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"Fe-in tevelev Fe-kul hasbiyallâhü Lâ ilahe illâ hü, aleyhi te-

vekkeltü ve Huve Rabbül-arşil aziyim." (Tevbe Sûresi, 129. Ayet) 

"Eğer yüz çevirirlerse, onlara de ki: "Bana Allah yeter. Ondan baş-

ka tapılacak ilah yoktur. Ancak ona güvenip bağlandım. Ve o büyük 

arşın sahibi Rabbimdir. "(Tevbe Sûresi, 29. Ayet) 

Peygamberler, ne zaman top lumcul evr imin ağda l ı -karmaş ık akı-

şından başları dara düşse; kendi çağlar ında tarihsel determin izmin 

en yüksek ifadesi olan (binlerce yıllık kutsall ık gelenekler in in kabuğu 

içinde de bulunsa, bilim ve bilgi yüklü olan) "A l l ah" yo rumcu luğuna 

sığınırlardı. Tıpkı modern sosyal devr imci ler in sıkışt ıkça "Bize tar ihsel 

determin izm yeter!" deyip, demir çarık demir asa b i l im-devr im görev-

lerinde daha fazla yoğunlaşt ık lar ı gibi. Çünkü antik Peygamberler de 

kendi ölçülerinde tarihsel devrim görevler iy le müjde lenmiş idiler. Ve 

tarihsel devrimler, en temelde üretici güçler determin izmiy le işleyen 

komüncül kollektif aksiyonlu insanın, kutsallaşmış (medeniyete geçiş: 

sınıflı top luma parçalanış) haliydi. 

Kutsal laştırma prosesi de insanlık tarihinin açılıp kapanan ama bir-

birlerini aşamayan üretici güçleri cycle' larına: Kendilerini yen iden üre-

tiş dev i rda imler ine uyar: 

Kutsallaştırma gidişinin son halkasında, son Peygamber, son 

(veda) hutbesinde şöyle seslenir: "Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl kut-

sal bir gün ise, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay ise, bu şehrimiz Mekke 

nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle 

kutsaldır, her türlü tecavüzden korunmuştur." 

Kutsal laşt ı rmanın ilk halkası olan To temizmde de böyledir: Komün, 

Totemi'ni kutsallaştırıp, O'nu kendi ruhu üzerinde egemenleşt ir i rken, 

aynı zamanda kan teşkilatlarını, üretici güçleriyle birlikte her şeyini; 

insanını da kutsallaştırıyordu. Top lum biçimleri geliştikçe kutsallaştır-

ma üretici güçlere yansıdı ama hep aynı temel lere uymadan edemedi. 

Binlerce, onbinlerce yıl sonra bile, aynı temeller; açı larak, geniş leye-

rek, tan ınmaz boyutlara gelecek ölçülerde de olsa son Peygamber in 

tu tumunda böyle di l leniyordu... 



GİRİŞ 

Konumuz "Din". Üzer inde en çok spekülasyon: Düşünce vurguncu-

luğu yapı lan alan! Oysa tam tersi olması gerekir. Öyleyse bilimin en 

çok kılıç kuşanması gereken alanlardan birisi de din konusu olmalıdır. 

Bu yüzden bu alanda "İdeoloj i" ve "pol i t ika" sökemez, sökememel id ir . 

O yavanl ık lar ancak bilim ateşiyle durduru lup dönüştürülebi l ir. 

Mese lemiz hiç de ikincil üçüncül kategoriden bir iş sayı lamaz. Çün-

kü din konusu, sadece top lumun çatısında t ık ırdayan bir kültür mese-

lesi değil, insan beyninde, düşünce mekan izmalar ında işleyen adeta 

s is temleşmiş canlı bir düşünce biçimidir ve insan beyninde kolayca 

sökülüp at ı lamayacak derinl iklere yapışmış köklere sahiptir. 

Söküldü sanıldığı yerde, başka bir nesnenin veya konunun Fetişe edili-

şine: Tapımına dönüşmüştür. İnsan şuuru kendisini bilemedikçe ne maddi 

nesnelerin, ne de manevi konuların fetişizmini (tapıncını) aşamaz. 

İnsan top lumunun gidişine göre, daha maddi, daha manevi tapı-

nışlar öne ç ıkmaktan geri durmazlar. Ama bu öne çıkışlar daima insan 

zihninin işleyiş yasalar ına etle t ırnak gibi bağlı gelişirler. Çünkü insan 

üretici gücü top lumsal kanunlarla işlerken, herşey insanın beyin ay-

nasında yans ımakla kalmaz; o yans ımalar yeniden top luma dönerken, 

etki tepki lerde, insan zihni ve toplum, kuşaklar boyunca sürüp giden 

gelenek görenekler in i oluştururlar. Ve onlar kolay aş ı l ıp-kaz ınamaz. 

İnsan top lumu ve düşünüş sistemi, hasbelkader tesadüf i olarak 

tanr ısa l laşt ı rmalara kapı lmadığı gibi; "Matah" [meta] fet iş izmine veya 

nesnelerin tapınc ına, i l lüzyonlarına da öyle gel iş igüzel düşmez veya 

düşürü lemez. Başta top lumsal gidiş kanunları etkin bulunur. Her ki-

şide ayrı ayrı yansıyan düşünce işleyişi de kendi başlarına ayrı birer 

dünyadır. Ve ayrı bir uzmanl ık alanı oluşturur. Fakat top lumsal yasala-

rın iş leyişlerinden hayat buldukları için son zerreler ine kadar toplum-

saldırlar. Ve kanunumuz içine girerler. 

"Tutkular" insanı yeniden ve yeniden öldürüp diriltebilirler. Bu sa-

dece top lumsal değil, aynı zamanda zihinseldir de. 

Modern çağda "Metalar" ın veya daha geniş an lamda nesnelerin 

manevi tapınçları aşı lmış gibi dururlar. Tarihsel devr imlere kıyasla 

sosyal devrimler, eski uykudagezer şuursuz luktan veya altşuura atı-



l ış larından ve y ık ımlar ından kurtulmuş sayılırlar. Bil inç ve teşki lat lan-

ma geliştiği ölçüde metalar ın fetişizmi de aşılır elbet. Ama kutsallaş-

t ı rmanın öyküsü bitmiş görünmüyor. 

İnsanl ığın sosyal izmi yakaladığ ı günümüzdek i aşamas ında bile; 

"Sovyet " insanlarının ölümleri bahasına "duvar" lar ı aşmaya çal ışması, 

sadece kapital izmin yarattığı tüket im i l l izyonlarıyla (kabaca) açıklan-

dığında bile, insan şuurunun hâlâ meta ve nesneler in tapıncını aşa-

madığı ortaya çıkar. 

Maddiyat ın maneviyat ı ezişi ve tüketişi sürmektedir. Demek mo-

dern proletarya da modern büyük-küçükbur juva lar gibi nesneler in ta-

pıncının potansiyel tehdidi ve tehlikesi alt ında bulunur. Konu bu kadar 

ciddi ve ebedi gibi görünmektedir . Stalin ve Mao'ların saraylara taşın-

makta gec ikmeyiş ler i tesadüf sayılabil ir mi? İrice "Marks ist-Lenin ist-

ler" böyle yaparsa, ufakları kimbilir neler yapmaz la r? 

"Tapınçlar" konusu, doğrudan kutsal laşt ırma prosesine ve insan 

zihninin işleyiş yasalar ına bağlıdır. Burada ikincisine g i rmeyeceğiz . O 

apayrı ele a l ınacak başlı başına bir alandır. Fakat dolayısıyla eği lmiş 

olacağız. Çünkü her ikisi de bir arada bulunur; top lum ve kişi gibi.... 

İnsan top lumu da, canlı türlerinin gel iş im kanunları benzeri kendi 

kanunlar ına uyar. Ancak o kanunların kökleri çok der in lerde kaldığı ve 

büyük sansür ler le top lum biçimleri katmanlar ı alt ında gömülüp kal-

dığı için insan top lumunun gidiş kanunlar ının olabi leceği bile önem-

senmedi ve asla kavranmadı. Tarihte hiçbir gidiş kanunu bulunmadığ ı 

iddialarına dek sapıldı. 

Oysa üzerinde hiç duru lmak is tenmeyen, insan top lumunun doğa-

dan gelme, ilk doğal ham pırlantası: çekirdeği olan Komüncül Toplum, 

tarihin bütün kilitlerini açabi lecek BİRİCİK anahtardır. Çünkü en ilk 

temel çekirdek olması itibarıyla, top lum biçimlerinin bütün gel iş im 

kanunlarını kendi içinde saklar. 

1- İnsan T o p l u m u n u n Komün Temel inde Parçalanış ve Der-

leniş (Kendisini Yen iden Üretme) Yasas ı 

Top lum biçimleri sürekli olarak komün çekirdeği temel inde par-

çalanışa ve toplanışa uğrayarak kendisini yen iden üretir. Parçalayı-

cı ve derleyici rol oynamış görünen tarihsel ve sosyal devr imler de; 

onlardan ç ıkagelmiş sınıflı top lum medeniyet ler i ve rejimleri de aynı 

temel lerden kalkarak hep komün temel ler in i yen iden üretmek uğruna 

açılıp kapanırlar. 

Bu yüzden o devr imler in ve rej imlerin liderleri de birbirlerine para-

lelleşirler. Bir tek (aynı) akışın sonucu olurlar. 

Top lumun parçalanışlar ı , sosyal sınıflar, tabakalar, zümreler, kişi-

ler yönünde artarak sürerken, top lumun insanlık ö lçüsünde kollektif 



derlenişi de artarak sürer. İkinci büyük savaştan sonra, görünür-gö-

rünmez parolaların hep "Bir tek Dünya" parolalar ında ifade buluşu 

tesadüf değildir; demek parçalanışın ölçüleri evrenci l boyutlara ulaş-

tıkça, derlenişin ölçüleri de bir tek insanlık kolektivizmini vurgu lamak 

zorunda kalır. 

Top lumun parçalanış ve derleniş yasasının sebebi nedir? Bu yasayı 

da güden daha temell i yasalar var mıdır? 

Evet, bunun en genel sebebi, top lumun ilk çekirdeğinde yer alan 

yasaları a şamamak zaruret ler inden kaynak alır. 

Bunlar üretici güçlerdir. 

2- İnsan T o p l u m u n u n Üretici Güçler Yasası 

Komün çekirdeği, her yanından sımsıkıca birbirine bağlı, birbirinsiz 

olamayan üretici güçlerle örülü biçimde doğal bir gelişimle oluşmuştur. 

Üretici Güçler 

İnsan ve Tarih (ge lenek-görenek) üretici güçleri manevidirler. Ama 

maddi olan Teknik ve Coğrafya üretici güçleriyle DENK işlerler. 

Denk, Matemat ikse l iş lemekle birlikte içlerinde en aktif ve can-

lı olanı insandır. Çünkü bilinç gel iş imiyle hepsinden ayrılır. Fakat bu 

denk işleyişi değişt i rmez, sadece üretici güçler yasasının bilinçle gü-

dülüşünü insanın eline vermeyi sonuna dek ister. Bu da denk gidişle-

rinin icabından başka bir şey değildir. Üretici güçlerden herhangi birisi 

abartı ldı mı denklemsi (cebirsel) gidiş bozulur ve irili ufaklı krizlerle 

bu bozukluk kendisini ifade etmeye başlar; devrimler le düze l tmeye 

kadar ulaşır... 

Parça lanma ve der lenme yasası tarihsel ve sosyal devr imler ya-

salarıyla yürür. Ancak bu yasalar ın da temel inde asıl üretici güçler 

yasası yer alır". 

Bu yüzden insan top lumu dağıl ıp yoz laşmayı i lanihaye: Sonuna 

dek sürdüremez. Üretici güçler, kendilerini veya biçimini verdikler i 

veya özünü oluşturduklar ı top lumu yeniden üretmek üzere yeni ve 

daha kaliteli bir aşama için derlenip tohumlanır lar. 

Üretici güçler, evrensel i fe thetmek ve insan bilinciyle güdü lmek 

üzere "Bir tek Dünya" yayıl ışını ve derlenişini isterler. 

3- Üretici Güçlerin DENK'liği veya Birbirlerini Aşamayış Yasası 

Üretici güçler, birbirleriyle diyalektik çelişki ve yarış içerisindedir-

ler. Ama birbirlerini baltalayarak aşamazlar, hiçe sayamazlar. 

Kimi zaman birbirlerinin a l t ına-üstüne-arkas ına-önüne düşmeler i 

yüzeysel ve yanıltıcıdır". 

Henüz insan bilinciyle kendi kanunlar ına uygun biçimde güdüle-

meyiş ler inden; kendi l iğ inden akışları, henüz insan bil incinde onların 



kanunları bak ımından, kesin hatlarıyla o luşamadığ ı için, bunu oluştur-

mak üzere yarış ırca çekişerek akarlar. 

a) İnsan üretici gücü, top lum ve kişi diyalekt iğiyle d inamizm bu-

larak, tekniği ve coğrafyayı işleyip geliştirirler. Teknik ve coğrafya da 

insanı, top lum ve kişi diyalektiği içinde belir leyip determine eder. 

Ama ne top lum kişiyi, ne de kişi top lumu sonuna dek hiçe sayıp 

aşamazlar. Onlar da kendi içlerinde denk, cebirsel akarlar. 

Kişi: İndıv idual izm [bireyci l ik], kapital izmle birlikte urlaştırı l ıp 

dahhâme [büyüme] leş t i r i lmeye çalışılmıştır. Bunun kökü 7000 yıl ön-

celere, tefeci bezirganl ığ ın fi l izlenişlerine dek uzanır-. Ki şi top lumu hiçe 

saydıkça, top lum tarihsel ve sosyal devr imler le kendi gücünü yeniden 

ve yen iden o luşturmayı başarmıştır". 

Komün çağ ındaysa kişi yok gibidir. İnsan üretici gücü tümden top-

lumdan ibaretmiş gibi görünür. 

Bu yanıltıcıdır-. Kişiler top lumun en küçük yans ımalar ı olsalar da 

kendi başlarına ayrı birer dünyacıklardır. Ve top lum kişilerle d inamizmi 

bulur. Top lum kişiyi aşarsa sorusu bile saçmadır. Top lum kendi dina-

mizmini kendi eliyle ö ldürmüş olur. Veya bunu zaten insan üreyimi ve 

üretimi bak ımından sonuna dek yapamaz. Kişi de top lumunu aşamaz. 

Kişinin top lumu aşması yeni bir top lum biçimini önermes iy le olur ki 

konumuz o değil; kişinin top lumu veya top lumun kişiyi hiçe sayması-

dır. Kişilerin toplumlar ın ı hiçe sayışları antik tarihte yoğunlaşt ıkça, o 

medeniyet ler ve kentler yok oldular. Bu emperyal ist dünya için de söz 

konusudur. Emperya l izmin anavatanlar ında hâlâ hazıryiyici l ikle yaşa-

ması dünya çapul lar ına bağlıdır. Fakat bu i lanihaye süremez. 

Özet le kişi top lumu, top lum kişiyi baltalayıp hiçe saydıkça, insan 

üretici gücü inmelenir ve teknik-coğrafya üretici güçlerini realize ede-

mez; üreyim ve üretimi de felç etmeye başlar... 

b) Teknik üretici gücü insan ve coğrafya üretici güçlerini sonuna dek 

baltalayıp hiçe indiremez. Çünkü kendisini realize eden insandır-. Kay-

nağı ise doğa coğrafya üretici gücü alarak doğadır. O halde tekniğin ve 

kişi mülkiyetinin urlaştır ı lması evrensel leşmeler in in sonuna kadardır; 

toplumsal laşt ır ı l ıp sömürü lecek doğa ve top lum parçası kalmayınca 

binilen dalın kesildiği çıplacık herkesçe görülmüş olacaktır ki zıddına 

atlayış o denli evrenselce yaman gelir. Önceden ayı lmak gerekir. 

Ve bütün bu örgüler, sözgel imi al ınyazısı, ilk insan çekirdeğin in 

onbinlerce yıllık gidişiyle o luşmuş komüncül yapıs ına dayanır-. İnsan 

top lumunun kendisini (parça lan ıp-der lenerek) yen iden üretişi, bu 

yüzden o ilk çekirdek temel ler inden ayr ı lamaz. O'nu anlayamayış ı -

mız, henüz ağacın endamına, dal yaprak ve meyveler ine takılı kalıp 

t ohumunu önemsemeyen bencil çocuk luğumuzdandır . Ay ı lmamız da o 

derecede yaman gelecektir... 



4- İnsan Toplumu'nun Tarihsel ve Sosyal Devrimler Yasalar ı 

İnsanl ık tarihinin ilerleyişi devr imler le olur. 6500 yıll ık Ant ik Tarih 

saat düzenl i l iğ inde şaşmayan tarihsel devr imler le ilerlemiştir. 500 yıl-

dır süren modern tarih daha bilinçli sosyal devr imler le ilerliyor. 

Tarihsel devrimler, doğrudan komün ve komün gelenekler i gücüy-

le gerçekleşmişt ir. Sosyal devrimler, komüncül temel ler in bir açıl ımı 

ve yen iden üreti lmiş biçimi olan modern devrimci sosyal sınıflarla ve 

halklarla gerçekleşmişt ir. Ve bu yüzden daima ilk doğuşları kollekti-

v izmin potas ında hayat bulmuştur. Eksikl ikleri de daima kollektiviz-

min gel işt ir i lmesiyle g ider i lmek zorunda kalmıştır. 

Tarihsel ve Sosyal Devr imler yasasın ın temel inde yine aynı üretici 

güçler yasası bulunur. Üretici güçler kendilerini kuşatan mülkiyet bi-

çimlerini dar veya zincire vuru lmuş bulduklar ında, yeni lerini yumurt-

layıp geliştirirler ve vakti gel ince yavrularlar. 

Ama daima hatırda tutulmal ıd ır ki bütün bu gelişimler, o ilk insan-

lık tohumu çekirdeği temel inde; o temel ler in yeniden üreti lmesi biçi-

minde olur. Ve orada insan, üretici güçler içerisinde en aktif olanıdır 

çünkü üretici güçlerin yukar ıda andığ ımız bütün çelişki ve gel iş imleri-

ne bilinç ve alt bil inciyle sentezci l tepki verir. 

İşte konumuzu bu yasalar çerçeves inde iş lemeye çal ışacağız. 

Konumuz: "Tarih Tezi"miz ışığında kutsal laşt ırma prosesin in son 

halkası olan: "Allah", "Peygamber" , "Kitap"tır. 

Morgan' ın araşt ı rmalar ından çıkan tarih öncesi bi l iminden, 

1877'den beri, Komün üzerine yapı lan ve o derecede de karıştırıcı 

olan uzman araşt ırmalar ı gibi; kutsal laşt ırma üzerine de onlarca yıldır 

süren uzman etüdleri oldu. Frazer, Kramer, Ceram, Campbbel l , Toyn-

bee bunların en göze batanları. 

Bu alanda da birikim bilimi dağlar kadar birikti durdu. Ama tasnif 

edici gidiş kanunlarını arayan bir çal ışma ortalarda görünmüyor. 

Oysa top lumsal gidiş tümlüğüy le gözönünde tutu lmadan kutsal-

laştırma prosesi ayd ın lanamaz. Kutsal laşt ırma gidişi de tümden bilin-

ce ç ıkar ı lamadan onun son halkası olan tektanrıcı l ığı örten perdeler 

ara lanamaz. 

Konfüzyonizm: Kafa karışıklığı, yabana atılır c insten değildir. Teo-

ride devr imi öngörür. 

Sosyal devrimler kültürel devrimlere tramplen olur; doğrudur. Ama 

sosyal devrimler de aslında kültürel, eğitsel, hukuksal ve benzeri dev-

rimlerin stratejilerini içinde barındıran engin teorik (kültürel) devrimler 

gerçekleşmeden sağlamca doğamaz ve ayakları üzerinde yürüyemezler. 

"A l lah" doğru dürüst çağr ış ımız şunun şurası Hz. Muhammed 'den 

beridir. Oysa ilk Allahlar, insanlığın neredeyse doğuşundan beridir. Ve 

değişegelir ler. 



1- Demek bir kutsal laşt ırma prosesi sözkonusudur. Totemizm'e 

kadar uzanır-. 

İnsan top lumu, içinde doğup geliştiği evreni yorumlamay ı bile dü-

şünemeden, doğrudan doğruya doğanın çocuğu olarak geliştiği anda 

kendisini kutsal laşt ırma gidişinin beşiğinde bulmuştur. 

Ama yine de insanın düşünmeden tasar lamadan yaşadığı bu kut-

sal laşt ırma davranışı totemci l ik, kendi evr iminin veya evreninin ken-

di l iğinden yo rumunu içermiştir. 

İnsan top lumunun ilk to tem tanrıları: Ağaç lar ve hayvanlar, insa-

nın nereden geldiğinin ö lümsüz belgeleri olmuşlardır. Totemizm, ata-

ya inanç dini sayılır. 

İlk ata Doğadır. Demek ilk insan, doğadan gelişini kendi l iğ inden bir 

gel iş imle ortaya çıkan to tem inanışıyla ifade etmiştir. Bunu bi lmeden 

istemeden ama altşuuru gel işt ikçe yapmıştır-. 

Hayvanlar a leminden kopuşmadan bunu yapamazd ı . İnsan, hay-

vandan apayrı bir ruha kavuştukça düşünces i gündel ik bellek düze-

yinde de olsa ge l i şmeden yapamadı . 

İlk cinsel yasak, insan top lumuna ve insan beynine düşer düşmez 

ilk kutsal laşt ırma gel iş imleri başlamış olmalıydı. 

Doğa (bitki ve hayvanlardan oluşan) atalar, ilk to tem sentez ler inde 

kendilerini kesince göstermiş bulunuyorlar. Sonradan bunlar top lum 

biçimleri gelişip açı ldıkça, ana ata, baba ata, kral ata, devlet lü-sarayl ı 

kral ata tanrı lara, hatta sınıf, zümre, meslek, yetenek ata tanrı lara 

ve giderek her şeyi yaratıcı bir tek ata tanrıya: Al lah ' a dönüşmüştür 

ki bu determin izmin en yüksek ifade tarzıdır. Bundan sonra kendisini 

bilince ç ıkarma prosesine dönüşeceğ in in işaretlerini verir. 

Konu sanı ld ığ ından daha derin köklü ve dal budaklıdır. 200 bin yıl 

öncelere dek tar ih lenebi len Neanderthal: Ateş insanı, ölü gömmey i 

bi l iyordu ve ruhlara, ö lümden sonra diri l ime inanıyordu. Demek kut-

sal laşt ırma prosesi bu denli geri lere götürülebil ir. 

Peki öy leyse neden o kökler, modern insana hiç o lmamış gibi gö-

rünür? 

2- Bu, Büyük Sansür ile ge l işmek zorunda kalan sınıflı top lum yü-

zündendir. Kendini ve tanrısal l ıklarını yücel t i rken, Komün'ü ve inanış-

larını sonuna dek yoketmey i bayraklaştırmıştır. 

Bu yaman yokedic i , köleleştirici gidiş, kendi gücüne denk bir ya-

manlıkta eski kökleri bil inçlere çıkarıcı ve üretici güçlerin modern ge-

lişimine uygunca yeniden canlandır ıc ı bir z ıddına atlayışı get i rmeden 

durabil ir miydi? 

Kutsal laşt ırma gidişinin son halkası olan İs lam medeniyet i 'n in te-

fec i-bezirgan saltanatını bütün kalleşliği ve korkunç luğuyla hort latan 



Emeviye çağı, Peygamber ler in Al lah sistemini hayattan koparıp rafa 

kaldırdı. Evrencil bezirganl ık sömürüsüne kılıf yaptı. Zaten bu yol ta-

rihsel devrimleri o lmamışa döndürüşünden beri açı lmıştı. A rkadan ge-

len Abbasi ler, Selçuklular, Osmanl ı lar da aynı proseleri yaşadılar. 

Modern kapital izm ise, laisizm ile evrensel tefeci bezirganl ığın 

Al lah' ını dünyevi ikt idarlar ından alaşağı etse de göksel iktidarına do-

kunamadığ ı için, o büyük sansür, modern çağda da sürüp gitmiş ezi 

ve sömürünün aracı haline getiri lmiştir. Hele doğulu top lumlarda bu 

gidiş katmerlenmiştir. 

3- Bu yüzden kutsal laşt ı rmalar ın kavranışı erte lenmiş, ilk halka ile 

son halka birbirlerine karışarak seç i lemez hale gelmiştir. 

Y ine de her şeye rağmen 19. yüzyı l ın ikinci yarısı ve 20. yüzyı l 

tümlüğü, düşünce devrimleri atı l ımları bak ımından verimli oldu. Her 

alanda birikimler dolup taştı. İş tasnif e tmeye kaldı. 

4- Böyle bir tasnifte ilk dikkat çeken nokta, mada lyonun iki yüzü 

olan şu gerçekl ik oldu: 

a) Büyük sansür le gelen gel iş imin; 

b) İlk halka ile son halka'nın aynı temel lerden yükseld ik ler i halde, 

tan ınmaz hale gelip, düşünen başları bile kurban edecek konfüzyoniz-

me boğulmuş oluşu. 

Burada son halkadan ası lacağız, çünkü prose o son halkada hem 

kördüğüm edil irken hem de yazılı aydınlat ımlara belgelere ulaşmıştır. 

Mesela sadece Hâtem-ül Enbiyâ: "Son Peygamber " sözü bile kutsal-

laştırma prosesinin var o lduğunu ve sonuna gel indiğini; bundan sonra 

Al lah' ın ve Peygamber in in işlerini insanlara devrett iğini; insan düşün-

cesinde ve top lumunda yeni dönüşümler yaşanarak gerçekl iğe ulaşıl-

dığının Al lah ve Peygamber kelamıyla açıklanışıdır. Bu denli gerçekçi 

ve öngörülüdür. 

Önce insan top lumu vardı. A l lah insan top lumundan çıktı. Sonra 

insan, A l lah ' tan yaratı ldı gibi oldu. Allah'ı insan yarattığı halde, insanı 

yaratanın Al lah o lduğu sanıldı. Neden? 

Bu sanmanın alt ında bir gerçekl ik, doğa ve insan determin izmi-

nin payını aramamal ı mı? "Herşeyi insan yaratt ı" dersek, insanı ne 

veya kim yarattı diye sormamız gerekmiyor mu? İlk to tem tanrı bu 

denli önemlidir. Doğaya uzanır. "İnsanı insan yaratt ı" sözünde de bir 

gerçekl ik payı var elbette. Ama yine de bu bir kısır döngü olmaz mı? 

"Doğal se leks iyon" [ay ık lanma] yasası bu denli önemlidir. 

Genel maddeci ler için Al lah' ı insanın yarattığı su götürmez bir ger-

çekliktir. Ama "İnsan nasıl oldu da Al lah' ı yaratt ı?" sorusuna yeterl i 

cevap arandığı, hele hele bu lunduğu söy lenemez. İkincisi: Al lah' ı in-

san yaratt ıysa (burada rol oynayan sosyal ve z ih insel-psikoloj ik me-



kanizmalar ın ne olduğu bir yana) "İnsanı kimin ya da neyin yaratt ığ ı" 
sorusuna yeterli cevap arandığı, hele hele bu lunduğu söylenebi l ir mi? 
Buna da göğsümüzü gere gere evet d iyemeyiz. 

İşte şu kadar zamandı r Darvinizm, şu kadar zamandı r Marksizm, 
maddeci l ik a lanında çarpış ıyor yetmez mi? denecek elbette... Ancak 
ne Darv in izm Marksizmle, ne de Marks izm Darvin izmle sentez olma-
yı bıraktık, sentez olma savaşını dürüstçe yalınkı l ıç başlatmış sayıl-
mazlar. Bu da hoş görülebi l ir ise de bunsuz yani sentez o lmaksız ın 
yukar ıda andığımız soruların cevaplarını doyurucu ölçülerde arayıp 
bulamayız. Belki buna vakit var, diyebil ir iz. Ama ne Darvinizm, ne de 
Marks izm kendi içlerinde kendi mantık buluş teori silsi lelerini (daima 
yükse lerek i lerleyen ve bir tek senteze ulaşan gel iş imlerini) tamamla-
mış sayı lmazlar. Elbette bu a landa da savaşlar veriliyor. Darv in izm so-
mut bitk i-hayvan genel l iğ inden somut hücre mikro biyoloj is ine girdi. 

Marksizm, kendince her yandan her şeyle meşgul pozlarını verse 
de bi lebi ldiğimiz kadarıyla bu savaşta Darvin izm'den çok daha geri 
kaldı. Marks'ın ve Engels' in mantık buluş teori silsilesi bile kavranıp 
i lerleti lemedi. Teor ik tapınç hecmeler i (atakları) içinde teor iye doku-
nulmaz kutsal tabu kalındı. Biz yıllar yılı bu boşluğu do ldurma savaşı 
içinde olduk. Konu, çok genlikli hatta denebi l ir ki nükleer veriml i l ikte 
oldu. Çünkü maddenin parçalanabi l ir en küçük parçası A tom'un par-
çalanış kanunları gibi, canlının en küçük parçası Hücre çekirdeğin in 
gidiş kanunları gibi, top lumun en küçük parçası Komün'ün parçalanış 
kanunları üzer inde duru luyordu. Barbar (Komün), insanın iş lenmemiş 
ilk temel cevher fil iziydi. O ilk cevher filizinin medeniyet lere çözülüş 
kanunları veya barbarlar la medeni ler in kıyasıya döğüş diyalektiği he-
men bütün tarihin gidişini yaka lamamıza yard ım ediyordu. İnsanl ık 
tarihi, top lum biçimlerinin gel iş im tarihidir. Ve bu gidiş ister istemez, 
tıpkı fizik ve biyoloji kanunları benzeri kanunlara uyar. Bunda şaşıla-
cak bir yan arayışımız, olabi ld iğine esnek olan sosyal olayların içinde 
kanunlar ın seç i lemez o luşundan ve onları yaşamaktan seçmeye vakit 
ayırma gücünü bulamayış ımızdandır . Hatta o gücü bulanların bile bu 
yolda sık sık yenik düşmeler inden, yolun sarp oluşundandır. 

Ancak bu yol sanı lan ve umulandan çok daha verimlidir. Sade-
ce top lum biçimlerinin gel iş im kanunlarını vermez; din gibi kültürel, 
hukuksal, sanatsal, edebi, zihinsel proselerin peçelerini de kaldırıp, 
gerçek yüzlerini e leşt irerek bu gel iş im kanunları uyarınca gereken atı-
lımlara yol gösterici olabilir yeni lerini temel lendirebi l i r iz . 

Birincil olan devr imci stratejik görevler in yan ıbaş ında ikincil ka-
lan kültürel-eğit imsel o kadar kapsamlı ve çok işimiz var ki; bunlar 
zamanla birincil görevler haline gelecektir şüphesiz. Belki de bazıları 
çoktan içice geçmiş bulunuyor. Ama biz, onları ay ık lama işine bile giri-
şemiyoruz. Ancak "Tarih Tezi"miz le ilgili ve stratejik aşamamız ın öz ve 



yedek güçlerini dolayısızca etki leyen konulardan başlıcaları olanlara 
eği lmeden edemiyoruz. 

Din gibi kültürel duran ama çok derin kökleri olan ve bilinç sü-
reçlerimizi z incir leyen, o ölçülerde de kişilik hezeyanlar ına yol açan 
olayların maddesini ele a lmaktan geri duramadık. 

Bu konu bir yaz ımızda kı l ıç laştır ı lmışken şehit edildi... Bir kere 
daha anladık ki, Türk iye gibi doğulu geri bıraktır ı lmış ülkelerde din; 
sosyal kültürel ve psikolojik olarak sağlı sollu pek çok kafanın koparıl-
masına yol açabi lecek, iliklere sinmiş bir konudur. 

Şehit olmuş bir yazı yeniden diriltilebilir mi? Bu imkansızdır. Çünkü 
"Hayat" gibi bir kelimede dillenmiş bulunan tarihsel determinizm hiç dur-
mazken zihinsel devinimlerimiz de yerinde sayamaz. İster istemez aynı 
yazıyı yeniden yazmak, deyim yerindeyse yeni baştan diriltmek olanak-
sız kalır. Bakış açılarımız hatta literatürümüz bile başkalaşarak konuyu 
hayatın akışına paralelleştirir. Veya hayat bakış açılarımızı, en küçük de-
yimlendirişlerimizi bile etkileyerek, konuyu yepyeni boyutlara taşır-. 

Din konusu, birçok kitabımıza taşmış sonsuz denebi lecek dal bu-
daklarla doludur. Burada Kur'an ve Muhammed, bir de ilgisi olduğu 
kadarıyla, bunların ilk kökleri olması itibarıyla "Hz. İbrahim ge leneğ i" 
ile sınırlı kalmaya çal ışacağız. Dolayısıyla insan Allah'ı nasıl yarattı 
veya insan insanı nasıl yarattı veya insanı yaratan nedir? gibi sorula-
ra, somut İb rah im-Muhammed-Kur ' an prosesi içinde cevaplar araya-
cağız ki, bu konudaki başka çal ışmalar ımıza ve olabi lecek çal ışmalara 
olabi ldiğince somut ve sağlam bir basamak oluşturabilenim. 

Çünkü kılına dokunu lmamış , değişt i r i lmeden günümüze dek gel-
miş yazılı en son en gelişkin kutsal kitap Kur'andır. 

Hadis ler-Sünnet ler-İnci l-Tevrat ve arkeoloj ik kazılar, medeniyetler, 
ilk Irak medeniyet i (Sümer), tabletler, mitoloji ler bu son belge ile 
karşı laştır ı larak yorumlanabi l i rse; Al lah' ın ilk köklerine inmek ve bi-
linçlere ç ıkarmak daha aktüal ize edilebil ir ve kolaylaştırabilir. 

İnsan'ın aklı, zekası, önce aşırıca somut keskin olaylarla doldu. Ve 
somut, yalan bilmez düşündü ve davrandı. Bu düşünce ve davranışının 
potası, yine yalan bilmez kollektif insan aksiyonu: Komün idi. Doğadan 
çıkagelmiş, doğanın doğal bir eki olarak doğan gelişen komün, keskin 
somut seleksiyon olaylarının ürünü oldu. Olaylar birikip teknik geliştik-
çe, vahşet çağları aşılıp barbarlığa geçildikçe, somut gündel ik bellekli 
düşünceden soyut sentetik bellekli düşünceye geçildi. Soyut sentetik 
bellekli düşünce biriktikçe yeni teknik keşifler yapıldı. Teknik ilerledikçe 
somut olaylar aşırı birikerek soyut fikir sentezleri hızlandı. İnsanoğ-
lunun ilk tanrıları veya dinleri de düşünce ve davranışları gibi yalın 
keskin somutlukta, yaşamlarının bir yansıması oldu. Tanrısı da cenneti 
de cehennemi de yanıbaşında hatta içinde aralarındaydı. Sınıflı toplum: 
Medeniyetlerle birlikte bu somut din sistemleri de soyutlaştı, yalanlaştı, 



gökselleşti. İlk köklerinden kopuk seçi lemez hale geldi. Bu o kadar so-
yutlaştı ki, insan biriken bilgileri bilimleri ışığında O'nu yeniden somut-
laştırmak ve bilinçlere ç ıkarmak aşamasına girmek zorunda kaldı. 

Çok genel bir paradoks yaparsak, ilkel somut yaşamın ve dü-
şüncenin diyalektiği, soyut düşünme ve davranma; soyut düşünme 
davranmanın göksel aş ır ı laşmasının diyalektiği, Somut bil imsel yercil 
düşünce ve davranma veya top lumun (kültürlerin de) gidiş kanunları 
oldu diyebil ir iz. 

İnsanın tezatları kuran zekası ve sentezleri çıkaran aklı (inanıl-
maz-şaşırt ıc ı merakı) soyut luğa sonuna dek dayanamıyor. En yürek-
sizlerimizi bile bazen o lmadık meraklar öldürebi l iyor; ö ldürmese sü-
ründürebil iyor. İnsan bu meraklarını giderecek; karanlıkları aydınl ığa 
boğmadan rahat edemeyecek; ayaklarını yere basan somut luk içinde 
huzur bulacak, çünkü insanın ruhu ve bedeni o somut luk ve yalınl ık 
içinde hayat buldu. 

O gerçeği bu lmadan ve o gerçekl ik içinde yaşamadan ona rahat 
yok. Eşyanın tabiatı gereği bu. Niye alınıp darı lal ım ki? Bu yolda insan 
gibi savaşal ım yeter. Hayvan gibi d id işmenin getirdiği şehit ve gazi-
lerden ders a l amamak bönlüğünü bile, devrimci l ik, Kemal izm ve şeri-
atçılık öğüncü gibi göstermek, sosyal hayvanl ığ ımıza deva o lamaz. Ve 
halkımıza reva görü lemez. . . 

İnsan sosyal veya top lumsal bir yaratık ise, insanın " i çgüdüsü" 
hayvanlarda bulunanlar gibi organcı l determin izmlerden ibaret zincir-
lemeler değillerdir. İnsanın içgüdüsü, top lumsal gidiş kanunlar ından 
başka bir şey değildir. Her kişinin aklı, kendis inden çok önceden işle-
yen evr imsel kanunlarıyla geriler veya ilerleyebilir. 

İnsanlar kendi tarihini yaparken, geçmiş in mirasıyla yaparlar. Ölü 
kuşakların gelenekler i yeni kuşakların beyinleri üzerine birer kabus 
gibi çöker. 

Hz. Muhammed de İbrahim geleneğiyle büyüdü. Ama aklını sadece 
o gelenekle törpülemedi. Yaşadığı olayları yorumlayıp yönetmekten geri 
durmadı. Gelenek aklıyla realiteyi veya aklıyla yorumladık lar ın ı ayırıp 
rasyonalizme geçemedi. O'nu İbn-i Haldun 700 yıl sonra takdire şayan 
bir laisizmle başardı. Muhammed, laisizmini din geleneği içinde bilmeden 
saklayıp geliştiren müslüman cumhuriyetçi ler gibi davrandı. İbrahim'in 
tektanrıcıl ığını, bedevinin çoktanrıcı l ığına üstün ve akılcı tuttu. Bununla 
da kalmadı, işlediği tarihsel devrim görevlerinde ve olaylarında ulaştığı 
her akılcıl sentezi ayetleştirip tektanrı geleneğini geliştirdi. 

Muhammed nakli geleneksel bilimi baştacı edip akli bilimleri ge-
leneğinin emrine sokarak bil inçaltına bastırdı. Tanr ısa l laşma prosesi 
böyle icabett ir iyordu. 

Ancak bu tek yanda ambale olursak yine gerçeği kaçırmış oluruz. 
Muhammed, aklı geleneğin emrine bağlarken, aklın üzerinde din ka-



buğunu bilinç yer ine koyarak, akıl gel iş imini bir ö lçüde zincire vurmuş 

oluyordu. Ama din geleneğini de akılla yoğurup evr imsel determiniz-

me, tarihin gidiş kanunlar ına b i lmeden yaklaşt ı r ıyordu. 

Bu durumda İbn-i Haldun, Muhammed 'den 700 yıl sonra, il iklerine 

dek müs lüman olduğu halde, aklı ve tarihsel gidiş kanunlarını, nak-

li bi l imlerden (geleneksel teoloji bi l imler inden, Fıkıh-Hadis-Tefsir ve 

ilh...'den) kurtarmaya, laik o lmaya çal ışarak, Tarih Bilimi'ni kurmaya 

kalkışır-. 

Biz tar ihsel maddeciler, 600 yıl sonra İbn-i Haldun'u bir adım öteye 

götüremez miyiz? 

Bunun için iki işi bir arada denemel iy iz: 

1- Nakli, ge leneksel İbrahim Al lahçı l ığ ının kabuğu alt ında gel işen 

Muhammed' in , Kur'an'ın, şuur alt ında işleyen asıl tarihin, madde ve 

ruhunu bil inçlere ç ıkarmal ıy ız. 

2- Böylece modern insanın, bugünkü bizlerin, bilinç altına bastırıl-

mış din duygular ın ın asıl evr imsel kanunlara uzanan köklerini bilinçle-

re çıkarıp teoloj ik z inc ir ler imizden kurtulmayı denemiş oluruz. 

İslamın ilk filizleniş yı l larında, nakli din kabuğu bilinç yerine geçer-

ken, tarihin gidiş kanunlarını sezerek akılla yorumlayan Muhammed, 

aklıyla birlikte tarihin kanunlarını da şuuralt ına bastırmış oluyordu. Di-

nin şuuralt ında yatan şey, böylece evrimin kanunları, dinin asıl mad-

deleri ve ruhu denen şey oluyordu. Bunu ortaya çıkarmayı denemek, 

geçmiş dinler için de aynı şeyi yapabi lme gücünü kazanmak olabilir. Bu 

yüzden Muhammed' in (geleneksel tektanrı fikrini, bi lmeden sezilerde 

tarihsel determinizme yaklaşt ırma akılcılığını bizzat kitaplaştırması ve 

kılına dahi dokunulmadan, (tahrif edi lmeksizin) geleceğe iletilmesini 

kurallaştırması, bu iş için bulunmaz değerde bir kaynaktır-. 

Hz. Muhammed ve Kur'an'ın en göksel buyrukları, en yercil tari-

hin madde ve ruhundan uzak düşseler bile, Tarihi yapan insanlardır. 

Evrim dış ında hiçbir şey olup bi tmediğine göre, söylenen, yazı lan, 

samedani [göksel] şeylerle gerçekler arasındaki bağı kurmak nasıl 

olabil ir? Tarihin gidiş kanunlarını yaşanan çağa uygu lamak sûretiyle. 

Nasıl nakli bil imler akli bil imleri şuuralt ına itmişlerse, öylece mo-

dern çağda da akli bil imler veya daha doğrusu bil imsel birikiş, din 

bil imlerini (teolojiyi) şuuralt ına bastırmıştır-. 

Dinin alt ında işleyen evr imsel kanunları ortaya koyabil irsek, mo-

dern insanın da dinsel şuuralt ını bilince ç ıkarmaya yard ım etmiş olu-

ruz. Bunu vahşi çağlara (mitoloj i lere) dek götürürsek, aklı zincire vu-

ran sayısız din ve kültür kal ınt ı lar ından arınmış ve tarihin kanunlar ına 

uyumu gel işt irmiş oluruz. 

Hemen herkes in anlay ıp kabul edeceğ i gibi, her önder veya Pey-

gamber, kendi çağın ın en otant ik yarat ığ ıd ı r ve ibret a l ınacak bir 

örneğid ir . 



Aydınlar ımız bunu pekala bilirler ama iş kendilerine gelince, aydını 
ve fikir adamlarını tanrı laşt ırmaya bayılırlar. Ki kendilerine de bundan 
pay çıksın. Hz. Muhammed' i abartmaya gerek yok, olduğu gibi ele alın-
sın! Hayır ağıza bile al ınmaz. Bunda bir altbilince bastırma yok mu? 

Şu kadarını işaret etmekle işe başlayabil ir iz. 
1- Hz. Muhammed' in pek severek söylediği sözü şuydu; 

"Ma ene, illa beşerün misliküm" 

"Ben sizler gibi insan kişiden başka bir şey değilim". 

2- Muhammed yine üzerine basarak Peygamber ler in sonuncusu 
o lduğunu bildirmiştir: 

"Hâtem'ül en biyâ" 

Bütün nakli Al lahçı ge lenekler-mist is izmler bir yana, bu iki söz de; 
Muhammed' i Peygamber yapan şeyin kendi çağından, tar ihten başka 
bir şey olmadığını sezen dahiyane akılcıl ık determinizmci l ik yatar. 

Din (Bilinç) kabuğu, bu aklı, determinist sezileri Al lah'a bağlasa 
da; alttan alta alt bilinç derinl ik ler inde olayların gidişini sezerek olay-
lara uyma eğilimi yer alır. 

Bu şuna benzer: Bil imadamıyla sanatçı, sanatçıyla bil imadamı bir-
birlerinden pek hoşlanmazlar. Sanatçı bilinçaltı demektir genellikle; bili-
madamı ise bilinç demektir. Bilinç, bilinç altından, bilinçaltı da bilinçten 
pek hoşlanmazlar. Çünkü ikisi de birbirlerine zıt düşman kardeştirler. 
Bilinç bilinçaltını bilince çıkardıkça O'nun işini bitirir ama bilinçaltı az 
yaman değildir; alttan alta bilincin kuyusunu kazmak için pusularda kriz 
bekler. Bilinç, bilimsel bütünlüğü kesin biçimlerde kurdukça bilinçaltı 
pes ederek uysallaşır. Ancak o zaman o bilim adamıyla sanatçı ve sanat 
arasında bir anlaşma sağlanabilir. Sanatçı da bu tür bilince yaklaştıkça 
sentez olma yolu açılır. Bilim ile sanat ikiyüzlülüğü aşıp barışır-. 

İşte bu aşamaya kadar, bilinç, bastırmış olduğu sanatçı bil inçaltını 
bi l iminde bi lmeden yansıt ırken; sanatçı da yine bi lmeden bil inçalt ında 
bilimi yansıtır-. 

Çünkü bilincin bilinçaltı olmaksızın; bil inçaltının da bilinç olmaksı-
zın yaşayamayacağ ı gibi; bilim sanatsız, sanat da bil imsiz olmaz. Ama 
ne çare ki iktidar savaşı bilinç lehine ge l i şmeden bu savaş durmaz. 

Ant ik çağda iktidar dinde idi, bilinç, yer ine geçerek bilimi bilinç 
altına bastırdı. Modern çağda iktidar bilime geçti, dini bil inçaltına bas-
tırdı. Bunu ancak, tarihi işleten kanunlar bil indikçe kesin egemen bir 
çözüme kavuşturabi l ir iz; denenmes i gereken budur. 

Muhammed kendine Peygamberl iğ i yakışt ırsa da giderek kendisini 
Peygamber yapan şeyin tarihi olaylar o lduğunu kuvvetle sezdi. O da 
herkes gibi Turhall ı bir hallı insandı. Ve medeniyet her yanı kapladıkça 
kendisi gibi ülkücü kişiliklerin kalmayacağını ve ç ıkamayacağın ı da 
sezdi. Dini Peygamber l ik ler in de sonu gelmişti... 

Bu determinist seziler alt bilincinde işliyordu. Tıpkı sanatçıdaki gibi!.. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

ALLAH-İBRAHİM-MUHAMMED-BİLİM 



1- BİRİKİM BİLİMİ VE T A R İ H İ N BÜYÜK MİRASI; 

İBRAHİM İLE M U H A M M E D 

İnsanl ık tarihinin en yazısız vahşi çağlar ına ait belgeler bile, ev-

rimsel yorumlar ı i lerletecek bir ikimler yaptı. Y ine yazısız barbarl ık 

çağlarıyla ilgili belgeler, karanlık kalan antik medeniyet ler tarihiyle 

ilgili arkeoloj ik kazılar; tablet ler in eski çivi yazı lar ının çözümlen iş iy le 

okunması , bu konulardaki arkeoloj ik yorumlar, inanı lmaz birikimler 

yaptı. Günümüzdek i iletişim ağının evrenci l donanımı ve hızlanışıyla 

da bu birikimler hemen herkese ulaşabi lecek yakınl ığa geldi. 

Bu durumda evrimci l görüşler in s ıçrama yapmamas ı düşünü lmez-

di. İster istemez, bu bir ikimlerin üzerine oturan batılı aydınlar ın üni-

versite çevres inde olsa da din yorumlar ı maddeci bir ivme kazandı. 

Tevrat ve İncil' in Sümer 'dek i köklerine kadar inildi. Bu görüşler 12. ve 

16. yüzyı l lara kadar iniyordu. Daha da geliştiri ldi. 

Ancak bilgilerin üst üste yığı lması, gerçekten onları bilince çıkar-

mak an lamına ge lmiyordu. Asıl önemli olan, Tarihin gidiş kanunlarını 

bulmak ve yo rumunu bu kanunlara göre yapmak idi. Ve daha önemlisi 

hayatı bu kanunlara göre yeni baştan örmek idi. 

Bu zaruret lere uyu lamayınca yazan ve söyleyenler in kendileri bile 

ne yazdıklar ın ı ve ne söyledikler ini unutabi l ir lerdi. Doğal olarak hayat 

kendi kanunları merkez inde müdahales iz akıp giderdi. 

Kültür, kuru bilgiler (kütüphaneler) kırkambarı değildir. Ekonomi 

temell i bir top lum sisteminin o temel lerde sımsıkı bağları bulunan çatı 

hatta gövdeye uzanan katlarıdır-. 

Bu yüzden kuru bilgiler hayatla ilgisi kalmadığı ölçüde uçup gider-

ken, hayatın kanunları bizzat hayatı o luşturduğu için her insanın iliği-

ne kemiğine bürünerek yaşayıp giderler. İşte kültürün bil ince çıkarıl-

ması, hayatın kanunlar ının bilince çıkarı lması temel inde kalıcı adımlar 

atabil irse ve bilince çıkarı lanlara ayak uydurabi l i rse ilerletici zaferler 

kazanabilir. Kültür yeni baştan bir s istem kurabil irse kültür olur. 

Kur'an'daki Al lah sistemi, kendinden hemen önceki İncil ve 

Tevrat ' tan değil, en eski Ortodoks Hz. İbrahim ge leneğ inden al ınma-

dır. Çünkü Tevrat ve İncil' in yazı ları değil ama Musa ve İsa'ya yansı-

yan asıl temel ruhu yine İbrahim ge leneğ inden alınmadır. 



Fakat hepsinin Al lah sistemini yorumlayış ı farklı farklıdır. Hepsi bir 

tek Al lah 'a inanmakla birlikte yaşadıklar ı koşullar bak ımından tar ihsel 

görevleri başka başkadır. Ve her insan gibi onlar da kendi çağlar ının 

bir ikimleriyle düşünüp davranırlar. Bu ölçüde ayrıl ıklar adım adım ge-

liştirimler olur. 

Hz. İbrahim zamanı, kabaca zaman ımızdan 4000 yıl öncedir. İsa 

öncesi 1900 yılları. Hz. Musa zamanı, zaman ımızdan 3000 yılı aşkın 

bir zaman öncedir. İsa öncesi 1300. Hz. Isa Zamanı , zaman ımızdan 

2000 yıl öncedir. 

Hz. Muhammed Zamanı, zaman ımızdan 1400 yıl kadar öncedir. 

İbrahim ile Muhammed arasında en azından 2500 yıllık bir zaman 

farkı bulunur. Bu çağlar farklıdır. Her çağ, top lum biçimleri gel iş im ka-

nunlarının yepyeni açı l ımlara girdiği hatta başkalaşt ığı bir a l tüst lüğü 

veya altüst lükler zincirini kapsar. Oysa İbrahim ile Muhammed zama-

nı arasında bir çağ değil birkaç çağ farkı vardır-. 

İbrahim henüz antik tefeci bezirgan medeniyet ler in in LOKAL aşa-

masını yaş ıyordu. Irak-Mısır-Hint ve Çin tefeci bezirgan medeniyet ler i 

kendi içlerinde birbirlerine pek aç ı lamayan, ticaret yol lar ıyla bağlı ama 

geliş gidişleri ancak çok zor koşul larda, kervanlarla askeri korumalar 

alt ında yapabi l iyordu. Ara lar ında barbar toplu luklar ın ö lümcül bend-

leri bulunuyordu. Sadece Orta T icaret Yolu en işlek olanıydı. Kuzey ve 

Güney Ticaret yolu pek işlek değildi. Ve medeniyet ler henüz BİTKİCİL 

denecek yavaşl ıkta lokal gel iş iyordu. Daha hareketli HAYVANCIL me-

deniyet ler çağına geçi lmemişt i . Bu aşama henüz Grek medeniyet iy le 

aç ı lmaya hazır lanıyordu. 

Oysa M u h a m m e d zaman ında te fec i -bez i rgan meden iyet le r i lokal 

aşamay ı çoktan aşmış, evrenci l a şamaya geçmeye hazır lanıyor lar-

dı. İs lam Medeniyet i , EVRENSEL tefeci bez i rganl ık aşamas ın ı açtı. 

M u h a m m e d bu aşamay ı , Kur 'an' ın Arab i s tan 'da iktidar o lmas ıy la 

temel lend i rd i . 

Medeniyet ler arasındaki barbar topluluklar ın medeniyete (sınıflı 

top luma) çözülüşler ini hız landırarak ve tabii ki bu sayede medeniyet-

leri de canlandırarak, antik t icaret yol larını işlek biç imde birbir lerine 

ve medeniyet lere bağladı: Tefec i-bez irganl ık evrensel çağına ulaştı. 

Tarihin kontenjanında medeniyete geçebi lecek kent kalmadı. Böylece 

Hz. Muhammed ' in bu tarihsel görevini kavrayarak "Son Peygamber " 

öngörüsü gerçek oldu. 

Peygamber l ik , bi lhassa kutsal kitap inmiş Peygamber l ik , Kentten 

Orijinal medeniyete geçecek barbar toplu luklar ın yaratığıdır. 

Arab is tan barbarl ığı ve tefec i-bez irganl ığ ı , çökkün leşen Mısır-

Habeş-İ ran-B izans-H int ve uzakta da olsa Çin medeniyet ler iy le 

(durgunlukla) kuşatı lmışt ı. Orta ve Kuzey T icaret Yolları bu yerler-



de t ıkanmışt ı . Onlara düşen, hemen Kızı ldeniz Umman 'a ve Hint 

Okyanusu 'na açı lan Güney T icaret Yolu idi. O yolu kullanıp birikim 

yapabi l i r ler ve Orta ile Kuzey t icaret yo luna hurûc [çıkış, ç ıkma] ede-

bilirlerdi. Önler inde bir tek engel vardı: Mekke'n in daha doğarken 

çürümeye başlayan Ebu-Sufyan tefec i-bez i rganl ığ ı . Yoksul tefec i-be-

zirganlar topraklar ın ı tefeci lere kaptırmış Medine köylüleri, esnaf lar ı 

ve bedevi ler i , Muhammed ' i n bu sezi lerini ruhlar ında ve bedenler in-

de duymakta ve başarı azmiy le teşk i la t lanmakta gecikmedi ler. Hat-

ta bu konuda Muhammed 'den daha ileri gerçekçi ve medeniydi ler. 

Kur'an'ın hemen her ayet inde mala, mülke, meden iyete tapman ın , 

medeniyet çöküşüyle ve Al lah' ın cehennemci l gazabıy la cezalandır ı-

lacağının bi ldir i lmesi; Al lah korkusu ve s isteminin da ima hat ı r lanma-

sından a lacağımız bir ders de budur: Medeniyete geçen barbar lara 

medeniyet özendir i lmiyor. Medeniyete sevkedi lmiyor; daha çok me-

deniyete geçi lmişçe, medeniyet in, kendi ler inden önceki medeniyet ler 

gibi şaşaa ve zu lüm içinde çürüyüp y ık ı lmamas ı için Al lah hükümler i 

hatırlatıl ıyor. Çünkü Muhammed zaten görüyor ve yaşıyor. Arab is tan 

barbarl ığı medeniyete geçmekte kendis inden daha çıkarcı ve daha 

hızlı. Muhammed 40' ına kadar yoksu l luğu da zenginl iği ile dünya ah-

valini (medeniyet i ) de yaşayıp doymuş, artık maneviyat hüman i zm 

arıyor. Ve bildiği, kaybett ikçe özlediği komün kol lekt iv izmine sarılı-

yor. Kur'an o bezeyiş ler le doludur. 

Burada kısaca bir ikim açıs ından yararl ı o lmakla birlikte kafa karış-

tıran iki uzmana işaret edel im. 

Bu durumda Tevrat' ın İncil' in ve Kur'an'ın, Sümer kültüründen alın-

ma gelenek o lduğunu be lge lemek, İbrah im-Musa-İsa ve Muhammed ' in 

gizemini (şuuralt ını) ve yaşadığı top lum biçimlerini aç ık lamaz. Dolayı-

sıyla dinlerin madde ve ruhu (gizemli şuuralt ı) anlaş ı lmaz kalır. Mistik 

dürtüler, top lumsal ve kişisel hezeyanlar la bütünleşerek, insanlığın 

irili ufaklı alçaltıcı zincirleri o lmaya devam ederler. 

James George Frazer'in 19. yüzyı l sonunda yaptığını, 20. yüzyı l ın 

ikinci yar ıs ından itibaren Samuel Noah Kramer, İlk Irak Medeniyet i 

Sümer 'de yoğun laşarak yapmaya çalıştı. Ama bunu daha önce Beros-

se Tarihi ve Andre Parrot'un Sümer Tarihi yapmışt ı bile... 

Y ine de her iki çaba da boşa gitmedi. Frazer, bütün kültürlerin bar-

bar hatta vahşi temel ler ine işaret etti. Kramer medeniyet kültürlerinin 

Sümer 'dek i köklerine işaret etti. [J. G. Frazer, The Golden Baugh, 

1890 As tudy in Comparat ive Religion, London - Andre Pavrot, "Sü-

mer" Paris, 1960 - S. N. Kramer, L'Historire c o m m a n c e â Sümer, 

1959 - V. G. Childe, L 'Orueintprehistor ique, Paris, 1953] 

Ancak her ikisi de belgelerin toparlanış ı ve karşı laşt ırmalı paralel-

liklerini gösteren karmaşık bir ik imlerden öteye geçemedi ler. 



Çünkü top lum biçimlerinin gel iş im kanunlarıydı asıl olan. Kültürler 

o kanunlara kopmaz bağlarla bağlı etki tepki içinde gelişiyorlardı. Ka-

nunlar ele geçmeden hangi kültürün nerede ve ne zaman hangi sebeple 

ortaya çıkıp battığı veya benzer paralell iklerle ortaya çıkarken, neden 

benzer paralell ikler içinde battığı ve yeniden ortaya çıktığı bi l inemiyor-

du. O zaman gelişim kanunlarını bulmadan bilgileri üst üste y ığmak 

ne işe yarayabi l irdi? Top lum biçimlerinin gel işim kanunlarını bulmaya 

yarayabil irdi. Ve buna yaradı. Bu yüzden bu tür bilimler birikim bilimi 

o lmaktan öte geçemediler. Ancak bu birikimler o lmadan da asıl kanun-

ları arayıp bulan tasnif bilimi kendini ortaya koyamazdı. Bu böyledir 

diye birikim ile tasnifi karışt ırmamalıyız. İbrahim ile Muhammed 'e dö-

nelim: Farklı çağlar farklı sentezler getirmiştir demişt ik. 

Hz. Muhammed ' in yaşadığı çağ ve bu çağın determin izmiy le aldı-

ğı bilgileri yorumlay ış ı ve uygulayışı bu yüzden Hz. İbrahim'den çok 

farklı oldu. Kabaca bakıldığı zaman, aynı Al lah s istemine inanıyor ve 

uyguluyorlardı. A m a bilgileri, yorumlay ış ve uygulayış (en az 2000 

yıl sonra ve antik çağların içinde kutsallar çağı olarak anı labi lecek bir 

başkalaş ımın, alt üst lüğün eşiğinde) şüphesiz ki aynı kalamazdı. Nasıl 

Sümer 'dek i din anlayışı, Hz. İbrahim'de başkalaşmışsa, Muhammed 

ve Kur'an'da da çok farkl ı laşmıştı. 

Bu başkalaş ım, kalite sıçrayışa, Al lah s istemine bakı larak yüzeyse l 

bilgi yığı l ımı ve karşı laşt ırmalar la (Aristo mantığıyla) çözümlenemez-

di. Tarihsel gidişin aydın lat ı lmasıy la ele geçiri l ip, günümüzde yararl ı 

olabilir hale getiri lebil irdi. 

Muhammed, komünün kolektif aks iyon ruhunu iliklerine dek yaşa-

yan berrak zekalı, gerçekci aşiret çocuğuydu. "El Emin" ünvanını genç 

yaşta alabi lecek kadar dürüst, saf, temiz idi. Berracık çocuk beynine 

düşen her olayı sentezlere ulaşt ırabi lme yeteneğin i gel işt i rebi lecek 

evrenci l çelişkiler (ticaret yolları) içinde yet işmişt i . Bu yeteneğin i , her 

olayı yo rumlamaktan ve hükme bağ lamaktan çek inmeyen cesaret iy-

le, Peygamberl ik: Tarihsel devr im sırasında (23 yıl boyunca) dah iyane 

öngörü lere ve ayetlere s ıç ratmaktan geri durmadı. 

Bu gerçekçi bil imsel sezi lere denk düşen yorum ve kararları, el-

bette Hz. İbrahim' in Al lah geleneğiy le çel işecekti. Skolast ik eski Al lah 

sistemini apaçık bozamasa da kendi içinde Al lah' ı kavrayışını, yaşadığı 

ve yorumlad ığ ı tarihsel devr im olayları paralel ine sokarak alabi ld iğine 

insancıl laştırdı. Tarihsel determin izme yaklaşt ırdı. Yaşadığı çağ, antik 

Tarihin orijinal medeniyet ler in in sonunu müjdel iyordu. Bundan sonra, 

göçebe barbarlar ın medeniyet rönesanslar ı çağı açı lacak ama bu sa-

dece eskinin yeniden can lanarak bir adım daha ileriye gidi lmesini ve 

modern Sosyal Devrimler çağının açı lmasını hazır layacaktı. Bu yüzden 



Muhammed, tarihin büyük mirasının yaratığı olarak başka türlü dav-

ranamazdı. Muhammed ve Kur'an'ın olduğu gibi, tarihin O'nu yarattı-

ğı gibi yo rum lanamamas ı ise, tarihin bu büyük mirasına ihanet olur. 

Olsun denemez. Küçük ihanetler imizin ve yeni lg i ler imiz in bile, tarihin 

bu yanlış yorumlan ış lar ına gidiş kanunlar ına aykırı pozisyon a lmamı-

za bağlı kaldığını unutmamal ıy ız . Kur'an'ın her zaman hatırlattığı gibi 

Al lah' ın kanunlar ına karşı ge lmenin her zaman bir cezası vardır... 

14. İbrahim Sûresi 51. ayet: 

Allah her nefsi kazandığıyla cezalandıracak. Haberiniz olsun ki, 

Allah'ın hesabı seridir." 

45. ayet: 

"Kendi özlerine zulmedenlerin (Ad ve Semud gibi) yurtlarında yer-

leştirildiniz, onlara netliğimiz (nasıl cezalandırdığımız) sizce bilinmiş-

ti; ve sizlere örnekler de getirmiş idik." 

15. Hicr Sûresi, 23. ayet: 

"Ancak biz diriltiriz, biz öldürürüz, biz kalırız." [Kalıcı olan sadece 

tarihsel determin izmin kanunlarıdır. Madde ve mana ondan gelir ona 

döner.] 

96. A lâk Sûresi, 8. ayet: 

"Dönüş Rabbi'nizedir." 

99. Zilzal [Zelzele] Sûresi , 7 ve 8. ayetler: 

"Kim bir zerre denli iyilik yapmışsa bulacak onu" 

"Kim bir zerre denli şerre sapmışsa bulacak onu"... 

Kur'an'dan yüzlerce yıl sonra, yaşamın ı tar ihsel maddeci l ikte sava-

şarak geçirmiş bizim deyiş ler imiz le, Kur'an ayetlerinin paralel leşmesi 

tesadüf sayılabil ir mi? 

Sadece bizim değil, bu ve benzeri nice ayetin modern insana bile 

hâlâ sempat ik gelmesi, sempat ik l ikten öte; yakın, insancıl, akılcıl, di-

yalekt iğe uygun gel iş inde, daha gerçekçi yorumlar aramamal ı mıyız? 

"İnsan"a ameli gösterilecektir. "[Zilzal, 6. ayet] 

İnsan ne işlediyse onunla ödül lenip cezalandır ı lacakt ır; veya daha 

güzeli Kur'an deyişiyle "Kim zerre ağırlığınca hayıra ve şerre sapmışsa 

bulacak onu!" [Zilzal, 7-8] 

Gerçekten de öyle değil midir? Tarihsel determin izm, kendi ka-

nunlarına uymayanlar ı önce ve sonra ardı arkası kesi lmez mesajlarıy-

la uyarır; dersini a lamayanlar ın sonu gerçekten cehennemci l ateşler 

kadar yakıcı devrimler, karşı devr imler ve savaşlar olur... Savaşlar 



ve devr imler bu kadar ö lümcül ve dirimcil, yakıc ı-yaşat ıc ı uyarı lardan 

bile dersini a lamaman ın cezası ne ola ki? Ya şayamamak sürünmek! 

Top lum biçimlerinin gelişimi kabaca da olsa keşfedileli neredeyse 

bir asır oluyor. Morgan, Marks ve Engels ' ten beri, konu üzerindeki 

yeni birikimler de yine yüz yıldır kütüphaneler i müzeleri doldurdu. 

Ama hâlâ tarihte kanun aramak, o lmadık işe g ir işmek gibi karşıla-

nıyor... Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed ' in yaşadığı top lum biçimleri 

çözümlenemezse , o top lum biçimlerinin denk düş tüğümüz kültürleri 

nasıl aydınlatabi l i r? 

İbrahim, aşağı barbar anahanl ıktan kurbanl ık koç kesen orta göçe-

be barbarl ığa ve Kabe'yi kurup kent t ohumunu atan yukarı barbarl ığa 

kadar bütün komüncül top lum biçimlerini 300-500 kişilik aile efradıy-

la yaşamak la kalmaz, ilk Irak medeniyet i Sümer kent ler inden kalkıp, 

Anado lu 'ya, savunmalar eşl iğinde bezirganl ık yaparak göçerken, kıta-

lararası medeniyet ler i de tanır-. İlkel sınıfsız top lum: Kankardeş cen-

netiyle, medeniyet in sınıflı top lumu: Düşman kardeşler cehennemin i , 

en canalıcı özel l ik ler inden karşı laştırmalı olarak il iklerine dek hisseder. 

Ama Aşağı Barbar ve Orta Barbar top lum (ve kültür) kökleri O'nu dai-

ma geri çeker. Ne kendisi, ne de kardeşi oğlu Lut, çevre medeniyet lere 

yeni bir diriliş (rönesans) vereb i lecek güçte değillerdir. Yeni orijinal bir 

medeniyet yaratacak yukar ı Barbar (kent) aşamasın ı da henüz tohum 

olarak içlerinde f i l iz lendirmektedir ler. Sınıflı top lum cehennemiy le ku-

şatı lmışlardır. Tek çareyi işlek o lmayan tenha Güney Yolu üzerindeki 

Arab is tan Yar ımadas ına bu kent t ohumunu saklayıp gel işt i rmekte bu-

lurlar. Hz. İbrahim'in mucizesi, komüncül kankardeşler in i medeniyet 

denen sınıflı top luma geç i rmek değil, medeniyet ten koruyarak aşağı 

barbarl ıktan orta göçebe barbarl ığa geç i rmek ve kent: Yukar ı barbar 

t ohumunu içlerinde f i l iz lendirmek olmuştur. 

Hz. Muhammed ise, İbrahim atas ından 2500 yıl kadar sonra çok-

tan kentleşmiş Arap top lumunu Güney T icaret Yolu üzerinde medeni-

yete geç i rmekle kalmaz; uzun ömürlü bir medeniyet yaratab i lmenin 

temel ler in i atar... 

Bu kadarcık bir tarihsel senteze u laşamıyorsak eğer; kütüphaneler 

dolusu uzmanl ık lar ımız, araşt ı rmalar ımız, onlarca yıllık nasırcıl: Dö-

nüp dönüp aynı şeyi okuyan emekler imiz ne işe yarar? 

"Bu tarihsel gelişi kabaca olsun sen tez leş t i rmemek" sözü bile faz-

la; hâlâ bu tür yorumlara yönel iş, bu tür yorumlarda yoğun laşma bile 

yok denebilir. 

Tart ışmalar bu yönde gel işebi l irse, Peygamber ler veya dinler de 

yerli yer ler ine oturabil ir; gereksiz top lumsal ve kişisel hezeyanlar kısa 

kesilip üretim ve yaratıcı l ık yar ış ına geçilebilir. 



Artık erüdüsyon [yığma bilgi] kırkambarl ık lar ını aşmanın zamanı 

geldi de geçiyor. 

Su, kaynama noktasına ulaşınca (yeterli basınç da o lmuşsa) bu-

har laşma gerçekleşir. Sürekli kaynatmanın alemi yok, artık suyu 

tüketmeden buhar elde etmenin daha verimli yol larına bakmalıyız; 

deği rmen taşlarının arasında öğütü lecek tane çoktan un o lmuşsa, de-

ğirmeni döndürüp taşları boşuna y ıpratmanın akıl l ıca bir yanı yok, 

ekmek yapmaya geçmel iy iz. 

"Bugün sizin için, dininizi olgunlaştırdım size nimetimi (kutsal ki-

taplar ımı) tamamladım ve size din olarak İslamı beğendim." (Maide 

Sûresi, 5/3. ayet) 

Beğenmediğimiz Muhammed, kendinden önceki birikimlerin yeterli-

liğini sezmişti. Bu birikimler, sadece paygamberler, dinler, kutsal kitap-

lar alanında değildi, her alandaydı. Zaten her alan, kutsal kitaplar ve 

Peygamber öyküleri içine girmiş bulunuyordu. Veya dinli dinlerin nüfuz 

edip içine almadığı bilgi alanı yoktu. Sadece yeni çağın yeni sentezlerini 

içinde hissedebilecek gücü kendisinde bulabilmesi yeterli olabilecekti. 

Başlayınca arkası gelebilirdi. Çok geçmeden, Medine'nin kendisine kucak 

açmasının (Hicretin) 7. yılında kendisinin en son Peygamber olduğunu ve 

en olgun dini yaratma görevinde olduğunu bütün hücreleriyle hissetti... 

İnsanın kendisini böylesine zorlu bir göreve ataması elbette yüz-

lerce yılda bir gelen top lumsal yarat ımın işidir. Ancak kişilerin kendi 

özel güçleri, top luma rağmen ileri atılış d inamizmler i hiç mi yoktur. Bu 

gücü hepimiz kul lanıyoruz asl ında. Ama çıkarcı nahoş bilinçaltı aksi-

yonlar ımızda. Bir de sentez yapab i lme gücümüzde denemel iy iz ken-

dimizi. Birikimler her alana yayılıyor. Sürat şaşırtıcı. Yaratıcı doğumlar 

yeterli değil, daha doğrusu yok denecek kadar az... 

2- PRATİK VE T E O R İ K İHTİYAÇLARIN 

BAŞKALAŞTIRIP SAĞ LAM LAŞTIRDIĞI TANRI FİKRİ 

Hiç düşündük mü? Aşiret insanlar ından kalma ve İslam düşünce-

sine girmiş, "Batı l inanış", "Hu ra f e " dediğimiz düşünce ve davranış lar 

akl ımıza ters düştüğü için onları terketmek, hayat ımızdan kovmak 

hemen hepimize doğal gelmiştir. Hatta Kur'an'da da yer alabi lmiş me-

lek-cin-şeytan gibi düşünce ler bile, çoğu müs lümana gerçekçi gelme-

diği için kabul edi lmez veya kabul edilse bile, onlar pek ağıza al ınmaz; 

tart ışmalar ımıza sokulmaz; her müs lüman müslümanl ığ ı ö lçüsünde 

bu konunun üzerine g i tmemeyi (sansür etmeyi) yeğler. Çünkü görün-

meyen ama bir ruh gibi içimize girip çıkan bu tür varl ıklar insan aklına 

gerçekçi gelmez. Fakat bir türlü de izahı yapı lmadığ ı için ikna edici 

tart ışmalar la bunlar akı l lardan kovulamaz. 



Barbarl ıktan kalma ge lenek-görenek le, köylüler imizde, esnafları-

mızda yaşayan "Batıl it ikadlar"ı kara kedi önünden geçmemek, t ırnak 

kesmemek, salı sallanır diye çamaşır y ı kamamak , elleri bağ lamamak, 

ayak ayak üstüne atıp d in lenmemek, ateşi erkeğin üf lememesi gibi 

inanışlar, İs lamiyet içine girmiş olsa da kolayca terkedi lmişlerdir. Çün-

kü modern çağın insan aklını i lerleten bilgileri, sentezleri karşısında 

bu tür barbar-vahşi gelenekler i tutunamazlar. Onların to tem ve tabu-

lardan kalma gelenekler olduklarını bi l inçlerimize ç ıkarmasak da mo-

dern bilgi ve sentez i ler imize açıkça ters geldikleri için o al ışkanl ıkları 

terkeder iz hatta top lum hayat ımızdan kovarız. Çok büyük tepki ler le 

de karşı laşmayız; uzun boylu tart ışmalara bile gerek kalmaz. Hele 

çocuklar, yeni kuşaklar bunu kendi l iğ inden silerler. 

Fakat A l lah-Kur 'an ve Muhammed öyle midir? Neden? 

Modern çağın 500 yılı bile O'nu s i lmek yerine, İsrail saldırı ları altın-

da güçlendirmiştir. Neden? 

A t om çağ ınday ız , uzay çağı açı ldı. A m a hâlâ A l l ah -Kur ' an ve Mu-

hammed ge leneğ i sü rüyor ve işin ilginç yanı , onlar ı t op l um hayatı-

mızda neredeyse ebed i l e ş t i rmek isterce ad ım başına cami, Kur 'an 

kursları aç ı lmas ına elbir l ik ya rd ım e tmek ten geri du rmuyo ru z . 

Devlet in göz yumuş la r ı ve ön ayak oluş lar ı y e tm i yo rmuş gibi, bur-

numuzun d ib ine kadar soku lan "Bağ ı ş " makbuz la r ın ı kaç ımız geri 

çev i reb i l i yo ruz? 

Tarikat İslamcı l ığı bile, Erbakan (İngi l iz-Amerikan) bayraktarl ığı 

alt ında legalize edildi. Hep A l lah-Kur 'an-Peygamber: İyi dilekli müs-

lüman to lerans ından yarar lanı larak yapı lan bu irtica beslemeleri; bir 

gün Mustafa Kemal Cumhur iye t im izde olduğu gibi sünnet edi lmek zo-

runda kalınsa bile, A l lah-Kur 'an Muhammed varlığı top lum hayatımız-

da yaşamaya devam edecekt ir veya kolay kolay terkedi lmeyecekt i r . 

Takkeleri önümüze koyup bunu adam gibi düşündük mü? 

İs lamiyet neden evrensel bir din o labi lmekle kalmamış, modern 

çağda bile top lum hayatında doğudan batıya kadar kıtalararası bir din 

olmayı hala sürdürebi lmişt i r? 

Arap dünyas ında hâlâ laisizm savunmada ve ricatta [geri çeki lme] 

döğüşebi l iyor? Kapital izm ve Sosyal izm hâlâ İs lamiyet ile melezleş-

meden iktidar o lamıyor? Laikl iğimizle öğündüğümüz ülkemizde bile, 

meclis papağanlar ı , halk önüne salavat get i rmeden çıkamıyorlar, La-

ikleri kötüleyip ikt idardan alaşağı e tmek için hâlâ "Türkçe Ezan" tah-

rikatları [kışkırtmaları] işe yarayabil iyor. Neden? 

Bütün bunlar bir yana, Türk iye 'de laisizm tuttu ve kökleşti. Sola 

karşı irtica, panis lamizm, pantürk izm ile melezleştir i l ip askerci l leşt i-

rilse bile bizde devlet laik kalır-. İşçi sınıfı ve Ordu Gençl iği veya halk 

çoğunluğu bunun garantisidir. 



Ama iş bununla bitemez. Bilinç seferberl iği saldırıya geçmedikçe, 

A l l ah -Ku r ' an -Muhammed gerçekl iği, a ltşuurlarda top lumsal ve kişisel 

hezeyan ve did işmeler in kaynaklar ından biri o lmaya devam edecek-

tir. Bu, top lumsal ve kişisel verimli l iği düşürmek le kalmaz, huzursuz 

ve mutsuz top lumu ebedi leşt i rmekte başka benzer etkenlerle elbirliği 

yapar; üretici güçlerin dengel i gel işimi (mutlu top lum) gecikir... 

Abart ıyor muyuz? 

Bilim yaratıcı l ığını kimselere kapt ırmayan üniversiteler imiz, nice 

proflarımız, uzmanlar ımız, laik paşalar ımız, bütün rasyonel bilim titr-

lerine rağmen, o akıllı başlı yorumlar ın ın arasına veya ardına "yüce 

yarat ıc ı" (Allah) sözcüğünü ek lemeden, bütün inanış ve akılcı l ıklarını 

"yüce yaratıc ı"ya yas lamadan edemiyorlar. Neden? 

Asl ında bu sözcüklerin hiçbir zararı yok, kalp ferahlığı verdiği ölçüde 

yararı bile var; ama bilinmezlikleri Allah'a havale ediverişlerimizin geri-

sinde, yaratıcıl ıklarımızı körleştirme alışkanlıklarımız da bulunuyor. Allah 

alışkanlığımız skolastizmi, skolastizm yaratıcılıkları köreltme alışkanlığı-

nı besleyip beyinlerimizi dumura uğratıyor. En ateist geçinenlerimiz bile, 

bu etkiden uzak kalamadıklarını iyice bir düşünseler yakalayabilirler. 

İrtica girdapları hangi ülkede aş ı lamamış ki; en azgın Nazizm, ev-

rencil emperya l i zm desteğine rağmen tarihi ne kadar geriye çekebildi. 

Sonraki hız lanmayı yaratmak üzere Tarihin yayını germekten başka 

bir işe yaramadı . İrticalar, Nazizmler hal ledi ldikten sonra asıl ö ldürücü 

tehl ikenin beyinlerdeki skolast ik al ışkanl ığın olduğu hâlâ anlaşı lmadı. 

Asıl bunun üzerinde durabi l i rsek beyinlerde i lerlemeler sağlayabil ir iz: 

Tarihi, evrimi bir çırpıda kavrayıp işimize bakmal ıy ız. Evrimin kanun-

larına uygun, koşar adım i lerlemeliyiz. 

Bunun için A l l ah -Ku r ' an -Muhammed sempat i ler in in gerçek neden-

lerine yaklaşıp, onların çok üzerinde, onları da kapsayarak ilerleyen 

tarih (doğa ve top lumun evrimi) bilincine ulaşmalıyız. 

A l l ah -Ku r ' an -Muhammed neden hâlâ bize sempat ik gelir? 

Kendimize yakın bu lduğumuz için. Neden yakın h isseder iz? Sa-

dece müs lüman l ı k ge l eneğ im i zden ötürü mü? Bu kadar basit soru-

ların bile üzerine g i tmed iğ im iz için bir mese leye ya "tü kaka" diye-

rek ya da pohpoh layarak yani iht iyaçlar ımız yönel t is iy le ç ıkarcı ve 

yüzeyse l yaklaş ır ız . Oysa her mese leye, o lduklar ı , neyseler öylece 

yak l a şmay ı prens ip leşt i rmel iy iz . Çünkü olaylar inatç ıd ı r lar; kendi le-

rini da ima olduklar ı gibi gibi kabul e tmemiz i bize dayatır lar. Kendi le-

rine uyum yapab i lmemiz iç in; tersl ik olursa insanl ık acı lar çekmeye 

devam eder 

A l lah-Kur 'an ve Muhammed' in bize yakın gelişini; barbar l ık la-me-

deniyet ler çelişkisini yöresel ve evrensel ölçülerde der in lemesine için-

de bulan ve onlara karşılık verebi len öksüz bir aşiret çocuğu olan 



Muhammed' in engin hümanizmine ve bu yüzden Al lah sistemini tarih-
sel determin izme: Gerçek lere yak laşt ı rmas ına borçluyuz. 

