sosyalist olmamak mümkün deAildir.22 Böylece Alatl@’da kimi zaman
slâmca içerilen bir solculuk, zaman zaman bir senteze ula<@r; “ slâmiyet sosyalizme
at@lm@< bir can simidi olabilirdi. DoAu’da parlayan hilal, özünü arayan sosyalizme,
gerekçelerini her iki öAretinin temelinde bulan yeni bir sentezin yolunu gösterebilir.”23
Anla<@ld@A@ kadar@yla Alatl@, müslüman solcu kavram@n@n olabilirliAini “solculuAun bir

14

Alev Alatl@, 18.08.2001 tarihli mülâkat.
Alev Alatl@, Schrödinger’in Kedisi (Kâbus), 4. bask@, st., Boyut Yay., 1999, s. 396.
16
Alev Alatl@, Schrödinger’in Kedisi (Kâbus), ss. 542-555.
17
Alev Alatl@, ‘Nuke’ Türkiye, 5. bask@, st., Boyut Yay., 1999, s. 418.
18
Alev Alatl@, Viva La Muerte, 2. bask@, st., Boyut Yay., 1992, s. 145.
19
Alev Alatl@, Schrödinger’in Kedisi (Kâbus), s. 613.
20
Alev Alatl@, Kadere Kar Koy A.A., 4. bask@, st., Boyut Yay., 1999, s. 351.
21
Alev Alatl@, Viva La Muerte, s. 339.
22
Alev Alatl@, Valla Kurda Yedirdin Beni, 4. bask@, st., Boyut Yay., 1999, s. 382.
23
Alev Alatl@, Viva La Muerte, s. 470.
15
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ekonomik payla<@m önerisi ve onun mekanizmalar@”24 <eklinde okuyarak elde etmektedir. slâm’@n içeriAiyle kendi ba<@na yeterli olmad@A@ vurgusu, Alatl@’n@n slâm’a bak@<@nda öne ç@kan unsurdur. “Bu çaAda art@k insanlar@ cehennem ate<iyle engelleyemezsiniz, ba<ka deAerleri de vermek lâz@m. unlar@ yaparsan yanars@n dediAimizde korkmuyor art@k, ek dünya görü<leri, ek anlay@<lar gerekiyor.”25
Bu aç@dan Kur’ân’@n ak@lla deAerlendirilmesini savunan Alatl@, “saçakl@ mant@k”
kavram@n@ öne ç@karmaktad@r; “Allah’@n kitab@ öncülünden yola ç@karak Kur’ân’@n köleliAe ya da akl@ma uymayan ba<ka bir <eye -cinlere meselâ- inanma zorunluluAunu
kabullenmem mümkün olmad@A@ için, Allah’@n varl@A@n@ sorgulayan bir mü’min olman@n deh<etini de ya<ad@m. Saçakl@ bir sosyalist, saçakl@ bir Müslüman.”26 “Saçakl@” kavram@ Alatl@’da kesin doArunun olmad@A@n@ ifade eder. Bu baAlamda slâmî ölçütler de
gerçeAi yans@tt@klar@ sürece kesin deAildirler, kesin olduklar@nda da gerçeAi yans@tmazlar. Onun kullan@m@nda “organize slâm”, “ilmihalli slâm”, “eylemli slâm”, “siyasî
slâm” kavramlar@ da her <eyi ak-kara mant@A@ içinde ele ald@klar@ndan hep ayn@ kategoriye otururlar. Oysa sahici Müslüman k@rç@l ve saçakl@ mant@Aa sahiptir. Ak-kara mant@A@n@n reddini, Hz.Muhammed’in vahyi insan yap@m@ bir dille aktard@A@ argüman@na
dayand@ran Alatl@, doAru-yanl@< cetveli format@ndaki böyle bir slâm’@n Aristo mant@A@na dayand@A@n@ belirterek ele<tirir.27
Böylece Alatl@, dinî hükümlerin kesinlik ifade edemeyeceAini ima ederek, insanî ve toplumsal edimlere geni< yer açmakta; mevcuttan hareketle bir slâmî in<ay@
öngörmekte,28 bu in<an@n temeline de akl@ yerle<tirerek me<ruiyetini saAlamaya çal@<maktad@r. Hatta Hz. Peygamber’e refere edilen hadislerin de ak@l ve gönül süzgecinden
geçirilmesi gerektiAini ifade ederek29 son tahlilde slâm’@n bütüncül bir belirleyiciliAini
kabul etmemektedir.30 Saçakl@ mant@k, bilim dilinde Alatl@ için Kuantum fiziAidir ve
Alatl@, Mirac’@ bu çerçevede bilimsel bir dille aç@klama denemesinde bulunur.31 Müslümanlar@ da bilime giden yolda tökezlemi< H@ristiyanlar@n yoksul akrabalar@ olarak gören32 Alatl@ için bilim, slâm’@ aç@klamada ba<at unsur olarak görünmektedir.
Tasavvufî kavramlar@n öne ç@kt@A@ Alatl@’da, “k@rklar”, “sofi”, “a<k dini” ifadeleri
bu vurguyu hep tekrarlamaktad@r. “Her <eyden güzel bir taraf bulmak, kötülüAe yorarak yorumda bulunmamak”33 diye tan@mlad@A@ tasavvuf, onun kullan@m@nda bir tarikata deAil, Tanr@ bilgisinin insanda içerildiAi bir duruma denk gelmektedir. Kal@p ve fikirler uAruna ölmeyi radikallikle e<le<tiren Alatl@’n@n anlay@<@nda tasavvuf, insanî çaba ve
bilimle alan@ daha da geni<leyen bir anlama kavu<maktad@r. Tasavvuf, slâm ile baA24

Alev Alatl@, 18.08.2001 tarihli mülâkat.
Alev Alatl@, “Dünya Global Bir Köye Dönmedi ve Dönmeyecek”, Merdiven, S. 19, 2000, s. 25.
26
Alev Alatl@, Schrödinger’in Kedisi (Kâbus), s. 400.
27
Alev Alatl@, Schrödinger’in Kedisi (Kâbus), s. 228-229.
28
Alev Alatl@, Schrödinger’in Kedisi (Kâbus), s. 387.
29
Alev Alatl@, Schrödinger’in Kedisi (Kâbus), s. 216.
30
Alev Alatl@, Viva La Muerte, s. 202-203.
31
Alev Alatl@, 18.08.2001 tarihli mülâkat.
32
Alev Alatl@, Schrödinger’in Kedisi (Kâbus), s. 389.
33
Alev Alatl@, O.K. Musti Türkiye Tamamd r, 3. bask@, st., Boyut Yay., 1996, s. 59.
25

