
azı insanlar İslâm’ı, tek yapılı (monolithic) veya tek boyutlu bir varlığa sahip
gibi göstermek eğilimindedir. İslam şüphesiz, aşkın monoteizm inancıdır,
insana ve doğaya aşkın (bir ve tek tanrı) Allah’a imandır. Ancak monoteizm

monizmi zorunlu kılmaz, tersine farklılığa ve çokluğu öncülük eder. Çünkü günde-
lik bir İslamî bakış açısıyla, Tanrı dışında, her şey bir çokluk içinde varolur. Bu an-
lamda, tek bir İslamî söylem değil oldukça çok sayıda söylem Müslümanların farklı
çabalarını (içtihat) ifade eder ve belli bir zaman ve mekân bağlamında dünyayı an-
lamak ve Kuran’ı yorumlamak çabasındadır.

Günümüzde geçerli olan İslami söylemler şu şekilde sınıflanabilir:

1. Popülist kurtuluşçu “Mesihçi” söylem: Bu; Müslüman toplumlarda ezici ço-
ğunlukların/kitlelerin içgüdüsel yönelimlerini ifade ederek, modernleşme, sekü-
lerleşme ve küreselleşme sürecinin ümmeti (Müslüman toplumu) daha iyiye
götürmediğini ve gerçek bir reform getirmediğini ileri sürer. Bu kitlelerin gözlem-
lerine göre bu süreçler hiçbir öz ihtiva etmezler fakat batılılaşma süreci, ümmeti
dini ve kültürel mirasından soyup geriye hiçbir şey bırakmamakta ve toplumda sa-
dece sömürgeci hegemonya ve sınıfsal kutuplaşmaya neden olmaktadır. Neredeyse
İslam’a yapışıp kalmış bir biçimde, bu geniş kitleler, kendilerini İslami kültürel mi-
rasın içine kapatıp yardım ve kurtuluş umuduyla Allah’a yalvarmağa başlarlar. An-
cak yeni fikirler ileri sürmekte veya bazı yeni politik hareketler oluşturmak
konusunda beceriksizdirler. Bir söylem olarak kendisini sık sık ve spontane biçim-
lerde ifade eder ve zaman zaman da radikal batılılaşma ve sömürgeci saldırıların
her biçimine karşı protesto amaçlı şiddet eylemlerine başvurur. Fakat daha çok hem
bireysel seviyede (fakirlere para vermek gibi) hem de toplumsal düzeyde (cami, has-
tane ve okul yaptırmak ve özellikle Ramazan’da yiyecek dağıtmak gibi) insancıl
formlar altında kendisini ifade eder. Popülist söylem temelde, yoksulların ve mar-
jinal kesimlerin söylemi olmakla birlikte sahip olduğu İslamî kültür mirasının de-
ğerini bilen ve onu kaybetmenin aslında her şeyi kaybetmek anlamına geleceğini
sezinleyen zengin kesimlerin de benimsediği söylemdir.

2. Politik söylem: Bu; Müslüman toplumu korumaya yönelik İslamî bir hare-
ketin gerekliliğine inanan bazı orta sınıf profesyonellerin, akademisyenlerin, öğ-
rencilerin ve tüccarların benimsediği bir söylemdir. Bu insanlar politik faaliyetin,
amaçlarına ulaşmanın anlamını teşkil ettiğini, şiddeti tasfiye ettiğini ve eğitim ve-
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ya gençlerle ilgili faaliyet kollarına sahip olabileceğini
fark etmişlerdir. Bu söyleme sahip çıkan bazıları, bir ke-
resinde, merkezi hükümeti de etkisi altına alan bir illüz-
yon yaratmış ve bunlardan bazıları para-militer
organizasyonlar oluşturup silahlı kuvvetlere sızmaya ça-
lışıp, güce güçle karşılık vermeye çalışmışlardı. Ancak
1965 gibi, daha sonra işaret edileceği üzere, yasal politik
kanallar yoluyla varlığı sürdürmeğe çalışmak üzere genel
bir eğilim oluştu. Şimdilerde ise politik söylemin savu-
nucuları, faaliyetlerini politik ve/veya eğitsel alanda yü-
rütmek temayülündedirler.

3. Entelektüel söylem: Bu ise, öncelikle kuramsal
ve entelektüel çıkışlarla meşgul olmak gerektiğini ileri
süren söylemdir.

Bu sınıflamadan, adı geçen her birinin diğerinin dı-
şında, izole biçimde varlığını sürdürdüğü düşünülme-
melidir. Gerçekte, popülist ve politik söylemler, biri
diğerinden daha az olmamak üzere, berikiyle birleşir ve
bu durum politik ve entelektüel söylem için de geçerli-
dir. Birlikte durdukları ortak zemini paylaşmalarını ya-
rarlı bulduğumuz bu üç söylem, analitik bir bakış
açısından yine de birbirinden bağımsız olarak var oldu-
ğunu farz eder.

Bu senkronize sınıflama sistemine ek olarak krono-
lojik, art zamanlı (diyakronik) bir sınıflama da bu yazı-
nın durduğu noktaya daha uygun bulunabilir.

1. Eski İslamî söylem: Bu söylem, Müslüman dün-
yanın, sömürgeleştirme çabalarına karşı verdiği doğru-
dan ve kesin bir tepki olarak ortaya çıkmış ve 1960’ların
ortalarından itibaren yükselmiştir.

2. Yeni İslamî söylem: İlk olarak belirsiz ve marji-
nal bir periyot sonunda ortaya çıkan bu söylem, 1960’la-
rın ortasından itibaren daha kesinlikli bir biçimde
görülmeye başlanmış ve merkeze doğru tedrici bir iler-
leme göstermiştir.

İki söylem de modernizasyon ve sömürgeleşme do-
layımında ortaya çıkan sorunlara, İslamî bir cevap oluş-
turma çabasıdır. Bununla beraber bu iki söylemi,
birbirlerinden farklı iki gövde olarak ayıran iki radikal
konu vardır:

1. Kendilerine has tutumlarının karşılığı Batı me-
deniyetidir.

2. Her iki söylemin de çeşitli seviyelerde geliştir-
dikleri temel bakış açıları mevcuttur.

Bu yazı ilk olarak eski ve yeni İslamî söylemlere ve
daha alt dereceden de politik söyleme odaklanacak, ye-
ni söylemin dikkat çeken karakterini tanımlayacaktır.
Daha sonra, yeni söylemin öne çıkan bazı özelliklerini

tanımlamaya çalışacaktır. Her hangi bir entelektüel ve-
ya politik hareket zaman zaman etkinliğine ara verip
kendi kendisine eleştirel bir gözle bakmalı, ortaya çıkan
yeni niteliklerini ayrı ayrı ele alıp performansını değer-
lendirmeli ve tutarlı bir sistem içinde billurlaştırarak bir
yol haritası çizmelidir.

İlk kuşak Müslüman reformcuların batılı kültürel
formasyonla temasa geldikleri çağ, birçok bakımdan ol-
dukça zor ve şimdikine oranla önemsizdir. Şu bir tartış-
ma konusu edilebilir ki, batılı insanın vicdanında
merkezi dayanak noktası oluşturan ve onun evrene ba-
kışını biçimlendiren; zeminini köktenci paradigmanın
oluşturduğu batılı kültürel formasyonun geniş kapsamlı
seküler paradigmasıdır. Şu da söylenebilir ki, batı mo-
dernitesinin emperyalist yönleri en başından beri kendi-
lerini çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. Tüm bu
gerçeklere rağmen batı medeniyeti kendisini hümanist,
insan merkezli ve zaman zaman da, her ne kadar pratik-
te olmasa da vizyon olarak, bir denge ifadesi ve mutlak
moral ve insani değerler bakımından bir inanç medeni-
yeti olarak göstermek istemektedir. Yapısal düzeyde ba-
tılı toplumlar uzun zamandır, üst düzeyden bir sosyal
tutarlılık ve dayanışmacı toplum örgüsünü devam ettir-
mekteydiler. Aile değerleri seçim zamanı akla gelen,
unutulmuş ve içi boş sözler olmaktan uzak, somut sosyal
gerçeklerdi.