Çünkü O, Ant ik tarihin en son en orijinal tarihsel devr iminin ön-
deriydi. Ondan sonra gelenler O'nu aşamadı lar, sadece O'nu yeniden 
dirilttiler; rönesansa uğrattılar: Selçuklular, Osmanlı lar... 

İbni Haldun ve Şeyh Bedrettin, O'nu aşan Sosyal devr imlere ka-
natlanmışlardı.. . Ama henüz vakit dolmamışt ı . . . 

Hz. Muhammed 'den etk i lenmeyen imiz var mıdır? Bunun bilinçaltı 
etkilerini ve bil inçlere ç ıkar ı lmasını hafife alamayız. 

O'nun yaşadığı çağ, O'nu Al lah-Kur 'an-Peygamber l ik sezilerini yöre-
selden evrensele ulaştırırken, dünyayı -tabiat ve insanı- kavrayış mer-
tebesini de Skolastisizm içinde, şuuraltı biçiminde de olsa tarihsel de-
terminizme yaklaştırdı. İbrahim geleneğiyle, yani ezberci Skolastik din 
anlayışıyla düşünüp davransa da; bu gelenekleri aşamasa da gerçekler-
den ve yaşadığı çağın olaylarının berrak akılcı l ığından kopmadığı için de 
daima içten içe bu skolastiği gerçeklere uydurmak zorunda kaldı. O'nu 
en akıllı ve en son ve en büyük tarihsel devrimci Peygamber yapan özel-
liği de bu oldu. Eğer olaylara uyum yapanı atsaydı, İsa'dan beter, adı 
sonu işitilmez "cinlere uğramış deli bir ozan" olarak yok olup giderdi. 

O'nun yaratıcı yetenekler i veya beynine düşen olayları çarpıştır ıp 
ders alma gücü, sıradan Mekke-Medine kentl i ler inden farklıydı. Halk 
pratik ihtiyaçlarına göre Al lah' ını seçer ve yönel irdi. Muhammed pratik 
ihtiyaçlarını karş ı lamasa da onları aşabi lecek güce sahipti. Pratik ihti-
yaçlar karşısında s ız ı ldanarak er imektense, dünya ahvalini yorumla-
ma yolunda yücelerek, ihtiyaçların cenderes inde küçü lmeme yollarını 
açmayı deneyecek güce sahipti. Ama daha genç yaşında pratik geçim, 
mal, mülk ihtiyaçlarını da dürüst ticaret olanaklar ını kul lanarak kar-
şılamıştı. Manevi yola girişi bu yüzden kolay oldu. Başkaları gibi zen-
ginlik yo lunda za l imleşmek yerine, zenginl iğini maneviyat yol lar ına 
harcayarak sezdiği büyük zorlu tarihsel görevine soyunmas ın ı bildi. 

Komün insanının pratik ihtiyaçlarının karş ı lanamaz yoğunlukta 
kalite atlayışı Al lah inancını besleyip büyütmüştür. Buna rağmen bu 
ihtiyaçlarını g idermek için kendis inden daha büyük bir güce s ığ ınma 
kaçışının alt ında, içinde yaşadığı doğayı ve top lumu yorumlama (en-
tel lektüel) ihtiyaçları da gizlidir elbette. Ama üstte olan pratik ihtiyaç-
ların karşı lanma zorunluluğudur. Yo rumlama (entel lektüel) ihtiyaçları 
alttan alta gelişir ve top lumun bazı üyeler inde zamanla gel işerek kül-
türleşir, eğitimleşir. [L'Avanture de Archologie , London. 1957 Kurt. 
W Marek (C. W: Ceram) - C. P. Tiele, Historie Comparre des Anci-
enne Redigions de L'egiyfe et des peuples Semit iques] 

Bunu basit olarak çocuklarda izleyebiliriz: Çocuklarda tanrı düşün-
cesi, genell ikle pratik ihtiyaçlarının kolayca karşı lanması olası l ıklarına 
tutunarak gelişir. Bir dua, bir yakar ış ile zor luk lardan kurtulmak veya 



oyuncak-oyun-arkadaş-başar ı gibi isteklerinin gerçek leşmesi olanak-
larını sunan "tanrı" f ikrinin ilk benimseyiş in temel ler i olur. Y ine de bu 
denli basit ama yakıcı sorunlar altında gizli bir entel lektüel ihtiyaç 
yatar: Yaşanan dünyayı tan ımak, yo rumlamak çocuklarda daha de-
rinlerde parlasa da bu eğil im de bulunur. 

İşte Muhammed' i kentdaşlar ından ayıran fark buradaydı. Komün-
cül yetenekler i akrabalar ından ve kentdaşlar ından daha fazla entel-
lektüeldi. Tanrı ihtiyacı onda, yaşadığı dünyayı ve çağını yo rumlama 
ihtiyaçlarına daha çok karşılık oldu. 

Bedir savaşına kadar olan ayetler bunu fazlasıyla belli eder: Mu-
hammed o manevi derinl iğine karşılık bulmak üzere durmadan dü-
şündüğü A l lah-evren- insan l ık sentezlerini, henüz içine girmiş olduğu 
tarihsel devr im sorunlar ıy la, yani halkın pratik ihtiyaçlarıyla sentez-
lemekte pek fazla gökcül, samedani ve f i lozofsal kalır. Medine fuka-
raları, yoksul bezirganlar ve çevre bedevileri, O'nu pratik ihtiyaçlar-
la uyarmakta gecikmezler. Savaş (içten içe ganimet) isterler. Aç ıkça 
Muhammed' i ve Allah'ı savaş kararını vermeye zorlarlar. İşte barbarın 
tanrı anlayışı budur: Pratik ihtiyaçlar. Bedir savaş ından sonraki ga-
nimet paylaşma kavgalar ında yansıyan da budur. Peygamber, Al lah-
top lum yolunda saf maneviyatçı , halk pratik çıkar peşindedir. Ama 
sentez ayet yaman olur: "Mülk-ganimet Allah'ın ve Peygamberinindir, 
kavga etmeden aranızda anlaşınız." [Enfal Sûresi, 41] 

Kur'an açıkça tarihsel devr im pratiğine girmiştir. O sıcak savaş 
pratiğinden çıkan sentezler ayetleşir, teorileşir. Al lah sistemi bu işe 
yarar. Bu yüzden Muhammed' in ve İslam'ın en kalıcı mirası: Kollekti-
vizm, adalet, hoşgörü, merhamet yani hümanizm olmuştur. İnandığı 
Al lah'ı bu s is temden uzak düşebil ir miydi? 

3- "ESMAÜ'L HÜSNA" ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİ 
VE TARİHİN KANUNCUL GİDİŞİ 

"Ve lillahi esmaül - hüsna fed'uhu biha": 

"En güzel adlar, Allah-ı Teala'nındır. O'na bu adlarda dua edin!" 

Bu sıfatlarla yüklü isimler, Kur'an'da ayetlerle yerli yer inde anı larak 

geliştiri lmiştir... 

Barbarl ıktan medeniyete geçerken, çoktanrı inanış ından tektanr ı 

inanışına da geçi l iyordu ve bu barbarcıl (tarihsel) devr im ile, 20 yıl 

içinde sıçrama ile gerçekleş iyordu. 

Barbar'a Araplarda Bedevi denirdi. Hemen tüm komüncül gelenek-

leri güçlüce taşıyorlardı. İnandıklar ına, çıkarlarına ö lümüne inanırlardı. 

Ancak beyinleri de yenil iğe o kadar açık tertemizdi. İnanışları vahşi 

çağlardan kalma totemizme, animizme ana tanrı lara, baba tanrı lara 

doğa tanrı larına dek uzanan putataparl ık idi. Ama "Al lah" İbrahim'den 



nakil ile öğrenmişlerdi , daha kesin hatlarıyla, Muhammed, çoktanrıl ı-
lığa karşı tektanrı fikrini ben imsemekle kalmadı, bu anlayışı zengin-
leştirdi. Arap halkı temiz zekasıyla bu üstün tektanrı fikirlerine sarıl-
makta gecikmedi. Çünkü pratik çıkarı bu zengin teorik gel iş ime paralel 
gel işiyordu. Tarihi gelişim, Muhammed' in tektanrı kavrayışındaki zen-
ginliği haklı çıkarınca, Güney Ticaret Yolu üzerindeki Arabistan hal-
kı lehine hızlandıkça, Araplar da gecikmiş olarak tektanrı inanışlarını 
Muhammed' in zengin kavrayışına ulaştırdılar. Önce ezberledi ler sonra 
onlarca yıl içinde Al lah düşünceler ini tarihsel determin izme yaklaştır-
dılar. Şüphesiz ki bu hep fakir fukaralar ve komün gelenekleri içinde 
tutunup, kâh iktidar, kâh muhalefet olarak gelişti. Azgın tefeci bezirgan 
ve modern çağın kapitalist islamlığına karşın günümüze kadar ulaştı. 
Şimdi günümüzde bu zengin kavrayış, hemen hiçbir şey ifade etmek-
sizin de olsa kul lanı lmıyor bile. İçten, temiz, fakir halk çocukları, içle-
rindeki en insancıl kollektif duygularıyla bu isimleri (Allah kavrayışını) 
özdeştirseler de; bunlar sınıflı top lum cehennemin in sahtekar İslam 
gericiliği içinde savrulup eritilip tüketi l iyor; bilinçaltına bastırıl ıyorlar. 

Bunlar bi l inçlere çıkarı labi l irse kaybedi len enerj i ler yen iden kaza-
nı lamasa bile yeni kuşaklar ın enerj i ler inin olsun artık bu yönde zayi 
edi lmesi azaltı l ıp durdurulabil ir. 

1- "Huval lâhül lez i lâ ilahe illâ hû": 
Allah' ın bütün diğer adlarını kendinde toplayan adlar adıdır: "İsm-i 

âzam": En yüce ismidir. Şu manaya gel ir: 

O öyle bir Al lah't ır ki, ondan başka tapı lacak hiçbir nesne, ilâh 
yoktur. 

Tarihsel determinizm veya doğanın ve toplumun kanunları: Evrim 
öyle yüce bir gelişimdir ki, her şeyi kapsar; her şeyle sayısız örgüsünü 
kurarak ilerler. Onu ne kadar inceleyip araştırsak tam olarak ele geçire-
meyiz. Ancak gidiş kanunlarını yakalayıp, onlara sürekli uyum yapmaya 
çalışabiliriz. Bu çabalarımız ona tapma olmasa da tapmaya benzer bir 
korku, saygı, dikkat içerir ve gerektirir. Bu yüzden ondan başka korku-
lacak, duyumda kusur e tmemeye çalışı lacak hiçbir nesne abart ı lamaz. 
Yani para-pul-aşk-ideoloj i-teor i- insan-doğa aklımıza ne gelirse her şey 
tarihsel determinizmin kapsadığı parçalarıdır sadece. Mesele onu top-
yekun kavramak ve uyum yapma çabasını sürekli arttırmaktır. Yoksa 
her hangi bir yansımasını, parçasını abartarak tapınç laşt ı rmak değil. 

Doğanın insanlıkla birlikte akışı, öyle akıl a lmaz bir düzenl i l ikte iş-
ler ki, onu topyekun hisseden modern bilim adamlar ın ı bile kendisine 
secde ettirip "Al lah" dedirt irse; yüz lerce yıl önces indeki aşiret çocuğu 
Muhammed 'e daha koyu bir mist is izm içinde benzer duygu ve sezileri 
yaşatabil ir. 

2- Er Rahman: Rahmet i -yard ımı-koruyucu luğu her şeyin içinde 
ve üstünde: 



3- Er Rahim: Merhameti rahmanıy la birlikte her şeyin içinde ve 
üstünde. 

4- El Melik: Mülkü, tasarrufu bir an dahi yok olmayandır. 

Tarihsel Determin izmin doğa ve insan üzerindeki sahiplil iği ve on-
ları yönetiş i bir an için olsun duraksamaz. Her şey O'nun kanunları 
uyarınca düzenl ice akıp gider. 

5- El Kuddüs: O noksansızdır. 

Tarihsel Determin izmin kanunları öylesine girift ve her şeyi kapsa-
yan şaşmaz düzenl i l ikte akıp gider ki, "her şey olacağına (kanunlar ın 
kendi ilk dengeler ine) varır-." 

6- Es-Selâm: Se lâm ve Se lâmet in ta kendisidir. 

Tarihsel Determin izm'de en çözümsüz problemler in bile çözümü 
bulunur. Kanunlar ın yayı her yönde ve canlı l ıkta kurulmuştur; kendi-
sini dayatıp her engeli aşar. 

7- El Mümin: Güven verendir. 

Tarihsel Determin izmin kanunlar ına bir kez vakıf olursak, o kanun-
ların işleyişine bir kez uyum çabasına başlamışsak, ver im aldığımızı 
görürüz. Ve sonsuz bir güven içinde huzura ulaşırız. Bunu sezerek 
yapan halklar da öyledir. İlkel top lumlar gibi. Yoz laşmamış , doğadan 
ve top lumsal l ık tan kopmamış halklar gibi; doğayı, bitkileri, hayvanlar ı 
ataları sayan to temizm geleneği veya kutsal laşt ırma boşuna değil, 
bu derin determin izm: Kanunlara uyum zorun lu luğunun ilkel beyinleri 
işleyişi icabıdır-. 

8- El Müheymin: Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, 

herşeyi gözet ip koruyan. [8. isim kitaptaki metinde atlanmıştı. Deği-

şik kaynaklardan bulup biz ekledik.] 

9- El Aziz: Mutlak galiptir. 

Tarihsel Determin izm, her şeyi belirlendiricidir. 

A tom'un, hücrenin ve insan top lumunun en temel kanunları, kendi 

dengesini bulmak üzere açılıp kapanarak i lerlerken her şeyi kendis ine 

uydurur. Uyum yapamayan lar ı eler: Se leks iyondan geçirir. Bu yüzden 

biricik galip, evr imin kanunlarıdır-. 

10- El Cebbar: Yaratt ığı her şeyin hallerini ihtiyaçlarını verendir. 

Evrimsel akış, her şeye kendi ölçüler inde kendi varl ıklarını sürdü-

rebi lme gücü vermiştir. 

11- El Mütekebbir : Büyüklükte eşi olmayandır. 

Evrim, her nesneyi kapsayıp yaşatacak kadar geniş ve yücedir. 

12- El Halik: Yaratacağı herşeyi bilimi gereğince yaratıp, takdir 

edendir, değerlendirendir. 

Tarihsel Determinizm, yarattığı yaratacağı her şeyi, önceden kendi 

maddi ve sosyal kanunları içinde saklar. O kanunlar dışında hiçbir şey 

olup bitemez ve yaratı lan, yaratı lacak olanlar bu yüzden daha işin ba-

şından takdir edilmiş, değerlendir i lmiş, övülmüş veya kötülenmiş olur. 



13- El Bari: Yoktan var edendir. 

Evrimsel akış her şeyi yoktan var etmiş gibidir. Modern fen bilimle-

ri, her şeyi bir pat lamaya bağlarken daha farklı bir şey söylemiş olmu-

yorlar. Modern insan bilimleri, insan top lumlar ın ın komüncül parça-

lanışından çıkageldiğini söylerken farklı bir şey söylemiş olmuyorlar. 

Evrimsel kanunlar, madde ve top lum içinde işlerken elbette varolan 

bir şeyden yola çıkarlar ama bu öyle şaşırtıcı ver iml i l iktedir ki, kimse 

çıkacak sonuçlar ı çok önceden öngöremez 

14- El Müsavvir: Yaratt ık lar ına öz ve biçim verendir. 

Doğada olsun, top lumda olsun; evr im kanunları olup giderken ya-

rattığı her varl ıkğa, atomcul-hücrec i l bir öz ve biçim alma gücü verir. 

15- El Gaffar: Büyük affedicidir. 

Evrimin toleransı boldur. Doğada ve top lumda akışın binbir olanağı 

bulunur. Y ine de bu fırsatlar evr imin kanunları gereğidir. İnsan bunları 

bilince çıkarırsa, bu toleranslar içinde çözümsüz hiçbir problem ola-

maz. Doğa ve top lum kanunlar ına uyum pek kolay pek ucuzdur aslın-

da. Çünkü zaten O'nun kanunlar ından yapı lmışızdır. Uyum zorlukları 

sadece o kanunlardan uzak laşmamız la ilgilidir. 

16- El Kahhâr [Kahredici, yok edici]: İstediğini yapar; hakimdir. 

Tarihsel Determin izm'e karşı durduğumuz zaman bile, O'nun ka-

nunlarına uyarak bunu başarırız. Ama bu O'na hakim o lduğumuzu 

değil, tam tersine O'nun gazabına daha fazla uğrayacağımız ı gösterir. 

Enerj ide Güneş'e yöne lmemek, top lumda halka yöne lmemek , san-

dığ ımızdan çok büyük cezaları saklar. Doğayı ve top lumu kapitalist 

çıkarlar uğruna iğdiş ve talan etmek, kişi mülkiyeti azg ın laşmas ın ın 

yanına kâr kalamaz. Cezasını insanlıkla birlikte onlar da çekiyor; daha 

da çekecekler. Ki o zaman evrimin kanunlar ına Kur'an'ın dediği gibi: 

"Zerrece sap ı tmadan" uymaktan başka çare olmadığı görülecek... 

17- El Vehhâb: Her çeşitten nimeti durmadan bağışlayandır-. 

Evrim doğacıl ve top lumcul genliklidir. 

18- Er Rezzak: Herşeye yarar lanacaklar ın ı verir. 

Doğada ve top lumda olanaklar çoktur. 

19- El Fettâh: Zorlukları aşıp kolaylaştırıcıdır-. 

Evr imde bir kapı kapanırsa başka bir kapı açılır, her zor luğun aşı-

lacağı kolay bir yanı bulunur. 

20- El Al im: Herşeyi çok iyi bilir. 

Bilim'in tümü, tarihsel determinist akışın ince lenmes inden çıkmış-

tır. Bilim evr imde saklıdır-. 

21- El Kâbid: Sıkar ve daraltır. 

Tarihsel akış önce birikir, sonra s ıçrayarak açılır. O birikişi ve sıç-

rayışı b i lemeyenler ona uyum yapamazlar. Ve sıkışıp daralırlar. Evrim 

kendisine uyum yapanlar ı da belirli ö lçülerde sıkıp darlaştırır. 



22- El Bâsıt: Açar ve genişletir. 

Evrim, kapanarak ve açılarak, kanunlar ın uyarınca gel iş irken var-

lıklara darlık getirdiği gibi rahatça gel işebi lecekler i , hem birikip hazır-

lanma, hem de sıçrayıp kalite at lama olanakları verir. 

23- El Hâfıd: Yukar ıdan aşağıya indirip alçaltır. 

Evrim öyle koşullar getirir ki, her nesne o koşullar içinde uyum ya-

pamaz; buzullar çağı bile geçici olmuştur. İnsanl ık tar ih inde de öyle, 

nice ö lümsüz leşmek isteyen Firavunlar, Fağfurlar çağları bile gelip 

geçmişlerdir. Bin yıllık hükümranl ık öngören Nazizm'in sonu ibretler 

ibretidir. Kendi kazdığı çukura düşmüştür. 

İnsanl ık cellatlarını bırakal ım. Evrim'in kanunlarını arayan bizler 

bile zerrece uyumsuz luk lar ımız, anında alçat ı lmayla ceza lanmaz mı? 

24- Er Râfi: Yukar ı çıkarıp yükseltir. 

"Altta kaldım diye üzülme, üste çıktım diye sevinme" diye boşuna 

dememişler. Hiç umulmadık zamanda evr im sürpriz yapar. Kontenja-

nında neler saklıdır ancak onun kanunları bi l inebildikçe, genel olarak 

öngörülebil ir. Y ine de kimin ve neyin ne olacağı tam olarak bi l inemez. 

O yüceltt iği gibi alçaltandır ve alçalttığı gibi yüceltendir. Her yücel işte 

olduğu gibi, her alçalışta da sadece evrimin payı yoktur. Evrimin bir 

yans ıması olan varl ıklarının da payı vardır. Ama evrim veya tarihsel 

akış hepsini kapsayandır. Etki tepki ler örgüsüdür ama kendi kanunla-

rına sımsıkı bağlı olarak akar 

25- El Muizz: İzzet verip ağırlayandır-. 

Birikişlerde ve sıçrayış (devr im)larda bir şanlı şölenli karşı lama-

ağır lama bulunur. Ama buna aldanmamal ıd ır . Ezi-cefa gören alt sınıf-

ları, devrimler, şanlı şölenli saygılı ağ ır lamalarda karşılar. Ancak zafer 

sarhoş luğuna, sefa pezevenkl iğ ine kap ı lmamak gerekir. O zaman hor-

lanma aşaması kapıyı çalar. 

26- El Muzill: Zil lete düşürüp horlar. 

Evrimde uyum yapamayan lar ı zillete düşürüp horlama hakir etme 

de vardır-. 

27- Es Semi: İş itmediği birşey yoktur. 

Tarihsel akış kendi kanunları yo lunda giderken adeta herşeyi önce-

den bel ir lemiş gibidir. Düşünce ve davranış lar gibi, doğadaki üreyiş ve 

hareketler gibi, tüm sesler kendi kanunlar ına göre oluşup şenlenirler. 

Evrim onların da (seslerinin de) içindedir. 

28- El Basir: Görmediğ i bir şey yoktur. 

Benzer özellikler... 

29- El Hakem: Hükmeder ve hakkı yer ine getirir. 

Tarihsel akış içinde, kararlar ve haksızlığa uğrayan herşeyin hakla-

rını yerine getirmeler de vardır. Bu evrimin, tarihsel akışı, kanunlarınca 

kendi akışı içinde olur. Bir rüzgarla alüvyonları fazla almış bitkiler kudu-



rup verimlileşirler. Ama insanlar oralara yerleşip o bitkileri kendilerince 

yok edip başkalarını yeşertirler. Kurak olan yerler ise insanlığın başka 

işlerine ayrılır... Bu gidiş içinde sanki bir karar ve adalet gizliymiş gibi 

durur. Yine de öyledir ama bunca canlı, karar-hüküm-adalet gibi terazili 

tavırlar sadece tarihsel kanunların akışıyla kendil iğinden gerçekleşirler. 

30- El Adil: Çok adaletlidir. 

Evrimin en büyük adaleti, kendi kanunlarının önüne çıkabi lecek bü-

tün engelleri e lemeden geçirmesiyle oluşacaktır. Bu, teknik üretici gü-

cünün insan ve coğrafya üzerinde al lahlaştır ı lmasıyla oluşturulan den-

gesizliğe karşı ver i lecek büyük bilimsel mücadeleyle tecelli edebilir. 

31- El Latif: Bilimi en ince ayrıntı lara nüfuz eder. 

Tarihsel akış, kendi kanunları yolunda ilerlerken, en küçük maddeden 

en büyük insan toplumuna kadar, onların en ince iç işleyiş dinamizmle-

rinden çıkagelirler. Bu yüzden en küçükten en büyüğe kadar her şeyde 

yansırlar; ayrıntıları hala insan aklının alamayacağı denli ince hassastır. 

32- El Habir: Haberdar olmadığı şey yoktur. 

En ince ayrıntılarda akarken evrim her şeyden haberli, irtibatlı gibi-

dir. Modern fenciler bile evrimin gidişini başka türlü açıklamazlar. Bunun 

içine elbette görme, işitme, haber alma, teşki lat lanma gibi sanki sosyal 

bir bilinç sistemiymişcesine unsurlar da girer. Oysa şüphesiz ki evrim 

sadece kendi kanunlarıyla işlediği için böyle durur. Modern Klasik bilim, 

anlatım kolaylığı için bu yolu seçer. Ancak evrim bu denli zengindir ki 

anlatmaya gücümüz yetmez. Muhammed de yüzlerce yıl evvel bu zor-

luğu yaşamaktadır. O evrime Allah der ama daima onu daha yakından 

kavramak tanımlamak için çaba gösterir. Sezi anlamında Allah kavrayı-

şını bi lmeden, tarihsel determinizme veya evrim görüşüne yaklaştırır. 

33- El Halim: Sonsuz hoşgörülüdür. 

Tarihsel determin izm veya evrim, ağlarını yavaş yavaş örer; baş-

kalaşım için her varl ığın yeterli vakti bulunur. Hatalar için de hataları 

düze l tmek için de. Yani tarihsel oluşa uyum yapab i lmek için bol bol 

deneme vakti bulunur. Bu, hoşgörüde sonsuz luk anlamını verir. Bu 

olanaklara karşın uyum yapamayan varl ıklar olur. Onların sonu evrim 

sürecine ölerek yeniden katı lmak, miras olarak hizmet etmek olur. 

"Dönüşünüz Al lahadır." 

34- El Az iym: Azmi sonsuzdur. 

Evrimin kanunları öylesine yaman d inamizml id i r ki, her türlü en-

gele karşı bir o kadar ş iddet lenerek güç lenerek ilerler. Üretici güçleri 

ne denli z incir lerseniz, o denli devr imsel güç kazanır. Ne kadar özgür 

bırakırsanız, dengesine o kadar çabuk ulaşır. Ama kırıp dökerek ka-

yıplar arttırarak. O halde o kanunlar ın işleyişini ayrıntısına dek kav-

rayıp, dengeli gidişi bilinçle kurmak gerekir. Evrim bu yüzden insana 



ulaşmış, kendisini insanda yoğunlaşt ı r ıp açıklamışt ır ki, beyinli insan 

evrimin ifadesi ve yönetic is i olsun diye. 

Muhammed bunu sezerek, evrimi bi lmeden insan gibi tan ımlama-

ya gir işmek zorunda kalmıştır. 

35- El Gafur: Affı pek çoktur. 

Varl ık lar ın uyumu için pek o lanak sunduğu gibi, ders al ınması için 

sayısız örnekler de sunar. Bu, af fetmek, bağış lamak, fırsatlar ve rmek 

anlamına gelir. 

36- Eş Şekür: Te şekkürü kıymet bilişi pek engindir. 

Evrim'e sezerek olsun, bilerek olsun uyum yapanlar, karşılığını misli 

misli alırlar. Tarihsel determin izmin engin verimli l iği, elbette insanlığın 

topyekün bir bilinçle ona uyum yaptığı zaman elde edi lebi lecek ve 

görülebilecektir. Ama ş imdiden bunun parıltı larını, genel kanevasını 

resmedebi l ir iz. Doğanın ve insanın huzurlu ömrünün uzaması veya 

kendi kanunları içinde olabi lecek olan neyse ona ulaşı lması gibi 

37- El Al iyy: Yücel iş i eşsizdir. 

Herşeyi kapsayışı ve yönetiş iy le; kendisinin en yüksek yans ıması 

olan insanın bile, O'nu hala kavramakta pek çok zor lanmasıy la elbette 

pek yüce konumdadır. O'nu bilinçlere çıkarıp uymamıza son derece 

ince ayrıntı lara kadar gel işt irdiğimizde bile, o yücel ik algılayışı mistik-

likten kurtulsa bile, gerçekl ik olarak değişmeyecektir. Sadece insan ta-

rihsel determin izmin elçisi o lmaya biraz daha hak kazanmış olacaktır-. 

38- El Kebir: Tektir, en büyüktür. 

Tarihsel determin izmin her şeyi kapsayış ıyla elbette büyük bir bi-

ricikliktir de. 

39- El Hafiz: Herşeyi bilir ve korur. 

Herşey kendi kanunları uyarınca gittiği için, şaşmaz bir bilgelik ve 

bilgilerin korunuşu varmış gibi durur. Oysa bilgiler ve bilgelik, kanunla-

rın kendisinde potansiyel olarak bulunur. Madde ve toplum parçalanıp 

yeni öz ve biçimler aldıkça, bilgelik ve bilgiler yeni boyutlarına ulaşır. Bu 

sürüp gider. İnsan, bilgi ve bilgeliği, tarihsel determinizmin kanunlarını 

bilince çıkarıp O'nu kavramak sûretiyle edinir. Muhammed' in yaptığı da 

bundan başka bir şey değildir. Ancak o, bulunduğu aşama bakımından 

bunları sadece sezmek ve Al lah geleneğine bağlamak durumunda. 

40- El Mukit: Herşeyin azığını verir. 

Evrim içinde ne yarat ı lmışsa, şüphesiz ki, o yarat ığın bir iç dina-

mizmi, bir de ortamı bulunur. Bu evrimin gidiş kanunları icabıdır. En 

cansız maddeler in atom yapıları onların d inamizmler in i oluşturur, 

atomlar ına göre yaşarlar. Öz ve biçim değiştirirler. Uyum yaparlar. Ya-

pamazlarsa ölürler. Ö lünceye kadar her varl ığın yaşam gıdası. Havası, 

suyu, toprağı ve ilh... bulunur. 



41- El Hasib: Herşeyin ince hesabını bilir. 

Y ine evr imin kanunları icabı neyin neyi nasıl yapt ığının, yapacağı-

nın hesabı kendi içinde hem potansiyel olarak bulunur, hem de olay 

gerçekleşt iğ inde hesaplar kar ışmadan ortaya çıkar. 

42- El Celil: Uludur. 

Evrim, ener j iden maddeye, hücreye ve insana dek uzanan ululuk-

tadır. Ama asıl ululuğu, evrimi bilince çıkaran yani o ululuğu kapsaya-

rak bilinçle g idebi lecek insan, o yans ımas ında görülüp anlaşılacaktır-. 

43- El Kerim: Cömert l iğ i sonsuzdur. 

Sayısız madde ve tür, cins yaratan evrim, her varl ık için, eğer in-

san bilinçle uyum yapabi l i rse, sonsuz yaşam-varo luş olanaklar ı içerir. 

44- El Rakip: Kontrolü eşsizdir. 

Şüphesiz ki, tarihsel determin izm kendi temel kanunlar ından fışkı-

rıp akarken kontrolünü yine o kanunlarla yapabilir. O'nu bi lmeyip sezen 

ama Al lahlar çağında ideolojinin din olduğu ve her şeye sindiği devirde 

Muhammed, evrimin kendi (temel) kanunlar ının yarattığı murakebeyi 

[denetlemeyi, kontrolü] Al lah' ın kontrol gücü olarak yorumlamıştır-. 

45- El Mucib: İstekleri yer ine getirendir. 

İnsanoğ lunun gelişimi, kendi yarattığı teknikten, dolayıs ıy la top-

lumundan daha yavaş olur. Teknik belir lendirici l ik üretici güçlerin di-

ğer bel ir lendirenlerini süratle aşsa da belir lendirip ileriye götürmede 

aşamaz. Bi lhassa insanı ilk bel ir leyen coğrafya üretici gücü ki ona 

tümden doğa diyebil iriz. O ilk vahşi çağlarda, doğanın insan üzerin-

deki etkileri, insanı tekniğe karşın da ima geri çekici olmuştur. Ancak 

burada, tekniğ in bu dengeler i hesaba katmadan i ler let i lmesinden do-

ğabi lecek krizlerin işaretini de bize verir. İşte bu gidiş içinde insanın 

istekleri bir türlü yer ine ge lmez hal alabilir, önüne havuç uzatı lmış 

merkep durumuna düşebil ir iz. Tekniğin bu aşırıl ığını sezenler, tüket im 

ve i lerleme taleplerini daha akılcı hale getirebilirler. Y ine de insanın bu 

gel iş im içinde daima başı dardadır. Ve tanrıs ına sığınıp ona niyazlarda 

bulunur; bir çocuğun annes ine niyazları gibi, bitmez tükenmez. 

Fakat evr im aynı zamanda bol luk-cömert l ik de demektir. İstekler 

bugün o lmazsa yarın oluverir. 

Evrim bu yüzden El Mucib'tir. İstediğine verendir. 

46- El Vasi: Sonsuz genişl iktedir. 

Tarihsel akış sonsuz gelişimlidir. Bunun içinde manevi ve maddi 

genişl ik yer alır. İnsan ruhu da top lumu da manevi olarak sonsuz 

gelişimli bir d inamizme sahiptir; şüphesiz ki dünya yaşadıkça evren 

de sonsuz gelişimlidir. Dünyamız yok olabilir ama evren evr imin yeni 

açı l ımlarıyla sürer. 

Şüphesiz ki Muhammed ' in algı layışları, sezişleri, yüz lerce yıl önce-

ki kendi çağı ayar ındaydı ve mist is izmler le doluydu. Ama o gün için bu 



sezileri yapabi l iyordu. Çünkü daima gerçeği merak ediyordu. Bil ime 

son derece açıktı. 

47- El Hakim: Biricik bilim ve hüküm sahibidir. 

Evrim her şeyin bilgisini içerdiği gibi kararını da içerir. Çünkü onun 

kendi kanunları zengin patlangıçlı bilim ve karar yüklüdür. 

48- El Vedûd: Kendine uyanları korur zenginl iğ ine katar. 

Evrim'e uyum yapmak, evrimle, tar ihsel determin izmle yakınlaş-

mak, hal hamur olmak; Muhammed ' in Al lah 'a kavuşması görüşmesi 

gibidir. Elbette evr ime ne denli uyum yapsak da sınıflı top lum içinde 

bu çok az bir uyum sayılır. Ama yine de başkalar ına göre tarihsel akışı 

misli misli anlamaktır. Bunun ödülleri de yine o akış içerisinde, uyum 

dereces ine göre olur. 

49- El Mecid: Şanı yüceler yücesidir. 

Tarihsel determin izm her şeye nüfuz etmiş ve insan top lumunu ya-

ratmıştır. Kendisini de insanın bil imiyle sürekli ifade ederek her kişiye 

yayılacaktır. Ondan daha şanlı şöhretl i yüce hiçbir şey olmayacaktır. 

İnsan kol lektivizmi sadece onu tan ımak, daha çok tan ımak ve ona 

uymak çabasını artt ı rmak zorunda kalacaktır-. 

50- El Bâis: Yeniden diriltendir. 

Elbette yeniden diriliş ölülerin -gübre leşerek evr ime karışmış var-

lıkların- çocukluk aşamas ındak i ilkel top lumlar ın ve onların lideri (da-

hisi) olsa bile Muhammed ' in kavradığı an lamda bir yen iden diriliş de-

ğildir bu. A m a bu kavrayışta bile bir sezi yatar: 

Yeniden diriliş evr imin devr-i dâimidir. Kur'an'da boyuna yer alan, 

mala mülke zevke tapan kentlerin yok oluşu ve onların yer ine başka 

toplumlar ın getiril işi de bu yeniden dirilişi an lama zenginliğidir. Ancak 

evrimin akış ında bu olay, kendi içinden sosyal devr imle kurtu lamayan 

medeniyet ler in dışar ıdan barbar (ilkel sosyal ist) top lum akınlarıyla 

yok edi lmesi ve yer ler ine yeni orijinal medeniyet ler in kurulması bi-

ç iminde gerçekleşir. Bu olay bilince ç ıkar ı lmayınca ve Al lah'a bağla-

nınca, şüphesiz ki tanr ın ın cezalandır ış ı ve ödül lendir iş i s istemi içinde 

öldürüp dirilten tanrı olarak yer alır-. 

Muhammed ' in kendisinin kuruluşuna öncü olduğu medeniyet in 

uzun ömür lü olması için el inden gelen her şeyi yapmas ı ve çareyi kol-

lekt iv izmde bulması; O'nun Al lah' ın bu özell iğini determin izme, yani 

gerçeklere yak laşt ı rmaya çal ışt ığına en somut örnektir. Kur'an bunun 

yazılı kanıtıdır-. 

İşte meseleyi sözcüklerde ve kavramlarda yüzeysel olarak çöz-

mek, sadece çözdüğünü sanmaktan ibarettir deyiş imiz in yeri bura-

sıdır. Bu tür çözümlerde da ima şuuraltı yoğun biç imde gizli kalır ve 

gerçek çözümü bekler. 



Muhammed 'e kavramlar, sözcükler dışında bakış için, tarihin gidiş 

kanunlar ının pusulası elde tutu lması gerekir. 

51- Eş Şehid: Her zaman her yerde hazır ve nazırdır. 

Bu sözcükler i , ilkel bir vahşi veya henüz ölü gömmey i gelenek-

leştirmiş Neanderthal insan yani Vahşet çağının orta konağındaki bir 

komün insanının tanrı kavrayışına da yakıştırabi l ir iz, barbar insana 

da barbarl ıktan henüz medeniyete çözü lmüş insana da bir medeniye 

de ve modern top lumdak i bir insana da yakıştırabi l ir iz. Çünkü tanrı 

fikri, vahşetten beri insan beyninin yarattığı; doğasını ve top lumunu 

an lamak yo rumlamak için canhıraş u ğraştığı bir şeydir. Çünkü hayata: 

Doğaya ve top luma uyum yapmak zorundadır. Bu ö lüm-ka l ım mese-

lesidir. Tanrı f ikrinin derinl ik ler inde bu çıplak gerçekl ik yatar asl ında. 

Ama bunun mekanizmalar ı bambaşka yol lardan işlediği için bi l inmez 

kalır. Bunun üzerinde ayrıca durmak gerekir. 

Bu yüzden her kavrayış, kendi tarihi çağı, top lumu içinde değer-

lendiri l irken bile eksik ve yanl ış lardan kurtu lunamaz; tar ihsel (doğa 

ve top lum) bütünlüğü içinde bakı lmadıkça her meselede aydınlan-

madık birçok yan kalır ve olanlar oldukları gibi neyseler öylece ele 

al ınamazlar. 

Tarihin kanunları elde bu lundukça bu daha doğruca başarılabilir. 

"Allah her zaman her yerde hazır ve nazırdır" kavrayışı; Muhammed 

çağında, kendil iğinden birikerek evrim ve evrime uyum düşünce ve 

davranışına yaklaşmıştır. Bu evrimin en uygun adımda tecelli [görün-

me, belirme] edişi, yansıması biçiminde kendisini ifade etmiştir, bu ka-

dar. Liderler, bilim adamları, Peygamberler, Veli ' ler ve benzeri öncüler 

bu açıdan sıradan insanlardan farklı olurlar. Asl ında her insan tarihin 

bir yansımasıdır. Evrim her varl ıkta ve bilhassa insanda kendini gös-

terir. Ama sınıflar çağında evrimsel gidiş; sosyal sınıflarda ve toplum-

larda birikip yans ımadan önce, öncü kişilerde yoğunlaşarak yansır. Bu 

hiyerarşik bir ilerleme veya gelişimle sahabelere [Muhammed' in çev-

resi] (devrim çekirdeği partiye) ve ensara [Yardımcılar, koruyucular. 

Hicret'ten sonra Muhammed'e din konusunda yardım edenler] (devrim 

cephesine) yansır. Bu gelişimi kişiler, sınıflar, toplumlar yapmış gibi dur-

sa da yaratıcı l ık evrimin veya tarihsel determinizmindir. Peygamberler 

Peygamberi de olsanız son duruşmada sadece "Allah'ın kulu"sunuzdur. 

Muhammed, kendini yaratan, tanıyıp anlamak için bütün bilgi ve sezi-

lerini kullanan; Allah'ı nur yüzlü bir ihtiyar olarak rüyalarına dek sokan, 

fakat daima Al lah kavrayışını o ilkel komün kavrayışından bilge kavra-

yışına doğru yükse l tmeye çalışan ama Peygamberl ik rütbesini kimsenin 

gözüne sokmadan taşımayı bilmiş; kul luğunu bilen bir "kul"dur. 

Gerçekten evrimin kanunları heryerde hazır ve nazırdır. Her şeyde 

hükmünü ve egemenl iğini sürdürür. Geleceği bile bu yüzden kontrolü 



altında tutar. Bizler ancak o kanunlara vakıf o lduğumuz kadar geleceğe 
ait öngörüler sunabiliriz. Bu da aslında evrimin kendini falanca ağızdan 
ifade ediş biçimi olur. Yanlışlar ve eksikler yine zaman içinde evrimin 
kişi ve toplumlarda yansıyışı ve ifade edişleriyle düzeltil ip tamamlanır.. 

52- El Hakk: Varl ığı kalıcıdır-. 
Evrimin kanunları sonsuza dek akıp giderken, işlediği madde ve 

toplumlar ı kendi yo luna sokarak ilerler. Onun işledikleri geçici ama o 
kalıcıdır. O yeni maddeler ve ruhlar: Beyinler bularak ilerler. 

53- El Vekil: Herşeyi herkes yer ine en iyisini yapar. 

Tarihsel akış, kendi doğa ve top lum kanunlarıyla, her madde ve 
her insan yer ine düşünüp davran ıyormuşças ına bazen işleri kolaylaş-
tırır, bazen zorlaştırır-. 

Varl ıklar uykudayken, dinlenirken, hüzünlüyken, hastayken, öl-
dükten sonra ve benzeri görevler i d ış ındayken; evr im kendi kanunla-
rını, patlangıçl ı gel iş imlerini her yanda ve her şeyde örgütler ve ger-
çekleştirir. Bu durumda sanki canlılar, O'nu kendi veki l iymiş gibi bulur 
ve görürler... 

54- El Kaviyy: Gücü her şeye yeter. 

Evrimin önüne kimse ve hiçbir şey geçemez İnsan, evr imin en 
akıllı veki l i -resulü olarak sadece O'nun kanunlarını ayrıntı l ıca bil incine 
çıkarıp O'na gerektiği gibi uyum yapabi l i rse onun gücüne yaklaş ıp 
mutlu olabilir. 

55- El Vel iyy: Dosttur Koruyucudur. 

Evrim her şeye karşın varl ıkların kendine uyum yaptıklar ı sürece 
en iyi dostu, koruyucusu, velisidir. Uyum yapamayan la r ayıklanır-. İn-
san da diğer varl ık lara göre evr imin en yoğunluk la yans ımas ı o lduğu 
halde, bu ay ık lanmadan daha uzun süreçler le de olsa nasibini alır. 
Sınıflı top lum, insan top lumunun evr ime uyum yapma deneyler in in ve 
sentezler inin geçidi o lurken kayıpları az o lmamışt ı r ve olmayacaktır-. 

56 - El Metin: Gücü çok devrin köklüdür. 

Yaptır ımı, üret im gücü, sürati, kalitesi, sınırsız o luşunun sebebi, 
evrimin patlalangıçl ı dönüşümlü kanunlar ından gelir. Bu evrenin en 
ilk o luşumuna, milyarlarca yıl önceye kadar uzanan derin köklere dek 
uzanır. Ve bu yüzden gücü çok sağlamdır. Kolayca kırılıp yok olmaz. En 
kırılgan doğa ve insan bile saz gibi eğilip bükülür ama yok edi lemez. 
Yeni öz ve biçimlerle, evr ime uyum yapmayı beceren özell iklerle dolu-
dur. İnsan, en kötü Finans Kapital izm çı lgınl ıklarında bile, bi l inçalt ında 
olsun, v icdan sağduyu biç iminde doğru yolu saklı tuttuğu için yeni 
uyumlar gel işt irmiştir ve gel işt i rmeye devam edecektir. Akreb in, sıkı-
şınca, ateşle kuşatı l ınca kendini sokup zehir lemesi doğal içgüdüdür. 
Bu insana yakışt ı r ı lmasa da benzer paralel l ikler Finans kapital izme 
denk düşer. Hitler'i besleyip Sovyet ler 'e patlatan İngiltere ve Amer i -
ka, sonunda yine kendi eliyle onu imha etmek zorunda kalmıştır. Bu 



yeniden başka yol lardan tecell i e tmeden duramayacağa benzer. Eş-
yanın tabiatı kolay değişmez. Yani insanlık ö ldürü lmek istendiği yerde 
yeniden doğmaktan geri durmamışt ı r ve duramaz. 

Bu yüzüyle evrimin gücü yapmac ık değil, çok derin ve zengin kök-
lere sahiptir. 

57- El Hamid: Kendisine saygıyla şükredi lendir . 
Evrimin gidişi, yücel iği, verimli l iği, koruyuculuğu, hakkaniyeti kar-

şısında, her varl ık kendince bir borç bildirir, şükran duyar, kıymet bilir. 
Bunu elbette insan duygusuy la yapmaz ama evrimin sınırlarını yer-
li yer inde değer lendirerek, evr imin verimini artt ırarak yapmış olur. 
Bunu Muhammed ' in insan gibi algı layışına o kadar şaşmamak gerekir, 
bugün biz bile başka anlatım tarzı bulamıyoruz. 

58- El Muhsi: Herşeyin sayısını bilir: 

Evrimin hesabını hiçbir insan tutamaz. Sayıların dili yetemez; akıl 
alır ama hesap yapı lamaz. Evrimin her şeydeki hesabı kendi kanun-
larında saklıdır-. 

59- El Mübdi: Yaratt ıklarını örneksiz ve maddesiz yaratandır-. 
Tarihsel determin izm kanunlar la işler. Ama maddeyi ve manayı iş-

leyerek anlam kazanır. Bu yüzden yaratt ıklar ının örnek ve maddeler i 
kendi kanunlar ında potansiyel olarak gizlidir. Maddesiz ve örneksiz 
yaratır sanmamız bu yüzdendir. 

Günümüzde Atom'un oluşumunda enerjinin yüksek derecede yoğun-
laşmasıyla maddenin yaratıldığı artık biliniyor ve ispat edilebiliyor. Örnek-
siz ve maddesiz yaratım gücü evrimin başlangıcına aşırıca denk düşüyor. 

60- El Müid [Muidd]: Öldüren ve diriltendir. 

Evrimde ölüm kalım, onun biricik canalıcı yansımasıdır. Ö lümden 
ve dir imden ders a lmayanlar evrimi an layamaz lar ve ona gerektiği 
gibi uyum yapamazlar. Orada sadel ik a lçakgönül lü lük ve bilim gizlidir. 
Bilime ne kadar ulaşırsanız o kadar a lçakgönül lü o lursunuz. Ama bilim 
kütüphane fareliği olsaydı, uzmanlar böyle köksüz dallar olmazlardı. 
Bilim denemekten çıkarsa, yüksek bilim hayatı her yönden, ölüm yö-
nünden de denemekten veya o deneyler içinde yaşamak zorunluluk-
larından istekler inden çıkabilir 

Evrim öldürür ve diriltir. Bu bitmez tükenmez bir prosedir. O prose-
yi kavradıkça insan toplumu daha uzun ömürlü bir uyum geliştirebilir. 

61- El Muhyi: Bağışlayıp sağlık verir. 

Evrim, ders alanlara canını ve sağlığını bağışlar, geliştirir. Ders alma-
yanları affetmediği ama binbir mesajla uyardığı halde ders alamayanları 
affetmediği gibi alanları sanki ibret olması için bağışlar sağlıklı kılar. 

62- El Mümit: Ölüm onun elindedir. 

Ölüm de hayat gibi Al lah' ın emridir. Doğal ve top lumsal gidiş, var-
lıkları kendi kanunları içinde boyuna ayıklar kimilerini yaşat ırken ki-
milerini öldürür. 



63- El Hayy: Kendisi ezelden ebede kadar hayat ile canlıdır. 

Tarihsel determin izm, madde ve manada işleyen kanunlarıyla, ha-

yat denen doğal ve top lumsal or tamda da ima canlıdır; canlı l ıktan gelir 

canlı l ığa gider. O, başka laş ım denen ö lümsüz bir canlı l ığa sahiptir. 

64- El Kayyum: Her şey onunla vardır. 

Evrimsiz hiçbir nesne ve ruh var o lamaz. 

65- El Vacid: Unutmaz bulur. 

66- El Macid: Değeri sonsuzdur. 

67- El Ehad [El Vahid]: Ortağı, eşi benzeri, dengi yoktur. 

Evrim, bir tek enerj i yoğun laşmas ından ç ıkagelerek dönüşe dönü-

şe kanunlarını başkalaşt ı rarak gelişir. Her aşamanın kanunları başka 

başka olsa da bir tek gidişten dönüşümle oluştukları için evr im biricik-

tir. Mesele o dönüşümler i yaka lamak ve ortaya çıkarmaktadır-. 

68- Es Samed: İht iyaçlar ın gider i lmesi, ızdırapların, mutsuzlukla-

rın son bulması için başvuru lacak tek mercidir. 

Tap ınç ettiğimiz o kadar çok konu, nesne, kişi, güç ve ilh... var ki, 

Allah'ı, Muhammed' in biricik Allah'ını bile gölgede unutulmuş bırakıyor 

artık. Al lah' ın bu 99 adında veya sıfatında derlenmiş olan yüce özellikleri 

bil inmediği gibi, kulaktan dolma İslam fikirleri bile umurumuzda değil. 

Çünkü beyin somut yakın çevre ve çıkar işlerine, kendi yaşanmamış-

lıklarına daha kolay akıyor ve orada adeta kalakalıyor. Para gibi, küçük 

hayvanlıklarımızı tatmin gibi, lüks gibi, özetle İslamın dediği cinsten 

"Bina ve zina" gibi her türlü üretim dışılığa akış içinde tapınç edilen, alt-

tan alta işleyen şey teknik üretici gücüdür. Beyinlerin yaşanmamış l ığ ın ı 

çeken teknik üretici gücünün parıltılı, tüket ime yansımış gelişimidir. Bu 

antik medeniyetler in de başına bela olmuş çökertici, çürütücü sinsi bir 

gelişim olmuştur. Kur'an, göreceğimiz gibi adım başına bu tehlikeyi 

ve korkusunu göze batırır-. Y ı lmadan usanmadan nefislerin bu dünya 

malı mülküne kandıkları için ateşle boğulacaklarını, üzülerek, azarlaya-

rak, ş iddetlenerek, merhamet lenerek, kahrolarak anlatır. Muhammed 

en çok buna kahrolup üzülür. Tıpkı beyin felçli Lenin'in, yeni kurduğu 

Sovyetler'de beliren bürokrasiyi ve partisinin kapitalist eğilimlerini hele 

genel sekreter Stalin'in kariyerizminin derin yıkıcı anlamlarını sezmesi 

ve çaresizl ikten kahrolmasına benzer bir durumdur bu. 

Muhammed ' in de Lenin'in de çaresi vardı: Her ikisi de kol lektivizm'in 

yetersizl iğini görmüşler, parti ve cepheler in kollektivist ruhlu yönet i-

cilerle, halk ateşiyle y ıkamayı yen i lemeyi düşünmüşler , sürekli bunu 

önerip denemiş lerd i . Ama vakit henüz dolmamışt ı . Bir tek Muham-

med, Ali, Ömer yetmiyordu. Medeniyet, barbar, yaşamamış nefisleri 

kolay fethedip kendisine benzet iyordu. Sovyet ler 'de de öyle bir gidiş 

oldu: Bir tek Lenin ölüp gidince, arkadan gelenler in nefisleri, kapita-

lizmin madde ve ruhunu yenecek gücü gösteremedi ler. 



Oysa ideoloji Stalin için tapmaydı. Çok geçmedi bu tapınç, alttan 

sinsice işleyen yoksul Gürcü çocuğunun yaşamadığı parıltılı tüketimler-

le yer değişt irmeye başlayarak zaten ezberci papaz (skolastik) akılcılı-

ğını iyice zayıflattı. Paranoyaları, ideoloji ve pratiğini gütmeye başladı. 

Bu gidiş içinde ne İslam Allah'ı, ne de Marksist Al lah'ı Tarihsel Mad-

decil ik para etmiyordu. Tarihte Muhammed ve Leninler adım başına 

çıkmıyorlardı. 

O zaman, evrim, tarihsel gidiş, ac ımasızca çarklarını döndürüyor 

ve hükmünü işliyordu. 

Tek çare, o gidişe uyum yapabi lecek teorik pratik gücü gösteren 

teşki lat lar ın top luma egemen o lmasındaydı . 

Bu nasıl o lurdu? 

Her derdin ilacı öncel ikle teorik güçteydi. Bu noktada müracaat 

edi lecek tek merci: Tarihsel Determinizmin bilince çıkarı lması ve ona 

uyulmasıydı. 

Muhammed bir yandan barbar gelenekleri olan çoktanrıcıl ığa karşı 

tektanrıyı önce sürerken, diğer yandan kendi içinde o tektanrıyı determi-

nistçe, olayların içindeki ilişkileriyle kavramayı bilmeden geliştiriyor ve 

bunları adım başına teorileştiriyor (ayetleştiriyor)du. Aksi halde tarihsel 

devrimini başaramazdı. Muhammed' in bu iç gelişimi, İbrahim geleneği 

kuru tektanrı ideolojisiyle hafızı ekber [büyük hafız] kalsaydı, yalancı 

deli bir Peygamber müsveddesinden öteye geçemezdi. Peygamber' i ve 

Kur'anı sadece kuru tektanrı ve din sözleriyle ele alırsak; Muhammed' in 

bu çelişkili iç gelişimini tarihsel gidiş içinde ele alamazsak, ne Peygam-

beri, ne kitabını, ne de islamı anlamış olamayız. Sadece bununla da 

kalmayız, dinlerin gelişimini de kavramakta şaşkın kalırız. 

Muhammed, Al lah için Es Samed: Dua edi lecek ihtiyaçlar için mü-

racaat edi lecek tek merci dediği halde, kendisi bunu kuru kuruya du-

ayla b ı rakmamış daima olayların dilini çözüp, teoris ine, kitabına, ha-

dislerine, sünnet ler ine katmıştır ve bunu önermiştir. 

69- El Kadir: Her şeye her an gücü yeter. 

Al lah' ın bu sıfatlarının hemen her birinde bile anlayabil ir iz ki Al-

lah fikri giderek soyutlaşır. Yani ilkel barbarın kavrayış ından: Somut 

yüzeysel dar, gündel ik kavradık lar ından çıkar; fikirleşir ideolojileşir. 

Barbar animisttir. Her şeyi kendi gibi bilir. Tanrısı, cenneti, cehennemi 

-ki bunlar çok sonra ç ıkabi lmişlerdir- yan ıbaş ında içiçedir. 

Muhammed zamanına kadar bu görüşler in alt ından çok sular ak-

mış, soyut lama pek çok ilerlemiştir. Muhammed de bir deve çobanı bir 

barbar çocuğudur. Ama yaşadığı çağ: Medeniyet ler in ve t icaretin ev-

rensel leşme eşiğidir. Her türlü fikir her yanda kol gezer. İbrahim'den 

Musa'ya, İsa'ya, Mısırlı Hermes'e, İranlı Zerdüşt 'e, Hintli Buda, Çinli 

Konfüçyüs ve nerdeyse adım başına ermişler, dervişler, papazlar, ha-



hamlar... Muhammed 'e en yakını Hz. İbrahim tektanrıcı l ığı gelir. Çün-

kü o da taze bir barbar olan İbrah im'den çıkagelmiştir. 

İbrahim de barbar o lmasına karşın medeniyet ler le az cebel leşme-

miştir. Kavrayışını zamanına göre bir nebze olsun soyutlaşt ır ıp tektan-

rı fikrini geç de olsa benimseyip geliştirebilmiştir. 

Muhammed de bu soyut luğu 40' ından sonra tar ihsel devr im içinde, 

tarihin her an zorlayan akışı içinde, en az 23 yı lda, her saniye kafa 

çatlatan, rüyalarda bile sentez için uğraşan düşünce çal ışmaları ve 

pratik savaşlar ıyla kazanabilmiştir. Beyin böyledir: Zor lu ça l ı şmadan 

başarılı senteze ulaşamaz. Ça l ışmak zorunlu luğu ise tarihin akışıy-

la olur; tetebbu [etraflı ince leme] ile bir yere kadar gel işen beyinler 

gerçek tarih içinde bocalayabil ir ler. Muhammed, o kitabi bilgilerle de 

bu lanmamış berrak bir beyne sahipti. Kendine ve atası İbrahim'e ina-

nıyordu. Barbarın somut düşünce sisteminin, yavaş yavaş tarihin som 

gidişiyle sahici sentezlere ulaşması böyle oluyordu. 

Diğer yandan Muhammed ' in bu soyut laşt ı rmas ında yine aşırı bir 

somut laşt ı rma, yani somut olaylardan ders ç ıkarma, soyut lama ya-

parken, her soyut lamasın ı da yeniden somut yaşadığı olaylara vurma, 

deneme vardı. Yoksa İbrahim' in tektanrı kavrayışını bu derece zen-

ginleşt irerek kendi çağına adapte edemezdi . 

Bu yüzden Allah'ın bu güzel isimleri, betimlemeleri üzerinde belki daha 

da fazla durmak gerekiyor. Ama şimdilik yerimiz bu kadarına yetiyor. 

"El Kadir: Her şeyi her an yapabilecek güce sahiptir" tan ımlamas ı 

bir vahşi, bir barbar için somut bir şeydir. Taptığı totemi veya lideri; 

barbarın kankardeşi topluluğu için gereken balık avını başarıyla so-

nuçlandırmasını sağlamalıdır. Barbar için tanrısının gücü bu ve ben-

zer somutluktadır. Bir çocuk için (soyut lamayı henüz öğrenmiş ama 

gel işt i rmemiş çocuklar için) de durum farklı değildir: "Al lahım bana 

oyuncak ver" veya biraz gelişince: "Al lahım bugün öğretmenim beni 

sözlüye kald ırmasın" gibi... Muhammed bu aşamayı çoktan geri lerde 

bırakmış, Al lah' ını olayların determin izmine yaklaştırmıştır.. 

"O her şeye kadirdir" dediği zaman, olayların belli bir birikişi ve 

s ıçraması, vaktin dolması gerektiğini kavramakla kalmaz, olaylara 

(sezdiği tarihsel kanunlara) uyum yapmay ı son gücüne dek zorlar; 

her şeyi dersleştir ip teor i leşt i rmesi ve teorisini yen iden defalarca de-

nemesi bu yüzdendir. 

70- El Muktedir: Her türlü gücün tasarrufu ondadır-. 

Doğa ve insan güçleri de evr imin g id iş inden kaynaklanır. Her in-

sanda ve her var l ıkta aynı kanunlar çeşitli o r tamlardan ötürü fark-

l ı ö lçü lerde ama aynı kanunlar la işler. Kiminin gücü, manevi veya 

maddi gücü d iğer inden faz laysa bunu kend inden b i lmeme l id i r ; bu 

evr imin bir yansımasıd ır . Bunu gücün sahibi iyice b i lmezse bir gün 



mutlaka an layab i leceğ i bir musibet le karşılaşır. İşte o zaman her 
gücün tasar ru funun sadece evr imde veya Al lah ' ta o lduğu sözünü 
kavramaya yaklaş ır ız . 

İşte bu tür ele al ışlarımızı Peygamber zamanına götürürsek; pratik 
deney lerden ders alıp teorisini (Allah kavrayışını) nasıl zenginleşt irdi-
ğini daha iyi kavrayabil ir iz. 

71- El Mukaddim: Dilediğini öne alır. 

Kişiler veya olaylar, kimi zaman, gidiş kanunlar ından ötürü, geride 
kalırlar, Kimi zaman öne geçerler. Burada asıl sebebler üzerinde du-
rulursa herkes yerini zamanın ı ve haddini bilmiş olur. Bu yine evr imin 
gücüyle olur. Y ine benzer bir özell ik: 

72- El Muahhir: Dilediğini geri arkaya bırakır. 

Arkada kalan bunun sebebini araştırmalıdır. Belki bunda da bir 
hayır, hikmet vardır-. İllâ öne geçi lecek diye bir şey yoktur. Evrim'in 
(Allah'ın) bir bildiği vardır. O'nu bil ince ç ıkarmakt ır asıl olan. 

73- El Evvel: O ilktir, evveli yoktur. 

Tarihsel determin izmden, doğa ve insan top lumunun gelişimi ka-
nunlar ından önce, o kanunlar ın o luşumundan önce bir kanun yoktur. 
Evrim kendi kanunlarını o luştururken hayatı da oluşturur. 

74- El Ahir: Sonsuzdur. 

Her şey; dünyamız yok olabil ir ama evr im sürer. Başka yı ld ız lar-
da hayat o labi leceği f ikir leri bir yana, evrense l zengin l iğ in evr imin 
sonsuz luğunu kolayca ispat laması da bir yana; insan t op l umunun 
evr imi bil ince ç ıkararak ona binbir uyum kolayl ık lar ı bulabi leceği; 
bu lmak zorunda o lduğu üzer inde durmal ıy ız . Ası l yakıcı canal ıc ı me-
sele buradadır-. 

Al lah' ın (Evrimin) sonsuz luğundan Muhammed kendince dersini 
almış ve kuracağı medeniyet in uzun ömür lü olması için el inden gelen 
ge lmeyen her şeyi yapmıştır. Başarılı da olmuştur. Hâlâ yaşayan fikir 
ve rejim s istemler ine kaynak olmuştur. 

Evrimin sonsuz luğundan, insan top lumunun bilim adamlar ı , Mu-
hammed kadar olsun ders alabi l iyorlar mı? İnsan Top lumunun evri-
min sonsuz luğu içinde ömrü ne kadar uzatı labi l ir? Evrim sonsuz ise 
onun kanunlarını bilirsek insan top lumu ve yaşadığı dünyası da son-
suzlaştır ı labil ir mi? 

Bunun için önce l ik le t op l um biç imler in in ge l i ş im kanunlar ı dik-
kate a l ınma l ıd ı r ; iç inde yaşad ığ ım ı z t op lum b i l inmezse evr im hiç 
kavranamaz . . . 

Ama kimin umurunda? 

Bir değil bin musibet gelse ayılır mıyız acaba? 

75- Ez Zahir: Sayısız belgelerle ispatlı olandır-. 
Muhammed, Al lah kavrayışını ezberci hafız mantığıyla geliştire-

mezdi. Somut belgelerle düşünülüp davranıl ırdı. Bunu 40 yaşına ka-



dar yaşadığı öksüz çocuk beyniyle s ınayarak öğrenmişt i . Her şeye 
değer verdi ve her şeyde bizim evrimi görüp bu luşumuza benzer bir 
seziyle Al lah' ı gördü ve buldu. 

Her şeyin sudan, kan pıhtıs ından canlandığını belirten ayet lerden 
daha fazla derinlikli sezileri vardı. Ama söze, şiire döküşü bu kadar 
olabi l iyordu. 

Al lah'a Ez Zahirl iği: Sayısız belgelerle ispatlı o lduğunu yakışt ı rması 
onun bu zengin kavrayışını ve dile ge lememiş sezilerini anlatır. 

Gerçekten de anlayana evrim, sonsuz sayıda belgeler sunar; kendi 
kanunları bil inçlere çıkarı lsın ve O'na uyum yapılsın diye. Ama sınıf-
sal, zümresel , kişisel çıkarlar gözleri kör eder. Nefislerimiz her türlü 
baskı ve açl ıklarla hayvanlaşır. Ve ne doğa, ne de top lum kanunları 
tanırız. Ezip geçtiğimizi sanırız ama ezi len biz oluruz. 

76- El Batın: Akı l alıcı değildir. 

Hem o denli delilli sepetlidir. Bil inçlere ç ıkar ı lmak için binbir kokulu 
çiçekler gibi açılmıştır. Ama akı l larımız O'nu tam anlamıyla kavraya-
maz. Her gün yapı lan yeni keşiflerle şaş ı rmamız bu yüzdendir. Kendi 
öngörüler imiz gerçekleşt iğ inde bile şaş ı rmamız bu yüzdendir. Evrimin 
belgeleri o kadar sonsuz sayıdadır ki, onları anında derleyip yorum-
layamayız. Ancak belirli b ir ik imlerden (ve kayıplardan) sonra onun 
kanunlar ına ve ancak genel doğrular biç iminde ulaşabilir ve uyum 
yapmaya çalışırız. Bu yüzden, o birçok yönüyle gizli, batın kalır-. 

Y ine de onun kanunlar ına vakıf olup uyum yapab i lmek, insanlığı 
(ve doğayı) büyük kayıplardan kurtarmaya yetip artacaktır. Kanunla-
rın ayrıntı lar la işleyişi daha çabuk ve kolay çözülecektir. 

77- El Vali: En yüce yöneticidir. 

Evrim en küçük maddenin gel iş imiyle başladı ve koskoca evren 
oldu. Dünyamızdaki bu gel iş imin en yüksek aşaması insan top lumu-
dur. Bi ldiğimiz bu haliyle bile evr imin yücel iği tart ış ı lamaz. Onu en 
güzel, en doğru, en başarıl ı, tabii ki ancak ve ancak yine onun kendi 
kanunları yönetebil ir. Hem de hiç zor lanmadan. Çünkü doğanın ve 
top lumun kanunları doğal olarak kendi l iğ inden işlerler. İnsan o yöne-
lişte o kanunları eline geçirdiği zaman bile pek çok zorlanacaktır. Çün-
kü o kanunlara uyum yapab i lmek zorunlu luğu ile karşı karşıyadır-. 

O kanunlar ın keşfine ve uyum yap ı lmas ına kendini adayan insanlar 
çoğa lmadıkça, evr im onları çoğa l tmadıkça, sadece bunun için çaba-
layan, çal ışan insanların çoğalması , durumu pek fazla değişt i rmez. 
Çünkü ancak kendini adayarak çal ışanlar ın teşk i lat lanması ve kanun-
larda, kanunlara uyum programında sentez olmaları gerekir. 

Kendini adamak her anını bu işe vakfetmekt i r ki, bu gönül le evri-
min yoğun yans ımas ı ve yaratış ıyla olan bir şeydir. Kendini adamadan 
çal ışmak, bu adayışın çok düşük birikiş seviyelerini yansıtır. Kendini 
adayanlar ç ıkmazsa çal ışmalar boşa gidebilir, değerler ini bulamazlar. 



Evrimin ulu yönet ic i l iğ ine bir nebze u laşmak için o adanmış ha-

yatların çoğa lmas ına yol vereceğ imiz yerde, onlara ket vu rmak neyi 

göster ir? Zamanın henüz dolmadığ ın ı ve kayıpların bi lançosunu... 

78- El Müteali : Kendi yaratt ığı yarat ık lar ın tan ımlar ından çok 

yücedir. 

Muhammed, her varl ıkta Al lah' ın sûretini görürdü. En çok da Al lah' ı 

insan sûret ine yani biç imine yakıştırdı. Çünkü Al lah, O'nun için var-

lıkların yaratı cısıydı. İnsan ise bütün yarat ık lar ın en gel işmişiydi. Bu 

kavrayış, ilkel insanın kavrayış ından çoktan çıkmış, geniş bir somut-

lama dolayıs ıy la üstün bir soyutlayıştır, sentezdir. İnsan, evr imin en 

son en akıllı aşamasıdır-. 

Bu yüzden, bu kavrayışın şuuralt ında bil ime yakın sezileri yakala-

yamamak , hele bunları evr im düşünces inde b ir leşt i rememek, sadece 

evrimin kanunlar ından ve iş leyişinden bihaber o lmak demektir. 

Çünkü her şey evr imden çıkar, evr ime döner: "Yaratanınız ve dö-

neceğiniz A l lah ' t ı r " 

Al lah'a müteali sıfatının yakışt ır ı lması bile, O'nun yüksek soyut 

kavranışını anlatır. Al lah' ın hiçbir varl ıkla özdeşleşt ir i l ip küçül tü lemez 

oluşu ile konu sapt ır ı lamaz. Burada şuuralt ıyla seziş gizlidir. Basit bir 

mantık yürütmes i değil. Öyle bile olsa o basit yüzeyse l mant ık larda 

bile çağının aşamas ına göre olaylardan ç ıkma seziler bulunur. Onu, 

yaşanan aşamanın olaylarıyla çarpıştır ıp bi l inçalt ından bilince çıkar-

mak önemlidir. 

Evrim, gerçekten kendi yarat ık lar ından apayrı bir gidiştir. Varl ık 

değildir. Varl ık lar ın gidiş kanunlarıdır. Muhammed ' in Allah'ı varl ıklar-

dan sıyrılmıştır-. 

79- El Berr: Yaratt ık lar ına karşı iyilik doludur. 

Evrim, adı üzerinde yaratıcıdır ve yaratıcı l ığı içinde yaratt ık lar ına 

karşı iyi l ik-bağış dolu olur. 

En bağış ve iyilik dolu olduğu yaratığı da insandır. Çünkü ona kendi 

kanunlarını çözme ve uyum yapab i lme yeteneğin i vermiştir. Uyum 

yapamayan la r e leş imden geçerek yok olurlar. Ama insan yok olma-

mak için en büyük uyum yeteneğine, beyninin gel iş im olanaklar ına 

sahiptir. 

80- Et Tevvab: Günahlar ı (Tövbeleri) kabul eder: 

Evrimin en hoşuna giden şey, yanl ış lardan ders alıp kendi kanunla-

rına uyum göstermedir. Pişmanl ık tövbedir, hatalardan geri dönüştür. 

Şüphesiz ki evr im bizim gibi duygulan ıp hoş lanmaz. Ama her hatadan 

geriye dönüş evr ime bilinçle uyum yo lunda bir basamakt ır ve evr imin 

sonuçlar ını ıl ımlandırır. Tarihsel akış, kendi kanunları yo lunda kendi-

l iğinden akış ından bir nebze olsun insan bil inciyle yönet i lme: Uyum 

yapı lacak olanın akışına girer. 



Oysa insan, pişmanl ık duyduğu halde bunu bilince çıkarıp yanlış-

tan geri durma: Tövbe alışkanlığı, pek ed inememiş bir aşamayı yürü-

mektedir. Ne yazık ki bu pişmanl ık lar ın birikişiyle son pişmanl ık fayda 

vermez gidişini mi uyarıyor yoksa, bi l inmez. 

81- El Müntekim: Gereken cezaları verendir. 

Evrim kendine uyum yapmayan her şeyi ve bi lhassa insanları bin-

bir mesaj ıyla her an uyarır. Uyarıyı a lamayanlar küçük küçük cezalara 

çarptırı l ır lar; uyumsuzluk lar ı artar, yaşamalar ı sekteye uğrar. Uyum 

yetenekler in i ge l iş t i remeyenler se leks iyona uğrarlar. Top lum biçimleri 

için de aynı şey geçerlidir. Sınıflı l ık top lumlar ın bir aşaması o lmakla 

birlikte evr imin kanunlarını (bil ince ç ıkarmak üzere) en fazla çarpıtan 

ve uyumsuzluk lar ı gel iştiren bir aşamadır. Ve yok edi lmeyi fazlasıyla 

hak etmiştir. Bu yok ediş yine evr imin kanunlar ıyla sınıflı top lumun 

kendi elleriyle yaptır ı lacak; evr ime uyum kanunlarını ele geçirenler 

uyum yapab i lme koşullarını er veya geç teşki lat larken buna apaçık 

karşı duranlar eleneceklerdir... Evrimin cezalandır ıc ı gidişi, ancak ona 

karşı duranlar ın e lenmesi biç iminde olur. 

82- Ey Afüvv: Günahlar ı siler. 

Bir kez evr im kanunlar ına uyum geliştir i l ince, bütün eski uyum-

suzluklar, günahlar silinip gider. Günahlar ın üzerinde durulması sade-

ce uyumsuz luk gidişi içinde olur. 

83- Er Rauf: Ac ımas ı ve es irgemesi boldur. 

Evrimin kanunlar ının acıması ve koruması nasıl işler? Kanunlar, 

elbette bunu insan gibi düşünerek, acıyarak özell ikle korumak için 

yapmazlar. Evrimsel gidişte, kanunlar ın açılış ve kapanış lar ındaki ola-

nakların, varl ık lara (bi lhassa duygulu, düşüncel i bir varl ık olan insa-

na) dert ler ine, acı larına, umutlar ına veya gelecekteki gel iş imler ine iyi 

ge lmesiy le oluşur bu duygu: "Allah bize acıdı ve bizi korudu!" 

84- Malik'ül Mülk: Mülkün ezeli ebedi sahibidir. 

Sınıflı top luma çözülen bedevi Medineli Mekkeli fakir fukara, ipotek 

alt ında yoksul laşt ı r ı lmış köylü, esnaf ve züğürt bezirganlar ın ganimet, 

mal mülk gösteriş düşkünlükler in i gördükçe; Muhammed der inden 

sarsıl ıp üzülüyordu. Kuracağı yeni İs lam medeniyet i de önceki ler gibi 

bu arsız maddiyatçı l ık içinde çökecek miydi? Sık sık ayet lerde azarla-

yarak korkutarak uyardı. Ama en şiddetlisi Enfal suresiyle oldu: "Ga-

nimet Al lah' ın ve paygamber in ind i r " keskin savaş komünizmi hükmü 

bildirilmiştir. Bu hükmü sonradan esnetmek zorunda kalmıştı, çünkü 

medeniyet i yayı l ı rken kişi mülkü gel işimini gemlemek olanaksız kaldı-

ğı gibi, bendledikçe sel leş iyordu. Gözleri doyar da belki maneviyata, 

İs lamın dedik ler ine uyarlardı... 

Muhammed ' in iyi dilekleri, Hülafayı Raşidiyn, cennet le muştu-

lanmış dört halife devri kadar, bir çeyrek yüzyı ldan biraz aşırı tuttu. 



Mekke'nin Ebu Sufyan bezirganlar ı-tefeci ler i iktidarı a lmakta gecik-
mediler ama yine de Al lah' ın, kamunun mallarını özel leşt irmeler i ko-
lay olmadı. İslam yavaş yavaş bezirganlaştır ı ldı. Muhammed' in mülk 
Al lah' ındır prensibi yelle yuf oldu, içi boşaltı ldı. 

Gerçek değişti mi? 
Aradan yüzlerce yıl geçti, azgın bezirganl ık yerini azgın f inans ka-

pital izme bıraktı. Dünya malı, Al lah malı, durmadan kişi mülküne dev-
şirildi, devşiril iyor... 

Muhammed 'den 700 yıl sonra gelen İbn Haldun; Muhammed' in 
gelenekler le: Naklen alıp kendi aklıyla sezdiklerini de gelenekler le Al-
lahçılığa tabi tutarak koyduklarını, akı l la-nakil i ayırarak gerçekler le 
koymak zorunda kaldı. Gerçek bir kez daha hatırlatıldı: Mala mül-
ke düşen medeniyetler, top lumlar çürüyüp batıyorlardı. Kamu Malına 
kollektif aks iyona, gelenekle olsa da değer veren, değeri içinde taşı-
yan göçebeler, yerleşikler durumlar ın ı bozmadıkça daha canlı ve uzun 
ömürlü medeniyetler, devlet ler gel işt ir iyorlardı... 

Muhammed 'den 1200 yıl sonra gelen Marks-Engels aynı şeyi üreti-
ci güçler temel inde, Kapitalist top lumun gelişim biçimiyle koydu, mo-
dern sosyal izmi müjdeledi. 

Ve Marks'tan sonra dünyanın üçte biri sosyalist oldu. Olaylar inatçıy-
dı. Gerçekler neyseler öylece, gidiş kanunları bilinmeli ve uyulmalı aksi 
takdirde aşırı kayıplarla uymak zorunda kalınırdı. Muhammed, gelenek-
sel olarak, her akılcı sentezini veya sentezlerini Al lah'a, dinine bağlaya-
rak ilerliyordu. Aklıyla, nakille gelen din geleneklerini ayıramıyordu he-
nüz; tersine, aklını da o skolastik din geleneğine sımsıkıca bağlıyordu. 
O zamanlar için öyleydi. Ama bütün o batini mistik gelişim içinde bile 
aklını köreltmedi. Aklı kullanmayı Allah emri yaptı. Bizim şu akıllıca ras-
yonalist geçinen kütüphane fareleri uzmanlar, erüdisyon kırkambarları, 
şüphesiz ki Muhammedi beğenmezler ama kendileri akılcı makyajlarının 
altında bin beter skolastiktirler ve yaşamdan koparak kitap kemirirken 
akıllarını törpülerler aslında; gerçeklerden uçup giderler... 

Bu yüzden, Muhammed, içinde bulunduğu tarihsel devrim dersleri-
ni Allah kanunu yapıyordu. Bizler o batıni mistik skolastik kabuğa al-
danmadan içindeki özü bulup ortaya çıkarabi l irsek dersimizi alabiliriz. 

"Mülkün ezeli-ebedi sahibi sadece Allah'tır" sözü yabana atılabilir mi? 

Sınıflı top lumun yaşanan realitesi ne olursa olsun, tarihsel akışa 
kabaca bakan temiz bir akıl, Al lah' ın, yani doğanın ve kamunun ma-
lını, varl ığını yağmal ıyor lar demez mi? Ve çocuklar bile sezmekte ge-
cikmiyorlar. Lakin sınıflı top lum çalmayı öğrettiği için eğit im şimdil ik 
kişi mülkünden yana geliştiriyor... 

85- Zülcelal î vel ikram: Azamet ve Saltanat ve ikram sahibidir. 
Evrimin azameti , saltanatı ve ikramı sonsuzdur. Yeter ki ona uyum 

getiri lsin. 



86- El Muksit: Dengelidir. 

Tarihsel determin izm kanunlar ında bir denge bulunur. En dengesiz 

deli akış larda bile, kendi denges ine daha kalıcı o turmak üzere dolam-

baçlı uzun yolları dener... 

87- El Cami: Toplayan-der leyendir . 

Tarih bir ikerek ve at layarak ilerler. Bu doğada da top lumda da ola-

gelir. Birikiş aşamalar ı dağılışı, atlayış aşamalar ı toplanışı gerektirir. 

Ve bu g iderek sayıca kalitece artarak oluşur. 

Sular buhar laş ırken dağınıktır, buhar bulut laşt ıkça toplanır. Dolu 

ve kar ve yağmur iyice top lanmış haldir. Ve donma da öyledir. 

Top lumda devr im anı top lanman ın en yoğun yaşadığı andır, Mu-

hammed bu anı bizzat teşki lat layıp gütmüştür. Kendisi başroldedir 

ama diyalektik deseler de herşeyi kendi lerine vehmeden şimdiki zıp-

çıktı kariyerist l idercikler gibi değildir; kendisi yaparken bile Al lah (de-

termin izm) istediği için, devr imsel gidişe uymak için yapar. Ve kendisi 

teşki lat landığı halde tarihsel gidişin toplayıcı karakterinin yücel iğini 

tesl im eder: "Allah toplayıcıların en yücesidir: El Cami!" 

88- El Ganiyy: İht iyaçsız-bol luk doludur. 

Evrimin kanunları hiçbir şeye ihtiyaç duymaz, bolluklar ve darlıklar 

da onun gidişi içinde oluşurlar, ihtiyaçları yaratan da gideren de odur. 

89- El Mugni: Zenginl ikleri verendir. 

Kur'an sık sık belirtir: Onlar zenginl ik mi istiyorlar? Al lah zenginl ik-

leri onlara bol bol verecek ki onun içinde boğulsunlar... (Sınıflı top lum 

daima zenginl ik ler le boğulup bata-çıka i lerlemiştir) 

90- El Mani: Engelleyendir. 

Evrimin kanunları zenginl ikler i sunduğu gibi, geri a lmasını da bilir. 

Eğer gidişe uygun, kanunlar la uyum içinde gid i lmezse, ekonomik po-

litik krizler veya kişisel ailesel an lamda yans ıyan sosyal, ruhsal küçük 

kıyametçikler önce bu uyumsuz luğu uyarırlar; yine de uyum yapıla-

mazsa zenginlikler, mutluluklar yitirilir, geriye alınır-. 

Bu gidiş içinde zenginl iklerin sunulması kadar engel lenmesi de yer 

alır. Evrim, her alanda bolluklar sunduğu kadar engel lemeler de yapar. 

Muhammed önce iyi dilekli hayal larle umut luydu. Ama umduğu 

kadar kolay olmadığını gördü. Sık sık hayal kırıkl ıklarına uğradı: İn-

san, kolay yola gelmiyor lardı . Onlar için ne kadar iyi dilekle dua etse 

de onlar, Kureyşliler, yola gelmiyor lardı . Kendi çevres indeki ler bile 

mal-mülk düşkünüydüler. Kur'an ayetleri, sık sık bu üzüntü ve hayal 

kırıklıklarını yansıtır. Peygamber yine de bunu Al lah' ın engel lediği bi-

ç imde yorumlad ı ve olayların içindeki h ikmete eği lmeye devam etti. 