164

Mustafa Tekin

lant@lar@n@n d@<@na ta<arak insan@ tekâmül ettirecek bilgiler içerdiAi iddias@yla çerçevelenmekte, bu bilgi sahiplerine uleman@n yan@ s@ra bilim adamlar@ da eklenmektedir.34
Böylece Alatl@’n@n kullan@m@nda tasavvuf, dinamiklik, bilgi ve bilim ve biyofiliya denklemi içinde beliren bir anlama sahip olmakta, kurall@ ve ritüelli bir teslimiyet tasavvufunu içermemektedir. Mutlak itaat ve müd<ide baAl@l@A@ reddeden Alatl@,35 ölüme deAil
ya<ama götüren bilgilerin sofilerde olduAunu söylemekle36 bu denklemi doArulamaktad@r. Bu noktada “k@rklar”@ öne ç@karan Alatl@, asl@nda kimlikleri belirgin ki<ilerden deAil,
niteliklerden bahsetmekte ve bu niteliklerin bazen ayakkab@ tamircisinde, bazen
emekli bir komiserde37 cismanîle<tiAini belirtmekle kal@pla<madan uzak durmaktad@r.
Bu <ekilde Alatl@ “a<k dini” diyebileceAimiz tasavvufî yönü aA@r basan bir slâm anlay@<@na son tahlilde yak@n durmaktad@r.
“Dini bir inanç olarak alg@l@yorum, din benim için kalp gözüyle entelektüelliAimizin dengeye gelmesidir”38 diyerek din olgusuna inanç düzeyinde bakt@A@n@ ifade eden
Göle, dinî bir sosyal ve ibadet hayat@n@n olmad@A@n@ belirtmesiyle bunu teyid etmektedir. “Dinin özündeki <eylere daha çok inan@yorum. Korkudan daha çok Allah sevgisine
vurgu yap@yorum. Merak@m tasavvufî slâm ve onun modern versiyonlar@. Tasavvuf
müziAi dinliyorum. Din; müzik, nefes ve nefsdir.”39 Göle’nin din anlay@<@n@ bu sözlerindeki “dinin özü”, “Allah sevgisi”, “müzik” gibi anahtar kavramlar çerçevesinde çözümlemek mümkün görünmektedir. Asl@nda o, “dinin iyiyi doAruyu tan@mlamakta,
içsel dünyalara yönelmekte, gündelik ya<am@ zamanlamakta, cinsler aras@ ili<kilerin
gramerini yazarak modern toplum içinde yol gösterici olduAunu”40 belirtmekle din
olgusuna kapsaml@ ve bütüncül bakabilmekte, fakat pratikte yukar@da zikredilen anahtar kavramlar çerçevesinde bir bak@< geli<tirmekle, dini oldukça dar s@n@rlar içinde tan@mlamaktad@r. Yukar@daki anahtar kelimeler Türkiye’de modern din alg@s@nda ve
in<as@nda kullan@lan kavramlar olarak ortaya ç@kmaktad@r.
Nilüfer Göle, özelde slâm’@, slâmc@l@k ve siyasal slâm kavramlar@ etraf@nda çözümlemeye çal@<maktad@r. Fundamentalizm’i, slâm’@n Kur’ân’da anlat@lan ve Peygamber zaman@nda uygulanan, Asr-@ Saadet dönemindeki köklere dönme arzusu olarak tan@mlayan41 Göle, burada geleneAin ve tarihî birikimlerin yokluAuna dikkat çeker.
Siyasal slâm’@n Müslüman aktörleri güçlendirici ve kimlik <ekillendirici özelliklerini
vurgulamakla birlikte, öznelliklerine engel olmakla, alan daraltt@A@n@n ve romantik a<k
taraf@ndan <ekillendirildiAini ifade etmekle de gerçekçi olmad@A@n@n alt@n@ çizer.42 O,
slâmc@l@A@n, kültürel bir zemine kaymakla birlikte, tabulara dayal@, kurulu< dönemi
efsanesine baAl@ olmaya devam ettiAini gündeme getirmekte, dolay@s@yla slâmc@l@A@
siyasal yönlerini öne ç@karacak biçimde alg@lamaktad@r.43 Göle, slâmc@ ile Müslüman
34

Alev Alatl@, 18.08.2001 tarihli mülâkat.
Alev Alatl@, O.K. Musti Türkiye Tamamd@r, s. 322.
36
Alev Alatl@, Nuke Türkiye, s. 280.
37
Alev Alatl@, O.K. Musti Türkiye Tamamd@r, s. 178.
38
Nilüfer Göle, 23.08.2001 tarihli mülâkat.
39
Nilüfer Göle, 23.08.2001 tarihli mülâkat.
40
Nilüfer Göle, Modern Mahrem-Medeniyet ve Örtünme, 5. bask@, st., Metis Yay., 1994, s. 138.
41
Nilüfer Göle, 2slâm ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, st., Metis Yay., 2000, s. 174.
42
Nilüfer Göle, slâm ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, ss.149-151.
43
Nilüfer Göle, slâm ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, s. 20.
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kavramlar@n@ birbirinden ay@rarak birincisini siyasî bilinç ve toplumsal aksiyon, ikincisini ise dinsel bir kimlikle özde<le<tirmektedir.44 Göle’ye göre, slâmc@l@k deAi<mez ve
zaman ötesi bir din ve saf benlik öne sürmekte, varolan dinsel kurum ve popüler dinsel pratikleri muhafaza etmek yerine, “gerçek slâm” @<@A@nda deAi<tirmeyi amaçlamaktad@r.45
Göle, slâmc@l@ktan sakal b@rakmak, homoseksüellik, alkol tüketimi ve cinsellik
gibi dinsel emirlerden, tabular dayatmak olarak bahsetmekte,46 bu baAlamda slâm’@n
modernlikle yak@n ili<kilerine at@fta bulunmaktad@r. Ona göre bu din “deAi<mez öz”e
sahip olduAu dü<ünüldüAünden, slâmc@l@k siyaseten patolojik bir durum olarak ortaya
ç@kmaktad@r.47 Din ve özgürlük aras@ndaki ili<kiye de deAinen Göle, dinin insan ve toplum hayat@na s@n@rlar getirmekle inanman@n özgürlüAü k@s@tlad@A@n@, dinin özgürle<tirici deAil, disipline edici olduAunu vurgulayarak slâm’@n daha çok yasakç@ yönüne dikkat çeker.48 Böylece Göle’nin slâm’a bak@<@, “deAi<im”, “tabu” ve “siyasall@k” kavramlar@ parantezinde ortaya ç@kmaktad@r. GörüldüAü gibi onun anlay@<@nda slâm, inanç
yönü ön plâna ç@km@<, gelenek ve modernlikle “melez desenler” olu<turabilen ve bu
çerçevede üretilen kültürellik ve toplumsall@Aa onay veren bir din olmaktad@r.49
Nuray Mert ise dini, insan@n kendisini ve hayat@ tan@mlad@A@ anlam dünyas@ olarak görmekte ve bu aç@dan onun bir s@n@r@n@n olamayacaA@n@ belirtmekle beraber, bunlar@ zorlay@c@ kurallar olarak dayatman@n kabul edilebilir bir <ey olmad@A@n@50 söylemekle Göle ile paralel bir din anlay@<@na sahip olduAu görülmektedir. Ona göre dinin geni<
anlam@yla tan@mlanmas@, ancak içeriAinin daralt@lmas@ pahas@na mümkündür.51 Mert,
slâm’a Türkiye’deki pozitivist ve kültürel zeminde yakla<@mlar@ sorunsalla<t@rmaktad@r. Ona göre dini, üstyap@sal ve edilgen bir unsur olarak deAerlendirmesi gereken tarihsel maddeci olma iddias@ndaki yakla<@mlar, slâm’@ geri kalmam@z@n bir nedeni veya
diAer bir deyi<le, dinsel dü<ünceyi toplumsal olaylar@ belirleyen bir unsur olarak görme
eAilimleri ile bir paradoks olu<turmaktad@rlar. DiAer yandan Mert, 1980’lerden itibaren
pozitivist-ilerlemeci, evrenselci din anlay@<lar@na alternatif olarak geli<en kültürselci
yakla<@mlar@ da (Kültürel slâm) kar@<@kl@A@ besleyen bir süreç olarak görmektedir.52
DiAer yandan, “dinsel kimlik” kavram@n@ reddedip hayat@ Müslüman için imtihan alan@
görmekle de53 slâm’@ bütüncül olarak alg@lad@A@n@n i<aretini vermektedir.
Gülay Göktürk, kökenini ilâhî olana deAil, insana irca ettiAi dinin, kendisiyle
birlikte ya<amak çok zor olan ölüm gibi bilinemez meseleler kar<@s@nda psikolojik ihtiyaçlardan doAduAunu iddia etmektedir. Dinler, içinden ç@kt@klar@ toplumun deAerleri