Fakat zaman içinde bazı şeyler değişti. Bu anlamda
sekülerizmin, tamamlanmış olmaktan çok, zaman ve
mekânda düzenli olarak ilerleyip sınırlarına ulaşmış ol-
mayan, dinamik paradigmatik bir süreç olarak tahayyül
edilmesi faydalı olabilir. On dokuzuncu yüzyılın sonla-
rında, bu süreci oluşturan halkaların birçoğu henüz tam
olarak materyalleşmiş olmadığı da söylenebilir. Kişinin
özel yaşamı ve toplumsal hayatının birçok yönü hala se-
küler süreçlerin menzili dışında bulunmaktaydı. Başka
deyişle, batılı insan, toplumsal yaşamının yalnız bazı kı-
sımlarında seküler, bununla birlikte özel yaşamında hem
ahlakî ve insanî hem de bundan az olmamak kaydıyla
Hıristiyan dinsel değerleri ve etiğine bağlı yaşamaktay-
dı. Bu modern kültürel formasyonla karşılaşan ilk nesil
İslamî reformistler, eski İslamî söylemin yükünü taşı-
yanlar daha kapsamlı olmaktan çok nispeten eksik bir
sekülerleşme ile etkileşime girdiler. Hâlbuki kısmi sekü-
lerleşme değerlerin önemini ve yürürlükte olmasını ah-
lakî, tümlük idesini ise epistemolojik düzeyde
tanımlarken, daha kapsamlı olan bunları, daha aşkın bir
ide için reddeder. Batı modernitesinin olumsuz yönleri-
nin birçoğu ki, sonradan iyi kötü dönüşmüş modeller ve
merkezi fenomenler olmuşlardır, kolaylıkla görmezden
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gelinebilecek bazı marjinal olay veya durumları izole et-
miştir. Ayrıca modernite ve Aydınlanmanın batılı eleş-
tirisi, karşıt görüşlerin giderek güçlenmesine rağmen
henüz yetkinleşmiş değildi. Batılı romantik yazın, örne-
ğin, batı modernliğine karşı protest bir öze sahiptir. Ed-
mund Burke gibi muhafazakâr bazı düşünürlerin
yazıları, sonradan moderniteye yönelik batılı eleştirel
söylem tarafından geliştirilmiş olan birçok başlığa gön-
dermeler içerir. Bununla beraber modern Batı uygarlı-
ğının, ister teorik ister pratik seviyede olsun bazı
eksikleri vardır ve bu konular üzerine çalışanlar için bu
eksiklikler henüz net değildir.

Yeni İslamî söylemin savunucularına göre ise du-
rum tam olarak böyle değildir. Birçoğu eğitimlerini
1950’lerde tamamlamış ve modern Batı uygarlığı ile ilk
karşılaşmalarını 1960’larda yaşamıştır. Bu dönem, batı
modernitesinin zaten krize girdiği ve birçok batılı düşü-
nürün bu kriz ve çıkmazın boyutlarını anlamaya başla-
dıkları bir dönemdi. (bkz. Introduction to the
Demonstruction of the Secular Discourse, c. 4, Kahire,
Aralık 1997). Yeni İslamî söylemin savunucuları Batılı
modernliğin karanlık yanlarını daha başlangıçta fark et-
tiler. Batı iki savaşıyla tüm dünyayı işlemişti ve bu sa-
vaşlara, tüm dünyayı mücadele alanına çektiği için
“dünya savaşı” denmişti. “Barış” zamanında ise dünya
çılgın bir silah yarışının içine sokuldu. Daha güçlü ve
otoriter merkezî ulus devlet, insan hayatının en özel ta-
raflarına yayılmış, ulaşmış ve insanların yüksek güven-
lik ve eğitim araçlarını sağlama konusunda yurttaşlarına
“rehberlik” etmeye çalışmıştı. Batı modernitesinin bir
başka yan ürünü olan medya, yurttaşların yaşamlarına
en geniş biçimde saldırdı, standardizasyon sürecini hız-
landırdı ve tüketim arzusunu arttırdı. O arada eğlence
sektörü, erotik ütopyalar ve pornografi satmak yoluyla,
insanların hayallerini kontrol edecek denli güçlendi.
Sosyal bir müessese olan aile, baskılara daha fazla daya-
namadı ve boşanma oranları fırladı, daha önce ulaşılan
seviyelere nadiren ulaşılır oldu. Anlama problemi, epis-
temolojik kriz, anomi, yabancılaşma ve maddileştirme
daha sık telaffuz edilmeye başlandı. Liberal kapitalizm
projesi, yıkıcı başarı öyküsü olma yolunda duraklarken
sosyalizm denemesi de çöktü ve kredibilitesini tümüyle
kaybetti. Faşizm, Nazizm, Siyonizm ve Yapısalcılık gibi
anti hümanist düşünceler ise modernizm sonrası düşün-
ce akımları olarak bir zirve arayışına girdiler. 1960’ların
ortalarına doğru moderniteye yönelik eleştirel batılı söy-
lem kristalleşti ve Frankfurt Okulu düşünürlerinin ça-
lışmaları geniş etkiler bırakmaya ve popüler olmaya
başladı. Aydınlanma çağının eleştirel çalışmalarının he-

men tamamı basıldı. Batılı modernliğin sonuçlarından
standardizasyon ve onun tek boyutlu bireyi hakkında
Herbert Marcuse, modern batı uygarlığının tümüne ya-
yılmış yapısal bir eksikliğin varlığını, bu uygarlığın gele-
neksel sosyalist-kapitalist kamplaşmasının ötesine
uzanan bir eksikliğin varlığını kanıtlamak çabasındadır.
Revizyonist birçok tarihçi modern batı uygarlığının ta-
rihini yeniden yazarken, Asya ve Afrika toplumlarına
karşı işlenmiş suçların ve koloni dönemi yağmalamala-
rının altını çizmeye çalışmıştır. Gelişmeci teorilere yöne-
lik köktenci eleştirilerin birçoğu da bu dönemde ortaya
çıkmıştır. Bu itibarla Yeni Sol Hareket anlamlı bir yar-
dımda bulunmuştur. Böylece, yirminci yüzyılın ortala-
rında, üzerine çalışmakta olan İslamî söylem taraftarları
için batı modernitesinin, ister teorik ister pratik düzey-
de olsun kusurlarını görmek hiç de zor olmamıştı. Onlar
için, ilk nesil aydınların yaşadıkları naif ateşîn deneyimi
deneyimlemek daha fazla mümkün değildi. Batılı mo-
dernlik diye bildikleri, deneyledikleri ve çalıştıkları şey,
öncü nesil tarafından bilinen, deneylenen ve çalışılan-
dan birçok yönden farklıydı.

Şu nokta vurgulanmalı ki, ne yeni ne de eski Müs-
lüman aydın nesil, güvenilir entelektüel sistemlerini
özellikle İslamî dünya görüşü üzerine inşa etmiş değil-
lerdi. Batı modernliği ile etkileşimleri, beklendiği üzere
önemli şekillendirici bir unsurdu. Bununla beraber, bu
uygarlık; ekonomik ve askeri başarıları, dünya görüşü-
nü her zaman her yerde tüm insanlığın görüşü olarak
sunması, bilgisini tüm toplumlar tarafından uygulanabi-
lir kesin bir bilgi olarak önermesi ve tüm bunları herke-
sin hesaplaşmak zorunda kalacağı bir meydana okuma
olarak tesis etmesiyle merkeziyet kazanmış bir uygarlık-
tır. Bu hesaplaşma, meydan okumaya ve onun keskinli-
ğine göre değişen bir tipoloji göstermekteydi. İlk dönem
reformcular, Batı modernliğinde çok sayıda olumlu ta-
raf bulmuşlardı. Hatta bununla vecde geldikleri bile ile-
ri sürülebilir. Bu da Şeyh Muhammed Abduh’un sık
alıntılanan “batıda İslamsız Müslümanlar bulunduğun-
da, doğuda da Müslümansız İslam’ın bulunduğu” ifade-
sinin kanıtıdır. Demek istediği, Batı’da Müslüman
olmadıkları halde davranışlarını bu ideal üzerine temel-
lendiren insanları gördüğü halde, İslam dünyasında İs-
lam’a inandığı halde davranışlarının inançlarını inkâr
ettiği insanların olduğudur. Sonuç olarak, eski İslamî
söylemin savunucularının çoğu için çıkış; İslam’ın batı-
lı modernlikle telif edilmesi, onunla ayağa kaldırılması
ve onun standart ve değerlerine göre yaşaması idi. İşte
1960’ların ortasına kadar hâkim düşünce olan Muham-
med Abduh’un düşüncesinin özü budur.
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Şeyh Muhammed Abduh’un batı modernitesi ile te-
ması farklı olsaydı, bu ifadelerini kullanmadan ve proje-
sini önermeden çok önce bir tereddüt yaşayabilirdi.
Aşağıdaki olay bu noktayı daha açık kılabilir. Batı uy-
garlığına olan hayranlığı iyi bilinen Şeyh Rifa’a el-Tah-
tavi 1830’da Paris’teydi. Aynı yıl Fransız topları Cezayir
şehir ve köylerini dövmekte, taş taş üstünde bırakma-
maktaydı. Şeyh el-Tahtavi yalnız Paris’in parlak ışıkları-
nı görmüş ve modern batının kibar ve sofistike
ritimlerini duymuş olmalı iken, öte yandan dönemin en
yüksek teknolojisini kullanan hayvanca bir kolonyal sal-
dırının hedefi olan Cezayirli şeyhler, yalnız ateşin öfke-
sini görmüş ve patlayan bombaların sesini duymuş
olmalıdır. Bu şeyhlerden biri bir keresinde, Fransız bir-
liklerinin Cezayir’e aslında Batı uygarlığı ve modernli-
ğini getirmek için girdiklerini söylemişti. Ve buna cevabı
ironik olduğu kadar manidardır: “Peki yanlarında bu ka-
dar barutu neden getirdiler?” Tıpkı bu Cezayirli şeyh gi-
bi yeni söylemin savunucuları da barutun kokusunu
duydular, yakıcı ateşi gördüler, top seslerini dinlediler
ve her şeyin ‘kolonici’ atların toynakları altında parça-
landığını gördüler. Ve sonra bu barutun her an her yer-
de bulunmaya başladığını ve yakıp yıkan her türden
silaha dönüştüğünü izlediler: Bombalar, mermiler, biyo-
lojik ve nükleer silahlar, vs. dev bütçeler, bu silahların
üretilmesi veya satın alınması için tahsis edilmeye baş-
landı; önce batılı sonra doğulu, sonra güneyli ve kuzey-
li devletler tarafından. Gerçek şu ki aydınlanmış ve
rasyonel zamanımızın en önde gelen endüstrisi kitle im-
ha silahları endüstrisidir ve homo sapiens, tarihinde ilk
defa yiyecek üretiminden daha büyük fonları silah üre-
timi için tahsis etmiş durumdadır.