91- Ed Dârr: Izdırap ve zarar verendir. 

Evrimin kanunlar ının işleyişi doğa ve top lumlarda öyle darlıklar 

ve ızdıraplar getirir ki, kanunlar iyice bi l inmedikçe modern insan bile 



bu darl ıkları göksel bir güce bağ lamadan yapamaz. Bin küsur yıl ön-

ceki Peygamber, ister istemez geleneksel (nakli) teoloj ik bilgileriyle 

her türlü darlığı A l laha bağlamakla kalmaz, Al lah fikrini bütün realite 

üzerinde geliştirir. Dini akı lc ı laştır ırken, realiteyi ve aklı da dine bağ-

lamayı geliştirir. 

O'nun bu gücüdür ki, hem dini bilince ç ıkarmamıza yard ım eder, 

belgeleri güçlendir ir; hem de dini halk içinde daha da sağlamlaştır ır. 

Al lah'ı her olaya metod olarak adım başına aklını kul lanarak uygu-

lamak bu sonucu vermiştir. 

92- En Nafi: Hayır ve yarar getirendir. 

"Her şeyde bir hayır vardır", her olayın olumlu ve o lumsuz yanları 

vardır. Kötü "şer" bir o layda bile hayır, iyilik, o lumlu luk aramak en 

azından akılcı bir yaklaşımdır. Nice diyalekt ik görüşler bile bu zıtların 

bir aradal ığını zaman zaman kaçırırlar. Hatta olayların tek yüzünde 

metaf iz ik leşme ge lenekse l leşmiş olağan işlerdendir. 

Evrimin gidişi, şerleri, kötülükleri verdiği gibi hayırları o lumluluk-

ları da getirir. 

93- El Nur: İstediklerini nur landıran aydınlatandır-. 

Evrim istediğine istediği kadar bilgi, bilim yükler. Bunları doğal 

olarak işleyen kanunları net icesinde oluşturur. Bazı bitkiler zehir, pan-

zehir yüklüdür. İnce lenmes inden bil imsel gel işmeler elde edi lecek ka-

dar bilgi, bilim yüklüdürler. Bazı insanlar da öyle, bil ime adanır lar; 

determin izm öyle istediği için... 

94- El Hadi: Murada erdirendir. 

Tarihsel gidişe uyum yapanlar bilerek b i lmeyerek istedikleri hedef-

lerine ulaşırlar. 

95- El Bedi: Örneksiz benzersiz şaşırtıcı olayların ve yarat ıklar ın 

yaratıcısıdır-. 

Kur'an'da tufanlar, mucizeler, yani mitoloj ik (efsanevi) olaylar dur-

madan sıralanır. Mitoloji, bugün bile çözümlenmeye muhtaç gizemli 

bir bilim dalıdır; ama özü vahşi ve barbar insanın yazısız tarihinin 

s imgeler le anlatı l ış ına dayanır. Yalan, uydurma anlamsız şeyler değil, 

tersine çözümlenebi ld iğ i ö lçüde yazısız tarih öncesi olayların aydınla-

nışına olanak verir 

Peygamber, bunu bi lemezdi. Ama yine de o mitolojik olayları kendi 

tarihsel devrimi aç ıs ından kul lanmayı ihmal etmez. Tufanları daima 

Kureyş tefeci leri a leyhine kullanır. Ancak hep Al lah' ın gazabı ve mu-

cizesi olarak... 

96- El Baki: Varl ığ ının sonu yoktur. Kalıcıdır-. 

Evrimin kanunları başkalaşıp gelişirler. A m a yoko lmaz lar sonsuza 

doğru uzanırlar. Ona uyum yapamayan la r gider ama o kalıcıdır-. 

97- El Vâris: Biricik Varis, Sahiptir. 



Her şey, herkes varl ığını evr ime tesl im ederek göçer gider. Evrimin 

devir daimi, ezeli ve ebedi cycle'ı sürer. Bütün miraslar onundur. O 

kanunlarıyla kendisini boyuna yeniden geniş leterek üretir durur. 

İnsan bunu her bir yan ından bildikçe uyumunu geliştirip top lumsal 

ömrünü uzatabilir. [İzmirli İsmail Hakkı, Kur'an Tercümes i - M. fi. 

Karahisari, "Ahteri Kebir" 1316] 

98- Er Reşid: O lgunluğu erişi lmezdir. 

Evrimin kanunları milyarlarca yıldır başkalaşıp gelişirken, insan ak-

lının (hiç olmazsa Hz. Muhammed zamanı) hemen hiç a lamayacağı 

bir olgunluk oluşturur. Bu olgunluk, ister istemez samedani: Soyut 

gökcül bir güce yakıştırılır. Ama bu skolast is izmde derinden işleyen asıl 

gerçek öz, evrimin milyarlarca yıllık olgunluğudur. Ve bu olgunluk, en 

az 5000 yıllık antik tarihsel devrim ve medeniyet birikimleriyle insan 

aklına, gelenekler ine yansımış bulunmaktadır-. Akıl daima o evrimsel 

o lgunluğun sırlarına ulaşmak istemiştir. Ancak güce tapacak çocuklu-

ğunu atamadığı ölçülerde aklını allahlara kaptırır. Yine de her şeye kar-

şın bilim, dinlerin, allahların baskısı altında i lerlemekten geri durmaz. 

Din veya Al lah geleneği, bilinç olarak insanda dillenir davranışlaşır. 

Veya o geleneksel bilgiler, yasaklar toplamı, insanda bilinç yer ine ge-

çer. Akı l-bi l inç gelişimi bil imsel veri lerle ve değer lend i rmeler le geliş-

medi önce. Yasaklar la kendi l iğ inden gelişti. Bilim sonradan gelişt ikçe 

bilinç bil imsel öğeler kazandı. Ama yine de evrimin tüm kanunları ele 

geçmedikçe, bilinç yüzeyse l -devrese l -çağsa l kalmaktan kurtulamadı. 

Bu durumda şuuraltı, krizcil gidiş anlar ında, ihtiyaçları ö lçüsünde 

pat layacak birikimler sakladı. 

Din, aklı ve bilimi baskı alt ında tuttuğu ölçülerde de şuuralt ına 

itildi. Zamanı ve yeri geldiğinde de yeni kuşaklarda akıl ve bilim geli-

şi m i olarak patladı. İslam dinini yaratan olayların asl ında İslam tarih-

sel devrimi o lduğunu söylemel iy iz. Bilim, o tarihsel devr im dediğimiz 

olayların içinde işleyen kanunlardan çıktığına göre, demek ki İslam 

dininin şuuralt ında akıl ve bilim bastır ı lmıştır deyişi anlamsız kalmaz. 

Veya daha zengince bir kavrayışı önermiş oluruz. 

İşte burada yapmayı denediğ imiz birinci iş, dinin altında yatan ta-

rihin madde ve ruhunu gözlere batırmaktır. Din kabuğu o tarihte bilinç 

yerine geçtiği kanunlarını yani evrimi saklı tutuyordu. 

Hz. Muhammed ' in en göksel ayet ve hadisler inde bile, en yercil 

evrim kanunlarını sezi, öz olarak yaka lamak, bu yüzden birbirlerine 

uzak düşürü lmüş olsalar bile yadırganmamalıdır -. 

Çünkü her şey evrim kanunlarıyla olup biter, hiçbir şey o kanunlardan 

ayrıca gelişemediğine göre, o kanunları arayıp bulmak en akıllıcasıdır. 

Yoksa bizler de antik tarihin ters ine; din veya nakli bil imler nasıl 

akli bilimleri şuuralt ına itmişlerse öyle, bugün akli bil imler de dini 



veya naklen gelmiş gelenek görenekler i bi l inçalt ına bast ı rmaya de-

vam ederler. 

Demek ki burada yapmayı denediğ imiz ikinci iş, şuuralt ımıza bas-

t ırdığımız dinin madde ve ruhunun, hangi kanunlar la iş leyerek beyin-

lere etki ettiğini bilince çıkarmaktır". 

Bu ve benzer işler başarı ldıkça, evr imin o lgun luğuna biraz daha 

yakın laşmış, onunla bilinçli bir al ışverişe girmiş oluruz. 

99- Es Sabur: Çok sabırlıdır. 

Tarihsel Determin izmin kanunları, insan sabrının ve aklının ala-

mayacağı bir zaman ve olaylar silsilesi içinde gerektiği yavaşl ıkta ve 

süratte gelişir. 

İnsan top lumu o luşuncaya dek yüzbin lerce yıl insan türler inin ba-

tıp çıkışı gerekmiştir. Medeniyet in ortaya çıkması için onbinlerce yıl 

gerektiği gibi, Muhammed ve Kur'an'ın temel lendird iğ i tarihsel devri-

min gerçek leşmes ine kadar geçen antik medeniyet ler ve tarihsel dev-

rimler birikimi için 5500 yıl gerekmiştir. Ve nice olaylar! 

Evrimi, bu bir ikerek sentezlere ulaşma sabırl ı l ığını kavramak ve o 

sabırl ı l ığa uyum yapmak için, evr imin gidiş kanunlarını bilince ç ıkarma 

savaşına g i rmek gerekir. Uyumun tek başına yeterl i o lamayacağı , ne 

kadar zor o lduğu ve ne kadar sabır istediği biraz olsun anlaşı lmış olur. 

Uyum toplumla doğayla birlikte olur. Bu işi başarmak ise en başta sa-

bırla durmadan ça l ışmak evr imsel bilinç ve teşk i la t lanmak ister... 

4- Hz. M U H A M M E D ' İ N BİLGE (ARİF)LİĞİ 

Dikkat edilirse, Al lah' ın güzel isimlerinin hemen tümü, insani özel-

liklerden türeti lmiş gibidir. Fakat insan gibi tan ımlanamaz. İnsanüstü-

leştirilir. Fakat bu kuru bir metafiz ik de değildir. O öyle bir Al lahtır ki, 

her yerde her şeyde işleyen, her sûrete giren, insan aklının yakıştır ıp 

tan ımlayamayacağ ı kadar güçte ve sıfattadır... Ama yine de tan ımlama 

gayreti sonuna dek gösterilir... İşte bu çelişkiler ve benzerleri, bize, 

Muhammed' in bilinci (Dini gelenekler i) ile bil inçaltında bastırı lmış ama 

kımı ldamaktan geri durmayan sezilerinin din kabuğunu başkalaştır ıp 

gel işt irecek derecede kımıldayıp ver iml i leşme özgür lüğünü yine din 

kabuğundan almayı Al lah emrine sokarak ilerleyen bir gerçekçi-deter-

minist seziler üreteci o lduğunu gösterir. Bu onun bastırı lmış aklıdır-. 

Kur'an herkese, hemen her ayette akılları kul lanmayı, iyi işleri 

öğütler durur. Çünkü Peygamber i daima aklını kullanır. Kul lanmayan-

ları azarlar, onlar adına üzülür ve onlara der inden acır-. Akıl asl ında 

tarihsel devr im kanununa (determin izme) uyumdan başka bir şey 

değildir. A m a bu, Al lah' ın emri olarak yo rumlanma aşamasındadı r; 

Peygamber ' in aklının burada Al lah gibi durmas ına a l danmamak ge-



rekir. Gerçekte asıl akıl, A l lah "bi l inc ine" bağlanmış altbi l inçle işleyen 
şi irsel leşmiş determinist sezilerdir. Şairin şiiri bilinç altıyla yarat ış ına 
benzer: Şair kelimeleri, dörtlükleri, kafiyeleri, söz uyumlar ını olayları 
bil inciyle düşünür ama asıl yaratıcı l ığı alt bilinciyle olur... 

Bunu bütün sûrelerde apaçık gös termek mümkündür. Ancak bu 
bazen pek açık bir realite hal inde herkesin görebi leceği ö lçülerde iş-
lerken, bazen kavranması güç olaylarda mist ik leşerek -sezi ler belli 
belirsizleşir- çok uzaklarda yanıp sönen yıldız parı lt ı larına dönüşür: 

"Mücade le " sûresi Hicretin 4. ve 5. yı l lar ında inmiştir. Ve mücade-
lenin kızıştığı, Peygamber in realite içinde kıvraklaştığı y ıllardır. Ayet ler 
de açıkça yerci l leşir; daha açık bir determin izm kendisini gösterir: 

Evs Kabilesi, zengince bez irganlardandı . Her konuda mücadeleyi 
f raks iyonizme sürükleyip kendi ler ine yer açarlardı. A l lah ve Peygam-
ber, onlara karşı z ılgıtlarını, pratik önlemler ini açıkça ayet leşt i rmekten 
başka yol bulamadı: 

"9- Ey İnsanlar, aranızda gizli konuştuğunuz zaman, günah, düş-
manlık ve Peygambere karşı gelme üzerinde konuşmayın; iyilik ve tak-
va üzerinde konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun." 

"10- Gizli konuşmalar şeytanın yapacağı işlerdendir. İnananlar 
üzülürler. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça inanmışlara hiçbir zarar ve-
remez. Müminler boş yere üzülmesinler ve Allah'a dayansınlar." [Mü-
câdele Sûresi] 

Peygamber açıkça f raks iyon izme çatar ve Al lah ile onları zılgıtlar, 
iyi dilekli müminlere de kalp kuvveti verir ve mücadelede birleştirir. 
Burada akıl pek ortadadır ama yine Al lah (din geleneksel bilinç) ka-
buğu içinde kımıldar ve hem ona bağlanır hem de bağlanırken Al lah 
geleneğini geliştirip akıllandırır, deterministleştir ir. 

Y ine bu zengin takımı, Peygamber le bile uluorta f ısı ldaşıp f iskosu 
legalize etmeye çal ış ıyorlardı. Peygamber bunu ön lemek için ayet il-
hamına girdi ve konuyu kurallara bağlayarak çözmeye çalıştı: 

12- "Ey inananlar siz Peygamber ile gizli konuşacağınız zaman bu 
gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin bu sizin için daha hayırlı 
ve temizdir." [Mücadele] 

Sadaka fakirlere veri leceği için, zengin takımı bu takt iğ inden vaz-
geçmek zorunda kaldı. Peygamber böylece onların içlerinde bir iyilik, 
top lumsal kardeşl ik uyandırmayı da düşünüyordu: "Bu sizin için daha 
hayırlıdır. Temizdir." Belki f raks iyon izmden vazgeç ip müminleşir lerdi. . . 
Ama daha da gizli hale gelebi lse gizli konuşmayı bıraktıklarını görünce 
bu ayeti kaldıran bir başka ayet ile durumu yumuşatt ı : 

13- "Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden korktunuz 
mu? Çünkü yapmadınız. Allah da sizi affetti. Artık namazımızı kılın 
zekat verin. Allah'a ve Peygamberine itaat edin, Allah yaptıklarınızı 
haber alandır." [Mücadele] 



Yine ilginç bir gel işt ir im de şöyle gerçekleşir: 

Ashab ' tan Evs İbn Samit; karısına "z ihar" yapmışt ı . Yani Arap ge-
leneğine dayanarak, karısıyla ebediyen ya tmama kararını "sen bana 
ananın sırtı g ib is in" diyerek bildirmişti. Bu durumda kadın kocasından 
boşanmamış oluyor ama erkek başka bir kadınla yatab i lme o lanağına 
kavuşuyordu; karısı artık kocaya "Ha ram" oluyordu. Arap lardak i er-
kek çıkarcıl ığı, tabu ve aile biçimi böyle işl iyordu. Ancak kadın evden 
dışarıya at ı l ıncayaca kadar hâlâ derin saygı görüyordu. Çünkü Arap 
barbarlığı anahanl ığa o kadar uzak değil lerdi. 

Bu yüzden kadın mücadeles in i açıkça sürdürerek Peygambere du-
rumu defalarca bi ldirerek kocasıyla arasını düzel tmesin i istedi. Pey-
gamber önce düz mantıkla geleneksel bilinçle Arap geleneğince kadını 
yanıt ladı. "Sen kocana harams ın" dedi. Ama bu problemi çözmüş ol-
muyordu; hiçbir reform get i rememiş oluyordu. Kadın, çocuklar ını öne 
sürer, gençl ik boyu hizmet ettiğini, şimdi yaşlandığı için bunu yaptığı-
nı öne sürer; Peygamber i ikna eder; Peygamber ayet alma durumuna 
girer: Akılcı l sentezi yakalar: 

1- "Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bu-
lunan kadının sözünü işitti. Allah, ikimizin birbirinizde olan konuşma-
sını işitir. Çünkü Allah işitendir, görendir" 

2- "Sizden kadınlara zihar edenler (sen bana ananın sırtı gibisin" 
diyenler) bilmelidirler ki, o kadınlar onların anaları değillerdir. Onla-
rın anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar çirkin ve ya-
lan olan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedici ve bağışlayıcıdır." 
[Mücadele Sûresi] 

Hz. Muhammed, Tarihsel Devrimin ve çağının determin izmin in 
gerçek bir yansımasıdır. Ekonomik, politik, askerci l, lider, hekim, psi-
kolog, tarihçi, şair, aile babası, dert babası, hemen bütün özell ikleri 
bi lgece veya arifçe üzerinde sentezleştirmiştir. Bilim adamı gibi değil 
ama sezileri bil ime yakın "ar i f" mertebesindedir. Dolayısıyla Al lah'a 
yakışt ırdığı özel l iklerin en insancıl seviyelerini kendinde gel işt irmiş 
bulunmaktadır. İnsanları psikoloj i lerine dek der inden anlar: 

Erkeklerin babahanl ık la azgın laşmış olduklarını yakaladığ ı için, 
"onlar çirkin ve yalan olan bir söz söy lüyor lar" diye onları azar larken 
bile yola gelme olanaklarını açık tutar, geleneksel davrananlar ı , te-
miz kalpli olanları kayırır. Yanl ış yoldan dönenlere "Allah'ın bağışlayıcı 
affedic i" o lduğunu hatırlatır ve haksızl ığa uğramış ezi len kadınların 
tarafını tutar... 

Hemen her sûre buna benzer bütünlükler le, insancıl özel l iklerle 
örülmüştür. Kendi çağında Kur'an bu yüzden bir mucize gibi karşılanır. 
Yüz lerce yıl bu yüzden evrense l leşerek ayakta kalır; geleneksel leşir. 

Yüz lerce yıl önce barbarl ıktan medeniyete geçişin teorisini ve pra-
tiğini yapan Muhammed ' in özell ikleri, mucize gibi karşı lanıp Peygam-



berleştir i lmişti. Günümüzde adım başına mucizeler gerçekleşt iğ inde, 

bunlar bilim ve akıl ışığında değerlendir i lebi ld iği için, artık "Bu Al lah' ın 

h ikmet id i r" sözleri bile ortakl ıktan çekildi sayılır. 

Bundan alacağımız ders şudur: Bi lgi-akı l-bi l im gel işt ikçe, Al lah, 

genelde din bilimi geriler. Ama bil inçaltına bastır ı larak geriler. Onu 

bilince çıkarıp kü l türümüzde sentez leşt i r i rsek top lumsal ve doğasal 

uyumumuzu zenginleştirir. 

Tıpkı bunun gibi Muhammed zaman ında da gelişen bilgi akıl ve 

bilim sayesinde, Muhammed eski İbrahim geleneğini , eski ilkel kav-

ramlıs ından kurtararak geliştirdi. A m a akıl ve bilim henüz üste çıkabi-

lecek aşamada değildi. Bu yüzden Al lah geleneği alt ında bastır ı larak 

gel işmek zorunda kaldı. 

Bu kolay değildi, çağının bütün özell iklerini kendi kişil iğinde sen-

tezleyen Muhammed, ekonomik politik ve askercil bir önder olmakla 

kalmadı. Kişisel psikolojiye bile hassasça eği lmek ve bunu gel işt i rmek 

zorunda kalıyordu. Bu yüzden Al lah' ın güzel sıfatlarını geliştirip hemen 

her sûreye yayabildi. Bu özellikleri aynı zamanda kendisinde de yansı-

mış buluyor, kendisinde de gel işt i rmekten bir an geri durmuyordu: 

Medine'ye hicretin 4. yıl ında bezirgan Yahudi kabileleri alttan alta 

hin oğlu hin muhalefet ler ini açığa çıkardılar ve açıkça Mekke bezir-

ganlarıyla (Ebu Sufyan' la) ittifaka girdiler. Peygamber 'e iki kez suikas-

te bile giriştiler. Bedir Savaşını iyi değer lendirememiş lerd i . Gönülleri 

zenginl ikten yanaydı. Müslümanlar Uhud savaşında yenil ir yeni lmez 

ihanetlerini hızlandırmışlardı. Ama Muhammed' in sosyoloj ik ve psiko-

lojik olduğu kadar askercil değer lendirmeler i ve taktikleri onları ustaca 

suçüstünde yakalamasın ı bildi. Onun iyi dilekli bu hassas yorumlu tu-

tumları, yahudi kabilelerini kendi aralarında bölmüş, tereddüte düşür-

müştü; hatta psikolojik olarak zaafa telaşa çöküntüye uğratmıştı. Bir 

iki kuşatmadan sonra kendi l iğinden denecek biçimde bu kabi lelerden 

Nadiroğulları Şam'a, Eriha'ya, Ezret'a, Hireye, Hayber'e sürüldüler. 

Muhammed a lçakgönül lüce bunun hepsini kendinden bilmedi. 

Olayları uzun boylu yorumlay ıp övünmedi bile. Objekt i f gidişin ona 

yard ım ettiğini, tarihsel devr im içinde bu lunduğunu seziyordu. Ama 

onun için bu Al lah' ın ona yol göstermesi ve yard ım edişiydi: "Haşr 

Sûresi". 

Ayet 2- "Kitap sahiplerinden (yahudilerden) bizi inkar edenleri, ilk 

sürgünde yurtlarından Allah çıkardı. Siz onların çıkacaklarını sanma-

mıştınız. 

Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar kalelerinin kendi-

lerini Allahtan koruyacağını sanmışlardı. Allah onlara ummadıkları 

yerden geldi. (Kadınlar onları Peygambere istihbarat etmişlerdi ve 

psikolojik çöküntüye girmişlerdi) Allah yüreklerine korku saldı. Öyle 



ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle mahvettiler. Ey akıl 

sahipleri ibret alın!" [Haşr] 

Bu ayette bile ki her şeyi A l lah 'a bağlamış gözükse bile, dikkatle 

yorumlanı rsa, Peygamber ' in askerci l, sosyoloj ik ve psikolojik üstün-

lüğü ve de a lçakgönül lüğü sezilir: Yahudi oportüzmini f raks iyonizmini 

en iyi izleyen ve hesabını tutup gören asl ında Muhammed'd i r ; ne dost 

ne düşman, Peygamber kadar hassas ve atik olamamıştır-. 

Ve haklı olarak haykırır: 

"Ey akıl sahipleri ibret alın! 

Hep aklını kullanır ve akıl önerir. Ama aklı, y ine de aşaması itiba-

rıyla Al lah 'a bağlar. 

O aynı zamanda sosyo-ekonomik bir liderdir. Yeni orijinal medeni-

yetinin sosyo-ekonomis in i düzenler. 

Ayet 6- "Allah'ın onlardan elçisine verdiği ganimetlere gelince, siz 

(onu kazanmak için) onun üzerine ne at ne deve sürmediniz. Fakat 

Allah elçilerini dilediği kimseler üzerine salar (onlara üstün getirir). 

Allah her şeye kadirdir." [Haşr] 

Savaşmadan alınan ganimet lere "Fey" denir. Peygamber bu olayda 

da yeni, orijinal bir sosyo-ekonomi gel işt i rmek zorunda kalır. Yahudi 

kabi lelerinde bir kısmının görülmesi olayı açıkça Peygamberler in ba-

şarısıdır. Ama bu önemli değildir; Savaş ı lmadan kazanı lması ve bu ga-

nimetlerin nasıl pay edileceği önemlidir. Peygamber burada kendisini 

ve Allah'ı öne sürerek yine "komüncü" gelenekleri, doğmakta bulu-

nan yeni medeniyet içinde sentez lemeyi amaçlar. İslam medeniyet in in 

uzun ömürlü olmasının yolunu prensipleşt irmekte bulmuştur. Düşünce 

ve davranışlar ının derinl ikler inde bunu hissederek yapar. Medeniyet-

lerin "Mal-Mülk-Sefahat ve Fuhuş içinde battıklarını bilir; hemen her 

ayetinde buna karşı cepheden saldırır. Komüncül geleneklere sarılır. 

Al lah ve Peygamber korkutmasıy la da bunu sağlama bağlar: 

Ayet 7 - "Allah'ın o kent halkından aldıkları, Peygamberine ve 

Peygamber akrabalarına,yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki 

o mallar, yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygam-

ber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının, 

Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir." [Haşr] 

Burada "Fey" 6'ya pay edilse de hemen bütünü kamu malı gibi ta-

sarruf edilir. Özellikle de kesin ve zılgıtlı şart koşulmuştur. "Ta ki o mal-

lar yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın." Bu manevi ola-

rak herkesin gönlünü Komüncül bir tutuma sevkettiği gibi; kayırmayı, 

zengini zengin etmeyi kesinlikle yasaklar. Kendisiyle birlikte sırf temiz 

inançla Medine'ye göç edenleri de yine aynı amaçla öne çıkarıp tutar. 

Ayet 8 - "Bir de o malları şu göçmen fakirlere aittir ki, yurtların-

dan ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır; Allah'ın lütuf ve rızasını 



ararlar; Allah'a ve elçisine canlarıyla mallarıyla yardım edenler. İşte 
dosdoğru olanlar onlardır." [Haşr] 

Medine yerl i ler inin (Ensar' ın) de bu pay edişten kıskanma, kin gibi 
psikoloji lere sapabi lecekler in i incelikle hesap ederek, onların gönül le-
rini kardeşçe, top lumcul luk ve hakkaniyet le doldurur. 

9 - "Ve onlardan önce o yurda [Medine'ye] yerleşen, iman eden 
Ensar, kendilerine göç ile gelenleri severler ve onlara verilen gani-
metlerden ötürü gönüllerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ih-
tiyaçları olsa dahi, yoksul göçmen kardeşlerini öz canlarından daha 
çok severler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar başarıya 
erenlerdir." [Haşr] 

Ya günümüz? Peygamberc i l mücadele, enayi l ikten başka bir şey 
değildir. Modern Peygamber ler in başarısı, top lumun külliyen eleştirisi 
o lduğu için en iyisi o tür enayi ler yaşamamal ıd ı r lar; yaşar larsa bile 
mağara lar ında sürünmel id i r ler ki foyalar ortaya ç ıkmasın.. . 

Modern top lum eskiyi mumla aratırken, asl ında, ö lemeyen ve do-
ğuramayan ama sürünen kendi sonunu böyle hazırlar. Kendi kurtulu-
şunu aydın latanlara elbirl ik göz açt ı rmayarak.. . . 

"Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, 
işte onlar başarıya erenlerdir. "[Haşr] 

Burada "Nefis cimril iği": maddi ve manevi bütün derin anlamlar ıy-
la, psikolojik ihtiyaçlar mülk- fuhuş-sefahat-başar ı ve ilh... hırslar 

O hırslar ki insanı göklere çıkardığı gibi yere de çalar; onları diz-
ginleyip top lum adına kullananlar, Muhammed zamanında başarıya 
ulaşırlar. Çünkü tarih terazis inin kefesi tar ihsel devr imden yanadır. 
Başarı çabuk gelir. Ama bu tümcede tarihin bütün konaklar ında ge-
çerli o labi lecek bir sır veya gerçekl ik de saklı değil midir? 

Top lumu (ve kişiyi) maddi üretici güçler belirler. Ama o maddi te-
melleri de insan gerçekleştir ir. İnsanlar nefislerini, kendini b i lmezse 
maddiyat ın oyuncağı olurlar. 

Peygamber gönlü, sadece kendi yurduna hapis olacak kadar dar 
milliyetçi değildir. Bilebildiği, algı layabi ldiği tüm insanlık ve yeryüzü 
için çırpınır. Çaresinin giderek evrense l leşmesi bu yüzdendir. Onun 
için nefis üzerine sezi lerinin değeri, kendi çağını aşarak günümüze 
dek uzanır. 

Demek insanı mütebahir l ikten (deryalar dolusu kitap okumaktan) 
çok, tarihsel olaylar yetiştir ir ise, o o laylardan, kişisel çıkarlar (nefis) 
uğruna kaçmak trajik sonuçları biriktirir, Peygamberc i l l iderlerin erişi-
lemezliği ve trajedi leri bir yana, büyük emekler le kurulmuş medeni-
yetlerin çürüyüşe ve yeni bir tarihsel devr imle yokedi l iş lere sürükleni-
şi çabuklaşt ır ır; sosyal devrimleri geciktirir. Elbette bu kişi mülkiyeti: 
İ l l izyonunun tarihteki potansiyel kontenjanıyla; kaçını lmaz bir gidişle 
işler. Top lum ve kişiler kişi mülkiyet ine doymadıkça, bu gidiş, bilinçli 



kollektif s istemler in içinde bile akacak kan olarak tarihin top lumsal 
damarlar ın ı zorlar durur 

Bu durumda Peygamber bilgeliği ne yapsın. 

Sosyal sınıflar ve kişiler, kendilerini tarihin akınt ıs ına karşı bilinçli 
pozisyon alabi lecek seviyeye yükse l tmek iradelerini kul lanmadıkça, 
Peygamber veya liderlerle aralar ındaki uçurum her iki taraftan da dol-
duru lamadıkça bu trajedi sürecektir. 

5- D E T E R M İ N İ Z M VE "ESMAÜ'L HÜSNA" 

M u h a m m e d ve Al lah' ı , sanı ldığı kadar mistik ve insanüstü değil-
dir. Olaylar ın içinde akıl ile psikoloj iy le birl ikte (de te rmin i zm gibi) 
dolaşır. Bunu yine (münaf ık- ik iyüz lü ler i ): Evs ve Hazrec kabi le ler ine 
mensup zengin ler i değer lend i ren ve suç üstü yaka layan ayet ler inde 
apaçık görürüz. 

Haşr sûresi 14. Ayet 

"Onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar, ancak korunmalı şehir-
lerde, surların arkasından savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çe-
kişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın ama onların kalpleri 
dağınıktır. Böyledir, çünkü onlar düşünmez bir topluluktur." 

Hatır layal ım, ayet, Al lah buyruğudur. Ama Peygamber ler in sosyo-
lojik, psikolojik ve ilh... akl ının Al lah geleneğiy le (bilinç kabuğuyla) 
sunulmasıdır. Ayn ı zamanda Al lah, i lham-rüya ve ilh... biç imlerde Pey-
gamber in beyninde sentezler yaratarak ayetlerini bildirir. Yani Al lah 
da Peygamber i de Kur'an veya İslam ile hemen her olayda kendileri-
ni de termin i zm gibi gösterirler. Al lah, her olayda işleyen determinist 
kanunlar gibidir. Peygamber ler ise, aklıyla determinizmi yorumlayan 
bir elçidir; tarihsel determin izmin yoğun bir yansımasıdır. Zaten bu 
yüzden olayların gidiş kanunlarını çok iyi sezer ve yakalar. Bunu ba-
şardığı için de kendini kutsal laşt ırma geleneğiy le Peygamber hisseder. 
Çünkü bu sezi de sentezleri kendisine Al lah' ın verdiğini yoğun laşmış 
bir gelenekle düşünür. Böylece Al lah geleneği, determin izm ile üst 
üste oturur; İnanç, kandan üstünleşir: 

"Sen onları toplu sanırsın ama onların kalpleri dağınıktır." 

Muhammed, mücadeles i yükse ld ikçe, zaman zaman, gerçek kan-
kardeş bir l iğinden de üstün olan inanç birl iğinin, büyümek ve doğ-
mak isteyen koskocaman bir cenin kadar yoğun bir güç o lduğunu 
sezer, görür. Düşmanın ve münaf ık lar ın, topluca birlik dursalar kendi 
aralar ında şiddetli ayrı l ıkların ve kişi kendi gönül ler indeki , ruhların-
daki dağınık l ığ ın, onları kasıp kavurduğunu sezer-görür. Ve bu ayetle 
senteze ulaştırır. A m a bunu O'na yapt ıran başka bir gücün o lduğunu 
da sezip tes l im edecek kadar da akıllı, dürüst bir insandır. Bu güç, 
Muhammed için Allah'tır-. 



Bu yüzden Muhammed ' i n A l lah kavrayış ın ı yüzeyse l , modern in-
sanın din allerji l i şart ıy la ele a lmak, O'nu o lduğu gibi ele a lmak 
o lamaz. 

Fetih sûresi 29. ayetten; 

"(... ) Bir ekin gibidirler ki, (Allah müslümanların) Filizini çıkardı, 
onları güçlendirdi, kalınlaştırdı. gövdesinin üzerine dikildi. Bu ekinci-
lerin (müslümanların) hoşlarına gider. Onlara karşı keyifleri de öfke-
lendirir bir duruma geldi.(...)" 

Hicret'in dokuzuncu yılı: "Elçi ler Yılı"dır. Müs lümanlar artık ordu-
laşmışlardır. Mekkeli ler Hudeybiye barışına get irecek kadar güçlen-
mişler, biraz da zafer sarhoşu olmuşlardır. Onlara Hucurat Sûresi ile 
terbiye kurallarını öğretir. 

1- "Ey inananlar, Allah'ın ve Elçisinin önüne geçmeyin... " 

2- "...Seslerinizi Peygamberlerin sesinin üzerine çıkarmayın... " 

4- "Odaların arkasından (uluorta) sana bağırıp-seslenenlerin çoğu 
düşüncesiz kimselerdi." 

17- "İslam olmalarını senin başına kakıyorlar. 
De ki: 

"Müslüman olmamızı benim başıma kakmayın. Tersine sizi imana 
ilettiği için Allah'a minnettar olunuz." 

12- "...zan'dan çok sakının. Zira Zan'nın bir kısmı günahtır..." 

Muhammed ' in Allah'ı bu denli gerçekler içindedir; yeni İs lam ol-
muş göçebelere terbiyeyi bile öğretir. Onları azarlar, sever, hoşgö-
rür, cezalandırır. Bu sanı ldığının ters ine Allah'ı determin izme daha 
da yaklaştır ır; mist ikl ikten kurtarır. Yüzeyse l bir görüş ile sanılabil ir 
ki, Al lah' ın 99 ismi veya sıfatı basitçe insanın özel l ik ler inden türeti l-
miştir. Ve Sümer 'de bulunan yüzlerce Al lah' ın özell ikleri, ge lenekler le 
İslam'ın tektanr ıs ın ın özell ikleri (99 isim) haline gelmiştir. 

Hayır ve evet. Hayır çünkü bu özellikler, bizzat Muhammed ' in "Arif: 
Bilge"cil sentezler i halinde, ayetler içine yerli yer inde kullanı larak ye-
diri lmiştir; ekletize edi lmemişt i r; sır ıtmaz. Evet. Sümerden beri gelen 
kültür, bi lhassa Tevrat ve İncil 'de yazıya geçmişt ir ama Muhammed 
ezberi değil, kendi aklını ve dürüst lüğünü bilir ve sever; doğrudan 
Hz. İbrahim geleneğini içinde duyduğu için Tevrat ve İncil'i değil, İb-
rahim geleneğini tutar. Kendi göçebe ve yer leşik karakter sentez ine 
Tevrat-İnci l değil, İbrahim geleneği denk düşer. Belki Muhammed ' in 
kervancı l ık sıralarında papaz-haham-derv iş görüş ler inde Sümer kül-
türünden yans ıma Al lah' ın sayısız özell ikleri kulağına çalınmıştır. An-
cak Muhammed, Al lah geleneğini sürekli olaylara vurduğu, her adım 
başında deneyip sınadığı ve geliştirdiği için çoktan bu nakilleri aşmış; 
Al lah geleneğini gel işt irmiş; olayların iç yorumunu; determin i zme 
yaklaştırmıştır. Geceli gündüzlü, rüyada bile yeni f ikirler üretme yete-
neğindeki beyni, her o laydan ders a lma tiryakisi olmuştur. 



Bu yüzden, öyle yüzeysel yakışt ı rmalara s ığmadığı gibi insani sos-

yal özel l iklere de pek s ığmaz. Ancak insan top lumu determin izmin en 

yüksek yans ımas ı ve aşaması o lduğu için, elbette determin izmi gibi 

Muhammed ' in Al lah' ı da insancıl top lumcu luk özell ikleri yans ı tmaktan 

geri durmaz; yine de o kalıbı hep kırıp aşmayı zorlar. İnsan ve doğa 

üstüne fırlar: 

1- "İsm-i A z a m " yani Al lah' ın birinci ismi, bütün isimlerin özel-

liklerini kendisinde top layarak insani top lumsal özell iklerin üzerine 

çıkmayı zorlar: "Hüval lahül lez i la ilahe illa hü" O, öyle bir Al lah't ır ki 

ondan başka tap ı lacak- inanı lacak bir ilah yoktur. 

Gelmiş geçmiş ilahlar bir yana, insan, nefsinin akıp tapma konusu 

yapabi leceği her şeyi men eder. Yani top lum ve madde dışına çıkar; 

insanüstüleştirir. Ama yine de her olayı güdüsüy le insan ve madde 

içindedir. Bu de termin i zmden başka bir şey olamaz. Ama Peygamber 

bunu ancak der in lerde bir ışık olarak sezip Al lah geleneğiy le özdeşleş-

tirir. Bu yüzden Sümer ve Mısır Tanrı lar ının yağmur yağd ı rmak ekinle-

re sebzelere boy artt ı rmak gibi somut dar görevler in in tan ımlamalar ı -

na s ığmaz; Sümer İnsanının soyut düşüncesi , henüz Hz. Muhammed 

kadar gel işmemiştir. Bütün teknik gelişimi yaymalar ına karşın soyut 

düşünce henüz böyle oluşamamışt ır . Veya tarihin bu kontenjanı, an-

tik t icaret yol lar ında, Filistin dörtyol ağzında üretim, temels iz soyut 

bezirganl ık yapan Hz. İbrahim soyundan gelmiş Yahudi Arap lar ına ve 

Arab is tan Araplar ına tanınmıştır. Kur'an'da geçen Peygamber ler in bü-

yük çoğunluğu yahudi Arap lar ından gelmiştir. Sadece birisi Arab is tan 

Araplar ına aittir. A m a hepsi Araptır. Adem, Şit, İdris, Nuh, Hud, Sa-

lih; bu eski ulu efsanevi Peygamber ler de Arap ataları olan semit lere 

bağlanır. Belki "Veli lerle birlikte 124 bin tane olduğu söy lenegelen 

Peygamber ler in büyük çoğun luğu da Semit lere aittir. 

Çünkü Semitler, ilk Irak medeniyet i Sümer lere karşı arkası kesil-

meyen tar ihsel devr imlere kalkışmış; irili-ufaklı kentlerden, irili ufaklı 

l iderciklerle Tarihsel devr im yapmasa da bu hayalleri kurmuş ve ge-

liştirmiş bir toplumdular. 

Bilhassa İbrahim'den sonraki Peygamberler, Semit ler in artık ta-

rihsel devr im güçler inin kalmadığı, sığınıp Peygamber ler ç ıkarmak 

zorunda kaldıkları yani soyut düşünceler geliştirdikleri bir döneme 

denk düşerler. Tıpkı üret im temels iz soyut bezirganl ıkları gibi soyut 

düşünceler i de bu İbrahim soylu Yahudi toplu luk lar ında bol işler: 

İbrahim'den sonraki Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuay-

yip, Musa, Harun, Yüsa, İlyas, Eyesa, Davut, Sü leyman, Zülküf, Uze-

yir, Danyal, Lokman, Zekeriya, Yahya, İsa Peygamber ler in, İsmail dı-

şındaki ler hepsi Yahudidir ler. İbrahim oğlu İsmail, Hacer 'den olmadır 

ve Kabe'nin kurucusu-koruyucusu arasındadır. Bu yüzden Arab is tan 



Arap lar ından sayılır. Bu soyut düşünce gelişimi içinde Sümer ler in tanrı 
özell ikleri, İbrah im'den beri tektanr ı laşarak başkalaşıp gelişmiştir. 

Muhammed Yahudi Arap lar ından değildir. Ama en az 2500 yıll ık 
bu kültürel birikimi, ge leneksel (nakli) olarak Arab is tan Arap lar ına da 
yansımıştır. Çünkü ticaret Yolu üzerinde kurulmuştur. Hicaz kentleri, 
Orta T icaret yolu üzerindeki Şam'a uğrak yeridir... 

Sümer 'den arta kalan, bu tanrı kültürlerinin sentet ik birikimleridir. 
Aynıs ı değildir. Zaten ilk Irak medeniyet i hemen bütün medeniyet ler in 
tohumlar ın ı vermiş ana medeniyett ir; Bunu bi lmeyen duymayan sağır 
sultan ka lmamış gibidir. Bunu bi ldirmek, ma lumu ilan e tmekten öte 
bir kazanç getirmiş olmaz. Kültür yans ımalar ı , her çağda, her top-
lumda ayrı sentezlere uğrayabil ir ler; eğer hele ayrı bir tarihsel devr im 
koşulları içindeyseler, Muhammed ve Hicaz Araplar ı öyle az gelen bir 
orij inalite içindeydiler. Bunun değeri çözü lmedikçe, ne Muhammed, 
ne Kur'an ne de İs lam medeniyet i kavranamaz.. . 

2- Er Rahman -E r Rahim. 

Koruyuculuğu yardımı, acıması, yönet imi her varl ığın içinde ve 
üzerindedir. İnsancı l, sosyal bir yakışt ı rmayı anlatsa bile, insanüstü 
bir soyut luk apaçık ortadır. Ve sanki Tarihsel determin izmi anlatır-. 

3- El Kuddüs: Noksansızdır-. 

Noksansız olan kimdir? Nedir? Noksansız olan sadece varl ık lar ın 
olayların gidiş kanunlarıdır. Çünkü bir teme lden kalkıp gelişirler. 

4- El Melik: Mülkü-Tasarrufu bir an yok olmuyor. 

Ölümsüz olan ve her şeyde, her yerde işleyen bir insan olabilir mi? 

5- El Bari: Yoktan var edendir. 

İnsanoğlu ancak günümüzde determin izmin kanunlarını yakala-
dıkça yoğu varedebil iyor. Ama evrimi yeniden yaratabi l ir mı? 

6- El Aziz: Mutlak Galiptir; insanoğlu boyuna yenil ir ve alçalıp 
durur. 

Ama yine de bu tan ım insan top lumunun gidiş inden yarar lanı larak 
yapılmıştır-. İnsan, determin izmin en üstün yansımasıdır... 

7- El Halik. 
Yaratt ığı her şeye kendisine özgü gücünü, özell iğini verendir. Bunu 

hangi kişi insan ve top lum insan, nereye kadar başaralabil ir. 

8- El Gaffar: A f f ı -bağ ış lamas ı en büyüktür. 
En insancıl özell ik affetmektir. Ancak Peygamber insanın bile affet-

mesi, bütün insancıl nefis pat lamalar ın, kucaklayabi lecek enginl ikte 
olamamıştır. O lamazdı da. Çünkü Peygamber de bir insandı ve hem 
de erkek düzenin in babahan geleneğini k ıramamış bir erkek insandı. 
Kaçını lmaz olarak, kadın haklarımızı erkek egemenl iğ in in hoşgörebi l-
diği: Sevgiye kadar savunulabi ld i . Kadınların şuuraltı pat lamalar ın ın 
sosyal d inamizmi ileriye götüren ipuçları olabi leceğini a lg ı lamaktan 
uzak kalacaktı şüphesiz. 



Ama Al lah (Determinizmi) nice Peygamber ler i ve insan kişileri ve 

toplumlar ı ve sayısız varl ıkları bağışlayıp geliştirendir... İnsan özel-

l iklerinden geliştiri ldiği apaçık olan bu tan ımlamada bile insanüstü 

soyut laşt ı rma da besbellidir. Ama bu soyut laşt ı rma, yine bizim din al-

lerjili "meta f i z i k " yak ış t ı rmalar ımıza uymaz. Daha çok determin izmin 

insancıl tan ımına uyar. 

9- El-Ad i l: Çok adaletlidir. 

10- El-Habir: Her şeyden haberdardır-. 

12- Es Semi: En iyi işitendir. 

13- El-Basıt: Açar ve genişletir. 

14- El Kabif: Sıkar ve daraltır-. 

15- El Haîîd: Yukardan aşağıya indirendir; 

16- Er-Rauf: Es i rgemesi-ac ıması boldur. 

17- El-Nafi: Yararl ı işleri yapar. 

18- Ed-Darr: Zararlı işleri yapar. 

19- El-Aziym: Pek azimlidir. 

20- El-Hafız: Akıl l ı tutucudur. 

Bu ve benzeri tanımlamalar, hep insani sosyal olaylardan yola çıka-

rak Allah'ı tanımlamaya, anlamaya çalışırken bile; O'nu insan-toplum 

sınırlarından ötede, doğayı da yaratıp güden olarak, bir varlık olarak 

algılar. Cömertl ik-bol luk-yönetim-yarar-zarar-ceza-ödül ve benzeri sı-

nırsızlıkları hep bu yüzdendir. Bu her özelliğinde yansıt ı lmaya çalışılsa 

da tarif ve tanımlamalarda her zaman zorluklar aşılmış sayılmaz. Biz 

bile bu yüce gidişi, Tarihsel Determinizm, Evrim gibi sözcüklerden başka 

neyle isimlendirebil iyoruz? Hatta diyebiliriz ki, Allah'ın 99 ismi öyle zen-

gin kavrayışlar sunar ki, Tarihsel yol açmış olur. Evrim'in kavranışında 

da kolaylıklara yol açmış olur. En çok şu isim veya sıfatlarda özdeşir: 

1- El Hayy: Ezeli ve ebedi hayat ile diridir. Tarihsel Determin izm 

dediğimiz Al lah, varettiği hayat ile ezelden ebediyete gel iş imiyle canlı 

bir akıştır-. 

2- El Kayyum: Her şey Evrim'in kanunlarıyla kaimdir, var olup 

gelişir veya ölür. 

3- El Ehad: Her işte ortaksız ve tekdir. Biricik yaratıcı, ö ldürücü, 

yeniden yaratıcı ve geliştirici evr imin kurumlarıdır-. 

4- El-Kadir: Evrim'in kanunları her şeyi yapmaya kadirdir; gücü 

yetendir. 

5- Es Samed: Bütün doğa ve insan top lumunun sorunlar ının çö-

zümlenmes inde başvurulacak biricik merci evrimin kanunlarıdır. On-

ların bilince çıkarıl ıp onlara uyum göster i lmesi başarı ldıkça problem-

lerimiz, ızdıraplarımız sona erer. 

6- El Vali: Bu muazzam doğu ve insan gidişini yöneten O'dur. 

Determinizmin kanunlarıdır-. 



7- Ez Zahir: O ki (Evrimin kanunları ) varlığı ve birliği sayısız delil 

ve belgelerle apaçık ortadadır-. 

8- El Batun: Duygu ve akı l larımızın tam tamına idrakinden gizli-

dir, buna rağmen yine de bütünüyle kavramaz. 

9- El Evvel ve El Ahir kanunları ilktir, herşeyden evvel ve her şey 

yok olduktan sonra geriye kalandır. 

Al lah' ın İsimleri, Kur'an'da ardı ardına s ıra lanmaz. Hemen her aye-

te yayıl ıp nüfuz etmiştir. Bazı ayetlerde özell ikle anıldığı olur. 

Haşr sûresi 24. Ayet: 

"O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler 

O'nundur. Göklerde ve yerlerde bulunanların hepsi O'nun Şanının yü-

celiğine anarlar. O, aziz ve hakimdir. 

"22-23. ayet: 

"O öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Padişahtır, mukad-

destir, Selam, mümin, müheymin, aziz, cebbar, mütekebbirdir. Allah 

ortak koştukları şeylerden uzak ve temizdir." 

Hemen her ayette, genellikle ayetlerin sonlarında Allah'ın özellikleri-

nin belirtilmesi, Tarihsel maddelerin daima herşeyi tarihsel Determiniz-

me veya evrimin kanunlarına bağlayışına pek benzer. Çünkü her gidiş 

biricik yaratıcısı olan Allah'a bağlanır. Ve bu bağlantı olayların gelişimiy-

le sentezlenerek yapı lmak alt şuuru ile gerçekleştiği için devamlı gelişir. 

Skolastik Allah geleneği bu altşuur eğitimiyle karanlıktan aydınlığa doğ-

ru ilerler ve yerleşir, olayların iç işleyişindeki Determinizme yaklaşır. 

6- İKİZ DÜŞMAN KARDEŞLER: İ S R A İ L O Ğ U L L A R I VE 

HİCAZ A R A P L A R I : M U H A M M E D ' İ N BİRİKİMİ 

Nahl Sûresi 103. ayet "Biz onların, 'Ona bir insan öğretiyor' de-

diklerini biliyoruz. Hak'tan saparak kendisine yöneldikleri adamın dili 

Acemcedir. Bu ise apaçık Arapçadır." 

Cebra veyahut Yeis adındaki bir Hıristiyan (Rum) kölenin Kur'an'daki 

ayetleri Muhammed 'e öğrettiği gibi söylenti ler in Kureyş zenginler i ta-

rafından yayı lması üzerine inmişti bu ayet. 

Kur'an topyekûn, önü ardı tutar büyük bir sentezdir; tarih konten-

jan ında geri tutula tutula d inamizm kazanmış ulu tar ihsel devr imin 

yazıya geçmiş kutsal teorisi ve pratiğidir. 

Falanca bir insan veya hoca ile okutulup dinleti l ip öğret i lecek bir 

şey değildir. Ama kim inkâr edebil ir ki, Mısır ile Irak Medeniyet ler i 

arasında soyut t icarete sıkışmış dörtyol ağzı Fil istin'de, her krizde bir 

Peygamber ç ıkarmış İsrai loğul ları 'nın, soyut fikir b ir ik imler inden, her 

uyanık Hicaz Arab' ı gibi Muhammed 'de feylozofçul nasibini neden al-

masın. İsrai loğulları Güney ticaret yolu üzerinde karargâhlaşmış Ha-



cer İsmail soylu Arab is tan Araplar ın ı nasıl düşman ikiz kardeş gibi 

gözlüyorsa; Hacer İsmai loğul lar ı torunlar ı olan Arab is tan Araplar ı da 

İsrai loğulları 'nı öyle gözlüyorlar. Haberleşip birbir ler inden yüzyı l lardır 

ders alıyorlardı. Çünkü herşeyden önce babaları bir (İbrahim) anaları 

ayrı (Sare-Hacer) iki kola İshak ve İsmail soyuna dayanıyor lardı . Ve 

bezirgan rekabet iy le durmadan didişiyorlardı; Sam Oğulları bir daha 

geri dönmemeces ine ikiye parçalanmışlardı . . . 

Bu gidiş içinde Filistin, Mısır ve Irak ana medeniyet ler in in aklına es-

tikçe kılıçla ve ticaretle çiğneyebi ldiği bir dörtyolağzıdır. Fırat-Dicle ve 

Nil'in suladığı a lüvyonlu topraklarda kurulmuştur. Bitkicil ana medeni-

yetlerin ancak ticaret dörtyolağzı olabilir Filistin. Ve oraya yer leşmiş 

Yahudiler, ister istemez iki ana medeniyet in her yandan ve her türlü 

tutsağı olurlar. Barışsal zamanlarda aracı bezirganlıkları bile bir tut-

saklıktır. Asl ında; Medeniyet ler krize girdikçe onlar da etkilenirler. Eko-

nomik sosyal krizler, tarihsel devrimleri söküp getirdiğinde, savaşçıl 

barbar akımları alt ında, dehşetl i kılıçlı ezil işlere, davranışlara uğrarlar. 

Bir yüzyıl içinde bir var olurlar bir yok olurlar. Bu varoluş ve yokoluşlar 

sırasında kim olsa feylosof olurdu. Yahudi ler de soyut bezirganlıkları 

gibi veya varoluş ve yokoluşlar ı gibi, soyut düşüncede idmanlaştılar. 

En küçük bir düşünce, ideoloji taslağını evirip çevirip mikroskop altı-

na alır gibi büyülttüler küçücük bir damlayı büyütüp hayalhaneler inde 

derya, deniz ve bulut ve yağmur yapmayı öğrendiler. Bezirganlıkları 

da öyleydi, sosyal hayatları da öyleydi. Feylozofları da başka türlü 

olamadı. Irak Mısır ana medeniyet ler i , hatta korsancıl Fenike medeni-

yetleri gibi o lamayacak kadar bu medeniyet ler in kavşak ağzındaydılar. 

Çekil ip-iti len bezirgan tefeci oldular. Ve bu medeniyet ler in yıkıl ışlarını 

mistik edebiyatlar, mitolojiler haline soktular. Sosyal ve savaşçıl her 

krizde Peygamber çıkardılar. Ama bu Peygambercikler, ne kadar bar-

bar gelenekli olsalar, ne kadar tarih öncesi gelenekli kutsal şef özellikli 

olsalar ve Yahudi 'n in kaskatı olmuş bezirgan gelenekleri dışına fır lamış 

da olsalar; "ümmet' ler i çoktan medeniyet in sınıflı top lum iğdişleri ve 

didişmeleriyle yozlaşmış delikli fıçıya dönmüştü; İsrailoğulları tarihsel 

devrim başarabi lecek kalitede değil lerdi. Üstelik karşılarındakiler, iki 

ana medeniyet disiplinli, köklü ve barbar paralı askerlerden der lenmiş 

yırtıcı ordulara sahiptirler. Bu durumda İsrail Peygamberc ik ler ine, sazlı 

sözlü telkinlerini, vaizlerini, dualarını, beddualarını tektanrı ideolojile-

rini gel işt i rmekten başka bir yol kalmıyordu. Filistin bu ideoloji gelişi-

mi için iyi bir rasathaneydi, deney merkeziydi. Her türlü medeniyet le 

ilişkili olduğu bir tefec i-bezirgan üssüydü. Tarihsel Devrim'e özeniyor 

ama bir türlü fırsatını bulup başaracak güce er işemiyordu. Ne köklü 

bir tarihsel devrim, ne köklü bir medeniyet kuramıyor ama içinde-rü-

yasında, hayalinde yaşatabi l iyordu. Filistin, malların ünlü kervanlarda 



transit geçtiği odaklaştığı bir yer olmakla kalmıyor, fikirlerin, ideoloji-

lerin de uğrak ve odak yeri olmasıyla adeta yarış ıyordu. 

Arz ve Talep kanunları en çok bu kavşakta çarpışıyor, çarpıştır ı l ıyor 

ve "Tektanr ı" gibi f iyat laşıyordu. Fiyat, en çok bu bezirganl ıkta soyut-

laşmış insanları biricik tanrı gibi etki leyebi l iyordu. Çoluk çocuğundan 

yaşl ıs ına kadar iliklere işlemiş biricik konu bezirganlıktı. Yani Arz-Ta-

lep ve Fiyat kanunlarıydı. Elbette bunu Marks gibi bilince ç ıkaramıyor-

lardı. Ama altbi l inçle sezerek piyasadaki malların akışına, sunu luşuna 

ve talep görüşüne göre f iyatların kimseye sormadan iniş çıkışlarını, 

her yerde ve her şeyde hazır ve nazır o luşunu tektanrı laşt ır ı labi l iyor 

veya o tektanrı fikrini zenginleşt irebi l iyor lardı . 

Zaten tektanrı fikri Semit ler in içinde Adem A leyse lam'dan beri 

parlayıp sönen bir yıldız fikirdi. Semit torunlar ın ın torunları olan İsrai-

loğulları birlerce yıldır yan ıp-sönen bu yıldız fikri Hz. İbrahim ataların-

dan almışlardı. Filistin, üç antika medeniyet in (Irak, Finike, Mısır'ın) 

buluşma noktasıydı. Bu yıldız fikir, bu üç medeniyet in çoktan komik-

leşmiş çok Al lahları karşısında kutup y ı ld ız laşmakta gec ikmeyecekt i . 

Her krizde bir Peygamber yaratmakta ge lenekse l leşmiş İsrai loğul la-

rı her Peygamber ile çoktanrı ge lenek ler inden tektanrı ge lenekler ine 

doğru, başka medeniyet ve kavimlere bakıl ınca adeta koşar adım ge-

lişiyordu. Musevi ve İsevi dinleri böyle yaratıldılar. Ulu bir tarihsel dev-

rimi iş lemedikler i ölçüde yereldi ler ve İsrai loğulları kadar küçüktüler. 

Ama İsrai loğulları bir kez Filistin'de tutunup bezirganl ıkta soyut laş ınca 

habbeyken kubbe yapıldılar. Gerçek bir tarihsel devr imden daha çok 

ses çıkarır hale getirildiler. Kervanlarla Fi l istin'den Fenike'ye, Mısır'a, 

Irak'a, Suriye'ye, Hicaz'a, Yemen 'e her gidişte ve buralardan Filistin'i 

uğrak yapan kıtalararası o lmuş her kervan gel iş inde, bu fikirler bezir-

ganlığın psikolojik gel iş im yayı yapı larak göklere çıkarı l ıyordu. Ama 

binyıllar içinde o fikirler başka şeyi söyler, İsrai loğulları başka şeyi 

yapar ve işler oldular. Medeniyet iğneli fıçısı Fil istin'de ve her gittikleri 

yer lerde yozlaşıp kokuştular. Yeni bir tar ihsel devr imin rüyasını dahi 

göremez, Peygamber dahi ç ıkaramaz oldular. Kendi ler inden umutları-

nı bile kestiler. Varl ığı bile işkil l i-şüpheli olan İsa Peygamber ve öğüt-

leri, İsrail oğul lar ının barbar gelenekler ini Peygamber ç ıkaramayacak 

kertede yit irdiğinin kanıtı oldu. Ama Yahudi bu, umudunu keser mi? 

Beynini iş letmeyi öğrenmiş; akıl, sentez yol larını açıp idmanlaşmış bir 

kez; durmaz gelişir. Fikirleri de umutları da canlandıracak bir yol bulur 

ama ne kadar. Bezirganl ığın elverdiği kadar. 

Bu azim ve umutla ve bezirgan yoklayış la ikizkardeşi Hicaz 

Araplar ı 'n ın içine girmiş onlarla kendi içinden ç ıkamayacağın ı İsa ile 

birlikte anladıktan yüz lerce yıl geçmişt i . Kendis inden umudunu kesse 

de Güney Ticaret yolu üzerindeki Hicaz'dan umutlandı.. . 



Yeni umutlar canlandırdı. Yeni Peygamber in Hicaz Araplar ı içinden 
çıkacağı müjdesini vermişt i bile: Bu hemen her din adamın ın ağz ında 
tutamadığ ı bakla o lmuştu: 

61. Saff sûresi. 6. Ayeti: 
"Meryemoğlu İsa da: "Ey İsrailoğullan, ben size Allah'ın elçisiyim, 

benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ah-
med adında bir elçiyi müjdeleyici olarak geldim demişti. Ama o müj-
delenen elçi apaçık deliller getirince, bu apaçık büyüdür dediler." 

Bu söylenti Hz. Muhammed 'e kadar yankı landığ ına göre, varın Ya-
hudil iğin halini siz düşünün. Yeni ç ıkacak Peygamber in ismine varın-
caya kadar müjdeliyor, açıkça Hicaz Araplar ın ın içinde Peygamberl iğ i 
kışkırtıyor, onu ar ıyordu. Çünkü Hicaz, Güney ticaret yolu üzer indey-
di. Ve o yol henüz işlek değildi. Hicaz Araplar ı bu yolu açsalar, İs-
rai loğullarının kârı ne olabi l irdi? İsrai loğulları bezirganl ıkta ve soyut 
düşüncede evrensel f ikir lere ulaşmışlardı; kendilerini Hicaz Peygam-
berliğini yöneteb i lecek güçte buluyorlardı. Yöne temese le r de dümen 
suyunda gidip bezirgan karlarını arttırabil ir lerdi. Bu kapital izmin ilk 
yı l larda koca geri Asyal ı ve Afr ikal ı devr imci l iderliklerin ardına sığınıp 
o ülkelerde sömürü işine bakışına pek benziyordu. 

Ama Hicaz Arapl ığ ı , İsrai loğul ları 'nın umduğu ve sandığı gibi ken-
dilerine benzer açgözlü lükte ç ıkmadı. İsrai loğul lar ının manevi edebi-
yat ve masal lar ına daha fazla değer verdi. Gerçek mut lu luğun malda 
mülkte değil, kardeşçe kurulmuş kol lekt iv izmde o lduğunu sezen yeni 
Peygamber (Hz. Muhammed) ve savunucu çekirdeği; Sahabeler i ve 
yardımcı lar ı: Ensar; açıkça dünya mal ına-mülküne düşman ilkel ko-
münist maneviyatçı lar ıydı lar. Rızkınızı t icarette arayın ama azıtmayın, 
Fakiri fukarayı kollayıp, kardeşçe birlikte, zenginl iği değil İslamı yü-
celtip bütün insanlıkta yükseltt in, diyorlardı da başka şey demiyor lar-
dı. Bu yücel iş, açıkça Muhammed ve arkadaş lar ına zenginl ikten daha 
tatlı mutluluklar veriyor ve getir iyordu. 

Yahudi kabileleri (İsrai loğulları bölükleri) bunu an lamakta gecik-
mediler. Bedir savaşındaki Enfal sûresinin birinci ayeti, açıkça savaş 
komünizmi keskinl iğinde, iki yanı keser kılıç gibi, müs lümanlar ara-
sına sızmış Yahudi kabilelerin (Evs, Hazreç) o mal, mülk umutlar ının 
ortasına inivermişti. Ama önce yutkundular, nefeslerini tuttular, belli 
etmediler, çünkü zafer Muhammed 'den yana gel iş iyordu; ne olur ne 
olmazdı. Sonra Uhud savaşında yenilgi Muhammed taraf ına gel ince 
azıttı lar ve el a lt ından yürüttükler i f itneliği açıkça Mekkel i lerle bir-
leştirdiler: Muhammed 'e karşı Ebu Sufyan' ın taraf ına geçtiler. Ama 
başaramayınca sürülenler onlar oldular. 

Sonunda ne oldu? Tefec i-bez i rganl ık azg ın laşması yar ım yüzyı l 
içinde üste geldi. Ama antik tarih böyle i lerl iyordu: Tarihsel devr im-
ler ölen medeniyet cenazesini kaldırıp yer ine yenisini kuruyor veya 



canlandır ıyor lardı. Ve her yeni kuruluş, tarihi bir adım daha ileriye 

sürüklüyordu. İslâm medeniyet i de çöktü. O'nu Anado lu Selçuklular ı 

ve Osmanl ı lar yeniden canlandır ıp 20. yüzyı la kadar taşıdılar. Böylece 

İslamlık, Güney Ticaret Yo lu 'ndan haşmetle i lerleyerek tefeci-bezir-

ganlığın evrensel çağını açıp gel işt irmiş oldu. 

Ama Muhammed ' in o ilkel komünist prensipleri Al lah' ın değiştiri-

lemez kutsal buyruğu yapma gücü o lmasaydı , İslamı tekrar tekrar 

canlandır ıp yaşatacak temiz ülkücü insanlar pek bulunamazdı . Veya 

o ülkücü gaziler İslamı canlandıracaklar ına, kendilerine uygun düşen 

başka fikir leri bulup geliştirir lerdi. Tıpkı Muhammed ' in yaptığı gibi... 

İşte böyle; Avrupa 19. yüzyılda onca "dahi" yetiştiren kültür ve dev-

rim atılımlarına sahne olmuş ama devrime varamayınca ikinci enter-

nasyonal kocakarıları türemişti. Kautsky kocakarıları bi lerek-bilmeyerek 

Rusya'da devrimi ön görüp, Lenin'i kendi elleriyle işaret edip yetişmesi-

ne olanak vermişlerdi. Ama Lenin kendi bildiği yoldan devrimi başarınca 

hepsi sosyal emperyalist kesilivermişlerdi. Lenin'in doğrudan Marks-

Engels'i kendi orijinalitesine göre kavrayıp uygulayışı gibi, Muhammed 

de İbrahim geleneğini, İsrailoğullarının biriktirişlerinden de yararlana-

rak doğrudan kendi Hicaz orijinalliği içinde kavrayıp uygulamıştı. 

Ama o, binyıllar, yüzyı l lar boyu Peygamberler, masallar, esatir-

ler dolusu yeniden yeniden birikişler o lmasaydı , Hz. Muhammed de 

Kur'an da bu denli "Muc izev i " sentezler ine ulaşamazdı. 

Elbette tarihi yürüten f ikir ler değildir; asıl maddi temel: Aç ı lma-

yı ve gel işt ir i lmeyi bekleyen Güney Ticaret Yolu üzer inden gel işecek 

Hicaz Araplar ın ın sınıflı top luma geçişi Tarihsel devrim görevler iydi. 

Sosyal görevler, tarihin, toplumlar ın başkalaş ım iht iyaçlar ından do-

ğarlar ve yeni top lumsal başkalaş ımlar ı getirirler. 

Fakat bu başkalaşımlar, canlıların görev değişimleriyle gelen organ 

başkalaşımlar ından apayrı sosyalite başkalaşımlarıdır. İnsan beyni son-

suz gelişimli düşünce-davranış üretecidir. Hangi sosyal görevler ortamı 

içinde bulunuyorsa ona uygun düşünceler bulur ve üretir. Düşünceler 

olmadan ve dillenip teşk i lat lanmadan sosyal görevler başarı lamaz. Bu 

yüzden fikirlerle görevler içice işlemekle birlikte, çoğu devrim sıçrama-

larında kendini belgelere kavuşturduğu gibi, f ikirler daha önce özgür 

beyinlerde kanatlanıp tarihsel görevlere ışık tutarlar. Kitlelerle, liderler 

ve fikirler arasında böylesine hiyerarşik bir bağ bulunur. Devrim ceni-

ni önce Teorik olarak Marks-Engels' ini veya Lenin'ini bulup tohumla-

nır ana rahminde. Sonra o doğru düşünceler etrafında çekirdekleşip, 

cepheleşir. İslam tarihsel devrimi de öyle olmuştur. Önce fikirler, tıpkı 

A lmanya 'da, İngi ltere'de, Fransa'da birikmesi gibi Filistin'de İsrailoğul-

ları Peygamberci l ik ler iyle birikir; hatta adeta sentetik haplar haline ge-

lirler. Yeterki O'nu yutacak barbar okuma yazma bilmese bile, dürüst, 

uyanık, yiğit ve hakyemez toplumcu olsun. O fikirler adamını bulur 



bulmaz, yeni bir tarihsel görev orijiniyle yanıp duran Hicaz kankardeş 
Araplar ını Hz. Muhammed' in peşisıra tutuşturup alevleştiriverir. 

Hz. Muhammed önce teorisini yapıp devr ime sonra atı lmamıştır. 
Kendisini teoriyle birlikte devr im içinde buluvermiştir. Teorisi: Ayetler i 
devr im pratiği içinde savaşırken gelişmiştir. Bu yüzden Hz. İbrahim' in 
Al lah geleneği ve İsrai loğul lar ı 'nda oluşan sentet ik f ikir ler, ezber len-
miş son skolastik kutsal paragraflar o lmaktan çıkmış, Hicaz bedevi le-
rinin bile kavrayabi leceği somut medeniyete orijinal geçiş düsturlar ı 
haline gelmiştir. 

Muhammed, İsa kadar hassas; Musa kadar keskin; Yusuf kadar 
cinsel yasakl ı; İbrahim kadar şefkatli ve sabırlı; Davut kadar savaşçı; 
Yunus kadar maceracı, Sü leyman kadar kuş dil inden anlar ve kadınse-
ver, insansever; Hacer ile İsmail kadar maceracı; Sü leyman kadar teş-
kilatçı ve öksüz; Nuh kadar babacan ve atahan, Lut kadar çaresiz ve 
yalnız; Şuayib kadar adalete yatkındır. Yaşadıkça bu özell iklerini geliş-
tirir... 50 yaşlar ına geldiğinde artık Miraç manevi merdiveniyle göklere 
yüksel ip Al lah' ın Levh-i Mahfuz'unu (Ana kitabını) görecek, Peygam-
berlerle tanışıp sentez olacak kadar; Al lah' ın kelamını kendis inden işit-
mek üzere Sidretûl-Münteha'y ı (bilgilerin sonunu) aşacak ve cennet ile 
cehennemi gezecek kadar "Arif": Bilge kişiliği sentezleştirmiştir.. 

Uzun sözün kısası: İsrai loğulları yüzyı l lardır ununu eleyip çoktan 
eleklerini duvara asmışlardır. Tarihsel Devrimi bırakal ım, ayakta du-
rabi lecek insancıl komün özlerini bile yit irmişlerdir. Din ideoloji lerinin 
içi boşalmış kuru yalan dolan halini almıştır. Ama Hicaz Araplar ı belki 
cahil ler ama barbardır lar; yani insancıl kollektif aksiyon; komün özle-
rini taptaze taş ımaktad ı r lar ve Güney Ticaret yolunu açarak evrensel-
leşebi leceklerini sezecek kadar uyanık, maceracı ve ülkücüdürler. Bu-
nun için İsrai loğul larını aratmayan zengin Kureyş Uluları yer ine, daha 
maneviyatç ı ve insancıl (komüncül) kalan züğürt bezirganları, fakir 
fukaraları ve göçebe çöl bedevi lerini der leyecek bir lider Peygamber 
gerekir o kadar. Muhammed buna en uygun kişi olur. 40 yaşına dek 
herkesin ciğerini okumuş, kendine güvenli; fakirlil iği de zenginl iği de 
cesareti de korkaklığı da görüp denenmişt i r; İsrai loğulları Peygam-
berl iklerinin sentezini (bilgisini) de İbrahim atasının gelenekler in i de 
içinde duyabi lecek o lgunluğa erişince, Kureyş ulularına meydan oku-
mak üzere Safa dağına çağırır onları... 

7- İNSAN BEYNİ VE HZ. M U H A M M E D REJİMİ 

İnsanoğlu (beyni) nedense daima güce tapmıştır. Buna küçükbur-
juval ık deyip geçebil ir iz. A m a geçmemel iy iz . İnsan neden bi lmeyenle-
rin üzerinde u lu laşmak ister? Bi lmeyenler neden bilenleri Peygamber-
leştirip ululaştır ır lar? Sadece aralar ındaki uçurumcul eşitsiz gel iş im-



den ötürü mü? Uçurumcul eşitsiz gel iş im nedendir? Hepsi turhall ı bir 

halli insan değil mi? Bu ve benzeri soruların yanıt larını burada arama-

yacağız. Ancak konumuzun insan beynini işki l lendir iş inden veya insan 

beynine atıf yapan sorular ından da daha fazla kaçamayacağız . 

İnsanoğlu için veya insan beyni için de diyebiliriz, "yeni lmiş yenil-

miştir". İnsan beyni yeni lenlerle pek i lgi lenmez. Yeni len yeni lmişt ir; 

galiplere bakar ve peşine düşer. Bizim gibi pek azı da yeni lmişler in, ye-

nilgilerin peşine düşer; hastası olur desek de pek yanlış olmaz. Neden-

leri üzerine burada gi tmeyeceğiz. İslam medeniyeti veya Hz. Muham-

med rejimi de kendis inden önce gelip geçmiş medeniyet ve rejimler 

gibi çökmüş, güneşi solup gitmiştir. Peygamber (ve Kur'an'ın) biricik 

dileği ve çevresi bunun üzerindedir ama her şeye rağmen o güneş 

batmıştır. Çünkü tarihin deli seli tefeci-bezirganl ığ ı evrensel leşt i rmek 

üzere akmaktadır. Bu İs lamiyet in evrensel l iği gibi dursa da o bayrak 

altında tefeci bezirganlığın azgın laşması saklıdır. Bu kimsenin suçu ve 

işi değildir. O işleri determin izm insanlara işletir. Ve İslam kol lektiviz-

mi, maneviyatı o maddi temel ler henüz yüksel i rken parlayabilmiştir; 

temel ler in o bayrağa ihtiyacı kalmayınca, tefeci bezirgan yapı, evren-

sel ihtişamın şaşaasını, sultasını gösterir. Ama o kol lektivizim söndük-

çe, o ihtişam da sulta da müthiş katostraflara yıkıl ışlara uğrar. 

Bu Muhammed ' in , Kur'an'ın veya İs lamın suçu değildir. Ant ik ta-

rihte tarihsel devr im sırası bu kez göçebe rönesanslar ına gelmişt ir o 

kadar. Doğuda, göçebe Moğollar ve Türkler, İs lam medeniyet in i hem 

öldürürler hem rönesansa uğratırlar. Batıda, Afr ika kuzeyinde Berbe-

riler aynı şeyi yaparlar. İbni Haldun o İslam ölüş ve dirilişleri içinde ve 

bir ikişlerinde "Tarih Bi l i mi "n i yapar. Kendisi i l iklerine dek müs lüman 

olduğu için İs lam medeniyet in i kayırmaz, yıkıl ış ve diriliş kanunlarını 

o lduğu gibi arar, bulur ve koyar. 

Biz ondan yüz lerce yıl sonra bile onun kadar tarafsız, laik olabil iyor 

muyuz? Ne gezer! Sağlar, koyu bir İs lam tapıncı ve Nihi l izmiyle ve bir 

o kadar da bezirgan ik iyüzlülüğüyle kudurup kudurtulurken; sollar da 

ateist afur tafurları ve tafralarıyla konunun üzer inden atlayıp geçiyor-

lar veya geçtiklerini sanıyorlar. 

Oysa İslam Türkiye'dir, Türk iye İslam'dır. Ve Cumhur iyet 

Türk iyes i 'n in toprak ekonomis i olsun, köylülüğü olsun oradan çıkage-

lir ve başkalaşır durur. 

Bu yüzden yeni lmiş olmasıy la biraz daha fazla i lgilenebiliriz. Belki 

gelecekteki zaferler in kalitesi bu i lgi lenişlere daha fazlaca bağlıdır". 

Sosyal sınıf ların ü lkemizde modern başkalaşımlar ı gecikt ikçe, pro-

letaryayı savunma ve öz leme duygular ın ı hep birlikte parlatıp şişirmiş 

olabiliriz. Oysa proletaryanın da sosyal sınıfların da alt ında yatan hep 

bir halli insandır. İnsan ise beyin ile güdüm bulur ve var olur. Demek 



biraz da bu açıdan geri lere dönersek, sosyal sınıf büyüleniş ve illüz-
yonlar ımıza (büyület iş ler imize) terapi yapmış olabiliriz. Unutuyoruz 
zaman zaman; ne de olsa sosyal sınıflarla birlikte proletarya da kendi 
eliyle kendini ka ld ı rmayacak mı? O zaman geride ne kalacak? Sadece 
insan! İnsan ne ile kendini yönetecek? Beyniyle! Bunu an lamayacak 
bir şey yok. Ama sanki sosyal sınıf ve proletarya kavramları beyninin 
önüne geçmiş gibi o lmuyor mu? Bazan beynimizi bir i l lüzyon ele geçi-
rebilir. Bu determin izmin bir oyunudur elbette. Peki o zaman ne yap-
malı? Hep daima top lumun gidiş kanunlarını en derinlerdeki temel le-
re kadar inip aramayı sürdürmel iy iz. Şüphe, bilimcil kuşku, akl ımızın 
bekçisidir. Şüphe bekçimiz ise beynimiz determin izmin binbir çeşnisi 
ve rengiyle zengin leşmesiy le ayakta durup uyanıklaşabil ir. 

İnsan beyni gelişimi itibarıyla, sonradan öğrenmeye muhtaç do-
ğar. Organik olarak ne denli öğrenmeye yatkın hatta hiçbir canl ıda 
görü lemeyen, neredeyse doğar doğmaz düşünmeye ve konuşmaya 
yetenekl i olsa da sonradan öğrenmek zorunlu luğu ile maluldür. İşin 
garip veya şaşırtıcı yanı, yaşadığı top lum biç imler inden daha yavaş 
ve sonradan gelişir. Üretici güç lerden bi lhassa teknik, toplumlar ı alıp 
Üsküdar' ı aşırır, insan beyni neredeyse çoğu zaman apışıp kalır. Ama 
yine de insan beyninin kanatlanışı o lmaksız ın hiçbir gel iş im damga-
lanmamış o lamaz. Bu şaşırtıcı ve ilginç olduğu kadar ibretlerle dolu 
maceranın, biz konumuz bakımından, yavaş öğrenmeler le dolu yanı-
nı, Muhammed ' in gel işimi ve tektanrı fikri aç ıs ından ele alal ım. 

İnsan, beyninin gelişimi açıs ından öncel ikle pratik (öğrenmeye 
mecbur) bir varlıktır. Ama bunun hemen yanıbaş ında da şaşı lacak 
kertede yani öğrendikçe, teori yapmaya da yatkın bir varl ık o lduğu 
ortaya çıkar. Biraz uyanık ve yetenekl i beyin, duru olduğu ölçüde, 
medeniyet in kakafoni ler iyle iğdiş ed i lmemişse, tüylerini diken diken 
edecek yeni f ik ir lere u laşmadan yapamaz. 

Şöyle de diyebil ir iz: Medeniyet, yaşanan güncel determinizmdir. 
Ama güncel olan, eski tarih öncesi kankardeş komüncül top lum bi-
çimlerini ve gelenekler in i dümen suyuna soksa da onların insan bey-
nindeki etkilerini kolay kolay yok edemez. İşte bu çelişkinin, ilkel sı-
nıfsız komüncül gidiş ile sınıflı medeniyet gidişinin yaman diyalekt ik 
güreşinin beyinlerdeki yans ımalar ı insanın kendisini bile şaşkına çevi-
ren ileri keşifleri, buluşları getirmişt ir ve getirecektir. 

Beyin'in eski ile yeni determin izmin bu yaman çarpışmalar ıy la 
ulaştığı sentezler (keşifler), gerçekte sadece topyekün tarihsel gidiş 
kanunlar ının kendisini ifade edişi olur. O, insanı veya insanları, kendi-
sinin elçisi (Resul'ü) veya Peygamber i (Enbiya'sı) veya iyi kutsal kulu 
(Nebi'si) veya Peygamber yarısı olan Veli'si haline getirir. 

Yani asıl egemen olan şey tarihsel determin izmin doğacı l ve top-
lumcul topyekün akış ından (kanunlar ından) başka bir şey değildir. 



Beyin bunu her çağda farklı derecelerde farklı literatürlerle kavrar. 
Bir başka deyişle, şuur ve altşuur çarpışma ve yansımaları , giderek 
bilinç dediğimiz şuursal aydınlanmayı, altşuur karanlıklarına karşı üste 
getirir. Ancak şuuraltı veya bilinçaltı dediğimiz karanlıklar, öylesine eski 
determinizmler le yazılı, uyuyan veya pusuya yatmış katmanlardır ki, 
ölü fosil ler ile kar ışt ırmamak gerekir. Altbi l inçlerimiz doğa ve insanlık 
tarihi kadar eski belirlendirişlerle (determinizmlerle) yüklüdürler. Umul-
madık zaman ve yerde umulmadık ifadelerle ortaya çıkarlar. Bilinç diye 
ortaya çıktıklarında bile, o ifadelerde bile, bilinçaltı henüz tam anlamıy-
la aydınlatamadığı ölçülerde altşuur etkileri sürer gider. Altbi l inç veya 
bilinçaltı sözü bile, gerçeklerinin sezilişini ifade eder belli ölçülerde. 