44

Nilüfer Göle, slâm ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, s. 97.
Nilüfer Göle, slâm ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, s. 139.
46
Nilüfer Göle, slâm ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, s. 105.
47
Nilüfer Göle, slâm ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, s. 21.
48
Nilüfer Göle, 23.08.2001 tarihli mülâkat.
49
Bkz. Nilüfer Göle, “Genç Sosyologlarla Mahrem Bir Söyle<i”, 21. Yüzy l n E i inde Sosyoloji Konu malar ,
Kon. Ümit Meriç, st., Tima< Yay., 1999, s. 62.
50
Nuray Mert, 07.10.2001 tarihli mülâkat.
51
Nuray Mert, Laiklik Tart mas na Kavramsal Bir Bak , st., BaAlam Yay., 1994, s. 32-33.
52
Nuray Mert, “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Dine Bak@<@”, Sosyal Bilimleri Yeniden Dü ünmek, st., Metis
Yay., 1998, s. 203.
53
N. Koç, “Dr. Nuray Mert le Kimlik Üzerine Bir Konu<ma”, Kad n Kimli i, S.7, st., 1995, s. 12.
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ve ahlâk@n@ yans@tmakla üst yap@ kurumu olma özelliAi ta<@rlar ve ayn@ zamanda tekrar
dönerek yaratt@A@ deAerlerle toplumun üzerinde dönü<türücü etkiler ta<@rlar.54 Din
olgusunu cehalet ve ergin olmay@< hâline denk getirerek kavrayan Göktürk, dinin kökeni ile ilgili sosyolojik teoriye uygun biçimde ilk insanlar@n doAa olaylar@ aras@ndaki
baAlant@y@ anlamayarak onlar@ tanr@la<t@rd@klar@n@ belirtmekte, “anla<@lmaz” ve “bilinmez” diye belirtilen olaylar@n arkas@nda sadece “doAa”n@n olduAunu ifade etmektedir.55
Böylece Göktürk’ün kullan@m@nda din, Marksist teoriye uygun biçimde topluma irca
edilerek kavranmakta, dolay@s@yla din insanî gerçekliAe uygun dü<meyen bir sapma
olarak görülmektedir.
Göktürk genel din anlay@<@na paralel olarak slâm’a bakmakta, Kur’ân-@ Kerîm’i
o günkü Arap toplumunun üretim ili<kilerinin somutla<t@A@ bir kitap olarak görmektedir.56 Böylece Göktürk, Kur’ân metninin konjonktürellik ve yerelliAini vurgulamakta,
toplumsal ili<kileri din için belirleyici k@lmaktad@r. Bundan dolay@ Göktürk’te Kur’ân
metni, hem zamansal hem de mekânsal olarak evrensel bir anlam ifade etmemektedir.
Altyap@-üstyap@ ili<kileri içerisinde ele al@nan slâm anlay@<@na uygun olarak hak ve
adalet duygusunun da öbür dünya korkusundan kaynaklanmamas@ gerektiAi ifade
edilmektedir.57
Din anlay@<@n@ tasavvufî dil örgüsüyle kuran geleneksel ayd@nlardan Ümit Meriç
için din, varolu<un idraki konusunda yarat@c@ ile kul aras@nda kurulmu< olan bir iltimas köprüsüdür. “Üveysîlik”, “mür<id”, “esrar” gibi, dinî, tasavvufî, mistik bir zeminde alg@layan Meriç, dinle “peygamberlik” kavram@n@ birbirine perçinlemekte ve peygamber yerine tasavvuftan ödünç ald@A@ mür<id kavram@n@ da kullanmaktad@r. Meriç,
iltimas köprüsü olarak Peygamber’i kastetmekte, varl@A@n esrar@n@n Hz. Peygamber’de
düAümlenip O’nda çözümlendiAini belirtmekte,58 dolay@s@yla daha sevgi ve gizem boyutu öne ç@kan bir din anlay@<@yla dikkat çekmektedir. Esasen bu duygusal ve tasavvufî boyutlu din alg@lay@<@, bir çok eserlerinde de bask@n bir karakter olarak kendisini
göstermektedir.
DiAer yandan slâm’@ tasavvufî bir anlay@<la kavrayan Meriç’in, yaz@lar@na da
bunun verdiAi duygusall@k ve a<k yans@m@< görünmektedir. Geleneksel ayd@n kad@nlar@n ifade ettikleri dinin bir öz olduAu söylemi, Meriç taraf@ndan tekrar edilmekte, her
müminin bir mutasavv@f olarak veli gibi dinî tecrübe ya<amas@ gerektiAini ifade ederken, slâm’@, tasavvufun bask@n öAesi olan “Allah a<k@” boyutuyla alg@lamakta ve
Cenâb-@ Allah’la birebir doArudan baAlant@y@, slâm alg@lay@<@n@n temeline yerle<tirmektedir.
“Tabiatta ne varsa hepsi “Yâ Hayy” esmas@n@n ne<esi ile kendini orta yere at@vermi< sanki”,59 “Merkez Efendi’nin huzuruna yakla<@rken...”60 gibi daha duygusal
ifadeleriyle tasavvufî temayülünü belli etmekte, hattâ haz@rlad@A@ slâm bibliyografya54

Gülay Göktürk, 03.10.2001 tarihli mülâkat.
Gülay Göktürk, Mürteci Yaz lar, st., Genda< Yay., 1998, s. 186.
56
Gülay Göktürk, 03.10.2001 tarihli mülâkat.
57
Gülay Göktürk, a.g.e., s. 292.
58
Ümit Meriç Yazan, 04.10.2001 tarihli mülâkat.
59
Ümit Meriç Yazan, “Çin-i Maçin-i Rum”, Türk Edebiyat , S. 308, st., 1999, s. 13.
60
Ümit Meriç Yazan, “ nce ve Çiçekli Bir Yol”, Tarih ve Dü ünce, s. 61.
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s@n@n Besmele’nin harf say@s@ gibi tevâfuken 19 bölümden olu<mas@n@,61 bir hikmeti ima
eder biçimde alg@lamaktad@r. Yine onun hac hat@ras@ da bizim argüman@m@z@ teyid eder
mahiyettedir; “Hacc@n en önemli rüknü olan tavaf@ büyük bir özenle yerine getirdikten sonra, ‘acaba beAenildi mi?’ diye kafam önümde, bir yandan dü<ünür diAer yandan
yürürken kafam@ hemen kald@rd@m ve kar<@da ‘BeAendik’ maAazas@n@n ismini gördüm.
Bunun üzerine çok sevindim.”62
Fethullah Gülen’in <ahs@nda daha yumu<ak, bar@<ç@l bir slâmî anlay@< çerçevesi
olu<turan Meriç Yazan,63 bir yandan gelenekleri olumlayan, diAer yandan mevcut dinî
söylemle çat@<mayan bir vurguyu bu slâmî anlay@<@n içermesine dikkat etmektedir.
Ona göre gerçek özgürlük makro ve mikro kâinata hâkim olan determinizmi sezmektir.64 Paradoksal görünmesine raAmen kâinata hâkim olan determinizm, onda bütüncül bak@ld@A@nda “ilâhî” parantezinde anlama kavu<maktad@r.
Görü<leri maddî ve manevî dikotomisinin izlerini ta<@yan bir ba<ka geleneksel
ayd@n olan Sevindi, aç@k bir biçimde dini, insanlar@n ruhsal ihtiyaçlar@na cevap veren,
evrenin büyüklüAü kar<@s@nda anlayamad@A@m@z metafizik s@n@rlar@ aç@klayan bir inanç
ve felsefe olarak görmekte ve ruhsal ve metafizik alanla ilintilendirmektedir. “Din özel
alana ait; fakat eve hapsedilecek bir <ey deAildir”65 demekle de dini tamamen bireysel
alana ç@kmamakla birlikte kapsam@na ait görü<lerini muAlakla<t@rmaktad@r. Gerçi dinin
kültürel bir zemin olu<turduAu dü<üncesiyle, dini kültürle ili<kisi baAlam@nda kavramakta ve onda “sentez”, “tasavvuf”, “müzik”, “bar@< ve ho<görü” anahtar kavramlar@
ön plâna ç@kmaktad@r; “Dinden bir sentez ç@kar m@? Tasavvufî ve <imdiki deAerlerin
senteziyle tüm insanlara aç@labilen ortak bir dil. MüziAin olmas@ da bu evrenselliAi
ta<@yor. Dünyaya bar@< ve ho<görü getirecek bir din anlay@<@ öngörüyorum.”66 “Sentez”
kelimesiyle Sevindi, din olgusunu hem kendi ba<@na yeterli olmayan, hem de bugüne
hitap edemeyen bir içerikle alg@lamaktad@r. Bar@< ve ho<görü Sevindi’nin din anlay@<@nda iki düzeye i<aret etmektedir; ilkin, kozmopolit ve çok kültürlü bir ortamda yeti<en
Sevindi için bar@< ve ho<görü dine dair beklentilerini belirliyor. Ayr@ca “bar@< ve ho<görü” Nevval Sevindi’nin program yapt@A@ televizyon kanal@n@n ve onun cemaatinin din
baAlam@nda ana söylemini olu<turmaktad@r.
slâm dinini çok daha modern, çaAda< dünyaya yak@n ve âdil bir din olarak gören Sevindi, slâm dininin bir “imkânlar dini” olduAu vurgusuyla, yasaklardan çok
“aç@l@m” parantezinde bir okuma yapmaktad@r. Ona göre ideolojik bir hüviyete sahip
yasaklar dini, H@ristiyan- slâm çat@<mas@n@n bir uzant@s@ olmakta ve Türk- slâm tan@<mas@ ile Mevlânâ ve Yunus Emre bu “imkânlar”@n doruk noktas@n@ olu<turmaktad@r.
Sevindi’nin olu<turduAu imkân ve yasak dikotomisinde, hangi yasaklar@n söz konusu
edildiAi konusunda örnekler olmasa da, slâm’@ imkân ve çaAda<l@k merkezinde alg@lad@A@ ve bunun da “çaAda<l@Aa imkân veren” bir slâm anlay@<@n@ ima ettiAi söylenebilir.
61