Eski İslamî söylem, batı modernitesini savunması
bakımında ne tek ne de izoleydi; o bir anlamda Üçüncü
Dünya’nın, bu yüzyılın başından bu yana hâkim olan ge-
nel görüşün bir parçasıydı. Çabalar tümüyle, Batı’yı ya-
kalamaya ve onunla kendi terimleri ile rekabet etmeye
yönelikti. Liberaller, modern batılı dünya görüşünün tü-
müyle kabulünü “hem acı hem tatlı tarafları olduğu” bi-
çiminde adlandırıyorlardı. Marksistler usulca
başkaldırdılar ve Üçüncü Dünya halklarının, batının va-
at edilmiş topraklarına Marksizm ve sosyal adalet kapı-
larından girecekleri fikrini ortaya attılar. İslamcılar
kendi açılarından batılı dünya görüşünün benimsenme-
sinin, daha iyisi İslam’ın ona adapte edilmesinin müm-
kün olduğunu tasavvur ettiler. Fakat şu ilginç noktanın
not edilmesi gereklidir ki, sahip oldukları ideolojik te-
mayüller ve sosyal ve etik arka planları dikkate alınmak-
sızın tüm bu eğilim ve hareketlerin, ister dini ister

seküler olsun hepsi, sessiz fakat nihai bir referans nokta-
sı olarak batıya dönmüşlerdi.

Batılı modernliğin bu durumunun sonucu olarak İs-
lamî dünya görüşü geriledi, ebatları küçüldü ve kapsam-
lı yapısını kaybetti. Modern çağda Müslümanlara
referans olacak İslamî bir ışıltı tedarik edileceğine me-
sele, batı modernitesinin belli bazı yönlerinin nasıl ‘İsla-
mileştirileceği’ne döndü. Birçok açıdan İslamîleştirme
sürecinde, batılı modernliğin İslam hukuku açısından
haram sayılan bu yönleri, ‘unutkanlık’ sonucu, herhan-
gi bir ekleme veya yenilik yapılmadan ve altı çizilmek
suretiyle bu kez helal sayıldı. Batı modernliğinin bu yön-
lerinin İslamî dünya görüşü içinde araştırılması sürecin-
de, kıyas yoluyla batı modernliği içinde bazı görüşler de
bulundu. İslamî dünya algısının bu görüşlerinin muhte-
mel körelmesinin kaçınılmaz anlamı, modern batılı gö-
rüşle kıyaslanacak bir tarafının olmamasıdır. Fakat ne
ironiktir ki bu görüşler, İslamî dünya görüşünün kendi-
ne has esas ve kaynağını tesis etmiştir.

Yeni İslamî söylem sahipleri ise batılı modernliğe
aynı hayranlığı beslemektedirler. Aslında batı modern-
liğine yöneltilmiş radikal eleştirilerden biri, onların da
temel muhalefet noktalarından birini teşkil eder. Onlar
da eleştirilerinde yalnız veya izole değillerdir çünkü ne
moderniteyi yeni biçimler altında dönüştürmeye çalışan
günümüzün Üçüncü Dünyası’nın birçok düşünür ve si-
yasal hareketleri ile ne de içine doğdukları modernliği
eleştiren batılı önemli düşünürlerle aralarında fark yok-
tur. Marksizm, eleştirisinde ilerleyip derinleşmiş, Frank-
furt Okulu’nun dışında gelişmiş ve moderniteye
yönelmiş bir eleştiri biçimidir. Benzer şekilde romantik
yazın da, erken dönem işaretleri bakımından, aynı he-
defe yönelmiş protest bir söylemdir. Ancak modernist
literatürün protestosu şiddetli ve radikal olsa da, neden-
sellik zincirinin tümüyle kırıldığı yahut insanın yok ol-
duğu yerde tümüyle katılaştığı somut modern dünyanın
temsiline çalışmaktadır. Saçmanın sahne aldığı bu ze-
min, insanoğlunun içine yuvarlandığı ve artık sona yak-
laşan batı modernliğine yönelen protestonun bir
parçasıdır. Çok yakın zamanlara dek dini köktencilik, bu
entelektüel trendin popülist bir uzantısı olarak ortaya
çıkmıştır. Tüm bu trendler öyle veya böyle, batı modern-
liğinin insanı hususiyetinden soyup özünden kopardığı-
nı zımnen de olsa fark ettiklerinde bir yükseliş
gösterirler.

Yeni İslamî söylem daha geniş küresel bir trendin
parçasıdır. Batılı modernliğin aleni krizleri dünyanın fark-
lı yerlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. İslam dün-
yasında bu kavrayış İslamî bir form alır. Bununla beraber

Abdelwahab M. ELMESSIRI BATI VE İSLÂM: ÇATIŞMA NOKTALARI VE DİYALOG

Journal of Islamic Research 2007;20(3)370



yeni İslamî söylemin modernite eleştirisi karakteri bakı-
mından diğer eleştirilerden farklıdır. Bir kere, Batı mo-
dernliği ile Batı emperyalizmi arasındaki karmaşık
bağların farkına varıp bunları vurgulamaktadır. Bundan
başka bizim modernite ile ilk temasımız emperyalizm
iken, sonuncusu Filistin’deki Siyonist kolonyalist yerle-
şimciliktir. Ayrıca modernitenin nihilist ve pesimist batı-
lı eleştirisine zıt bir şekilde, İslamî eleştiri, bir reform
projesi sunmuş olmak gerçeğinin erdemiyle optimisttir.

IIII

Şu ka da rı söy le ne bi lir ki, es ki ve ye ni söy lem ler ara-
sın da an laş ma lı ve ya ih ti laf lı bir çok nok ta ol sa da ba tı
mo dern li ği ne yö ne lik ta vır ve İslamî pa ra dig ma nın kap-
sa mı nın se vi ye si, baş ta da işa ret edil di ği gi bi, adı ge çen
blok laş ma nın te me li ni oluş tu ran fark lı laş ma nın as lı dır.
Her iki söy le min te mel ola rak ay rıl dı ğı hu sus lar şu iki
kök lü ko nu dan ne şet et miş tir ve şöy le ce özet le ne bi lir:

1. Ye ni İslamî söy le min sa vu nu cu la rı ne özür di le -
mek te ne de nefs-i mü da fa a için de dir ler. On lar, İslam ’ın
ima jı nın “dü zel til me si ” hu su sun da yo ğun ener ji har ca -
ma ve ya ken di le ri ni “meş ru laş tır ma ” ko nu su na de ğil
dün ya ya bir “me sa j” ver me ko nu su na odak la nır lar.

2. Ye ni söy lem ci ler ba tı yı eleş tir mek si zin ne ka bul
ne red det mek ta raf ta rı de ğil ler dir. Tu haf tır, tüm den ret
de tüm den ka bul gi bi ba tı yı, te laf fuz edil me miş bir re fe -
rans ola rak da ha işin ba şın da ka bul et mek tir. Ye ni İslamî
söy le min red det ti ği şey so nuç ta, ba tı nın hem ön gö rü len
mer kezîli ği hem ev ren sel li ği hem de sö zü edi len mer ke-
zîlik le ya kın dan iliş ki len di ri len em per ya liz mi dir. On lar
geç miş ten ge len an cak gü nü müz de geç miş te ki ha lin den
da ha az za lim ol ma yan ba tı ko lon ya liz mi eliy le iş le yen
bas kı cı, yağ ma cı ve ko kuş muş uy gu la ma la rı red det mek -
te dir ler. Ay rı ca red det tik le ri, ba tı mo dern li ği nin olum-
suz ad det tik le ri yön le ri ve bun lar dan çı kan tüm
so run lar dır.