Beynin dinleri yaratışlarında da böyle olur: Aslında beyin meraklıdır-. 
Öğrenir, öğrendiklerini sürekli zıtlaştırarak çarpıştırır. Ve yeni sentezlere 
(keşiflere) ulaşır. En çok da yaşadığı evrenin doğasını ve toplumunu an-
lamak yorumlamak ister. Çünkü günlük yaşantısını huzur içinde yoluna 
sokmak üretmek ve üremek zorundadır. Yanlış veya doğru mutlaka bir 
yoruma ulaşacak, sonra giderek yeni yorumlarla değiştirecek ve bunu 
inanılmaz bir uykuda gezerlikle farkında bile olmadan yapacaktır. Çünkü 
günlük üretim ve üreyim ihtiyaçları müthiştir; O'nu peşisıra sürükler du-
rur. Böylece beyinde (bilinç ve altbilinçte) boyuna müthiş bir karmaşayla 
ama gerçekte determinist bir hiyerarşiyle birikişler sürer gider. İşte o 
birikişleri şu veya bu şekilde herhangi bir çağda yaşadığımız dünyayı, 
doğası ve toplumuyla yorumlama ihtiyacı beyindeki yerlerinden oynatıp 
su yüzüne çıkarır. Çoktanrı fikirlerinden tektanrı fikirlerine geçişte de 
aslında etkili olan yaşanan toplumsal geçişlerdir. Yaşananlar beyinlerde 
bilinç ve altbilinçte yansırlar. Ama henüz vakit dolmamışsa, ki dini fikir-
lerde bu böyle olmuştur; o gün için dini fikirler bilinç gibi ortaya çıkmıştır-. 
Çünkü eski fikirler olan çoktanrı yaşantısı ve fikirleri artık yeni toplum 
biçimleri akışıyla gerilerde bırakılmış; yanlışlıkları komik düzeylerde ifa-
desini bulmuştur. Tektanrı fikri mucizevi bir görüş, yönetim ve bilinç gibi 
durur. Ama gerçek determinizm, henüz kanunlarıyla olsun tamamen ay-
dınlanmadıkça bu da altbilinç etkilerini içinde bolca taşıyan, o aşamanın 
bilinç kabuğu olur. Çünkü toplum ve doğanın evrimsel ilerleyişi eski çok 
Allahlı determinizmi ve fikirleri bir adım da olsa geride bırakmış; yenmiş 
ve kendi ifadeleriyle (tektanrı simgeleriyle) de olsa bilince çıkarmıştır. Bu 
elbette gerçek bilinç değildir. Gerçek bilinç gidiş kanunlarının aydınlatıl-
masıysa, o aydınlatmaya ulaşıncaya kadar tarihsel determinizm kendi-
sini bu şekilde aşama aşama ifade etmek üzere etkilerini sürdürecektir. 
Burada hem bastırılmış olan bilgileri (asıl etki eden gerçek determinizmi) 
bilinçlere çıkarmak gelecek kuşakların işi olarak kalır. 

As l ında insan top lumunu determine eden doğacı l ve top lumcu l 
gidiş kanunlar ı veya topyekün doğa ve insan olaylar ının akışını ifa-
de eden tar ihsel determin izm, hem bilinç hem de altbi l inç akış ımı-



zı belirler. Bu yüzden gerçek an lamda bil ince ç ıkaramadık lar ımız , 
bi l inçalt ımıza bast ı rd ığ ımız de te rmin i zmler im iz olur. Yani her insan, 
bi l incinde o lduğu gibi, b i l inçalt ında da tar ihsel determin izmler imiz i 
saklar ve işler. 

Bu yüzden büyü, fal, kehanet, burç, din ve benzeri bilinç s imge-
leri gibi duran ifadelerimiz, tarihsel determin izmin belirli top lumsal 
gel iş im aşamalar ın ı yansıtt ığı gibi, aynı zamanda, bi l inçalt ımız da bu 
simgeler i , yorumlar ı söyleten determin izmler in etkilerini barındırır-. 

Bu etkiler, yaşanan top lum biçimlerine göre durmaks ız ın bilinç yü-
zeyine ç ıkmak ve kendilerini ifade etmek için fırsat kollarlar. Bu, insan 
top lumunun kendisini yen iden üretmesi için e lzem olan üretimi ve 
üreyimi için kaçını lmaz bir zorunlu luktan kaynak alıp gelişir. 

Top lum kendisini üretirken ister istemez hayatın yorumlanış ın ı da 
yeniden ve yen iden üretmek zorunda kalır. A m a bu üretiş gerçek bir 
bilinç o lamadıkça, daima bil inçlere çıkarı lması gereken determin izmin 
bilinçaltı etkileri sürer. 

Burada önemle üzerinde durmamız gereken şey, bu bilinçaltı etki-
lerinin bilinç sembol ler i gibi duran ama kendi içinde bilinçaltı etkilerini 
de barındıran bilinç kabuğu yerine geçen din gibi benzeri ifade ve 
yorumlar ın determin izm açıs ından ne an lama geldikleridir. 

Bu rüyaların yo rumundan çok daha köklü, derin, yaygın gelecek ile 
bağlantıl ı olsa da sistematik olarak rüya yorumlar ına pek benzer. Rü-
yalarda da bilinç bilinçaltı çarpışır durur ama rüyalardaki bilinç gerçek 
bilinçle pek ilgili değildir. Veya o bilinçler de tüm bilinçaltının işi olurlar. 
Ve rüya bu haliyle tümden determin izmin bilince çıkarı lmasını gerek-
tirir. Bunun gibi dini ifadeler de tam bilinç olamadıklar ı , determinizmin 
bilinçaltı etkileri oldukları için determinist kanunların bilince çıkarı lma-
sıyla aydınlanabi l ir ler; dinlerin Peygamberler in şuuraltı budur... 

Bu durumda bilinç hayatın oldukça ger is inden gelir. Hayat dediği-
miz evrimci l determin izm, insan top lumunu doğanın doğal bir eki ola-
rak yaratıp, hayvanlar a leminden çıkardığı gibi, sosyal hayvanl ıktan 
da ç ıkarmak üzere o lgunlaşt ı rmadıkça beyinler imizin hayatın gerisin-
den gelişi sürüp g ideceğe benzer. 

Bilinç sandık lar ımız ın gerçek bilinç olmadığını , sadece determiniz-
min rüyasal sembol ler ine benzer, top lum biçimlerinin aşamalar ına uy-
gun ifade simgeleri o lduğunu ne zaman ve nasıl çözümleyebi l i r iz? Ve 
o zamana kadar beynimiz hep geriden gelirse iş işten geçmeden bunu 
nasıl başarabi l i r iz? Bunlar ş imdi l ik konumuz dışı 

Elbette determin izmin işleyiş kanunları tümden bil inçlere çıkıp in-
san top lumu buna uygun teşki lat lanabi ld ikçe bu sorunlar aşılabilir. Ve 
kayıplar ş imdiden göründüğü kadarıyla kesinlikle az o lmayacağa ben-
zer. Determinizm, insanları nasihatler le o lamazsa musibet ler le kendi 
yoluna sokar.. 



İnsan beyn in i n ev r imc i l d e t e r m i n i z m e gö re g e c i k e r e k b i l inç len iş i , insan 

t o p l u m u n u n her k i ş i s inde y a n s ı y a n " ö m ü r " l e r d e de kend i s i n i göster i r . 

İnsan beyni yaşadığı toplum biçimini öğrenip ona az çok bilinçle-bi-

linçaltıyla uyum yapıncaya kadar, insan ömrünün yarısından fazlası ge-

çer. Bu gecikiş "dahi"ler için de "yetenekl i ler için de geçerlidir. Onların 

farkı kaliteli yaratış larındadır sadece. Yaratış süreleri pek değişmez. 

Muhammed, çocuk luğundan beri duyduğu Hz. İbrahim, İsmail, 

Sare, Hacer (Tektanrı gelenekler in i) masallarını, Kureyş' in çoktanrı-

l ı yaşamıy la tekrar tekrar beyninde çarpıştırmıştır. Tektanrı sentezini 

her yanıyla iliğinde kemiğinde hissetiği zaman 40 yaşındadır. Bunun 

için en az on beş yıllık kervan kaldırıcı l ığında ustalaşması, bezirgan-

laşması gerekmiştir. Beş yıl da aralıksız tefekkür aşaması yaşar. 

Ama kendis inden önce tektanrı f ik ir ler inin birikimi için Adem, Şit 

Enoş saymazsak, kitap sahibi olan "Ulul 'azm"lar ın başı Nuh'tan beri 

sayarsak en az 3000 yıl gerekmiştir. Ulul 'azm'ların ikincisi olan Hz. 

İbrahim'den beriyse en az 2500 yıl geçmiştir. İsrai loğul ları 'nın Filistin 

dört yol ağzında soyut bezirganl ıkta, Peygamber yaratış serüvenler in i 

s ık laşt ı rmalar ıysa Yakup, Yusuf Peygamber ler zaman ından (Hiksoslar-

dan) beriyse en az 2000 yıl geçmiştir. Musa Peygamber ile tektanr ının 

z i rve leşmes inden sonra ise, yine en az 1700 yıl geçmiştir. Musa'dan 

sonra İsrai loğul lar ının boyuna Peygamberler le, tektanr ı idealleriyle 

ifade ettikleri tarihsel devrim hayallerinin İsa ile birlikte sönüşünden 

sonra ise yine en az 500 yıl geçmiştir. 

Bu süre içinde Muhammed ' in ve Kur'an'ın yarat ı lması için gereken 

Medeniyet ve Tarihsel Devr im birikişleri yeterl i l ik kazanır kazanmaz, 

Hicaz Araplar ın ın medeniyete geçiş ihtiyaçlarıyla bütünleşme olur. Ve 

İs lamiyet doğar. 

Doğar doğmas ına ama bilinç veya din gibi duran bilinci, gerçek 

bilinç o lmaktan uzaktır. Bu bilincin (din) İslam seviyesi bir yana; Pey-

gamber ve bir avuç çekirdekçi l sahabe dışında bu bilinç seviyesinin 

yayg ın laşamamas ı da bilincin ne kadar yavaş gel işebi ld iğine dramat ik 

bir örnektir. Bu yüzden İslam medeniyet in in cennetle muştu lanmış 

halifeler çağı da çok genç ö ldürülebi lecekt i r: 29 yıl. 

Bilinç veya beynin üretici güçlerden teknik ile olan bu trajik çeliş-

kisi, top lum biçimlerinin tekniğin duraksız s ıçramalar ı hızı ve gücüyle 

insan beyninden daha süratle başkalaşıp gel işme diyalekt iği; son du-

ruşmada insan beyni ve top lumu lehine iş lemek üzere ağlarını örse de 

antik çağda da modern çağda da top lumsal rejimlerin trajik yıkı l ışla-

rında veya çöküşler inde veya çürüyüş ler inde büyük payı olmuştur. 

Bırakalım Hz. Muhammed rejimini ki o rejim, antik çağın kent komü-

nasından sınıflı topluma geçiş zincirinin son halkası olmaklığı hesabıyla 

müthiş birikim ve sentezlere sahiptir, yine de yıkılmıştır, doğaldır. Ant ik 

tarihte medeniyetler, sosyal sınıfların devrimci başkalaşımlarını henüz 



yaratamadıklar ı için, dışarıdan yıkıl ıyor veya yeniden dirilti l iyorlardı. 
Fakat modern tarihte de sosyal devrim ile gelen toplumlar, bütün mo-
dernliklerine rağmen, sosyal devrimci sınıflarına rağmen insan beyninin 
bu gecikmeli kavrayışı ve davranış ından olumsuz anlamda nasiplerini 
almaktan kurtulamadılar. Avrupa ve ABD Finans kapitalizmleri üretici 
güçlerden tekniği şahbazlaşt ı rmakla sadece iç gelişimlerini sağlayacak 
sosyal devrim çocuğunu ana rahminde taşlaştırıp boğazlamadılar, aynı 
zamanda insan beynini de sentez yapamaz kireçlendirmelere uğrat-
tılar; paranoid-şizoid karakterini yaygınlaştırdı lar ve derinleştirdiler; 
çelişkilerden keşifcil sentezlere at lama gücünü baltalayıp, uzmancıl pa-
pağanlığa yarayan bellek kırkambarı yapma özelliğini popohladılar. Ne 
yazık ki Lenin'den sonraki Sovyetler de aynı yola girmek zorunda kaldı. 
Hızlı boy atmak zorunluluğu, teknik gelişimi emperyal izmden aşağıya 
düşürmemek uğruna hızlandırırken insan beyninin gelişimini unuttular. 
Sosyal izmi insansız işleyen mekanik bir kollektivizm gibi algılayışları 
yaygınlaştır ıp derinleştirdi. Daha kötüsü bu algılayışların altında ka-
pitalizme benzemek eğilimlerini şuuraltıyla beslemeyi sürekli arttırdı. 
150 milyonluk modern proletarya ve köylülerin, gençlerin gözüne ba-
karak ezbere yapılan bu ilerleme, aslında bir geriye dönüştü. 

Demek tarihsel determin izmin gelişimini sadece sosyal sınıflar açı-
s ından ele a lmanın da eksik ve yanılt ıcı yanları olabilir. Sosyal sınıf-
ların ve savaşının ortaya çıkıp insan top lumunu binbir serüveniy le 
göklere çıkarıp yerlere savuruşu; kâh ö ldürüp kâh diriltişi, şunun şu-
rasında 7000 yıllıktır. Ondan öncesi ilkel de olsa sınıfsız kan kardeş 
insan toplumlar ı mozayiğidir. Ve onbin lerce yılı kapsar. Orada sosyal 
sınıfsız sadece insan vardır. Ve insan beyni hep o ilkel sınıfsız top lum 
yaşamıy la düşüp kalkmıştır. Demek ki insana sadece sosyal sınıflar 
aç ıs ından değil, insan beyninin gel işimi veya insan top lumunun geli-
şiminin kanunları aç ıs ından bakmal ıy ız. Çünkü sosyal sınıflar gelişimi 
de o topyekun luk içinde doğup gelişmiştir. Ve ebedi değildir. Sosyal 
sınıflar da ölümlüdür. Ama insan top lumu gezegen s istemimiz in ömrü 
oldukça yaşayab i lecek sonsuz gelişimli kanunlara sahiptir... 

Özetle: Bu açıdan da Hz. Muhammed rejimi küçümsenip kınana-
maz. Rejiminin geriye dönüşü onun suçu, eksiği, yanlışı değildir. O 
elinden geleni yapmışt ır; tarihsel akışı belirleyen determin izm Allah' ı 
henüz insan kullarının beyinlerini o geri dönüşlere karşı s igorta layama-
mıştır. Veya o sigorta kontenjanının belki tarihin gelecekteki aşamala-
rına saklamaktadır ki, mutlak insansız (beyins iz) hiçbir rejim ne denli 
ulu kollektivist de olsa yaşayamayacağ ına göre, insan beynine önem 
ve değer verene dek, rejimler modern çalım ve gel iş imlerine rağmen 
yık ı lmasalar da sürünebil ir ler. Sürünmektense ölmek iyidir diyen be-
yinleri determin izm ne zaman işleyip çoğalt ırsa o zaman geri dönüş 
yolları biraz daha t ıkanmış, s igortalanış ımız pekiştiri lmiş olacaktır-. 
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1- A L L A H - F İ Y A T VE T A R İ H S E L DEVRİMLER 

Determin izmin gidiş kanunları, bir tek arz-talep ve fiyat kanununa 

indirgenebil ir mi? 

Arz-talep ve fiyat kanunu dediğimiz bile, ekonomik determinizmin 

sadece pazar kanunudur. İlk Sümer bezirganları Tamkaralar ın gelişi-

miyle birlikte; kentlerin surlarını yıkıp pazarlara açılıp şehir leştir i lmeyle 

birlikte başlayan arz-talep ve fiyat kanunu, 7000 yıldır piyasaları hop 

oturtup hop kaldırırken, insan top lumunu da etkiler. Ama bu determi-

nizmin bir sonuç etkisidir. Bütünüyle kendisi değildir. Zaman zaman 

antik ve modern tarihte, gelen kıtlık-bolluk krizlerinde belki bezirgan 

ve kapitalistlerle determinizmin veya Allah' ın kendisi veya bütünü gibi 

görülebil ir; öylece algılanabilir. Ama bugün pekala biliyoruz veya seyre-

debil iyoruz ki, arz-talep-fiyat meselesi, hayatın (determinist gidişin) ta 

kendisi o lmaktan çok uzaktır. Pazar yoksa arz-talep-fiyat da yoktur. Bu 

yüzden pazarın oluşumu da gelişimi de ölüşü de bir süreç gerektirir. Ve 

pazar bu yüzden, hayat denen doğa ve insan toplumu yaşamında za-

man zaman hep gibi gözükse de zaman zaman hiçtir ve hiçliğe gitmek 

zorunludur. En hep olduğu zamanlarda dahi, Kur'an'dan öğrendiğimiz 

yeter de artar bile. Arz-talep-f iyat kanununu elinde tutanlar önce taş-

lasalar da sonra taş lanmaktan beter olmuşlardır. Hayatın fiyatlardan 

daha önemli ve değerli olduğu, Allah kelamıyla her sûrede ve nere-

deyse her ayette iyilikle, hoşlukla olmadı şiddetli azarla nasihat edil-

miş durulmuştur. Tevrat ve İncil'de de benzer, bilhassa "Süleyman' ın 

Meselleri"nde, nasihatler ışıldar. Kur'an gibi bir Tarihsel Devrim'le peki-

şip pazar gücüyle ayaklar altına alınabilmiş olsalar da azgınlaşmış tefeci 

bezirgan toplumu olan İsrai loğullarında bile pazar ve pazar kanunları, 

daima hep olamamıştır, olamazdı da. Yahudi pazarları tarihsel devrim 

ve medeniyet dalgalarıyla bir varolup bir yok olurdu ama Yahudi ler bir 

türlü kendi tarihsel devrimleriyle pazarlara egemen olamıyorlardı. Bu 

gidiş pazarları ve kanunularını tek Allah' la özdeşt irmeyi getirse de tek 

Allah sezileri veya ideolojileri, pazar kanunlar ından çok daha derin te-

melli içerikleri saklar; sadece fiyat determinizmiyle açıklanamazlar. 

Pazar (sınıflı top lum ticareti: Malların arzı-talebi ve f iyatlanışı) he-

nüz ortalarda görünmezken, hem de binlerce yı l lardan beri, hatta in-



sanlığın hayvanlar a leminden insan top lumuna sıçradığı andan beri 
Al lahları bulunuyordu. Diyebiliriz ki insan top lumu komün o lduğundan 
beri, belki de yüzbin lerce yı ldan beri insan top lumu Al lahlar ıy la birlikte 
yaşardı. Demek Al lahlar ı sınıflı top lumun pazar kanunları yaratmadı . 

Görünen odur ki, arz-talep-f iyat kanunlar ının cirit attığı modern 
emperyal ist ve sosyal ist top lumlarda da tam tersine en köklü tek Al-
lahlar bile geri ge lmemeces ine kökler inden yo lunuyor veya kendili-
ğinden solup yok oluyorlar; Al lahsız l ık yaygınlaşıyor. Ve yine görünen 
oldur ki bu süreçten gel işecek olan modern sınıfsız top lumlarda da 
Al lahlar ın yeri o lmayacak. 

Demek ticaretin en modern biçimlerinin egemen olduğu modern 
sınıflı top lumlarda da ticaretin ortadan kalktığı modern sınıfsız top-
lumlarda da Al lahlar kökler inden sonsuza dek kaz ınmak üzere yok 
oluyorlar. Ama ticaret ve pazarın hesabının okunmadığ ı ilkel sınıfsız 
top lumlarda ise A l lah lardan geçilmiyor. 

Buradan al ınacak dersler çok elbette ama konumuz açışından şu ge-
nel yargıyı ortaya çıkarmış bulunuyoruz: İnsan top lumunun Allah edin-
mesi de Al lahları tek Allah'a indirgenmesi de ve Allahları tümden kaldı-
rılışı da doğrudan doğruya arz-talep-fiyat kanunlarına bağlanamaz. 

O halde Marks-Engels bu konuda yanıldılar mı? Hayır, onlar sadece üre-
tici güçler gelişiminin bir sonucu olan arz-talep-fiyat (pazar) kanunlarını, 
neredeyse anadan doğma tefeci bezirgan toplumu olan İsrailoğulları'nda, 
çok Allahları tek Allaha indirgemede dolaysız etkide bulunduğuna işa-
ret ederler. Arz-talep-fiyat pazar üçüzüyle Hırisyanlığın Baba-Oğul-Kutsal 
Ruh üçüzünü paralelleştirirler. Yani determinizm ile insan toplumu ve be-
yinlerin halhamur olduğu yer ve zamanda çok Allahları tek Allah'a indir-
gemenin doğduğu veya geliştiğini görüp sadece işaret ederler. 

Bu başka bir şeydir, tek Al lahçı l ığı veya Al lah' ın yaratıcıs ını arz- ta-
lep-fiyat (pazar) kanununa bağ lamak başka bir şeydir. 

Biz kanunun der in lemesine kavranışını haz ır lamak üzere bu so-
nuçtan yola çıkarak da iş lemek istedik. Devam edel im. 

Arz-Talep-f iyat neyin eseridir? Dört başlı üretici güçlerin: İnsan, 
Tarih, Teknik, Coğrafya. Determinizmin motoru budur. İnsanl ık tarihi 
bu motorla işler. 

Marks'ın ö lümsüz buluşu o çekirdek sözcükte özetlenir: "Üretici 
Güçler." 

Peki ya üretici güçleri yaratıp geliştiren nedir? Yine kendisi midir? 

Hayır! Öyle bir yanıt, pek yuvar lak bir ç ıkmaz olurdu. Üretici güç-
ler, ilk insan top lumu olan komünün içinde tomurcuk bir çekirdek gibi 
dertop olmuş halde bulunuyordu. Komün de bütün giz leme ve yasak-
lama çabalar ına karşın Marks-Engels ' in afişeleriyle bilindiği Amer ika l ı 
Morgan' ın buluşudur. Üretici güçleri gel iştiren Komün'dür. Bu karşılıklı 
olur. Çünkü üretici güçlerin çekirdek hali Komüncül yapıdır". 



Komün, insan toplumunun en ilkel, doğal ama sürekli üretici güçler 

motoruyla gelişen çekirdek halidir. Komün üretici güçler ile gelişirken, 

üretici güçler de Komün ile birlikte gelişir. En sonunda üretici güçler ge-

liştikçe Komün'e sığmaz olur; Komünü parçalayıp sınıflı topluma: Mede-

niyete açar. Bundan sonra pazar kanunları olan arz-talep-fiyat gelişir. 

İsrai loğulları, bilindiği gibi antik t icaret yol lar ının kesiştiği Filistin 

dört yol ağzında fiyat ile en çok haşır neşir tefeci bezirgan topluluk-

larıdırlar. Fiyatın daha doğrusu medeniyet in ve onu geliştiren üretici 

güçlerin kıtalararası laştığı (Irak, Fenike, Mısır, Grek, Hint, Çin) yer ve 

zamanda, İsrai loğul ları 'nın tarihsel devr im özlemiyle boyuna yarat-

maktan yı lmadığı sürüsüne bereket Peygamber öncüler ine, çok Al-

lahlar artık komik ge lmeye başlamıştır. Onları tek Al la h a ind irgemek 

kolay bir zorunlu luk halini almıştır. Ama düşüncede yaratı lan bu sen-

tezi kendi top lumunda ve çevre top lumlar ında üste get i rmek düşünce 

sentezleri kadar kolay o lmuyordu. Tek Al lah, çok Al lahlara daima kılıç 

zoruyla üste getir i l iyordu. Bu Hicaz'da orijinal bir tarihsel devr imle 

evrensel leş irken, Fil istin'de kendi içine kapalı kalmak zorunda kaldı: 

Vakit do lmamışt ı ve Irak, Fenike, Mısır medeniyet ler i Filistin kavşağını 

kolay ç iğneyip kendi kabuğuna koyup bölüyorlardı... 

Ant ik Tarihi' in düşünce sistemi Al lah lar kabuğu içinde gel iş iyordu. 

Bu konumu gelenekler inden ve düşünce yapıs ından gel iyordu. Komün 

totem ile birlikte doğup, birlikte gelişmiştir. Komün Totem; Totem Ko-

mün demektir. Düşünce ve dil; yercil olsa da kendi gibi olsa da ilk 

tanrı din çek irdeğinden bağımsız laşamadı; onunla birlikte s imgeleşe-

rek büyüyüp gel iş irken bütün düşünceler i o kabuğun içine alarak har-

manladı, di l lendirdi. Medeniyete parçalanınca da durum değişmedi . 

Çünkü medeniyet, boyuna komünler in devr imler iy le bir yok olup bir 

çıkıyordu. Yani komün gelenekler ine boğulup yeniden ortaya çıkarken 

ister istemez o tanrı lar kabuğuyla düşüp kalkıyor ve düşünüyordu. 

Beyinlerde tanr ısal-dinsel görüş-düşünüş-kavray ış iliklere kemikle-

re işledi; ister istemez yeni fikirler de o zemin üzere gelişip durdu. 

İsrai loğulları arpacık kumruları gibi düşünme üssü kurmuştu adeta. 

Yüz lerce Peygamber ve yine yüzlerce çoktanrı çarpışmalar ı içinde, İs-

railoğulları diğer top lu luk lardan daha fazla din gelenekler ine ve tan-

rısal düşünüş işlekliğine sahip oldular. Hatta olabilir ki beyinleri din-

sel şart lanma ve kast laşmaya uğramıştı. Bu durumda onlardan f iyat, 

üretici güçler, top lum determin izmine inmeleri bek lenemezdi elbette. 

Ama o determin izmi sezerek, kendi top lumlar ında ve çevre medeni-

yet lerde evrenselce hissederek tektanr ı monizmine indirgemeler i en 

olabi lecek bir işti. Ve öyle oldu. Gerçek, tarihsel determin izm, İsra-

iloğlu Peygamber ler in in a l tşuur lar ından dürterek iteleyerek kendisini 

hissettirdi. Ve İsrai loğulları Peygamber l ik ler in in beyin kabuklar ında 



yerleşip adeta kast laşmış Al lah din sembol ler i ve sistemi biç imler inde 
ifadelerini buldu; dinsel-tanrısal dil lenişe geçti. Tarihsel determiniz-
min o yı l lardaki en belirgin yans ıma lar ından biri olan Fiyat, en temel 
ekonomik determin izmin top lum içindeki en belirgin temsi lc is iydi. 
Çünkü ticaret üret ime göre çok daha revaçta ve kazanç getir iciydi. 
Üretim, doğa ve top lumun bakirliği ö lçüsünde bolluklar sunuyordu 
ama pazarlanışı daha büyük emek, yetenek ve zaman al ıyordu. Ti-
caret kıtalara taşt ıkça üretim iyice gölgede kalıyor ve top lumun asıl 
motoru yerine geçiyordu. T icaret saltanatı arz-talep-f iyat kanunuyla 
yürüdüğü için de ekonomik determin izm daha da üçüzleşip veya tek-
leşip İsrai loğul lar ı 'nın top lum biçimi değişkenl iğ ine göre ya İbrahim' in 
Allah' ı, ya Musa'nın Allah'ı ya da İsevil iğin, "Baba, Oğul, Kutsal Ruh" 
biç iminde tekleşen, üçüzleşen dinsel s imgelerde ifadesini buluyor; 
dil leşip yer ine göre kitaplaşıyordu... 

Yeniden geriye, başa dönel im: Tek başına pazar kanunu: Fiyat, ta-
rihsel determinizm' i yans ı tamaz. Dolayısıyla, İsrai loğul lar ının tek Al-
lahı veya tek Al lahl ı bilinç kabuklar ın ın alt ında Fiyat determin izminden 
çok daha fazla derin (zengin) şeyler, determin izmler yatar. 

Bunlar neler olabilir diye araşt ı rd ığ ımızda karşımıza öncel ikle üre-
tici güçler fo rmülünün açıl ımları çıkar. Geriye doğru gitt iğ imizde en 
başta üretici güçlerin doğum (ana rahmi Komün'e)una kadar uzanırız. 
Yani ikinci formül: Komün karşımıza çıkar. Üretici güçler Komün'ün 
içinde canlı bir d inamizm olarak komün ile birlikte çekirdekleşmişt ir. 
Bu çok genel o lmakla birlikte bize tar ihsel determin izmin ki bu insan 
top lumunun akışıyla birlikte doğanın, insanın egemenl iğ inde başkala-
şarak gelişini de içinde barındırır, bu yüzden topyekün determin izmin 
temel ler in i ve çal ışma d inamizmin i verir. Ancak araya bir formül daha 
yerleşir ki o, bu ilk temel ler in Komün'ün veya komüncül top lumlar ın 
parçalanıp medeniyete geçişlerini an latmakla kalmaz; medeniyet ler in 
6500 yıl boyunca batıp çıkışlarını (tarihsel devrimler i) aydınlat ırken 
kültür yapı lar ının oluşumlar ını da açıklar, perdelerini kaldırır. Kitaplar 
ve dinler bu 6500 yıll ık antik tarihte fışkırmışlar, batıp çıkmışlardır. 
Dinler ister istemez bu antik tarihin gidiş kanunlar ıy la damga lanma-
dan yapamamış lard ır . Bu tarihsel devr imler kanunudur. Bu aynı za-
manda komünler in medeniyete geçiş kanunlarıdır ki, yine Komün ve 
üretici güçler yasalar ıy la işler. 

Komün medeniyete geçmeye hazır olunca, kendisini tarihsel göre-
vine hazır larken, O'nun rüyaları, idealleriyle dolup taşar; yiğit, bilge, 
önder kahramanlar ın ı çıkarır. Otant ik ticaret yolları üzerine yürür ve 
saldırıp yokedeceğ i veya canlandıracağı çürümüş medeniyet i yokla-
malarıyla bulup seçer. İşte bu aşamada komüncül top lu luğun önder 
kahramanı, içinde bulunduğu üretici güçler aşamas ına göre Al lahlaşır 
veya Peygamberleşir. 



O A l lah laşmay ı veya Peygamber leşmey i yaratan determin izm, el-

bette topyekün komünün ve birlikte d inamizm bulduğu üretici güçler 

akışının medeniyet üretici güçleriyle güreşeb i lme diyalektiğiyle kes-

kinleşip; oluşmuştur. Bu iki gücün; barbarl ık ve medeniyet in güreşme 

diyalektiği, insanlık tarihi içerisinde kavranmadıkça antik tarihte ola-

gelmiş tanrısal doğuş batış ve çıkışlar anlaş ı lamaz. 

Ancak hiçbir zaman unutu lmamal ıd ı r ki, üretici güçler içerisinde 

en aktif en canlı ve en temel olanı insandır. Üretici güç lerden tekni-

ğin, kâr amacıy la, gözü dönmüş kişi mülkü hırsıyla, hiçbir determinist 

kanun d in lemeks iz in diğer üretici güçlere baskın getir i l iş ine aldan-

mamak gerekir. Son duruşmada tekniği de insan hayata geçirir. Bu 

yüzden üretici güçler in doğum yeri olan Komün'e yeri ve zamanı gel-

dikçe tekrar tekrar geri dönmel i ve üzerinde durmal ıy ız. Şimdi l ik şu 

kadarını belirtebil iriz ki, teknik determin izm yuvarlakl ığ ı hiçbir tarih-

sel probleme çözüm get irmez. Medeniyet teknik üretici gücü bakımın-

dan ileri, insan üretici gücü bak ımından (kollektifçe) daha baskın olan 

barbar larca boyuna yokedi l ir dururlar. Tarih sand ığ ımızdan zengindir 

ve insan temel ine bağlı ka lmadan yapamaz. 

Tarih öncesine geri gidi ldikçe, Marks-Engels ' in Mani festo 'sunun ilk 

sözünde işaret ettikleri kuraldan dışarıya ç ık ıver iyoruz kendi l iğ inden. 

O ilk söz şuydu: "Tarih sınıfların güreşidir". Modern sosyal sınıf güreş-

lerinin determin izmiy le koşul lanmışız birkez. Ama olayların diliyle dü-

şünüp konuşmayı da metodumuz yapmış ız; beynimiz başka tür lüsüne 

elvermiyor. Ant ik tarih ve Tarih öncesi çel işkimiz yakamız ı bırakmı-

yor. Çünkü sosyal sınıflar güreşi, sınıflı top lumla medeniyet le birl ikte 

başlasa da modern çağdaki keskin sosyal devr im o lgun luğuna birden 

bire ulaşamadı. Sosyal sınıf güreşleri sosyal devr imler i get iremedi. 

O zaman işin içine tar ihöncesi ilkel sınıfsız insanın kollektif aks iyonu 

karıştı. Ve olaylar sınıflarla değil, " insan" ile aç ık lanmak zorunda kal-

dı. Modern sınıflı top lum kapanıp modern sınıfsız top lum doğarken de 

sosyal sınıf ların önemi azalarak, yine "insan"ı incelemek, " insan" ile 

konuşmak öne çıkabi leceği gibi. Çünkü "Gir iş te" andığımız gibi, insan-

lık tarihi komün çekirdeğinin kendisini yen iden üret iş inden ibarettir. 

Devrimci l ik, üretici güçler kadar komünün de eseridir. 

Bu yüzden modern tarih sosyal sınıfların güreşiyse, antik tarih, bar-

barlığın medeniyet le güreşi olur diyebiliriz. Kent barbarları orijinal me-

deniyet kuracak kadar geliştikleri için içine girdikleri medeniyeti orta-

dan kaldırırlar. Göçebe orta barbarlar, yendikleri medeniyeti rönesansa 

uğratabilirler. Tanrıları Peygamberler i ve dinleri de ona göre olur. 

Kenti kuracak komünün bir öncü kahramanı vardır. O öncünün 

peşine takı l ıp yol lara düşer. Kentini kuruncaya dek çektikleri yenilgi 

ve zaferleri onun destanı olur. Atalar ın ın inançlarını gel işt irmiş piyeti 



(takva) [Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şey lerden kaçınma] sahibi 
bir ermiş, yarı Peygamber kişidir. 

Mala mülke değil, halkı önünde saygıyla yüce lmeye pek düşkündür, 
kendisini anıt laşt ı rmak, u lu laşt ı rmak hatta mümkünse bu işin sonuna 
kadar giderek ataları gibi A l l ah laşmak eği l imine zaferleri ö lçüsünde 
giriverir. Zaten ilkel top lum totem, ana, baba, doğa tanrı lar ıyla dolup 
taşarken bu geleneği her üyesinin il iklerine dek işlenmiştir. Komünün 
içinde biraz sivril ip öncülüğe geçenler süratle takvalar ını gel işt irecek 
konsantrasyona, hülyalara ve ey lemlere giriverirler. Tarihsel görevle-
rinde sezi lerde, kehanet lerde bu luşmak böylece kolaylaşır-. 

Kent, bir komün veya köy değildir. Ama kuru lmadan önce da ima 
komüncül bir çekirdekle hareket eder ve ana Irak kent evinin kehanet 
(orakl)leriyle veya o ge leneklerde bezirgan ticaret yolları üzerine çev-
re barbarları içine yerleştir i l ip Kentleştirilir. Kent doğar doğmaz çevre 
barbarları da etkiler, aynı gelenekle o da onları güdüp kent leşt i rmeye 
çalışır. Zaman olur, gücüne göre işler ters ine döner: İlk ana Irak me-
deniyet inden çevre barbarlar, t icaret yolları üzerine gelip kentleşenler 
(barışçıl koloni leşme yapanlar) bu kez savaşcı l bir der lenme ile yine 
ticaret yolları üzer inden çöken ana medeniyet üzerine çullanırlar. Bu 
gücüne göre bir tarihsel devr im olur: Tufan budur. Ve tar ihsel devri-
min öncüsü artık ümmeti olan kitapsız veya kitaplı bir Peygamberdir. 
Al lahı da ister istemez medeniyet bir ik imlerine göre Sümer, ana Irak 
medeniyet in in allahları olur. Bu allahlar; çevre barbarlar ının totemle-
ri, ana tanrı ları, baba tanrıları, doğa tanrı lar ıyla karışmış ve fetihler ve 
tarihsel devr imler ö lçüsünde çoğal ıp üremişlerdir. 

Ama giderek insan aklı da gelişir: Körü körüne ezbere tanrısall ık, 
tarihsel devr imlerde işe yaramaz; her tarihsel devr im kendi gücüne 
göre düşünce gelişimi ister; adım adım biriken insan beyninin soyut-
lama yeteneği, tarihsel devrimlerde, Peygamberler veya Al lahlaşmış 
öncülerde adeta kanatlanır; yine Al lah ve Peygamber destanlarıyla bir-
likte tanrısal düşüncelerde gel işme olur. Şüphesiz ki bu gelişme, top-
lum biçimlerinin gelişimi ile paralel işler; tasavvur veya insan şuuru ile 
değil, tarihin kendi kanunlarıyla sakarca ileri-geri sendeleyerek gelişir. 

Hayvan evci l leşt irmesi (sürücü, çoban sistemi) gel işt ikçe kılına do-
kunulmaz hayvan totemler i artık kesilebilir, yenebi l ir; eski to tem tanrı 
sonradan ev eşyalar ında süs, uğur taşı olarak görev yapar; yabancı 
barbarlara karşı tap ınak ortak malını korumak üzere bir leşmiş kan-
ların totemler in i yans ı tan küp kulplarının hayvan başlı oluşu, yine bu 
kollektif savunmayı yansı t ı rken zamanla süs veya uğur haline gelişini 
de açıklar; daha sonra o barbar totemler i "Cin Tai fes i" biç iminde yo-
rumlanıp gelenekleş ir ve dinlerin s istemine girerler. 

Ana tanrılar, üret im ve sosyal hayatta önder leşt ikçe totemler in ön-
lerine geçerler ama to temlerden kolay kopuşulamaz; ana tanrı lar ın 



ilkin ilk Irak kentçikler inde tavşan gözlü oluşu, Irak'tan Mısır'a atlayışı 

bu yüzdendir. 

Çobancı l ık (babahan l ık) gel işt ikçe baba tanrı lar ana tanrı larla çeli-

şirler; bereket ve üretim tanrıçası İnnin ile A teş-Güneş Tanrısı Dumuzi 

zıtlaşır; efsaneleri gelenekleşir. 

Medeniyet (Sümer) çevre barbarlar içinde ticaret, hammadde 

aşkıyla yayı ldıkça; Fırat-Dicle, Finike, Mısır, Umman-H in t boyunca 

koloni leştikçe bu gelenekler barbarlar içinde de kentleşerek yayılır. 

Ama barbarların totemler in i de içine alarak zenginleşir, karmaşıklaşır. 

Sonra o barbarlar çevreden merkeze tarihsel devr imler le çul landıkça 

kendi tanrı larını ve gelenekler in i üste get i rmek üzere eski tanrı lara ve 

geleneklere katarak tanrı ları sayısallaştırırlar. Herodot 'un korku, çe-

kinme ile de olsa an latmaktan cayamadığ ı hep bu tanrı lar üzerinedir. 

Çünkü Muhammed 'den bin yıl önce yaşayan Herodot zamanı bile her 

yanı çok Al lahlar tutmuş, ruhları her yanda insanüstüleşmişt ir. 

Ama çoktanrılar bu denli her yana yayılıp kıtalararasılaştıkça tıpkı 

totem ve kadın ve baba tanrılarının ilk i l l izyonlarını yitirişlerine de uğ-

rarlar. O ilk çıkış çağlarındaki, deniz seviyesini 1-2-5-8 metreye kadar 

inanılmaz kollektif emekle yüzyıl larca süren periyotlarla yeniden ve ye-

niden bıkıp usanmak bilmeden doldururlarken, toplumun komüncül kol-

lektif gücü tanrısal kutsallığı yeniden üretmiştir. Ve tarihsel devrimlerle 

boyuna canlandırıl ıp yaşatılmıştır. Ama ilk Sümer kentlerini kuzeye açan 

medeniyet, bir daha o muazzam kollektif emeğe ihtiyaç duymamıştır. 

Hele Akat medeniyeti Sümer'e üstün gelince demir keşfedilmiş (İ.Ö 

3000-2700) ve kollektif emek ihtiyacı giderek azalmıştır. Kutsallıklarda 

buna paralel olarak gücünü eski totemcil, kadın, ana, baba tanrı larından 

daha soyut yer-gök-deniz tanrılarına kaydırmıştır. Erkek-dişi tanrılar da 

o soyutluk içinde yer alsalar da artık bu tıpkı gücü azalan totemlerin 

kadın-erkek tanrıların içinde yeralışları gibidir. Giderek sönerler. 

Ve medeniyet ilk lokal kollektif emekle kurulmuş ağır gelişimli bit-

kici l veya ırmakcıl medeniyet aşamasın ı kapatıp kıtalar arası hayvancı l 

daha hareketl i medeniyet kurma aşamas ına ulaşınca imparator laş ır 

ve işe yarayan Al lahlar ı kendi üstünlüğünde sadeleşt ir ip olabi ld iğince 

azaltır: Tanrı lar tanrıs ına bağlar. 

Bu, demiri keşfeden büyük tufan yaratıcı Semit barbarlarının işi 

olur; giderek geliştirilir. Tektanrı yaratıcı ve geliştirici toplu luklar ın da 

Semit torunlar ı oluşu tesadüf o lmaması gerekir. 

Arkeloj i ve klasik bilgin aklı, hemen bütün buluşları Sümer mede-

niyetine bağladığı gibi, dinsel kültür gelişimini de Sümer buluşlarına 

bağlamakta kolaylık görür; tarih onlar için belli başlı determinist ka-

nunlara uymayan, düzce bir çizgidir ve Sümer 'e bağlanması , görünen 

köy için kılavuz istemeyen bir iştir. 



Oysa Sümer 'den önce birikmiş 18 tabaka dikkatle iz lendiğinde 
orada hemen bütün keşiflerin, uzun yüzyı l lar süren komüncül kollek-
tif emeğin, ön tarihsel devr imler le boyuna taze lenen "kutsa l " gücüyle 
yapı lmış olduğu; medeniyet in ancak onları sayıyla çoğaltt ığı anlaşılır. 
Unutmamal ıd ı r ki, Irak kentleri üzerine tarihsel devr imle gelen Sü-
merler de barbar (komüncül) kollektif ruhlu insanlardır. Ve daima yeni 
bir barbar akınla tazelenirler. 6500 yıllık Ant ik Tarih de o kollektif ak-
s iyonun vurucu gücüyle adım adım saat düzeniy le helezonik i lerleme 
gösterir. Ant ik tarihte medeniyet ler ancak o i lerlemeleri geri lettikleri 
ölçüde tutulmuşlardır. Tıkanıkl ık lar ı açanlar da daima kollektif aksi-
yon gelenekl i topluluklar olmuşlardır-. Şu barbar diye kötülediğimiz 
komüncül atalarımız... Top lumun kültür çat ıs ındaki tanrısal gel işmeler 
de aynı kanuna uyarak yü rümeden edemezdi . 

Sümer 'de bulunan tanrısal l ığın gel iş im zaferleri, y ine tek başı-
na Sümer 'e (bir tek ırka, ulusa, medeniyete) ait değildirler. Sümer, 
barbarl ıkla medeniyet in koeksiztansı bile değildir; barbar insanların 
yüzlerce yıl süren kollektif emek gücünün (insanın) sentezleridir. O 
kollektif güçler tanrısal kutsallığı yaratmıştır. Tanrısal l ık (kutsall ık) da 
Sümer medeniyet ine bağ lanamaz. 

İlk ana Irak kentleri ve oradan (kent federasyonlar ından) ç ıkma 
ilk ana medeniyet, bir daha yeryüzünde eşi benzeri görü lemeyecek 
bir komüncül emekle (yüzlerce yıll ık bir ik imlerden sonra) kurulabil-
diği için, tanrıları da tapınaklar ı da orijinal ve sars ı lmaz kutsall ıklar 
taşır. Ve yüz lerce yı lda geliştiği için belirli soyut laşt ı rma sentezlerini 
yakalayabi lmişt ir ler. Bir tek tar ihsel devr imle gelen Sümer lere ve ilk 
medeniyete bağlanamazlar. Sümer medeniyet i , tanrı ları da ak kalkerli 
kızıl tapınaklar ı da hazırca bulup sayıca geliştirmiştir. 

Bu eşsiz benzersiz kuruluş, ilk medeniyet i ister istemez "ana" ya-
pınca; Irak benzeri ırmakcıl Mısır, Hint, Çin medeniyet ler i de; benze-
mez hayvancı l d iyebi leceğimiz daha hareketl i korsancıl t icaretle ilerle-
yen Grek-Roma medeniyet ler i de o ilk ana "Sümer " medeniyet in in alt 
ve üst yapı ge lenekler ine (bütün orij inal l iklerine rağmen) uymadan 
edemediler. Ama her sefer inde periyodik gel işimi bir adım daha ilerle-
di. Barbarın tertemiz beyni kılıcı gibiydi. 

İşte o ilk ana Sümer medeniyet i de; oradan dal lanıp budak lanmış 
diğer ana yavru medeniyet ler de; benzeşip benzeşmeyen gel iş imleri 
de tarihsel devr imler kanunu, tarih içinde anahtar ın kilide uyması gibi 
izlenip uygu lanmadıkça kavranamazlar. O temel ler an laş ı lmadıkça en 
çok vurgun (spekülasyon) yapı lan din, kültür alanı ise hemen hiç an-
laşı lmaz kalır. Sümer 'de tektanr ı yoktur. Nasıl ve nereden hangi geli-
şim yayıyla ortaya çıkıp kökleşmişt ir? 

Her şeyi Sümer tablet ler inde arayıp bulan batılı laik bilginler, Tevrat 
uzmanı kesildiler ama Kur'an'a neredeyse el sürmüyorlar. Tektanrıyı 



yaratıp evrensel leşt i rmek, Sümer dururken kala kala Filistin Çölüne sı-

kışmış Yahudi lere; hele adı sanı işit i lmedik Arabistan çölündeki bedevi 

güruhuna mı kalmış? Neden? Akıl sır ermiyor. Yazılı tek Al lahçı belgeler 

de Tevrat ve Kur'an, gerisi mitoloji, tevatür... Öyleyse tarihe akıl ver-

mek yerine tarihin aklını (kanunlarını) çözmek en doğrusu olmaz mı? 

2- T A N R I S A L L A Ş M A GİDİŞİNDE T O T E M İ Z M ' İ N ROLÜ 

Totemizm' in insan top lumunda ve beyninde yarattığı etkiler derin-

lemesine kavranmadıkça sonra gelen din etkileri veya insan top lumu-

nun din yaratışları: Kutsal laşma veya tanr ısa l laşma prosesi yeter ince 

önemsen ip kavranamaz. 

Tanr ısa l laşma gel iş iminin başlangıcı Totemizm olduğuna göre, ilkin 

der in lemesine Totemizm' i ele almalıyız. Ancak bu başlı başına bir araş-

tırmayı içerecektir. Burada Al lah, Peygamber, Kitap yaratıl ışı açıs ından 

Totemizm temel ler ine çok kısa değinmek, işaret etmek zorundayız. 

Prensip olarak hat ı r lamamız ve unu tmamamız gereken temel ku-

ral: İnsan top lumunun cinsel yasaklar la ve cinsel yasaklar ın sembo lü 

olan Totem' le birlikte doğup geliştiğidir. 

Yan i kutsal l ık veya tanr ısal l ık, başlangıç o larak da olsa, insan 

t op l umunda ve insan beyn inde neredeyse doğuşundan (eze lden) 

beri vardır. 

Ama insan top lumu gibi insan tanrısal l ığı da canlı bir prose (gidiş)tir. 

İnsan top lumunun kutsall ığını da kendisini de yaratan şey, onun kol-

lektif emeği o lmuştur diyebil ir iz. 

Komün henüz cinsel yasaksız, Totem'siz iken, komünü yaratan 

neyse, tanrısal l ığı yaratan da odur şüphesiz. O da bütün çıplaklığı ve 

yakıcı l ığıyla şudur: Komünün kendisini yen iden ve yen iden üretmek 

zorunluluğudur. Bu üretmek işinde, her zaman unut tuğumuz ve her 

zaman sand ığ ımızdan daha fazla insan top lumunun sırlarını saklayan 

insan üreyimi meseleleri de derleşik halde bulunur. Çünkü komün, 

insan top lumunun her şeyi içinde bulunan ilk çekirdeğidir. 

O çekirdek, maddi üretici güçler (teknik-coğrafya) henüz doğum 

halinde bulunduğu ölçüde daha çok manevi üretici güç olan insan-

dan derleşiktir. Ama insan kendisini yen iden üretmek zorunda olduğu 

için tekniğini de coğrafyasını da sürekli geliştirecektir. Bu gidiş ister 

istemez komünü yen iden yarat ırken komünün kutsall ığını da yarat ıp 

geliştirir. 

Kutsallık, ne ölçüde ve ne adla anlatı l ırsa anlatı lsın, adı üzerinde 

kutsallıktır, tanrısall ıktır. Ve dinlerin en eski kökleridir. 

Bize, bugünkü medeni, allahçı, ateist, bilgin kafalar ımıza ters ge-

lebilir belki. Ama ilk insan kutsallığı, insan top lumu özünde hafifçe 



yücelmiş, senli benli pratik seç i lemez bir kutsallıktı. İnsan kutsallı-

ğı insan tanrıy la birlikte yatıp kalkar, onunla dil lenip onunla söyleşir 

onunla düşünür onunla avlanıp yer içerdi. Konuyla en çok i lgi lenen J. 

Frazer bile konuyu yaka lamışken kaçırır. Çünkü insan top lumunun gi-

diş kanunları, kutsall ıklar; To temizm'den sonra gelen Al lahlar (kültür 

çatısı) içinde aranıp bu lunamaz. Kutsall ıkları yaratan şey, top lumsal 

gidiş kanunlarıdır-. 

Bugünkü dinlere bakınca, Totemizm, bilginlere din gibi gözükmez. 

Günümüz dinleri göksel leş ip kitaplaşınca insan üstünlükleri, insa-

nı gölgede bırakmış; yaratıcı larını, yarat ı lan olduğu halde kendis ine 

bağlayarak zincire vurmuştur. Bu açıdan insanın atası gibi duran To-

temizm, modern insana din gibi gözükmez. 

Din nedir? İnsan düşünce ve davranışlarının üzerine fırlayıp, insanın 

kendi düşünce ve davranışlar ından çıkıp geldiği halde insanüstü güç 

haline gelerek doğayı ve insan top lumunu yaratıp güden teorik ve pra-

tik bir sistemdir. Medeniyet dinlerinin de ilk kökleri Totemizm'e uzanır. 

Dini nasıl tarif ederseniz edin, Totemizmi din dışına atamazsın ız. 

Çünkü Totemizm, kutsall ıkta gökleri tu tmuş son medeni evrensel din-

lerin ilk yercil kökleriydi. O göksel l ik ler in adım ad ım Totemizm'den 

hangi mekan izmay la geliştiği ( top lumun gidiş kanunları) bi l inemezse, 

bir yerde söylenen başka bir yerde unutulur; hatta o mekan izmanın 

esiri o lmaya devam edilir. 

Biz burada, göksel dinlerin çıkış mekan izmalar ından ilki olan Tote-

mizmin, ilkel insan top lumunun dolayısıyla beyninin Totemle birl ikte 

gel işerek kutsa l laşmaya nasıl eğğinleşip yatkınlaşt ığı üzerine parmak 

basıp, Ant ik kutsallık prosesine geçeceğiz. 

İnsan Top lumu doğarken önce kendisiyle birlikte çevresini doğa-

yı ve doğanın gücünü toplumlaşt ı rd ı . Ki bu aşamada cinsel yasaks ız 

çıplacık komün idi. Hayvanlar a leminden kopuşmuş haliydi. Hemen 

bununla birlikte yüzbin lerce yılda gel işen ikinci aşama, insanın cinsel 

yasaklar ı to temizm sentezi oldu. Totemizm, insanın kendisini ruhuyla 

toteme bağlayarak top lumcul laşt ı rmas ı ve kutsal laşt ırmasıydı. 

Totemden önce insanın ruhu yok muydu? Hayvanların doğa alemiy-

le çelişkisi neydi? Cinsel yasaklar ve insanın ruhu ve Totem nasıl doğdu 

gibi sorular konunun ne derece köklü ve derinlerde o lduğunu gösterir 

ama konumuzu; kutsal laşmanın antik prosesini kaçırmamal ıy ız. 

Yakın akraba: Kankardeş toplum: Komün içerisinde gel işen cinsel 

yasaklar, insanda şuur ve alt şuur gel işt ir irken, top lum ve kişi içinde 

aileyi kan teşki lat larını ve her kan teşki lat ının sembolü olan totemi 

yarattı. 

TOTEM: O Kan'ın ve Komün'ün ata sembo lü olduğu için top lum ve 

bilhassa kişi üzer inde bir bağlıl ık ve az da olsa bir üstünlük getirdi. 



Demek insanın ilk vahşet çağında bile; onbinlerce, belki de yüz-

binlerce yıl süren bir insanüstülük (kutsal laşma) prosesi başlamışt ır 

diyebil iriz. 

İnsan ruhu üzerinde egemenl ik: Totemizm doğal alarak insan bey-

nine si l inmez derin anlamlarla işleyip gelişti. Ve kutsallıksız yaşayama-

yan, daha doğrusu Totemizm kutsallığıyla düşüp kalkarak gelişen insan 

toplumu, kendisiyle birlikte kutsallığını (totemizmini) de geliştirip onu 

top lumunun ve kişi beyinlerinin amacı haline getirdi. Nasıl? Bi lmeden. 

Her şeyi yaratmış olan insan top lumu, bi lmeden kendi l iğ inden do-

ğal bir gel iş imle keşfettiği cinsel yasaklar ın (b i lmeden yarattığı için) 

esiri oldu. Totemizm; ruhu bağlayan sembol , o esaret in şeki l leşmiş-

c is imleşmiş haliydi. Ve hayvanlardan çıkageldiğini de (doğayı da) 

kapsayarak geliştiği bir amacı o lmakta kolaylık buldu. 

İnsan Top lumu adım adım gel iş irken bir türlü u laşamadığı amacı 

gibi kutsall ığını kendis inden bir adım önde geliştirip durdu. Kutsallı-

ğını gel işt irdikçe ona ulaşacağına, tersine kutsallığı kendis inden bir 

adım öne çıkıyor ve ulaşı lmaz bir amaç olarak insanlık kutsallığı (önü-

ne havuç uzatı lmış Merkep Efendi gibi) boyuna koşturuyordu. As l ında 

amacı insanın kendisiydi; ama bir kez to tem ile kendi ruhunu baskı 

altına alınca, insanın amacın ın asl ında kendisi o lduğunu da alt şuuru-

na püskürtmüştü. Bilinç kabuğunda Totem, kutsal laşma amaç olarak 

bel ir lenmişti. Çünkü üretmek ve üremek için ortamını yo rumlamak 

ihtiyacındaydı. Bunu bi lmeden düşünmeden doğal olarak cinsel yasak 

sembolü totemler le yapıyordu. 

İşte en yüce göksel dinlerin temeli, insanın bu kutsal laşma me-

kanizmasıyla işleyip gelişti. Bu temel an laş ı lmadıkça ve derinleştir i l-

medikçe, göksel dinlerin sırları da eksik ve havada kalacaktır. Daha 

kötüsü mekan izma bil inçlere ç ıkmadıkça yer biçim değişt i rerek işleyip 

insanı oyalayacaktır-. 

Şimdi konuyu biraz olsun soyut luktan kurtarmak ve kafalarda kal-

ması için somut laşt ı rmal ıy ız . Hem de kendi Türk Totem köklerimizle. 

Ama kısaca. 

Gökalp' in araşt ırması, ideal izmi, meseleyi tepetak lak yorumlay ış ı 

bir kenara bırakıl ırsa, bize belge, olay derleyiş iyle kaynak olabilir. 

1- Türk ler in her Boy'unun koruyucusu özel bir tanrısı vardır: "Cıv ı" 

denen bu tanrı lar Kan'ların Totemleriydi ler. 

2- İki boy savaşacaklar ı zaman, savaş gününden önceki gece o 

kabilenin Cıvı'ları savaşır larmış; bunlardan hangisi üstün çıkarsa, er-

tesi günkü savaşta o Cıvı 'nın boyu üstün gel irmiş. Yani burada insan 

top lumunun amacın ın kendisi o lduğu halde, bunu a l tşuuruna bastır-

dığı için, bilinç kabuğunda veya şuurundaki amacı Totemi olmuştur. 

Kan teşkilatı eğer zaferi kazanırsa Totemi istediği ve güçlü o lduğu için 



zaferi kazanmış olacaktır. Bu yüzden totemine iyi bakmak zorundadır. 

Amac ı Totem olmuştur ve o lmaya devam eder. En basit geç im işlerin-

den savaşa kadar bütün aks iyonlarda bu kural işler. 

3- Bir kabi leden bir tek kişiye sald ırmak, onun tapt ığ ına yani to-

temine sa ld ı rmak idi. Bu yüzden o tek kişinin öcünü a lmak totemin in 

öcünü a lmak demek olurdu. Y ine amaç totemdir. Totem dolayıs ıyla 

amaç insanın kendisidir. 

Çünkü Komün'de tek kişi yoktur; komün vardır. Komünün veya 

Kan'ın tek kişisine sa ld ı rmak komüne sa ld ı rmak olacağı için komün 

canlı bir organ izma gibi düşünüp davranır. Ama bunu bilinçle yap-

maz; Alt şuuruyla yapar. Şuuru ise taptığı veya saygıyla öne çıkarttığı 

Totemidir. Totemi ile düşünüşü ve dillenişi geliştiği için, gerçek amaç 

kendisi o lduğu halde tersine dönüp amacı To temmiş gibi davranır-. Ve 

hep onu güçlendirir. Kendisini bi l inçaltına bastırarak gelişir. Kutsall ık 

herşeyin üzerine çıkar. 

4- "Aile dayanışmasın ı var eden ve boyuna kuvvet lendiren 

"Cıvı ' larla "Yersu"lardır." 

Yani kabileyi vareden ve güçlendiren şeyler totemlerdir: Kabile ve 

Kan'lar böyle düşünüp böyle davranırlar. Oysa gerçek bunun tersidir: 

Komünün kanlarını o luşturan şey cinsel yasaklar ın komünün yavrula-

rıdırlar ve doğal kankardeş dayanışmasıy la, topyekün kollektif emek le 

davranırlar. Ama cinsel yasak sembolü Totem kanların üzerinde ha-

fifçe yücel ip egemenleşt iğ i için totemler dayanış ıp komünü var etmiş 

ve güç lendirmiş gibi dururlar. As l ında bu an imizm proses inden çıkıp 

geldiği için totemin amaç haline gelişi de doğal olur ve komünün üre-

t im ve üreyim amacı haline gelir. 

5- Komün; dili, konuşmayı , dansı, şiiri, sanatı, rakamı, ölü göm-

meyi de daha vahşet çağında keşfetmiş bulunuyordu. Komün top-

lumlardan medeniyete aktar ı lmış rakamlar ın kutsallığı medeniyetten 

değil, barbarl ıktan gelir. 

Bu kutsal rakamlar, komünün teşki lat yapısı içine giren yavru kan-

ların sayı lar ından gelir. 

Türk lerde boy denen kanların ikiye bölünerek çoğalmasıy la 2-4-8-

24 sayıları kutsallaşmıştır. Kimi savaşlarda bir boy veya kan tümden 

yok edi lmişse; komün, 2'ye bölünme yerine; bir eksiğiyle: 7-9-17 gibi 

tek rakamla gelişir. Ve bu rakamlar tanrısallaşır. Onun için, ne kadar 

Türk top lumu varsa, o kadar çeşitli rakam ve sayı gösteren boy bö-

lünmeleri, tanrı rakamları ve sayıları bulunur. 

TSİN kabile dininde Doğu'nun 4 Yersu'su vardır ki, 4 boya bölün-

müştür. Oğuz larda: İki kabilenin ayr ı lmasıy la 4 tanrı Totem, 4 Yersu 

Totem o lmak üzere 8 Totem tanrı ortaya çıkar. Al tay ve Yakut larda da 

benzer bö lümlemeler boylara ve totemlere karşılık düşer... 



Rakamlar ' ın kutsallığı bile, totemin kutsal laşmanın amaç edinil-
mesinden kaynaklanır. Kur'an'daki rakamlar ın kutsall ıkları da bu ge-
lenekle aktar ı lmış yansımalardır -. 

6- Boy veya kanların: Komünün dili de totemin kutsal l ığıyla veya 
amaç olarak öne çıkışıyla gelişip to temlerden kaynaklanarak sembol-
leşmiştir. 

Her boyun bir hayvan veya ağaç totemi vardır. Ve o kutsal o lduğu 
için adı da rengi de kutsallaşır. Buna benzer biçimde dilde to tem sem-
bolleri çoğalarak gelişir; konuşma şiirleşip yücelir. Komün komüne, 
kan kana, kişi kişiye konuşurken saygılı olması ve g iderek bazı kanla-
rın ve kan liderlerinin sivri lerek hafifçe de olsa kutsal laşması yine aynı 
mekan izmanın yansımalarıdır -. 

7- Komünün cinsel yasaklar ı: Totem sembolü, Morgan' ın tasnif ine 
göre Aşağı barbarl ık konağında Anahan l ı k sentezine ulaşır. Top lum 
biçimi gel işt ikçe kutsal laşma da to temden Ana Tanrı 'ya kayar. 

Türk lerde totemler anacıl hukuka dayanı ldığı için dişi hayvanlardır. 
Her kanın ve kişinin bir dişi koruyucu totemi vardır... 

8- Erkeğin Türk lerde de Al lahlar arasında hiçbir yeri yoktur önce. 
Sonradan Komün sürü aşamas ına ulaşınca erkekler de Al lah lar arası-
na sokulur. Önce Şaman kadını taklit ederek kutsallık içinde kendis ine 
yer açar. Daha sonra da bu yerini dokunu lmaz kılmak üzere yerden 
göğe çıkarmışt ır: "Kadın dini, sonradan erkek dini s istemiyle birleşe-
rek İL dinini vücuda get i rmişt i r" 

İL dini anasoyu ile baba soyunun barışçıl aşamasıdır-. İ lhanlık diniy-
le baba soyu egemen kılınır: 

"İ lhanl ık dini bir il'in öteki il'leri ve Budun'dan (yani federasyon ve 
kabileleri) cebren kendisine bağlı kı lmasıyla başlar. 

"Hak im olan il Aktır-. Kişileri de Ak Kemikli ler zümresin i teşkil eder. 
Mahkum olan Budunlar kara'dır." 

Anahan l ık ta , Türk şaman izminde, özce her yer, ACUN: orta dünya 
idi. Ve her şey MANA: Kutsal idi. Babahanl ıkta, yani İLHANLIK dinin-
de, kadın tanrı lar ın bu lunduğu bir AŞAĞI GÖK: Kara Kişilerin oturdu-
ğu yer ilân edildi. Ve kara Gök'e aşağı lamalar silsilesi başlatı ldı. 

9- Medeniyet kutsal laşma gidişini en az on misli hızlandırmıştır. 
Barbarl ığın keşifler temel ler in i yükselt ip yaygın laşt ı rma olanaklar ını 
gel işt irmiş ve yeryüzünde kendine benzer Irmaksal medeniyet to-
humları yayarak, Mısır, Hint, Çin, Grek, Roma medeniyet ler in in geli-
şimlerini ve aralar ında köprüler, t icaret yolları, tar ihsel devr imler ge-
lişimlerini kışkırtıp örgütlemiştir. 

Medeniyet in sosyal ve tanr ısa l laşma ilişkileri Uzakdoğu Türk ille-
rinde de yankıs ını bulmuş olmalıdır. Bu yankı, şüphesiz öncel ikle Ir-
makcıl Çin medeniyet iy le olmuştur. Türk lerde babahan Tanrı ların Çar-
çabuk gökse l leşmes inde medeniyet etkileri anlaşılabilir. 



Bunun gibi Türkler, Müslümanl ık la ittifak ett iklerinde de aynı şey 
olmuş ve Tektanrıc ı l ık Türk ler içinde yerleşip kök leşmek için uzun bin 
yıllar bek lemek gerekmemişt i r . Ancak Türk kutsall ık gelenekler i de is-
ter istemez Müslümanl ık içinde yerlerini a lmadan bu gel işim olamaz-
dı. Çünkü kutsallık amaç lanarak geleneklere geçmişt i; pratik toplum 
amaçlar ın ı gerçek leşt i rmek için Tektanrı, Kabile konfedarasyonuna 
uygun düşebil irdi; ama eski tanrı gelenekler i demek, kabile ve kan 
örgütleri demekt i , onlar bir çırpıda kesilip at ı lamazdı, atılsa federas-
yonlar ne işe yarardı? 

Özet ile, Totem: Ata diniydi. Ata: İnsanın doğadan geldiğini altşuur 
ile bildiriyordu. Totem: bilinç kabuğuydu. Doğa ve toplum kanunları yani 
determinizm, altşuurdan dürterek işliyordu. Ata dini kolayca Ana ata, 
Baba ata, Allah ata'lara gelişip kutsallaşma gökleri sardı. [Ziya Gökalp, 
"Türk Töresi" 1339, İstanbul, -Mehmet Neşri, "Kitabı Cihannuma" 
Cilt l. -A. V. Anahin, 1940, Ülkü, 8 Mart -"İran Mogolları"] 

3- M E D E N İ L E Ş M E VE T A N R I S A L L A Ş M A GİDİŞİNDE 
KOMÜN'ÜN ROLÜ 

Tarih'te kimlerin yazıları bulunur? Medeni ler in, yani sınıflı top luma 

geçip, devlet leşen, bezirganlaşan, t icaretleşip, paralaşanların yazıya 

ihtiyacı olur ve yazılaşır. Mallarının hesabını tutmak, miraslarını ayar-

lamak, paradan faiz, üretim ve t icaretten kâr ve irad kazanıp hesabını 

yapmak, suçluları ceza land ı rmak, egemen hizmetl i lerini ödül lendir-

mek için hep yazı gerekir. Sanat ve kültürlerini; dinlerini, ulularını (din 

ve devlet l iderlerini) destanlaşt ır ıp k i tabeleşt irmek için yazı gerekir. 

Tarih öncesi insanı barbarın (komüncül kankardeş; taze ilkinsan 

toplumlar ın ın) yazıya ihtiyacı olmaz. Daha doğrusu barbarın üretimi 

de insan üreyimi de o lağanüstü a lçakgönül lüdür; alçak gönül lü o lmak 

için, bilerek değil b i lmeyerek, kendi l iğ inden öyledir. O yüzden doğanın 

doğal bir eki gibi yaşar; ne devlete, ne paraya ihtiyaç duyar. Medeni-

yet ile haşır-neşir o lduktan binlerce yıl sonra bile, medeniyet in ticare-

tine vurucu güç olarak bulaştıktan sonra bile, ne parayla ne devletle 

ne de yazıyla başı hoş o lamaz. 

Bu yüzden tar ihöncesi barbar toplumlar ın tarihlerini, kendilerini 

anlatacak kitabeleri, yazıya geçmiş destanları , kutsal kitapları, hukuk 

açıklamalar ı o lamamışt ır: Medeni kutsall ıkların küçümseyip alçaltıcı-

laştırı lmış deyimler iy le: "KİTAPSIZ" olurlar. 

Ama onların da kendilerini anlat ımları, dil lenişleri o lmak zorun-

dadır. Onların da Al lahlar ı ve parmak ısırtacak zafer ve maceraları, 

kuşaklar boyunca taşacak ve bizlere ulaşacak kadar çoktur. 

Barbarlar, medeni ler onları, yazıları o lmadıklar ı için adam yerine 

koymayıp tarih kitaplarına bile sokmasa lar da; onlar kendi değerle-



rini biliyor ve başlar ından geçenler i ağızdan ağıza şifahen, ata lardan 

torunlara naklen anlatarak yaşat ıyor lardı. Onları şi ir leştirip tahrif ini 

önlüyorlardı. 

İşte o masal ların derlenişi: Masalbi l im veya mitoloji adını aldı. 

Berose, tarihi Sümer medeniyet i ge lenek ler inden arta kalanları derle-

di. Homer... Grek gelenekler ini derledi. Heredot kıtalararası gelenek-

leri der lemeye çalıştı. Thuçyd i t [Tucidides], Tacitus, Sezar, Babür ve 

benzerleri... 

Medeniyet, medeniyets iz l ikten (barbarl ıktan) çıkagelir. Ama bu 

"inkâr", tarihin kanunuyla yürüdüğü için, insan şuuruyla, tasavvur ile 

gerçek leşmediğ i için, şuuraltı bir inkâr edişle buluşur ve günümüze 

dek sürer. Barbar, medeniyet in beşiği o lduğu halde; tekmelenip, kü-

çümsenen, en kötüsü unutulan ve yit ir i len özümüz olur. Ve Medeniyet 

kendi gel iş imini, yıkıl ışını, dirilişini izah etmekten uzak düşer, kurun-

tucu kalır. Din trajedisi de bunu takip eder. 

Tıpkı bunun gibi, tektanrıc ı l ık, çoktanrıc ı l ıktan çıkageldiği halde; 

çoktanrı lar sahipleri barbarlar gibi kılıçtan geçiri lmişlerdir. Ve tektan-

rıcılığın nereden-nası l ç ıkageldiği unutulmuştur. 

Keldan rahibi Berose'nin anlatt ıkları, Heredot 'un arada andıkları: 

Karga başlı, köpek bedenli, balık başlı veya ayaklı acayip yaratıklar, 

hep medeniyet (tarih) öncesi komüncül teşki lat lar ın totemler iydi . 

Bunlar tarih öncesi kankardeş top lumlar ın çok Al lahlar ı sayıl ırdı. Hepsi 

medeniyet tanrı ları taraf ından yok edildi. Irak'taki yok ediş, Mısır'da 

daha uzlaşmalı gelişti... Tek sözle bütün medeniyet ler kendi ler inden 

önceki, iç ler inden çıkageldikler i top lum yaşamlar ın ı ağıza a l ınmaz ya-

sak bi lmekle kalmadılar, nerede gördülerse top lumlar ıy la birlikte to-

tem tanrı larını da yok ettiler. 

İs lamlıkta "Müşrikl ik": Çoktanrı l ı Bedevil ik, Peygamber i inkar et-

mek denen "kafirl ik "ten beter korkunç bir suçtu. Hırist iyanlıkta "pa-

yenl ik" [paganlık] de tarih öncesi top lumlar ın çoktanrıcı l inanışıydı. 

Mutlak bir yok edilişle taşlandı. 

Böylesine "tanrıcı!" bir hırsla tefec i-bez i rgan azgınl ığıyla yok et-

mecesine yasak, sansür edilen tarih öncesi insan yaşamı ve inanışları 

b i l inemedikçe, Medeniyet de dinler de nereden gelip nereye gittiğini 

bi lemedi. 

Bu dehşetl i inkar sansürü, sosyal rej imlerde o lduğu gibi dinlerin an-

laş ı lamayış ında da başrolü oynadı. Batıp çıkan medeniyet çoktanrı lar ı 

da o çoktanr ı lardan çıka gelmiş İbrahim' in, Musa'nın ve Muhammed ' in 

tektanrıs ı da anlaşı lmazlaşt ı; mist i f ikasyondan kurtu lunamadı . 

Tabiat üstü, surnaturel ve madde ötesi: Metafiz ik düşünceler, en 

ateist geç inenlerde bile çeşitli b iç imlerde hort layarak yaşayış ını sür-

dürdü. Egemen kültürlerin, beyin kireçlendirici afsunlarını arttırdı... 



Burada kısaca da olsa Sümer medeniyet i ve tanrısal l ığ ının doğuş 
mekanizmasın ı yı ld ır ım hızıyla hat ı r latmazsak güdücü çiziyi yit irmiş 
oluruz. O ilk geçiş orij inalitesi, bütün orijinal medeniyet ler in de ana 
orij inal l iğine temel olur. Çünkü hepsi ondan müştak (dal) alıp gelişir-
ler. Tufanlar ına ve tanrı lar ına dek benzeşirler. Ama hepsi kendi çağı-
nın akışına uyarak tarihsel devr im-meden iye t cycle (devirdaim)ler ini 
gerçekleştirir ler. 

İlk ana Irak medeniyet doğuşunun dayandığı orij inal l iğe, sonunda 
modern bilginlerin ciltler tutan kitapları yetmemişt ir . Ama Morgan' ın 
komün üzerine ayd ın latmalar ından sonra; bütün 6500 yıll ık antik tari-
hin gidiş inde bu lduğumuz komünün medeniyete geçişi: Tarihsel dev-
rimler kanunuyla artık, binlerce yıl sonra da olsa, konu birkaç formül 
çerçeves inde özetlenebil ir. Birikim bil imlerinin yaradığı iş budur: Sen-
tezler bil imine geçip işimize, kaderimizi şuurumuz la el imize a lmaya 
bakmamıza basamak o luşturmak. 

Konumuz kutsall ık: Tanrısal l ık-din ise, akılda tutacağ ımız ilk şey: 
İnanı lması biz medeni lere güç gibi duran muazzam kollektif emeği 
(toplumsal l ığ ı) yaratan şeyin, kutsal l ık-tanrısal l ık değil; tersine kut-
sal l ığı-tanrısal l ığı yaratan şeyin, o inanı lmaz hayretler uyandıran ko-
müncül kollektif emek olduğudur. 

O tanr ısa l laşmış komüncül kollektif emeğe inanamayış ımız, sadece 
ondan ne kadar uzaklaşt ığımızı ibretleştirir; gerçeği tepetak lak edişi-
miz, o binlerce yıll ık sınıflı top lum trajedimiz, sansürümüzden gelir. 

Tevrat'a, Kur'an'a, benzeri geleneklere, mitoloji lere işimize geldiği 
gibi inanıp inanamayış ımız da aynı trajedik sansürümüze bağlı ka-
lır-. İç inden ç ıkageld iğ imiz komüncül top lumsal l ık ( inanı lmaz kollekti-
v izm) gibi komüncül real izm: yalanbi lmezl ik, yalan, dolan, menfaat 
ile yürüyen sınıflı top lum insanına akıl a lmaz gelir. 

Tarihi, tanrısal l ıkları, en gerçekçi Sümer tablet ler inde arayanlar 
bile, gerçeğin özünü (gidiş kanunlarını) kitabi ayrınt ı lar ında boğulup 
yitirirler; bu lmuşken kaybederler. Kendi ler inden çok kitaplara inan-
mak da medeniyet in özü komünden çok medeniyet in şatafat ına sap-
lanmış o lmalar ından gelir. 

Demek yazılı tarih gibi din dediğimiz zaman da akl ımıza ilk getire-
ceğimiz ve asla unutmayacağ ımız şey; binlerce yıldır sansür ett iğimiz 
özümüz, ilkel doğal komün yaşamımız olmalıdır. 

O komün yaşantıs ı ki, Irak balçıklarına düştüğünde muazzam tek 
vücut o lmuş kollektif emeğiy le harikalar yaratır. Çünkü medeniyet 
deniz seviyesinin bir metre alt ından başlayarak demir tekniği olmak-
sızın taşla, sopayla, sazl ıkla, ziftle, kerpiçle; yani topyekün kollektif 
el emeğiy le doğar. Bu, medeniyet in değil, medeniyet in içinden çıka-
geldiği komün yaşant ıs ın ın (parmak ısırtan kol lekt iv izmin) eseridir. 
Demir en az 3000 yıl sonra Akad kentlerinin keşfi olur. 



Irak (Sümer) kazı larında bulunan Muallafat ve Jarno kültürü, İ.Ö 
6000 yıl ının sonu ile 5000 yıl ının başlarına konur. Samara semti kül-
türü ise İ.Ö. 5000 yıl ına konur. Bu kültürler medeniyet değil, ters ine 
barbarl ığın (komünün) en alt aşamasın ın belgelerini verir. 

İ.Ö. 5000 ile 4000 yılları arasında yaşayan Halaf kültürü de aynı 
belgeleri aşamaz: Fransız okulu: Andre Parrot; Kuzey Irak. 

En az 2000 yıl süren bu devirde sadece komün totemler i olan hay-
van resimleri, heykelleri ve kadın tanrı görülür. 

Kutsall ık-Tanrısall ık bu aşamada insanın (komünün) yan ıbaş ında 
içiçedir; bütünüyle yercildir. Sadece kadın, ana-tanrı hafifçe kutsalla-
şarak to temden öne geçmiştir. 

Sümer medeniyet inden henüz tek bir iz yoktur. 

Irak'ta Sümer kazılarının verdiği ikinci aşama "EL-OBEYD ve 
UR"dur. Orta Barbarl ık belgelerini ortaya koyar. Ancak komüncül ya-
şamın bu çoban-sürü aşaması da Irak'ta orj inaldir; ziraat bir hayli 
gel işmiştir; saz, kerpiç, zift kulübeler yaygınlaşır-. 

Kadın tanrı heykelcikleri artık manken vücutludur. Ve kedi gözlü, 
tavşan bakışlıdır. Henüz cinsel yasak temsilc is i to tem tan ımlar ından 
kopulmamış ama kadın ana tanrı lar to tem (kan) teşki lat ıyla sentez-
leşmiştir. Estetik gel işim, to tem ve kadın tanrı lara karşı top lumda 
uçurumun do lduğunu göstermektedir . Top lum ile tanrı lar arası uçu-
rum doldukça yeni bir aşamaya hazırl ık başgösterir. Bu erkeğin de 
sahneye çıkışıdır. 

Bu aşamada deniz seviyesinden bir metre aşağıdan başlayarak, zift, 
saz, balçık, tomruk harçlaştırı l ıp do lduru lmuş ve onun üzerine toprak 
taşınmış ve sulama kanallarıyla ziraat, hayvancı l ık yapılmıştır. Irak'ta 
orta barbar komün yaşamı bile toprağın ı-ekmeğin i suyun içinden çıka-
rıp kazanmışt ır: "Her şey sudan canlandı" sözünün aslı budur. 

Irak arkeoloji kazılarının on sekizinci tabakas ı deniz sev iyes inden 
bir metre aşağıdadır-. 

Bu muazzam komüncül emekte kadın; ateş, kulübe, saz, kerpiç, 
zifti harçlaşt ırma, hayvan, çocuk, ev, ziraat işlerinde besbell i ki hâlâ 
öncüdür. Erkek de su yo l lar ı -kereste-savaş-gemic i l ik-çobanc ı l ık işle-
rinde s ivr i lmeye başlamıştır-. 

Aşağı barbarl ıkta vazolar ın ağızları kadın başlı iken bu aşamada 
kaplarda her türlü insan temsi l ine son verilir. Ama rel iyeflerde hayali 
ve korkunç şahsiyet ler konu edilir. Bu, erkeğin savaşta öncü leşmes iy-
le yavaşça kendisini sapa yol lardan sivri l tme girişimi olabilir. Yukar ı 
aşamada erkek de tanrı laşacaktır. 

Bu aşamada top lumsal l ık (komün) da kutsall ık veya tanrısal l ık da 
yeni bir aşamaya g i rmek üzeredir. 

Henüz tanrı evi kişi adına değildir. Toplumundur. Ve insan ile tanrı 
henüz samimi ve teklifsizdir. İsteyen istediği gibi girip tanr ıs ına su-



nusunu yapabi lecek gibi her yanı giriş çıkışlara açıktır. Çamur, saz, 

kerpiç, ziftten yapılmıştır. Biraz daha kompleks leşmiş; basit salon 

odacık lara bölünmüştür. 

Arkeoloj inin on sekizinci tabakasından en alttan deniz seviyesi ve 

üzerine doğru gelişen on beşinci tabakada ilk savaş kağnısı gözükür. Bu 

ilk kıyamet ön tarihsel devrim alametidir. Ve altıncı tabakada El Obeid-

Ur üzerine yabancı barbar akını gelir. Bu ilk Tufan veya ön tufandır". 