Ümit Meriç Yazan, “ slâm Sosyolojisi Bibliyografyas@ Üzerine Doç. Dr. Ümit Meriç’le Bir Konu<ma”, 2lim
ve Sanat, S.2, st., 1985, s. 97.
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Ümit Meriç Yazan, 04.10.2001 tarihli mülâkat.
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Ümit Meriç Yazan, “Gülen stikbalimizin Fatihi (Önsöz), Medya Aynas nda Fethullah Gülen-Kozadan
Kelebe e, st., Gazeteciler ve Yazarlar Vakf@ Yay., 1999, s. 6-7.
64
Ümit Meriç Yazan, 04.10.2001 tarihli mülâkat.
65
Nevval Sevindi, 17.08.2001 tarihli mülâkat.
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Nevval Sevindi, 17.08.2001 tarihli mülâkat.
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Bu “imkânlar”@ “Türk”, “ slâm”, “tasavvuf” kavramlar@ çerçevesinde daha da
açmam@z mümkün görünmektedir. Buna göre tasavvufî ve kültürel bir slâm’a kendisini yak@n hisseden Sevindi, kültürle baAlant@l@ olarak, Türkiye’de slâm’@n farkl@ bir
tecrübesi olduAundan hareketle, “Türk slâm@” kavram@n@ öne ç@karmaktad@r. Bu anlay@<@n hangi kültürel öAeleri içerdiAi Sevindi’de pek aç@Aa ç@kmasa da, diAer ülkelerin
slâm tecrübelerinden farkl@ olarak “modern” bir içeriAe sahip olduAu söylenebilir.
Sevindi’nin Mevlânâ ve Yunus Emre vurgusu da, bir yandan onun tasavvufî, diAer
yandan bu ki<iler dolay@m@ndan “sevgi” temelli bir slâm anlay@<@yla örtü<mektedir.67
Geleneksel ayd@n yakla<@m@na uygun olarak dinin, insan ve toplum hayat@nda
çok önemli olduAunu belirterek yola ç@kan Il@cak, bu ehemmiyetin içeriAini muAlak
b@rakmaktad@r. Fakat bu “önem”, belirleyicilik düzeyinde olmay@p, daha çok insan ve
toplum hayat@n@n bir realitesi ve kurumu olma sebebiyle vazgeçilemezlik gibi bir ima
ta<@maktad@r. Daha çok toplumsal i<lerliAin ve konjonktürün belirlediAi ve yükselttiAi
deAerlerle din olgusuna yakla<maya çal@<an Il@cak, derinliAine tart@<malara inmeden ve
pratiAi önceleyen bir dinsel söyleme yak@n durmaktad@r. Bu baAlamda onun “uzla<mac@” tavr@ndan bahsetmek yanl@< olmayacakt@r.68
Il@cak da, genel din anlay@<@na paralel bir biçimde slâm’a yakla<arak özgürlüAe
vurgu yapmakta ve özgürlüAün sadece ki<inin baAl@ olduAu deAerlerle k@s@tlanabileceAini ifade etmektedir. Il@cak, kendisini tasavvufî bir din anlay@<@na yak@n hissetmekle69
geleneksel ayd@nlar@n bu konudaki genel tavr@yla birle<mektedir.
Bir diAer geleneksel ayd@n olan Bilgiseven’e göre de din, bir inançt@r fakat ispata
dayal@ bir inançt@r. Bu çerçevede Bilgiseven inanca haz@rl@k, kudretine inand@A@ varl@A@
deneme; amel etme ve ilimle ispat gibi inanç için dört tabaka öngörmekte, dördüncü
tabakaya sadece dinin ula<acaA@n@ belirtmekte, böylece bir yandan dini alelâde inançtan ay@rmakta, diAer yandan dinî inanc@ ispata baAlamaktad@r. Gaybî inanc@ dinin konusu yapmamakla, tipik pozitivist postülan@n izlerini ta<@yan bu anlay@<, dinlerde
bulunduAunu varsayd@A@ “ilmî öz”ün evrenselliAinden bahsederek dini kavramak istemektedir.70
Eserlerinde “öz” kelimesine merkezî bir önem atfeden Bilgiseven, “ilmî öz” yan@nda “dinin özü” kavram@n@ da kullanmaktad@r. Böylece hem din ve bilim gibi bir
düaliteyi a<ma, hem de dinin zamana göre deAi<ebilirlik yönüne vurgu yapmak istemektedir. Ona göre, özünü ve ruhunu kaybetmi< bir din, alelâde inanç haline gelmeye
mahkûmdur. Dolay@s@yla <ekilci yönde @srar eden bir din, özünü kaybederek s@radan
inanç konumuna dü<ecektir. Burada Bilgiseven’in, asl@nda modern dünya görü<ü ile
problemli alanlar@nda dinin, yeniden yorumlanmas@ gerektiAi fikrinin alt@n@ çizmeye
çal@<t@A@ görülmelidir. Nitekim eserlerinde, bunu a<maya çal@<an dinî yorumlar olmas@
dikkat çekicidir.71