Ba tı mo dern li ği nin buh ran la rı nın far kın da lık la rı -
na, baş ka la rı nın ha ta la rı nı tek rar la ma ya ma hal ol ma dı -
ğı nı ve ya çık maz bir yol da iler le me nin yan lış lı ğı nı
an la ma la rı na rağ men ye ni İslamî söy lem sa vu nu cu la rı,
ba ru tun ke sif ko ku su dı şın da ba tı lı mo dern li ğe öz gü baş -
ka hiç bir şey gör me miş olan o Ce za yir li şey he de ben zi -
yor de ğil ler dir. As lın da on lar Eli ot ’ın Boş Top rak lar ’ı nı,
Bec ket ve Ca mus ’un ab sürt oyun la rı nı ve Der ri da’ nın ni-
hi list ya zı la rı nı oku muş lar dı ve Ba tı; ma ter ya list alt ya -
pı sı nı –id di a edil di ği gi bi “ka pi ta list bi ri kim ci li ğe ” de ğil
“em per ya liz me ” ön cü lük eden- yağ ma la ma sü re ci so-
nun da in şa et miş tir di ye dü şü nü yor lar dı. An cak ay nı za-
man da ba tı lı mi ma ri ku ram la rı nın, bil gi sa yar

tek no lo ji le ri nin oluş tu rul ma sı nın, çe şit li yö ne tim ku-
ram la rı nın ve ge niş ufuk la rın ba tı mo der ni te si eliy le
oluş tu rul du ğu nu da bi li yor lar dı. On lar mo der ni te nin
avan taj la rı ol du ğu ka dar tah ripkâr ol du ğu nu da bil mek -
te dir ler. Ba tı mo dern li ği nin son su za dek ce vap sız kal ma-
ya cak ba zı kes kin so ru lar sor du ğu nu; Müs lü man ak lın
boş bir say fa ol ma dı ğı nı, do la yı sıy la İslam ça ğı nın baş la -
dı ğı anın fa ra zi (hi po te tik) bir sı fır nok ta sı ol ma dı ğı nı da
bil mek te dir ler. O hal de ba tı mo dern li ği nin sa hip ol du ğu
de ğer sis te mi ni ka bul et mek si zin el de et ti ği ba şa rı la rı
tak lit et mek, onun la iş bir li ği ve kar şı lık lı et ki le şim ge-
rek li hat ta zo run lu dur. Kı sa ca ye ni İslamî söy lem ta raf -
tar la rı, ba tı lı mo dern li ğin ken di bü tün lü ğü ile ka bul
edil me si için hiç bir hak lı se bep gör me mek te dir ler. Bu -
nun ye ri ne on lar üze rin de dur duk la rı İslam ze mi nin den
Ba tı ya ba kar, ona kar şı ha re ke te ge çip, ay nı za man da
hem eleş ti rir hem de on dan et ki le nir ler. Bu tam da, ba-
tı lı mo dern li ğin “olum lu ”-ni te lik siz ka bu lü nün ve ya
“olum su z”-ni te lik siz red di nin zıd dı olan ve “in te rak tif
eleş ti rel tep ki ” di ye ad lan dı rı lan dü şün cey le iliş ki len di -
ri le bi lir: Es ki söy le min ara sın da sa lın dı ğı iki uç nok ta.

Es ki İslamî söy lem; ba tı lı dün ya gö rü şü ile il gi le ri -
ni sor gu la mak sı zın ba tı dan it hal öğe ler le, İslamî dün ya
gö rü şü ile il gi le ri ni an la ma dan İslamî di ni-kül tü rel for-
mas yo nun ku ru cu öğe le ri ni be nim se yen ek lek tik ve kü-
mü la tif bir söy lem dir. Bir bir le rin den uzak bu iki, İslamî
ve Ba tı lı ku ru cu öğe le ri bir bir le ri ne “ek le me ye ” ça lı şan
es ki söy lem, bir bü tün den çok bir ka rı şım ya rat mış tır.

Öte yan dan ye ni söy lem sa vu nu cu la rı ise ba tı lı mo-
der ni te ta ra fın dan or ta ya atı lan so ru la ra yi ne ba tı dan it -
hal ha zır ce vap lar dan mem nun ol ma mak ta dır. On lar ne
İslam ’ı ba tı mo dern li ği ile te lif ça ba sıy la, ne de bu iki si
ara sın da ki zıt (ve ya ben zer) nok ta la rı araş tır mak la meş-
gul ol mak sı zın ra di kal, araş tır ma cı ve üret ken bir söy-
lem ge liş tir di ler. Da ha sı, ba tı mo der ni te si ne, onun ana
ko nu la rı nı araş tır ma nın öte sin de ra di kal ve ye te rin ce
den ge li bir eleş ti ri ar ma ğan et ti ler. Fa kat ay nı za man da
ye ni söy lem ci ler İslam dün ya sı na, ona has tüm di ni, etik
ve me de ni de ğer le re ge ri dö ner ler. Bun la rı araş tı rıp bun-
lar dan epis te mo lo jik bir pa ra dig ma el de et me ye ça lı şır -
lar ve ba tı lı mo dern li ğin öne sür dü ğü so run la ra ce vap la rı
bu de ğer ler den ha re ket le üre tir ler. Ki mi çev re ler mo-
dern te şeb büs le ri, bu üret ken yak la şım lar bağ la mın da
fık hın ye ri ne koy ma yı öner mek te dir. Ba tı nın ana li tik
ka te go ri le ri ni İslamî dün ya al gı sı na yük le mek ten zi ya -
de ye ni İslamî söy lem ta raf tar la rı, onun te mel ka te go ri -
le ri ni keş fet me ye ça lı şır lar. Ye ni İslamî söy le min, İslamî
bir is ke le te da yan mak su re tiy le, hem mo dern ba tı lı ba -
kış açı sı nı hem de İslam ’ın di ni ve kül tü rel mi ra sı nı dik-
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kat na za rı na ala rak iç ti hat ka pı sı nı aç tı ğı ra hat lık la söy-
le ne bi lir.

Sö zü edi len bu ra di kal ve üret ken yak la şım lar dan
son ra ye ni İslamî söy lem zo run lu luk arz et mek te dir. Ye -
ni İslamî söy lem po pü ler dü zey de “çö züm İslam’ da ” slo-
ga nı nı kul la nır ken fel se fi se vi ye de da ha komp leks ola rak
“İs lam bir dün ya gö rü şü dü r” sö zü nü kul la nır. On la rın ki
fark lı etik, po li tik, eko no mik ve es te tik sis tem ler den
doğ muş et raf lı bir dün ya gö rü şün den kök len miş bir söy-
lem dir. Bu, mi mar lık, sev gi, ev li lik, eko no mi, şehir plan-
la ma sı, hu kuk ve ta rih fel se fe si, ana liz ve dü şün ce tür le ri
vs. ile il gi le nen İslamî bir söy lem dir. Bü tün ve ni ha i olan
ka dar gün de lik, di rekt ve po li tik olan la da il gi le nir. As-
lın da ye ni İslamî söy lem yal nız Müs lü man la ra de ğil
“tüm in san lı ğa ” hi tap et mek id di a sın da dır. Baş ka de yiş -
le öner di ği re form pro je si, ba tı lı mo der ni te nin se bep ol-
du ğu kri zin çö zü mü ol mak id di a sın da dır. Bu an lam da
öne sü rü len id di a, Hz. Pey gam ber (s.a.v.) za ma nın da hü -
küm sü ren İslamî söy le min be nim se di ği id di a ya ben zer -
lik arz et mek te dir.

Ba tı mo der ni te si ne so nu açık eleş ti rel ve et ki le şim -
sel yak la şım la rı na bi na en ye ni İslamî söy lem sa vu nu cu -
la rı, bu mo der ni te nin gir da bı na ka pıl ma dan on dan
ya ra tı cı bir fay da el de ede bil miş tir. Sı nıf ay rı mı, kay nak-
la rın adil da ğı tı mı, gen der gi bi ko nu lar ile çev re nin in-
sa nın ki şi li ği nin şekil len me sin de ki et ki si da ha ön ce
Müs lü man lar ara sın da tar tış ma ko nu su ol muş tu. An cak
ye ni söy le min has sa si ye ti ve yük sek du yar lı lı ğı bi za ti hi
bu ko nu la rı gün de me ge tir miş ti; ba tı lı mo der ni te ile gi-
ri len kar şı lık lı et ki le şi me şük ran duy mak ge re kir. Söy-
lem sa hip le ri, ne bu so run la ra öne ri len çö züm le rin ne de
çö züm le rin ken di le ri nin me ka nik li ği ni dik ka te alıp mo-
der ni te den el de edi le cek fay da la ra iti raz et me mek te dir,
me ğer ki bu çö züm ler İslamî pa ra dig ma ile çe liş me sin ler.
Mo dern ba tı lı dün ya al gı sı na açı lıp onun la eleş ti rel bir
et ki le şi me gir me si ye ni söy le me, bu ko nu la rın an la şıl -
ma sı ba kı mın dan kar şı la şı la cak zor luk lar ko nu sun da
uya rı lar içer miş tir. Ba tı lı mo der ni te ta ra fın dan dil len di -
ri len ulus lar ara sı iliş ki ler, kü re sel leş me, bi re ye yö nel -
miş med ya ve mer ke zi hü kü met teh di di, gün de lik
in sa nın git tik çe ar tan boş za ma nı ve bi re yin se vi ye len -
di ri lip stan dart laş tı rıl ma sı gi bi ko nu lar, geç miş te in san -
lık ta ra fın dan dil len di ril miş ol ma dı ğı gi bi es ki İslamî
söy lem ta ra fın dan da ifa de edil miş de ğil di.