Fransız okulu bunu: "Sümer ler in Gel iş i" sayar. Oysa bu belgesizdir. 

Elamlar veya Semit ler de olabilir. Önemli olan bir üst aşamaya geçi-

şin, tar ihönces i aşamada bile ön tar ihsel devr im diyebi leceğimiz alt 

üstlüklerin olabilmesidir. 

İlk beş tabakal ık bir ik imlerdeki kesinti lerde bile barışçıl reformlar, 

geçişler düşünülür; çömlekçi l ik sürekli başka laş ıma uğramıştır. Kut-

sallık, eski aşama pasif leşirken yenisi canlanışa uğrar. 

Bu gidiş, kutsallığı da der inden etki leyecektir; çünkü, kutsall ık da-

ima güçlü bir kollektif emeğin (komünün) ürünü olur. 

Alt ıncı tabakada görülen tarihsel devr im başkalaş ım belgelerini ar-

keolojinin Tufan Kuyusu" kazıları verir: Top lumsa l birikiş deniz seviye-

sinden bir metre alttan başlayıp 8 metre 60 sant im kadar birikmiştir. 

Beş tabaka barışçıl birikiş, bir tabaka savaşçı l sıçrayış ile... El Obeid 

gelişimi bir top lumun değil, birçok top lumun eseri olmuştur. 

Ve henüz medeniyet ortada yoktur. 

Bu ilk Tufandan önce yer leş im kültürü Fırat ırmağının Dicle ırma-

ğı ile b ir leşmek üzere olduğu yere yakın güneybat ıs ında Eridu-Ur-El 

Obeyıd köycükler ine yığı lmışt ı. Tufandan sonra Fırat'ın kuzeydoğusu-

na Uruk ve Cemdet-Nasr semtler ine çıkar. 

İlk tufan (devrim) eski tabakalar ın bir rönesansını o luşturduktan 

sonra Uruk kültürü aşaması orjinal s ıçramalar gösterir. Çömlekçi l ik tor-

na ve fırın keşifleriyle sıçrama yapar. Bakır nesne göze çarpar. Sekizin-

ci ve dokuzuncu tabakalar, on ikinci tabakada Ak Tapınak, on üçüncü 

tabakada Kalker Tapınak, on dördüncü tabakada Kızıl tap ınak bulunur. 

On beşinci ve on altıncı tabakalar ı dolduran Cemdet Nasr çağında, El 

Obeid-Ur-Uruk-E lam-Mıs ı r ve Hint ile Sanayi ve Ticaret ilişkileri gelişir. 

Bu aşamada ilk kent; surları ve sarayı ile doğmuş bulunur. 

Bu aşamada tapınaklar ın restore ve başka laşmalar ından anlaşıl-

dığı kadarıyla, birkaç ön tar ihsel devr im sıçrayışı görülür ki, Irak'ta 

orta barbarl ıktan yukar ı barbarl ığa (kent aşamas ına) bile ön tar ihsel 

devr imler le geçilir. 

Çünkü Irak coğrafyas ına düşen komün, orijinal bir gidiş tutturarak 

komşu barbar lardan ileri bir aşama tu t turmak olanaklar ına kavuşur: 

Toprak, çapayla yapı labi l ir su kanalları ve do ldurmayla, ürün ver im 

arttırılabilir. Bunun için kollektif (komün) emeğe sahip o lmak yeter-



lidir. Aşağı Barbar aşamada bile bahçe tar ımından ziraat aşamas ına 

geçiş olanaklıdır. Orta barbarl ıktaki hayvancı l ık, ekim ile daha çabuk 

birleşir ve ziraatin keşfini besler. 

Bütün bunlar, çevre barbarları Irak köycükler inin üzerine çektiği 

gibi, Irak köycükler inin barbarlarını yener ve yeni bir aşama (canlı 

başkalaş ım) oluşturur. Kutsall ık da bu devr imlere uyarak da ima göğe 

doğru sıçramalı olarak güçlenir. 

Uruk veya Ereş'in onikinci tabakası s ırasında tapınak, oniki metre-

yi bulan balçıktan yapma bir yükselt i , tepe üzerine oturuyordu. 

Ak tapınak: 17x22 metre çapında dörtgen balçık tuğladan yapı lmış, 

beyaz kireç badanalı, uzun bir avlusu, birbirine geçmel i odaları olan 

bina, kutsal laşma yercil top lumdan kopuşmuş olsa da yalın bir binay-

dı. Tanrı artık merdiven ile halk arasına (istedikçe) inip çıkıyordu. 

Onüçüncü tabakadak i Kalkerli Tapınak: Daha büyümüş ve yüksel-

miştir. Balçık ve zift beğeni lmemiş, dağlardan büyük kalkerli kayalar 

getir i lerek temel lendir i lmişt ir. 

Ondördüncü tabakadak i Kızıl Tapınak: Kalabalık bir müminler 

kongresini barındırabil ir çaptadır: 30x80 metre ve 30x62 metre. 

Ve artık erkek de tanr ı laşmış ve kadın tanrıy la zıtlaşır olmuştur. 

Kan teşki lat lar ının hayvan totemler i artık geri lemiş, küplerin boyunla-

rına süs veya korku salan kutsal laştır ı lmış tap ınak mallarını koruyan 

figürler haline getiri lmiştir. 

Komün, deyim yer indeyse çocuk beyni gibi berrak dupduru beyin-

li, canlı tek vücut o lmuş bir organizmadır. Yaşamını kovalarken düştü-

ğü Irak coğrafya koşullarıyla boğuştukça, o doğanın vahşi verimli l iğini 

kendi üretici gücü haline sokarken kendi kollektif gücünün yarattığı 

zafer lerde yücelir. Bu zaferlerini bir tek kişi veya kişiler değil topluca 

komün kazanmıştır-. 

Bu yüzden her türlü üretim, üreyim, savaş, barış zaferleriyle ken-

dil iğinden yücelmesi komüne aittir. Ama komün hiçbir zaman başsız 

olamaz, o beyinsizl ik gibidir. Daima demokrat ik bir önderi bulunur. 

Eğer komün totemizmin i lkell iğindeyse, "Totem" komüncül yücelme-

nin tanrı sembolü olur. Eğer işbölümünde kadın öne geçmişse veya 

aşağı barbarlığın son konağındaysa, kollektif komüncül yücelmenin 

sembolü "Kadın Tanrı" olur; kutsal laşmanın hafifçe insana doğru kay-

ması demek, top lumun teknikçe-sosyalce dolayısıyla beyince bir adım 

ilerlemesi demektir. Irak'ta da ilkin böyle olur. Uzun bin yıllar totem ve 

kadın önde güreşirken yücelir. Fakat Irak balçıkları ve suları üzerinde 

yükselt i len köycükler, tarihsel devrimlere sahne olmaya başladıkça, ço-

banlık aşamasına da girilmiş olduğu ölçüde erkek savaşta ve her yönde 

gelişen muazzam kollektif emek gücü ihtiyacıyla sivri lmeye başlar. Ve 

komüncül yüce leşmenin sembolü olan kadının yanıbaşına yerleşir. 



Kollektif emek yoğun luğu ne derecede olursa olsun, top lumun 
veya komünün biçimi; içinde bulunduğu konak başka laşmadıkça ko-
münün yücel iş i ve sembol ler i de başka laşmaz, ters ine kastlaşır ve 
yozlaşır. İster komünün kendi iç d inamizmiy le olsun, ister d ışardan 
gelen ön tarihsel devr im dinamikler iy le olsun, komün yeni konaklara 
başka laşmak zorundadır. Fakat komün bilinçle i lerleyen bir top lum 
o lmaktan çok uzak; tarihin kanunlar ıyla i lerleyen ilkel bir toplumdur. 
Ne eski aşamasını , ne de gireceği yeni aşamasın ı bilebilir. Ne eskiyi 
kolay bırakabilir, ne de yeniye kolay geçebilir. Daima yeni l iğe aç ol-
ması, onun bir işin sonunu get i rebi lme bilincini göstermez. Tersine 
bu yüzden gelenekler ine sımsıkı yapışabilir. Ve kastlaşıp yozlaşabil ir. 
En bilinçli sosyal devr imler i yaratmış top lumlar bile emperyal ist ol-
sun, sosyalist olsun, son yüzyı l gidişleriyle bunu fazlasıyla ispatla-
mış bulunuyorlar. İlkel top lumlarda bilinç aramak, okul öncesi bebek 
ve çocuk lardan akıllı davranış bek lemek gibi bir şey olur. O hemen 
bütünüyle alt şuuruyla ve bilinç yer ine geçmiş totemci l-anacı l veya 
babacıl tanrı gelenekler iy le düşünür ve davranır. Dolayısıyla da tek 
vücut o lmuş kollektif emek de olsa; Irak gibi verimli, top lum geliş-
tirici bir coğrafyaya düşmüş de olsa; son duruşmada da ima kendi iç 
d inamizmiy le kendisini yeni çağlara taşıyabi leceği çok kuşkuludur. Bu 
durumda, zaten Irak'ın ilk köycükleri, çevre barbarlar ın meraklı çocuk 
gözleriyle mercek altına al ınmışken, dağlardan inerek o köylere çul-
lanan başka komünler gelişimi devir al ıyorlardı. Çünkü Irak balçıkları 
ve çölü ortas ında ne kereste ne büyük taş ne de maden bulunuyor-
du. Bunlar yakın Zagros, Elburuz, Kafkas, Toros dağlar ından komşu 
barbar (komün) yurt lar ından getir i l iyordu. Ve kaçını lmaz bir gidişle 
ön tarihsel devr im hazır lanmış oluyordu. Yeni gelenler daha geri de 
olsa, taptaze insan, tarih ve coğrafya üretici güçleri taşıdıkları ölçü-
de eski lerden devraldıklar ı eseri daha ileri zaferlere ve yüce l imlere 
taş ımak potansiyel iy le dopdo luydu. Barbar demek, tarihçe, manevi 
insan (ruh ve coğrafya potansiyel i) demektir. İleri bir ortama düştü 
mü, onu kavrayıp gel işt i rmek için ö lümüne dir imine savaşır; başardığı 
yerde yücelir, yücel imini tanrı laştır ırdı. Çünkü doğuştan tanrı: Totem 
ile doğmuş ve büyümüştür; öyle düşünür ve öyle davranır-. İçine gir-
diği top lum aşaması i lerledikçe başarı larını kutsal laşt ı rmak onun dü-
şünme ve davranma tarzıdır-. Başaramazsa bu yüzden boca lamaya ve 
tanrısını değişt ir ip başka tanrıyı sembol leş t i rmeye çok yatkındır. 

İşte diyalektiğin bu moment inde (anında) kutsal laşt ırma, tanrı-
laşma prosesinin ikinci yüzü işler: Yeni len eski Irak köycükleri ahali-
si, yeni gelen dağlı komünün tanrısını, tapınağın ı yücelt ip eseri göğe 
doğru yükse l tmeye devam ederler. 

Gelenler üstün olmaya: Yüce lmeye pek yatk ınken, yeni lenler de 
yenenler i üstün insan görmeye, yüce l tmeye pek yatkındırlar. Diya-



lektiğin inanı lmaz güçte bir kollektif emek potansiyel iy le iki yanlı ya-

şamak ihtiyacıyla doğal olarak işleyişi, Irak'ta tanrı ları ve tapınaklar ı 

göğe doğru yükse l terek çoğaltır. 

Yeryüzüne medeniyet tohumu olarak saçılacak ilk kentin ve Sümer 

medeniyetini yaratan; bütün temel keşiflerin sahibi de bu elele vermiş 

yenen ve yenilen komün kollektif emeğidir. Yaşamak için üretmek ve 

üremek zorunluğu kadar yalın bir şeydir aslında. Ama komünün bizzat 

kendisinin ve beyninin doğuş mekanizması ve tarihe yeni adım atmış 

kollektif çocuk potansiyeli, giderek ürettiklerinden daha çok tanrısallaş-

maya, kutsal laşmaya, mabetleşmeye önem verir. Adeta tanrısal laşmak, 

kutsal laşmak üretir ve ürer. Bunu şüphesiz ki altşuuru ile beyninin do-

ğuş mekanizmasıyla yapar. Bu komünün felsefeye dalışının, doğa ve 

insanın gidişini çözmek isteyişinin yolu, yordamı ve ifadesi olur. 

Medeniyet, doğduktan sonra her tar ihsel devr imle can lanarak ye-

nilenip i ler leyen bu dev i rda im içinde, 6500 yıl saat düzeni gibi sürer; 

modern insana miras olur. Modern insan ve bilim adamı dahi, bunu 

bütün kökleriyle bil incine ç ıkaramazsa , bi lenlerin b i lmeyenler üze-

rindeki u lu laşması , kar izyer izmi, maddi ve manevi sömürü olarak 

sürer gider. 

"Babil Kulesi": Peygamber ler in Al lah ile görüşmek üzere göğe yük-

selmeler ine ilham olmuş merdivenl i (Miraç) Ziggurat": "Tanrı Evi;" 

komüncül emeğin ve yüce lmen in olduğu kadar, komüncül feylozof-

luğun da ö lümsüz anıtıdır. Çünkü ilk Ziggurat örneğini hatır latt ığımız 

gibi ilk Irak köycükler i-kentç ik ler i yani barbarları yaratmışlardır-. Ve 

Babil Kulesi de medeniyet in eseri değildir, medeniyet in içine düştüğü 

çıkmazı tarihsel devr imler açtıkça, Babil Kulesi'ni göğe doğru yüksel-

tir. Bu komünün tanr ısa l laşarak yücel i rken fey lozof luğunu da geliştir-

mesi olur. Ant ik tarihte her türlü düşünce bu tanrısal l ık kabuğu içinde 

gel işebi l iyordu. Düşüncenin beşiği to temden beri gelişen kutsal laşma 

aydın landıkça, insanlık tarihinin gidiş kanunları (ve tanrısal l ığı) ay-

dınlanabi lecek. Elbette bu, parendeyle ateist o luvermiş ama madde-

ci geçinen uzmanl ık lar ın pek hoşlandıkları kalemşör lükler in in çizdiği 

yoldan değil; yığınların ve onlarda bütünleşen devrimci teor i-prat iğin 

(yine, bilinçli kollektif emeğin) başarısı olabilecektir. 

Bu yakıcı olduğu kadar yapıcı ve yaratıcı manevi güç, gökleri fet-

hetmeye hazır bir tanr ısa l laşma potansiyel iy le dopdoludur. Her şeye 

karşı açtır, beyni merak ve kutsal laşmayla yüklüdür. Giderek bütün 

yercil işlerini, başarı larını, tanrı emri düşüncesiy le bir leştirmiş ve ge-

liştirmiştir. 

En ilkel to temizm aşamas ında, Komün düşüncesin i ve dilini bile 

totem sembol ler iy le gerçekleşt ir ip yaratmıştır. Komün teşki latı totem, 

komünün veya her kanın ruhunu elinde tutacak kertede hafifçe saygı-



lanmış, kutsal laşma prosesini başlatmıştır. Komün her işini totemler in 
arzular ına bağlayarak yapar. İşine ge lmezse totemini keser ama yine 
başka bir to tem edinerek işini sürdürür. Beyni o mekan izmay la işler. 

Totem aşaması geçip ana-baba tanrı lar aşamas ına gel indiğinde, 
tanrı lar başkalaşıp gel işmiş ama mekan izma işleyiş olarak aynı kal-
mış, sadece yeni olaylar zenginleş ip yeni tanrı ların (kutsall ığı arttığı 
oranda) gölgesine girmiştir. Seçi lmezleşir. 

Babil Kulesi öylesine yüksel iyor ki, A l lah bu kulenin kendi katına 
yükse leceğ inden korkarak yere iniyor ve insanları dağıt ıp dillerini ka-
rıştırıyor. Tektanr ıya ulaşmış Yahudi ler Tevrat ile böyle (tanrısal l ıkla) 
düşünüp efsaneleş irken; Babil Kulesini y ıkan Hitit Kralı I. Murşil i 'nin 
düşünce ve davranışını di l lendir iyorlardı. 

Babil Kulesini bin yıl sonra yeniden yapmak isteyen Babil Kralı Na-
bglzar [Nabukadnezar], Tektanrı aşamasına gelindiğini anlatan "Mar-
duk, tanrısının kendisine şöyle emir verdiğini ve ona uyacağını anlat ır: 

Marduk bana, benden önce yıkılmış Zigguratın ayaklarını yere sağ-
lamca yerleştirmemi ve başını da göğe yükseltmemi buyurdu." 

Asl ında kral kendi ikt idarından sözetmektedir. İktidarını öyles ine 
güçlendirmel id i r ki, kendisi de o derece uzun ömürlü olup yücels in. 
Ama tanrısal bilinç kabuğuyla düşünceleş ip di l lenen beyin, bu yercil 
gerçek determin izmi altşuura bastırır veya yercil gerçekler i bastırır-
ken tanrısal sembol ler le (bilinç kabuğuyla) ifade eder. 

Sonra gelen Nabukadnezar da aynı mekanizmayla , "tapınağın ba-
şını gökle yarışsın diye yerine koymak için ele aldım" şekl inde düşü-
nüp davranır-. 

As l ında asıl yar ış t ı rmak istediği kendi medeniyet iktidarıdır. Ama 
her şey tanr ısa l laşma mekanizmas ıy la tanrısal i fadelere büründüğü 
için, görünüşü tanrının buyrukları ve egemenl iğ i biç imine girer. Veya 
o temel lere uzaktan, mitolojik masal-efsane gözüyle bakan, işiten 
barbar, o tanrı evini kafasında inanı lmaz ölçülerde yücelt ir: Binlerce 
metreye çıkartır: 81.000 ayak, 20.000 metreyi aşar. 

Neden? Çünkü barbarın kollektif emeği, yüceltir. Tanrısal l ığı; vara-
bileceği en son noktaya kadar g i tmek üzere muazzam bir potansiyel le 
kurgulanmıştır. O, tarihe adımını yeni atmış taze bir çocuktur hep. Ta-
rihi kendisiyle başlatıp daha yeni girdiği medeniyete, binlerce yı ldan 
(ezelden) beri ulaşmış gibi gösterişi, mitolojik tarihleri de bunu gös-
terir. Devir aldığı medeniyet eserini çocuk ağzıyla yeni baştan kurar 
veya canlandır ı rken hep tanrısal l ık feylozof luğu içinde şan olsun, nam 
olsun diye tanrısal l ığını göklere çıkarır". 

Bu mekan izmanın kusva haddinde [nihayetinde] ister istemez Al-
lah ve Cennet ve Din gökselleşir. 

Komün, topyekün hemen bütünüyle tarihi yapacak potansiyel bir 
güçtür. İçinde coğrafya ve teknik gibi maddi üretici güçleri taşısa da 



henüz beyniyle, bedeniyle, tüm ruhuyla manevidir. Henüz coğrafyası 
ve tekniği ile kendisi gibi ilkeldir, bebektir. 

Komünün manevi oluşu, kollektif düşünüp davranan beyinli insan 
oluştan gelir. Bugünkü modern insan üretici gücü de manevidir ama 
parçalanmış sosyal sınıflar, zümreler le lime lime edilmiştir. Teknik ve 
coğrafya üretici güçlerini el inde tutan egemenler in modern kölesi ya-
pılmış, manevi ruhu, beyni, mal, mülk, şan, t icaret, çalım ile doldu-
rulmuştur. Proletarya ve köylü yığınları kollektif emekte buluşunca 
manevi insan üretici gücünü kotarabilirler. 

Komün sadece kollektif emeğiy le, değil bil inçsiz, altbil inçle, bilinç 
yerine geçen tanrısal yasaklar ıy la yakıcı potansiyel iy le bütün varl ığıy-
la düşünüp davranmak zorunda olduğu için ve maddi üretici güçleri 
henüz onu parçalayabi lecek seviyede gel işmesi bu lunduğu için, tarihi 
bizzat yapan bir manevi üretici güçtür. 

Tarihsel Devrimi yapan barbar akınları saat düzenl i l iğiyle sürekli 
dağlardan gelir. Ve dağ ister istemez tanr ısa l laşma prosesine (bilinç 
kabuğuna) da g i rmeden edemez. Barbar Irak düz lüğünde yeni yaratı-
cılıklarla kutsal laşmaya çal ışırken, dağ şuuralt ından fışkırıp kutsallaş-
manın ve Irak balçıklarını kurutup yükse l tmenin biçimi haline gelir. 

Medeni leşmek ve Tanr ısa l laşmak prosesinde "Dağ" gerçeği, sürekli 
ve sürekli olduğu kadar da yaman bir o lmazsa olmaz koşuldur. 

Tanrıça Nammu'nun Irak balçık ve sular ından çıkardığı o koca dağı, 
Oğlu Hava Tanrısı Enlil, ikiye ayırıyor: Üstü Gök kubbe oluyor, altı da 
yer oluyor. Gökleri Gök Tanrısı (An veya Akad larda Anu) yani baş tanrı 
erkek oluyor. Yer de yer Tanrıçasının ve Hava Tanrısının oluyor. Ve me-
deniyet geliştiği için tanrı lar da gel işerek yerde bitkiler, ağaçlar, bah-
çeler, ırmaklar, mevsimler, insanlar, yönet im sistemleri yaratıyorlar. 

Ve medeniyet binlerce yılda tar ihsel devr imler ile bata çıka yürür-
ken, her yeni gelen eski tanrı ları da bir çırpıda kesip atamadığı için, 
kendi tanrı larını da eski lere eklediği için, totemle bile karışan kadın 
erkek tanrı lar her yanı kaplar: Tanr ı lardan geçi lmez olur. Irak tanrı 
çok luğunun kökü budur. [Knquirer's Text Book, London 1846, Robert 
Cooper- V. G. Childe, L'Orient Pre Historique, 1935, Paris] 

Bu kadar sürüsüne bereket tanrı, medeniyet (insan toplumu sosyal 
sınıflanış) karmaşıklaştıkça hemen hiçbir probleme çözüm getiremez ol-
duğu anlaşı lmaya başlanır. Çünkü giderek kollektif emek gücü, barbar, 
tarihte azalmaya başlar. Medeni leşmedik barbar yeryüzünde kalmaz 
olur. Tarihsel Devrimler çözüm getiremez olur. Çünkü bitkisel medeniyet 
Irak'ta hep aynı lokal bölgesinde yerinde saymakta, kendi sosyal sınıf-
ları ve tanrılarıyla yozlaşmaktadır. Di ğer yandan Irak medeniyet tohum-
ları, Mısır, Hint ve Çin lokal bitkisel medeniyetlerini yaratmış, onlar da 
aynı akıbetle incelenmiştir. Irak, Finike ve Mısır'dan Girit, Grek ve Roma 
medeniyetleri daha hareketli hayvansal medeniyet gidişi tutturabilseler 



de başta Irak, bitkisel medeniyetin kaderini değişt irmek şöyle dursun, 
kıtalararası medeniyetler sentezine köprü bile olamazlar. 

Art ık medeniyet deği rmenin in taşları, öğütecek barbar buğdayını 
bu lamayınca, kendisini öğütmeye başlar ve bu aşamada çoktanrı lar 
işe yaramaz olur; yoz laşma yanında tektanr ı laşmaya doğru adımlar 
atılır-. İmparator luk lar la birlikte tanrılar, tek imparatorda sembol leşe-
rek sadeleşt ir i l ip tasf iye edilir. Çünkü kitleler ile Krallar ve İmparator la 
beylikler arasındaki uçurum giderek dolmaktadır. Barbarl ık yeni lmek-
le şehirleştir i l ip köyleştiri lmiştir. Bu yüzden en çok ayakta kalan tanrı, 
tanrı lar başı: Gök tanrı olur ve diğerler inin görevler i pasifleştirilir. 

Art ık bundan sonrası tefec i-bez i rgan medeniyet ler in evrensel çağı 
olması gerekir. İskender ve Ati la bunu denerler ama başaramazlar. 
Tarih, Hz. Muhammed i ve Hicaz Araplar ın ı , bu göreve atamıştır. Onlar 
zamanlar ın ı beklerken, tarih bu görevin ağlarını Hz. İbrahim ve Filistin 
yahudi l iğ iy le yavaş yavaş en az 2500 yı lda örer. Çünkü antik tarih çok 
yavaş ilerler, yumurt layarak çoğalan ilkel hayvanlar gibidir. 

Zaten Ant ik Tarih ilk hızını almış, evrensel aşaması için yeni bir 
kuluçka dönemine girmiştir. Bu yavaş gel işecektir: Bu, tefekkür, de-
rin i lhamlara düşüncelere dalma, tektanr ıy ı bulup hazmetme dönemi 
olur. Çünkü artık yeni bir medeniyet kuracak (Hicazdan başka) ne 
kent barbar, ne de yeni bir coğrafya kalmıştır-. 

Medeni leşme ve Tanr ısa l laşma prosesinin evrense l leşme ve tek-
tanr ı laşma eşiğine gelmiş olması, tektanrı f ikrini ve medeniyet in 
evrensel leşmesin i medeni kişierin bulmasına yetmez. Tarihin ibretli 
dersi ve gidiş kanunlarını nerede aramamız ı sezdiren yaratıcı qücü 
buradadır-. 

Babil'de sürüsüne bereket tanrıları bir tek Marduk denen tanrıda 
birleştiren de barbar fatihlerdi. Hz. İbrahim ve kendi kabilesi de göçebe 
barbarıdır. Filistin yahudileri de henüz barbar geleneklerle yaşayan ka-
bilelerdir. Hz. Muhammed ve Hicaz Arapları da henüz medeniyete yeni 
çözülmeye başlayan kent barbarları veya gelenekleriyle dopdoludur. 

Kutsal laşmaya can atan o Komün ruhu, tarihsel görevini sezerek 
yalın kılınç çoktanrıc ı l ık (çökmüş medeniyet ler ye f ikir leri) üzerine 
at ı lmakta bir an bile tereddüt etmez. Tektanrıc ı l ık da masa başında 
değil kılıçların gö lges inde yarat ı lmış ve geliştirilmiştir. 

4- T A N R I S A L L A Ş M A GİDİŞİNDE MEDENİYETİN ROLÜ 

Her türlü yaratıcı l ığın ilk temel ler i şüphesiz ki Komün'ün kollektif 
emeği içinde atılmıştır. Bu temel ler Vahşet çağına dek uzanır-. 

Konumuz medeniyet ve barbarl ık güreşi içerisinde tanr ısa l laşma 
prosesidir. Burada da medeniyet in binlerce yıllık sansürüyle komün 
yaratıcı l ıkları maskelenmişt ir. Bunu kısaca hatırlatıp işledik. 



Peki medeniyet in tanr ısa l laşmada hiç mi rolü o lmamışt ı r? 

Komün veya barbarl ık insan top lumunun bütün üretici güçlerini 
kendi içinde derlemiş, tarihi yapan canlı bir organ izma (kollektif aksi-
yon) oluşuyla, insanlığın bütün yaratıcı l ıklarının temel ler ini kendi için-
de atmış olur. Hemen bütün o lumlu luğu bu yaratıcı l ık özünde toplanır. 
Ama adı üzerinde ilkeldir. Bilinci yok denecek kadar azdır. Bütünüyle 
tarihin kanunlar ıyla yürür. Bu potansiyel bir a l tşuurdur ve kollektiftir. 
Bu yüzden yakıcı-yıkıcı bir güçtür de; kendisine ters gelen an lamayan 
her şeyi yakıp yıkar. 

İçeris inde der lemiş olduğu bilhassa teknik ve coğrafya üretici gücü 
geliştikçe medeniyete parça lanmak, sosyal sınıflara bö lünmek zorun-
dadır. O zaman komünün işi biter, yani yaratıcı l ıklarını ve yaratt ıklar ını 
gel işt i rmeye yayg ın laşt ı rmaya vakit bulamaz. O'nun kaderi; tar ihteki 
rolü, komün rezervi bit inceye kadardır. Medeniyet içerisinde rolünü 
gelenekler iy le sürdürür; tarihsel devr imci rolü kolay kolay bitmez. 

Medeniyet, barbarın yaratıcı l ıklarını sayıca çoğaltır ve yaygınlaştırır. 

Övgüsü göklere çıkartı lan medeniyet, bütün yaratıcı l ıkları ve te-
mellerini komünden almış, kendisine mal etmiştir. Ders kitaplarına 
geçmiş hemen bütün keşif ve yaratıcı l ıklar: Şekilli yazı, al ışveriş, ta-
pınak, maden işleri, kağnı, tekerlek, balta, seramik işleri, gemiler, 
torna, fırın; El Obey i t -Cemdet Nasır ve Uruk devrinde: Orta ve Yukar ı 
Barbarlık merkezler inde keşfedilmiştir. 

Gördüğümüz gibi Tanrısallığın ve Ziggurat'ın bütün temelleri, daha 
medeniyet doğmadan her türlü keşfi geride bırakarak gelişmiş bulun-
maktadır. Çünkü ne kadar belirtsek azdır. Komünün doğumu tanrısallık 
(Totemizm) ile damgalıdır. Bu yüzden tanrısallık komünün bütün zaferle-
rine damgasını vurarak yaratıcılıkların ve gelişimin önünde yerini aldı. 

Medeniyet in henüz izi bile yoktu. 

Ama meden iye t bir kez doğunca komün parça lanmış olur ki, 
bütün yarat ıc ı l ık lar gibi tanr ı sa l laşma prosesi de meden iye t in eline 
miras kalır. 

Bütün arkeoloj i ve insan bilimcileri; Kiş, Şuruppak (Farah), Uruk 
(Ereş) mevki ler inde, Cemdet Nasr devri kalıntı larının hemen üzerinde 
oluşan belgelerin, doğudan gelen Sümer akıncı lar ının belgeleri oldu-
ğunda birleşirler. Yani Irak'ta medeniyete geçiş de bir Tarihsel Devrim 
tufanıyla o luşmuştur ki buna "Sülâleler devri başlangıc ı" veya "Arkaik 
Sümer Medeniyet i " devri derler. 

Medeniyet in doğar doğmaz başardığı iş, barbarl ığın yaratıcı l ık larını 
yeni baştan elden geçirip daha zengin maddeler le daha fazla sayıda 
ve daha yaygın bir şekilde üretip tüketmes i olur. 

G. Childe, medeniyet keşif ve icatlarının en parlağını alfabe ve 
demirin eritimi olarak görür ve ondan sonra gelecek 2000 yıl boyunca 
medeniyeti teknik geril iğe düşmüş sayar. H. Limet (le travail du me-



tal au Pays de Sümer au T e m p s de la tra iseme Dy nastle d'ur, 

Paris 1960) ise, bu geriliği 19. yüzyı la dek sürmüş kabul eder; teknik 

ilerleyiş o kadar yavaş olur ki, o da proletaryanın kollektif devrim 

mücadeles iy le (zorla) iteleyişleriyle olur. 20. yüzyı lda farklı mı olur? 

Sosyal ist blok kuruldukça emperya l i zm üretim yarışını sürdürmek zo-

runda kalır; yoksa onun işi çoktan, para oyunlar ıy la eyyam efendil iği-

ne girmiş bulunmaktadır -. 

Onun için medeniyet ler in yaratıcı l ık efsanesini bal landırıp göklere 

çıkarırken ve her şeyi Sümer medeniyet ine bağlarken, tarihin en bü-

yük ibretini at ladığımızı bile farketmeyiz. 

Ancak komün de tarih boyunca tek başına kaldığı zaman; mede-

niyete s ıçrayamadığ ı zaman yozlaşır. Bunu Avustra lya, Afr ika kabile-

lerinde görebil ir iz. 

Yani barbarl ık da Medeniyete geçerken ve Medeniyet ile güreşin-

den şaheser ler (sentezler) yaratmıştır. Barbarl ık Medeniyet ile birlikte 

yaratıcı l ığını sürdürmüştür. 

Komün yaratıcı, medeniyet yaratıcı l ığı sayıca çoğalt ıp yaygınlaşt ı-

rıcı, yetenekleşt ir ic i olmuştur. 

Çünkü sosyal sınıfların t icareti, yazısı, devleti, parası ister istemez 

sayıca artmak ve yayg ın laşmak ihtiyacıyla damgal ı olur. Tefeci bezir-

gan ticaretini her yana yaymak için t icaret yollarını, yazısını, devletini, 

parasını, sınıfını gel işt irmek, okul laşmak, k i tabeleşmek, despot laş-

mak ve sonunda da tanrısal l ığını sağ lama bağlamak zorundadır-. 

En başta zenginl iğini sağ lama a lmak için, tanrı lara daha çok sa 

rılır: Kişi mülkiyetini dokunu lmaz kılmak için tanrı lar ın kutsall ığını art-

t ırarak onların gölgesine sığınır. Zenginl iği Al lah verir sözü medeniyet 

kadar eski olmalıdır-. 

Tefeci bezirgan daha kentin görevli memur-mütah i t i iken tapınak 

ulularıyla içli dışlı olmayı başarmış, kamu malını consancre ederek 

dokunu lmaz yaparken yalnız kendisine aş ırmanın yol larını bulmuştur. 

Önce mal mülk de tap ınağ ın orta malı ortak kasasıydı . Tefeci-

bezirgan ve para ve devlet gel işt ikçe ortak mal lar ın kişilere aşırıl-

ma yol lar ı kaç ın ı lmaz o larak kendi l iğ inden doğar ve yürütülür. Bu 

yüzden zengin l iğ i tap ınak (Allah) vermiş gibi olur. Ve kişi mülkü de 

dokunu lmaz laş ı r . 

Kendiliğinden olmuş sanılan bu gelişim bezirgan ve tapınak uluların-

ca boyuna tanrısal laşmaya sarı l ınmak sûretiyle güçlendirilir. Tanrısallık 

güçlendikçe zenginlikler artar. Üretim, ticaret, tüketim her şey tanrı-

lar-tapınak adına yapılır. "Devletimiz güçlensin" sözünün altında kamu 

emeğinin sömürüsünün yatışına biraz dikkatle bakılırsa; ilk medeniyetin 

"Tanrılarımız-Tapınağımız güçlensin" kışkırtmasının nedeni anlaşılabilir. 

Kollektif emek artık tapınak kanalından bezirganlara ve devlet ulularına, 



sülalelerine akar. Ama kişi mülkçülüğü dipsiz kuyudur, bir türlü dol-

maz. Tefeci-bezirganlık derebeyleşmeye ve zevki sefaya varıp yozlaşır. 

Köle-Efendi didişmeleri sosyal devrim getiremez. Medeniyet çürümeye 

başlar. O zaman, dış, dağlı barbarlara kendil iğinden sarılır. Paralı asker, 

maden, kereste, ticaret, hep barbarlarla ittifak ile yürür. Barbar, mede-

niyetin içini dışını iyice öğrendikçe kendisini bir de medeniyeti meraklı 

çocuk beyniyle tartar ve onu gözüne kestirir. Medeniyet artık onun için 

dalında olmuş koparılmayı bekleyen bir düzlük meyvasıdır. Güçlü bir 

barbar akınıyla onu koparır. Bu Tarihsel Devrim tufanı biçiminde gelişir. 

Barbar medeniyet meyvesini yer yemez komünün parçalanma: Mede-

niyete çözülme süreci başlar. Fakat komünün kollektif emeği hemen 

tükenmez, çöken medeniyetin yerine daha genç medeniyet kurar ve 

ilerletir. Çöken medeniyet elemanları gibi çöken tanrısall ık da kömüncül 

aksiyon ile yeniden hayat bularak yükselir ve barbarl ık-medeniyet güre-

şinin devirdaimi yeryüzünde barbar kalmayana dek sürer gider. 

Ve Tanrısal l ık (zigguart) da boyuna göklere yükselir. Sonunda tanrı 

da devlet de gökselleşir. "Krall ık gökten iner." Tanrı lar g iderek göğe 

çıktıkça krallar tanrı ların yeryüzündek i gölgesi Peygamber gibi tem-

silcisi olur. 

Barbarl ığın kollektif emek gücüyle yaratı l ıp büyütülen tanrısal l ığı, 

medeniyet ler tarihi boyunca da medeniyet ve barbarl ık elele vererek 

göklere çıkarılır. 

Medeniyet giderek üstün geldikçe, önce kan teşki lat lar ının (ko-

münün) totemler i yok edilirler, süs eşyası, uğur taşı, mühür ve ilh... 

durumuna getirilirler. Bunlar zamanla cin olarak da anılır olur. 

Sonra ana tanrı lar yok edi lmese de pasifleştiri l ip yerde (aşağıda) 

bırakılırlar; erkek tanrı lar gökselleşir. Medeniyet imparator laşt ıkça, 

barbarl ık eritilir ve çoktanrı lar tektanr ıya doğru azaltı l ırlar ve gök-

güneş tanrısı biricikleşir veya gözdeleşir. Krallar bütün göksel emirleri 

tanrıcı l gökten alırlar. Krallıklar gökten inerler. 

Y ine de medeniyet içinde tektanrı düşünce ve davranış ına ulaşı-

lamaz. 

Medeniyet yeryüzüne yayı ld ıkça, barbarl ık azalır. Tarihsel dev-

rimler zorlaşır. Medeniyet kendi içinde kaldıkça kendi ge lenekler inde 

kastlaşır. Kutsal laştırdığı çoktanrı lar ının kabuğunu yeni bilinç biçimle-

rine (tektanrı düşünces ine) doğru çatlatıp gel işt i remez. 

Asur Medeniyeti , Hz. İbrahim'den 1500 yıl sonra bile Filistin Yahu-

diliğinin tektanr ıc ı l ığ ından ibret a lamaz. Ama İbrahim köküne sıkıca 

bağlanan Yahudi ulemaları barbar köklerini, gelenekler in i taşıdıkları 

ölçüde Asur Medeniyet in in çoktanrı ge lenekler ine esir olmazlar; tersi-

ne esir alınıp Babil'e götürüldükler i halde İbrahim gelenekler iy le sen-

tezleşirler. Tevrat' ı nakli mitoloj iden yazılı kitap haline getirirler. 



Medeniyet bu tür işlere yaramış olur. 

Komün'ü, sosyal sınıflara, tabaka ve zümrelere hatta potansiyel bir 

güç olarak kişi mülkiyeti ö lçüsünde "her keçinin kendi bacağından ası-

lacağı" sözüne öncü teşkil edecek potansiyel kişi kontenjanlar ına par-

çalayan medeniyet, kent tohumlar ıy la bu eğil imlerini tüm yeryüzüne 

yayar, gelenekler i yazı laşt ır ıp, söylevleşt ir ip barbarlar ın meden i leşme 

ve tanr ısa l laşma prosesini hızlandırır, kışkırtır, hatta örgüt leyip bilme-

den tar ihsel devr imlere dolayısıyla tektanrı düşünces ine hazırlar. 

5- T A N R I S A L L I K GİDİŞİNDE DAĞ'IN ROLÜ 

1- DAĞ: Irak düz lüğünde balçık ve sular aynı zamanda çöller için-

de doğup gel işmiş medeniyet için yerle göğü birleştirir. 

Kutsal l ık-tanrısal l ık ( totemizm) anıları, önderl ikler i , hatta her şe-

yiyle dolup taşmış ve muazzam kollektif emeğiy le medeniyete ulaş-

mış Irak insanı da bir zamanlar dağdan gelmiştir. Ve dağı a l tşuurunda 

taşımaktadır". 

Ama bir kez Irak düz lüğüne düşmüştür. Kutsal laşma-tanr ısa l laş-

ma prosesinde komün için herşey önce kutsall ıkla başlayıp geliştiği 

için, tanrısını kendis inden daha yukar ıda bir tepeye sonra Ziggurata 

oturtacaktır. Bu giderek barbarın şuuralt ıy la da bir leşerek tanrısal l ık 

(bilinç ge lenek) kabuğuna yerleşir: Dağ kutsa l laşmaya (Kült) başlar. 

2- Gel işen medeniyet in ö lüm-ka l ım hammaddes i : Çakmaktaş ı -

Kalkerli taş, kereste, Maden DAĞ'dan gelir. Kereste ve taş maden 

olmadı mı, Medeniyet ne ticaretini ne de savunmasın ı yürü temez olur. 

Bu yüzden medeniyet, dağ ile ilişkisini kesemez. Kesemedikçe dağlı 

barbarlar içine kollarını uzatır. Dağ, Dağın Ormanı ve Ormanın ın ço-

cukları barbarlar la olan öyküleri efsaneleş ip medeniyet içine yayılır. 

Medeniyet barbarları yetiştirir... 

3- Medeniyet sosyal sınıf tezat lar ıy la çürümeye başlar. Çünkü he-

nüz devr ime s ıçrayabi lecek devr imci sosyal sınıf örgütlenişi gerçekle-

şemez. Y ine medeniyet i içine düştüğü ç ıkmazdan kurtaracak Tarihsel 

Devrim, DAĞ'dan gelir. 

4- Tanrı lar insanlardan daha üstün ( insanüstü) olduklarını sürekli 

hatır lamalı ve hatır latmalıydılar. Bu yenenin de yeni lenin de geleneği 

ve a l tşuuruydu. Ve Ziggurat lar giderek dağlaştır ı ldı. Dağlar ziggurat-

laştırıldı. Dağ tepeler i hep tanrısal ol impler haline getirildi. 

Dağ, medeni leşen barbarın önce yurduyken sonra şuuraltı oldu. 

Ve yerle göğü birleştiren kutsall ık potansiyel i olarak idealleşti. Sonra 

giderek açıkça kutsallaştı. Dağ Kültü doğdu. 

Tanrı lar önce dağ tepeler inde toplaştılar. Sonra yine dağlarda gök-

yüzüne çıktılar. 



6- Tektanrı Peygamber ler i de aynı ge leneğe uydular: Al lah ile dağ 

tepeler inde konuştular; vahiy lenip, ahitleştiler. 

Geleneklere göre bütün buyrultu ve kutsal kitaplar gökten indi. 

Kutsal laşma prosesinde en yüce ulaşı lmaz mertebe, antik tarih in-

sanı için şüphesiz ki gökyüzüydü. Gökyüzüne u laşmak için Ziggurat lar 

yetmey ip komik kalınca; Ulu dağbaşlar ı medeni leşmiş dağlı barbarın 

şuuralt lar ından f ışkırarak tanrı lar ın göğe çıkmalar ı için kutsal bir du-

rak oluverdi. 

Doğa olarak yeryüzündek i ve tanrı lar buyruğundaki cennet de 

kendi l iğ inden göğe ç ıkmamaz l ık edemezdi . 

Gerçek cennet, yayla meyval ığı, dağ havası olan Fırat-Dicle'nin su-

ladığı Van gölü çevresiydi. Ve Semit atalarının (Komüncül) yurduydu. 

Yit ir i ldikçe, tanrı katındaki göklere yaklaşır oldu. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TARİH ÖNCESİ (MORGAN) BİLİMİ 
-İBRAHİM TOPLUMU- YAZISIZLIK 

VE 
KUTSALLIKLARIN GELENEKLEŞMESİ 



1- T E K T A N R I C I L I Ğ I N YAZISIZLIĞI VE 
K U T S A L L A Ş T I R M A N I N T E V R A T - K U R ' A N VE 
G E L E N E K L E R E Y A N S I M A S I 

Hz. İbrahim, Irak ile Mısır medeniyet ler i arasında mekik dokurca 
gidip gelen Semit torunu göçebe kabile lideriydi. 

Irak ve Mısır medeniyet ler i dururken nasıl oldu da bir göçebe; hat-
ta anahanl ık gelenekler ini; yakarak çocuk kurban eden aşağı barbar-
lık gelenekler in i bile henüz b ı rakamamış bir göçebe; onca medeniyet 
çoktanrıc ı l ığ ına ve etki ler ine karşın en saf tertemiz TEKTANRIL I din 
elemanı: Müs lüman olabi ldi? 

Çoktanrı l ı dinlerin doğuşu ve çoktanrı l ı dinler Sümer gelenekler i 
veya sonra gelen medeniyet gelenekler i olarak kitabelere, kil tablet-
lere geçti ler de; tektanrı l ı din, o medeniyet dinler inden binlerce yıl 
sonra ve daha üstün bir din olarak doğduğu halde, doğuşuna ait bir 
tek yazılı belge bile neden bu lunamadı? 

Tevrat bile Musa'dan en az 500 yıl sonra kaleme alınıp tamamla-
nabildi. 

Tektanrı l ı İbrahim dini, hep ağızdan ağıza dolaşan nakil; aktarımlı 
ge lenek ile yeni kuşaklara ulaştırıldı. Tevrat kaleme al ınıncaya dek, 
Musa'nın yazdığı öne sürülen ilk beş bölüm bile Tevrat' ın İsa'dan önce 
900-700 ve 600 yı l lar ında kaleme alınışıyla yazıya geçebi ldi. 

Demek tektanrı dini kendini yazıya geçirebi lecek bir medeniyete 
bin yıl boyunca sahip olamamıştır. 

Veya t e k t an r ı dini İ b r ah im ve S ü l e y m a n z a m a n ı n a dek m e d e n i y e t e 

(yaz ıya) g e ç e c e k ö l ç üde kal ıc ı bir Ta r i h se l Dev r im g e r ç e k l e ş t i r e m e m i ş t i r . 

Musevi ve İsevi dinlerini yaratan İsrai loğulları bile en az bin yıl 
boyunca (İbrahim'den beri) gelenekler in i Tevratı bile yazıya geçirebi-
lecek kalıcı bir Tarihsel Devrim: Medeniyete geçiş başaramadı lar. 

Ancak İsa'dan 600 yıl sonra, İbrah im'den 2500 yıl sonra gelen 
Muhammed, Hicaz Barbarl ığını: Kent ve Göçebeler in i peşine takarak 
medeniyet ler in evrenci l köprüsünü oluşturdu. Ve Tektanrı dini İslami-
yet (Kur'an) yazıya geçmekle kalmadı; ekonomik-pol i t ik, hukuksal bir 
rejimler silsilesi olarak tam anlamıy la teor ik-prat ik bir dünya sistemi 
oldu. İnsanl ık ö lçüsünde her top luma uyar lanabi len s istemler le dalla-
nıp budaklandı. Tar ikat laşmaktan daha zengin bir gel iş imdi bu. Ant ik 
Tarih'ten Modern Tarih'e taştı. 



Bu prose İlginç ve düşündürücüdür: 
1- Tektanrı l ı din yazısız doğuyor. 
2- Tektanrı dini yazıs ız tarih öncesi top lum içinde Semit torunları 

göçebeler inde doğuyor. 
3- Oysa çoktanrı l ı medeniyet dinler inden çok daha üstün bir anla-

yışı olan Tektanrıc ı İbrahim Dini, Medeniyet in keşfi o lması gerekmez 
mi? Veya hiç o lmazsa medeniyet içinde gel işmiş o lmasın? Veya bu 
ileri kesit daha çok medeni lere yak ışmaz mı? 

4- Öyleyse neden Tektanrı dini yazıs ız? 
5- Tektanrı Tar ihöncesin i yaşayan yazısız top lum içinde doğduğuna 

göre; her kabilenin bir totemi her kanın bir totemi bulunan bir top lum 
nasıl olur da bu totemler in i aşıp tektanrı dinini yaratabi l iyor? İbrahim 
kendi totemini tektanr ıya mı dönüştürüyor? Bu olabil ir mi? 

6- Tarihte buna örnek top lumlar var mı? 
7- Tektanrı dini: İbrahim dininin tek yazılı kaynağı Tevrat' ın Tekvin 

bölümüdür. Ama o da İbrahim'den 1000 yıl kadar sonra kaleme alın-
mıştır. Yüz lerce yıl çok uzun kuşaklar silsilesidir. Bir yüzyı la 4 Kuşak 
sığdığına göre 40 kuşak boyunca olay değişt i r i lmeden nasıl yazıya 
ulaşmıştır? Tevrat 'a ne kadar inanabil ir iz? 

8- Kur'an ve İslam Mitoloji leri de Tevrat kadar önemli bir kaynaktır. 
Ama onlar da Tevrat yazı l ımından en az 1600 yıl sonra kaleme alın-
maya başlanmıştır. Tevrat yazı l ımı İsa'dan önce 400 yı l larında sona 
erer. Kur'an 1000 yıl sonra kitaplaşır. Mitoloji ler ise, daha sonra İslam 
medeniyeti geliştikçe kitaplaşabilir. Bu kaynaklara ne derece güveni-
lebilir? Aradak i farklı l ıklar nasıl yorumla lanabi l i r gibi birçok genel ve 
ayrıntı lara inen sorular akla gelir. 

Tarihin gidiş kanunları elde bu lunmadıkça bu ayrınt ı larda şaşalayıp 
yanlış yorumlara düşmemek elde değil. Sayısız Tevrat araşt ırmacıs ı 
bu yolda sapıtıp dehşetengiz fikirler ürettiklerini sanıp yitmişlerdir. <*' 

la Sainte Bible: Kitab-ı Mukaddes, İ. Öncesi 4. yüzyılda yazılımı bitmiş, 
İ. Sonrası I. yüzyılda tek metin haline getirilmiştir. Fakat Ancien Testament 
(Eski Ahit)teki ilk metinler veya Allah'ı "Yehova: Ezeli Tanrı" diye andığı için, 
Yahvist Metin olarak bilinen "Pentateuch: İlk beş bölüm, İ.Ö. 10. veya 9. 
yüzyılda yazılı hale getirilmiştir. Sonradan Allah'a Elohim dendiği için "Elo-
hist Metin" olarak adlandırılan bölüm de buna eklendi. 

Tesniye: İ.Ö. 9. veya 8. yüzyılda; 
Din adamları Metni: İ.Ö. 6. yüzyıl arasında: Babil sürgünü günlerinde ve 

sonrasında yazılmıştır. 
İ.Ö. 283-246 yıllarında, Ptolemee ikinci Philadophe, eski Ahit: 72 İbra-

ni bilgininin eliyle Grek'çeye çevirtti: Din adamlarının Metni: Versions des 
Septante ilk tercümesi budur. Avrupa'ya buradan yayılmıştır. En aslına uy-
gun metin olarak görülür. 

Bundan sonra o eski gelenek saygısı derebeyleşme Avrupa'da azıttıkça 
İ.S. 383 yıllarında bile Hristiyan kilisesinde eski titizliğini yitirir: İ.S. 383'te 
Saint Jerome, düzeltmeden geçirir, Tevrat: Vulgate [günlük konuşma] bi-
çimine sokulur. Ama bu aslına uygun bulunmaz bir çeviridir." Apokrif" [Eski 
Ahit'in doğruluğu kabul etmeyen kısımları]: Örtülü, damgası yer. 
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Barbar yalan söylemeyi bilmez. Hele orta barbarl ık aşamas ından 

önceki aşağı barbarl ık aşaması gelenekler ini aşamayan göçebe barbar 

hiç bi lemez. Yukarı kent barbarı bile "kanun iffeti"ni herşeyin üzerin-

de tutar. Bugünkü anlamıy la kent barbarları içinde yazılı kanun yok-

tur. Denenmiş, bütün hücreleriyle ben imsenmiş gelenekci l anayasa 

vardır-. Kuşaklar boyu bil inen bu gelenekler unutu lmamak için, daha 

önemlisi en küçük bozu lmaya uğrat ı lmamak için vezinli, kafiyeli şiirler 

hal inde kolayca ezberleniver irdi . Totemci l gelenekler le kutsal laşmıştı. 

Şiirin ritmi bile bozu lmadan gelişi bu yüzdendi . Eski sapiens insanın 

mağaralara çizdikleri Totem resimleri hatır lansın: Bugünkü ressamlar ı 

şaşırtan real izmleri; onlar için özel ressamlar yet işmesi hep totemin 

giderek kutsal laşması mekan izmas ı yüzündendir . Yukar ı barbar için 

de durum değ işmemiş , ters ine kutsall ık daha da insanüstüleşmişt ir. 

Kur'anın tecvit le okunmas ında en ufak eksiğin bugün bile suç olu-

şu bu tar ihsel gidiş kanunu yüzündendir. Kur'an metinleri bu yüzden 

modern serbest nazım şiirlerini gö lgede bırakan bir şarkı şi irsel l iğinde 

oluşmuştur. Kur'an bu yüzden hâlâ eski to tem ressamlar ının yetişti-

rilmesi gibi özel -sesi- ruhu güzel hafızlara okutulur. İstanbul 'un eski 

cami hafızları hele kafirlere nispet Su l tanahmet camii hafızları bu yüz-

den en kafir, en ateist insanın bile içine iş leyebi lecek güzel l ikte, asl ına 

uygun okuyan seçi lmiş haf ız lardan süzülüp seçilegelir. 

"Kanun" sözcüğünün latince asl ında "Carmina": Mısra Grekçe 'de 

"nomoys: şarkı kel imeler inden gelişi bu yüzdendir. 

İşlerini yalan dolanla yürüten modern insanın bilim adamı da olsa, 

bu gidişe aklının ermeyiş i sadece Tarihin gidiş kanunlarını b i lmeme-

sinden değil, barbar iffetinden geri dönü lmez bir uçurumla uzaklaş-

mış bu lunuşundan ileri gelir. Boyuna agnost ik (bi lmemci) kuşkular-

la konuşması da bu yüzdendir: Burjuva bilgini ne kadar satı l ıksa ve 

korkaksa o kadar inançsız ve uyduruk bir kişilik olur. Komün insanını 

(barbarı) anlaması ondan bek lenemez. 

Bu yüzden Tevrat' ı da Kur'an'ı da kendisi gibi "uydurma" sayar. 

Bu kutsal laşma prosesinin tersten alerj ik bir yans ımasıd ı r asl ında. 

Kutsal laşma, modern burjuva aydın ında başka maddi çıkarlara kaydı-

ğı için, eski kutsal gelenekler in sırrını içinde duymayış ıd ı r dile gelen. 

Bazı larımız da tam tersine kutsal laşt ırmayı fazlaca abartır. Mistik 

dünyada uçar gider. Çünkü maddi ve manevi çıkarlarını orada bu-

lur. Kutsal laşma prosesi bu tür kişilerde yaşadığı olaylar çerçeves inde 

böyle işlemiştir. 

Kimiler imizin Marksizmi kutsal laşt ırması, dokunu lmaz kılışı da bu 

prosenin yön değişt i rmesiy le olur. Sözümona tektanr ı kutsall ığını aş-

mış ama yücelt imini ideolojiyi tap ınç laşt ı rmaya kaydırmıştır... 

Demek barbarın yalan bilmezliği de kollektif emeğiy le beyninde 

örülürken kutsal laşt ırma gidişiyle yalan bilmezliği garanti altına alın-



mıştır. Top lum geleneğine en küçük ihanetin barbarı ö lümcül derece-

de rahatsız edişi bundandır. V i cdan dediğimiz de bu kollektif emeğe 

altşuur ile bağlı l ıktan gelir. En vicdansız: Top lum kuralı tan ımaz la-

rımızın bile bir gün yeni ldikleri şeyin vicdanlar ı oluşu, prosenin çok 

der inden işleyişiyle olur. 

Bu yüzden Tevrat 'a Kur'an'a ve Mitoloji lere kendimizden daha faz-

la inanabil ir iz. Ancak kimi yakalad ığ ımız çelişkileri top lum biçimlerinin 

başkalaş ımlar ıy la aç ık lamaya çal ışmalıyız... Aç ık layamad ığ ımız yerde 

uyudurmadır deyip bir kenara atışımız, kendi zaaf lar ımızdan başka bir 

şey değildir. Bundan emin olabiliriz. 

Tevrat ve Kur'an ve mitolojiler, e l imizdeki biricik yazılı kaynaklar 

dır. Ama bir de koskoca insanlık tarihi ince lemesinden ç ıkardığımız 

gidiş kanunları var. Tevrat, Kur'an ve Mitoloji olaylarını, tarihi olaylara 

vurarak da hipotezler imizi sağlamlaşt ırabi l i r iz. 

Örneğin Tevrat, İbrahim' in Tektanrıc ı ge lenekler inden 1500 yıl 

sonra kaleme alınırken elbette aradan çok sular geçmiş, top lum bi-

çimleri yine Tevrat ' tan anladığ ımız kadarıyla sürekli başkalaş ımlar 

geçirmiştir. Elbette Kur'an kadar aslına sadık kaleme a l ınmamış ola-

bilir. 1500 yıl: 60 kuşak sonra o eski destansı anlatımlar, çeviri ler ve 

benzeri top lumsal baskılarla kısmen erozyona uğramış olabilir. Ama 

bu Tevrat' ı önemli bir kaynak o lmaktan ç ıkarmaz, sadece daha dik-

katli, kutsal laşma prosesinin ters ten-yüzden gazabına uğramadan ele 

a lmamız ı gerektirir. 

Mitoloji ler de öyle: Kimi top lumlarda farkl ı laşmışt ır. Tufan ola-

yını İslami Arap lar başka, Yahud i ler başka, Türk ler başka, Grekler 

başka anlatırlar. Her top lum tufanı kendi sosyal akış ına uydurmak 

zaruret iy le karşı karşıya bu lunduğu benzer olaylar yaşamışt ı r veya 

yaşayacaktır -. 

Demek asıl mesele bir iki kaynağın müracaat edilebil ir oluşu de 

ğildir; tümüy le insanlık tarihidir. Her kaynak o gidiş içinde mutlaka 

değerini bulur. O gidiş kanunları e l imizde yoksa, en aslına sadık kay-

nak Kur'an bile değer lend i r i lemez kalır... 

Bir hipotez: Tufan efsanesi Sümer 'den kaynaklanır ama her top lum 

bunu kendine göre alıp (rezonansa gelip) top lumuna uygulamıştır-. Ve 

bu uygulayışlar çoğu kez barbar: yazısız aşamada olmuştur. "Demek 

barbarlar da yalan dolan bi l iyorlar" Örnek: Türkler Tufan yaşamadık-

ları halde Tufan'ı yaşamış gibi ge lenekler ine geçirmişlerdir. 

"Yayık (Tufan) olacağını ilkin Temrü müüstü kök teker: (demir 

boynuzlu gök teke) bildi 7 gün dünyayı dolaştı. Bağırdı. 7 gün dep-

rem oldu... 7 aziz kardeş, cins hayvandan birer cins aldılar. Tufan bitti 

Ülgen, Altın fincan içine kök çiçek koydu. (İnsan yaratmaya girişti) 

Kardeşi Erlik, bu çiçeğin bir parçasını çalıp gene bir insan yarattı." 



Evet Altay Türk ler in in, Sümer 'e özgü Tufan'ı yaşamas ı olanaksızdır. 
Ama bu onların yalan söylediğini göstermez. Komün top lumu, mede-
niyetler tarihi içinde (Türkler Semit ler gibi göçebe değiş tokuşuy la) 
yaşarsa, çocuk beyni gibi her gördüğü, duyduğunu sünger gibi emer. 
Ve kendi top lumuna uyarlar. Bu onun dünya tarihini haf ızasına kay-
dedişi ve yorumlayış ıdır. Sonra bunları bir bir kul lanacak, medeniyete 
geçiş inde ona hız kazandıracaktır. 7-8 yaşındaki çocuk her gördüğü 
olayı haf ızasına kaydederken kendisine mal ederek kaydeder. Çünkü 
çocuğun yaşamaya karşı duyduğu açlık veya potansiyel geleceği, onu 
yeni duyduğu ilginç olaylara karşı manyetikleştir ir. İnanı lmaz bir pat-
lama yaşayarak, kendi hayal ler ine uygun gelen, duyduğu, gördüğü, 
etki lendiği olayları kendi başından geçmişçes ine benimser ve anlatır. 
Bunu an layamayan aileler, şaşkına dönerler: Çocuğumuz bir yalancı 
mı acaba diye kaygılanırlar. A m a çocuklar ın ın yalancı o lamayacağ ın ı 
da sezerler. Fakat konuyu aydınlatamazlar. T ıpkı bunun gibi komün 
top lumu da medeniyet lerden etki lendiği olayları, potansiyel geleceği 
veya kutsal laşt ırma mekanizmas ıy la sünger gibi emerek, benimse-
yerek kendi malı haline getirir. Elbette yine bu bu lunduğu aşamaya 
göre olur. Türk ler ' in Tufan benimseyiş ler i de onların benzer bir ta-
rihsel devr im; medeniyete geçiş aşamas ına hazır landıklar ı an lamın-
da yorumlanmal ıd ı r . Bu bir çeşit rüya gibidir; olmasını arzu ett iğimiz 
olaylar rüyamıza girerler, kendi baş ımızdan geçmiş gibi. Barbarlar da 
medeniyete geçiş aşamas ına yaklaşt ıkça, Tufan ve benzeri olayları 
top lumlar ına mal etmeye, onların rüyalarını görmeye ve hayal e tmeye 
başlarlar. Hemen her barbar şefin, Osman Gazi 'nin göğsünde ulu bir 
ağaç f ışkırarak yeryüzüne yayı ldığını rüyasında görmesi bundandır. 

Tevrat, İncil, Kur'an prosesi Sümer medeniyet ge lenekler inden et-
kilenişlerle doludur. Bunları ay ı rdetmek için, insanlık tarihi tümüy le 
gözönünde bulundurulmal ı ve tarihin gidiş kanunlar ıy la tasnif edi lmiş: 
Tarih'e uygulanmış bulunmalıdır-. 

2- MORGAN'IN T A R İ H Ö N C E S İ (KOMÜN) BİLİMİ VE 
HZ. İBRAHİM GÖÇEBELERİ : 

Eğer tektanrı dini medeniyet içinde doğmuş bulunsaydı, tıpkı İs-

lam medeniyet inde o lduğu gibi (akrabal ık-komün il işkilerine en büyük 

önemi verirse versin, onların top lumcu, eşitcil gelenekler in i Kur'an'a 

dek sokmuş bulunursa bulunsun) en başta o kan bağlarını kılıçla kesip 

bir kenara atmak zorunda kalmıştır. Medeniyet 'e geçiş komüncül bağ-

ların parça lanarak sınıflı top luma çözülüşü prosesidir. Tektanrı l ı din de 

bunun ideolojisi olur. Ve antik tarih lafla değil kılıçla ilerler. 

Bu yüzden Tektanrı l ı , öncel ikle medeniyet diniyse, barbar gele-

nekler inden, sosyal yap ıs ından üstün bir ekonomik-sosya l ve kültürel 



sistem özelliği gösterir. Ve barbar aşamalar la rezonans göstermesi 
çok karmaşık ve kendini ele veren bir gidiş ile olur. 

Türkler ' in İs lamiyete girişi, bu açıdan; İbrahim'i ve tektanrıc ı l ığ ı 
an lamamız için iyi bir örnektir. 

Türkler din konusunda Semit lere pek benzediler. Semit ler 'den İbra-
him adına bağlı göçebeler, Yak ındoğu'da iki büyük Irak, Mısır medeni-
yetleri arasında: İpek yolu üzerinde mekik dokudular; değiş-tokuş ve 
ilişkiler yaşadılar. Türkler de göçebeydiler. Ve bu orjinal medeniyet ler-
den etkilendiler. Bu etkileniş Sümerler 'e ve Çin'in TSİN dinine dek uza-
nır. Oralara g irmeden, Türkler in tektanrı l ı müs lüman oluşları sırasında 
kan bağları çözülüşüne dikkat çekeceğiz ve bu etki lenişlerde top lum 
biçimi aşaması bakımından rezonansların zor luğunu belirteceğiz. 

İs lam medeniyet i doğarken, Arab is tan 'da birkaç Yahudi dışında 
herkes kankardeşiydi . Laf para etmeyince, Bedir Gazves inde oğul lar la 
atalar kılıç kılıca geldiler. Genç müs lümanlar yaşlı ataları dize getir-
diler. İs lamcı l ık bir yanda kendi gel işimi için kan bağlar ına sarı l ırken 
diğer yandan kan bağlarını kılıçla kesip atarak ge l işmek zorunda kalı-
yordu. Bu asl ında komünün parçalanarak medeniyete: Sınıflı top luma 
çözülüşüydü. Kur'an, o çözülüşün kutsal laşmış hükümler i ve öyküsü-
dür: Tarihsel devr im böyle işler. 

Tektanrı l ı İs lamın Türk komün top lumuna etkisi de başka türlü iş-
lemedi. 

Tektanrı dini İslamlık, Türk lerde kan teşki lat larını erite erite, as-
kercil demokras iy le seçi lmiş liderler yerine, babadan oğula geçen irsi 
hükümdar l ığ ı , sultanlığı geçirdi. 

Müs lüman olan ilk Türkler henüz kankardeşidir. "Çanak han" ilk 
müslümandır. A m a ismini bile müs lüman yapmamışt ı r : "Kara Han" 
diye anılır. Sonraki ler babadan oğula iktidarı almazlar, Kan demok-
rasisine göre seçilirler. İsimleri müs lüman adıdır ama babadan oğula 
mirasla değil kılıcı hakkına seç im yoluyla kabile başına gelir. 

Bu hanedansız l ık Selçuklu lar 'a dek sürer. Selçuk müs lüman olunca 
"Kafir Türk ler in ülkelerine gazalar yaptı", yani kankardeşler savaştı. 

Buna karşın Se lçukoğul lar ında bile: "Bîyat: benzeri " i t iba" yani 
seçim yolu kolay kolay aşı lamadı. Selçuklular 1085 yı l ından sonra 
Bağdat'taki İs lam medeniyet i sembolü hal i feden menşur alarak sul-
tan kesildiler. 

Tar ihöncesi bil iminin (Morgan' ın) ortaya koyduğu realite böyle iş-
ler: Tektanrı dini medeniyet diniyse yani Komün'e dışar ıdan etki ya-
parsa Komün'ü parça lamak zorundadır. Ama bu kolay kolay gel işmez. 
Ve mutlaka kendince yazıya, kitabeye geçer. Çünkü medeniyet et-
kileri eğer güçlüyse, Se lçuk lu larda olduğu gibi bir tarihsel devr imle 
sonuçlanır ki bu yeni bir medeniyettir, destansız, yazısız kalmaz. Eğer 
yazıs ızsa Tarihsel Devrimsiz'dir. Medeniyet etkileri henüz kanbağlar ını 
(Komün'ü) çözememiş demektir. 
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Medeniyet ile Komün'ün rezonansı zor işler: Burada yine Tar ihön-

cesi (Komün) bil iminin başka bir realitesi ile karşılaşırız: 

Komün hangi aşamadaysa medeniyet etkilerini o aşamaya göre 

alır. Veya rezonans: Top lumcul uyuşma karşılıklıdır. Komün kan bağ-

ları gibi, gelenekler in i de kolay terkedemez. Çünkü onları to temizm 

ile kutsallaştırmıştır. Yeni bir kutsall ığa geçerkenki yani eski totemi-

ni kesip yeni bir to tem edinirkenki (en ilkel zamanlar ındak i) kolaylık 

görü lmez çünkü kutsall ık prosesinde epey yol alınmıştır. Göçebe de 

olsalar, medeniyet ve kutsal laşma binlerce yıll ık i lerleme katederken 

onların düşünce ve yaşamlar ın ı etkiler. 

Türkler anahanl ık sistemini Şaman i zm biç iminde kutsal laşt ırmış-

ken, Çin medeniyet in in "TSİN" dininden etki lenmediler. Çünkü iki 

aşama arasındaki fark uçurumcul idi. Türkler çoban: Sürü ekonomi-

sinde, Babahanl ıkta: Orta barbarl ıkta iyice güç lendikçe "TSİN" di-

ninden etkilendiler. Anahan l ık: Şaman izm: Aşağı Barbarl ık: Kadıncıl 

ilkel sosyalist bir düzendi, babahanl ık ve sınıflı top luma karmış TSİN 

diniyle hiçbir rezonans olamadı. Ama Türk ler in göçebe babahan dini 

İLHANLIK ile TSİN dini Türkler kent leşmeye-meden iyete yöne ld ikçe 

rezonansa gelebildiler. Ve aralar ındaki farklar s i l inmeye başladı. Ve 

ak-kara: erkek-kadın çel işki leriyle kutsal laşma göksel leşt i . 

Türk-İs lam il işkilerinde de yine aynı real itenin başka yans ımalar ın ı 

buluruz. Türk ler göçebel ikten medeniyete yönelmiş lerd i . Araplar İs-

lamlıkla Kent'ten medeniyete orij inal geçiş yapıyor lardı . Pratikte Fars 

ve Bizans Medeniyet ini ortadan kaldırma: Ticaret ve Ganimet ile me-

deniyete geçme sezileri iki top lumu rezonansa getirdi. Ve Türk ler Tek-

tanrıcı olmayı kendi aşamalar ına uygun buldular. Çünkü İslamlık da 

en saf, temiz bir göçebe Semit geleneğin in medeni leşt ir i lmiş biçimiydi 

asl ında. Nasıl göçebe İbrahim' in Tektanrıc ı tutumu, Arab is tan Kent ve 

Göçebe top lumunun yapıs ına uygun bir Tektanrı dini o lmuşsa; tıpkı 

onun gibi Arabistan' ın taze medeni leşt ir i lmiş İslamlığı da Göçebel ik-

ten Medeniyete geçişe: Rönesansa hazır lanan Türk ler ' in top lum yapı-

sına uygun düşmüştür. 

Morgan' ın Komün veya Tar ihöncesi bilimi iyice kavranıp Tarihe uy-

gu lanamad ıkça İbrahim adına bağlı Semit göçebeler in in Tektanrıc ı 

dinlerinin gelişimi: Tevrat 'da, İncil 'de, Kur'an'da, gelenekler i de an-

laşı lamaz kalır". 

Şimdi İbrahim' in yaşadığı top lum biçimine, yaşadığı tarihi prose 

içinde bakal ım. 

İbrahim önce Abram'dır. Irak medeniyet i ile Hitit, Finike ve Mısır 

Medeniyetler i arasında göçebel ik ve t icaret yapar. Tevrat bunun ku-

şaklar boyunca geliştiğini kuşkuya yer b ı rakmayacak açıkl ıkta defa-

larca anlatır: 



Ve Terah oğlu Abram 7 ve Haran'ın oğlu, torunu Lut'u ve gelini... 

Saray'ı (Abram'ın karısını) beraber aldı; ve Kenan diyarına gitmek 

üzere Keldanilerin Ur şehrinden onlarla çıktı; ve Haran'a geldiler ve 

orada oturdular. 

Ve Terah'ın günleri 235 yıl oldu; ve Terah Haran'da öldü. "Ve 

Abram karısı Saray'ı ve kardeşinin (Haran'in) oğlu Lut'u ve Haran'da 

kazanmış oldukları bütün mallarını ve edinmiş oldukları bütün can-

ları aldı ve Kenan diyarına gitmek üzere çıktılar; ve Kenan diyarına 

geldiler. 

"Ve Abram gitgide Cenup'a [Batıya] doğru göç ediyordu. 

Ve memlekette kıtlık oldu; ve Abram orada misafir olmak üzere 

Mısıra gitti. 

"Ve Abram, Lut da beraberinde olduğu halde, kendisi ve karısı ve 

kendisine ait olan her şey, Mısır'dan Cenub'a (tekrar geldikleri yere 

doğru) yola çıktılar; ve... " 

Nuh'un oğlu Sam'ın soyundan geldikler ine inanılıyor. Samoğul lar ı , 

Nuh'u uzak ata bel lemişler veya o efsane köküne bağ lanmak kendi-

lerine uygun düşmüş. 

Bu Samoğul lar ı 'n ın Orta Barbar: Göçebe aşamalar ı neçedir? Hangi 

proseyi işler? 

"Ve Abram sürülerde, gümüşte ve altında çok zengindi. Ve ko-

naktan konağa göçerek Cenub'tan Beyt-el'e, Beyt-el ile Ay arasında 

başlangıçta çadırının olduğu yere kadar, evvelce orada yapmış olduğu 

sunağın yerine kadar gitti. 

"Abram'la beraber giden Lut'un da koyunları ve sığırları ve çadır-

ları vardı. Ve birlikte oturmak için yer onları taşıyamıyordu; çünkü 

onların malları çoktu ve birlikte oturamıyorlardı. 

"Ve Abram Lut'a dedi: Rica ederim, benimle senin aranda ve ço-

banlarımız arasında çekişme olmasın, 

"Ve Lut bütün Erden Havzasını kendisine seçti. Ve Şark'a doğru 

göç etti ve birbirinden ayrıldılar. "(Tekvin, Bap 13) /Kitabı Mukad-

des" 1958, Yunan-İbrani-Keldani dillerinden tercüme - Louis Segond: 

La Sainte Bible, 1962, Paris] 

Gayet açık ve ayrıntılarıyla verilmiş. Çadırda yaşıyorlar ve sürekli 

göçüyorlar. Herbirinin de koyun sığır, e şek sürüleri, çobanları, yanaş-

maları ve savaşıçı etrafları var ve fakir değiller. Ticaret yapıyorlar ve 

ticaretleri basit değiş-tokuş ilkelliğini çoktan aşmış. Bu göçlerini ticaret 

ve sürü uğruna yapıyorlar. Bilerek karar veriyorlar Kenan'a gelmeye. 

Çünkü Orta Ticaret Yolu'nun en işlek dört yol ağzıdır ulaştıkları yer. Me-

deniyetler arası ticaret ve sürü (çobancılık) köprüsünü oluşturmuşlar. 

Kendilerine özgü bir gidişleri olsa da Orta Asya Göçebe Türk ler 'e 

çok benzerler. 



Türkler Anahan l ık (Aşağı barbarl ık) gelenekler in i taş ıyan ama me-
deniyete yöne lmiş göçebelerdir. İbrahim (Abram) adına bağlı göçe-
beler de aynısı: Anahan gelenekler ini (yakarak çocuk kurban etme) 
henüz aşamamış lar; İbrahim' in "mucize"si: Top lumuna aşağı barbar 
gelenekler i bıraktırabi lmesi ve Medeniyete yöne leb i lmes i oluyor. 

Sırayla kısa işleyelim: 

1- Öncel ik le hepsi kankardeş akrabadırlar. 

"Ve Terah 70 yıl yaşadı ve Abram'ın Nahor'un ve Haran'ın babası 
oldu. 

"ve Haran Lut'un babası oldu. 

"Abram'ın karısının adı Sara ve Nahor'un karısının adı Milka idi; o, 
Milka'nın babası ve İska'nın babası olan Haran'ın kızı idi. 

"Abram Nahor ve Harran kardeş Karıları ise Haran'ın kızları yani 
kardeş çocuklarıyla evleniyorlar. 

2- Aile biçimleri de zamanla gelişiyor. Önceleri Aşağı barbarlıkta 
görülebilecek cinsel yasaksız toplum özellikleri bile gösteriyorlar: Lut 
kızlarıyla yatabiliyor: 

"Ve o gece babalarına şarap içirdiler ve büyük kız (zürriyeti yaşat-
mak için) girip babası ile yattı. 

"Lut'un iki kızı da böylece babalarından gebe kaldılar, doğurdu. 
Bunlar, Moaablıların ve Ammonoğullarının ataları oldular. "Ki anahan 
geleneğini sürdürdüler. (Bab 19. Tekvin). 

Tevrat bu o laydan bin yıl sonra yazı ldığı için tek eşli babahanl ık 
iyice yer leş ince cinsel yasaklar la gel işen aile biçimleri bi l inmediği için 
babahan gelenekl i Tevrat yazıcı ları, olayı Lut'a şarap içirmek, sarhoş-
luk bahanes ine bağ lamak zorunda kalıyorlar. 

İbrahim' in karısını Firavun'a "k ı zkardeş imdi r " diye vermes ine de 
pek akıl erd iremedik ler i için Tevrat yazıdan; içinde bulunduklar ı , cin-
sel yasak aşamalar ından yani daha gelişkin tek karılı ai leye doğru yö-
neldikler inden ötürü İbrahim' in karısını "ka rdeş im" diye Krallara veri-
şini "ö ldürü lme" korkusuna bağlıyorlar. Oysa İbrahim' in Gerar Kralı 'na 
verdiği yanıt onların aşağı barbar gelenekler in i yaşadık lar ın ı , henüz 
ilkel ortak aile biçimini aşamadık lar ın ı anlatır: 

"Ve (Gerar Kralı) Abimelek İbrahim'e dedi: Ne gördün de bu işi 
yaptın? 

Ve İbrahim dedi: Çünkü gerçekten burada Allah korkusu yoktur; 
ve karım yüzünden beni öldürecekler, dedim. Ve gerçekten de kız-
kardeşimdir; kendisi babamın kızıdır. Fakat annemin kızı değildir; ve 
benim karım oldu. "(Tekvin, Bap 20) 

Demek aynı ana rahminden uzak laşma olsa da aile biçimi aş ı lmak 
üzeredir. 

İbrahim' in oğlu İshak zaman ında da İbrahim' in öğüdüyle anadan 
uzak laşma geleneği sürer: 



"İçinde oturmakta olduğun Kenanlıların kızlarından oğluma kadın 

almayacaksın. Fakat benim memleketime ve akrabama gideceksin 

ve oğlum İshak için bir kadını alacaksın." Ve yanaşmasına yemin 

ettirir. Yanaşma "kalkıp Mezopotamya'ya Nahor'un şehrine gitti. Ve 

İbrahim'in kardeşi Nahor'un oğlu Beutel'in kızı Rebakaa'yı İshak'a ka-

rısı olarak aldı. (Tekvin Bap 24) 

Hatır layal ım Sara, İbrahim' in kardeşi Harran' ın kızı. Y ine kardeşi 

Nahor oğ lunun kızını kendi oğluna gelin yapıyor. Kenanlılar, anasoy-

lu olduğu için geri buluyor. Baba soyuna yöneliyor. Bu yüzden, hem 

akrabal ık hem de cinsel yasak bak ımından ana rahminden uzaklaşma 

sürer. Besbell idir ki hep ilkin aynı ana rahminden gelenler in birbiriyle 

yatışı yasaklanmışt ır . Bu bize ilk cinsel yasağın anayla ya tmamak biçi-

minde geliştiğini de çağrıştırır. Lut kızlarıyla yatar ama analar ın erkek 

çocuklar ıy la yattığı hiçbir kutsal kitap ve belgede yer almaz. Morgan 

ve sonrası antropoloj ik ince lemelerde de anayla yatma ağıza bile alın-

mazken, baba ile yatma seyrek de olsa uzun yıllar devam etmiştir. 

Demek İbrahim göçebeler i henüz bu denli aşağı barbar gelenekl i ve 

aile biçimlidirler. Çünkü henüz İsa'dan önce 2000'leri yaşarlar. Lut'un 

kızlarından olan Moab ve A m m o n oğul lar ıyla olan çelişkiler hep Aşağı 

ve Orta barbar çelişkileridir. 

Bu ge lenek Samoğul la r ında uzun yıllar sürer. İsrail (Yakup) oğulla-

rında bile batıp ç ıkarak görünür. Ammonoğu l l a r ı anahan yanlıdır, İsrail 

oğulları babahan yanlıdır-. 

3- Aşağı barbar geleneği (tanrı lara yakarak çocuk kurban etme 

geleneği) İbrahim zaman ında kaldır ı lmaya başlasa da yen iden etkinlik 

yollarını bulur: 

"Allah İbrahim'i deneyip ona dedi: Ey İbrahim; şimdi oğlun İshak'ı 

al ve Moriya diyarına git ve orada sana söyleyeceğim dağların biri 

üzerinde yakılan kurban olarak takdim et." 

İbrahim oğlunu kurban etme yerine, göçebel iğe geçtiklerinin sem-

bolü olan Koç'u kurban eder. Ancak Kenanlı lar neredeyse anahan ge-

lenekler inde kaynaşmışlardır. Bu İsra i loğul lar ından ve daha sonra bile 

etkilerini göstererek, aynı ilk çocuğu kurban etme gelenekler ini yeni-

den canlandırır. 