67

Nevval Sevindi, 17.08.2001 tarihli mülâkat.
Nazl@ Il@cak, 16.10.2001 tarihli mülâkat.
69
Nazl@ Il@cak, 16.10.2001 tarihli mülâkat.
70
Âmiran Kurtkan Bilgiseven, 05.10.2001 tarihli mülâkat.
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Bkz. Âmiran Kurtkan Bilgiseven, 2slâmiyet’in Kültürel Özellikleri ve 2slâmî Kavramlar I, st., Filiz Kitabevi,
1989, ss. 26-32.
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Bilgiseven, genel din anlay@<@nda ortaya koyduAu “dinin ispata dayal@ inanç” olduAu görü<ünden hareketle, sadece slâm’@n ispatlanm@< inanç konumuna geldiAini
belirtmekte, bir yandan gerçek dinin slâm olduAunu vurgularken, öte yandan slâm’a
pozitivist bir karakter atfetmektedir. Bilgiseven’in slâm’a bak@<@n@ “ilmî öz”, “tarihsellik” ve “ispat” kelimeleri etraf@nda çözümlememiz mümkündür. Bilgiseven’e göre,
H@ristiyanl@k, Mûsevîlik tahrif edilmekle ilimlerle ispata müsait öz bu kitaplardan
ç@kar@ld@A@nda, bunlar alelâde inanç durumuna dü<mü<lerdir. Böylece Bilgiseven, bilimsel bir slâm çerçevesinde kalarak Kur’ân-@ Kerîm’i bu ilmî ispat@n konusu k@lmakta ve
böylece Kur’ân’daki ilmî özün yakalanabileceAini dü<ünmektedir.72
DiAer yandan at@flar@ ve çal@<malar@yla tasavvufla ilgili görünen Bilgiseven, tasavvufî bir slâm anlay@<@na yak@n durmakta, dinin iki kal@b@ndan, “iç” dediAi <eyin
tasavvuf olduAunu belirtmektedir. D@< <ekil olan ibadetlerin Bilgiseven’e göre iç olmaks@z@n k@ymeti yoktur. Asl@nda “iç kal@p” olan tasavvuf, “öz olarak” okunduAunda
Bilgiseven’in “ilmî öz”üyle birle<mekte, böylece bir yandan slâm anlay@<@n@n iki alanda birbirine paralel tezahürü, diAer yandan ilmî öz ve tasavvufun slâm alg@lay@<@ndaki
bask@n nitelikleri ortaya ç@kmaktad@r. Bir sosyolog olan Bilgiseven, tasavvuf ve cemiyet
ili<kilerini ön plâna ç@karmakta ve tasavvufun sosyal geli<menin <artlar@n@ verdiAini
öne sürerek, tasavvufu “sosyal geli<me” merkezli kavramaktad@r. Tasavvufun da
“Vechullah”, “nefsi @slah”, “halvet” gibi kavramlar@na deAinide bulunan Bilgiseven,
tasavvufu da “Allah a<k@”, nefsini ve toplumu @slah çerçevesinde alg@lamaktad@r. Tasavvufun “halvet der encümen” (kalabal@klar içinde yaln@zl@k) söylemini hat@rlatarak,
Niyâzî M@srî’nin “Pazarda kurdum halveti” sözüne at@fla, cemiyetten kopmam@< bir
tasavvufî ya<ama vurgu yapmaktad@r.73
Bilgiseven, slâm’@n temeli olan tevhidi farkl@ bir formülasyonla ifade etmektedir; fark+cem=Tevhid. Burada cem evrensellik, fark ise, bir ulusun kendine özgü
kültürünü ifade etmektedir. Tevhidin ondaki kar<@l@A@ ise vahdet-i vücûttur. Ona göre
fark@n dikkate al@nmad@A@ salt evrensel bir slâm’dan bahsetmek mümkün deAildir.74
GörüldüAü gibi Bilgiseven, slâm’@ bugünkü enstrüman ve perspektifle yeniden okuma
ameliyesi yapmakta, tüm slâm tarihini de bu temel çerçeve üzerine in<a etmeye çal@<makta ve günümüz kavramlar@n@n Hz. Peygamber’den itibaren tarihsel ve toplumsal
tekabüliyetlerini aramaktad@r.75
Bilgiseven’in vahdet-i vücût dolay@m@yla tasavvufa olan temayülü, eserlerinde
oldukça belirgindir. Bu baAlamda, çal@<t@A@ disiplin olan sosyoloji, iktisat ve tasavvuf
aras@nda ili<kiler kuran eserler verdiAini belirtmeliyiz. Bilgiseven, sosyalle<meden kalk@nmaya kadar bir çok sosyal içerikli konular@ birebir tasavvufla ilintilendirerek anlatmakta;76 böylece tasavvuf onda bir çok modern kavram@ me<rula<t@r@c@ gerçek bir slâm
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Âmiran Kurtkan Bilgiseven, 05.10.2001 tarihli mülâkat.
Âmiran Kurtkan Bilgiseven, 05.10.2001 tarihli mülâkat.
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Bkz. Âmiran Kurtkan Bilgiseven, Türk-2slâm Kültüründe Fert ve Cemiyet 2li kisi ve 2slâmî Kavramlar, st.,
Filiz Kitabevi, 1995, ss. 48-54.
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Âmiran Kurtkan Bilgiseven, slâmiyet’in Kültürel Özellikleri ve slâmî Kavramlar I, ss. 26-36.
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Âmiran Kurtkan Bilgiseven, “Taassubu Önleyen slâmî DeAer Hükümleri ve Sosyal DeAi<me”, Türk Dünyas Ara t rmalar , c. 12, st, 1981, ss. 5-22.
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anlay@<@ olarak ortaya ç@kmaktad@r. Özellikle Mevlânâ77 ve Niyâzî M@srî üzerinden
tasavvufî bir slâm anlay@<@ kurmaya çal@<an Bilgiseven’de tasavvuf, bugünün verili
dünyas@n@ me<rula<t@ran, deAi<imlere ayak uydurabilen bir kavram@n ad@d@r.
Din olgusuna çok geni< bir perspektiften bakan slâmc@ ayd@n kad@nlar, geleneksel anlay@<la aralar@na mesafe koymaya ciddi özen göstermektedirler. slâmc@ ayd@n
kad@nlardan Cihan Akta<, dine “hayat”, “ahiret”, “ku<at@c@l@k” kavramlar@ ile ili<kili
biçimde ele alarak yakla<maktad@r. Ona göre din, hayat@ kavrama ve ya<ama çabas@yla
ilgili geni< bir manzumedir ve her <eyi ku<at@r. Bir alg@lama ve ke<if süreci olduAu kadar bu süreçle ilgili konumlanma hâlidir. Bu anlamda din sadece bu dünyayla ilgili
deAil, öteki dünya ile de ilgilidir. Dolay@s@yla insan@n çok somut görünen dünya hayat@
içindeki varl@A@n@ öte dünya ile ili<kilendiren kural ve anlamlar@ da ihtiva eder.78 Bu
bak@< aç@s@ndan Akta<, dinin dinamik bir süreç olduAuna vurgu yaparken, ahiret ve
kural koyucu boyutunu da dile getirerek, belirleyiciliAi bask@n, tarihsel olmayan, insan
hayat@n@ her yönüyle ku<at@c@79 din anlay@<@n@ ortaya koymaktad@r.
Cihan Akta<, slâm’@ son, kâmil, f@trata uygun ve insan doAas@n@ yads@mayan bir
din olarak betimlemekte, slâm’@n bir din olduAu kadar, kültürel miras, ilâhiyat alan@,
tarih ve toplumsal bir kimlik olu<turucu yönlerine i<aret ederek “gerçekçilik” vurgusunu peki<tirmektedir. Böylece Akta<, slâm’@n insanî ve toplumsal yönlerinin alt@n@
çizerek, bir yandan insan hayat@na deAdiAini belirtmekte, diAer yandan tarihsel bir
süreç içerisindeki birikim yönüne vurgu yapmaktad@r. Bu sebeple, insan@n dini, ya<ay@<@n@n ve anlay@<@n@n kendi bulunduAu zaman noktas@nda yeniden olu<turulmas@ gereken aç@k uçlu bir yan@ olduAunu dü<ünmektedir. Akta<, çaAda< sorunlar@ yakalam@< ve
bu çerçevede yeniden aç@l@m saAlayan slâmî görü<e yak@n durmakta, bu baAlamda
bugün slâm’@n, sömürü ve emperyalizm olgusunu ayd@nlatt@A@, bat@ kar<@tl@A@ kadar
doAuculuAu da tart@<t@A@ bir perspektif içinde insanl@Aa yeni bir konsept sunmas@ taraftar@d@r. nsan@ direkt Allah’a kar<@ sorumlu k@lacak “bireysel sorumluluk”lar@ öne ç@karan bir slâm’a vurgu yapan Akta<, buradan yola ç@karak slâm’@, bütüncül bir <ekilde
insan hayat@n@ gerek dü<ünsel gerekse pratik ve ahlâkî aç@dan “geli<tirmeyi” hedefleyen
bir din olarak görür. Böylece, bir yandan ki<isel sorumluluklar@ bir diAerinin yükümlülüAüne ve denetimine veren kolektif anlay@<la, diAer yandan aç@l@m ve s@çray@< imkânlar@n@ berhava eden donuk slâmî anlay@<la kendisi aras@na mesafe koymaktad@r. Asl@nda ayn@ sürecin iki farkl@ tezahürü olan böyle bir duruma Akta<, tarihten ve bugünden
s@k s@k at@flarla temas eder. Temelde Akta<, slâm’@ k@sa ve uzun vadeli dü<ünsel ve
ya<amsal pratiklerde “hayat d@<@” b@rakman@n kar<@s@ndad@r. Bu baAlamda “gelenek”,
“yenilik”, gibi kavramlara da salt yanda<l@k ya da kar<@tl@k ili<kisi içerisinde yakla<maz
ve ele<tirel bakar. Hayat kar<@s@ndaki duru<unun herhangi bir kal@ba oturtman@n ve
<ablonlarla hareket etmenin yan@lt@c@l@A@na inan@r. Ona göre, kendi kendini sürdüren
ebedî bir gelenek fikri yan@lsama, liberalizmin negatif tan@mlar@ndan yap@lan yan@lt@c@
bir ç@karsamad@r. Kullan@lan nitelemelerin çokluAuna kar<@l@k slâm’@ tek bir modele,
slâmc@l@A@ da dar bir örgüt yap@s@na indirgemek kaba genellemelere dayanmaktad@r. Bu
77