Ye ni söy le min ba tı mo der ni te si ne açıl ma sı ve
onun la eleş ti rel ve et ki le şim sel bir bi çim de ça lış ma ya
baş la ma sı, son ra la rı mo der ni te nin kriz le ri nin do ğa sı nı
ve bü yük lü ğü nü an la ya cak olan Müs lü man la rın dik ka ti -
ni kes kin leş tir miş tir. So nuç ta bu, Müs lü man la rın adı ge -

çen ko nu la ra iliş kin bil gi le ri ni ve gü ven le ri ni art tı ra bi -
lir ve ay nı şekil de İslamî dün ya gö rü şü nün ya ra tı cı ve
üret ken po tan si ye li ni de keş fe de bi lir ler. Ye ni söy lem ta-
raf tar la rı in sanî de ğer ler ile bi lim, tek no lo ji ve de mok -
ra tik sü reç ler ara sın da ki ay rı lı ğı do ğu ran de rin boş lu ğu
gör müş ve bu ko nu ya eğil miş ler dir. Ör ne ğin bi lim ve
tek no lo ji me se le sin de ba tı mo dern li ği nin bi lim sel ve tek-
no lo jik ge liş miş li ğin den fay da la nır ken, onun dün ya gö-
rü şü nü be nim se yip bi lim sel nöt ra li te ve öz gür de ğer ler
öne ri le ri ni ka bul et me miş ler dir. Yu ka rı da bu ge liş me le -
ri İslamî de ğer sis te mi ile bir leş tir me ça ba sın dan söz edil -
di. Ben zer du rum de mok ra si için de ge çer li dir.
De mok ra si ile şura nın (da nış ma) ay rı mı ça ba sı, de mok -
ra tik sü reç le rin İslamî de ğer sis te mi ile bir leş ti ril me si ça-
ba sı dır, do la yı sıy la öz gür de ğer de mok ra tik sü reç le ri
re fe rans ya pı ya dö nüş mez ve bu nu ni ha i bir de ğer sta tü -
sü ne yük selt mez.

İnsanî bi lim le rin ne tam ne de ev ren sel ve ya nöt ral
ol ma dı ğı nı dü şü nen ye ni İslamî söy lem sa vu nu cu la rı bu
bi lim le rin, fark lı pek çok in sanî eği li mi içer mek su re tiy -
le do ğa bi lim le rin den te mel li bi çim de fark lı ol du ğu nu
an la mış lar dır. Ne var ki do ğa bi lim le ri bu ke sin lik ve
nöt ra li te ek sik li ği do la yı sıy la de ğe ri ni yi tir me mek te dir.
Tam ter si ne on la rın in san fe no me ni ne nü fuz et me ye te -
ne ği bu yol la yük sel mek te dir. İnsan bi lim le ri ile do ğa bi-
lim le ri ara sın da ki fark lı lık, in san bi lim le ri nin te mel
nes ne si olan in sa nın ken di bü tün lü ğü için de do ğal-ma -
ter yal bir sis te me in dir ge ne me ye ce ği ger çe ğin den çık-
mak ta dır. İnsa nın ger çek li ği, var lı ğı nı do ğal-mad de sel
dün ya da sür dü rü yor ol sa da, mad de nin ger çek li ğin den
tü müy le fark lı dır. Böy le ce ye ni söy lem ci ler so nuç ta do -
ğa bi lim le rin den ana ön cül le ri, pren sip le ri, is tek ve kri-
ter le ri ile fark lı in san bi lim le ri ni; in sanî öğe le ri dış ta
bı rak ma yan bir bi lim ola rak kur ma gay re ti ne gir miş ler -
dir. İnsan bi lim le ri nin te mel ka rak te ri öz gür de ğer ol-
ma dı ğı (ola ma dı ğı) ve bu ra da ko nu muz olan Müs lü man
de ğer sis te mi gi bi bir de ğer sis te mi ile bir leş ti ril mek zo-
run da ol du ğu dur. Bu da as lın da bil gi nin İslamîleş ti ril -
me si ve ya İslamî bil gi nin te sis edil me si pro je si nin te mel
ön cü lü dür.

Ye ni İslamî söy le mi sa vu nan lar be lir siz lik gi bi kav-
ram lar içe ren ve on do ku zun cu yüz yıl bi li mi nin iş gör-
dü ğü ko za li te/se bep-so nuç iliş ki si gi bi zor kav ram lar la iş
gör me yen “ye ni bi li m” sö zü ile ne yin kas te dil di ği nin ke-
sin lik le far kın da dır lar. Şunu an la dı lar ki ba tı di li nin te-
rim le ri ba sit de ğil dir çün kü, kav ram sal an lam te mel le ri ni
al dık la rı komp leks bir kül tür söz lü ğü nün kök lü par ça la -
rı dır. Ör ne ğin akl sö zü İslamî bağ lam da özel ve mut lak
İslamî bir ma na ya sa hip tir. Mo dern ba tı uy gar lı ğı nın
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bas kı sı al tın da ka lan ve kül tü rel ter kip le ri nin ma na in ce-
li ğin de us ta la şa ma ma sı so nu cun da, ön ce ki nes lin zih nin -
de mo dern ba tı lı fel se fi gra mer de yer alan “akı l”
ke li me si, İslam di li nin “ak l” ke li me si ile ya kın an lam lı
ola rak yer al mış tır. Bu na se bep de ba tı nın ras yo na li te si -
ne ve Ay dın lan ma’ ya du yu lan yük sek tak dir ve hat ta de -
rin hay ran lık tır. Di ğer yan da ye ni söy lem ci ler, Ba tı
lü ga ti nin, zih nin ka te go ri le ri ne iliş kin kar ma şık ya pı nın
ve bu nun için de yer alan zıt lı ğın bil gi si ne de sa hip ler di.
Kal dı ki on lar, “araç sal akı l”, “eleş ti rel akı l”, “iş lev sel akı -
l”, “em per ya list akı l”, “mü cer ret akı l”, vs. gi bi bö lüm le -
re ay rı lan ba tı lı akıl eleş ti ri si ne de ya ban cı de ğil ler dir.
Bu eleş ti ri ay nı za man da “ak lın inkârı ”, “ak lın im ha sı ”,
“ak lın ya pı-sö kü mü ” ve “ak lın mer kez den uzak laş tı rıl -
ma sı ” gi bi kav ram la rın da ifa de bul du ğu bir söy lem dir.
Böy le ce “ak l” söz cü ğü nün İslam lü ga tin de ki an la mı nın
“zi hi n” ke li me si nin ba tı di lin de ki var lı ğı ile ya kın ol du -
ğu öne ri si, da ha faz la tu tu lur de ğil dir. Ba tı da ir ras yo nel
tan dans la rın, saç ma nın or ta ya çık ma sı ile mad de, hem
açık hem de da ha kris ta li ze bir hal al mış tır. 

Ye ni söy lem ta raf tar la rı in san fe no me ni nin, di ni de
içer mek kay dıy la fak lı kül tü rel bo yut la rı nın far kın da dır.
Es ki söy lem ise he lal ile ha ram ay rı mın da kal mış tır. Ara -
ba ve ham bur ger şüp he siz he lal dir ki bu, do muz eti ih-
ti va et me di ği tak dir de kon ser ve et için de ge çer li dir.
Fa kat söy le min ön der le ri, ti ca re tin kül tü rel bo yut la rı nı
ve on la rın kap sam lı bir dün ya gö rü şü ne uza nan kök le ri -
ni kav ra ya ma dı lar. Bu ra da şu da ek le ne bi lir ki, ti ca re tin
do ğa sı nın ba tı lı en te lek tü el le rin bü yük kıs mı ta ra fın dan,
kül tü rel bir ürün ola rak ger çek bo yut la rıy la an la şıl ma sı,
bu gün bi le tam bir il kel lik ve ham lık ifa de eder. Ör nek
ola rak ara ba yı kul la nır sak: Sü rü cü kon tak anah ta rı nı çe-
vir di ğin de onun, ken di si ni bir yer den baş ka bir ye re gö-
tü re cek ba sit bir ma ki ne ol du ğun dan öte bir şey
dü şün mez. Oy sa ki bu bir ya nıl gı dır. Ara ba kul lan mak,
ken di si ni hu su si bir ya şam sti li ola rak or ta ya ko yan bü -
tün bir dün ya al gı sı nı ifa de eden bir ey lem dir. Ge rek li -
lik le ri ara sın da sa yı sız ku ra lın ta lim edil me si ile bir lik te
ye ter li ben zin de bu lu nur. Dev pet rol tan ker le ri nin ta şı -
dı ğı dev ma li yet ler de ki pet rol, ok ya nus la rı aşa rak ben zin
içen ara ba lar ve aşı rı sı cak ev le re ula şır. Bu da el bet te at-
mos fer de, ka ra da ve de niz de kir len me ye se be bi yet ve -
rir. As ke ri bir lik ler, ucuz ener ji akı şı nı ga ran ti al tı na
al mak ve müş te ri le ri nin “ulu sal gü ven lik le ri ni ” sağ la mak
üze re ya yı lır lar. Hız lı sü rüş tek ni ği, git tik çe in san ol ma -
nın ve şehir plan la ma sı nın tek öl çü tü ha li ne ge lir. Şehir -
ler hız lı ara ba kul lan ma yı ko lay laş tı ra cak bi çim de
plan la nır ve so nuç ta es ki, ge le nek sel mu hit ler ve bi na lar
tah rip edi lip yı kı lır. Ay nı du rum ham bur ger le ev ye-
mek le ri için de ge çer li dir. Bu ti ca ri kol la rın ku sur suz ca

za rar sız gö rü nen kül tü rel bo yut la rı ke sin lik le he lal dir,
ve saf din sel ba kış açı sın dan tü müy le te miz le ne rek, İs-
lam ’ın zo run lu luk la rı ve dün ya gö rü şü ile ay rı lık için de
olan bir dün ya gö rü şü nün or ga nik bir par ça sı ha li ne ge -
lir.