Ammonoğu l l a r ı ve Moablı lar Lut'un kızlarından olan erkek çocuk-

ların soyundandır lar ve anahan etkisiyle: Aşağı barbar geleneklidir ler. 

İbrahim bu çel işkiyle aşağı barbarl ığın gelenekler in i aşar; Orta Barbar 

sürü ekonomis ine uygun sosyal düzen arayışına girer. Ama top lumu 

henüz o aşamayı hazmedemez. İbrahim ölünce geriye dönüşler olur: 

Tevrat, Hakimler Bap 30'da, İsrai loğlu Yetfah, Ammonoğu l l a r ın ı ye-

nerse, kendisinin, evinde ilk karş ı lamaya geleni yakarak kurban ede-

ceğine söz verir. Yeni kuşaklar iyice yo ldan çıkarlar: 



Yine Tevrat, Yeramnya Bap 7'de: 

"Oğullarını ve kızlarını ateşte yakmak için Hınnamoğlu deresindeki 

Tafet'te yüksek yerlerini yaptılar; bunu ben emretmedim, aklımdan 

da geçmedi. Bundan dolayı, işte rab diyor: Günler geliyor ki artık 

oraya Tafet ve Hinnan oğlu deresi değil, ancak boğazlanma deresi de-

nilecek", deniyor ve Al l lah' ın gazabı dile getiriliyor. Yola gelmedik ler in i 

gören Al lah bile öğüt vermekten vazgeç ip belanızı bulun diyor: 

"Rab ben olduğumu bilsinler diye her ilk doğanı ateşten geçirerek 

sunduklarıyla onları murdar ettim (lanetledim)"(Hezekiel, Bap 20) 

Barbarl ık ne denli t icaret ve sürüyle uğraşırsa uğraşsın kendi içi-

ne fazlaca kapalı kaldı mı, ge lenekler inde böyle kastlaşabilir. Çünkü 

anahanl ıktaki kutsal laşt ırmalar o ldukça uzun sürerek derin izler ya-

ratmıştır. Kolayca aşı lamaz. İbrahim göçebeler i daha hareketli ve me-

deniyete yönel ikt i . Tarihsel görevleri aşağı barbarl ık gelenekler in i aşıp 

göçebel ikten medeniyete yönelişt i. Bu zorlu aşama İbrahim'i kendi 

top lumu içinde kutsal laşt ıracak düşünce ve davranış sentez ler ine 

ulaştırdı. Sonra gelenler, Mısır medeniyet ine Hiksoslar adıyla anı lan 

tarihsel devr ime karıştılar; medeniyet gördüler. Sonra yen iden Kenan 

ülkesine geri gelip orada fetihlerle güçlenip kendi içlerine kapandılar. 

İbrahim' in sentezler ini ge l iş t i remeyince geriye dönüş yaptılar. Bunda 

Kenanl ı lar ın-Moabl ı lar ın ve Ammonoğu l l a r ı n ın etkisi oldu. 

4- İbrahim Göçebe ler inde Medeniyet 'e geçiş, kanbağlar ın ın çözü-

lüşü yok. 

İbrahim zamandak i Samoğul la r ında kan bağlarını çözen bir me-

deniyete geçişin izine dahi rast layamıyoruz. Tersine, İbrahim daima 

derleyici; sadece kankardeşler i baba soyuna, göçebel iğe daha sonra 

da medeniyete doğru sürük leyerek aşağı barbar ge lenek ler inden kur-

tarmak istiyor. Çünkü Mısır ve lrak medeniyet ler iy le yaptığı t icarette, 

geri ilişkiler medeniyet ler i ürkütüyor. Aşağı barbarl ık, medeniyet ile 

rezonans bulamıyor ve ticaret aksıyor. Göçebel ik, medeniyet in ticaret 

yol lar ındaki vurucu güç lüğüne uygun düşüyor. 

İşte bu üçlü koeksiztans [bir arada oluş] ve Medeniyet 'e yönel iş 

saf barbar zekas ında en ülkücü yeni f ikirleri kutsallaştırıyor. 

Üç konağı bir arada yaşayan İbrahim' in tek dileği top lumunu aşağı 

barbarl ıktan kurtararak göçebe top lumu olarak Samoğul lar ın ın birli-

ğini sağlayıp, t icaret yol lar ında çoğal ıp yoğun laşmak ve medeniyete 

geçmek. Bu üçlü tarihsel görevin d inamizmi , İbrahim' in sentezler in in 

kutsallık mekanizmas ı oluyor. 

Ama İbrahim zamanı, medeniyete yöne lmiş göçebeler i , ancak zor 

kötek aşağı barbar aşamadan kurtarıp, Güney Ticaret Yolu üzerinde 

Hicaz'da ve Filistin dört yol ağız ında ilerideki kentlere tohum olabile-

cek ölçüde karargahlaşt ırabi l iyor: Kanbağlarını çözmüyor. 

İbrahim dört büyük olayda da derleyici davranıyor: 



1- Lut ile kavga etmiyor: Sürülere yer yetmey ince kendini güne-

ye, Lut'u doğuya yöneltiyor. Lut, kentçikler arası savaşta esir düşün-

ce onu askerci l savaşla kurtarıyor. Sadom ve Gamorah kentler indeki 

Lut'un sorunlar ıyla ilgileniyor. (Tekvin, Bap 13-19) 

2- Cariye: Hacer'den olma İsmail' i ve Annes i Hacer'i Güney Ticaret 

Yolu üzerindeki Hicaz'da Mekke'nin olduğu yerde arada bir yoklayıp 

Kabe'nin kuruluşuna ön ayak oluyor. Orada karargahlaşıp zürr iyetinin 

gel işmesini hedefliyor. (İslam'a göre Hacer'den olma İsmail ' i) aşağı 

barbar gelenekler ine göre kurban etmekten vazgeçme sentezini gös-

teriyor. Gelenekler in zincirlerini kırıyor ve el indeki sürüden bir koçu 

kurban edecek kadar hangi aşamada bu lunduğunu anlıyor ve toplu-

muna benimsetiyor. (Bap 22) 

3- İshak oğlunun aşağı barbar anahan (Astarte) geleneklerine sap-

lanıp kalmış Batı Samiler inden Kenanlı lardan kız almasını engelliyor; 

Anasoylu Lut'un kızlarından alanlara yönelmiyor; baba soylu erkek kar-

deşi Nahor'un oğlunun kızına: Rabeka'ya yönel ip O'nu gelin yapıyor. 

Bu üç olay ve benzeri olaylar da göster iyor ki İbrahim göçebeler i-

nin medeniyete çözü lmeye değil, aşağı barbar aşamadan göçebel iğe 

geçmek için ve göçebel ikten medeniyete yöne lmek için bir leşme ve 

çoğa lmaya ihtiyaçları var: 

1- Çünkü medeniyet ile rezonansa göçebel ik uygun düşer: Hem 

ürkütücü, avcı, t icaretten an lamaz aşağı barbar geridir, hem de orta 

barbar kadar uyanık, medeniyete rakip değildir. Medeniyet için en 

uygunu göçebedir: 

"Ve olur ki Firavun sizi çağırır ve işiniz nedir der: 

Siz de çocukluktan şimdiye kadar hem biz hem babalarımız kulla-

rın, davar adamlarıdır, deyin ki, Gkoşen vilayetinde oturasınız; çünkü 

Mısırlılar için her çoban Mekruhtur. (Tekvin, Bap 46) 

(Hiksoslar adıyla anılan tarihsel devr ime katıldıkları anlaşı lan Ya-

kup (İsrail) ve oğullarının kendi aralar ındaki söyleşmesi bu: Yusuf 

babasını ve kardeşlerini öğütler.) 

2- İbrahim'in ve sonra gelen oğul ve torunlar ın ın dilekleri hep 

aynıdır: Bir leşmek, çoğalmak, aşağı barbar aşamayı geride bırakıp 

göçebe leşmek ve medeniyete yöne lmek. Bu medeniyet etkis inde ta-

rihsel devr im rüyasına yatmaktan başka birşey değildir. Bunun için 

çoğa lmak ve der lenmek gerekir: 

a) "Ve RAB Abram'a dedi: 

"Ve seni büyük millet edeceğim ve senin adını büyük edeceğim ve yer-

yüzünün bütün kabileleri sende mübarek olacaktır. (Tekvin, Bap 12) 

b) Rab İbrahim'in oğlu İshak'a dedi: 

" Ve seni mübarek kılacağım ve kulum İbrahim yüzünden senin 

zürriyetini çoğalatcağım, (Tekvin, Bap 26) 



c) İbrahim'in torunları da aynı amaçla davrandılar: 

"Allah'ın sizi sevmesi ve sizi seçmesi, bütün kavimlerden daha çok 

olduğunuz için değildir; çünkü bütün kavimlerden az idiniz. Fakat rab 

sizi sevdiği atalarınıza ettiği andı tutmak istediği için Rab sizi kudretli 

ele çıkardı. "(Tesn iye, Bap 7) 

3- İbrahim' in yakın torunları Yakup (İsrail) oğul lar ında ve uzak 

torunları Musa zamanında bile durum fazla değişmemişt ir . 

Ancak İbrah im'den bin yıl kadar sonra İ.Ö 900 ve 800 yı l lar ında 

İbrani yazısı gelişebil iyor. Tevrat da bundan sonra kaleme alınabiliyor. 

Bu tar ih lerde İsrai loğul lar ında babadan oğula geçen ilk Kral l ık-Sultan-

lık görülüyor: 

İ.Ö. 1002-962: Kral Davut. Sonra Davut'un oğlu Sü leyman, Kral 

oluyor: İ.Ö 962-922. 

İsrai loğulları bu dönemde saraylaş ır-tapınaklaş ır ve kentleşirler. 

Bundan önce İsrai loğul lar ında Krallık yoktur. Herşey Allah'ındır-. 

Peygamber ler de gönül rızasıyla seçi lmişler veya kabul edilmişler, 

kabilelerini yönetebi lmiş lerdir. 

Tevrat şöyle bir gözden geçiri l irse dahi, İbrahim zamanı göçebele-

riyle, Davut Sü leyman Krallığı zamanındaki olayların çobanl ıktan kent-

leşmeye: Fetihlerle, rönesanslar la kent leşmeye gidiş oluğu anlaşılır-. 

İbrahim zaman ında oturukluk, tar ım ekonomis i yoktur. Bu yüzden 

kan bağlarının çözülüşü değil, anahanl ık gelenekler in in eriyişi ve ço-

banlıkla çelişkiler vardır-. 

Buraya kadar bu geriye çeken çel işki lere değindik. Diyalektiğin sa-

dece bu yüzüyle i lgi lenirsek, İbrahim göçebeler in in dolayıs ıyla kutsal-

laştırma: Tanrısal l ık gidişlerini an layamayız. 

İbrahim' in ve adına bağlı göçebeler in, aşağı barbar: Anacı l huku-

ku gelenekler i kesip atma d inamizmler i , sürü ekonomis i ve medeni-

yetlerle olan t icaret ler inden kaynaklanır. Bu ileri ekonomi ve yaşam 

biçimi, İbrahim göçebeler in in yüzünü medeniyete döndükler in in en 

büyük delilidir: 

1- "Ve onun koyunları, sığırları, eşekleri ve köleleri, cariyeleri ve 

dişi eşekleri ve develeri oldu. 

"Ve Abram sürülerde, gümüşte ve altında zengindi. Ve konaktan 

konağa göçerek Cenuptan Beyt- el'e (....)"(Tekvin, Bap 12-13) 

Sürü verimli l iği ve zenginl iği dururken, aşağı barbarl ığın çömlek-

çiliğine ve avcı l ığına neden geri dönü lsün? Tarih da ima ileriye aka-

caktır. Ama Lut'un kızları ve onların zürr iyet inden olan Moablılar, Am-

monoğul lar ı ve Rebeka'dan olma İshak' ın büyük oğlu Esav avcıl ığa 

dönmüştür. Bu analar ın baskın çıkışıyla ana hukuku ve ekonomis in in 

üste gelişi veya hiç deği lse gelenekler in in üste gelişi olmalıdır. Fakat 

İbrahim göçebe t icaret inde ve medeniyete yönel işte kesin kararlıdır-. 



2. Diyalektiğin sadece bu yüzüy le konuşursak İbrahim göçerler ini 

ve din anlayışlarını yine an layamamış ve an la tamamış oluruz. 

İbrahim' in ticareti te fec i-bez i rgan vurguncu luğu değildir: 

a-)" Ve Sodom kralı Abram'a dedi: Canları bana ver ve malı ken-

dine al. Ve Abram Sodom kralına dedi: Göklerin ve yerin sahibi Yüce 

Allah'a, Rabbe, ne bir iplik ve bir çarık bağı, ne de sana ait olan bir 

şeyi almamaya yemin ettim, ta ki: Abram'ı zengin ettim, demeyesin. 

Ancak gençlerin yediklerinden ve benimle giden adamların, Aner, Eş-

kal ve Mamre'nin payından başkası bana olmasın; bunlar paylarını 

alsınlar." (Tekvin, Bap 14) 

b-) Sözünün eri, kankardeş düşkünü ve savaşçıdır-. Yan ında ya-

naşmalar ı , askerleri, si lahları, oymaklar ı vardır. Ancak henüz Fetih: 

Tarihsel devrim, gan imet yapacak stratejiyi güdecek, medeniyete, 

devlete geçecek aşamada bulunmazlar; savunmada ve genel l ik le me-

deniyet lere karşı ricat içindedirler. Sodom Kralına, Mısır F iravun'una 

sat ı lmazlar ve başları s ık ışmadıkça sald ırmazlar; Sodom ile uz laşma-

larının ana karakteri bunu gösterir. Ama saldırı l ıp ısırıldıkları zaman 

da köle leşecekler ine ölümleri göze alıp ileri atılırlar: 

"Ve Abram kardeşi oğlu Lut'un esir alınmış olduğunu işitince, evinde 

doğup talim edilmiş olan 318 uşağını çıkardı, Budan'a kadar kovaladı." 

"Ve bütün malı, hem de Lut'u ve onun malını hem de kadınları ve 

halkı geri getirdi. "(Tekvin, Bap 145) 

İbrahim' in vurduklar ı az değildi: Filistin'in doğusunda yer leşik 

kentçiklerin krallarıydılar ve Sodom ve Gomarah 'a Tarihsel Devr im 

denemeler i yapıyor lardı: 

"Ve Abram'ı Kendorlomen omer ve beraberinde olan kralları vurup 

döndükten sonra... "(Tekvin, Bap 14) [Kitabı Mukaddes, 1958 İstan-

bul İbrani-Yunani-Keldani 'den tercüme] 

3- İbrahim sabırla ilerlediği yo lunda, göçebel ikte pekişir: 

a-) Abram' ın ve karısı Sara'nın adları bile değişecek kadar çoğal ıp 

güçlenir ler: 

"Ve birçok milletin babası olacaksın Ve adın artık Abram: Yüce 

baba diye çağrılmayacak. Fakat adın İbrahim: Cumhur'un babası ola-

cak; çünkü seni birçok kavimlerin babası ettim." 

Ve Allah İbrahim'e dedi: Senin karın Saray'a gelince, onun adı-

nı Saray diye çağırmayacaksın, fakat onun adı; Sara: (Prenses: 

Cumhur'un anası) olacaktır." 

"Ve O'nu mübarek kılacağım ve kavimlerin anası olacaktır; kavim-

lerin kralları ondan olacaklardır. "(Tekvin, Bap 17) 

b-) İbrahim ve adına bağlı göçebeler Al lah' ın ahdi üzerine sün-

net olurlar. İbrahim 99 yaş ında, İsmail 13'ündedir. Sünnet artık Al lah 



hükmü olur. İbrahim artık Al lah hükümler ini açık açık yaymaya ve 

uygulatmaya başlar: 

"Ve Allah İbrahim'e dedi: Ve sen ve senden sonra zürriyetin nesil-

lerince (sünnet) ahdimi tutacaksınız. 

"Aranızda her erkek sünnet olunacaktır." 

"Ve sizinle benim aramadaki ahdin alameti (nişanesi) olacaktır." 

"Ahdim ebedi bir ahit olarak sizin etinizde olacaktır." Ve İbrahim 

kendisini ve yandaşlarının hepsini" O günde gulfeleri [sünnet der is i] 

etinde sünnet etti. "(Tekvin, Bap 17) 

4- İbrahim Meden i leşmek üzere yönünü Sodom ve Gamorah kent 

medeniyet ler ine döner. Doğu'da ölüdeniz: Lut gölü olarak bil inen 

yere yakın olan bu kentler, çökkün ve yozlaşmıştır. Ve Lut onlarla 

tuz ve göçebe ticareti yapmaktadır . İç tezatları iyice bi l inmektedir. 

İbrah im'den önce daha doğudaki kentler ve barbarlar bu şehir lere 

sürekli akın etmektedir ler (Tekvin, Bap 14) İbrahim Tevrat Tekvin 

Bap 19'dan anlaşı ld ığ ına göre bu kentleri gözüne kestirmiştir ama o 

kentleri a lmaya değer bulmaz; çünkü aşırı yoz laşmış lard ır ve İbrahim 

göçebeler in in ufkunu daraltıcıdır-. 

İbrahim ile Al lah arasında geçen tart ışma asl ında kendisi ve Lut 

arasındaki tart ışmadır. Bu kentleri ele geç i rmek için önce 50 adam, 

sonra 40-30-20 ve 10 adam ararlar fakat bulamazlar; medeniyet 

insanı bu derecede yozlaşt ır ıp çürütmüştür. En sonunda Lut'un yakın-

larıyla birlikte bu kentleri terketmes i en uygun çare olarak bulunur. 

Ve Al lah bu kentleri yok eder: Şüphesiz ki çevre kent ve barbar-

larınca bu kentler yok edilir. Başka çare de yoktur. Lanetlenmiş kent-

lerdir. 

5- İbrahim' in ufku geniştir: Irak, Fenike, Mısır medeniyet ler in ve 

Fil istin'deki kentçiklerin tar ihsel devr im yapacak güçte olmadığını çok 

iyi kavrar. Fil istin'de ticaret, dört yol ağzında karargahlaşmış ve güç-

lenmiştir. Top lumun şefi olarak öne çıkıp, prensiplerini güç lendirmiş, 

tart ışmasız lider olmuştur. 

Sıra kesin prensipler le göçebel iğ i pekişt i rmeye gelmiştir. İbrahim 

ve Sara adı ve Sünnet olayı bunun en kesin del i lerde ilerleyişi olur. 

Sodom ve Gamorah kent ler inden geri durması da bu stratejik gidi-

şine uygun başarıyla geçtiği bir sınav olmuştur. Sabırl ı, a lçakgönül lü 

ve uzun vadelidir. 

Besbell idir ki İbrahim; zamanın ın olaylarını en iyi değer lend i ren 

ve kendi top lumunu o dar boğaz lardan geçirebi len ender bir liderdir. 

Anahan l ığ ı da Göçebel iğ i de Medeniyeti de anlar. Top lumdan ileriye 

fırlayışı ve Yahudi ler 'e de Araplar 'a da ata oluşu boşuna değildir. 



Göçebe l ik ten geri dönüşü t ıkayan başka bir keskin prensibi de 
kurban olur. Art ık tanr ıya insan değil hayvan kurban edi lecektir: 
(Tekvin, Bap 22) 

Bundan sonra sıra meden i leşmeye, tarihsel devr im'e gelmiştir 
ama İbrahim için de vakit dolmuştur. En uygun'u Filistin'de karargah-
laşıp yarı kentleşip yarı göçebe t icaret iyle güçlenmektir. Ama İbrahim 
Mezoptamya 'dan beri izlediği ve uğraştığı t icaret yol lar ından dersleri-
ni almıştır. T ıpkı dört yol ağzı Filistin gibi önemli bir t icaret yolu daha 
vardır: Hicaz'dan Umman'a açı lan Güney Ticaret Yolu. Sapadır ama 
tam da göçebelere uygundur. Cariyesi Hacer'i ve oğlu İsmail' i bura-
ya yerleştirir. Kabe burada kurulur. Kent leşme bu t ohumdan fışkırır. 
İbrahim' in stratejisi tutar. Ama kendisi bunu göremez. 

3- İBRAHİM'İN DETERMİNİZMİ : " M U C İ Z E L E R İ " 

İbrahim, kendi top lumu içinde hayvanl ıktan çıkarak insan top lumu 

olmanın sancı lar ını et inde kemiğinde duymak la kalmamış; medeniye-

tin insan top lumunu çürüterek hayvanlaşt ırdığını da acıyla görüp ya-

şamıştır-. Aşağı Barbar ve Orta Barbar aşamada, bilinçsiz barbar da sık 

sık hayvanlaşır. Onları gütmek, belirli hedef lere yöne l tmen in tasavvur 

ed i lemeyecek kadar zorluklar getirmiş olabi leceği Komün bilimi için 

akı ldan ç ıkar ı lmaması gereken bir realitedir. Y ine bunun gibi barbar 

yıkıcı, yağmacı , hayvancı l (altşuurlu) o lduğu kadar, medeniyet in, in-

sanı çürüterek, korkaklaşt ırarak aşağı lat ış ına da acıyarak, t iks inerek 

bakacak kadar insancıl moral değer taşır-. 

İşte bu çelişkiler yoğun luğu: Aşağı Barbar-Orta Barbar. Top lum 

biçimleriyle medeniyet ilişkilerini yaşayarak; erken medeniyete geçiş 

zor lamalar ına karşı sabırla mücadele ettiği kadar, geç meden i leşmeye 

de karşı mücadele vererek, top lumuna uygun başkalaşımlar ı adım 

adım keşfederek, iş lemek ustalığını getirmiştir. İbrahim' in determiniz-

mi budur. İbrahim tarihsel görevini yani bu determin izmi yaka lamış 

ve ona ayak uydurabilmiştir. 

Demek İbrahim gerçek bir önderdir. Ant ik Tarihte bu tür önder-

likler Peygamber l ik le taçlanır lardı. İbrahim de öyle olmuştur. Bunda 

şaşı lacak hiçbir yan yoktur. 

Her Peygamber ' in mitolojik mucizeleri; top lum biçimleri gelişimi 

içinde kendisine bir yer açabi l iyor veya o realitelere karşılık düşebil i-

yorsa, o Peygamber gerçekten de Peygamberdir. 

Modern Çağda da "Deha" lar ın gerçekl ikler i , gösterdikler i keşifler 

ö lçüsünde olmaz mı? Her dahinin mucizevi bir keşfi ve o yolda ge-

liştirdiği teori-pratiği olur. Marks-Engels-Lenin ler öylesine mucizevi-

dirler. Stalin gibiler onların eserlerini sürdüremey ip berbat ettikleri 

ölçüde yalancı Peygamber kesilmişlerdir... 



Peygamber ler 'e Al lah taraf ından melekler veya doğrudan ilham-

la, sesle, rüyayla vahiyler: Yaşadık lar ı top lumsal sorunlar ın yorum ve 

çözümler i iner. İşin kutsal laşt ır ı lmış mistik gelenek yanına büyülen-

mezsek, çıplacık gerçek şu olur: Tarihsel determin izm, kişiyi belirli 

yaşlar ında da sorunları yo rumlama ve çözümlere uğratma sentezle-

rini yakalatır. Kişi'nin bunu içinde duyup di l lendirmesi ve pratiğe ge-

çirmesi, o kişinin mucizesi veya "yeteneğ i " veya dehası olur. Eğer o 

kişi kutsal laşt ırma prosesi (antik tarih veya o aşamaya denk düşen 

geri top lumlar) içindeyse kendisini Peygamber l ik içinde bulur. Bunu 

hem kendisi hem de top lumu doğal olarak el ele büyütürler. Tıpkı mo-

dern çağdaki liderleri büyüt tüğümüz ve çoğu zaman ululaşt ırdığımız 

gibi. Onlara Peygamber sıfatını yakışt ı rmayış ımız, Al lah'ı bir kenara 

bırakışımız (laikl iğimiz) önemli değildir. Top lumsal ve kişisel düşünce 

mekan izmamız aynı prosenin devamıdır... 

İbrahim'in sentezleri veya tarihsel görevleri az ımsanacak buluşlar 

mıdır? 

1- Aşağı Barbarl ık gelenekler in i kesip atmak. 

2- Orta Barbar; göçebe ekonomis ine geçmek. 

3- Medeniyete yöne lmek. Medeniyet ile t icaret ilişkilerini ve tarih-

sel devr im potansiyel ini dengede tutup yerli yer inde götürmek. Ge-

leceği tektanrı dini biç iminde (Tarihsel Devrim ideali olarak miras) 

bırakmak. 

4- Her yanda sunaklar; karargahlar kurarak Filistin'de kent leşme-

ye yöne lmek: Dört yol ağzını tutmak. 

5- Güney Ticaret Yolu üzerinde Hicaz'da karargah, kent tohumunu, 

kabe temellerini atmak. Tarihsel Devrim tohumlarını, ideallerini ekmek. 

Bu tarihsel görevleri Abram' ı İbrahim yapmıştır. Kabile'nin "Yüce 

Baba"l ığ ından, Kavimler Babası: Ümmet Atal ığ ına yükseltmişt ir. 

Yukar ıdaki görevler inde hiçbir uydurma ve yakışt ı rma yan bula-

mazsınız. Tarihsel gel işim içinde Finike,Fil istin, Sodom, Gamorah ve 

benzer kentlerin; Arabistan' ın, Yemen' in , Habeş'in ve bunları kuşatan 

Irak ve Mısır medeniyet ler in in aşamalar ı bellidir. Ve tüm tarihsel ge-

l işmeye uygun düşmektedir. 

Ancak Tevrat 'ta o lmayan, fakat Kur'an'da ve İslâm mitoloj is inde 

olan bazı olaylar gibi, İbrahim'in Hacer ve İsmail ile birlikte Hicaz'da 

Kabe'yi kurduğu olayı yer almıyor. Tevrat şu kadarını iliştiriyor: 

"Ve o, insanlar arasında yabani adam olacaktır; onun eli herkese 

karşı ve herkesin eli ona karşı olacak ve bütün kardeşlerinin şarkında 

sakin olacaktır. "(Tekvin, Bap 16) 

"Kavimlerine göre 12 bey idiler. (İsmailoğulları)" 

"Ve İsmail'in ömrünün yılları 137 yıldır. 



"Ve Havila'dan Şur'a kadar (ki bu Asur'a giderken Mısır'ın önünde-
dir) oturdular. 

"O bütün kardeşlerinin karşısında yerleşti. "(Tekvin, Bap 25) 
Tevrat, Hacer ve İsmail hakkında kesin bilgiler vermiyor, veremi-

yor. Oysa olaydan bin yıl sonra yaz ı lmasına karşın vermesi , bilgilen-
miş olması akla yatkın geliyor. Ama daha başından beri İsrail oğul-
larında Sara'dan ve İbrahim'den gelme baskılarla bu konuda sansür 
mekanizması , Sara dolayısıyla kötüleme yoluyla işlemiş bulunuyor. 

Tevrat 'taki şu sözcükler bu sansür 'ün karşılığı oluyor: "yaba-
ni" "herkese karşı", "kardeş ler ine karşı"... neden? Kabahat Sara ve 
İbrahim'de deği l; İsmail 'de. Oysa mağdur olan İsmail' i hak dinine 
sahip olarak arayıp sormalar ı gerekmez mi? Hayır! Kabile geleneği, 
kendis ine" karşı o lan" olanlara karşıdır. Oysa Bap 17'de İsmail de 
"Mübarek" kılınmıştı. 

Bu yüzden İbrahim bile, anahan Sara'nın düşmanl ığ ına karşı dura-
mıyor; belki yerini bile tam söylemediğ i Hicaz dağları arasında yerleş-
tiriyor; Sara'nın gözü önünde, Beer-Şeba'da veya "Paran" da bırakmı-
yor Hacer ve İsmail' i. 

İbrahim, Irak ve Mısır medeniyet ler i arasındaki ticaret yollarını ka-
rış karış dolaşıp incelemiş bir strateji ustası. Keskin sezileri ve me-
rak, O'nu Adem'den beri bilinen geleneksel Güney Ticaret Yolu üze-
rindeki Hicaz'a kadar, eğer İsmail olayına dek götürmemişse; İsmail 
olayı buna vesi le olmuştur. O zamanlar Medeniyet en az 2-3 bin yıl-
dır tarihsel devr imler kontejanlarını kullana kullana azaltığı ve Basra 
Körfezi 'nden Umman Deniz i 'ne bağlı Orta T icaret Yolu üzerinde nere-
deyse kastlaşıp taşlaştığı ve kent kargaşalar ıyla bu yolu t ıkadığı için, 
İbrahim Güney Ticaret Yolu 'nu yok lamadan duramazdı . 

Bu yüzden bu gerçeği Kur'an ve İslâm Mitolojisi: Kutsal Tarih (İbni 
Abbas ve İbni kelbi) dile getirdi: 

"Bir zamanlar İbrahim'e beyt'in (kabe'nin) yerini açıklamış ve em-
retmiştik: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma ve tavaf edenler, ayakta 
duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut" 

"İnsanlar içinde haccı, ilân et; gerek yaya gerek uzak yollardan 
gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler." (Kur'an, Hac Sûresi 
26-27-28) 

"Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını, senin Beyt-iHaram (Kabe'nin) 
yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı kılsınlar diye. 
Artık sen de bir takım insan gönülleri onları sever yap. Ve onları çeşitli 
yemişlerle besle ki şükretsinler" (İbrahim Sûresi, 37 Ayet) 

Tevrat'ta kurban edilen çocuk İshak'tır. İslâm mitoloj is indeyse 
İsmail'dir. Bunun anlamı: Her iki top lumun da Aşağı Barbarlığı bırakıp 
sürü ekonomis ine geçtiğinin belgesi, kutsal öyküsüdür. 

Hacer ile İsmail, tüm Arabistan insanlarına kutsal başlangıç sa-

yı lmış anahan, babahandır. Bu atalar çevres inde Arabistan Top lumu, 
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Araplaşt ı ran Arap: "Arab-ı Â r ibe" ve A rap laşmak isteyen Arap: "Arab-ı 

müstârâbe" olarak harmanlaşt ı . 

Ve İsrail ile Arap zıtlaştı kinleşti. Tevrat-Kur 'an ve Mitoloji ler bu 

zıtlıkların başlangıçları etkis inde gelişti. 

Görülüyor: Tarihi olaylar genel, ana gidiş ler inde Kutsal Kitaplara 

ve Masal lara uyuyor; veya tersi... Bu kadarı insanlığın gidiş kanunları 

açıs ından bize yetip artıyor. Ayrıntı lar, uzmanl ık lar ın boğulduklar ı alan 

o lmadıkça, genel gidiş kanunlarını daha da aydın latacak ve güçlen-

direcek materyal ler olabilirler. Realiteyi temelde değişt i r imlere zorla-

madıkça ayrıntı lara daha fazla g i rmemize gerek yok. (Genesse, A.R. 

Genel Tarih, Cilt. 5) 

4- İBRAHİM DİNİ 'NDE " K U Ş K U L A R " 

Buraya kadar hiçbir tereddüte yer b ı rakmayacak ölçüde şu iki ger-

çeği izledik: 

1- İbrahim (tektanrı) dini; medeniyete Sınıflı top luma geçiş, ko-

müncül bağları çözüş dini olmamıştır. Tersine komüncül bağları aşağı 

konaktan orta konağa taşıyan ve medeniyete yönel ten bir kabile dini: 

Komüncül din o lmak zorunda kalmıştır". 

Komün dini to tem gelenekler in i henüz atamayan; atsa bile, hiç 

o lmazsa ana tanrı, baba tanrı ve yer-gök tanrı lar basamaklar ın ı yaşa-

maktan vazgeçemeyen; onları aşamamış bir din olması gerekmez mi? 

O halde İbrahim dini tektanrı dini değil mi? 

Tar ihöncesi Bilimi bu aşamada antik tarihin gidiş kanunlar ıy la bü-

tünleşt i r i lmedikçe, prose, insanlık tarihi bütünüyle gözönünde tutula-

madıkça yetersiz kalır. Bocalanan nokta burasıdır. 

2- İbrahim' in mucizeleri, yine hiçbir tereddüte yer bırakmaksız ın 

izledik ki, ileri görüşlü bir kabile reisinin en yerel sentezler in in kutsal-

laştırı lmış yansımalarıdır. Yani İbrahim' in Peygamberl iğ i su götürmez 

ölçüde dosdoğrudur. 

Oysa yine komün dini daha çok ata dinidir; atayı Peygamber de-

ğil tanrı yapar. Ana tanr ı -baba tanrı gibi. Sümer ler 'de ve Türk ler 'de 

gördük. Peygamber l ik medeniyete geçişten sonra; kutsal laşma gök-

sel leşt ikçe ortaya çıkar. Tanrı lar la, yercil yönet ic i ler arasında görüş 

alışverişi yapmak için. O halde İbrahim bir tanrı mıdır? O halde komün 

bilimi medeniyete çözülüş aşamas ında yeters iz kalır. Olayı canlı bir 

gidiş olarak tüm tarih ö lçüsünde ele alabi l irsek çözebil ir iz. 

Özetle bu iki kesinleşmiş tespit: 

1- İbrahim dini komüncül bir dindir. 

2- İbrahim komün tanrısı benzeri bir liderdir. Medeniyet diniyle 

derin bir çelişki içindedir. 



O halde Kutsal Kitaplar ve Kutsal Tarihler, Mitoloji yalan mı söylü-

yorlar? 

İşin kolayına kaçanlar, Tevrat, Kur'an ve mitoloj ik çelişki lerle oyna-

mayı pek severler. Uzmanl ık, ayrınt ı larda bulmaca çözme vakit geçir-

mesidir; nakitleri nasıl olsa gelir. Vakit ler i ve nakitleri o lmayanlara işin 

özü yeterlidir. Tarihi yapacak olanlara, İbrahim timsali duru sentezler 

yetip artar. 

Tevrat-Kuran ve Kutsal Masallar, gerçekte, özünde bir tek prose 

yi işler: Tar ihöncesi Semit top lumlar ın ın, barbarl ık konaklarını binbir 

çileyle, sabırla uzun yüzyı l lar içinde aşarak medeni leşmeler in in kut-

sal laştrı lmış: Tektanrı ideoloj is ine ulaşmış öyküsünü anlatırlar. 

Ancak o prose tek başına; İnsanl ık tar ih inden soyut lanmış bir gidiş 

değildir. Tar ihönces in in Semit toplumlar ı , Irmakcı l Irak ve Mısır mede-

niyet ler inden etki lenerek, binlerce yıl l ık tefekkür: Düşünce çabasıy la 

sıçramalı sentezler le gelişirler. 

Barbarın tertemiz zekası, pratiğine, gündel ik ve uzun vadeli yaşa-

mına neyi yararl ı görüyorsa onu sünger gibi emer, pratiğinde deneye-

rek yaşamıy la sentezleştirir, süratle kendi malı haline getirir, bir daha 

da onu ö lümüne savunur, geleneği yapar. Genel l ik le de yeni l ik lere 

açtır, geliştirici olan hemen her sentezi ve düşünceyi ben imseyerek 

savunur, ge lenekler ine sokar. 

Tarihsel Devrimlerin Tarihi, cycle: Devirdaim biçimlerde de olsa (he-

lozonik) ilerleyişi veya barbarın tarihi değeri toplumsal açıdan Kollektif 

Aks iyonundaysa, beyinsel açıdan da bu temiz, parlak zekasında mede-

niyetin kastlaştırı lmış derebey fikirlerine saplanıp kalmayışında yatar. 

Komün, top lumsal bak ımlardan tamı tamına kollektif yakıcı-yıkıcı, 

aynı zamanda kendine göre yine de yapıcı ilkel sosyal ist bir güç oluşu 

yanında; kişi de ayrı ayrı parlak zekalara, yetenek lere, potansiyel da-

hilere gebe özgür, eşitl ikçi ve geliştirici beyin üretici bir potadır-. 

40 yıl sabır la-azimle tarihsel devr imlere hazır lanan Ati l la' ları, Cen-

gizleri, T imur' lar ı , Babürleri, Tara Bulba'ları veya vakit doldu mu anın-

da çiçeği burunda İskender' ler i , Fatih'leri ç ıkar ıveren güç, ya doğru-

dan komün toplumlar ıd ır ya da komün gelenekleridir, 

Komün potas ında gel işen kişi beyni, kanat lanmaya hazır, yeni 

ufukları göz leyen bir kuş gibidir. As la geriye bakmaz, çünkü geç-

mişinde sadece ileri bakan önder ataları vardır. Zaten komünü eğer 

medeniyete değmemiş , hele g i rmemişse, bir geçmişe de sahip değil 

gibidir. Komün, tarihin adeta başlangıcıdır. Bu yüzden her medeni-

yete gir iş inde tarihi kendis iy le başlatır, kendis inden önce gelmiş me-

deniyet ler in kellesini uçurup yenis ini kurduğu zaman eski medeniyet 

tarihlerini o lmamış sayışı, kendisinin tar ihe sahip o lmayış ındandı r; 

gelecekle dopdoludur. 



İşte bu, yeni ufukları göz leyen özgür komün beyni; uygun tarihi 

koşullara, kavşaklara düştüğü zaman dahiyane yarat ış lara girer. Bu 

uğurda ölümleri göze alır ama tarihsel görevini büyük bir hassasi-

yetle sezer, bulur ve başarır. Yüce lmeye-kutsa l l aşmaya dayanamaz; 

tarihsel devrimleri başarması ve kutsal laşması, hep rüyada gezer gibi 

daha çok bil inçaltıyla olur. Bu yüzden başladığı işin: Tarihsel devr imle-

rin sonunu get i remez. Medeniyet i fetheder ama sonradan medeniyete 

fetih olur; derebeyleş ip başka bir komünün veya komün geleneğin in 

kılıcına başını uzatır. Y ine de antik tarih, bu komün gücüyle ve zeka-

sıyla yü rümek zorunda kalmıştır; sosyal devr im get i remeyen sosyal 

sınıflar savaşının vekili komün akınları olmuştur. 

Muhammed ' in tektanrı geliştir imi, tamı tamına bu proseyle doğup 

geliştiği gibi, İbrahim' in tektanrı sentezi de antik tarihin bu gidiş ka-

nununa uyar. 

Muhammed, Kent düzeyine erişmiş bir Yukar ı Barbar gelenekl i aşi-

ret çocuğudur. 

İbrahim, Muhammed 'den 2500 yıl önce gelmiş bir Orta Barbar, 

göçebe aşiret lideridir. 

Yani kesinlikle medeniyet insanı değildirler. Beyinleri medeniyet in 

sosyal sınıf ufunetler iyle turşuya çevr i lmemişt ir; mala-mülke-şöhre-

te-korkuya, tapınaklara, sürüsüne bereket çoktanrı sembo lü putlara, 

derebeyl ik lere saraylara, apolet lere büyülenmemiş lerd ir . 

Tersine, o çürüyen medeniyet yoz laşmalar ından t iksinerek, Tarih-

sel görevler ini sezmek ve başarmak üzere kendilerini kuşatan mede-

niyet gidişlerini ibretle izlemişler ve şu dupduru sentezlere ulaşmasını 

bilmişlerdir. 

1- Medeniyet, dal ında çoktan olmuş, kolayca kopartabi lecek bir 

meyvedir. Veya iç çel işki leriyle çürüyen ama doğuramayan ve bu yüz-

den de asla ileri g idemeyen, "ayakları kilden bir dev" dir. 

2- Medeniyet ler in beğenmedik ler i kendileri (yani dış kabileler) ise, 

geri olsalar da insan özünü y i t i rmemiş, parça lanmamış, cesur, savaş-

çı, paylaşımcı, eşit, ya lan-do lan bilmez kankardeş top lumlar olarak 

yepyeni insan ve çoğrafya olanaklar ına ve potansiyel ler ine sahip ben-

dini aşmaya hazır; t ıkanıklar ı açıcı güçlerdir. 

3- Medeniyet in içi, düzeni, insanları, herşeyi gibi tapınçlar ı da kar-

makarışıktır, hatta hiçbir problemi ayd ın latmayan ve çözemeyen ko-

mik putlardan ibarettir. Dolayısıyla medeniyet in beyni de (inancı da) 

kendisi gibi ac ınacak haldedir. 

4- Öyleyse yepyeni , daha sağlam, yık ı lmaz düzenli ve inançlı bir 

medeniyet gerekir. 

İlk medeniyet in Irak balçıkları içinde doğduğu günden beri, ilkel 

içinde gel işen düşünce ve davranış sentezler i , ilkel b iç imler inden baş-



lamak üzere bu yönde olmuştur. Ve en olgun yazıya geçmiş biçimini 

de Kur'an ile bulmuştur. 

Tektanrı ideolojisi, bu tarihsel devrim görevler inden ayrı bir oluş 

değil, tersine o görevler in kutsal laşt ır ı lmış en doğal yansımasıdır. Çün-

kü antik tarihte düşünce henüz kutsallık kabuğu, beşiği içinde gelişir. 

Bu yüzden Muhammed' in tektanrı ideolojisinin veya kutsallaştırma 

prosesinin en olgun örneği oluşu; Arabistan çöllerinden adı sanı işitilme-

dik bir kabile toplumundan çıktı diye yadsınamazsa, tıpkı öyle tektanrı 

sentezini ilk yakalayıp savunan İbrahim de yazısız, göçebedir diye yad-

sınamaz. Muhammed bile İbrahim'den 2500 yıl sonra gelmesine karşın 

okuma yazmasızdır. O dönemde Mekke'de, Medine'de okuma yazma bi-

lenler parmakla gösteri lecek kadar azdır. Çünkü yaşanan toplum henüz 

medeniyete yeni yeni çözülmeye başlamış Yukarı Barbar: Yazısız tarih 

öncesi toplumun geleneklerini sürükler. Muhammed' in İbrahim'den far-

kı: Barbarlığın göçebelik aşamasını geçmiş, Kent aşamasında yaşamış 

oluşundandır. Ama İbrahim de ilk ana Irak ve Mısır medeniyetleriyle ve 

çevre barbarlarla içli dışlı yaşamış; göçebeliği de aşmaya hazır, görev-

lerinde pişmiş bir lider oluşu, onu bu farkı kapatmaya eğginleştirmiştir 

[meyilli]. Sadece yaşadığı toplumu içinde yalnızdır; yani toplumu ile 

arasındaki uçurum, Muhammed' inkinden farklıdır. Muhammed, kenttaş-

larıyla beraber, göçebeleri de peşine takarak bir tarihsel devrimi başa-

rabilir. İbrahim bunu başaramaz: Toplumu henüz geridir ve Irak, Mısır 

medeniyetleriyse henüz güçlüdürler. Bu yüzden İbrahim'e Irak, Mısır, 

Finike, Arabistan ticaret yollarında tarihsel devrime hazırlık düşüncesini 

geliştirmek kalır. Bu ise tektanrı ideolojisi biçiminde yansır. 

Tektanrı ideolojsini, barbarın medeniyet ler le güreşi: Tarihsel dev-

rim gidiş inden kopardınız mı, konuyu tarihi o laylardan soyut, parça-

lı, metaf iz ik leşt ir i lmiş uzmanl ık alanına sokarsınız ki, bu ölü düşünce 

otopsis inden, canlı yeni sentez f ikir ler doğamaz. 

Barbar, yapacağı işi önce sözle sazla, şiirle kutsallaştırır. Bu rü-

yalarla, sunaklar la, adaklar la gelişir, sonra başardıkça destanlaşır, 

Yazıya geçebi l i rse Kur'an gibi anında yazılaşır. Yazıya geçemeyecek 

ilkellikte bulunuyorsa, ağızdan ağıza naklen korunan şiirler, destanlar 

olarak, İbrahim'in öyküsü gibi 1500 yıl sonra da olsa Tevrat'a geçer; 

kutsal masal lar halinde 2500 yıl sonra İslam Mitoloj is inde (kutsal ta-

rihte) yerini alır-. 

Yani ne kutsal kitaplar, ne mitolojiler yalan söylememişlerdir. Muham-

med gibi İbrahim de bir kabile toplumu insanıdır. Muhammed' in Kur'an 

yaratışında şaşılacak bir yan bulamıyorsak, İbrahim'in Tevrat'a geçmiş 

tektanrı fikirlerini olamayacak bir yaratış kuşkusuyla ele almamalıyız. 

Şaşkınlığımız ve kuşkularımız bizim medeni, barbar güneşini bilmeyişi-

mizden ya da barbara medeni önyargısıyla bakışımızdan ileri gelir. 
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Kutsal Kitaplar ve Kutsal Tarih: Mitoloji eğer yalan söylüyor lar-
sa (uyduruyorsa) bunu iki yönde yapmak zorundadır lar. Bu durum o 
devir insanını, yine medeni; hem de düzenbaz, Bizant izmde gel işmiş 
medeni insanla karışt ırmak olur: 

1- Eğer İbrahim dini tektanrıc ı değilse 
2- "Çoktanrıc ı": Totemist: Ata dini: Kabile dinidir ki o zaman bu iki 

yönlü tahrifatı ve uydurmayı (yalanı) gerektirir. 

Bu da yetmez; çoktanrıc ı l ık sadece kabile dinine ait değildir. Me-
deniyetle birlikte çoktanrıc ı l ık gelişir; gördüğümüz gibi gökselleşir. O 
çağın insanları bugünkü bilinçte o lamayacaklar ı için, İbrahim dinin 
g iz lemek ve tektanrıc ı hale sokmak için: 

1- Eski çoktanrı izlerini s i lmek üzere bir hayli uğraşmak zorunda-
dırlar; çünkü o temel olaylar, kutsal kitapların ve masal ların hemen 
her alanında kendisini h isset i rmeden yapamayacak kadar dallı budak-
lı ve köklü gövdelidir. 

2- Ayrıca o devirlerde bunları, gelişmiş medeniyetlerde olduğu gibi bir 
tek "kişi" kendi karihasından, istediği gibi kolayca, kontrolsüzce uydura-
mazdı. Toplum, Tevrat yazılırken de; Kur'an yazılırken de, Kutsal Masallar 
yazılırken de, kontrolün tamamen kalkacağı kertede paramparça sosyal 
sınıf ve zümrelere bölünüp zıtlaşmamıştı. Bu alanda bir yalan bin yankı 
uyandırabilirdi. Ve yalana elbirlik ortak olunmak zorunda kalınırdı ki bu 
olanaksız kalır ve kokusu çıkardı... Dolayısıyla ilkin Tevrat'ta yapılabilecek 
bu tür tahrifat ve uydurmalar, İncil'de olmasa da Kur'an'da yankısını bu-
lur; apaçık çelişkilerin akla yatkın yorumları geliştirilebilirdi. 

Ne Tevrat'ta, ne de Kur'an'da bu tür çel işki lere rastlanamıyor. 
Masal lar 'daki çelişkiler, o günkü aşiret yapı lar ının tarih öncesi gele-
neklerine göre benimşeyiş ler iy le (rezonanslar ıy la) açıklanabilir. Bu 
çelişkiler, temeldek i İbrahim'in tektanrıcı l ığını sal lantıya, tereddüte 
yer b ı rakmayacak eği l ime sokuş biçimindedir; İbrahim dinini tarih 
öncesi inanışlara götüren hiçbir çelişki yer almaz.. 

Tevrat biraz dikkatle izlenirse, İbrahim tektanrıc ı l ığ ının, İbrahim 
top lumunda yeni f i l iz lenmeye başlamış bir prose: Gidiş olduğu anla-
şılabilir. 

İbrahim'in oğlu İshak da, baba geleneğiy le oğlu Yakub'u çok-
tanrıcı Kenanlı lar ile ev lendirmez; baba memleket i Paddanaram'a: 
Mezopotamya'ya kayınbiraderi Laban' ın yanına gönderir. 

Yakup, dayısı Laban'a 20 yıl çal ışarak, Laban'ın kızlarını: Lea ve 
Rahel'i kendisine eş edinir. Ayr ı lmalar ı çekişmelidir. Yakup habersizce 
çoluk çocuğu ve sürüleriyle ayrı l ırken, karısı Rahel babasının putunu 
devenin semerine koymuştur. 

Laban "Terafim"i her yerde arar; hatta çalınan bir tek putta de 
ğildir. Çünkü Laban Yakub'a çekiş irken şöyle der: 

"Niçin gizlice kaçtın?.." 



"Niçin ilahlarımı çaldın?"... (Tekvin, Bap 31) 
Tevrat' ı yazanlar da " Teraf im"den tekil olarak söz eder lerken bile 

çoğu lmuş gibi de anlatır lar: 

"Ve Rahel Terafim'i almış, (burada bir tek putmuş gibi sözedi l i rken 
hemen ardından gelen cümle:) "Ve onları devenin semeri içine koy-
muştu ve üzerlerine o tu rmuştu" derken sanki "Teraf im" çoğul putları 
an lat ıyormuş gibi ele alınır-. 

Ama şurası kesindir: İbrahim' in kardeş torunu Laban, 
Mezopotamya 'da Harran dolay ında eyleşir ve tektanr ıya değil birçok 
ilaha inanç besler: " İ lah lar ım" deyişi bunu açıklar. 

Ancak olayları bütünlük içinde izlemek; işimize geldiği gibi alıntı 
kemirişine uğra tmamak gerekir. O zaman o "i lahlar": tarih öncesin in 
veya medeniyet lerden es in lenerek karışmış, çoktanrı inanışları ikincil 
kalmışlığı görülür: 

Laban, Yakup ile yeminleşt iğ i zaman, kendi "İlahları"nı değil, 
İbrahim' in aynı zamanda kendi babası olan Nahor'un inandığı tektan-
rı: Al lah' ı şahit ve gözcü tutar: 

"Birbirimizi gözden kaybettiğimiz zaman seninle benim aramızda 
Allah şahittir" 

"İbrahim'in Allah'ı ve Nahor'un Allah'ı, babalarının Allah'ı aramızda 
hükmetsin" der. (Tekvin. Bap 31) 

Burada ilahlar; tarih öncesi geleneksel çoktanrılar, henüz terkedil-
memiştir. Fakat başrolü oynamazlar. İbrahim tektanrıcı l ığı, İbrahim'in 
top lumunu büyük bir tarihsel devr im görevi büyülemediği ölçüde sarıp 
sarmalayamaz. İbrahim'in tektanrı sentezi kendi içinde büyür. İbrahim 
tektanrı sentezini dayatmak yerine kendi top lumunu kendi seviyesine 
ç ıkarmak üzere eğitme: Aşağı barbar geleneklerini kesip atmak, göçe-
belik, t icaret, sunaklar, kurban, temizl ik, sünnet, derleniş işleriyle uğ-
raşır. Bunları başardıkça tektanrı sentezini top lumunda sabırla maya-
landırır-. İbrahim'in tarihi prosesi, aşamalar ı , görevleri kavranmadıkça, 
O'nun tektanrıc ı tu tumu da top lumundak i gelişimi de anlaşı lamaz. 

İbrahim' in kendi çağında elbette başarıları gel işt ikçe tektanrıcı l ı-
ğı da yaşlı l ık çağında kendi top lumunda yaygın laş ıp derinleşir. Ama 
ö lümünden sonra tarih öncesi gelenekler yeniden canlanır. Bu her 
tarihsel kavşakta görülebi len doğal bir akıştır-. 

Yine Yakup ile Kenanlılar'ın arası kızı Dina yüzünden açılınca, Beyt-
El'e göçetmek üzere yola çıkarken eski çoktanrı putlarını Yakup gömer: 

"Ve Yakup evine ve kendi ile beraber olanların hepsine dedi: Ara-
mızda olan yabancı ilahları atın ve kendinizi gizleyip giysilerinizi de-
ğiştirin. Ve kalkalalım Beytel'e çıkalım." 

"Ve ellerinde olan bütün yabancı ilahları ve kulaklarındaki küpeleri 
Yakub'a verdiler. Ve Yakub onları Şekem'in yanındaki meşe ağacı al-
tına gömdü. Ve göç ettiler." (Tekvin, Bap 35) 



Eski to tem-ata gelenekler i İbrah imoğular ında yen iden canlanışa 
geçmiş olsa da to leransla karşılanır. Çünkü henüz güçsüz ve parça-
lanmış durumdadır lar. Tektanrı sentezi tarihi zaruretler içinde öne çı-
kartılır. O zaman da tektanrı sentez ine sarılış artar. İbrahimoğul lar ı 
bunu sabırla deneyerek gel işt i rmek zorunda kalırlar. Herkes tektanr ıy ı 
da çoktanrı ları da olayların gidişi içerisinde s ınavdan geçirir. G iderek 
tektanrıc ı l ık ağır basacaktır. 

Laban bile sıkınıtılı günlere düştüğünde kendi ilahlarını değil, 
İbrahim' in tektanr ıs ın ı rüyalarına sokar: 

"Ve Allah gece rüyasında Arami Laban'a gelip ona dedi: Kendini sa-
kınıp, Yakub'a ne iyi ne kötü bir şey söylemeyesin." (Tekvin, Bap 31) 

Ama "yabancı İ lahlar" neyin nesidir? Küçük kabile savaşlar ında 
ele geçiri lmiş veya etkisinde kalınmış çoktanrı putlarıdır. Hâlâ onlar 
dan korkulmakta veya etkilerine inanılmaktadır. Gömmeler in in sebebi 
de hem tanınmalar ı hem de bulunup karşı tarafa hizmet etmemele-
ri içindir. Henüz tarih öncesi top lum aşı lamadığı için çoktanrıcı l ık da 
İbrahim'in eğit imine karşın aşı lamaz. İbrahim ile top lumu veya torun-
ları ve yüzyı l sonra gelen top lumu arasında bile uçurum kolay dola-
mayacaktır. Nitekim 2500 yıl sonra bile ancak bir tek Muhammed çıkıp 
tektanrıcı l ığı geliştirebilecektir. Ant ik tarih böylesine yavaş ilerler. 

Yakub 'un karısı Rahel' in, babası Laban'ın putu Teraf im'i çalıp sak-
laması yine baba evinin inancından korktuğunu gösterir. Laban sıkı-
şınca belki Teraf im'e ya lvaracak ve onlara zarar verebi lecekt i ! 

Hiç deği lse Laban' ın şerr inden korktuklar ı için Teraf im' i çalar ve 
saklar ama üzerine oturmas ı da artık putların etkis inin azaldığ ın ı 
gösterir. 

Zaten Rahel de Yakub 'un etkisiyle ve İbrahim ve Nahor geleneği 
ile tektanrı dinini bi lmekte ve benimsemektedir . Ama günümüzde bile 
cinlere inanı lması sürüp gider. Cinler, bu tarih öncesi putların etkileri-
nin giderek psikoloji lere girişidir. 

Acaba İbrahim dini tektanrı dini midir? Tevrat ' ta bu açık mıdır? 

İbrah im zamanı , Tekvin bö lümünde bap 10'dan bap 26'ya dek 
anlatılır-. 

İbrahim, Tekvin 'den anlaşı ld ığına göre daha çok babası Terah' ın 
ö lümünden sonra Peygamberleşir. Çünkü tar ihsel görevi o zaman 
kendi omuz lar ına yük lenmeye başlar. 

Tevrat 'ta İbrahim' in Peygamberl iğ i veya tektanrı f ikrine girişi yok-
tur. Babası 'nın ö lümünden sonra İbrahim' in Al lah ile iletişimi başlamış 
gibi verilir. Ancak İbrahim o sıra 75 yaşındadır. Irak (Mezopotamya) 
medeniyet ler in in ünlü kenti Ur'dan çıkalı ve Harran'da eyleşeli en az 
Tevrat tar ih lemeler ine göre 50 yıl olmuştur. Bu süre içinde İbrahim 
tarihsel görevlerini iyice sezmiş ve düşünmüştür, zaten babasının da 
çocuklar ına öğrettikleri İbrahim'in yapacaklar ıd ı r: 



"Ve Terah oğlu Abram'ı ve Haran'ın oğlu torunu Lut'u ve oğlu 

Abram'ın karısını, gelinini Saray'ı beraber aldı; ve Ke nan diyarına 

gitmek üzere Kildanilerin Ur şehrinden onlarla çıktı; ve Haran'a geldi -

ler ve orada oturdular." 

"Ve Terah'ın günleri 205 yıl oldu ve Terah Haran'da öldü." (Tek-
vin, Bap 11) 

Buradan anlaşı labi l ir ki, İbrahim' in stratejisi, babası Terah' ın öğret-

t ik ler inden ve amaç lar ından temel lenmişt ir . Harran durağı güç lenmek 

içindir; asıl hedef" Kenan diyarı" yani Mısır, Fenike, lrak medeniyet ler i 

arasında göçebel ik ve ticarettir. Ama barbarın ticareti tarihsel devr im-

lersiz o lmaz; t icaret, barbarı medeniyet i keşfetmeye ve uygun koşul-

larda fe thetmeye götüren yoldur. Yeri gel ince göreceğiz. Tektanrı ide-

ali hep tarihsel devr im amacıy la, pratiğiyle cancana yatıp sarmaşır-. 

İbrahim Harran'dan "Kenan d iyar ına" göçmeye karar verdiği gün 

Tarihsel Görev inde yoğunlaşmışt ı r ve Al lah ile "ahi t" leşmişt i r: 

"Ve Rabb Abram'a dedi: Memleketinden ve akrabanın yanından 

ve babanın evinden sana göstereceğim memlekete git; ve seni bü-

yük millet edeceğim ve seni mübarek kılacağım ve senin adını büyük 

edeceğim ve bereket ol ve seni mübarek kılanları mübarek kılacağım 

ve sana lanet edene lanet edeceğim; ve yeryüzünün bütün kabileleri 

sende mübarek olacaktır" (Bap 12) 

Burada "RABB" bin bildiğimiz tektanrı o lduğunu Bap 14'de daha 

açık bir şeki lde an l ıyoruz: İbrahim Sodom Kralıyla görüşürken "Rabb"i 

tan ımlayarak, 

"Göklerin ve yerin sahibi Yüce Allah'a RABB'e" diye yemin eder. 

İlkin "Ezeli Tanr ı: Yehova" olarak anı lması, olayı değişt i rmez. 

Bap 16'da "Al lah" melekler iyle kendisini gösterir: "Ve Rabb'in me-

leği Şur yolunda olan pınarın başında onu buldu. Ve dedi: Ey Saray'ın 

cariyesi Hacar nereden geldin, nereye gidiyorsun?" Ve Al lah melekle-

riyle İbrahim' in İsmail' i doğuracak karısı Hacar'a yard ım eder... 

Bap 17'de "sünnet", tektanrı: Al lah' ın nişanesi olur. Ab ram 99 ya-

şında kendisiyle birlikte yanındaki ler i sünnet eder. Al lah artık onlar 

için ebedidir, kesindir: 

"Ve ahdim ebedi bir ahit olarak sizin etinizde olacaktır. Ve gulfe 

etinde (penisinde) sünnet olunmamış sünnetsiz erkek varsa, o can 

kendi kavminden kesilecektir; o benim ahdimi bozmuştur." 

Bap 18'de Al lah İbrahim'e, kısır ve yaşlı Sara'nın İshak'ı doğurabi-

leceği ahdini yaparken: 

"RABB için imkânsız bir şey var mıdır?" der. Bu Kur'an'ın "Allah her 

şeye kaadirdir" tan ımın ın karşıl ığıdır: ilk proseleridir. 

Y ine Bap 18'de İbrahim, Sodom ve Gomara 'n ın kurtarı lması: Ta-

rihsel devr im için Al lah ile pazarl ık ederken şöyle der: 



"Bütün dünyanın hakimi adalet yapmaz mı?" 

Bu da Al lah' ın sıfatları olan "Rahman ve Rahim'in karşılığı olan ilk 

gelişimidir. 

Bab 19'da Al lah' ın melekleri Sodam'da görünürler: 

"O iki melek de akşamleyin Sodom'a vardılar ve Lut, Sodom'un 

kapısında oturuyordu; ve Lut görüp onları karşılamak için kalktı ve 

yere kapandı."... 

Yine Bap 19'da Al lah Sodom ve Gomora 'y ı yerle bir eder: 

"RABB Sodom ve Gomarra üzerine göklerden kükürt ve ateş yağ-

dırdı ve şehirleri ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini ve 

toprağın bitkisini altüst etti." 

Lut'un karısını da tuz direğine çevirir: 

"Fakat karısı onun arkasından geriye baktı ve bir tuz direği oldu." 

Bap 20'de İbrahim' in karısını alan Gerar Kralı Ab ime lek Al lah tara-

f ından uyarı l ırken şöyle denir: 

"Ve şimdi adamın (İbrahim'in) karısını geriye ver çünkü o Peygam-

berdir. Ve senin için dua eder yaşarsın fakat eğer geri vermezsen bil 

ki sen ve sana ait olanların hepsi mutlaka öleceksiniz." 

Bap 22'de Kurban olayında İbrahim Al lah'a namaz benzeri ibadet-

ten de söz eder; tıpkı Bap 19'da Lut'un, Bap 17'de İbrahim'in secdeye 

gelişi gibidir ama burada daha açık dile gelir. Sanki ibadet gelişmiştir: 

"Ve İbrahim uşaklarına dedi: Siz burada eşekle beraber kalın ve ben 

çocukla beraber oraya gideceğim ve secde edip yanınıza döneriz." 

Yine aynı Bap 22'de kurban olayında Al lah' ın meleği İbrahim'e 

göklerden seslenir: 

"Ve RABB'ın meleği ikinci defa göklerden İbrahim'e çağırdı ve 

dedi.. " 

Bap 24'te İbrahim' in yardımcıs ı kâhyasını da secde ederken bulu-

yoruz: 

"Eve eğilip RABB'e secde eder: 

"İsteği olunca tekrar secde eder: 

"Yere kapanıp RABB'e secde kıldı" 

Bütün bunlar kuşkuya yer b ı rakmamacas ına İbrahim dininin tek-

tanrı dini o lduğunu ve bi lhassa İbrahim' in zaman ında giderek tutkun 

bir benimseyiş le derinleşt iğini, yaygınlaşt ığ ın ı aydınlatabi lmektedir. 

Hiç deği lse kimse kalkıp buna çoktanrı dini d iyemez. 

Diyemez sanırız ama uzmanl ık bambaşka bir keramet vehme tme 

işidir. 

Şöyle kuşkular uydurulur, İbrahim'in tanrısı asl ında kabile tanrı-

sıdır. Totem: Ata dinidir. İbrah im bu ata tanrısını kendi adına bağlı 

top lumuna ve çevre kentlere Tektanrı biç imine dönüştürerek asker, 

para, mal gücüyle dayatmış veya yutturmuştur. 



Bu oldukça mekanik ve uydurma bir görüştür. İlkin hiçbir barbar 
ata dininden tektanrı dinine parendeyle geçemeyecek kadar inançla-
rına bağlı, ayakları yerdedir. Öldürseniz o dönekl iği bir çırpıda başara-
maz. Bu yüzden ne İbrahim, ne de top lumu, inanmadığı bir dini kabul 
edecek kadar medeni dönekl iğ inde değildir. 

Tersine, İbrahim dini dayatmaz, akılla, başarı larla, ikna yoluyla be-
nimsetir. Çünkü barbarlar ancak ikna yo lundan; görerek, deneyerek, 
inanarak din değiştirebil ir ler. Ve bu bir ömür lük zamanı alır-. 

Tektanrı sentezi, öyle kolayca ata dini to teminden devş i rmeyle 
ulaşı lacak bir yak ış t ı rma-yap ış t ı rma olsaydı, Tarih' in binlerce yıll ık 
kutsal laşt ırma prosesine ihtiyaç kalmazdı; insanlık Tarihsel ve Sos 
yal Devrimler le değil, uzman tapıncı, düşünceler le ilerlerdi. Uzmanl ık 
tapınağın ın olaylara değil düşünce kurbanlar ına ihtiyaç duymas ı ile 
Tarih'in gidiş kanunları bambaşka şeylerdir. Bu yüzden o tür düşünce 
eksersiz ler inin tek celladı y ine tarihin olaylarıdır-. 

Tevrat 'ta tektanrı: Al lah, Kur'an'daki gibi herkesin Allah'ı olarak 
değil, sık sık "İbrahim' in A l lah ' ı " olarak anılır. 

Bunu "Kabile Tanr ıs ı" gibi ele a lmak aşırı bir yak ışt ı rma ve Tevrat' ı 
tahrif e tmek olur. Kimi uzmanl ık lar bu tür kuşkuları, daha birçok tah-
rifatlarla der in leşt irerek iş lemeye çalışırlar. Oysa Tevrat' ın bu anışı 
Tektanrı sentez in in İbrahim'e ait o luşunu veya Tektanrı sentezini o 
dönemde İbrahim' in savunduğunu ve top lumca henüz ben imsenmeye 
başlandığını gösterir. 

Dikkatle izlenirse Tevrat yazıcı ları el ler indeki sözlü şiirsel, destan-
sı nakil lere kalem uydurmuşlardır. Kendileri değil, Tevrat' ın içindeki 
olaylar konuşur. Bu yüzden, daha çok İbrahim' in sahneden çekil işin-
den sonra, tektanrıyı ben imseyenler in anısı " İbrah im' in" "Babamın 
tanr ıs ı " b iç iminde olur: 

1- İlk olarak İbrahim' in baş yardımcıs ı Elizer'de görülür bu tür bir 
anış. O sıralar İbrahim kocamış ve yaşı i lerlemişti; ve Rabb İbrahim'i 
herşeyde mübarek kılmıştı. (Bap 24) Yani İbrahim, top lumu ve çev-
re kentlerde tanınmış, kabul edi lmişti. Tektanrı fikirleri de bu yücel iş 
ö lçüsünde saygı kabul buluyordu. Elizer adlı başyardımcıs ı veya kah-
yası, yanaşmas ı , İbrahim' in yeminl i görevlisi olarak Mezopotomya 'ya 
gitt iğinde İshak'a akraba kızı Rebeka'yı al ırken ve alıp getir irken sık 
sık bu anışı yapar: 

"Ya Rabb, efendim. İbrahim'in Allah'ı niyaz ederim, bu gün işi rast 
getir ve efendim İbrahim'e lütfeyle." (Bap 24) 

Bu Elizer'in de tektanrıyı benimseyişini ancak bu inanışını İbrahim'den 
aldığını gösterir. İbrahim'in putu, totemi olduğunu göstermez. 

2- İbrahim' in oğlu İshak da tıpkı babası ve yanaşmas ı Elizer gibi 
tarihsel bir görevle öne ç ıkmak zorunda kaldığı zaman Al lah ile iletişi-
me girer. Ve benzer biç imde anışları olur (Bab 26): 



"Ve oradan Beer-Şeba'ya çıktı. Ve o gecede Rabb ona görünüp 

dedi: Ben baban İbrahim'in Allahıyım; korkma çünkü ben seninle be-

raberim ve seni Mübarek kılacağım ve kulum İbrahim'in yüzünden 

senin zürriyetini çoğaltacağım. Ve orada bir sunak yaptı." 

Burada tektanrı inanışının İbrah im'den geldiği daha açıkça be-

lirtilmiştir. İbrahim, ai lesine sürekli çocuklar ın ın da Al lah taraf ından 

"mübarek " kı l ınacağını bi ldirerek onları Al lah'a bağlamıştır-. İshak 40 

yaşını aşınca görevler ini sezmeye başlar ve görev ler inde yürür. O za-

man Al lah'a yakınlaşır ve ondan ahit alır. Bu ahitlenişi kendisiyle baş-

latmaz, çünkü bu atasının yadigar ı , geleneğidir. Bu ge lenek hatırıyla 

i lerleyeceğini bilir; başka tür lüsünü düşünemez bile. Al lah' ın 

"Kulum İbrahim yüzünden senin zürriyetini çoğaltacağım" ahdi bu 

yüzdendir. 

3- İshak'ın oğlu Yakup için de aynı olay geçerlidir. Tarihsel görevler 

Yakub'u sıkışt ırdıkça aynı gelenek tekrarlanır: 

Ve rüya gördü ve işte yer üzerine bir merdiven dikilmiş ve başı 

göklere ermişti; ve onda Allah'ın melekleri çıkmakta ve inmekte idi-

ler. Ve işte RABB onun üzerinde durup dedi: Baban İbrahim'in Allah'ı 

ve İshak'ın Allah'ı benim; üzerinde yatmakta olduğun diyarı sana ve 

zürriyetine vereceğim. Ve senin zürriyetin, yerin tozu gibi olacak ve 

garba ve şarka ve şimale ve cenuba yayılacaksın; ve yerin bütün ka-

bileleri sende ve zürriyetinde Mübarek kılınacaktır. "(Bap 28) 

Burada açıkça Al lah ve Meleklerini gökle merdivenle bağlantısı 

oluşu, Sümer kutsal laşma presesinde gö rdüğümüz gökse l leşme aşa-

masıdır ki, İbrahim ve oğulları to temizm geleneğini çoktan aşmışlar; 

medeniyet in tanr ısal laşt ı rmalar ın ı tektanrı sentez ine ulaştırmışlardır. 

Fakat bunun bütün top luma yayı l ıp der in leşmesi zaman alacaktır; 

geri dönüşler in olması kaçınılmazdır. O geri dönüşler ile ilk Tekvin bö-

lümümüzde anılan İbrahim ve oğulları zamanına denk düşen ilk temiz 

tektanrı sentezleri gidişini kar ış t ı rmamak gerekir. 

Bundan sonrasını hepimiz kolayca ay ı rdederek izleyebil iriz. İbra-

him dini kolayca to temizmden devşir i l ivermiş bir tektanrıc ı l ık o lamaz-

dı; tarih bu aşama için binlerce yıl b ir ikmek zorunda kalmıştı. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TARİHSEL DEVRİM ÖZLEMİ TEMELİNDE 
ALLAH-İBRAHİM VE KUTSALLAŞTIRMA 



1- T A R İ H S E L DEVRİM ÖZLEMİ T E M E L İ N D E 
T E K T A N R I C I L I Ğ I N (İBRAHİM DİNİ'NİN) 
T E O R İ L E Ş M E S İ : K U T S A L L A Ş M A 

Kur'an, Hicaz Kent Barbarl ığının Medeniyet 'e kabuk değişt ir iş inin 
teoriye geçmiş açıklanışıdır. Başka deyişle, Komün'ün yukar ı kent 
aşamas ındayken tarihsel devr im sezi leriyle kent kozasını delip, me-
deniyet kelebeği haline gelişinin, kutsal laşarak taşlara kazınmış, yazı-
ya geçmiş anayasa, şeriat kurallarıdır-. 

Tektanrı dinini bu aşamada Hicaz Araplar ı içinde bir tek Muhammed 
yakalamışt ı ama Hicaz Araplar ı o ruhu an lamakta ve Muhammed ' in 
peşinde ordu laşmakta gec ikmemiş lerd i . 

Neden? Putatapar l ıktan sıkı lmış o lduklar ından değildi. Tektanrı di-
nini temiz İbrahim dini (ilk ata dini) olarak muştulayan Muhammed ' in 
sezdiğini kentdaşları da sezmiş ve o amaç larda der lenivermiş lerdi . 

O sezi, amaç şuydu: Irak, Mısır, Grek, Roma medeniyet ler i çoktan 
imparator laşarak "EVRENSELL İK " ü lküsünü tüm dünya barbarlar ına 
bi lmeden aşılamışlar. Bağımsız medeniyet ler i bir tek medeniyet dün-
yas ında der lemek ülküsü, İskender 'e, Ati l la 'ya dek uzanır. Onlar ın ba-
şaramadığ ın ı Bizans ve Acemler 'de başaramayıp ters ine bütün ticaret 
yollarını çökkün leşerek tıkamışlardır-. 

Tarihin kontenjanı, Hicaz Arapl ığ ını bu evrensel l ik ü lküsüne Hz. 
İbrahim'den beri hazır lamakla geçti denebilir. Ancak gün, bütün de-
nemeler in başarısızl ıkla sonuçlanıp, t icaret yol lar ının çökkün derebey-
leşmiş medeniyet ler le t ıkanış ından sonra gelip çattı. 

Hicaz Arapl ığ ı , Güney Ticaret Yolu: Kızı ldeniz Umman-H ind i s tan 
seferleri üzer inde kentleşmişt i . Ve medeniyet ler dünyas ında olup bi-
tenleri Hz. İbrahim atalar ından beri izleyip a l tşuur lar ında, bel leklerin-
de işliyorlardı. 

Çünkü Filistin dört yol ağzında İbrahim'den beri yer leşen kardeş-
leri b i lmeden 2500 yıldır o evrense l leşme (Yakındoğu medeniyet ler i 
arasında tarihsel devr imle köprü olma) ü lküsünü kendi aşamalar ı ka-
darıyla besl iyorlardı. O alt bilinçle boyuna Peygamber çıkarıp tektanr ı 
dinini yücelt ip teor i leşt irmeler i bu yüzdendi . 

Bin yı ldan beri de bu öyküler, medeniyet çoktanrı lar ın batış-çı-
kışlarıyla karışarak Tevrat ile yazıya geçmiş, her yana yayı l ıyordu. 



İskender' ler, Atila'lar, Persler, Romalılar, Bizanslar, Farslar gelip geç-

mişti Yak ındoğu medeniyet ler i üzerinden; ama bir türlü evrenci l be-

zirganl ık çağı ol görüp aç ı lamamışt ı . 

Bütün bu tarihi gidiş içinde, Hicaz Arapl ığ ı , barbar çocuk zekasıyla 

bunları masallar içinde, rüya a lemindeymişçes ine kavradı ve tar ihsel 

görevini Muhammed öncü lüğünde sezdi. 

Muhammed ' in tektanrıcı l ığı temelde bu maddi tarihsel görevin se-

zişiyle yüce lme buldu. Tektanrıc ı l ık yeni bir şey değildi. İbrah im'den 

beri kupkuru tektanrı l ıc ık, hiçbir zaman varo lmamışt ı . Öylesi kimse-

nin karnını doyuramayacağ ı (İnsan top lumunun en temel üretim ve 

üreyimine yaramayacağ ı ) için bütün dinler için geçerli olan bazı maddi 

temel kural, tektanrıc ı l ık için de geçerl iydi. Eğer tektanrı fikri, sade-

ce kuru fikir olarak tutup yücelseydi , 2500 yıl önce Filistin göçebe 

Semitleri içinde tutup evrene yayıl ırdı. İbrahim' in mucizevi tar ihsel 

görevlerini başarmas ına rağmen tektanrıc ı l ık Tarihsel Devr im ile sar-

maşmadıkça Filistin yörec iğ inde yozlaş ıp kaldı. Muhammed ' in temel-

lendirdiği İs lâm Tarihsel Devrimiyle birlikte İbrahim Tektanrıc ı l ığı en 

yüksek mertebes ine ulaşabildi. 

Kur'an dolayıs ızca Hicaz kentlerinin orjinal tarihsel devr imini işli-

yorsa; Tevrat da önce İbrahim Göçebeler in in, sonra kentlerinin tarih-

sel devr im potansiyel ler i veya özlemlerini işler. 

Her iki işleyişin, tektanrı ruhuyla kutsallaştır ı l ıp fazlasıyla sarmaş-

ması, tarihin bu som gidişini ister istemez saklar. Çünkü henüz teori, 

sırf din ruhu içinde yapı lmaktadır. 

Yeri geldiğ inde Kur'an'ın bu tarihsel devr im işleyişini göreceğiz. 

Şimdi Tevrat 'ta İbrahim' in ve göçebeler in in Tarihsel Devr im özlemle-

rinin (potansiyel in in) nasıl tektanrıcı l ığı yücelt iğ ini izleyelim. Tarihsel 

Devrim İbrahim göçebeler inde hayal, ideal olarak kaldıkça, tektanr ı 

teorisi daha fazla derinleşip kuşaktan kuşağa aktarı lan miras olur. 

Tarihsel Devr im imkânsız laşt ıkça, tektanrıc ı l ık biricik orij inalte olarak 

öne çıkar. Zaman zaman geri dönüşler olsa da tarihsel görevler sıkış-

t ırdıkça, tektanr ı teorisi, Musevi l ik ve İsevi l ikte o lduğu gibi çoktanrı 

geri dönüşler ini siler süpürür. Oysa yaşanan tar ihsel devr im bile de-

ğildir; o öz lem ile derlenip, yanıp tutuşulur. 

Tevrat 'ta ilkin tarihsel devr im özlemini Semit göçebeler inde, İbra-

him ile birlikte buluruz: 

İbrahim 75 yaşındadır, Ur'dan sonra Harran'dan çıkıp Kenan (Fi-

listin) diyarına gelmiştir. A l lah ilk kez o zaman İbrahim'e görünür ve 

tarihsel devr im özlemini, idealini beyninde alevlendir ir: 

"Ve RABB, Abram'a görünüp dedi: Bu memleketi senin zürriyetine 

vereceğim; Ve kendisine görünmüş olan Rabb'e orada bir sunak yap-

tı." (Tekvin, Bap 12) 



İbrahim, henüz o günlerde Abram'dır. Kabileler atası: Cumhurun 

Babası an lamında İbrahim adını almamıştır. Kenan diyarını görünce 

burada kendisine ( top lumuna) yer açabi leceğini sezer. Al lah' ın ahdi 

asl ında İbrahim' in dileğidir. Gerçek anlamı: "Bu memleket i avucuma 

düşürebi l ir im"dir. İbrahim bu di leğinin peşini bırakmaz: Boyuna sunak 

yapışı Al lah' ın ahitini canlı tu tmak isteyişi gibi sunulsa da, gerçekte 

İbrahim kendi idealini canlı tutar. Ve tektanrı teorisi bu tema üzerine 

adım adım gelişip yücelir: 

"Ve oradan Beyt-elinin şarkında olan dağa hareket etti. Garbında 

Beyt-el ve Şarkında Ay (Mevkii) olarak çadırını kurdu; ve orada Rabbe 

bir sunak yaptı ve Rabb'in adını çağırdı. Ve Abram gitgide Negeb'e 

Cenuba doğru göç ediyordu."(Bap 12) 

Sunaklar, genel l ik le İbrahim' in ve t op lumumun benimseyip ka-

rargah kurabi leceği tarihsel devr im sıçrayışlarına uygun yerlerdir. Bu 

doğadaki hayvanlar ın idrarlarıyla geçtiği yol lara işaret bırakış ından 

bambaşka bir şeydir. Sunak en başta bir ideali kutsal laştır ırken, o 

ideale u laşmak için bir karargah yeri de olur. Bu yüzden bir tarihsel 

görev sıkışt ırdıkça Al lah ile i letişime girildiği zaman ve yerde yapıl ır 

ve hatırlanır: 

İbrahim ile kardeşinin oğlu Lut arasında bölgede yer leşme konu-

sunda stratej ik bir tar t ışma olur. Lut, Sodom ve Gomara 'n ın bulun-

duğu Filistin'in doğusuna yerleşir. İbrahim batıda ve güneyde eyleşir; 

Mısır'a gidip gelir. Bu da İbrahim top lumunda önemli bir gelişmedir. 

İbrahim bu aşamada yine Al lah ile görüşür ve idealini hatır layarak 

güçlendir ir; Al lah' ın ahidiyle pekiştirir ve sunaklaşt ır ır; 

"Ve Lut kendi yanından ayrıldıktan sonra Rab, Abram'a dedi: Şim-

di gözlerini kaldır ve bulunduğun yerden Şimale-Cenuba-Şarka-Gar-

be bak; çünkü görmekte olduğun bütün memleketi sana ve senin 

zürriyetine ebediyen vereceğim. Ve senin zürriyetini yerin tozu gibi 

edeceğim; şöyle ki bir adam yerin tozunu sayabilirse senin zürriyetin 

de sayılabilir." 