Âmiran Kurtkan Bilgiseven, “Mevlânâ’n@n Sosyalle<me Terbiyesi Hakk@ndaki Fikirleri”, 3. Millî Mevlânâ
Kongresi, Konya, 1988, ss. 173-188.
78
Cihan Akta<, 01.11.2001 tarihli mülâkat.
79
Cihan Akta<, Hz. Fât ma, st., Beyan Yay., 1999, s. 19.
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çerçevede Muâviye’den itibaren nebevî sürecin, kar<@ olduAu saltanat@n ilâhî düzenin
bir yorumu olarak öne sürülmesini bir k@r@lma ve gerilemenin ba<lamas@ olarak gören
Akta<, slâm anlay@<@nda tüm tarihî birikimleri ve tecrübeyi onamak gibi bir tav@r içerisinde deAildir. Böylece o, çok geni< bir alanda varl@k bulan slâm’@n her dönemde
olu<mu< <ablon ve kal@plar@n@n yeniden deAerlendirilmesi ve her dönemde insan ve
toplum ihtiyaçlar@na deAen bir slâmî in<a ve okuman@n yap@lmas@n@ istemektedir.
Bunu s@kl@kla Hz. Peygamber (SAV) dönemi slâm’@na bakarak yapmakta, bu “ slâm”@
idealize etmekte ve asl@nda onun için Hz. Peygamber’in örneklediAi slâm, her dönem
için bir denetim mekanizmas@ i<levini görmektedir. slâm’@ “insan” parantezinde okumaya özen gösteren Akta<, bu baAlamda slâm’@n özgürle<tirici misyonunu öne sürmektedir. Böylece onda insan@n özgürlüAü kendi akl@n@n da devreye girdiAi bir kendini
kurma süreci ile anlam kazanmakta ve bu süreçte insan@n “özne”liAinin bilhassa alt@
çizilmektedir.80 Bir özne olarak “Müslüman”@ önemsemekle birlikte, bu kavrama nominal bir kutsall@k ve garanti atfetmemekte, böylece slâm’@ her an yeniden bir “olu<”un konusu k@lmaktad@r.81
70’li y@llardan itibaren saAc@l@kla net bir biçimde ayr@<an slâm’@n, herhangi bir
etnisite, ideoloji ile sentezinin evrensellik ilkesini kamufle ettiAini savunan Akta<,
böyle bir yap@la<man@n slâm’a zaaf ve görecelik vehmeden yorumlara sahip olduAunun alt@n@ çizmektedir.82 slâm’@n tek bir yoruma hapsedilmesine kar<@ ç@kmakla83 birlikte kimi oryantalistleri doArulayan, kendisini emr-i bil ma’rûf’tan muaf sayan, kapitalist deAerleri önceleyen, siyasal entrikalara alet olan araçsalc@ slâm anlay@<lar@n@
yads@makta84 ve bütünlüAü her vesileyle teyit etmektedir.85 Akta<, evrensel ölçekte
bütün Müslümanlar@n sorunlar@yla ilgili slâm anlay@<@yla,86 slâmiyet’i kültürel kimliAe veya kutsal bir geleneAin süreAine indirgeyen gelenekselci yakla<@m@n, sömürü ve
ahlâks@zl@Aa kar<@ sürdürülen bir mücadelenin manifestosu olamayacaA@n@ öne sürer.87
Y@ld@z RamazanoAlu da, dinin bütüncül anlam tasavvuruna dikkat çekerek,
vahyî bilgiye vurgu yapar. Din olgusunun Yarat@c@’n@n insan@ kendi hâline b@rakmad@A@
gerçeAine dayand@A@n@ belirten RamazanoAlu, dinin hayat@n her alan@na yay@l@<@n@ vurgular. Yasak ile din aras@nda çoAu zaman kurulan menfi ili<kiyi de reddederek, dinin
“hay@r” demekten daha çok; “evet”lerin me<ruiyet alan@n@ ortaya koyduAunu ifade
eder.88
slâmc@ ayd@n kad@nlardan Y@ld@z RamazanoAlu slâm dinine bak@<@nda “tevhid”
kavram@n@ merkeze yerle<tirip bir sabite kabul etmekte, bundan sonra ise akla karalar
biçiminde hiçbir <eyin çizilmediAini belirtmekle son dönemlerde s@kça kullan@lan “gri
alan” söylemiyle örtü<mektedir. Bu yönüyle Alatl@’n@n “saçakl@ mant@k” kavram@na
yakla<m@< görünse de, Alatl@ kadar içeriAini açmamaktad@r. Müslüman d@<@ndakilerle
80

Cihan Akta<, 01.11.2001 tarihli mülâkat.
Cihan Akta<, “Üç htilâl ÇocuAu”, Üç 2htilâl Çocu u, s. 62.
82
Cihan Akta<, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e K l k K yafet ve 2ktidar, c.2, st., Nehir Yay., 1990, s. 360.
83
Cihan Akta<, “ ran’da Siyah YorgunluAu”, 2slâmiyât, c. 3, S. 2, Ank., 2000, s. 18.
84
Cihan Akta<, “ badetsiz slâmc@l@k”, Yeni Aafak, 23.09.1996.
85
Cihan Akta<, Veda Hutbesi, st., Kitabevi Yay., 1992, s. 118.
86
Cihan Akta<, “ amil ile Patimat”, Azize’nin Son Günü, s. 63 vd.
87
Cihan Akta<, “Dilin Bulan@kla<an Gücü”, Yeni Aafak, 27.08.1997.
88
Y@ld@z RamazanoAlu, 16.08.2001 tarihli mülâkat.
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“diyalog” kavram@ etraf@nda olu<an bir ili<kiden yana olarak “d@<lama”ya dayanmayan
bir slâm anlay@<@n@ ortaya koymaktad@r. Genel din anlay@<@na uygun olarak “yasakç@
slâm” alg@lay@<@n@ yads@yan RamazanoAlu, aklar ve karalar olarak çizilmediAini savunduAu, daha kültürel, çat@<madan uzak ve derûnî çizgiye önem veren bir slâm anlay@<@n@ ortaya koymaktad@r.
Bu baAlamda dinin çekici olan yönünün özgürle<tiricilik olduAuna dikkat çeken
RamazanoAlu’nun, Allah’a imandan sonra her <eyin izafile<eceAini ve böylece hareket
alan@n@n geni<leyeceAini savunmas@, tevhide verdiAi önemle birle<mektedir. slâm’@n
kategorik ayr@mla<mas@ndan doAan kültürel slâm, siyasal slâm gibi kategorilerden
sadece birisi içerisine kendisini hapsetmemekte, hepsine kendisini yak@n hissetmekle
bu kategorilerin asl@nda Müslüman’@n farkl@ yönlerine i<aret ettiAini ve bu ayr@mla<man@n içeriAinden sorun ç@kt@A@n@ belirtmektedir.89 Tüm bunlar RamazanoAlu’nun
slâm anlay@<@nda olu<mu< kal@plardan uzak, ideolojik olmayan, dünya ve e<ya kar<@s@nda özgürle<tirici niteliklerin bask@n karakterini koruduAu gözlemlenmektedir.
nsan-a<k@n varl@k ili<kisinden yola ç@kan Hidayet efkatli Tuksal, din olgusunun temeline insan@n a<k@n varl@Aa kar<@ sorumluluk duygusunu yerle<tirmektedir.
lâhî mesaj@n tarih boyunca insan ve tarihle bulu<mas@n@n bir sonucu olarak olu<an
kal@p, yarg@ ve birikimlerin de fark@nda olarak, dini kendisiyle yenilendiAi bir olgunla<ma süreci olarak görmekle Tuksal, bir yandan sürekliliAe vurgu yapmakta, diAer
yandan onun s@n@rlanm@< bir alan@n@n olamayacaA@n@ ima etmektedir. Ancak din anlay@<lar@n@ dayatmamak noktas@nda bir s@n@r çizen Tuksal, bunu ayn@ zamanda bir hak
ihlâli olarak da görmektedir.90
slâm’@ “insan” parantezinde okuyan Tuksal, onu öz itibar@yla insan@n onuruna,
kimliAine, ki<iliAine sahip ç@kmaya çaA@ran mesaj olarak alg@lamaktad@r. Dinin tarih
boyunca insanî h@rslardan kaynaklanan hegemonik, araçsalc@ alg@lamas@ kar<@s@nda
Kur’ân ve Hz. Peygamber versiyonuyla yenilenen ve tazelenen a<amas@ olarak slâm,
Tuksal taraf@ndan “hegemonya”, “dinamik süreç” ve “insan” kavramlar@ etraf@nda çözümlenmektedir. Tuksal, dini insan kaprislerinin hegemonyas@na payanda olmas@n@n
kar<@s@nda, insan@ besleyen, çe<itlendiren ve s@çray@< imkânlar@ sunan bir konumda
alg@lamakla, her türden “insan”s@z bir slâm alg@lay@<@yla aras@na mesafe koymaktad@r.
Kur’ân dolay@m@yla slâm, Tuksal’a göre, ayn@ zamanda her bir peygamberle yenilenen
bir geleneAe ait bir sürecin ad@ olarak anla<@lmaktad@r. Öte yandan insan@n t@kand@A@
her noktada “yenilenen”, “tazelenen” dinamik bir süreç olarak ortaya ç@kmaktad@r.
Böylece Tuksal’@n anlay@<@nda slâm, bir yandan geleneksel, diAer yandan dinamik
tezahürler içermektedir.
slâm ve özgürlük ili<kisine de iki düzeyde yakla<an Tuksal, ilk düzeyde özgürlüklerin s@n@rlar@na deAinmektedir. Bu baAlamda s@n@rs@z bir mutlak özgürlük olamayacaA@n@ vurgulayan Tuksal, bunun s@n@r@n@n bir ba<ka insan@n özgürlük alan@ olduAunu
belirtir. kinci düzeyde inanca dair gerekirliklerin özgürlüAü k@s@tlama olmaktan ziyade dünyada bar@< ve esenlik içinde bir ya<am düzeni saAlayabilmek için önerilmi< bir
sorumluluk bilinci olu<turma süreci olarak görür. Böylece Tuksal’da sadece slâm’a
89
90