Ye ni söy le min tüm fe no men le rin kül tü rel bo yut la -
rı ba kı mın dan önem le ri nin kıs men far kı na var ma sı, ka -
bul et tik le ri ulu sal cı dü şün ce ler için den bir ma ni fes to ve
bu nun la iliş ki li ola rak zıt bir ta vır ta kın ma sı na yö ne lik
bir red di ye dir. İslamî de ğer sis te mi çer çe ve si için de kül-
tü rel ço ğul cu lu ğu ka bul et tik le ri gi bi, ulu sal cı öğe ler le,
oto no mi yi, ken di ne has var olu şu ve mut lak de ğer ve aş-
kın lı ğı kö kün den sök me ye ça lı şan he ge mon ya ve glo bal-
leş me kar şı tı güç ler le bir bir lik oluş tur ma nın öne mi nin
far kı na va rır lar. 

Ye ni söy lem sa vu nu cu la rı, çev re ve eko lo jik prob-
lem le rin de ke sin lik le far kın da dır lar. Ba tı mo dern li ğin -
de mer kezî bir ko num iş gal eden “son suz iler le me ” gi bi
kav ram lar on lar ta ra fın dan, sı nır la ra do la yı sıy la in san,
do ğa ve el bet te Tan rı dü şün ce si ne yö ne lik düş man ca bir
ta vır ola rak al gı lan dı. Ben zer şekil de, yal nız di ni an lam -
da de ğil epis te mo lo jik in sanî duy gu la nı mı an la mın da es-
te tik gi bi kav ram lar da … Böy le ce ye ni söy lem ci ler ısrar lı
bi çim de, ye ni ge liş me te o ri le ri ve iler le me kav ram la rı
ara ma ya baş la mış lar dır. İle ri sür dük le ri gö rüş le re gö re
İslamî ge liş me te o ri le ri, “ulus lar ara sı ” ku rum lar ta ra fın -
da pa zar la nan ge nel le me ci ba tı lı te o ri ler den kö kün den
fark lı ol ma sı ge rek liy di. Çün kü ba zı te o ri ler is pat la rın da
ya nıl mış, çev re sel prob lem le re yol aç mış ve kit le le rin
yok sul laş ma sı na ne den ol muş tur. Bu, tü ke ti ci nin ko run-
ma sı na iliş kin (tü ke ti min yük sel til me si, yük se len bek-
len ti le rin dev ri mi, vs.nin da ve ti) ye ni söy le min de vam
eden eleş ti rel li ği ne ve çev re sel teh li ke le re, do ğal kay-
nak la ra ve in sa nın psi ko lo jik ve si nir sis te mi ne da ir far-
kın da lık la rı na bağ la nır. 

Ye ni İslamî söy lem, te mel fel se fi prob le mi nin, ni hi-
liz me ön cü lük eden epis te mo lo jik rö la ti vizm prob le mi -
nin de far kın da dır. Bu kav ra mın ye ri ne, “İs lamî
rö la ti viz m” di ye ifa de edi le bi le cek, yal nız bir tek mut-
lak kud re tin var lı ğı nı, Ka dir-i Mut lak ’ı ile ri sü ren bir
kav ra mı ko yar. An cak O’ nun mut lak lı ğı tüm di ğer şey-
le rin rö la ti viz mi ni içe rir. Mut lak bir Tan rı, ba ğıl za ma -
nın dı şın da ki var lı ğı do la yı sıy la, ev re nin mer ke zi olur ve
ona var lık se be bi ni ve an la mı nı bah şe der. Bu da şu an la -
ma gel mek te dir ki, dün ya ken di si ba kı mın dan ba ğıl iken,
ye ni den rö la ti viz me düş me ye ce ği gi bi an lam sız da ol ma-
ya cak tır. İslamî rö la ti vizm, “rö la tif rö la ti vizm di r”, mut-
lak rö la ti vizm de ğil dir. Bu ra da mad de nin ger çe ği nin ve
ba ğıl lı ğı nın in dir ge ne mez li li ği ne ve ba zı yön le ri nin sü-
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rek siz li ği ne yö ne lik eş za man lı bir far kın da lık var dır.
Baş ka de yiş le mut la kın ni hi list inkârın dan zo run lu ola-
rak çık ma yan mut lak ile rö la tif ola nın kar şı lık lı kat ’i ba-
ğım lı lı ğı na iliş kin bir far kın da lık tır. Müs lü man la rın
söy lem le ri ni de içe ren her han gi bir in sanî söy lem; önün -
de so nun da, in sa noğ lu ta ra fın dan şevk le kul la nı lan, za -
man ve mekânın dı şın da ya şa yan, in sanî ve do ğal
dün ya yı an la yan ve bun la rın her bi ri için kut sal met ni
yo rum la yan bir tan zim te şeb bü sü dür. Fa kat ye ni söy le -
min de sa vu na ca ğı üze re, in sanî her me ne u tik kut sal me-
tin den fark lı dır.

Tüm bun lar, ih ti laf (te da fu’), de ğiş me (te da vul) ve
dün ya da ki di na miz me ön cü lük eder. İhti laf ta, ara da bir
bu şekil de gö rün se de çe kiş me an la mı zo run lu de ğil dir.
De ğiş me ise Tan rı’ nın sü rek li lik özel li ği ni ih ti va eder ve
ge ri ye ka lan her şey de ği şir. Bu, ay nı za man da dün ya nın
sa de ce bi zim ol ma dı ğı nı da ima eder. İnsanî var oluş se-
vi ye sin de bu nun an la mı, bir lik te var olu nan “di ğe ri ni n”
ve or tak bir ze min ara yı şı nın ka bu lü dür. Azın lık la ra ait
mo dern fık hın or ta ya çı kı şı, is ter İslam top lum la rın da ki
gay ri Müs lim azın lık la ra is ter gay ri Müs lim top lum lar -
da ki Müs lü man azın lık la ra ait ol sun, bun dan do la yı dır.
Bu fı kıh, kök le ri ni İslam ’ın ada let ve eşit lik kav ram la -
rın dan alır.

Ye ni İslamî söy lem ci ler, ken di si ni tüm in san la ra ve
tüm kut sal me tin le re kar şı şid det li bir sal dı rı ile ifa de
eden post-mo der niz min do ğur du ğu teh li ke nin far kın -
da dır lar. Ör ne ğin Kur ’an, be lir li du rum ve olay la ra gön-
der me ler yo luy la tü müy le yo rum la na bi le cek tür den bir
ta rih ki ta bı ola rak gö rü nür. Ka dı Ta rık el-Biş ri’ nin bu
alan da bü yük çap ta yar dı mı do ku na cak bir ça lış ma ger-
çek leş tir di ği ne ina nı yo rum. Bu ça lış ma da o, kut sal me-
tin le rin ka rar lı lı ğı nı ile ri sür müş tür. Bir çok me se le de din
hu kuk çu la rı ara sın da or ta ya çı kan an laş maz lık lar on la rın
kut sal met ni yo rum la ma fark la rın dan de ğil, bir fet va ko-
nu su ola rak ele al dık la rı in san do ğa sı na ba kış açı la rı nın
fark lı lı ğın dan kay nak la nır. Bu çok önem li bir ko nu dur
çün kü post-mo der nizm is tik rar lı ve ya nor ma tif ve mut-
lak te mel le ri olan her şeye kar şı bir sal dı rı ve red di ye
için de dir. 