Burada bir adım daha ileriye gidilmiştir; deniz kıyısından Sur iye'ye 

ve Mısır'a ve Harran'a kadar olan bölge kabaca da olsa al ınacak mem-

leket olarak sınırları çizilir. Ve geçici olarak değil " EBEDİYEN" kalıcı 

olarak istenir. Bunun için der lenmek ve çoğa lmak gerekir: "Yerin tozu 

kadar: Say ı lamayacak çok lukta" o lmak gerekir. Bunun için daha da 

ça l ışmak gerekir: 

"Kalk, memleketi enine boyuna gez; çünkü onu sana ve veceğim. 

Ve Abram çadırını kaldırdı ve gelip Hebran'da olan Mamre meşeliğin-

de oturdu. Ve orada Rabb'e bir sunak yaptı." (Bap 13) 

"Sunak" lar ın gel iş imine bakıldığı zaman; eski ahit zamanı Filistin 

haritasında sunak" karargah yerler inin, Filistin (Kenan) kentlerini ku-



şatma eğil imi güt tüğünü görürüz; İbrah im'den sonra da bu ge lenek 

sürer: Samoğul lar ı bu stratejik eği l imle çoğal ıp yaygınlaşır lar. İbra-

him önce bunu yoklayarak sezerek yapar elbette. Ama Filistin diyarını 

Mezopotamya 'dan Mısır'a dek eliyle tuttukça bu gidiş idealeşir; ide-

al adım adım pratik i ler lemelerle yer kazandıkça kutsal laşıp tektanr ı 

ahitleriyle perçinlenir. 

Ama tarihsel devr im ol görüp gerçek leşmedikçe tektanrı teorisi 

elde kalan ve sarıl ınıp yücelt i l ip miras bırakı lacak biricik manevi, ruh-

sal miras olur. 

Tarihsel devr im kime karşı yapı lacakt ır? Filistin diyarında Finike 

kentleri dışında kalmış kent medeniyet ler i de bağımsız değildirler; Irak 

ve Mısır'ın etkisindedirler. Irak medeniyet ler iy le yardımlaşır lar, vergi 

verirler. Onlara sa ld ı rmak Irak ve Mısır ile yapılan ticareti tehl ikeye 

atmaktan öte Filistin'de yaşamayı olanaksız hale getirebilir. Bu yüzden 

dengeler iyi hesaplanıp derleniş sabırla, sebatla, akılla örülmelidir. 

İbrahim hepsiyle ant laşmalar la, görüşmeler le top lumunu ayakta 

tutar. Ama saldırı ldığı zaman da top lumunu savunmaktan çek inmez, 

çünkü an laşmanın ve yaşaman ın birinci koşulu akılcıl savaş, güçtür. 

Y ine de hep çetecil vur-kaç muharebes id i r yaptığı: 

"Ve Abram Kedorlaomer ve beraberinde olan kralları vurup dö-

ner." (Bap 14) Ama satılmaz da: Sodom Kralı'na şöyle çıkışır: 

"Göklerin ve yerin sahibi Yüce Allah'a Rabb'e, ne bir iplik ne bir 

çarık bağı ne de sana ait olan bir şeyi almamaya elimi kaldırdım, ta ki 

Abram'ı zengin ettim demeyesin." (Bap 14) 

Ve İbrahim yine bu tür başarı lardan sonra hep o lduğu gibi, A l lah 

ile görüşür: 

"Bu şeylerden sonra, rüyada Abram'a Rabb'in şu sözü geldi: Ey 

Abram korkma; ben sana kalkanım, senin çok büyük ödülünüm." 

(Bap 15) 

İbrahim' in ben imseyip ulaştığı tektanrı sentezinin, pek işe yara-

mayan kuru bir inanç o lduğunu sanmayal ım. O sadece tarihsel dev-

rim öz lem veya ideal lerinin kutsal laşması değil, aynı zamanda bir dü-

şünce devrimidir de. 

Tektanrıc ı l ığ ın 4000 yıl önce düşünce ve ruhlarda ne yaman, ne ve-

rimli yaratış lar yaptığını biraz olsun an layab i lmek için, araşt ı rmamız ın 

özell ikle başına aldığımız Muhammed ' in gel işt irmiş bu lunduğu Al lah' ın 

Sıfatlarını: Esmaii Husnayı tekrar tekrar hat ır lamak gerekir. Tektan-

rı sentezi: Doğayı ve top lumu yorumlamakta determin izme kosko-

caman bir adımla yak laşmak; ruhları ve düşünceler i çoktanrıc ı ilkel 

karmaşas ından, prangalar ından kurtarmak; özgürleşit ir ip yaratıc ı l ığa 

açmaktır. Bu yüzden paralel an lamda İbrahim; çoktanrıcı kast laşmış 

Mısır, Irak, Finike medeniyet ler i ortasında, top lumundan ve tektanrıc ı 



düşünce devr iminden başka hiç kimseye ve hiçbir şeye inanmayan; 
moral değeri gökleri sarmış İbrahim; 1848-1870 İdealist, popülüst, 
ütopist, liberal, burjuva ve küçük burjuva Avrupas ındak i bir avuç mü-
cahidiyle birlikte yalnız kalmış düşünce devi Marks-Engels 'e benzer. 
2500 yıl sonra İbrahim'in, 100 yıl sonra Marks-Engels ' in adı, evrensel 
yankı lar ını bulacaktır. Bütün tektanrı dinleri, ilk yaratıcısı İbrahim'i an-
makla işe başlar; bütün tar ihsel maddeciler, ilk yaratıcısı ve kurucusu 
Marks-Engels ' i anmadan ondan yarar lanmadan yapamazlar. Her iki-
sinin de takipçi leri, İbrahim' in sade ama o kadar da derin söyleyiş iy le 
"yerin tozu kadar, göğün yıldızları kadar" sayısızdır; ve insanlık deter-
minizmi kavradıkça, insanlık kadar da çok ve "sonsuz" olacaktır. 

Bu yüzden İbrahim, tektanrı sentezinin kendinde yarattığı düşün-
ce kanatlanışını, moral değerini sezer ve o senteze sık sık şükreder; 
kendisine Filistin yaln ız l ığ ında kalp kuvveti verir: 

"Ey Abram! Ben senin çok büyük ödülünüm!" 

"Ey Abram! Korkma! Ben sana kalkanım!" 

Muhammed ' inde sıkıştıkça aynı düşünce sentezine, teoris ine: Tek-
tanrıya yaslanış ı , der in leşmesi bundandır: 

"Allah bana yeter!" 

Marks-Engels de yaşamlar ı boyunca böyle davranmış lardır: Deter-
minizmin teorik-prat ik döğüşünde, rahat nefes alıp mutlu olabi lmiş-
lerdir; gerisi onlar için boğucu-t iksindir ic id ir; yolları sıkıntılı, azaplı, 
işkenceli olsa da, onlar için yaşatıc ı , yaratıcı moral fışkırtıcıdır... 

İbrahim' in Tektanrı sentezi, şüphesiz ki Muhammed kadar derin 
determin izme yak laşmış değildir. Görünüşte sadece" Yer in-Göğün 
sahibi Yüce A l l ah" olarak anılır. Melekleriyle işlerini görür. Her yer-
de hazır ve nazırdır. Rüyalara girer. Sesini duyurur. İnsan kılığına gi-
rer. Temizl iği, doğruluğu, adeleti sever. Mal, mülk, fuhuş yoz laşma-
sını lanetler. Övünme ve insanlar üzerinde kibir lenmeyi hoşgörmez. 
Paylaşmayı, bağış lanmayı , akrabalar ı , top lumcul luğu, yaratanı hatır-
latmayı sever. Bütün bunlar İbrahim' in beyninde kesin sentezlerdir 
ama Muhammed 'e temel o labi lecek bütün özel l ikler o lmasına karşın; 
Kur'an'daki gibi hemen her ayete serpişt ir i lecek, ayetin sonlar ında 
veya başlarında; yerli yer inde nükte lenebi lecek düzeyde yazıya veya 
söze dökülememişt i r . 

Ama İbrahim o tektanrı senteziyle, çoktanrı karmaşas ından, zin-
cir ler inden kurtulmuş; yaşadığı olayları daha gerçekçi, determinist 
yorumlayarak yaratıcı l ığını pekiştirmiştir. Kurban olayına kadar Kenan 
diyarında tutunuşu, medeniyet ve onların uşağı kentler arasında ya-
şayabi lmesi büyük bir başarıdır. Tarihsel devr im için top lumunun hazır 
o lmadığını sezmesi , top lumunu koruması ve göçebel ik-t icaret ekono-
misinde ustalaştırışı ve uzun vadeli stratej iye oturtuşu gel işt irmesi o 
Filistin hengames inde büyük bir strateji ustalığı gerektirir... 



Bu yüzden İbrahim' in sunaklar ı sadece göçer l iğ inden gelmez; top-

lumunu eğit irken tektanr ı sentez ine sığınır; sentezine sığınırken ken-

dis inden daha ilkel kalmış top lumunu eğitir... 

Tektanrı sentezi, 2500 yıl öncesinin tanrı lar mahşer inde büyük bir 

sadeleşt i rme, insan beynini özgürleşt irmedir. Tarihin gidiş kanunlarını 

el inde pusula gibi tutup kul lanmayan birinin, elini kolunu sal layarak 

tarihe girmesi, kafasını y i t i rmesiy le aynı an lama gel iyorsa; tıpkı bu-

nun gibi, İbrah im eğer tektanrı sentezine ulaşmış bu lunmasaydı , adı 

sanı işit i lmedik diğer Sami kabile l iderler inden biri olarak kalır, toplu-

munu da tektanrıs ını da tar ihe miras olarak bırakamazdı. 

Bunun değeri an laş ı lamadıkça, İbrahim de kutsal laşt ırma prose-

sindeki tektarıcı l ık, Tevrat ve Kur'an da pek anlaşı lmış sayı lamaz.. . 

İbrahim; bugünkü Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün ve Sur iye 'n in bir 

kısmını içine alan, o gün için, "Kenan Diyar ı" olarak bil inen toprak-

larda Irak, Mısır aras ında mekik dokur gibi göçett ikçe, t icaret sına-

vıyla bu toprak lar ın insanlarını öğrend ikçe , tar ihsel devr im görevi-

nin uzun vade gerekt iğ in i bunun için uzun hazırl ık, eğit im, der leniş, 

güç lenme ve meden iyet " fesad ın ın" zay ı f lamas ı gerekt iğ in i daha iyi 

an lamaya başlar. 

Çelişki lerini "Al lah" ile paylaşır. Derdi hep aynıdır: Tarihsel Devrim 

hülyası ama mirasçısı o labi lecek bir çocuğu bile yoktur ve yaşı ilerle-

miştir: 

Abram dedi: İşte, bana zürriyet vermedin", "ben çocuksuz gidi-

yorum." 

"Ve işte evimde doğan" "bu Şamlı Elizer" "benim mirasçım ola-

caktır." 

"Ve işte, kendisine Rabbin şu sözü geldi: Bu senin mirasçın olacak-

tır. Ve onu dışarıya çıkarıp dedi: Şimdi göklere bak ve eğer yıldızları 

sayabilirsen onları say; ve ona dedi, zürriyetin böyle olacaktır." 

İbrahim kendini ikna eder; yeniden büyük sentez ine sarılır; şük-

reder: 

"Ve Rabbe iman etti ve onu kendine Salâh (biricik doğru-temiz-

aydınlık yol) saydı." (Bap 15) 

Ama hülyası yo lunda azimlidir; tektanrı sentezinin güçlenişi daima 

bu pratik başarı lar ına bağlıdır". Başarı ları sentezini, sentezi başarı ları-

nı getirir; tektanrı kutsal laşması, eski kutsal laşma prosesinin devamı 

olarak böyle gelişir. Bu yüzden tektanrı sentezi, pratiğine ışık tuttuğu 

ölçüde ufuk açısı yeni tertemiz daha objekti f bir yoldur. Objekt i f yol 

oluşu pratikte ispat buldukça tektanrıc ı l ık İbrahim' in beyninde kut-

sallaşır. Dolayısıyla İbrahim kendi yaratıcı l ıklarını, sentezlerini, fikir 

üretişlerini doğal kutsal laşma yo lundan Al lah'a bağlar: 



"Ve ona dedi: Bu diyarı miras almak üzere, O'nu sana vermek için 

seni Keldaniler'in Ur Şehrinden çıkaran Rab benim." 

İbrahim'in moral değeri bu kadar büyüktür. Osmanl ı gibi 300-400 

yiğitle savunulan göçebe toplumudur. Ama Osmanl ı 'n ın Bizans'ı gö-

züne kestirdiği gibi, İbrahim de ticaret yol lar ının kesiştiği koca Kenan 

Diyarını gözüne kestirmiştir. Ama bu hayalini, özlemini hiçbir zaman 

gerçeklerden kopuk düşlemez: 

"Ya Rabb Yehova! Onu miras alacağını ne ile bileceğim?" 

Ve İbrahim, Sümer 'den beri bilinen büyücü kehanet (Orakl) gele-

neğiyle İ lham'a, tefekküre, düşünce eksersiz ler ine yatar: 

"Ve ona dedi: Bana üç yıllık bir inek ve üç yıllık bir keçi ve üç yıllık 

bir koç ve kumru ve bir güvercin yavrusu al. Ve bütün bunları ona aldı 

ve onları ortalarından yardı ve her yarımını ötekinin karşısına koydu, 

fakat kuşları yarmadı ve yırtıcı kuşlar cesetlerin üzerine indiler ve 

Abram onları kovdu." (Bap 15) 

Nihayet İbrahim, bundan sonra bir düşünce sentezine ulaşır. 

"Ve vaki oldu ki, güneş batarken Abram'ın üzerine ağır bir uyku 

düştü; ve işte onun üzerine bir dehşet, koyu karanlık, düştü. Ve 

Abram'a dedi: İyi bilki, senin zürriyetin kendilerinin olmayan bir 

memlekette garip olacak ve onlara kulluk edecekler ve kendilerine 

400 yıl cefa edecekler. Ve kulluk edecekleri millete ben hükmedece-

ğim; ve ondan sonra büyük malla çıkacaklardır. Fakat sen atalarına 

selametle gideceksin; ve güzel ihtiyarlıkta gömüleceksin. Ve dördün-

cü nesilde buraya döneceklerdir; çünkü Amorilerin fesadı tamam ol-

mamıştır." (Bap 15) 

Buradaki "Amor i ler" tarihteki Amorit lerdir. Amori ler, göçebe Semit-

lerin en akıncı, aşağı barbar gelenekl i güçlü oymaklar topluluğudur. 

Ve İbrahim göçebeler inden çok daha güçlüdürler. Büyük Irak Medeni-

yetler üzerine akınları, İbrahim'den önce ve İbrahim zaman ında batı-

dan doğuya ve Mısır'a doğru olur. 

İbrahim bu akın lardan ö lümünü görmüşçe korkar; kendisi de bir 

Semit göçebe koludur, kendis inden bilir.... Ö lümünü ve ideoloj ik-pra-

tik mirasını bırakacağı bir çocuğu bile o lmadığını düşünür... 

Stratejik hata: Ölümcüldür. 

Stratejik görüşler: Ö lüm-ka l ım kertesinde diyalektik öngörü: 

plan, program ister. 

Strateji genell ikle, hele yavaş gelişen antik tarih seyri içinde, bir 

ömrü kapsayan uzun vadeli bir yaşama planı, programıdır; bütün 

dengeler hassasça ölçüp biçilmeli; hata ve eksikl ikler derhal düzelti l ip 

o programın içine yerleştir i lmelidir. 

İbrahim, yaman bir coğrafyada, yaman bir t icaret dört yol ağzın-

da, yaman bir kavimler med-cezir ler i; medeniyet ler-barbar lar güreşi: 



Alçal ıp, yükse lmeler i ortas ında sadece akılcıl sentezler iy le top lumunu 
yaşatab i lmek, ge leceğe miras edebi lmekle karşı karşıyadır-. 

Bu noktada stratejisini bu te fekküre dalışlarla uzun vadeye kaydır-
mak zorunda kalır; g iderek olgunlaşıp, ustalaşmaktadır. Top lumu'nun 
Mısır'da tutsak kalabi leceğini bile öngörmesi , buna benzer düşünce-
leri akl ından geçirmesi ne denli uzak görüşler le uzun vadeli hesaplar 
yaptığını gösterir. 

Bu hesaplardan sonra İbrahim umudunu yit i rmez; ters ine uzun 
vadeli bir tarihsel devr im idealiyle yeniden inanç tazeler: 

"O günde Rabb, Abram ile ahdedip dedi: Mısır Irmağından bü-
yük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyarı, Kemleri ve Keminizleri 
ve Kadmumleri ve Hititleri ve Perizzileri ve Refaları ve Amorileri ve 
Kenanlıları ve Giryasileri ve Yebusileri senin zürriyetine verdim." 
(Bap 15) 

İbrahim top lumu Amor i l e rden bile güçsüz iken, nasıl olur da Amo-
riler ve Nil'den Fırat'a kadar olan bütün medeniyet ve Kabile top lum-
larını, kendi zürr iyet ine girebi leceğini düşünür? 

Bu t amamen tektanrı sentezinin İbrahim' in beyninde yarattığı öz-
gür düşünceler in verdiği bir değer lendi rmedir; öngörüdür. İbrahim 
tektanrı görüşüne bu derece güvenmekte ve bütün bu toplumlar ı 
önünde sonunda etki leyeceğini düşünmekted i r ; tıpkı kendisine ya-
rattığı etkiyi bu top lumlarda yaratabi leceğini hisseder. Ve bu güçlü 
seziş ile tektanrı fikri pratikte, pratik de tektanrı ideoloj is inde kutsal-
lalaşarak yükselir. İbrahim' in pratik yaratışları, mucizeleri, teorisini: 
kutsallık sezilerini, teorisi pratiğini yaratıcı laştırır. Ve İbrahim tarihsel 
görevler inde adım adım ilerler... 

Mıs ı r 'dan aldığı car iyes i Haca r ' dan İsmai l adın ı koyduğu ilk oğlu 
olur. 

"İsmail: A l lah İşit ir" (Bap 16) anlamındadır. Burada hem İbrahim' in 
adım ad ım sabırla i lerleyişini, hem de teoris inin pratiğine, pratiğinin 
teoris ine yansıdığını , kutsal laşma prosesini en basit, yalın anlamıy la 
buluruz: Tektanrı görüşü gel işmekte ve gel işt irmektedir. Al lah, oğul 
isteyişini, yakarış ını işitmiş ve di lek-ahdi gerçekleştirmişt ir. Her pratik 
ilerleyiş, Tektanrı kutsa l laşmasında bir adım sıçrayış: Beden ve ruhları 
kendi hükmüne alış olur.. 

Prose ister istemez Hacar'ı da içine alır: İbrahim' in zorba anahan 
gelenekl i ilk karısı Sara taraf ından dışlanınca, Hacar, İbrahim' in tel-
kinleriyle Al lah' ın merhamet ine mazhar olur: 

"Ve Rab'bin meleği ona dedi: senin zürriyetini çoğalttıkça çoğal-
tacağım... " 

"Rabb sana olan cefayı işitti. "(Bap 16) 
Ve "İsmai l " olayı, kutsal laşma prosesinin Arab is tan top lumundak i 

başlangıcı olur. 



Hacar ve İsmail, Sara'nın zılgıdıyla yeni bir tarihsel göreve atılmış 

oluğu için bu koldaki kutsal laşmalar da başlamış olur. 

Hacar, Al lah' ın melekleriyle konuştuğu pınarın adını kutsallaştırır: 

"Ve Hacar kendisine söyleyen Rab'bin ismini, sen ya Allah, beni 

görüyorsun diye çağırdı; çünkü dedi: Burada mı beni göreni gördüm? 

Bunun için kuyuya beer-lahay-roi denildi; işte kardeş ile bered ara-

sında (Kuzeyde)" (Bap 16) 

"Beer-lahay-roi: Beni gören hay(canlı) olanın kuyusu" adıyla Allah'ın 

özelliklerinin isimleşip somutlaşması bir adım daha ilerlemiş olur. Allah 

işitir ve görür. Ancak bu çoktanrıların işitiş ve görüşünden çok farklı, 

insanüstüleşme, mistisizm yolundan da olsa determinizme yaklaşan her 

şeyi işitme ve herşeyi görmedir; Muhammed bunu derinleştirir. 

İbrahim giderek toplumuyla arasındaki farkın ne uçurumcul olduğu-

nu anlar: Allah fikri sadece onun der in lemesine sezdiği ve ulaştığı bir 

sentezdir; top lumu İbrahim'e bağlıdır, Al lah'a bağlı değil. Ve İbrahim 

buna göre ilerleyişini daha da olgunlaştır ır ve top lumuna indirger: 

1- "Ve Abram 99 yaşında iken Rab Abram'a göründü; ve ona dedi: 

Ben Kadir Allahım:" 

Burada Al lah' ın bir sıfatının daha gel işmiş gel işt ir i lmiş o lduğunu 

buluruz:" Ben Kadir Al lah' ım: Herşeye gücüm yeter anlamındadır, bu 

çoktanrı lar ın bölük pürçük güçler inden farklı bir tek determin izm gibi 

"Herşeye kadir." 

2- "Benim önümde yürü ve kâmil ol." 

İbrahim artık olgunlaşmıştır. Bunu top lumuna da bildirip uygular: 

"Olgun ol ve Al lah' ın buyruklar ıy la yürü" ama yine burada İbrahim'in 

top lumunu eğitmeye, onlara kendinden ayrı bir varl ık olarak davran-

mayı gel işt i rmek zorunda kalışını buluruz. Çünkü kendisi de araların-

daki farkı iyice yakalamışt ır, bunu Al lah' ın buyruklar ına da geçirir: 

3- "Ve ahdimi seninle benim aramda edeceğim ve seni ziyadesiyle 

çoğaltacağım." 

99 yaşındaki İbrahim, olgunluğunun zirvesinde olarak kendini ve 

toplumunu ayrı ayrı dengeler halinde kavramıştır, bu yeni bir aşamadır. 

4- "Ve Abram yüzüstü düştü." 

Bu Al lah'a secde anlamındadır. İbadet' in de geliştiği, özelleştiği an-

lamındadır. 

5- "Ve Allah onunla söyleşip dedi: Ahdim seninledir ve birçok mil-

letlerin babası olacaksın. Ve adın artık Abram olarak çağrılmayacak, 

fakat adın İbrahim olacak; çünkü seni birçok milletlerin babası ettim." 

(Bap 17) 

"Senden krallar çıkacaklar." 

Senden Krallar ç ıkacak, ne demek? İbrahim sadece kendisi zama-

nında değil, kendis inden sonra da tektanrı f ikrinin egemen olacağını 



sezmiştir. Çünkü Kenan Diyarında, Mısır'da, Irak'ta gördüğü duyduğu 

çoktanrı lar dönemin in kapanacağın ı kuvvetle sezmiştir. Bu yeni bir 

evrenci l ik çağının ilk fikir tohumlar ın ın açılışıdır; medeniyet ler kıtala-

rarası Irmaksal aşamasın ı kapatıp, Grekler ile hayvansal, daha oynak 

medeniyet ler in evrensel l ik: İmparator luk pratiklerini gerçek evrensel-

lik boyutlar ına ç ıkarma gir iş imlerinin de ilk müjdesi, haberi sayılabilir. 

Grekler, Romalılar, Hunlar bin yıl boyunca hep buna hazır lanıp bunu 

denerler. Ama nasip İbrahim zürr iyet ine girmiş Arab is tan Araplar ın ı 

peşine takmış Muhammed ' in olur. 

İbrahim bunu sezer ve top lumuna açıkça bildirir; çünkü Grekler in 

Mısır ve Fenike'den, kendisinin de Sümer 'den kaynaklandığı gibi kay-

naklandığını görüp, yaşar ve işitir. Kendisinin de (tektanrı sentez in in 

de) benzer biç imde yayıl ıp savunulabi leceğin i sezer ve ister: "Ebedi 

Ah i t " ten kastı budur: 

6- "Ve sana ve senden sonra zürriyetine Allah olmak için, seninle 

ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi nesillerince ebedi 

ahit olarak sabit kılacağım, 

"Ebedi ahit olarak sabit kılmak" sözü, İbrahim'in tektanrı sentezi-

ne olan inancının kesinliğini ve derinliğini kanıtlar. 

Tarih öncesi bilimi ve gidiş kanunlarını elde pusula gibi kullandık-

ça, Tevrat ve benzerlerini yo rumlamak böylesine şaşmaz kesinlikler 

ve zengin yorumlar verir. Tevrat uzmanlar ın ın eldeki onca arkeoloji 

ve antropoloj i belgeler ine rağmen düz yolda şaşırıp kendilerini tevrat 

ve kuran sûre ler inden-ayet ler inden dışarıya atmaları, bindikleri dalı 

kesmeleri bundandır-. 

İbrahim' in bundan sonra top lumunu tektanr ı sentez ine pratik iba-

det uygulanmalar ıy la sokuşunun izleri: Sünnet-kurban, bunun ölmez 

kanıtlarıdır-. İbrahim top lumunu eğitip mirasçısı yapmaya daha çok 

önem verir. Kılıçla gelenin kılıçla gittiğini gören, teorisini yapan İbni 

Haldun'un, T imur ' lara bile metel ik vermey iş ine benzer bir moral de-

ğer le" Tektanr ı " f ikrini "ebedi leşt ir ip, "Sab i t " (Kalıcı) yapmaya değer 

verir. Sodom ve Gomara 'da önünde, onları belki Amor i t akınlar ına 

karşı savunmak ve o kent medeniyet ler ine sahip o lmak tart ışmalar ı 

içine girse bile; buna değmez bulduğunu izleriz. 

7- İbrahim artık bilgeleşmiştir. ilk kez Bap 20'de Ondan "Peygam-

ber" olarak sözedi ldiğini görürüz: 

"Ve şimdi adamın karısını geri ver; çünkü o Peygamberdir ve se-

nin için dua eder ve yaşarsın; fakat eğer geri vermez sen bilki sen ve 

sana ait olanların hepsi mutlaka öleceksiniz." 

Bu Al lah' ın sözleridir. İbrahim kendisini, sentezinin ve stratej is inin 

ne olup olmadığını çözme ve bunda der in leşmenin ustal ığına rahatlı-

ğına ulaşmıştır artık. 



Tarihsel Devr im hülyalar ı-özlemler i bu gidiş içinde giderek gelecek 

kuşaklara miras haline gelir. Ama artık bu, daha çok tektanr ı sentezi 

ve eğit iminin top lumunda der inleşt ir i lerek başar ı lmasına bağlanmış-

tır; tarihin ve top lumlar ın ın Kenan diyarındaki akışına ayak uydurul-

muş, tar ihsel devr im teorisi b iç iminde yeni bir senteze ulaşılmıştır-. 

Bu teorinin pratikten kopuk bir kutsal laşma (gökse l leşme) olmadı-

ğını olaylar içinde gördük. Ama bu pratik artık Tarihsel Devr im'e uzun 

bir hazırl ığa dönüşmüştür. 

İbrahim bir yandan Kenan diyarında Kuzey'den Güney'e ve Batıya, 

Doğu'ya kadar karargahlaş ırken, Mezopotamya'dak i akrabalar ına da 

İshak'ı ev lend i rmek vesi le ler iyle el atar. Diğer yandan Hacar ve İsmail 

vesi lesiyle Hicaz kuzeyler inden güneyler ine uzanır. Sabır la-sebat la-

akı l la-hoşgörüyle tektanrı sentezini t op lumunda işler; miraslaştırır. 

Ondan sonra gelen oğlu İshak ve torunlar ı Yakup ve oğulları 

İbrahim'i buraya kadar andığ ımız kritik görev ve özlemler ini tekerrür 

ett irerek ilerlemişlerdir. Kimi zaman tarihsel devr imlere katılmışlar, 

zaferleşip iktidar olmuşlar, kimi zaman yenil ip çoktanrıc ı l ığa geri dön-

müşler; düşe kalka tektanrı sentez inde Musevil iği ve İseviliği yücelt-

mişler ama Hz. Muhammed 'e kadar kalıcı yaygın bir tarihsel devr im 

başaramayarak, İbrahim dinini ayakta tutup kesin leşt i rmeye ve yay-

gın laşt ı rmaya sar ı lmak zorunda kalmışlardır-. 

Bundan sonrası satır satır iz lenerek yorumlanab i lecek Tevrat me-

tinleri apayrı bir inceleme ve konular silsilesi içerir. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

HZ. İBRAHİM YARATICI LIĞI'NIN 
SEMİT KÖKLERİ 

VE EVRENSELLİK EŞİĞİ 



1- İKİ BÜYÜK S A N S Ü R - Y A R A T I C I BEYİN VE 

İBRAHİM Y A R A T I C I L I Ğ I N I N A T A (SEMİT) T E M E L L E R İ 

Marks-Engels gibi modern yaratıcı lar olsanız, ancak olaylar içinde 

sabır l ı-sebatl ı-kahır l ı-akı l l ı düşünce-davran ış emekçi l iğ ini ömür boyu 

(sonuna dek) sürdürebi l i rseniz, çağları aşan ve başkalaşt ıran sentez-

lere ulaşabil irsiniz 

Marks-Engels bile, bu yüzden; A lman fe lsefes in in-İngi l iz-Fransız 

ütopiklerini ve ekonomic i ler in in eleşt ir is inden ve bir ölçüye dek çırak-

l ığından yola çıkarak, Tarihsel Maddeci sentezlere ve kuruculuğuna 

ulaştılar. Morgan, 30 yıl komündaş l ık tan sonra Komünü anlatabi ldi. 

Hz. İbrahim için durum bundan farklı o lmazdı. Her yeni çığır açıcı 

düşünce ve davranış, gökten zembi l le veya melekler le inmemiştir. En 

semedani dinlerin bile, ters ine en yercil gerçek lerden kaynaklanmış 

o lduğunu hatır latmıştık. 

Her sahici-yaratıc ı , çığır açıcı düşünce, kendis inden önceki fikirleri, 

öyle gel iş igüzel boş zaman do ldurmak kabi l inden değil; tersine bir 

tarihsel görev determin izmiy le bir ömür boyu çıraklık ve kahırlı emek 

ile eleştirel bir e lebrasyondan geçirebi l irse; her yan ından önü sonu 

tutar denklemler i olaylar içinde somutça işleyebil irse; yeni bir sentez 

olarak eski top lumun düşünce-prat ik rahminden veya öz ve biçimle-

rinden çıkagelir. Başka tür lüsü yapma ve yalancı Peygamber l ik olur. 

Ve yıldız kayması çabuk luğunda ve eğlencel iğ inde sönüp gider. 

Gördük: Hz. İbrahim öyle ler inden değildir. Bütün eksiği gibi duran 

yanı: Tarihsel Devr im başaramamış oluşu; asl ında, O'nun Marks-En-

gels gibi düşüncede çığırlar açma görevini kavramış oluşu; erdemli l iği 

yaratcıl ığıdır. İbrahim' in bu gel işimini Tevrat' ın sat ır lar ında izleyerek 

özetledik. 

Bu yeterl i değildir elbette. A m a bu gelişimi bile hiç sapt ı rmadan 

tereddütsüz bir gerçekl ik olarak tespit edemezsek tektanrı sentezi-

nin doğumunu ve gel işimini agnost is i zme (bi lmemci l iğe) ve düşünce 

hava oyunlar ına (spekülasyonal) veya kuşkucul laf ebel iğ ine kurban 

edebil irdik. Nitekim bu konu havada kalmıştır. Havada kalma ya da 

mahkum gibi görünmektedir . Çünkü sadece Irak-Mısır medeniyet tab-

letlerine takılı "ka lmak; dağlar kadar yazıl ı-çizil i belgelere gömü lmek 



uzman parçalanış lar ından ve öför izminden başka sonuç veremiyor; o 

belgeler, ancak tarihin gidiş kanunları açıs ından ayıklanıp tasnif edi-

lebilirse, her türlü ekonomik-pol i t ik-kül türe l aydın latmalar yanında, 

dinsel proselere de ışık tutabilirler. Bu ise tarih öncesi komün bilimi 

(Morgan) ve Tarihsel Maddeci l ik o lmadan başar ı lamaz. Oysa bunlar, 

ilk orijinal çabaları ve keşifleri, övgüler ve yergi ler içinde sürekli fo-

sil tabakalar haline get ir i lmekte ve seçi lmezleşt ir i lmektedir ler. Onla-

rın bütün insanlık tarihi ö lçüsünde bütün sorunlara uygulanarak ve 

uyar lanarak yeni baştan canlandır ı l ış ına ve tart ış ı lmasına ihtiyaç var 

elbette; ancak bu, her zaman onların üzerinde durmaktan kendile-

rini a lamadık lar ı ve öğütledikler i tarihin gidiş kanunları yönünde ve 

kapsamında olabil irse tasnif edici ver iml i l ikte olur. Ve dağlar kadar 

yığı lmış belgeler, emekler, sadece birikim o lmaktan çıkarlar; sentet ik 

denklemlere: Gidiş kanunlar ına var ı larak, o mahşeri belge cüngül ler i-

nin aydın kafa koparışı son bulur; insanlık hizmetine açılır-. 

Yazılı tarihin her konuyu yazılı belgelerle aydın latabi lmesi hal inde 

bile, tarihin gidiş kanunlar ına ulaşı labi lmesi için on yılları a lacak bü-

yük tasnif çabaları gerekirdi. Ancak yazılı Tarih' in hemen her konuyu 

bıraktık, en yaman ses getirici konularda bile suskun kalışı, ibretlerle 

dolu bir Tarih öncesi: Yazıs ız Tarih ile Yazıl ı Tarih Toplumlar ın ın (Bar-

barlarla Medeniyet ler in) altüstlükleri: Tarihsel Devrim problemidir. 

Medeniyet gibi Yazılı Tarihin de göklere çıkarı lan kutsal-dokunul-

maz övgüleri; Tarih öncesi Komün Bilimi'nin (Morgan-Enge ls) ortaya 

çıkışıyla alaşağı ed i lmeye başlandı. 

Çünkü yazılı tarih de onu yaratmış görünen medeniyet ler gibi, her 

türlü yaratıcı l ığın veya belgelerin kaynağı sanı l ıyordu. 

Oysa medeniyet in ve yazılı tar ihin en çok övündüğü yazın ın ilk 

temel ler i bile tarih öncesi komün top lumun işiydi. Ve Medeniyet i y ine 

medeniyet değil, ön tar ihsel devr imler le adım adım üretici güçleri 

gel işt irerek gelen komün top lumlar ı yaratmışt ı . Yazıl ı tarih de başka 

türlü gel işmedi. Komün ile Medeniyet in güreşler iy le: Tarihsel Dev-

rimlerle yürüdü. 

Bu yürüyüş lerde her tarihsel devr im cycleinda yazılı tarihi belgeler 

kesintiye uğradı. Çünkü tar ihöncesi komün toplumlar ının yazıyla başı 

hoş değildi. Bu yüzden yazılı tarih, masabaşı uzman araştırmacı lar ı için 

her şeyi söy leyemedi . Bunun için komün bilimi gerekti. Ve komünün 

parçalanışı devirdaimler ini sürükleyen antik tarihe uygulanışı gerekti. 

Bu ise Morgan-Marks-Enge ls gibi ömrünü tarihsel maddeci l iğe 

vakfedenler in işi oldu. Tar ihöncesi ilkel Komünist toplumlar ı , modern 

komünist, tarihsel maddeci ler ele alabildiler. Bu çıkar işi değildi, çı-

karcıların işi o lamadı; kol lekt ivizmin en ilkel, en özgür insan top lum 

biçimleri en modern özgür komün idealleriyle elele tutuştu. 



Bunda şaşı lacak bir yan yoktu. Ama satı l ık-kölecil ruhlarca taş lanıp 

lanetlendiler. Bu da doğaldı. 

Ama yazılı tarih bu kez de yeni bir meden i -modern sansürle, kendi 

elleriyle kendi başını kesmekle kalmıyor, insanlığın yaratıcı düşünce 

rahimlerini kesip atıyor veya zincire vuruyordu. Nasıl Ant ik Medeni-

yetler, tar ihöncesi insanı ve yapt ık lar ını sansür ederek, insanlık gidişi-

ni medeniyete bağlarken ç ıkmazlaşt ı rmış larsa, tıpkı öyle; Modern Me-

deniyet ler de, gerçek bilimi sansür ederek, insanlık gidiş inde başrolü 

oynayacak olan insan beynini, modern uzmanın kitap fareliği olan 

Birikim Bil imi'ne bağlayarak çıkmazlaştırdı lar. İnsanl ık birinci büyük 

sansürden çok çekti, hâlâ çekiyor; birinci sansür ikinci büyük sansür le 

karşı cephede kendi l iğ inden elele tutuştu; tıpkı sansür edilen ilkel ve 

modern komünist ler in kendi l iğ inden elele tutuşları gibi; insanlık, bu 

katmer lenmiş ikinci büyük sansürden, bir incis inden daha fazla çe-

keceğe benziyor. Çünkü son duruşmada son sözü da ima insan beyni 

söyler. Eğer söy leyebi lecek bir mekan i zma-d inamizm bırakı lmışsa... 

Beyni olan herkesin bilhassa bu sansürcü medeni ler in çok şey söyle-

yebi leceği sanılır; güçsüz lerce böyle umulur-böyle öğret i lmişt i r-öğre-

tilir. Ama her şeyin yazı olmadığı gibi her şey görünürdeki bir insan 

beyni değildir. İnsan beyni, top lum aynas ından yans ıma lardan sen-

tezlenip kanatlanır veya dumurlaşır. Beyinlerin yaratıcı kanatlanışları 

için, her türlü satılıklı ç ıkara ve köle leşt i rmeye karşı durabi lecek me-

kanizmalar ın ın sağ lam olmaları gerekir. İnsan beynini söyleten şe-

yin sadece bilgi o lduğunu sanmak yine medenin in önyargısıdır. Bilgiyi 

edindiren ve hangi yönde kullanı lması gerektiğini söyleten gücün ne 

olduğu, üzerinde durulası bir konudur doğrusu... . O güç, tutkun bir 

top lumculuk la örülmüş; her türlü hayvancı l l ığa-benci l l iğe karşı yaman 

bir anti-tezle kurulmuş patlangıçlı " İnsanc ı l " bir d inamizmdir. Eskimiş, 

çökert i lmiş, kuşaklarda köreltir i lmiş, koflaştır ı lmış olsa da yeni ku-

şaklarda boyuna kurulup gel işen bir güçtür bu. Bilgi, o güç ile birl ikte 

yeni sentezlere sıçrayabilmiştir. Belki bi lgiden kırılıp geçebi lr iz ama o 

insancıl d inamizmimiz tutsak ise, yeni sentezler gelmez.. . 

İnsanl ık hep bu d inamizmi ö ldürmekten çekti ve daha da çekece-

ğe benzer. Ruhsuz bedenler in (akıl hastalar ının) pek yaşamadığ ı gibi, 

ruhsuz bilgiler de ölüleşirler. Birikim bilimleri de bu tasnif edici, gidiş 

kanunlarını arayıp bulan ve uyum yapanlar o lmaksız ın, uyumsuz dev 

dinazorlar gibi fosi l leşip kalırlar. 

Ancak 7000 yıl sonra ve 100 yılda bir ç ıkabi lmiş bir avuç yara-

tıcı insan beyninin, neden bu denli azlık oluşu ve belki bir daha da 

ge lmeyecek derecede özel o luş lar ından al ınacak biricik ders budur: 

En küçük sat ı l ık l ığa-nankör lüğe-köle l iğe düşmeyecek derecede top-

lum mirasından geldiklerini ve yine geldikleri kaynağa vakfed i lmek-



ten gayrıs ının yalan o lduğunu sezen-bi len, dahası el ler inden başkası 

ge lemeyen beyin gücü taşımalarıdır. O gücü biraz olsun kendi içimiz-

de bulup koruyabi l i rsek ve gel işt irebi l irsek, belki son duruşmada son 

sözü söy leyecek " insan" kafi lelerine katılabiliriz. 

İşte yazısız doğmuş tektanrı sentezini ve yazısız İbrahimler i , bu 

ruh, bu güç varsa, yazılı medeniyet bilgileri ve insalarıyla sentezleye-

rek anlayabil ir ve çözümleyebi l i r iz . Çözümleyeb i ld ikçe beyinler imiz-

deki o insancıl gücü biraz daha ge lenek zincir ler inden kurtarıp özgür-

leştirebilir, yaratıcı laştırabi l ir iz... 

Nasıl oldu da onca medeni-yazı l ı -kültür lü insan dururken yazısız-

kültürsüz bir tarih öncesi göçebe top lum insanı tektanrı sentez ine 

ulaştı? Medeni önyargıl ı beyinler imizin alacağı gibi değil. 

Öncel ik le, sadece kuru bilginin kültür o lmadığ ın ı hatır layal ım. Kül-

tür; bi lerek veya b i lmeyerek ge lenek le veya bilinçle ulaşı lmış doğa 

ve top lum kanunlar ın ın şu veya bu kadarını sezmek-b i lmek ve on-

lara uyma disipl ininin bütünüdür. Bütün bilgiler unutulsa da geriye 

kalan budur. Doğa ve insan top lumuna uyum sentezler i , düşünce 

ve davranış lar ı . Gerçek kültür budur ve ge lecekte de gerçek bilim 

ile ulaşı lmış gidiş kanunları ve bunların pratiği uyum mekan izmala-

rı olacaktır. Modern sırça saray larda doğa ve insanı madden -manen 

katleden burjuvalar ve irili ufaklı uşakları o lmak; demek ki aldatıcı 

bir kültür anlayışı o larak mahkum olacaktır. Her yan ımızdan "kü l tür" 

şakıyıp "kü l tür" döktürsek, bu gerçek önünde ayakları kilden devler 

gibi bozulup yok olacağız. 

Bu durumda İbrahim, medeni değildi ama asla kültürsüz sayıl-

mazdı. Ters ine gerçek kültürü, insancıl berracık beyninde buldu ve 

yükseltt i . Neden ve nasıl? Bir kez medeniyet doğar doğmaz, ne bar-

bar medenis iz oldu, ne de medeniyet barbarsız kaldı. Ant ik Tarih 

unutmaya l ım barbar lar ın medeniyet ler le güreşiy le, tar ihsel devr im-

lerle yürüdü. 

Nasıl medeniyet ve insanlığın ilerleyişi bu diyalektiğin d inamizmin-

den kaynaklandıysa, kişi beyinlerinin gücü de bu diyalekt iğe uymak 

zorunda kaldı ve ona göre gelişti. Her kişi o diyalekt ikten aldığı nasibe 

göre bir beyin gücüne ulaşıyordu. 

İbrahim zaten bir göçebe barbardı. Medeniyet ile ilişkileri o lmuş 

ama tarihsel devr im güreşi o lamamışt ı . 

Tutkulu top lumcul beyin d inamizmini komüncül top lum yapıs ından 

al ıyordu. Fakat bu güç, bi lgi-kültür birikimleri (medeniyet ler le bar-

barların güreşler in in birikimi) o lmaksız ın potansiyel bir güç o lmaktan, 

hatta başkaları gibi hiçe inmekten öteye geçemezdi . 

İbrahim, binlerce yıll ık Semit barbar-medeni dövüşler in in gele-

neğinden gel iyordu. Kendisi bir Semit göçebe kolu olsa da, binlerce 



yıllık eski kültür gelenekler in in mirasını tertemiz-ç ıkars ız komüncül 
beyninde en duru sentezlere ulaştırabil ir veya miras kalmış sentezleri 
pratiğinde deneyerek ö lümüne benimseyip savunabi l i rdi . 

Bu yüzden İbrahim'de sentez (yaratıcı l ık gücü) yine aynı diyalekti-
ğin kişide tecell i edişiyle hayat buldu. 

Kenanlı lar da, Amor i t ler de, Sorgonlar da ve Hammurab i ler de 
Semit kökenl iydi ler ama henüz vakit dolmadığ ı için onların tar ihsel 
devr im görevler i veya sosyall ikleri bambaşka çoktanrıcı medeniyet 
i l işkilerinde işledi, İbrahim Ant ik Tarihin evrensel l ik dönüşümünün ilk 
fikir çiçeği sayılabil irdi. Ve Ant ik Tarih' in yürüyüşü kanununa uyarak 
fil izlenip açtı. 

Burada "Semit olmak"; "Peygamber ler sü la les inden ge lmek" ulus-
çu luğuna veya gelenekçi l iğ ine takıl ıp ka lmamak gerekir. O tek yanlı 
metafizik i l lüzyonlarıyla tarihin ve akıl ların iş lemediğini hep hatırlatı-
yoruz. Semit ge leneğ inden oluş, İbrahim'de bazı zihinsel işleyiş te-
mellerini hazır layıp geliştirdi. Bu temel ler de yine üretici güçlerin bar-
bar-medeni çek işmes inde aldığı gidişlere uyuyordu. Bundan sonrası o 
temel ler in İbrahim' in yaşadığı çağın özel l ikleriyle çat ışarak gelişti; ve 
Abram' ı İbrahim yaptı 

Semit gelenekler in i de yabana a tmamak gerekir. Burada ulusçu-
luktan değil, bir top lum biçiminin üretici güçler gelişimi içinde yap-
mış o lduğu başkalaş ımlar ın, o top lumun kişi kişi her küçük parçasına 
olan yaman etki lerinin (işleyiş diyalekt iğinin) kabaca da olsa genel 
panaromas ına işaret edeceğiz. Ki Marks gibi bir dehanın en uzak çı-
kış köklerini de açık layan bu gidişin; Adem, Şit, Ehoş, Kenan, Yüre, 
Hanok, Metuşlahe, Lamek, Nuh, Sam, Yafed ve Şamoğul lar ı , Hamo-
ğulları, Yafedoğul lar ı gibi sayısız masallar karanl ığında kalmış liderleri 
ç ıkardıktan sonra; İbrahim ile birlikte tarihin daha açık ayd ın latmaya 
başladığı Yakup-Yusu f -Musa- İ sa -Muhammed gibi liderleri çıkarışı ve 
Marks'ın atalarına ve Marks'a dek uzanışı tesadüf değildir. 

Kişiyi yaratan objekti f koşullar dendiğ inde, sadece kişinin zamanı 
akla ge lmemel id i r; kişiyi saran geçmiş olaylar da o denli önemlidir; 
tıpkı Modern Türk iye 'n in ne olup olmadığı sadece Cumhur iyet olayla-
rıyla değil, Osmanl ı ve daha uzak kökleriyle an laş ı lmak istendiği gibi. 

Bu yüzden Semit lere İbrahim' in zihin temel ler i olarak kuşbakışı 
yap ı lmadan İbrahim' in tektanrı sentezi ve "muc izev i " veya "e fsanev i " 
kişiliği anlaş ı lamaz. 

1- Muhammed 'e dek en aktif, oynak hareketl i, tarih yapan, tarih-
sel devrimci barbar top lumlar denebil ir ki Semit ler idi. Hareketl i ve 
sürekliydiler. Mirasları kalıcı oldu. 

Sebep? 
a) Bir kez medeniyet Irak balçıklar ında doğar doğmaz, Semit ler 

medeniyet in iğfal edici çek iminden tıpkı yerküre sistemi gibi kurtu-



lamayacak derecede ona yakın düşmüş bulundular. Bu onları sürekli 
barbarl ıktan medeniyete geçişe ve medeniyet içi altüst lüklere sürükle-
di. Barbarlık medeniyete girince ne denli pişman olsa da yeni kuşaklar 
daima o medeniyet iğfaline koştular. Çünkü tarihin (üretici güçlerin) 
d inamizmi, komünün parça lanmas ından yana işliyordu. Ve medeni-
yet, Semit barbarlarını büyüleyecek kadar, kutsal laşma prosesinin içi-
ne şiddetle çekecek kadar 2000 yıldır gel işmiş bulunuyordu. Fırat ve 
Dicle'nin aşağı parantezini (Sınear' ı) do ldurmuş, Semit ler i çağırır hale 
gelmişti. Şarap-Kad ın-Saray- iht i şam tapınak ve tanr ısa l laşma ile bu 
çağrıda elbirlik rol oynuyor lardı . Ve dal ında olgunlaşmış; çürümeye 
yüz tutmuş bu meyveye kapı lmak kolaydı... Kutsal laşma ve ganimet 
için seller gibi aralıksız kentleşip Sümer üzerine atıldılar.. 

b) İlk ana Irak medeniyeti Sümer, demirsiz doğmuştu. Kollektif emek 
ile 2000 yılda hazırlandıktan sonra yüzlerce yılda gelişebilmişti. Demir, 
Sümer medeniyeti yıkıldıktan sonra Akad Devri'nde belirir. Yani demir, 
Orta Fırat boylarında kentleşen Yukarı Barbar Semitlerinin keşfidir. 

Demir bir kez keşfedil ince, ister istemez teknik üretici gücün ya-
rattığı d inamizmden ötürü, top lumsal başkalaş ım antik çağ içinde de 
olsa hatırı sayılır bir hız kazanır. 

Demir' in ilk görü ldüğü tarih, Naram Sin zamanı: İ. Öncesi: 2768-
2712'dir. Bundan 300 yıl sonra demir artık Akad' lar ın yüksel iş inde, 
üret imde ve savaşta öne çıkmıştır. Ki bu gel iş im Semit toplumlar ın ı 
barbar olsun, medeni olsun, eski Sümer zamanına göre çok daha ak-
tif hale getirir. Kollektif emeğe bağımlı l ık azalır. 

c) Medeniyet gelişimi en az 2000 yıl o lduğu için, Fırat-Dicle delta-
sında ilk balçıktan yarat ı lma medeniyet in gel iş iminde ihtiyaç duyulan 
kollektif emek zorunlu luğu azalır. Sadece geleneği sürer. Bu gel iş im 
de Semit toplumlar ın ı hem medeniyet, hem tarihsel devr imci barbar-
lık yönünde aktifleştirir. Meden i leşme ve Tarihsel devr imler devirdaimi 
hızlanır. [C.W Ceram, L 'Avanture del' Archelogie, 1957, Londra] 

Bu yönden sürekli medeniyete parçalanan Semit komün biçimle-
ri, bu parçalanış lar ın hemen hep aynı tekerrür ler-benzer l ik ler içinde 
başlayıp gel işmesi ve sonuç lanmas ıy la , ortak mitolojik, masalsı yo-
rumlara ulaştılar. Ve bunları kuşaktan kuşağa ölmez gelenekler olarak 
aktardılar. 

Bu devirdaim İbrahim'e dek en az 1000 yıl sürdüğüne göre, bu ge-
leneklerin en az 40 kuşak boyunca belleklere kazınışı, yeni kuşaklar-
da, yeni olaylarda, yeni olaylarla çarpışması karşısında yeni düşünce 
f i l iz lerini yaratma yeteneğini yaratmasına şaş ı rmamak gerekir. Çünkü 
medeniyet-barbar l ık çelişkisi antik çağın biricik geliştirim mekanizma-
sıdır. Bu mekanizma düşünce gel iş iminde de geçerli olmuştur. Semit 
hareketli l iği düşünceye yansır. Ve parlak-yaratıcı zekaların beşiği olur. 

İbrahim o gelenekler in çocuğudur. Daha Ur 'dayken, Filistin'e gidiş 

hesabı yapı l ı rken tarihsel devrim geleneğiy le davranılır. Ve İbrahim 
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ölünceye dek bu idealini bırakmaz; yeni kuşaklara miras olarak bı-
rakır. O miras kendisinin yarat ış ından çok atalar ından devir aldığı bir 
mirastır: Semit tarihsel devr im geleneği. 

Ancak İbrahim, tarihsel devr imi başaramadıkça yarattığı veya yük-
selttiği tektanrı ideolojsini kendi orjinal yaratısı olarak miras bırakabi-
lir. Tektanrı teorisi, Tarihsel Devrim idealiyle bütünleşip yükselmiştir. 
İbrahim'in katkısı bu olur. Ve Muhammed ile amacına ulaşır-. 

2- British Museum'da saklanan ünlü "İĞFAL SİL İNDİRİ" Adem ile 
Havva'nın Y ı lan-Şeytan taraf ından kandırıl ışını işler-mühürleştir ir. 

" İmrenç " veya "İğfa l " si l indiri, İsa 'dan önce 3000 yı l ına denk 
düşer. Irak meden iyet i belgesid ir ama Sümer ler 'e (Irak' l ıya) ait de-
ğildir. Çünkü Irak cennet bahçel iğ i değil, t ümden cehennemi çöl 
ortamıdır. Irak'ta ne dağ, ne maden, ne ağaç, ne kereste bulu-
nur. Ve Sümer le r çoktan toteml i barbar top lumlar ı bi lerek yok ede-
rek meden iyet le r in i yukar ı Fırat'a doğru yaymış la rd ı . Yani Irak'ta: 
Sümer le r 'de to tem de yoktur. 

İğfal Silindiri bu yüzden Sümer yaratıl ışı anlatışı o lamaz. İmrenç 
Sil indiri 'nin anlatış tarzı mitolojiktir; barbarın yaşamndan ve düşün-
cesinden 3000 yıl larına tarihlenişi tesadüf değildir. Bu Semit ler in me-
deniyete geçişinin s i l inmez sembolüdür. 

Sümer Medeniyeti'nin Cennet' in dört ırmağı (Fırat-Dicle-Aras-Phi-
san) gibi kuşatan toplumlar, besbelli Asya dan gelip Hazar kuzeyinden 
Kafkaslar'dan inmeye başlamış Semit aşağı ve orta barbarlarıdır-. Ve 
medeniyetin doğuşundan beri, Irak'ta olan biteni, onlara kereste ma-
den-taş-asker-ucuz emek sağladıkları için, çıplacık izlemekte ve temiz 
zekalarıyla apaçık yorumlamaktadır lar, yüzlerce belki de binlerce yıldır. 

Semit ler in ülkesi besbell idir ki, bu dört ırmağın kuşattığı ve cen-
netleştirdiği Kafkasların güneyi; Van yaylalarıdır. 

Semitler, medeniyet olgunlaşt ıkça; bir meyye gibi ellerine düşe-
cek gibi oldukça; cennet yayla lar ından Fırat-Dicle boylarına inmişler, 
göçerleşip, kent leşmişler ve medeniyet i kuşatmışlar, sonra da O'nu 
defalarca fethedip medeniyete fetholmuşlardır. 

Semit ler ' in ilk mitlolojik ataları: Adem ile Havva, besbelli ki ba-
bahan-anahan liderleridir. Medeniyet in Irak çölünde tek dayanağı: 
Sulama kanalları ve humuslu toprakla bire 300 veren tar ım bereke-
tine kanmışlardır. Tarım bereketinin sembolü barbar larda "Yılan"dır. 
Semitler' i (Adem ile Havva'ya) kandıran y ı lan-şeytan asl ında medeni-
yeti tar ım bereketidir. 

Tarım ekonomis ine doğru gelişen göçebe Semit ler için, tar ım be-
reketl i-tapınakl ı Sümer Medeniyet i , ilkin cazip gelmiştir. Ve cennet 
yaylalarını bırakıp Irak çölüne inmişlerdir bir kez. Ne için? 

Tanrı 'nın "Hayır ve şer bilgisi ağac ından yemeyeceks in buyruğuna 
rağmen o ağacın temsi l ettiği o lgunlaşmış medeniyet meyvesini ye-
mek için. 



Sonradan traj ik-del irt ic i-hatta öldürücü sıla hasret ine düşmüşler-

dir: Van Yaylaları (İlk yurt lar ı) gönül ler inde tutmuştur. 

Bu çelişki Semit ler 'e "İğfal": kandırı l ıp parçalanış: Bozuluş veya 

"İmrenç": Özenme silindirini kazıtıp ölümsüzleşt irmişt ir . . . 

İbrahim' in zihin temel ler i , bu yaratış lar la yetenekleşmişt ir . Tevrat' ın 

(sonradan Kur'an' ın) anlattığı gelenekler uydurma değildir. Semit ler ' in 

masal karanl ığında kalmış yazısız tarihleri (Öntarihleri 'dir. Ve onlar 

İbrahim' in yaratıcı zekasın ın temel ler i -miras ı olmuşlardır. 

3- Nuh Tufanı da Semit geleneğidir. 

Tufan: Çevre barbarlar ın sular-balç ık lar ziftler içinde doğmuş ve 

gel işmiş bulunan medeniyet i yine kendi sular ına-balç ık lar ına-z i f t ler in-

de boğarak ele geçirişi veya medeniyete geçişinin sembolüdür: Tarih-

sel Devrim'dir. 

Ve semit ler ' in de Nuh adına bağlanmış bir ulu tufanı o lmuştur: 

Sargon öncesi yıllar aşağı yukarı İ.Ö. 3000' lere denk gelir. Ki imrenç 

silindiri tarihleridir. 

Sonraki Sargon adına bağlı tar ihsel devr imde Semit ler le elbirl ik 

yapı lmışt ır: "Akkad Sümer İmpara tor luğu" 

Sargon ve sonrası zaten yazılı tar ihe girmiştir. Ve Semit tarihsel 

devrimleri son bulmaz, Hammurab i ler-Amor i t ler-Mar i ler hep Semit 

kuşaklarıdırlar. 

Bunların tümü İbrahim' in zihin temel ler inde az ama öz dersler-

sentezler (ge leneksel anlatı larla bezenmiş ve yaşadık lar ıy la pekişmiş) 

olarak yer a lamadan edemez. 

4- Ve İbrahim zaman ında medeniyet gelişimi g iderek evrensel ya-

şamaya geçiş eşiğine dayanmışt ı: 

Irak medeniyeti Fırat-Dicle ırmaklarının güney parantezinde do-

ğup, kuzeye doğru kolay-doğal hammadde, ticaret yollarıyla gelişir-

ken; kuzeydeki parantezin alt ucunda da Akad kentleri ve medeniyeti: 

Semitler'in medeni leşmesi gelişti. Ve Sargon bu iki medeniyeti bir fetih-

le birleştirip Akden iz 'e-Umman'a kadar yaydı. Zaten Finike, Mısır, Çin, 

Hint medeniyetleri, Irak ana medeniyet inden tohumlanıp gelişmişlerdi. 

Ve her medeniyete-her tarihsel devr ime gir işmiş barbar top lum, 

altşuurlar ıyla daima ticaret yol larını ve medeniyet ler i bir tek kendi 

dünya kahramanl ık lar ında-tap ınak lar ında derleyip C ihangir olmayı 

amaçlay ıp ideal etmeyi iyice su yüzüne, seziyle karışık bilince çıkar-

maya başlamışlardı. 

Birinci Aşama: Medeniyet ler ve Tarihsel Devrimler LOKAL kalır. 

Seyrek-ge lgeç-küçük ve sakar gidişli hammadde-ko lon i l eşme araş-

t ırması veya yok laması biç iminde bir gelişimdir. Subtropikal ı rmak 

boylarını (Fırat-Dicle; Nil; Sind Ganj; Sarı-Mavi ırmakları) aşamaz. 

Semit ler ' in ve Sümer ler ' in masal lar ı-gelenekler i bu aşamayı belgeler. 



İkinci Aşama: Birinci Aşama olgunlaş ırken ama Irak medeniyet i 
Mısır, Finike yol lar ından tohumlar ın ı G i r i t -Miken-Grek kentlerine saç-
mıştır. Medeniyet ler bu tohumlar la Bitkisel veya Irmaksal lokal aşa-
madan ikinci aşamaya geçişi hazır lamış olurlar. 

İkinci A şama daha hareketli hayvansal medeniyet ler aşamasıd ı r ki 
bu aşama Kıtalararası Evrensel Medeniyet Arayış lar ı aşaması olur. 

İbrahim A leyh isse lam bu aşamanın Filistin ve Güney yolu başlan-
gıncını oluşturur. Aynı tar ih lerde ve birkaç yüzyı l sonras ında, Grek 
Medeniyeti ilk hayvansal, korsancıl, hareketl i medeniyet ve tarihsel 
devrimleri sahneye girer. 

Ard ından İ.Ö. 300 yı l lar ında Makedon Büyük İskender, Orta yolu 
deneyerek medeniyet ler i ve ticaret yol larını batıdan doğuya birleştir-
meye girişir. Fakat vakti henüz dolmamıştır. Grek medeniyet in i orta 
ticaret yolu üzer inden süpürmek le yetinir. 

Bundan 600 yıl sonra İ.S. 300 yı l lar ında Ati la aynı şeyi Kuzey Tica-
ret Yolu üzer inden Orta Barbarlar la dener: Roma Medeniyet i 'n in orta 
çağını açmakla yetinir. Evrensel çağı açamaz. 

Üçüncü Aşama: Muhammed ' in İs lâm Medeniyet iy le başlar ve Be-
zirganl ığın Evrensel Çağı açılır: T icaret yol lar ının istikrarlı rejimi evren 
ö lçüsünde kurulur. Ard ından kapital izm bu temel lerden f i l iz lenecektir. 

İbrahim ile başlayan tektanrıcı l ık, bu yüzden tesadüf değil, tefeci be-
zirgan medeniyetlerin evrensell ik yoklayışlarının ilk bilinçaltı ifadesidir. 

İbrahim ile başlayan bu sezi ve istekler, Musevilik ve İsevilik ile 
Yakındoğu'da iyice yankılandıktan sonra, Muhammed ile hedefine ulaşır-. 

5- Bütün bu sosyal gel işmeler paralel inde, kutsal laşma prosesi de 
başkalaşıp ge l işmek zorundaydı. Kutsal laşma prosesi daha Sümer 
medeniyet i gelişimi sırasında göksel leşmişt i . Art ık krallık göklerden 
iniyordu. Çoktanrı lar yüzler le sayı l ıyorlardı. 

Sonunda Sargon, Akad ve Sümer İmparator luğunu kurunca bu 
çoktanrı lar ın ne işe yarayıp yaramadık lar ı daha iyi anlaşıldı. 

Akad Medeniyet i , var olan kutsal laşma prosesini, gökse l leşmeyi 
iyice hazmett i rmeye yaradı. Ama tektanr ıya geçemedi . 

İbrahim, Akat medeniyet i y ık ı l ış ından sonra ortaya çıktı. Fikir ze-
mini gel iş iyordu. 

Akad la rdan sonra gelen Babil Medeniyet i bu sürüsüne bereket 
çoktanrı ları işe yaramaz bulup kendi "Marduk" adlı tanr ıs ında birleş-
tirmişti bile. 

Yani çoktanrıcı l ık, gel işen komplike problemlere: Evrensel l ik aşa-
masının kap ıdan-bacadan girişine çare o lamıyordu. Evrensel l ik aşa-
masının başlangıcı da olsa, kutsal laşma düşünces inde de bir tarihcil 
devr im kendisini dayatmışt ı . 

Bunu medeniyet ler i Fetheden ama medeniyet lere Fetholan impa-
ratorluklar kurmuş tarihsel devr imler başaramadı lar. Çünkü ilk ana 
Irak medeniyet in in etki ler ine çarçabuk gir iyor; teor iden çok prati-



ğin adamı oluyorlardı. Zaten antik çağda din teor iden çok dar pratik 
amaçl ıydı. Pratiğe yol göster iyorsa, tarihsel devr im veya medeniyet 
i lerleyişine yar ıyorsa din vardı. Yoksa çarçabuk başka tanrı lara bel 
bağlanıver iyordu. 

Ama dinde de veya bu denli pratik bir ik imlerden sonra kutsal laşma 
prosesinde de bir sıçrayış gerekiyordu. Bunun için Filistin kavşağında 
göçebel ik yapan Semit torunlar ı en uygun pota oldu.. 

Ne tarihsel devr im yapıp medeniyete geçebildi ler, ne de yabanıc ı 
medeni, barbar çoktanrı lar ına boyun eğecek kadar ne köle ne de cahil 
idiler. Gelenekler i zengindi. Tek çareleri kal ıyordu. Kutsal laşma prose-
sini yepyeni bir aşamaya s ıçratmak. 

Tektanrıc ı l ık bu yüzden; aşamalar ın birikişi ve bulunduklar ı saç-
malığa varmış çoktanrıc ı medeniyet-barbar ilişkiler ortamı yüzünden 
İbrahim'e ve göçebe ler ine nasip oldu. 

İsa'dan Önce 1300' lerde Mısır'da da tektanrı fikirleri gelişti. Bu 
belki Yakup-Yusuf zamanı Hiksos akınlar ıyla Mısır'a inmiş hatta hü-
kümette görev almış Yusuf 'un etki leriyle f i l iz lenmiş olabi lecek bir 
tektanrıcı l ıkt ır: Hermes' in İdris o lduğu da söylenir. Ancak Mısır'ın 
orjinal gel iş imiyle sentez olduğu açıktır: Hermes 42 Kitap yazmış; 
Mısır'ın ana medeniyet Irak'ta gelmiş medeni leşt ir ic i tanrısı Oziris ile 
harmanlay ıp tektanr ı sentez ine ulaşmış: Madde-Kuvvet-Zeka üçüzü: 
Baba- Oğul-Kutsa l Ruh İsevil ik ile ç ıkmazdan 1300 yıl önce Arz-Talep-
Fiyat'ın Mısır düşünces inde yans ımas ı olsa gerekti. Ama medeniyet 
şart lanmalar ında hem İbrahim tektanrıc ı l ığ ı kadar temiz değildi, hem 
de o iç tezat lar cehenneminde tutunamayacakt ı . . . 

Hermes' ten 600-700 yıl sonra İran'da Zerdüşt, Hint'te Buda, tek-
tanrıcı senteze ulaştılar. Yani artık vakit do lmaya başlamıştı. Ama Hz. 
Muhammed kadar güçlü bir tarihsel devr im göreviyle karşı karşıya 
bulunmuyor lard ı . . 

İbrahim kadar da Irak-Mısır-Finike medeniyet ler iy le yakın ilişki 
içinde ve işlek orta t icaret yol kavşağında bulunmuyor lard ı . Bulun-
dukları pota kadarıyla yarat ıp gelişebildiler. İbrahim' in üstünlüğü bu 
prosenin başlangıc ında yer a lab i lmesindeydi . 

2- İBRAHİM : YENİ ÇAĞIN A L A M E T İ VE 
D Ü Ş Ü N C E D E K İ YENİ S O Y U T L A M A S I Ç R A M A S I 

Dikkat edil irse, Tevrat ' ta ve Kutsal Tarih'te anlatılanlar, İbrahim 
ile birlikte masal-mito lo j i -e fsane karanl ık lar ından sıyrılır; Tarihi kişi-
liklere ve olaylara bürünür. Bunun tarihi- zihinsel anlamları üzer inde 
durmal ıy ız: 

1- İbrahim top lumu da, yazısız tarih öncesi toplumudur. Yaşadık-
larını yazıya geç i remez, ağızdan ağıza nakil ile yeni kuşaklara aktarır. 
Ama kişilikler ve olaylar artık masalsı sembol le rden sıyrılmıştır. 



Tevrat, İbrah im'den en az 1000 yıl sonra kaleme alınmıştır. Ancak 
ağızdan ağıza gelen destanlar ın tahrif ed i lemeyeceğin i bil iyoruz. 

Demek İbrahim ile birlikte yeni bir çağın içine giri lmiş bulunuluyor. 
Bu sadece İbrahim top lumunu, Semit ler ' i içine alan bir başkalaş ım 
değil, bütün medeniyet ve barbarlar dünyasını etki leyen bir gidişin 
başlangıcıdır. Ve ilk Fikir bel irt i leri-alametleridir. 

2- Art ık ırmaksal medeniyet ler in in ülkeleri ve o medeniyet ler in 
arasında alış-veriş ganimet hammadde-para l ı asker-ucuz işeli olarak 
gidip gelen barbarlar dünyası, birbirleri için masal ü lke-masal insan 
durumundan çıkmıştır. Birbirlerini görüp duyar-yoklar savaşır-iş görür 
duruma gelmişlerdir. 

Çünkü "lokal" aşamadan çıkılmıştır; medeniyet ve barbarlar ve tica-
ret yolları kıtalararası bağlantılara ve evrensel arayışlara girmişlerdir. 

Medeniyet ler arası boşluklar doldurulmaktadır. T icaret yolları artık 
bütün barbarlarca, yeni fetihler ve tarihsel devr imlere yol açabi lecek 
görevler için do lduru lmakta itiş kakış lar-çekimler artmaktadır. 

Semit ler ' in yakın doğu Medeniyet ler i: I rak-F in ike-Mıs ı r arasın-
da yapt ık lar ın ı Asya 'da Çin-Hint ve Irak aras ında Moğol ve Türk ler 
yapmaktad ı r lar . Bunlar yeni çağın tar ihsel devr imler i için b i lmeden 
hazırlıktır-. 

3- İbrah im'den birkaç yüz yıl önce, ilk hareketl i hayvansal medeni-
yetin tohumlar ı , atı lmış bulunuyordu. Irmaksal veya bitkicil (hareketi 
çok kısıtlı) ilk ana medeniyet ler en az 3000 yıl biriktikten sonra yeni 
bir aşama için ele vermiş ler ve Finike ile Mısır 'dan Girit'e, Miken'e ve 
Greklere uzanmışlar; kent tohumlar ın ı yer leşt irmiş lerdi: 

Plasgüsler'den Egiale, İ.Ö. 2164 yıl Sicyone kentini kurdu. Mısır'dan 
kovulan İnachus İ.Ö.1986'da Mısır'a yakın Argos kentini kurdu. Ve bun-
dan sonra Yunanistan'da kentleşmeler hızlandı. 36 yıl sonra İnachus'un 
kız kardeşi, Korint'i kurdu: İ.Ö. 1950. Her ikisi de çok iyi savunma-
lı korsancıl bezirgan sığınaklarıydı. Ama Korint tam bir deniz ticare-
ti kentiydi. Zenginleşip güçlenecekti. Korint'ten 440 yıl sonra barbar 
Doryenler' in saldırısına karşı Proronees oğlu Spardan İsparta'yı kurdu: 
İ.Ö. 1910. Ondan sonra İ.Ö. 796'da, Oggyes Attik'te Eleusis'i kurdu. 
Atina, Grek Medeniyeti 'nin en azgın en ideal korsan ticaret kentiydi. 
Ama en geç kurulan da Atina kenti oldu. Çünkü kent tohumları dışarı-
dan yoklayışlarla geliyordu: Yine bir Mısırlı olan Cekrops taraf ından 418 
yıl sonra İ.Ö. 1578'de kuruldu. Atina'nın kuruluşundan 228 yıl sonra 
İ.Ö 1550 bir Finikeli olan Cadmee Thbes kentini kurdu. 

Ve bundan 28 yıl sonra Grekler in ünlü Dükolyon adına bağlı tufanı 
patlak verdi Plasgüsler göçü bu kentlere tar ihsel devr im yarat ıyor lar-
dı. Bundan sonra Grek Medeniyet i önler indeki Troya'yı kaldırıp daha 
hareketli bir medeniyet geliştirdiler. Ve Ant ik Tarih'te yeni bir çığır aç-
tılar. Art ık medeniyetler, Kıtalararası evrensel birlik arayış lar ına daha 



açık-sürekl i-bel irgin hedef girişi lere kalkış ır larken tarihsel Devrimler 
de aynı yolu iz leyeceklerdi. 

İbrahim, bu gidişin, düşünceye yans ıyan (Filistin: Dört yolağzı ra-
sathanes inde hazır lanıp gel işen) başlangıcı oldu. 

İbrahim zamanı, kesin bir tarih bi ld irmese de, aynı zamana rastla-
yan olaylarla akla en yakın bir tarih: İ.Ö. 1900-1800' ler verilebil iyor. 
Bu hesapla İbrahim, tarih olarak da medeniyet barbar güreşler in kıta-
lararası aşamaya girişinin başlangıcı oluyor. Bu evrensel l ik f ikirlerinin 
ve gir iş imlerinin de başıdır. Bunu fikirsel a lâmet olarak görmek daha 
doğru olur. O fikirleri Batıda Roma'nın, Doğu'da Arap ve Türk ler in 
benimseyip yaygın laşt ı rmas ı büyük evrenci l tarihcil devr imler le çok 
sonra olur. Ama yine de o evrenci l atılış yaygın laşt ı rmalar ın ilk belirti-
leri İbrahim ile olmuştur. 

4- Bu yüzden İbrahim top lumu yazısız top lum olsa da düşünce 
ve davranışlar ı yorumlanış lar ı , kendi ler inden önceki ler gibi masalsı 
sembol ik biç imden kurtulmaya başlamıştır. Hatta büyük çoğunlukla 
kurtulmuştur. 

Bu düşünce s isteminde i ler lemeye de işaret eder. Daha gerçekçi-
determinist yak laşan görüşler hiç o lmazsa çoktanrıc ı l ıktan tektanr ı-
cılığa doğru gel iş irken evreni, doğayı ve top lumu yorumlay ış gücü 
determin izm gibi bir tekl iğe monizme ulaşır veya yaklaşır-. 

a) Beyin, somut-ayrınt ı l ı bilgileri çoğaltt ıkça veya ayrıntı larla bes-
lenmiş tarihin ana olayları içinde gel işt ikçe, daha gerçekçi, somut 
olaylarla bağlantıl ı düşünce sentezler ine; kanunlara; soyut formül lere 
ulaşması daha çok olasılaşır. Fakat bu yetmez. 

b) Ayrınt ı lar içinde bozu lmamak için temiz sentezlere gel işmiş 
veya ant renman laşmış olması gerekir. 

c) Bütün bunlar için tu tkun-y ı lmayan şaşırtıcı hatta ürkütücü bir 
azim gerekir. Çünkü en hazır soyut bir formüle ulaşıp gel işt i rmek için 
modern çağda bile bir ömür yetememektedr . Ant ik çağda tektanr ı 
sentezi için de bu realite fazlasıyla geçerli olur. Bu yüzden denebil ir ki, 
"azim"li kişilik motoru o lmadıkça düşünce helikopteri deneyci l konuş 
ve havalanışlarını sentezleşt ir ip yüksek lere ç ıkaramaz. 

d) Hemen bunun yanıbaş ında satılık olmayan bir kişiliğin, tutkun, 
sürekli biraz işleyebileceği anlaşı labil ir bir özelliktir. Ulaşı lmış bulunan 
sentez sürekli işlenebildikçe, keşfedilmiş bulunan sentez gümbürtüye 
gidebilir. Satıl ık kişilik kolayca kaderine ve keşiflerine ihanet edebilir. 

e) Ve bütün bunları, yeni bir çağın şiddetli yeni, a l ış ı lmadık ve 
sürekli, hem de artan dozlardaki yeni uyarıları kuşatmış bulunmalıdır. 
Ki eski f ikir lerden yeni fikirlere doğru ana formül ler kendilerini ortaya 
koyabilsinler. 

İbrahim'in kendisi ve zamanı bütün bu veri lere sahip bulunuyordu: 
a) İbrahim için artık çoktanrı lar devri g iderek geride kalan eski 

f ikir ler haline geçiyordu. Çünkü Akad medeniyet i bu devri fazlasıy-



la işlemişti. Ve Finike-Mısır-Irak medeniyet ler i ve çevre barbarlar bu 
alışı lmış, hatta kanıksanmış sürüsüne bereket çoktanrı saçmal ık lar ıy-
la dolup taş ıyordu ama hiçbir probleme de çözüm get iremiyor lardı . 
İbrahim' in bu ayr ınt ı lardan yeni bir formüle açı lması veya geçmişte 
uyulmuş bir tektanr ı f ikrine sarı lması kaçını lmaz oldu. 

b) İbrahim, bu çoktanrıc ı ayrıntı lara kuşbakışı bakabi lecek ve tek-
rar tekrar gözden geçirip onları eski fikirler olarak geride bırakabi le-
cek temiz bir barbar top lumunda ve medeniyete kıyasla temiz Filistin 
dört yolağızı rasathanes inde kendi elleriyle kurduğu sunaklar orta-
mında yaş ıyordu. Zekası da a lçakgönül lü tüket im al ışkanl ıkları içinde 
sade ve tertemiz işl iyordu. Medeni beyni gibi iğdiş edil ip kastlaştırı l-
mamıştı. Ve beyni de medeniyet görmemiş, iş i tmemiş yaşamamış bir 
barbar kadar cahil durumda değildi. Tersine binlerce yıl l ık mitolojik 
Semit sentezler iy le, Sümer gelenekler iy le doğru dersler le doluydu. 
Yani antik tarihin işleyiş kanunu İbrahim' in beyin hücreler inde gelişti-
rici d inamizmin i kurmuş bulunuyordu. 

c) Barbar demek, küll iyen az im demekt i r de. Çünkü tarih onun için 
yeni başlar; her şeye meraklı ve sonsuz denecek kertede açlık için-
dedir. Hele bu barbar, İbrahim gibi sonuna dek barbar kalmak zorun-
daysa merakları, hırsı son nefesine dek sürecek demektir. Bu yüzden 
İbrahim' in azmi sonsuz denebi lecek sürekl i l ikte ve güçtedir. Sarıldığı, 
inandığı fikri sonuna dek götürebilir. Medeniyet içinde çıkmış veya çı-
kabi lecek yeni fikirler bu yüzden de uzun ömür lü olamamışlardır -. 

d) Bir barbar sat ı lacağına ve hele zenginler in parayla satın al ınmış, 
istediği zaman istediği yana döndürebi leceğ i kuklası o lmaktansa öl-
meyi tercih eder. İbrahim' in Sodom Kralı'na verdiği yanıt hatır lansın: 
"İbrahim'i Sodom Kralı zengin etmiş ded i r tmemek" ondan bir "çaruk 
bağı bile" almaz. A m a inancı için ölür de köle de olur. 

Bu yüzden İbrahim inancının peşinde sonuna dek koşar... O'nu 
besler büyütür. 

e) Ve İbrahim'i kuşatan çoktanrıcı medeniyet saçmal ık lar ı ve çü-
rümüşlükler i , O'nu sürekli olarak yeni f ikir lere itip gel işt irecek biçim-
de kuşatıp itel iyordu. Hatta kaçacak hiçbir delik b ı rakmamamışcas ına 
O'nu tektanr ı düşünces ine doğru sıkışt ıracak biç imde boşlukları dol-
duruyordu. Ne medeniyet lere kapılabiliyor, ne de onlara karşı tar ihsel 
devr im yapabi lecek güce ulaşabi l iyordu. Ancak kendi tektanrı dinini 
ve top lumunu bu yolda eğit imle geliştirebil irdi. 

Bu yüzden İbrahim ile birlikte Semit ve Sümer gerçekler in in ma-
sal-mitoloj i karanl ığ ından kurtulup tarihi kişil ik-olay haline gelişi an-
lamlıdır. Ve bu an lam yeni bir çağın ilk fikirsel işaret ler ini-alemetler i-
ni-müjdesini verir. Tektanrı fikri, İnsanlığı İbrah im'den 2000 yıl sonra 
olsun arkası kesi lmeksiz in saran ve sarsan bezirganl ığın evren çağının 
başlangıcı: İlk fikir a lametler i o lduğunu, kendis inden binlerce yıl son-



rasını da sezerek bi ldirmesiyle ve bu sezilerin gerçek oluşuyla da ispat 
etmiş oldu: 

"O günde Rabbi Abram ile ahdedip dedi: Mısır Irmağından 
(Nil'den) Ulu Irmağa (Fırat'a) kadar bu diyarı, Kenileri ve Kenizz-
leri ve Kadmomleri ve Hititleri ve Perizzileri ve Refaları ve Amorleri 
ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebusileri senin zürriyetine verdim" 
(Bap 15, Tekvin) 

İbrahim için evrensel l ik bundan daha açık dile getir i lmezdi. Kendisi 
300 aslanlık bir orduya sahipti ama bütün yak ındoğu medeniyet ler in i 
ve ticaret yollarını gözüne kestirmişti. Moral değeri böylesine üstün-
dü. Mıs ır-F inike- lrak-Anadolu medeniyet ler in i ve buralardaki en büyük 
toplumlar ı kendi tektanrı bayrağı alt ında top lamayı ideal leştirebi l iyor-
du. Bunu başarması İbrahim için evrensel l ik an lamına gel iyordu. Çün-
kü medeniyet ler-Barbar l ık insanlık ana damarlar ı buralarda atıyordu. 
Uzakdoğu medeniyet ler in in işine de sonra bakılabil irdi. 