Y@ld@z RamazanoAlu, 16.08.2001 tarihli mülâkat.
Hidayet efkatli Tuksal, 30.09.2001 tarihli mülâkat.
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özgü deAil, genel olarak tüm inançlara özgü bir özgürlük ve s@n@rl@l@k çerçevesi görülmektedir.91
Dine varolu< çerçevesinde yakla<an Ay<e Böhürler’e göre din, varolu<un cevaplar@n@n bulunabileceAi bir sistemdir. Böhürler “Benim için din sadece inanç dünyas@ ile
s@n@rl@ deAil; s@n@r dinin kendi alan@”92 derken, dini hem inanç alan@ ile s@n@rlamamakta,
hem de “teslimiyet” ile ifade edilebilecek bir duru< sergilemektedir. nanc@n ancak bir
seçim olduAu taktirde özgürlük gibi bir sorun ya<anmayacaA@n@ ifade eden Böhürler,
böylece özgürlüAü sadece özgürlük alan@n@ belirleyecek kurallar@n seçimi olarak görmesiyle bir temele oturtmaktad@r. Böhürler ve diAer slâmc@ ayd@nlar bu baAlamda özgürlüAün kaynaA@na insan@ yerle<tirmemekle özellikle modernist ayd@nlardan ayr@lmaktad@rlar. Böhürler de diAer slâmc@ ayd@nlar gibi slâm’@n kategorik ayr@mla<mas@nda salt
bir kategorinin içerisinde yer almamakta ve slâm’@n farkl@l@klar@ kendisinde içerdiAini
belirtmekle deAerlendirici bir tutum tak@nmaktad@rlar. Böylece tasavvufî slâm’@ topluma hitab@n@n eksikliAi, radikal slâm’@ keskinlik ve uygulamada sorun ortaya ç@karmas@, elitist slâm’@ yoksullar@n dinî anlay@<@ ile olu<turduAu çeli<kisi ve kültürel slâm’@
ya<anmam@<l@A@ noktas@nda ele<tirmekte, bu unsurlar@n her birinin farkl@ boyutlar@n@
olu<turduAu bir slâm anlay@<@na yak@n durduAunu belirtmektedir.93