Ye ni İslamî söy lem sa vu nu cu la rı nın İslamî söy le mi
ba tı mo der ni te sin den ayı ran ve bir bi rin den ko puk iki
kut bun ara sın da de yim ye rin dey se iş tah la sa lı nan or ta
se vi ye de ana li tik ka te go ri le rin keş fe dil me si ne yö ne lik
müş te rek bir ça ba ya gi riş tik le ri ne ina nı yo rum. Ba tı mo-
dern li ği söy le mi; hem mut lak ke sin lik ve ya mut lak şüp -
he, hem (mad de nin ka ra sız lı ğı nı ve de ne yin sü rek li li ği ni
red det tik le ri) ya dün ya ya tü müy le hük me den bir akıl
ve ya ak la tü müy le hâkim olan bir dün ya ve son ola rak

hem de (post-mo der nist di lin kul la nı mı ba kı mın dan)
tam bir var lık ve ya tam bir yok luk ta le bin de dir. O, ka tı
ma ter ya list bir ras yo na li te den, eşit ka tı lık ta ma ter ya list
bir ir ras yo na li te ye ge çiş söy le mi dir. Öte yan dan ye ni İs-
lamî söy lem, ba tı mo dern li ği nin ma ter ya list tef ri ti nin
öte si ne ge çen in sanî bir alan ya rat ma ya ça lı şır. İnsanî
me se le ler de ka nıt lar ke sin ve et raf lı, tüm ih ti mal le ri
kap sa yı cı, tüm boş luk la rı dol du ra cak bi çim de ve ne den -
sel lik zin ci ri de or ga nik ve sı kı ol mak zo run da de ğil dir.
Uy gun de lil le rin sı ra lan ma sı ye ter li dir ve ne den ve so -
nuç, ka tı bi lim sel ve ma ter ya list bir tarz da bağ lan mak
ih ti ya cın da de ğil dir. Bu na Arap ça da sa ba bi yah fad fa dah
de nir.

Fad fa dah ke li me si nin İngi liz ce de ki en ya kın kar şı -
lı ğı, “bo l” ve ya “ge ni ş” tir an cak bun lar dan hiç bi ri, bu ke-
li me nin ger çek an la mı nı çağ rış tı ran; zo run lu ola rak
tu tar sız lı ğı ve çö zül me yi ge tir me yen bir öz gür lü ğe ruh-
sat ve ren bir dü zey de to le rans ve ka tı or ga nik bü tün lü -
ğün kay bı nı ifa de et me mek te dir. Ba na gö re bu ko za li te
İslamî dün ya al gı sı nın özü dür; A’ nın yek ne sak ve ke sin -
lik li bi çim de B’yi ge rek tir me ye ce ği ni fa kat bu nun an cak
Tan rı’ nın is te ğiy le ger çek le şe ce ği ni ile ri sü rer. “Tan rı’ -
nın is te ği ”, ya ra tı cı ile ya ra tı la nı bir bi rin den ayı ran me-
sa fe yi ifa de eder. Bu me sa fe ise ger çek bir in sanî ala nı,
ora da in sa nın öz gür lü ğü nü ve ak lı nı sı na dı ğı ve gi de rek
say gı de ğer ve gü ven ve ri ci bir ya ra tı cı ya dö nüş tü ğü bir
ala nı ifa de eder. Bu, İslam hu ku kun da beyn kö kün den
ge len ve “ara sın da ” an la mın da ki bey niy ye nin te yi di dir. 

Dr. Be şir Na fi, ge le nek sel İslam top lum la rın da ki İs-
lamî söy le min en önem li nok ta sı nın şeri at ol du ğu nu işa-
ret eder. Şeri at en te mel de es ki ve ye ni İslamî
söy lem ler dir. An cak ye ni söy lem, be nim “dil de ki iki li k”
di ye ad lan dır ma yı ter cih et ti ğim so ru nun çö zü mü ne
gay ret gös te rir. Müs lü man la rın inan cı na gö re şeri at, açık
ve ge rek Müs lü man bi re yin ge rek se İslam top lu mu nun
ta rih bo yun ca yüz leş ti ği ko lek tif ve en önem li so run la -
ra ce vap üre te bil me ye te ne ğin de dir. Fa kat şeri a tın di li,
ko lon yal sal dı rı lar do la yı sıy la ta rih sel ve kül tü rel sü rek -
siz leş me so nu cu bir çok kim se için ula şıl maz ol muş tur.
Ye ni söy lem ci ler bu di li de şif re et mek ar zu sun da dır lar
do la yı sıy la on da sak lı do ğal hik me tin dı şa rı çı ka rı la bi le -
ce ği ni ve mo dern ger çek li ğin bu na uy gu la na bi le ce ği ni
müm kün gö rür ler. Müs lü man âli min yap tı ğı tam ola rak
bu dur ve bu da İslam ter mi no lo ji sin de güç pay la şı mı
prob le mi nin dı şa vu ru mu ola rak “iyi yi sev mek ve kö tü -
yü ya sak la ma k” ola rak ta nım la nır. Fa kat bu nun la Ba tı ve
İslam re to ri ği nin ben zer ol du ğu an la mı çı ka rıl ma ma lı -
dır. Müs lü man âli min tam ola rak açık la ma ya ça lış tı ğı
şey, mo dern re to rik te or ta ya çı kan bu mo dern so ru nun
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bir ben ze ri nin ken di ter mi no lo ji si ile İslam ge le ne ğin de
de ifa de edil miş ol du ğu dur. Böy le bir iç ti ha dın, ge le -
nek sel di ni dün ya gö rü şü nün üre ti ci gü cü nün yük sel -
me si ne ve Müs lü man la ra ken di le ri ne ait dok tri ner bir
ze min üze rin de sağ lam bir şekil de dur ma la rı na yar dım
ede ce ği şüp he siz dir.

Po li tik ve sos yal ger çek lik ten izo le edil me si sü re -
cin de, bir çok Müs lü man şeri a tı, bir bi riy le il gi siz ka rar
ve dü şün ce ler diz ge si ola rak gör me ye baş la mış tı. An cak
ye ni du rum la ra ce vap üret me sü re ci, şeri a tı teş kil eden
bi le şen le rin kar şı lık lı et ki le şi mi ve bü tün lü ğü nün, ay nı
za man da bir dün ya al gı sı nın ifa de si de olan bir tür far-
kın da ol ma yı ge rek tir mek tey di. Bu, tam da ye ni söy le -
min ba şar ma ya ça lış tı ğı şey dir. Ge le nek sel bir di sip lin
olan ma ka sıd da bu çı ka rım la hiç şüp he siz uyum için de -
dir. Bu di sip li nin, bü tün ile par ça, ke sin olan ile ge çi ci
olan, zo run lu olan ile ko şul lu olan, sü rek li olan ile sü-
rek siz olan ve mut lak ile ba ğıl ara sın da bir ay rım yap tı -
ğı doğ ru dur. Bu ge le nek sel di sip li nin ge liş ti ril me si için
ge rek li olan şey, Kur ’an’ dan (Müs lü man la rın kut sal met -
ni) ve sün net ten (Pey gam ber ’in uy gu la ma la rı) çı ka rıl mış
İslamî epis te mo lo jik bir pa ra dig ma ya var mak tır. Böy le
bir pa ra dig ma hi ye rar şik ol ma lı dır, taç po zis yo nun da Al-
lah’ tan baş ka tan rı ol ma dı ğı ta nık lı ğı dır; ba şa rı sı İslam -
’ın te me li olan ada let ve eşit lik an la yı şı ve çe şit li ta li
uy gu la ma lar yo luy la dır. Son ra İçti ha dın fa a li yet ala nı
yol dan çık ma kor ku su ol mak sı zın ya yıl mış ola bi lir. Hep-
sin den öte iç ti hat, (ara lık sız de vam eden bir iç ti hat sü re -
ci do la yı mın da) Kur ’an ve sün net ten özüm sen miş
hi ye rar şik epis te mo lo jik pa ra dig ma çer çe ve sin de yer ala-
cak tır. Sö zü edi len pa ra dig ma, fı kıh çı la rın koy du ğu ve
ye ni yo rum cu la rın for mü le et ti ği tek te mel norm ola-
cak tır.

Ye ni İslamî söy le min en be lir gin özel lik le rin den bi -
ri, sa vu nu cu la rı nın; güç so run sa lı nın komp leks bo yut la -
rı nın, muh te lif muğ lak me ka nizm le ri nin ve ulus la ra ra sı
iliş ki ler ile ye rel ger çek lik ara sın da ki iliş ki nin far kın da
ol ma la rı dır. Ay nı şekil de mo dern dev le tin kar ma şık lı ğı
ka dar onun gü cü ve bi re yin özel ya şa mı na ka rış mak ve
onu do mi ne et mek ko nu sun da ki ye te ne ği nin de far kın -
da dır lar. Ken di ni cel man tı ğıy la, İslam cı lar, Mark sist ler
ve ya li be ral ler ola rak bu man tı ğı be nim se yen le rin is tek -
le ri ni öte le dik çe bir ah ta po ta dö nüş tü ğü nü de bi lir ler.
Ka rar me ka niz ma sın da ve ka nun ko yu cu nun amaç la rı
ve is tek le ri ba kı mın dan ma ni pü las yo nun da bü rok ra si -
nin ro lü on la ra gö re ol duk ça açık tır. Ben zer bi çim de
dev le tin kit le ler üze rin de eğ len ce en düs tri si eliy le kur-
du ğu sı kı hâki mi yet, en for mas yon ve şar kı lar yo luy la
top lu mun bom bar dı ma nı ve ta ri hin ye ni den ya zıl ma sı

gi bi çe şit li gü ven lik araç la rı nın ol du ğu nu da gör mek te -
dir ler. Bu an lam da dev le ti ele ge çir mek ba zı es ki söy lem
sa vu nu cu la rı nın ta hay yül et ti ği üze re Müs lü man la rın so-
run la rı nı çöz mez. Ko nu nun özü dev le tin sı nır la rı nın te -
sis edil me si ve çi vi le ri nin, vekâlet ro lü nün ge ri ve ril me si
ba kı mın dan üm me ti muk te dir kı la cak bi çim de sağ lam -
laş tı rıl ma sı nın ge rek li li ği dir. Do la yı sıy la da on la rın üm -
met al gı sı ve ev ka fın (di ni do na nım) ro lü ne ve si vil
top lu ma iliş kin yük se len dik ka ti, ye ni dev let ve hü kü -
met te o ri le ri ne yö ne lik bü yü yen il gi le ri.

Ev ren sel li ği, fe no me nal in sa nın kül tü rel bo yut la rı -
na il gi si ve ge niş kap sam lı bir dün ya gö rü şü ola rak ken-
di li ği nin far kın da ol ma sı ha se biy le ye ni söy lem, es te ti ğe
bü yük bir dik kat le yak la şır. Zi ra o, ko nu su ba kı mın dan
he lal-ha ram ka te go ri zas yo nu na ta bi de ğil dir. As lın da ye -
ni söy lem ta raf tar la rı sa na ta, İslamî dün ya al gı sı te me -
lin de yük se len fa kat da ha ge niş kap sam lı bir ba kış
ge liş tir mek ça ba sın da dır lar. Bun dan ha re ket le ye ni te o -
rik for mü las yon lar ve mi mar lık ve di ğer baş ka sa nat dal-
la rın da ki fark lı uy gu la ma lar or ta ya çık mış tır. Ye ni İslamî
söy le min bu yö nü, onun ba tı mo dern li ği ne dö nük ya ra -
tı cı eleş ti rel, ge le ne ğe dö nük üre ti ci yak la şı mı nın bir dı -
şa vu ru mu dur. Mo dern çağ da ki pek çok Müs lü man
sa nat çı is ter do ğu da is ter ba tı da ça lış sın lar, yal nız ca ba -
tı tar zı sa nat gö rü şü ve me to do lo ji si ne ma ruz kal mış tır.
Bu nun la be ra ber yi ne bir ço ğu nun bu al gı dün ya sın dan
kur tul ma nın yol la rı nı ara dı ğı da gö rül mek te dir. Bir yan-
dan ge re ken bil gi le ri alıp on dan fay da la nır ve bir yan-
dan eleş ti ri ok la rı nı bu al gı tar zı na yön len di rir ken, di ğer
yan dan ken di le ri ni İslamî bir tarz da ter cü me et tik le ri İs-
lamî sa nat ve ya pı ge le ne ği nin için den çı kar sa dık la rı ve
mo dern ça ğın ih ti yaç la rı na ce vap ve ren kri ter ve norm-
lar üret me ça ba sın da dır lar. Not edil me si ge re ken nok ta -
lar dan bi ri de bu sa nat çı lar İslam mi ra sı nı fark lı
açı lar dan ele al dı lar ve ba tı dan öğ ren dik le ri ana li tik yön-
tem le ri kul lan mak su re tiy le bu mi ra sı ve onun te o re tik
te mel le ri ni ye ni den keş fet ti ler. Bu nun ya nın da kla sik
İslam eser le ri ne de il gi gös ter me ye baş la dı lar.

Ye ni söy le min en önem li yön le rin den bir de ta raf -
tar la rı nın ta rih oku yor ol ma la rı dır. Bu ra da ni ha i bir bi -
tim nok ta sı nın var lı ğı na iliş kin ve tüm in san lı ğın
ken di si ne doğ ru ha re ket et ti ği bir te lo sun ta sa rı mı bağ-
la mın da di zi sel kav ram lar dü şün ce si ne yö ne lik bir red-
di ye var dır. Tüm in san lık ta ri hi ne ba kı şı tek bir ba kış
açı sın dan iz le me yi ve bir ve sa bit zo run lu stan dar da gö -
re yar gı la ma yı ge ti rir. Fa kat ger çek te bu tek ba kış açı sı
ve de ğiş mez stan dart id di a edil di ği gi bi ev ren sel de ğil,
as lın da yal nız ca mo dern ba tı lı in sa nın ba kı şı ve stan dar -
dı dır. Ben, Dr. Be şir Na fi’ nin bi ze, ken di sin den ha re ket -
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le bir İslam ta ri hi oku ma sı ha zır la ya rak ve sis te me dı şa -
rı dan ana li tik ka te go ri ler it hal et me ye rek bu di zi sel ta-
ri hin red di ne iliş kin müs pet bir ör nek sun du ğu na
ina nı yo rum. Sö zü edi len oku ma baş lan gıç ta açık la yı cı,
eleş ti rel ve em pa tik tir. Dr. Be şir, ba tı lı ta rih çi le rin he -
nüz oku ma dı ğı ve ya oku duk la rı hal de önem siz ad de dip
ke na ra it tik le ri bel ge le ri oku du. Böy le ce de ye ni bir ba -
kış açı sı sun mak ko nu sun da ba şa rı lı ol du. Bu onun, di ğer
ta rih çi le rin ge nel lik le ya üs tün kö rü ba kıp ge çe rek ya da
bi linç li bir bi çim de ha kir gö re rek ele al dık la rı bu se kü -
le rist ge le ne ğin, su fizm ve su fi ce mi ye ti nin ro lü ne ver-
di ği öne mi ifa de eder. On lar su fiz mi tü müy le hu ra fe gi bi
gör mek te dir. Hâlbu ki Dr. Be şir Na fi su fiz mi ve su fi okul-
la rı nın, İslam ta ri hi ni an la ma ya yö nel miş as li bir ilk ça -
ba ol du ğu nu bul muş tur. Ba zı ça lış ma la rın da ka dı Ta rık
el-Biş ri Mı sır ta ri hi nin an la şıl ma sı için su fi top lu luk la rı
üze ri ne ça lı şıl ma sı nın öne mi ni an la tır.

Ye ni İslamî söy le min des tek çi si ve ya ta raf ta rı olan
ba zı isim ler ola rak, Ma lik Ben na bi, Na kıb el-At tas, Feh -
mi Hu va i di, Ra şid Gan nuc hi, Mü nir Şefik, Adel Hü se -
yin, Ta rık el-Biş ri, Dr. Ab dul ha lim İbra him Ab dul ha lim,
Dr. Ra sim Bad ran, Dr. Sa lim el-Av va, Dr. Be şir Na fi, II -
IT gru bu nun ku ru cu la rı ola rak Dr. İsma il Ra ci el-Fa ru -
ki, Dr. Ta ha Ca bir el-Ul va ni, Dr. Ab dul ha mid ebu

Sü ley man, Dr. Hi şam el-Ta lib ve Dr. Ce mal el-Ber zin ci
sa yı la bi lir. Ay rı ca bu isim le re Dr. Mu na Ebul fadl, Dr.
Seyf Yu suf, Dr. Nasr Arif, Dr. Usa me el-Kef faş, Ba yan
Hi ba Ra uf, Dr. El-Be yu mi Ga nim, Fu ad Sa id, Hi şam Ca -
fer, Dr. Ali Go ma ve Dr. Lu ay el-Sa fi. Ay nı şekil de el-
Müs lim el- Mu a sır’ da da ya zı la rı çı kan Dr. Ce mal Ati ye,
Müs lü man Dün ya ya Öz gür lük gru bu ile bir lik te Azam
Ta mi mi ve el-İnsan gru buy la bir lik te el-Ha bib el-Muk -
ni de bu söy le min des tek le yi ci le ri ola rak ek le ne bi lir.
Şüp he siz ki Arap dün ya sı nın için den ve dı şın dan, ye ni
söy le min kris tal leş me si için ça lı şan baş ka isim ler de
mev cut tur. Ba tı da ki İslamî azın lık grup la rı na dâhil bir-
çok en te lek tü e lin ye ni İslamî söy le mi ya ra tı cı bir şekil -
de des tek le dik le ri de not edil me li dir. Bu ka te go ri de
Sey yid Hü se yin Nasr, Zi ya ud din Ser dar, Ali Maz ru i ve
Per vez Man zur isim le ri nin de sa yı la bi le ce ği bu lis te nin
kap sam lı bir lis te ol du ğu dü şü nül me me li dir. Ça lış ma ko-
nu la rı nı bu na tah sis et miş araş tır ma cı la rın böy le bir lis-
te si, bir araş tır ma ens ti tü sü ta ra fın dan der le ne bi lir.
An cak bel ki de şu an ya pıl ma sı ge re ken, bu söy le min
mer kezî ön cül le ri ne iliş kin bil gi mi zin ve an la ma fa a li -
ye ti mi zin de rin leş ti ril me si ve söy le mi des tek le yen isim-
ler ve on la rın ya yın la rı do la yı mın da bir epis te mo lo jik
yo ğun laş tır ma sü re ci nin baş la ma sı dır.
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