D. DE ERLEND RME
Ayd@n kad@nlar@n din anlay@<@na yönelik yakla<@mlar@n@ k@saca deAerlendirmek
gerekirse <unlar@ söyleyebiliriz. Modernist ayd@nlar, Türkiye’de ateizm ile dini çok
geni< bir anlam dünyas@ olarak alg@lama aras@ndaki yelpazede sal@n@m göstermektedirler. Dini çoAu zaman “araçsalc@” bir dü<ünü<ün ve eylemin konusu k@lmamakla birlikte, onlar@n dine bak@<lar@ yine de indirgemeci bir tutuma denk dü<mektedir. Modern
paradigman@n temel parametreleri olan olgusall@k, sosyolojik gerçeklik gibi toplumsal@n düzenlenmesine referans olan kavramlar@ örselemeyen, inanç s@n@r@n@ ta<mayan bir
din modernist ayd@nlar@n ortak paydas@ olarak görünmektedir. Fakat dünya ölçeAinde
modernliAin dinle baAlant@l@ olarak sorgulanmas@ oran@nda özellikle 80’lerden itibaren
modernist ayd@nlar@n dine bak@<lar@ndaki eski keskin tav@rlar@n@n deAi<tiAi gözlemlenmektedir. Modernist ayd@n kad@nlar dini inanç ve bireysel ili<kilerle ilintilerine yoAun
olarak dikkat çekmekte ve toplumda kültürelle<en yönlerini olumlayan “dü<ük yoAunluklu” bir anlat@m@n konusu k@lmaktad@rlar.
Modernist ayd@n kad@nlar@n din konusundaki reflekslerinde öne ç@kan olgusall@k
ve sosyolojik gerçekliAi önceleyen vurgular@, Türkiye’de eskiden beri olu<turulmaya
çal@<@lan ve modern s@n@rlar içinde tan@mlanan din anlay@<@yla örtü<mektedir. BilindiAi
gibi modernlik, kendi paradigmas@na uygun olarak dini, dinin kendi tan@m@na göre
deAil, indirgemeci bir biçimde tan@mlamaktad@r. Bu baAlamda modernliAin ba<at enstrümanlar@ olan sosyal gerçeklik baAlam@nda dinin aç@klanmas@ söz konusudur.
Modernist ayd@nlar@n, gerçekten Osmanl@’dan bu yana modern anlay@< doArultusunda
dine yakla<@mlar@n@ hâlâ muhafaza ettiklerini görmekteyiz. Bat@da dinin yeni konum-
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land@r@l@< biçimine paralel olarak ve oraya bakarak modernist ayd@nlar@n da, dinin alan@n@ tan@mlama eAiliminde olduklar@ gözlemlenmektedir.
Modernist ayd@n kad@nlar genel anlamda dinin deAi<mesi gerektiAi noktas@nda
ortak kanaatlere sahip olmakla birlikte, Alatl@ yer yer dinin dinamik karakterine vurgu
yapmakla slâmc@ ayd@n kad@nlara yakla<maktad@r. Burada Alatl@ ve Göle’de ortaya
ç@kan tasavvufî temayülü özellikle belirtmeliyiz. Tasavvuf, Alatl@ ve Göle’de, dinin
verili toplumsal gerçeklik lehindeki dönü<ümüne me<ruiyet zemini olu<turan bir tan@mla ortaya ç@kmakta ve dinin talep eden yönlerini yumu<atan yorumla
içeriklendirilmektedir. Nitekim Göle’nin dini, “tasavvuf müziAi”, “nefs” gibi anahtar
kavramlar etraf@nda anlamak istemesi bu baAlamda anlaml@d@r. Ortodoks bir eAilim
olan dinin daha çok sezgisel, duygusal ve estetik boyutlar@n@n öne ç@kar@ld@A@ bir din
anlay@<@ ile Göle’nin yorumu paradoks gibi görünmesine raAmen örtü<mektedir. DiAer
yandan Alatl@’n@n, “Kuantum FiziAi” vurgusu etraf@nda, dinin göreliliAine zemin haz@rlayan en uygun anlat@m da yine tasavvuf olarak görünmektedir. Göktürk ise, Marksist
kavramsalla<t@rmaya uygun olarak dini, insanî dürtüleri irca ederek bu kategorideki
konumunu peki<tirmektedir.
Modernist ayd@nlar içerisinde Alatl@, “Müslüman solcu” kavramsalla<t@rmas@n@n
i<aret ettiAi “sentez” fikriyle daha çok geleneksel ayd@nlara yak@n durmakla birlikte,
“sol” dü<üncesi onun modern tavr@n@ ister istemez peki<tirmektedir. Yine Alatl@’n@n
slâm yan@nda insanlara “ek deAerler” teklif etmesi de geleneksel ayd@n tavr@na daha
yak@n dü<en bir pozisyon olu<turmaktad@r. Göktürk ise, slâm’@n o günkü toplumun
üretim ili<kilerinin ortaya ç@kard@A@ bir üst-yap@ biçimi olarak kavramakla bu kategori
içindeki marjinal konumunu muhafaza etmekte, fakat fikirlerinin geldiAi sonuç olarak
diAer modernist ayd@n kad@nlarla birle<mektedir. Nuray Mert, slâm’a daha bütüncül
bakabilen konumuyla diAer modernist ayd@nlardan farkl@ bir yerde durmaktad@r.
Daha çok uzla<mac@, sentezci, gelenekleri zorlamayan din anlay@<@n@n yoAun olarak öne ç@kt@A@ geleneksel ayd@nlar@n din konusundaki temel vurgular@, “dinin önemli
olduAu”, “toplum için gerekli olduAu” üzerinde yoAunla<makta, fakat içeriAi çoAunlukla her dönemde otorite kavramlar@n belirleyiciliAine aç@k tutularak muAlak b@rak@lmaktad@r. Dinin tart@<mal@ ve gerilimli alanlar@na deAmemeye özen göstermekte, çoAu
zaman bu alanlar@ ilgilendiren konular üzerinde durmamakta ve çat@<ma ç@kmayacak
alanlarda dini konumland@rmaktad@rlar. Dinin alan@ konusunda farkl@ ifadelerle ayn@
çizgide bulu<an geleneksel ayd@nlar, bu konuda göreceli ve muAlak tutumlar@n@ sürdürmektedirler. Il@cak, bu göreliliAi aç@kça vurgularken, Sevindi, “din özel alana aittir
fakat eve hapsedilemez” sözüyle asl@nda ayn@ duruma i<aret etmektedirler.
Geleneksel ayd@nlarda ortaya ç@kan bir tav@r da tasavvufla olan yak@n ili<kileridir. Örneklemimizi olu<turan tüm geleneksel ayd@nlarda bu yönelimi görmekteyiz.
Tasavvufla ilgili yukar@daki aç@klamalar@m@z <üphesiz geleneksel ayd@n kad@nlar için de
geçerlidir. Bunun d@<@nda tasavvufun geleneksel halk dindarl@A@ ve kültürünü ta<@yan
yap@s@ da, içerimleri itibar@yla geleneksel ayd@n tavr@na uygun dü<mektedir. DiAer yandan geleneksel ayd@nlardaki “sentez” dü<üncesinin merkezî konumunu belirtmek gerekmektedir. Çünkü “sentez”, geleneksel ayd@n kad@nlar@n yönelimlerine de uygun
olarak, dini ve toplumsal deAerleri birbiriyle uyumlu k@lman@n me<ruiyet temelini
olu<turmaktad@r.
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Modernist ayd@nlar@n bilimsellik vurgusu geleneksel ayd@nlarda “ilmî” kavram@na dönü<erek vurgulanmaktad@r. Bu vurgu asl@nda bilim ile içeriAi farkl@la<an bir kullan@ma denk gelmemekte, fakat ilmin dine yak@n bir ili<ki içinde kavran@<@ geleneksel
ayd@nlarca bu kavram@n daha çok tercih edilmesine sebep olmakta ve geleneksel tavra
uygun dü<mektedir. Geleneksel ayd@nlar içerisinde Bilgiseven, dini ispata dayal@ bir
inanç olarak görmekle pozitivist yarg@lar@n izini ta<@d@A@n@n i<aretlerini vermekte ve bu
konuda modernist tavra yakla<maktad@r.
Geleneksel ayd@nlar belirgin bir <ekilde geleneksel slâmî anlay@<la çat@<mamaya
özen gösteren yakla<@mlar@yla ortak payda alt@nda bulu<maktad@rlar. Böylece eklektik
yönleri aA@r basan ve modern zamanlarda tart@<@lan bir çok kavram@ içselle<tirmeye
meyleden bir slâm alg@lay@<@n@n geleneksel ayd@nlar@n tav@rlar@n@ belirlediAini ileri sürebiliriz. “Modern”, “çaAda<”, “kültür” ve “sentez” kavramlar@ etraf@nda tart@<@lan slâm, geleneksel ayd@nlarca çaAa uygun, kültürel yönleri aA@r basan, ilmî ve Türk gelenekleri ile uyumlu bir anlat@m@n konusu k@l@nmakta, “mevcut” ile “ slâm” aras@ndaki
baAda<abilirlik en temel problematik olarak görünmektedir. Bu baAlamda geleneksel
ayd@nlar bu temel tezleriyle örtü<en çok farkl@ referanslara uzanan söylemleri kullanmakta ve bunlar@ birbirleriyle uyumlu k@labilecek tart@<ma sürecinde bulunmaktad@rlar. Asl@nda son tahlilde var@lan yer itibar@yla modernist ayd@nlar@n slâm alg@lay@<lar@yla örtü<mekle birlikte, gelenek üzerinden slâm’la uzla<man@n yollar@n@ aramaktad@rlar
diyebiliriz.
slâmc@ ayd@n kad@nlar ise, dini tüm ku<at@c@l@A@ ve bütünlüAü ile ele almakta,
insan ve toplumlar@n anlam haritalar@n@n kodlar@ olarak alg@lamaktad@rlar. Genel anlamda modernist ve geleneksel ayd@nlar@n dini inanç düzeyinde görme anlay@<lar@na
kar<@, slâmc@ ayd@nlarda böyle bir s@n@r@n olmad@A@, öne ç@kan tav@r olarak gözlemlenmektedir. Fakat slâmc@ ayd@nlar dinin bir dayatma biçiminde alg@lan@<@na da kar<@
ç@kmakta ve bu konudaki rezervlerini belirtmektedirler. Modernist ayd@nlar@n kutsal
ve dind@<@, geleneksel ayd@nlar@n maddî ve manevî gibi dikotomik alg@lamalar@ndan
uzak, dini bütüncül ve sürekliliAi ile ele almaktad@rlar. slâmc@ ayd@nlar@n geleneksel
din alg@lay@<lar@na farkl@ tonlarla da olsa mesafeli durduklar@n@, bir çok görü< ve iddialar@ ile sezmek mümkün olmaktad@r. Ayr@ca slâmc@ ayd@n kad@nlarda bizzat vurgulanan
bir tasavvufî eAilim olmamas@na dikkat çekilmelidir. Bu da bizim, tasavvufun anla<@lma biçimi ve ona yüklenen i<lev ile ilgili aç@klamalar@m@za hakl@l@k kazand@rmaktad@r.
Anla<@lacaA@ gibi Akta< ve Tuksal, gelenekleri sorgulay@c@ yönleriyle ön plâna
ç@kmaktad@rlar. Bu baAlamda Tuksal’@n tan@m@n@n geleneksel din tan@mlar@ndan farkl@la<t@A@ görülmektedir. RamazanoAlu’nun dini “hay@r”lardan çok “evet”lerin alan@ görmesi ise, Türkiye’deki bir tart@<maya tekabül etmektedir. Nitekim eskiden beri dinin
mahrumiyetler alan@ olarak tan@mlanmas@ kar<@s@nda, 1990’lardan sonra bu tan@mlara
üretilen cevaplardan birisi de RamazanoAlu’nun ifadesidir.
slâmc@ ayd@n kad@nlar@n slâm’a yakla<@mlar@n@ belirleyen en temel noktan@n, slâm ile ilgili güncel tart@<malar olduAunu söylemek mümkündür. GörüleceAi üzere
slâmc@ ayd@n kad@nlar, ideolojik ve apolojetik bir slâm anlay@<@ndan oldukça mesafelidirler. Böylece yer yer slâmî uygulama, yorum ve dü<ünceleri de ele<tirerek, daha
entelektüel düzeyde aç@mlamaya çal@<maktad@rlar. slâmc@ ayd@nlar@n slâm’a yakla<@mlar@nda, özgürlük ve slâm’@n dinamikliAi, gözlemlenen diAer ortak noktalard@r. Bu
ikisinin özellikle slâmc@ ayd@n kad@nlar@n gündemine girmesi, slâm’@n diAer ayd@nlar-
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ca özgürlük kar<@t@ ve deAi<meye direnen bir din olarak tan@mlanmas@ gibi görünmektedir. Bu baAlamda, slâmc@ ayd@nlar@n slâm ile ilgili yakla<@mlar@nda, özgürlük ve
dinamiklik vurgusu bir cevap niteliAi ta<@maktad@r.
Türkiye’de dinle baAlant@l@ olarak ya<anan deneyimlerin, slâmc@ ayd@n kad@nlar@n slâm’a yakla<@mlar@ndaki etkilerini bir kaç noktada daha izleyebilmekteyiz. Meselâ; RamazanoAlu’nun daha aç@k ve diyaloga dayal@ bir slâm anlay@<@, 1980’lere kadar
kapal@ ve ideolojik bir seyir izleyen slâmî deneyimlere yeni bir aç@l@m kazand@rmak,
diAer dü<ünce ak@mlar@yla etkile<ime girmek aç@s@ndan bir dönemin bilinçalt@n@ if<a
etmektedir. Yine Tuksal’@n “insan”@ önceleyen slâm tan@m@ da, soyut düzeyde kurulan
slâmî söylemlere kar<@ bir özele<tiri niteliAi ta<@maktad@r. Ayn@ <ekilde Akta<’@n slâm
ve siyaset ili<kisine dair yorumu da, slâm’@n siyasetten mesafe almas@ gerektiAi tart@<malar@na bir cevap içeriAi ta<@maktad@r.
slâmc@ ayd@nlardan Cihan Akta<, slâm anlay@<@nda bireysel sorumluluklar@ öne
ç@karan tavr@ ile k@smen modern deAerlere yakla<makta, salt slâm’@n arkas@ndan deAil,
bir kad@n ve birey olarak konu<maktad@r. Asl@nda slâmc@ ayd@n kad@nlar@n bu anlamda
kolektif total bir kimlikten s@yr@larak, daha “kendileri” olarak konu<tuklar@n@ ve bunun
süreç içerisinde bir deAi<imi yans@tt@A@n@ ileri sürebiliriz. Y@ld@z RamazanoAlu da slâm’da “tevhid” anlay@<@n@n d@<@nda bir kesinlik olamayacaA@ dü<üncesiyle modernist
ve k@smen geleneksel ayd@nlara yakla<maktad@r. Yine RamazanoAlu’nun “ slâm’@n
yasakla ba<lamad@A@” söylemi modernist ayd@nlar@n “yasak” ve “ slâm” özde<le<tirmesine verilmi< bir refleks olduAu ifade edilebilir.
Genel olarak tüm ayd@n kad@nlar@n, kategoriler aras@ farkl@l@klar@ muhafaza etmekle birlikte, <abloncu bir Müslümanl@Aa kar<@ ortak bir tav@r içinde olduklar@n@ görmek mümkündür. Bu, bir yandan slâm’@n daha entelektüel bir ilginin konusu olmaya
ba<lad@A@n@ gösterirken, diAer yandan <ekilci dindarl@Aa bir ele<tiri imas@ da ta<@maktad@r.