Bu açı lardan da "İbrahim Dini", Totem dini veya "Kan" dini uy-
durmalar ına sokulamazdı . O aşamada hiçbir yak ındoğu komünü, saf 
totemizmi taş ıyacak kertede Sümer-Mıs ı r -F in ike medeniyet ler inden 
ve dinler inden etk i lenmemiş olarak bulunamazdı . Sümer 'den ve din-
lerinden etk i lenmiş "Kan" teşki latları da kendi totem dinlerini Sümer 
dinine, çoktanrı lar ına bağladıkları için bağımsız bir ata dinine sahip 
değil lerdi. Bu da Tevrat 'a yans ımamaz l ı k edemezdi . İbrahim' in evren-
selliği bunları çoktan aştığını göster iyordu. 

Sonra gelen evrensel tarihsel devr imler l iderlerinin de süratle tek-
tanrı dinlerine sokulabi lmeler i veya girebi lmeleri de çoktanrı dinle-
rinin artık işlerinin bittiğini göster iyordu. Romallar ve Türkler; son-
ra Moğol lar-Cermenler ve benzerleri hep bunu örnekleyip işlerler... 
Fakat o zaman bile, o komün veya gelenekl i top lumlar tektanrıc ı l ık 
için kendi komüncül ata dinlerinin totemci-anac ı -babac ı gelenekler in i 
taş ımadan edememiş lerdir . İbrahim dini, saf, tertemiz tektanrıcıdır. 
Demek devş irme veya sokuşturma bir ek lekt izmden çok süzülüp ge-
len bir yaratışt ır söz konusu olan... 



ALTINCI BÖLÜM 

İSLAMİYET'İN İBRAHİM'DEN GELİŞİ 
İBRAHİM'İN (TEK ALLAH'IN) SEMİTTEN GELİŞİ 

VE EVRİMCİL DEĞERİ 



1- İSLAMİYET ' İN İBRAHİM'DEN GELİŞİ 

Temiz tektanrıcı l ık aslında, İbrahim'in medeniyet önyargılarıyla iğdiş 

edi lmemiş temiz-berrak komüncül beyninden süzülüp geliyordu. Çok-

tanrıcı işe yaramaz karmaşıklığı kesip atıverecek derecede doğayı ve 

toplumları gözlemleyebilmişti. Irak'tan Mısır'a dek tüm medeniyet ve 

barbarlar karmaşasını mekik dokurca dolaşıp; sunaklarında dağ içinde 

baka düşüp yeri-göğü-toplumları birbirine katıp her şeyi bir tektanrıda 

yorumlamak ve benimsemek sonra tekrar tekrar bu yorumlayışını de-

nemek ve aynı sonuçlara varıp geliştirmek İbrahim için zor olmadı; bey-

ninde sentezlere ulaştırıcı mekanizma kurulmuş, işler durumdaydı... 

İbrahim'in tektanrıcı l ığı sadece ana fikir olarak ortaya atıp bırak-

madığı, zenginleşt ir ip geliştirdiği de iş lediğimiz gibi Tevrat ' tan ve 

Kur'an'dan anlaşı labi l iyor: 

Kur'an bütün ana prensiplerini doğrudan doğruya İbrahim Dini 'nden 

aldığını saklamıyor; tersine bilhassa açıklıyor. Çünkü İbrahim dini es-

kiden beri biliniyor. Genel Tarih açıkl ıyor: Cilt 5, s. 149 

"Birçok rivayete göre Mekke ve Medine ahalisinden birçokları Hz. 

İbrahim dinini yenilemeye kavuşturacak bir yenilikçinin (Müceddit) 

ortaya çıkmasına yaklaşıldığını söyleyerek Hz. İbrahim dinini arıyor-

lardı." [Genesse A.R. Genel Tarih, La Sainte Bibi L.S. 1962, Paris] 

Yahudi l ik ve Hıristiyanlık, çokça alışveriş yaptığı çökkün medeni-

yetlerin (Mıs ı r-Irak-Grek-Roma) yoz laşmalar ına bulaşmıştı. Arap çöl 

bedevisi bu yoz laşmalar içinden tektanrıyı kendine yakışırca arayıp 

bulamazdı. 

Muhammed' in ç ıkmak üzere olduğu yı l larda, Musa ve İsa dinlerinin 

çoktan içine düştükler i yoz laşmaya da karşı çıkan yenil ikçi bir görüş 

aranıyordu. 

Çünkü asıl temelde işleyen maddi sebep her aklı başında Arap' ı dür-

tüyordu. En işlek dünya t icaret yolu, orta yol t ıkanmışt ı . Ve Hicaz'dan 

geçen Güney T icaret Yolu önem kazanmıştı. Mekke ve Medine Kentleri 

zamanın en büyük kervan konakları durumuna yükse l iyordu. 

"Li iylafi Kureyş'in iylafihim rıhlte'se sitai ves suyf" yani "Kureyş 

binleri, yaz-kış kervan göçüren binler" olarak anı l ıyordu. 



Bu yüzden Araplar ın içinde Hicaz'da Muhammed 'den önce İbra-
him dini arayan ve yen i lemek isteyen aklı başında, putatapar l ıktan-
eğr i lmekten dönmüş "Hanef " adını alan kişiler çıkmış; adım başına 
İbrahim'in tektanrıc ı yolunu açmaya çal ış ıyordu. İbrahim'in öngörüsü 
nihayet gerçekleş iyordu: Tarihsel Devrim artık evrensel lk aşamasına 
girildiği için yeni fikirler çevres inde çekirdekleşip et lenmel iydi ki ciha-
nı tutabi lsin; istikrarlı evren bezirganl ığının rejimini sağlayabi ls indi. 
Tektanrıcı l ık, yeni tar ihsel devr imlere yeni kutsal laşma amacıy la yeni 
tutkun ve sürekli bir ruh verebil irdi. Barbarlar veya komün gelenekl i 
insanlar artık daha güçlü bir kutsal laşma prosesi içine girdik ler inden 
ruhsuz bir tarihsel devr ime kalkışamıyorlardı. Ve İbrahim dini, göçebe 
ve kentleşmiş barbarlara en yakın, duruca kavrayabi lecekler i kendi 
içlerinden doğmuşça tertemiz gel iyordu. Çünkü İbrahim de onlar gibi 
komün insanıydı. Onlardan binlerce yıl önce aynı duygu ve düşünce-
leri Filistin kervan yol lar ında yaşanmışt ı . 

Kur'an Al lah kelamı olarak bütün tarihi an latamazdı ama o gerçek-
ler içinde yürüdüğünü dosdoğruca bi ldirmekte yarar gördü: 

"Onlar: "Yahudi ve Nasrani: Musa ve İsa dininden olun hidayet 
bulursun"dediler. Sen onlara deki "Hayır biz temiz tektanrıcı olan İb-
rahim dinine uymuşuzdur. İbrahim çoktanrıcılıktan değildir" (Bakara 
Sûresi, Ayet 136) 

Tart ışmalara son verici kesin buyruk verdi: 
"Ey kitablılar! İbrahim hakkında niye çene çalıp duruyorsunuz? 

Tevrat da, İncil de ancak İbrahim'den sonra inmiştir. Akıl erdiremi-
yorsunuz? (Al-i İmran, Ayet 65) 

Kur'an İbrahim'den sonraki katmaları, yazma ve bozmaları hep 
paylayarak karşılar: 

"Kitabı elleriyle yazıp da karşılığında onu az kazançla satmak için; 
bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline" (Bakara, Ayet 78) 

Kur'an İbrahim'e bağlılıkta sakınca görmez; tersine O ilk kurucuya 
uymakta şeref, tanrıya yakınlık bulur; buna başta Peygamber dahildir: 

"Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, bu 
Peygamber ve mü'minlerdir. Allah da müminlerin dostudur." (Al-ii 
İmran. 68. Ayet) 

"De ki: "Allah doğru söyledi, öyleysi dosdoğru, Allah'ı birleşi: tektan-
rıcı İbrahim dine uyun. O puta tapanlardan de ğildi" (Al-ii İmran, 95) 

"Sonra sana: "Allah'ı birleyerek İbrahim'in yoluna uy; o ortak ko-
şanlardan değildir diye vahyetti." (Nahl Sûresi, 123. Ayet) 

"İbrahim Allah'ı birleyerek O'na itaat eden bir Ümmet (her iyiliği 
kendisinde toplayan bir önder) idi. Ortak koşanlardan değildi. "(Nahl 
Sûresi Ayet 120) 

İslâm sözcüğü bile, bi lhassa ilk Mekke-Medine devrinde İbrahim'e 
ve dinine tabi olmak; bağ lanmak anlamına geldi: Kur'an'ın: 



"İbrahim'ü kane haniyfe, müs lüman İbrahim idi" deyişi ve benze-
ri ayetleri müs lümanl ığ ın İbrah im'den geldiğini sadık bir mümin gibi 
belirtişi hep bunu işler. 

Namaz, Oruç, Zekat, Hac gibi İs lamın ana prensipleri de İbrahim 
dinden al ınmıştı. Kur'an bunları da açıkça belirtti: 

"Allah uğrunda, O'na yaraşır şekilde cihad edin. O, sizi seçti ve 
dinde size bir güçlük yüklemedi. İbrahim dini gibi geniş kapsamlı yap-
tı. Allah, Kur'an'dan önceki kitaplarda da Kur'an'da da size "Müslü-
manlar" adını verdi ki, Peygamber size örnek olsun siz de insanlara 
örnek olun. Öyleyse haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın; 
sahibiniz Odur. Ne güzel sahip ne güzel yardımcı." (Hac, 78 Ayet) 

"Bir zamanlar İbrahim'e Beytulah'ın (Kabe'nin) yerini hazırlamış 
ve O'na şöyle demiştik. 

"Bana hiçbir şeyi ortak koşma: ve tavaf edenler, ayakta ibadet 
edenler, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut." (Hac, 26-Ay et 
ve Bakara, 125) 

"Onları buyruğumuzla yola getirici kıldık; onlara iyilik işlerinde bu-
lunmayı, Namazı dosdoğru kılmayı zekat vermeyi vahyettik" 

Demek İbrahim dini Muhammed ' in bu denli yakın ında ve hep hazır 
bulunuyordu. Çünkü tektanrıc ı l ığ ın İbrahim ile ayd ın lanmaya başla-
yan 2500 yıll ık bir geçmişi, bir tarihi vardı. Ve 1000 yıla yakın bir 
zamandır da kitaplaşmış, yazıya geçmiş bulunuyordu. Musa dini de, 
İsa dini de İbrahim din inden çıka gel iyorlardı. Ve onlar daha güncel-
di. Ama göçebeler ve kent barbarları kendileri gibi göçebe ve kervan 
kaldırcı İbrahim' in dinini kendi ler ine daha yakın ve sade bulup, O'na 
sarılıp, O'nu yeniden canlandır ıyor lardı . . . 

2- T E V R A T T A R İ H L E M E L E R İ Y L E 
T E K T A N R I C I L I Ğ I N İBRAHİM'E İNTİKALİ 

Muhammed gibi İbrahim de acaba tektanrı dini hazırca bulmuş 

o lmasın? 

Tektanrıc ı l ığ ın ayd ın lanmaya başlayan tarihi İbrahim ile başladığı-

na; İbrah im'den öncelere uzanan bir tektanrı tarihi (mitoloj ik-masal ı 

karanlıklar dışında) bu lunmadığ ına göre bu olanaksız görünüyor. 

Bir kez tektanrı keşfedi lmiş bulununca, ister istemez tektanr ın ın 

ezelden beri var olduğu fikri gel işecekti. Bu yüzden kutsal kitaplar: 

Tevrat ve Kur'an'ın anlattığı tektanrı tarihi mitolojik karanl ık lardan 

kurtulamaz. 

Y ine de o belgeler içinde yorum gel işt i rmekten y ı lmamal ıy ız . 

El imizdeki bu konudaki tek belge Tevrat'tır. Ve bununla ilgili Sü-

mer belgeler i-ant ik Tarih belgeleriyle karşılaştırı lmasıdır. Mitolojiler de 

bunları destekler. 



Tevrat, Semit gelenekler in i Sümer veya ana Irak Medeniyet i ge-
lenekleriyle harmanlayarak, kendi gelenekler ine geçirerek işler ama 
tanrıyı yeryüzünü ve insanı yaratan ezelden beri varolan tektanrı ola-
rak kabul ettiği için tektanr ıya inancın ne zaman başladığı karanl ıktan 
kurtulamaz. 

Adem ile Havva, Sümer 'dek i yaratı l ış e fsanes inden veya masal ın-
dan (mitolojik) al ınarak Semit ge leneğine geçmiş o lduğu için onlara 
ilk Semit Aşağı ve Orta Barbar ataları olarak bakabil ir iz ki iğfal silin-
dir inden de anlaşı ldığı kadarıyla bu ilk Semit ataları henüz tektanr ıc ı 
değil, tersine totemci ge leneklere sahiptirler. İğfal si l indir indeki Adem 
boğa başlıdır ve arkas ında bereket sembolü veya to tem yılan onları 
kandırmak üzere dikilmiştir. Biliniyor, Semit ler in bir kolu sayı lan Ke-
nanlı larda da tanrı lar binlerce yıl sonra bile boğa ile içli dışlıdırlar; 
tanrıçalar ının boyunlar ında da tar ım bereketini sembol leşt i ren totem 
yılan vardır. Erkek ve kadın, Totemizmi aşarak tanrı l ığa ulaşmış olsa-
lar da, yine to temizmden ata ge lenek ler inden kopuşamayarak eski 
totemler i boğa veya yılan ile sentezleşirler. Bu yüzden A d e m ile Havva 
ilk Semit atalar olarak tektanrıc ı o lamazlardı . Ama Tevrat ve gelenek-
ler Adem ile Hava'yı tektanr ıy la konuşur hatta tanrının Peygamber i 
olarak gösterirler. Bu bir kez tektanr ıya inandıktan sonra gelenekler in 
tektanr ıya göre anlat ı l ış ından ileri gelir. 

Ama yine de gelenekler ve Tevrat yalan söylemez, dikkatle veya ko-
nunun yönüyle uyarılmış olarak bakılır ve yorumlar tarihin gidiş konu-
muna göre ayıklanabil irse, tektanrı uyanışı üzerine bir fikir edinilebilir. 

Çünkü tektanrı ana fikri ne ge leneklerde ne kutsal kitaplarda ve 
de tarihi gidiş içinde birdenbire o lmuş gösteri lemiyor. Sadece İbrahim 
ile birlikte tar ihsel aydınl ık kazanıyor; veya mitolojik sembol lerden, 
masal karanl ığ ından kurtuluyor. İbrahim bile kısmen Kurban-Hacer-
İsmai l-Kabe olaylar ında Mitolojik kalıyor. 

Adem ile Havva Semit atalarının tar ihe girişleri ne zamana rast-
layabilir? İğfal Silindiri İ.Ö. 3000 yıl ına tar ih lendiğ ine göre, demek 
bundan en fazla birkaç yüzyı l önceleri Semit ler Irak Medeniyet (bere-
ket sembolü Yı lan) kandırmasıy la medeni leşt ik ler in i sil indire kazıyıp 
ölümsüzleşt irebi ls inler. 

O tar ih lerde kuzeyde Akadlar: Semitler, güneydeki Sümer medeni-
yet inden tohum alarak kent leşmeye başlamışlardır. Henüz aşağı bar-
bar gelenekl i göçebelerdir. Çok az da kentleşmiştir... 

Zaten bunu hemen Tevrat ' ta Adem-Hava çocuklar ında da görürüz: 
(la Saint Bible L.S, 1962, Paris) 

Tekvin, Bap 4: 

"Ve Habil koyun çobanı oldu, fakat Kain [Kabil] çiftçi oldu." 
Çiftçilik: Ziraat Kent'in, yukarı barbarın, çobanl ık: Orta barbarın 

işidir, Semit ler Habil gibi göçebedir ler çoğunlukla; kentler (Kaingil-



ler) azlıktır henüz. Bu yüzden tanrı göçerler in takdimesin i kabul eder, 
Kabil'in takd imes ine bakmaz bile: 

"Ve Rabbi Habil'e ve onun takdimesine baktı; fakat Kabil'e ve 
O'nun takdimesine bakmadı." 

Ve Kain (Kentler) medeniyete geçer, göçebel iğ i kullanır ama on-
lar sırtını döner: Kain Habil'i öldürür. Göçebe barbar Semit ler in yazısı 
yoktur, tarihi de olmaz. Kain'in tarihi olur. Çünkü o medeniyete geç-
miştir. Ve Semit ler Kain'den çoğalmış bilinir. Yen iden göçebe ve kent 
aşamalar ı canlanır... 

Burada yine tarihi belgelerle çakışan ilginç bir aşamaya daha geliriz. 

Hanok, Kain'in birinci oğludur. Hem Kent'tir, hem de o kentin kral 
tanrısıdır. Hanok'un oğlu İrad ve Mehuyael olur... Ve böylece gel işen 
kuşaklardan sonra Semit ler in demiri işlediğini hatta demir ustası ol-
duklarını buluruz. Tekvin bö lümü Bap 4'te. Demir Ustası o lmak için 
demiri keşfetmek temel ine sahip bu lunmak akla yakındır. Ve tarihi 
belgeler demir in Semit lerce keşfedildiğini gösterir. Demek Tevrat ya-
lan söylemez: 

"Ve Tesilla, kendisi de Tubal-Kuin'i doğurdu; tunç ve de mir, bütün 
keskin aletleri döven bu idi... " 

Demir' in keşfi İ. Öncesi: 2800-2700' lerdir . "Akad Sümer impara-
tor luğu" kurulacaktır. Tevrat bunu da kendi mitoloj ik diliyle bildirir: 

"Ve Lamek (demircinin babası) karılarına dedi: Ey Ada ve Tesilla, 
sesimi dinleyin: Çünkü beni yaraladığı için bir adamı ve beni berele-
diği için bir genci öldürdüm; Eğer Kain'in yedi kere öcü alınacaksa, 
Lamek'in de yetmiş yedi kere öcü alınacaktır." 

Lamek'i ve karılarını Semit kabi lelerinin ata tanrı ları olarak, Konfe-
derasyon başkanı olarak düşününüz; ve demirden savaş si lahlar ında 
üstün komün gücünü, Sümer medeniyet ince Kain'den beri mezar ka-
zıcı olarak yetişt ir i ldiğini ve en ufak bir kopuşmada Sümer ler 'e çul-
lanmak üzere ata geleneği olan Kain atalarının 7 kez öcü al ınması 
öğüdünün nasıl 77 kez artışını anlayabi l i rs iniz? Semit ler Adem 'den 
beri Sümer ile içli dışlıdırlar; paralı asker l ik- t i caret-maden-kereste 
alışverişi ve tarihsel devrimler.. 

Demek Akad-Sümer İmparator luğu 'na kadar Semit ler 'de tektan-
rıcılığı aramak ve bulmak olası değildir. Ki bu İ.Ö 2400' lere kadar 
götürülebil ir. 

Zaten bu tar ihlere kadar medeniyet lokal aşamadadır. Evrensel-
liğin kıtalararası başlangıcı 5000 yıl sonralara denk düşer. Sümer 'de 
çoktanrı lar henüz göksel leşmişlerdir. Yani çoktanrıc ı l ık henüz tazedir 
ve yeni bir gökse l leşme aşamasıy la zirveleşmiştir. Ancak Akad devriy-
le bu aşama kanıksanacaktır. 

Görülüyor, Tevrat' ın tar ih lemeler i bile bu hesapla o kadar abar-
tılı değildir; sadece gerçeklere indirmesini bilelim. Devam edel im: 



"Adem'in yaşadığı bütün günler 930 yıl oldu; ve öldü" Adem 'den 

Lammak'e kadar geçen süre ise sadece 130 yıldır: "Ve Adem 130 

yaşında, Şit'in babası oldu." Demek Adem' i Semit ler ' in Sümer ler ile 

ilişki başlangıcı sayarsak; Semit kent leşmeler i ve demir in gir iş imle-

ri bu süre içinde oluşmuştur. Ki iğfal silindiri tar ih lemes ine Demir' in 

keşfi tarihsel parelleşir. Klasik tar ih leme İ.Ö 3000 ile İ.Ö 2768'dir. 

Ama demir in tar ihe geçişi ile keşfedilişi arasında da en az 200 yıl-

lık zaman farkı olabilir. Çünkü demir, Sümer yıkı l ınca tar ihe geçer. 

Ama ondan önce demir in yazısız tarihi vardır. Yani Lamek' in 77 kez öç 

alma çığlıkları zamanı, İ. Önce 3200' lere denk düşer. Ki bu da Tevrat 

tarihiyle paralell ik gösterir. Adem, Havva'nın medeniyete karışışı da 

bu tar ih lerde olmuştur. Sonra Sümer İğfal silindiri kazınmış olabilir. 

Bunun anlaş ı labi lmesi için 1000 yıl boyunca Slav-Bulgar barbarlaş-

malarını kul lanarak yaşamay ı başarmış bulunan Bizans, Doğu Roma 

İmparator luğu akla getiri lsin yeter. Sümer medeniyet i de en az 2000 

yıl aynı adla nasıl yaşayabi l i r? Tufan adını almış tarihsel devr imler in 

çok önce lerden başladığı unutulmasın. 

Özetle bu tar ihe kadar, ne mitolojik, ne de gerçekler in az çok ispat 

bularak aydınl ığa çıktığı klasik tar ihlere göre tektanrı inanışına rastla-

mıyoruz. Zaten kutsal laşma prosesi aç ıs ından da böyle bir aşamanın 

evrensel l ik aşamas ından önce de görülmesi olanaksızdır. 

Ama bundan sonrası y ine ilginçtir: Tevrat' ın doğru luğu bir kez 

daha kendisini gösterir; Tevrat tektanrıc ı l ık işaretlerini daha erken 

başlatır-.. 

"Ve Adem karısını tekrar bildi; ve bir oğul doğurdu; ve Onun ismini 

Şit koydu: Çünkü Allah Ha bil yerine bana başka bir zürriyet verdi; zira 

Onu Kain öldürdü, dedi." 

Burada Adem' in Semit ler ' in medeniyet le al ışverişe girmiş Semit 

kabile konfederasyonlar ın ın tanrısal şefi o lduğu akla getiri lsin. Kon-

federasyon, Semit ler kadar hareketl i ve çoğa lmak zorunda kalmış bir 

top lumu bar ınd ı rmak üzere boyuna 2'ye 4'e parçalanan kan teşki lat-

larını bulduğu -fal ile büyü ile öngürdüğü- her yana gönder ir ve bunlar 

kendi üretici güçler ine göre tarihsel görevlere girişirler. Şit de başka 

bir Fıratri veya Kan teşki lat ının şefidir. Ademin yaşının bu kadar 1000 

yıla yakın oluşu, Semit ler ' in sürekl i l iğ inden ve ilk ata tanrısı Adem' i 

unutmayıp ge leneklere geçir iş ler indendir. 

İlginçlik burada değildir. Tevrat tar ihler iyle tektanrıc ı l ığ ın doğuşu-

nun olası tarihinin genel tarihin gidişine (gerçeklere) uymas ında ve 

bize güvenil ir bir belge o luşunu göstermesindedir . 

Görel im: 

"Ve Şit'in, bir oğlu doğdu; ve onun adını Enoş koydu. Rab'bin ismi-

ni o zaman çağırmaya başladılar. "(Tekvin, Bap 4) 



Bu "Rabb" bildiğimiz tektanrı A l lah ' tan başkası olamaz. Çünkü 

Sümer ler İ. Önce 3000' lerde çoktan to tem tanrı ları kazımışlar, me-

deni leşt irmiş ler ve tanrısal l ığı göklere çıkarıp çoktanr ı laşt ı rmış lar ve 

Semit ler gibi çevre kabilelere bunları aşı lamışlardır. Semit ler bu ta-

rihlerde Sümer ile iktidara dek ilişkiler içinde bulunuyorlardı. Çok-

tanrıcı l ığı elleriyle tutup tanımış ama göksel leşen çoktanrı ları daha 

temiz barbar kalan Semit ler kendi sürekl i leşmiş konfederasyonlar ıy la 

ve konfederasyon liderleriyle paralel leştir ip göksel bir tektanr ıya in-

dirgemiş olmalıydılar. Bu yine yapabi lecekler i bir tarihsel devr im pra-

tiğine uygun düşerdi. 

Ama o tar ih lerde tektanrı fikri Semit lerde İbrahim gibi (ki onda 

bile yavaşça temiz lenmişt i r) duru, temiz, eski ge lenek lerden ar ınmış 

olarak bulunamazdı; yine çoktanrıc ı l ığ ın aşağı barbarl ıktan kalma in-

san kurbanları devam ediyordu. Bu yüzden fazla tu tunmadan ve iz 

yapmadan, henüz vakit de dolmadığ ı için yayg ın laşmadan Semit ler 

içinde kalmış, belki de sönüp gitmiş olmalıdır. Çünkü Tevrat' ın Nuh'un 

babası Lamek'e iliştirdiği bu kadarcıktır: 

"Rabb'in ismini o zaman çağırmaya başladılar." 

Tevrat' ın "o zaman" dediği üzerinde birazcık dural ım: 

"Şit 105 yaşında Enoş'un babası oldu." 

"Ve Enoş 90 yaşında, Kenan 'ın babası oldu." 

Bu hesapla Enoş en genç zamanı İ. Öncesi yine 3000 yılları dolay-

larına düşer. A m a Enoş'un gerçek yaşı, yani kabile geleneği yaşı çok 

daha fazladır: 

"Kenan'ın babası olduktan sonra, Enoş 815 yıl yaşadı ve oğullar ve 

kızlar babası oldu; ve Enoş'un bütün günleri 905 yıl oldu ve öldü." 

Acaba Semit le r" Rabb'in ismini" Enoş'un hangi çağında "çağ ı rmaya 

başladı lar"? Genç zamanında mı? Olgunluk veya Yaşlı l ık çağında mı? 

Bunu kabaca şöyle kestirebil iriz. Tevrat, Enoş zamanı içine giren 

Hanok için de şöyle der: 

"Hanok 300 yıl Allah ile yürüdü" ve gözden koyboldu; çünkü O'nu 

Allah aldı." 

Hanok'a kadar geçen 512 yıl Tevrat ' ta birkaç satırla geçiyor ve 

tektanrıc ı l ıktan söz edi lmiyor; Hanok ile birlikte tektanrıc ı l ık önem ka-

zanıyor. Demek "Enoş zamanı"nın o lgunluk devrini ve Hanok'u ölçü 

a lmak en doğrusu olur. 

Buna göre tektanr ı f ikrinin belirişi az çok güçlü bir tarihsel dev 

rimle o labi leceğine göre, tar ih leme İ. Öncesi 2700' lere dek gerile-

tilebilir. Bu Semit ler ' in Sümerler i yıktığı tarihlerdir. Hanok'u, bir kan 

teşkilatını veya kabileyi l ideriyle birlikte "Allah'ın a lmas ı " da, savaş-

larda O'nun tümden yitiri lmesidir. Ve bu da o dönemde ve Hanok 

zamanı Semit ler ' in Sümer ler 'e karşı tar ihsel devr imci akınları boğaz-



laşmalarını sıkıştırdıklarını gösterir. Hanok da "300 yıl Allah ile birlikte 

yürüdü"ğüne göre tar ih leme tamı tamına Sargon'un Akad imparator-

luğunu kuruşuna denk düşer. Sargon, Semit şefidir. 

Tevrat, tektanrı f ikrindeki i ler lemelerin Nuh Tufanı ve Nuh zamanı 

o lduğunu yine mitoloj ik sembol ler iy le dile getirir: Al lah Nuh ile konu-

şup ahitleşir. 

Medeniyet artık Fırat-Dicle'nin güney paratezini do ldurmakla kal-

mamış, Kuzey'de Semit kentlerini ve medeniyete geçişlerini hızlandı-

rıp arttırmıştır. Bu büyük bir tarihsel devr imin habercisidir. Tevrat yani 

Semit gelenekler i bunu yazısız zamandan kalma mitoloji ik anlatış ıyla 

şöyle belirtir: 

"Ve Al lah yeryüzünü gördü ve işte bozulmuştu; çünkü yeryüzünde 

bütün insanlık bozu lmuştu," 

"İşte ben onları yeryüzü ile beraber onları yok edeceğim" 

Nuh tufanı veya Evrensel Tufan, İsa'dan önce 2328 adına bağlan-

mış. Akını İ.Ö 2750'ye kimileri 2400'e tarihliyor. 

Tufan olup bittikten sonra Nuh (Utnapişt im), tufanı Gı lgamış 'a an-

latır. Bu en eski Babil yazmas ı , Hammurab i zaman ında İ.Ö 1800 lerde 

Gı lgamış Destanı 'nda belirtilir. 

Gerçi tufan, Sümerler ' in ilk zamanlar ında belki Sümer ler ' in geli-

şinde ilk büyük tar ihsel devr im ile e fsane leşerek Sümer ge lenekler ine 

geçmiş bir olayıdır. Nuh, tufanın ın Semitçesidir. Veya aynı geleneği 

Semit ler Nuh adına benimsemişlerdir. Ama bu kuru anlamsız bir tufan 

masalı veya doğal afeti değildir. Sargon önder l iğ indeki büyük tar ihsel 

devrimdir. 

Buna göre Nuh zamanı İ.Ö 2500 ile 1800'lere denk düşer. Ki bu 

Akad devri zamanıdır. Akad lar ' ın Hammurab i ile çökert i l iş inden sonra 

İbrahim zamanına geçilir. 

Bu evrensel l ik çağının başlangıcı ve tektanrı f ikir lerinin, Semit ler in 

İbrahim göçebeler in de tu tunmaya başlaması yıllarıdır-. 

Görülüyor ki, Tevrat anlatısı ile tarihi olaylar ve tektanr ı 'n ın ortaya 

çıkışı baştan sona birbirleriyle uyum içindedirler. 

Tevrat büyük tarihi olayları kendi mitolojik sembol ler iy le anlatmış-

tır o kadar. 

İlginçtir: Nuh, tu fandan sonra tektanrı için İbrahim' in boyuna yap-

tığı sunak yerlerini ilk kez kendisi yapar ve o sunak yer inde Al lah'a 

insan değil, yakı larak sunulan hayvanları takd im eder: 

"Ve Nuh Rab'be bir Mezbah (sunak yeri) yaptı ve her temiz hay-

vandan ve her temiz kuştan aldı ve mezbah üzerinde yakılan takdi-

meler arzetti." (Tekvin, Bap 8) 

Demek tektanrı gibi kurban geleneği de Semit ge leneğ inde bulun-

maktadır-. 



İlginçlik sürüyor: Al lah artık bir daha tufan yapmayacağ ına söz 

verir: 

"Ve Rab (takdimelerden gelen) hoş kokuyu kokladı" 

"Adamın (insanın) yüzünden artık toprağı tekrar lanetle meyece-

ğim..."(Bap 8, Tekv in) 

"Ve ahdimi sizinle sabit kılacağım; ve bütün beşer (insanlık) artık 

tufanın suları ile kesilmeyecektir; ve yeryüzünü helak etmek için artık 

tufan olmayacaktır. "(Bap 9, Tekvin) 

Çünkü artık Semit ler ' in büyük çoğunluğu medeni leşmiş ler ve me-

deniyet ler ağı barbarları, Semit ler i kuşatacak kertede evrensel aşa-

maya geçişe doğru taşmıştır. Geri kalan Semit göçebeler iyse artık 

tarihsel devr im başaracak güçte değillerdir. Semit ler gerçekl iği sez-

mişler ve ge lenekler ine bu anlat ıyla geçirmişlerdir. 

Bu olaylara göre İbrahim Hammurab i zamanına denk düşer ki bu 

da Klasik Tarihin tar ih lemeler ine uygundur. 

İs lamiyet ' in Kutsal Tarihi de bu gidişe uyar; tektanrıc ı l ık gökten 

birden bire düşme bir yaratı değildir. Ve o lamazdı da. Tevrat ve Sümer 

uzmanlar ı Tarih öncesi (Komün) Bilimini ve Tarihin gidiş kanunlarını 

o lmamış saydıkça, içine düştükler i bu köksüzlükten ve şaşkınl ıktan 

kurtulamayacaklardır -. 

Tarihe (medeniyete) değmeye başlayan her Semit barbar teşkilatı, 

İbrahim gibi, önce kendi komün geleneksel tanrı lar ıyla yola çıktığı, 

onları kesip atamadığı için medeniyet in çoktanrı lar ıy la da karşı laşınca 

bocalar. Çoğu medeni leşt ikçe çoktanrıc ı l ık içinde eriyip gider. Arada 

bir tarihsel görevle tektanrıc ı l ık canlansa da, Hanok ve Nuh ve İbra-

him gibi tarihsel görevler le öne çıkış dayatmadıkça, tektanrı f ikirleri 

kuru fikir olarak iş göremez geleneklere yenilir. 

İbrahim' in bunlardan farkı: İçine girdiği evrensel çağın başlangı-

cında o lmasına karşın bunu büyük bir tarihsel devr im geleneği sezi-

siyle hissetmiş ve inanı lmaz bir az im kararlı l ık ve sabırla bunu sonuna 

dek savunup gel işt irmiş bulunmasıdır-. 

Muhammed gibi tektanrı f ikrini hazırca çevres inde gel işmiş olarak 

bulmaz. Ama bu fikir ki ge lenekler inde bir yıldız gibi parlayıp sön-

mektedir. Yapmas ı gereken O'nu yeni bir tarihsel görev dayatması ve 

ihtiyacıyla alıp çağına göre yeniden parlatması ve top lumuna uygula-

masıdır. Bu az ımsanacak bir şey değildir. İbrahim' in büyük lüğünden 

bir şey almaz. 

Burada biz herhangi bir f ikirde o lduğundan daha fazla bir şeki lde 

tektanrı f ikrinin birdenbire o luşamayacağ ı ve o luşmadığı; bir prosey-

le, tarihin temel olaylarıyla paralell ik içinde bu lunduğunu bel i rtmek 

istedik. Yoksa ideal izme: Fikir için fikir batağına batmış uzman üstat-

çı l ıklardan bir farkımız kalmazdı. 



Şunu da bel i r tmeden geçemeyeceğ iz: Tarihsel Maddeci l ik kurucu-
ları Marks-Engels ortaya ç ıkarken benzer şekilde aynı tar ih lerde ta-
rihsel maddeci l iği birbir inden habersiz keşfetmiş bulunan başka in-
sanların da bulunabi leceğine hatta bu lunduğuna değinirler. K. Marks 
sonradan farketmiştir. Kendileriyle hemen hemen aynı günlerde İngi-
liz iktisatçısı Jones (1790-1855) Marks gibi konuşuyor ve yazıyordu: 
1852'de yayın lanan "Tex Book"ta şöyle diyordu: 

"Bir topluluk kendi üretici güçlerini değiştirdiği ölçüde, örf ve adetle-
rini de ister istemez değiştirir. Bir topluluğun çeşitli sınıfları; gelişimleri 
sırasında, öteki sınıflarla yeni bir takım münasebetlere girişmiş olduk-
larını, yeni durumlara girdiklerini, yerli sosyal ve moral riskleri de yeni 
sosyal ve moral refah şartlarıyla çevrelerindekilerini farkederler" 

Bu, 100 yıl önce söylenebi lmiş, gerçekten dahiyane bir görüştür. 
Ama Marks-Engels ' in büyüklük ler inden hiçbir şey kaybett i rmez. Çün-
kü bir şeyi hangi tarihsel görevle keşfetmiş ve ona göre işlemiş bulun-
mak önemlidir. Marks-Engels ' in tarihsel görevleri ve işleyişleri, sınıfsız 
top lumu öngören yüzyıl ları kapsayacak çaptadır-. 

Y ine aynı tar ih lerde Marks-Engels ve Jones ' ten de habersiz Mor-
gan, Tarihsel Maddeci l ik prensiplerini Komün top lumlar ında keşfet-
mişti. Marks-Engels hemen ona kendi açı lar ından sahip çıktılar. Mor-
gan Tarihsel Maddeci l iğin vazgeç i lmez ve içinde erit i lmiş Tarihi öncesi 
Bilimi haline geldi... 

İbrahim için de aynı şey geçerlidir. Tektanrı fikri O'nun zamanında ka-
lıcı bir ideoloji haline gelmek için Semitler geleneği içinde doğmuş ama 
henüz yanıp sönen bir yıldızcık durumundadır. Belki O'nu, Semit kolla-
rından olan Kenanlılar içindeki krallar bile kendilerince çoktanrı gelenek-
leriyle harmanlayıp yaşatmaya veya geliştirmeye alışıyorlardı. Tevrat'ta 
bunu çağrıştıran satırlara rastlanması bu yüzden şaşırtıcı gelmemelidir: 

İbrahim, Irak Medeniyet i ordular ına karşı Kenan bölgesindeki kent 
kralları yararına vuruşlar yapıp geri dönünce bu krallar İbrahim'i kar-
şılarlar. İbrahim Sodom Kralı'nın parasını a lmazken, Salem Kra 11 n ı n ki-
ni alır. Çünkü o tektanr ıc ı l ıktan yana gibidir. 

"Ve Salem kralı Melkisede ekmek ve şarap çıkardı ve Yüce Allah'ın 
kahini idi. Ve O'nu mübarek kılıp dedi: Göklerin ve yerin sahibi Yüce 
Allah tarafından Abram Mübarek olsun; ve senin düşmanlarını eli-
ne teslim eden Yüce Allah mübarek olsun. Ve herşeyden kendine 
(İbrahim'e) ondalık verdi."(Bap 14, Tekvin) 

Yine Güney Filistin'de deniz kıyısında bir kent (Gerar) Kralı olan 
Ab ime lek de tektanrıc ı l ığa yatkındır veya bu fikre yabancı değildir: 

"Fakat Allah Abimelek'e gece rüyasında gelip ona dedi: Aldığın ka-
dın (İbrahim'in karısı Saray) yüzünden işte sen bir ölüsün..." 

"Ve şimdi adamın karısını geri ver; çünkü o bir Peygamberdir" (Bap 
20, Tekvin) 



Semit ler ve dört yol ağzı, tekin bir top lum ve ortam değildir. Yeni 

evrensel l ik çağı, kendisini bu bezirganl ıkta uzmanlaşmış ve binler-

ce yıllık gelenekler i feylozofça elden geçirip tefekkür le yoğurup yeni 

sentezlere uğratmaya vakti ve nakti olan Semit torun lar ında ve buna 

en çok elverişli olan Filistin rasathanes inde a lamet olarak gösterir; 

işaretlerini verir. 

Ancak İbrahim hepsinden daha fazla ve büyük bir seziyle tarihsel 

görevler inde tektanrıc ı l ık hisseder ve işler. Çünkü o daha komüncül-

dür; tarihe yeni yeni girerken daha berrak ve daha hayalci, büyük 

düşünür. Bu yüzden tektanrıcı l ığı keşfi veya benimseyiş i daha istik-

rarlı ve uzun vadeli, savunuşu daha önemli ve top lumuna uygulayışı 

daha kalıcı kesinlikle ve anlayışta olur. Ama bunu başarması, hayal-

den gerçekl ik ler içine oturtması, ömrünün sonuna doğru; Ab ram iken 

İbrahim o luşundan sonra olabilir. 

3- "ALLAH " KEŞFİNİN EVRİMCİL DEĞERİ 

Doğa ve Top lum evr imsel bir bütünlük içerisindedir. Kutsal laşt ı rma 

prosesi de top lumsal evrimin bütünlüğü içerisinde, insan beyninin, 

top lumdan yans ıyarak yarattığı ve kendisinin yarattığı bir şey olduğu 

halde onun esaret ine girdiği, bil inçlere çıkarı lması ve yeni uyumlar la 

başkalaşması yoluyla gider i lebi lecek bir gidiştir. 

Ama gideri lmesi kolay olmayacaktır. Kökleri çok der in lerde bir gi-

diştir. Bu yüzden top lumsal evr imin top lum biçimlerinin gel işimi içine 

sinmiş, beynimizin düşünce mekanizmas ına, adeta O'nu ele geçir irce 

nüfuz etmiş kültürel bir gel iş im kanunudur. 

Demek kültür olaylarını da hafife a lamayız. Temelde üretici güçler 

gel iş imine bağlı o lduğu halde, üretici güçler kolayca başkalaşmadık-

ça kültürel başkalaş ımlar da o luşamayacağ ı için, o kültürler i l iğimize 

kemiğimize yapışır: Kastlaşır kalırlar adeta. Yer ine başka üretici güç 

gel işimleri, üret im biçimleri gelse de biçim değişt i rerek sürer giderler. 

Bilinçlere çıkarı l ıp köklü yeni başkalaşımlar, eski lerin yerlerini alma-

dıkça kültürel temel lerden de kurtulamayız. 

Bu sosyal devr imler le birlikte kendi l iğ inden gel işen kültürel-eğit im-

sel devr imler le de olur. Ama bizim burjuva devr imimiz ve benzerleri 

gözönüne getiri lsin. Tefec i-bez irgan temel ler in kapital izm biç iminde 

modernleşmeler i hangi kültür çatımızı kolay değişt irebi lmişt ir?.. 

Kutsal laşt ırma prosesi basit-yüzeysel bir kültür olayı değildir. Doğ-

rudan insan top lumunun köklü maddi temel ler inden fışkırır ve toplu-

mun herşeyine girer. 

1- Komüncül yaşam ve düşünce biçimidir. Ve her kişinin beyninde, 

hayatında yer alır: Totemizm. 



2- Dolayısıyla komün içerisinde der lenmiş işleyen üretici güçlerin 

gel iş imiyle: İnsan-tar ih-teknik-coğrafya ile doğrudan bağlantı l ı gelişir. 

Ve top lumsal gel iş ime girer etki eder. 

İnsan Top lumumuz temel inde ve çatıs ında her e lemanına, hücre-

sine sinmiş olarak yaşar. 

Bu yüzden on binlerce yıllık Tarih önces inde, 6500 yıllık Ant ik Me-

deniyet ler tar ihinde, top lum biçimlerinin adım başı her gel iş iminde 

beyinlerde düşünce sistemi olarak yer a lmakla kalmaz; Modern ta-

rihte de yaşam biçimi ve düşünce sistemi olarak (biçim değişt i rmiş 

haliyle) yaşamaya devam eder. 

Yani insan top lumunun doğumundan hemen sonra başlayarak gü-

nümüze dek gelir. Yani top lumsal evr imin tümünde dolaysız olarak 

yer alır; elbette g iderek biçim değişt i rd ikçe ve iktidarını yit irdikçe bir 

kültür e lemanına dönüşür ve yok o lmaya doğru zayıflar. Ama hemen 

bütün top lumsal evr im boyunca, onbin lerce ve binlerce, yüz lerce yıl 

kesintisiz, sürekli olarak yer alır. Çünkü teme lde komünler in yaşamın-

da ve beyinler inde yer almış bulunan cinsel yasak lardan d inamizm 

bulan top lumsal yarat ış lara ve yüce l imlere tutunarak gelişmiştir.. 

Bütün bu bakımlardan, kutsal laşma prosesini bil inçlere ç ıkar ı lma-

sı top lumsal evr imin gel iş iminde, insan beynini, düşünce sistemlerini 

özgürleştir ici kolaylıklar getirecektir. 

"Allah"ın keşfi de kutsal laşt ırma prosesinin z irveye çıkışı ve sonu 

olur. İster istemez, tektanr ıda yoğunlaş ı lmas ı (kutsa l laşt ı rmada te-

kel leşme) kutsal laşt ırmayı bil ince ç ıkarmaya dönüşünü beslemişt ir 

besleyecekt ir de. 

Ancak unutulmamal ıd ır ki, antik tarih çok yavaş gelişir. Al lah' ın keş-

fi, kesin hatlarıyla savunuluşu İbrahim ile birlikte olur. Bu keşfin yeryü-

züne yayıl ıp tutunması için uzun bir hazırlık devrinin (2500 yıl) geçmesi 

gerekmiştir. İslamiyet ile birlikte keşif evrensel yayıl ışına ulaşmıştır-. 

Dönüşüm ise İslam Medeniyetinin çöküşüyle; Osmanl ı 'da ve Avrupa'da 

köylü isyanlarının patlak vermesiyle; Şeyh Bedrettin ile başlar diyebi-

liriz. Demek yayı lması, zirveleşmesi için gereken süre 2500 yıl ise, dö-

nüşümün başlayıp gel işmesi için gereken süre: 1400-1500 yı l larından: 

Kapitalizmin başlangıcından, günümüze dek 500 yıl kadar sürmüştür. 

Oysa kutsal laştırma prosesi 150-200 bin yıl önceden ilk totemizm kök-

lerinden beri gelişip gelir. Demek tanrıların "Allah" ile tek leşmesinden 

sonra, eski köklere göre çok kısa bir zamanda, kutsal laşma prosesi 

idealizme dönmüş. Biraz daha açarak konumuz açısından işleyelim. 

İbrahim' in düşünce sistemini, yani kendi barbar (komüncül) bey-

nindeki yakıcı, yücelt ip kutsallaştır ıcı gücü ve geldiği top lumun gele-

neklerinin o beyne verdiği zengin-s ıçramal ı çağdaş bir kutsal laşt ırma 

yeteneği , kutsal laşt ı rmada en üstün ve en gerçekçi olanı yaka lama, 



sentez yapma, soyut lama gücünü ve yaşadığı top lumun üzerine çı-

karak onları kavramak la-değer lend i rmek le kalmayıp onlara yön verip 

değişt i rme azmini kavradık az çok. 

Burada İbrahim' in beyni ile geçmiş ile top lum biçimlerinin gelenek-

sel olarak onun beyin aynas ında yansıyanlar ı: Yetenekler i; son olarak 

da kendi çağının komüncül top lumundan ve kendi top lumu dışındaki 

medeniyet: Sınıflı top lum çel işki ler inden yansıyanlar ı kutsal laşt ırma 

sistemi ve yakıcı gücü ile senteze uğratmasını bütünleşt irebi l i rsek 

İbrahim'i anlamış oluruz,. 

1- Temelde: İbrahim' in beynindeki kutsal laşt ırma sistemi ve gücü: 

komüncül yakıcı bir kutsal laşt ırma azmi. 

2- Komün ve Medeniyet güreş ler inden gelen Semit ' ler in: İbrahim 

atalarının ge leneksel kutsal laşt ı rmada üstün sentez lere varma yete-

ğinin İbrahim'e intikali. 

3- Yaşadığ ı top lumun komüncül bir top lumsa l güçte ve az imde olu-

şuyla; 

4- Yaşadığ ı çağın kendi top lumunun ters ine evrense l leşme eşiğine 

gelmiş bir medeniyetler, sınıflı top lumlar ağı içinde o luşunun üstün 

sentezlere yol açabi lecek yaman bir çelişki yaratıcı bir güreş oluşu. 

İşte bu 4 gücün İbrahim' in beyninde bütünleşerek rahatlatıcı, hu-

zur verici bir senteze veya dengeye u laşmak zorun lu luğunda oluşu: 

Determin izmin bu dört koldan işleyerek kendisini ifade edecek bir elçi 

seçmesin in vaktini do ldurması; "Al lah" sözcüğünün altındaki gerçek-

lerin işlevini anlatan temellerdir. "Söy letene bak" deni ld iğ inde, "Al lah" 

bil incinin veya bilinç kabuğunun alt ında yatan ve der in lerden alt şu-

urdan işleyen determin izm temel ler i bunlardır-. 

Burada belki tekrar sayılabi lse de insan beyninin kutsal laşt ırma gi-

dişinin özel bir önem kazandığını hatır lamalıyız. İnsan psikolojisi elbet-

te, top lum biçimleri gel iş imlerinin kişi beyninin aynasında yansımala-

rından gel işim bulur. Ama her beyin doğaldır ki bir makastan çıkmış 

gibi aynı olamaz. Her kişinin beyin aynası ayrı bağlantı larda ve ayrı 

olayların etki leşimleriyle geliştiği ölçüde aynı genel determin izmden 

ayrı ayrı etkilenir ve ayrı sonuçlar çıkarır. Toplumlar da öyledir. Toplum 

biçimleri gel işimleri, aynı temel kanunlara uysa da; aynı zamanda, 

aynı yani bir makastan çıkma üretici güçlerden yola çıkmadıkları; ter-

sine ayrı ayrı coğrafya lardan-teknik ve insan-tarih üretici güçler inden 

yola ç ıkmak zorunda oldukları için ayrı top lum biçimleri gel iş imlerine 

ulaşırlar. Top lum içindeki kişiler veya psikoloji ler de öyledir: Gel işme 

zamanlar ı , coğrafyaları teknikleri aileleri farklı olduğu ölçüde psikoloji-

leri, algılayış ve sentez güçleri; uygulamadaki azimleri ayrı ayrı olur. 

Dolayısıyla kutsal laşt ırma prosesi, bütün top lum biç imler inde ve 

kişi psikoloj i ler inde işleyen bir kanun veya ana kanunlara bağlı geliş-



miş bulunan yan ürün gibi ikincil üçüncül bir kanun olsa da; bu kutsal-
laştırma kanunun her kişi psikoloj isine yansıyışı farklı olacaktır-. 

Bu yüzden top lumlarda, s ıradan insanlardan ayrı lan üstün yete-
nekte kişilerin kendi l iğ inden peydahlanıverdiğ in i veya zuhur ettiğini 
görürüz. Bu, komüncül top lumlarda olanaksız kalır. Temelde kişinin 
psikolojisi komün top lumunda da ayrı ayrı gel işse de komünün kan-
kardeş-eşitci l s istemi kişinin s ivr i lmesine izin vermez. Kişinin ayrıca-
lıklı adları bile bu tür ilkel top lumlarda zamanla gelişmiştir. Kişi ko-
müncül top lumlarda adeta si l inmiştir veya var o lmamış gibidir. Oysa 
iki ayrı anne babadan olması bile kişinin ayrıcal ığını maddi temel lere 
bağlamış olur. Sınıflı top lum, medeniyet gel işt ikçe o temel ler alevlenir 
veya yağmur yemiş çorak toprak gibi kabarıp hiç görü lmedik, şaşırtıcı 
f i l izlerini veriverir. Tefec i-bezirganl ık, öylesine derin temel lere tutu-
narak ve bin yıl lar boyunca içlere işlemiş kollektif emek gelenekler in i 
adım başına imha ederek f i l iz lenip kök leşmek zorunda kalmıştır-. 

Tabii sınıflı top lum gel işt ikçe bu özel mülk gidişinin antitezi de 
sosyal sınıflar içinde ge l i şmeden edemez. Ve top lumcul gelişimi, kişi 
mülkü gidişine karşı savunacak yetenekler veya dehalar da ge l i şmek 
zorunda kalır. Ve aynı gizli kalmış temel lerden bek lenmedik biç imde 
tek tük de olsa fışkırırlar. 

İşte antik Peygamber ler bunlardır. Marks-Engels ler in gibileri de bu 
gidişin yani top lumcul savunuşun modern yansımalarıdır. Ant ik ta-
rihte çıkmış olsalardı şüphesiz ki kutsal laşma prosesine girdikleri ki 
modern çağa rağmen onlara karşı da gizl i-açık tap ınç laşt ı rmalardan 
geri duru lmamamışt ı r . Onlar ın kitaplar ından bir adım geri yeni bir şey 
söy leyene karşı, kutsal kitapların dayat ı lması gibi "Kapital in dayatıl-
ması; veya içtihat: yorum ve yeni gidişe yeni uyum yolları kapatmış 
ama içten içe boyuna eski şeriat kurallarını arkadan hançer leyen bir 
gidişi tut turmuş din bezirganları gibi her şey kitapta yazılı; yeni yo-
rum arayan kafirdir" tabusunun boğucu bir saldırı haline getir i lmesi 
ve onun alk ış lanması kutsal laşt ı rmanın ne denli iliklere işlemiş derin 
kökleri o lduğunu anlatır-. 

Sadece bunu an latmakla kalmaz. Gerçek Peygamber ler in, İbra-
him ve Muhammed' le r in ne kadar uzun zaman sonra ve ne kadar az 
çıkabildiğini ve çıkabi leceğini de anlatır. Ve giderek bu tür önderler in 
çoğalması beklenirken, azalan; hatta yok olan bir diyalekt ik çizgi izle-
mesi de ayrıca üzerinde durulması gereken bir uyarıdır. 

Bu yüzden determin izm, çıkardığı bu ender beyinleri, el ler inden 
ge len i-ge lmeyeni yapt ı racak bir güç ve azimle donatır. Ki yerleri dol-
durulabi lmesi için gerekli o lacak bilinç sentezleri ve biçimleri bir an 
önce kendi zamanlar ında bu önderler taraf ından hazır lanabi ls in. 

Doğada ve toplumda evrimin kendi determinist akışında yeni bir 
aşamaya geçiş için gerekli keşifler için geçen zaman ve emekler, insan 



hafsalasının, zeka ve aklının hayal edebileceği ve alabileceği bir sıçrama 

değildir. Bunun kanunlarını kavrasak bile, anlatılması gerçekliğin yanın-

da çok yavan kalır. Evrim, insan toplumunda bu tür önderler çıkarmaya 

başladığından beri artık kendi gelişimini ve keşiflerini bu tür elçilerine 

yaptırmaya, kendisini ifade etmeye başlamıştır. Bu yüzden bu tür ön-

derlerin yaptığı "keşi f ler" için gereken zaman, hazırlılık, emeklerin biraz 

olsun anlaşılmasıyla evrimin kendi iç sıçramaları için yaptığı doğal "ke-

şiflerin" kıymeti biraz olsun anlaşı lmaya, bilince çıkmaya başladı. 

"Keşif", evrim içinde doğal yoldan olsun, evrimin dil lendiği tem-

silcileri olan önderler in "keşi f ler i" olsun bir kez ortaya çıktı mı, gerisi 

kolay gelir. Elbette o denli kolay değil, ancak keşif bir s ıçrama tahta-

sından öte, yeni bir çağı anlayıp gel iş imine ayak uydurabi lecek hemen 

bütün temel araç-gereçler i yaratan bir üreteçtir. Veya determin izmin 

kanunlar ından birisidir ki, onu ele geçird iğ imizde, evrimin belirli hal-

kaları, çağları bilince çıkmış, uyum yapma kolaylıkları kazanı lmış olur. 

"Doğum sancı lar ının ı l ımlandırı l ış ı" dediğ imiz şey ancak bu temel ler 

ele geçt ikçe mümkün olabilir. 

İşte "Allah"ın keşfinin, evrimin gelişimi icabı ve determin izmin sezi-

altşuur der inl ik ler inden bir ikerek gelen şiddetli ve çok yönlü dürtüleri 

sonucu olarak geliştiğini her yönüyle kavradığımız ölçüde, Al lah' ı-Pey-

gamberler i ve Kitaplarını kavrayabil ir; evrimin bütünlüğünü bir adım 

daha bilince ç ıkararak kurmuş oluruz. 

Mesele A l l ah-Peygamber-K i tap üzer ine" A te i zme" veya " la is i zme" 

hizmet eden rasyonal izmden ç ıkamamış bir şeyler ç iz ikt irmek değildir 

elbette. Bunu çoğu uzman sezer ve konunun i l l izyonundan yakasını 

kurtaramaz ama menfaatler i yüzünden rasyonal izmi de aşamaz. 

Meselenin asıl stratejisi; veya her keşfin kendi l iğinden gelen asıl 

stratejisi: Evrimin bütünlüğünü kuran basamaklar ın hangi ler ine kar-

şılık geldiğini (tekabül ettiğini) buldurup koydurmaktır-. 

Öyleyse bu tür emekler, doğanın ve top lumun gidiş kanunları 

önünde, içerisinde kavranıp yerli yerine yer leşt i r i lemedikçe zayi ol-

maktan kurtulamazlar. 

Özet le koyduk: Kutsal laşt ırma prosesi hemen bütünüyle top lumsal 

evrimi kapsayarak gelişir. "Al lah" keşfi ise, bu gidişin sadece zirvele-

şeceğinin ve daha hızlı bir gidiş ile sönümlen ip yokolacağın ın haberci-

si olur. Çünkü tanrı lar çağı, tek Al lah ile kapanmıştır. Bundan sonrası, 

evrensel ölçülerde tek Al lah' ın, her Al lah' ın gününde denenerek-s ına-

narak hazmedi l ip yeni bir kutsal laşt ırma halkasına geçilmesidir. Ama 

artık kutsal laşt ır ı lacak son şey Al lah ise, prosenin sonuna gelindiği 

için o da aşı lacak ve prose başka top lumsal bir ihtiyaca kayacak fakat 

son duruşmada bilince ç ıkar ı lmaktan başka kaderi kalmayacaktır. Bu 

satırlar ve benzerleri prosenin sonuna geldiğimizin bir işareti veya 

ifadesi sayılabil ir 



4- T A N R I S A L L I Ğ I N T R A J E D İ S İ VE İBRAHİM 

Tanrısal l ık hiçbir zaman sonuna dek evr imin karşıtl ığını tutamazdı . 
Tersine her tanrısal l ık, evr imin belirli aşamalar ında evr imin sembo lü 
-temsi lc is i- bir çeşit tercümesi veya yans ımas ı olarak ortaya çıkmış, 
görevi bitince de yeni bir tanrısal halka taraf ından o lmamışa döndü-
rülmüştür. Baki olan elbette evr imin kanunlarıdır. Kutsal laşt ırmalar ve 
tanrı lar geçicidirler. Bu yüzden de tanrısal l ık lar ın trajedik resmi geçidi 
yaşanır gibi durur. 

Oysa trajedi, insan top lumunun evr imine aittir, tanrısal l ıkları ya-
ratan da, yok eden de, determin iz imin ta kendisidir. Evrimin akışın-
daki trajik dönüşümler; z ıddına at layarak gel işen kavşaklar top lum 
biçimleri gibi tanrısal l ıkları da yerle bir eder. Evrimin kontenjanındaki 
trajediler, bir bir top lumlara ve tanrı lara yansırlar. 

Bugün tapı lan bir tanrı, ağaç veya hayvan, yarın yeni bir çağı (gö 
çebelik) ile birlikte kesilip gider kurban yemeği veya süsü, eşyası 
olur: Seleksiyon... 

Tanrı krallar ve tanrı evleri yeni bir tar ihse l devr im ile gelen yeni 
bir tanr ısa l l ık halkasıy la yok edil ip yer ine yeni ler i a lk ış lanır ve tapınç 
görür ler: 

"Kral öldü!! yaşas ın kral!"... 

As l ında bu insanlığın kendini sürekli inkar eden bi l inçlenme ba-
samaklarıdır. Kendini inkar etmiş gibi dururken kendisini bu lmak için 
yeni basamaklara t ı rmanış ı ve eskisini inkar edişidir. Son duruşma-
da karşısında kendis inden ve kendisinin çıkageldiği doğadan, evr imin 
bütün lüğünden başka bir şey bulamadığı zaman, tanrısal l l ığ ının tra-
jedis in in kendi t rajedis inden başka bir şey olmadığını anlayacaktır. Ki 
bu evrimin gidiş inden veya insan halkasına yans ıy ış ından, seleksiyon: 
e leş imden ibarettir. 

İnsan top lumu elene elene biçimlerini değişt i rmiş veya başkalaşa-
rak kendisini ve doğasını bilince çıkarmış; kendisini güden kanunları 
ele alarak "uyum"unu bi l inçlendirmiş olacaktır-. 

İbrahim, bunun en tipik örneğidir. Kendisi göçebe barbar olduğu 
halde; yani hemen insan top lumun ilk halkalar ında bulunduğu halde 
kutsal laşt ırma prosesinin son halkasına geçiş yapar. Çünkü bil inçlen-
me, soyut lama yeteneği, çağlar la gel işmiş; duru beyinlere bu olanağı 
vermiştir. Kutsal laşt ı rmanın sonu da yeni çağ ve kuşaklarla böyle ge-
lecektir. Top lum biçimleri başkalaşt ıkça, bilinç yeni aşamalara kavu-
şacak, evr imin kanunlar ına ulaşılacaktır... 

Konumuzu kutsal laşt ırma prosesi içinde, onunla nası l-neden bağ-
lantıl ıysa öylece ele a lmaya çalıştık. 

Kutsal laşt ırma prosesinin ortaya çıkışı, üzerinde ayrıca durulma-
sı ve prosenin ilk gel işimleri ayrıca iş lenmesi gereken derinl ikler ve 



boyutlar taşır. O köklere g i rmemeye veya konumuzla ilgisi kadar, 

bağlantı larını yeri geldikçe tekrar layarak ortaya koymaya çal ış ırken 

konumuzdan uzak laşmadan o köklerin önemini işaret etmeye özen 

gösterdik.. 

Y ine de burada kısaca, ilkel komün insanının kutsal laşt ırma gidişiy-

le, İbrahim' in kutsal laşt ırma gidişi arasındaki bağlara özel örnekler le 

değinerek, "Al lah" keşfinin doğal bir prose sonucu o lduğunu gözlere 

bir daha batırırken; o köklere ne denli yakın bu lunduğumuzu ve ayrı-

ca bil inçlere ç ıkar ı lmasının önemini de vurgu lamış olacağız. 

Tarih öncesi (Morgan' ın Komün) bilimi olmaksız ın, yani Vahşet ve 

Barbarl ık Çağlar ının tasnif i yap ı lmadan "Dinin ve Folklor'un Kökler i" 

ayd ın lanamaz. 

James. G Frazer, öyle bir tasnife g irmeksiz in veya o tasnif in değe-

rini an lamaks ız ın "Dinin ve Folklorun Kökleri"ni ayd ın latmaya girişir. 

Derlediği gelenekler, kayda değer bir bir ikim hizmeti olur. Yorum-

larındaki konfüzyonizm, kafa karışıklığı bir kenara bırakıl ırsa, derledi-

ği belgelerle; Morgan (Komün) Bil imiyle tasnif edi lerek kutsal laşt ırma 

prosesine ve kanunlar ına ışık tutulabilir. 

Başından beri ele aldığımız ve göstermeye çalıştığımız gibi, dinin 

ve folklorun kökleri, yüzeysel bir kültür olayı olmadığı araşt ırmalara 

çeker. Ancak olayı sadece din-folklor gibi kültürel çapta tepe taklak ele 

a lmaktan kurtulamadıklar ı; temeldeki üretici güçler gelişimi sürecin-

den kopardıkları top lum biçimleri gel iş imlerini, kaba ve önemsemeden 

seziyle teğet geçtikleri için, sosyal-kişisel sebeb köklerine ve kanun-

larına ulaşamazlar. Zaten öyle bilinçli çabalar ından da söz edi lemez. 

Ancak temell i kanunların din-folklor gidişini güttüğünü sezmeden ya-

pamazlar; konunun büyüsünden kurtulamayış lar ı bu yüzdendir. 

Oysa din, folklor deni len oluşumlar, modern çağın son aşamala-

rındaki aldatıcı zayıf lamış görüntü ler inden yola çıkı larak "Kül türe l " 

uçuculuk içinde yo rumlamaya ge lemeyecek kadar, insan top lumunun 

en eski, en uzak maddi temel ler inden kaynak almış ve nüfuz etmiş 

gelişimlerdir. 

Komün'deki bütün Kan'ların totemler i vardır. Totem: Ata tanrıdır. 

Ve bütün kanlar kardeştirler. Totemler: Ata tanrı lar da kardeştiler. 

Komün kankardeş toplumdur. Atatanrıc ı l ık, komünün kankardeşl iğ i 

temel ler inden, cinsel yasak lardan çıkagelirler. Totem, cinsel yasak-

ların yarattığı bir sentez olduğu halde sanki totem, ata tanrı komünü 

yaratmış gibi algılanır. Çünkü komün kanları, her kişisinin ve topye-

kün Komün'ün üzerine to tem inancını geçirmiş; ruhunu-beynin i totem 

inancına bağlamıştır. Totem; çoğunlukla hayvan, bazan kayın-meşe 

gibi ağaçlar-bitki lerdir... 



Totem kutsal laşt ıkça, her kan bir toteme bağlı olduğu için, totemi 

temsi l eden bitki ler-hayvanlar, giderek topyekün doğa, renkleriyle, 

sesleriyle herşeyiyle kutsallaşır. 

Bu kutsallaşma komünden ayrı bir şey olarak algılanmaz; totemin 

çocukları kan teşkilatları olduğu için, kan'lar topyekün komün ve ko-

müncül yaşam: Dil-düşünce-üretici güçlerin tamamı, kutsallık yansıma-

sından payını alırlar. Bir komün içindeki yavru kan'ın (totemin) çocuk-

ları, başka bir kanın ve totemin kankardeşi, aynı zamanda ağabeyi-

kızkardeşi-amcası-dayıs ı-halası-teyzesi-annesi-babası ve benzeridir. Bu 

yüzden, totem her kanda kutsal bir parça olur. Ve bu inanç yaşanır. 

Böylece tanrılar ile çocukları birlikte kan kardeşi olarak yaşar giderler. 

Fakat komün doğal canlı bir organizmadır. Bütün üretici güçler di-

namizmi, komüncül çekirdek içerisinde der lenmiş de olsa, komünü; 

atomun belirli koşullar altında parçalanışı gibi parça lamak üzere ku-

rulmuş işlemektedir. Üretici güçler gel işt ikçe, komün, vahşet çağının 

ilkel avcı l ığ ından aşağı barbarl ığa; sonra orta barbarl ığın sürü eko-

nomisine ve yukarı barbarl ığın kentçil tar ımına ve nihayet medeniyet 

denen sınıflı top luma sıçrayacaktır. 

Bu gidiş içerisinde, kutsal laşt ırma da; ata tanr ı lardan, yavaşça li-

derleşen kadın: Ana tanrıya, sonra baba tanrı lara geçiş olur. Ama 

totemden kolayca kopulamadığ ı için ana tanrılar, totem: Ata tanrı 

olan bitki ve hayvan tanrı ların ruhlarını, güçlerini a lmak üzere onların 

post lar ın ı-tüyler in i-yapraklar ını takınırlar; kanlarını içerler; renklerini 

sürünürler. Baba tanrı lar da aynı yoldan geçerler. Hem totemin hem 

ana tanrı ların güçlerini, ruhlarını kazanmak için hayvan-bitk i-kadın 

kılıklarına girerler... 

Üretici güçler gel işt ikçe, kutsal laşt ırma, toplumsal gel iş ime paralel 

olarak gökleri fe thetmek üzere gökselleşir... Çoktanrı lar, ile totemiz-

min aş ı lmasında olduğu gibi, yeni koşul larda çaresiz leşt ikçe, hiçbir 

derde deva olamadık lar ı anlaşı ldıkça tektanrıc ı l ık, evrense l leşmeye 

paralel olarak gelişir... 

Kutsal laşt ırma gidişi son halkası olan tektanrı: Al lah sistemiyle, ilk 

halkası olan totemizm: Ata Tanrıcı l ık arasında elbette büyük anlayış 

farkları bulunur. İnsan beyni, düşüncede soyut lama: Sentet ik bellek 

edinerek yaratıcı düşünce lere ulaşmayı geliştirmiştir. Oradan idealiz-

me ve tarihsel maddeci l iğe geçiş zor olmayacaktır-.. 

Ancak, insan top lumunun kendi yaşadığı moment i , her şeyiyle yü-

celt ip-abartt ığı bir gerçekliktir. Çıkar ve amaçlar ın ı , yakıcı cazibesi ve 

ruhun bütün hücreleriyle bunlara kayışı başka bir sonuç veremiyor 

ilkin. Yaşanıp hazmett ikçe, olaylar, yaşanan moment; an ve çağ ger-

çeklik boyutlarıyla kavranabil iyor. Bu yüzden tektanrı aşaması , ihti-

yaçlar, tarihsel devr imler ve tefec i-bez irganl ığ ın evrensel gel işimi için 



veya bi lmeden altşuur ile sezi lerek içine girilen çağın cazibesi o denli 
güçlü olmuştur. Ki o aşamanın ideolojisi olan "Al lah" sistemi de buna 
paralel olarak, eski tanrı lara kıyasla, onları gö lgede b ı rakmak ne ke-
lime, onları yok etmek, o lmamış saymak üzere her şeyin, top lumun 
ve doğanın (gerçekler in) çok üzerinde "Yüce"leştir i lmiştir. Bu İbra-
him ve Muhammed zaman ındak inden çok farklı bir "Yüce"liktir. Ki O 
yüce l t im kaçını lmaz olarak doğa ve top lum gerçek ler inden koptukça 
kendi sonunu da hazırlamıştır. Tefec i-Bez i rgan medeniyet ler in evren-
sel çağının Allah'ı bu yüzden İbrahim Musa-İsa ve Muhammed çağı-
nın A l lah ' ından çok ayrılır. Kapital izm laisizm ile evrensel bezirganl ığın 
Al lah' ını dünyevi ikt idarından alaşağı etse de göksel iktidarına pek do-
kunmadığı için, O gerçek lerden koparak sonuna dek doğa ve insanüs-
tüleşmiş bezirganl ığın Al lah yücelt imi, büyük sansürü katmer lendir ip 
kutsal laşt ırma prosesinin kavranışını büyük ölçülerde engellemiştir. 
Modern çağın en verimli 19. yüzyı l sonlar ında ve 20. yüzyı l tümlü-
ğünde bile, o skolastik ve metafiz ik "Yüce" leşt i rmenin sinsi işleyişi, 
düşünen beyinleri z incir lemiş, kutsal laşt ırma gidişinin aydınlat ı lması 
ertelenmiştir. Ama gereken birikim veya sentez için yeterl i hazırlık en 
az bir asır boyunca b i lerek-bi lmeyerek tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sıra tasnif; sentez için gereken sabır ve kahrı göze alacak başların 
çıkıp pratik yolu örgüt lemes ine gelmiştir. 

Bu tasnifte göze çarpan ilk olgu: Sansürün derinliği ve çapıysa, 
hemen onun içinde ona nüfuz eden ikinci olgu: Büyük sansürün yarat-
tığı, kutsal laşma prosesinin ilk halkası: "Totemizm" ile son halkası olan 
"Allah" gel iş iminin arasının do lduru lamaz veya bağlantı larının kurula-
mayacak derecede birbir lerinden koparıl ıp farkl ı laştır ı lmış oluşudur. 

Oysa ilk halka, son halkanın temelidir. Veya aynı temel le rden yola 
çıkarlar. Bu açı lardan birbir ler inden binlerce, hatta onbinlerce yıl uzak 
ve kalitece farklı olsalar da o denli birbirlerine yakın ve aynı konulara 
bağlıdırlar. 

Bu ayrıca, başl ıbaşına ele al ınması gerekli temel l i konulardan biri-
sidir. Burada konumuzla ilgisi kadarıyla kutsal laşt ırma prosesinin hal-
kalarının nasıl birbirlerine yakın ve bağlı o lduğu gözlere batırılacaktır. 
Ki İbrahim' in "Al lah" keşfininin veya benimseyiş in in doğall ığı bu açı-
lardan kavranabi ls in. 

Tanrısal l ığın çoktan göksel leşmiş bu lunduğu Mısır medeniyet inde 
Firavun'a şu sıfatlarla dua edilirdi. Çünkü o tanrısal l ığ ın bedenleşmiş 
sembolüydü: 

"Gökler in Sahibi, yeryüzünün, güneşin ve tüm evrendeki yaşamın 
sahibi, zamanın sahibi, güneşin hareket inden karar sahibi; "Haşatın 
yaratıcısı, refahın tanrısı ölümlülerin yaratıcısı ve yapıcısı, insanlara 
ruh veren, tanrılara yaşam veren; "Göklerin tutucusu, yeryüzünün 
eşiği, "Her iki dünyanın (yerin ve göğün) dengecisi" "Zengin armağan-



ların sahibi, ürünleri büyüten..".. Bu sıfatlar, ilkel komün insanında ve 
to temizmde bulunmazdı , çünkü ilkel insan henüz bu kadar soyut bir 
fikir gel işt irme yeteneğ ine ulaşamamışt ı . Ve bulunduğu top lum biçimi 
henüz, somut-gördüğü- iş led iğ i , deyim yer indeyse gündel ik bellek ile 
düşünüp o derece de soyut lamaya elveriyordu. 

İbrahim ve top lumu da Muhammed ve top lumu da, ilkel komün 
top lum biç imler inden henüz ç ıkmamış lard ı . Ama Mısır'da görülen bu 
soyut lamanın da üzerinde bir senteze ulaşmışlardı. Neden? 

Çünkü yaşanan çağ evrenci l l iğ in kapısını çalmış; medeniyet ler ar-
tık, somut ilişkilerle birbirlerini masal a lemler inde ve karanl ık lar ında 
değil, t icaret il işikileriyle tanıyorlardı. Bu en ücra köşedeki barbarı 
bile akı l landır ıyordu. Oysa İbrahim, medeniyet ler kavşağı Fil istin'de 
Muhammed, giderek yıldızı parlayan güney t icaret yolu: Şam-Yemen-
Umman çizisi üzerindeydi.. . 

Demek düşüncede yöre kadar evren iletişimleri de önemliydi . Buna 
kısaca: "Çağ" demek yer inde olur. Çağı neyse insan düşüncesi de o 
icaplarında olurdu. 

Ama bütün çağlar bir tek top lumsal evr imin kanunlar ına uyarlar-
dı. Çağ'ları ne denli birbir i ler inden ayırsak veya öyle gibi dursalar da 
hepsi birbir ler inden çıkmadırlar. 

Şimdi yukar ıdaki Mısır Saltanat ın ın anılışı sıfatlarının tektanr ın ın 
İbrahimce, Muhammedçe gel işt ir i lmiş sıfatlarına şaşırtıcı bir benzer-
likle uyduğu üzerinde kutsal laşt ırma mekan izmas ı bak ımından dura-
lım biraz. 

1- "Her ki dünyanın (yerin ve göğün) dengecisi" Kur'an'daki ko-
nuyla ilgili ayetler hatırlansın; konu sadece gel işen bilgiler ve akıl 
(evrenci l ik eşiğindeki çağın) ışığı alt ında biraz daha, pratik ç ıkarlar ına 
yükse lmes ine paralel olarak felsefi leşmiştir. 

2- "Zengin armağanlarının sahibi, ürünleri büyüten, hasatın ya-
ratıcısı, refahın tanrısı, insanlara ruh veren , tanrılara yaşam veren, 
zamanın sahibi, güneşin sahibi, tüm evrendeki yaşamın sahibi... " Bu-
radaki aşamada , henüz pratik çıkarlar, lokal-yöresel medeniyet ler 
aşamas ından ç ıkmadığı ölçüde; kutsal laşt ırma, İs lam çağındaki kadar 
sınırsızl ığa, göksel l iğe veya enginl iğe u laşamamaşt ı r; Mısır medeniye-
tinin yaşant ıs ın ı hatırlatır: "refahın tanr ıs ı " "hasat ın yaratıcısı ürünleri 
büyüten", "zengin armağanlar ın sahibi"; daha dar pratiklidir. 

Ama yine de soyut lamada eng in leşme basamak konulmuştur: 
"tüm evrendeki yaşamın sahibi"... 

Kutsal laşt ırma prosesine boylu boyunca g i rmeden, pratik amaca 
ve amaç ve düşünce yakınl ığ ına değ inmek için bir de ilkel top lum, 
komün insanının tanrısal düşünces in i kısaca hatır latal ım: 

Doğu Afr ika 'da Wanika lar 'da ağaçlar, özell ikle de her hindistan 
cevizi ağacı kutsallaştır ı ldığı ölçüde, korumaya-saygı görmeye hatta 



belli ö lçülerde tap ınmaya hak kazanmışt ı . Bir hindistan ceviz ağacının 
yok edi lmesine "Ana Katil l iği" gözüyle bakılırdı. Çünkü kadın ana ola-
rak kutsal laştır ı lmış veya analık gelenekler i aş ı lmamış o lduğundan, 
ağaç verimli l iği ananın verimli l iği ile özdeşleşt i r iyordu. 

Burada ağaç tanrı veya kendi komün geleneği ölçüler inde kutsal-
laştırı lmış ağaç, her türlü korumaya al ınacak; O'nun meyveler inden, 
doğadaki denges inden, yarattığı evr imsel ver iml i l ik lerden; toprak-ot-
böcek-kuş ve ilh... gölgesine dek her türlü ver iml i l iğ inden yararlanır 
hale getirilmiştir. 

Nitekim "Altun Sahili zenci ler i" bazı yüksek ağaçları kutsallaş-
tırmıştı: "Bu ağaç lardan herhangi biri kesilirse yeryüzündek i bütün 
ürünlerin yok olacağına inanır lardı" 

Avrupa 'da barbarl ık çağlar ında ağaca tapınç alabi ldiğince yaygın 
idi. Çünkü Avrupa son buzul çağından sonra tümden her çeşitten or-
manlarla kaplanmaya başlamıştı. Ve hala Avrupa köylüleri içinde, bi-
zim Türk köylerinde de görülen türden, ağaç dalının ürün ver imini 
artt ıracağına inanı lması bu Ağaç-Tanrı ge leneğ inden gelir. 

Romalı lar imparator luk günler ine dek İncir Ağac ı 'na taparlardı. 
"O'nun gövdesinin kuruması bütün kente dehşet sa lmaya yeterd i " 

Demek ilkel insan da, medeni insan da pratik yaşam olanaklar ı-ç ı-
karları için; Tarihsel görevleri veya çağlarının dayattığı gel iş imler icabı 
kutsal laşt ırmalarını geliştirip zenginleşt ir iyor lardı . 

Bu açıdan bir kez insan beyni kutsal laştırma prosesine girince, top-
lum biçimleri geliştikçe, ister istemez tarihsel görevlerinin gel işimine 
göre, çağının icaplarınca, kutsallaştırışını, o görevlerden aldığı deter-
minist uyarılarla yeni bir halkaya ulaştırıyordu; daha doğrusu, çağının 
gidişini, görevlerini kutsall ık içinde yorumlamak geleneğiyle dopdolu 
olduğu için, yeni görev yeni bir kutsal laştırma halkasını gel işt ir iyordu. 

Frazer'in de dikkatini çektiği gibi, ki dikkat çekmemes i olanaksız-
dır, din "pratik ihtiyaçlarla sımsıkıca bağlıdır. Sadece kutsal laşt ırmanın 
ilk halkalarıyla bu gerçekl ik ne kadar göze batıyorsa; son halka da 
incelip göksel leşt iği için o denli seç i lemez olmuştur. Oysa dövüşler 
hep "cennet uğruna" verilir. 

En akıll ıca, hiçbir çıkar gözetmeden insanl ık-doğa hayrına mana-
sında "Allah Rızası için" yapı lan döğüşlerde ve yaşamda bile pratik 
çıkarlar göze batmadan edi lemez. 

Fakat doğa ve toplumun gidiş kanunlarına, onları bilince çıkarıp uyum 
yaparak yaşamak dengesine veya determinizme doğru yaklaşıldığı; bi-
l imsel bir proseye doğru dönüşüme evri lmenin eşiğine gelindiği besbel-
lidir. Bu yüzden pratik çıkarlar, ilk halkalardaki kadar göze batmaz. 

Oysa evr imin kanunlar ına uyulduğu zaman bile bu, insanlığın en 
geniş, en doğru pratik çıkarları için yapıl ır ve yapılacaktır. Bundan 
daha doğal bir şey olamaz. Çünkü ister din olsun, ister gerçek bilim 



olsun, her gerçek teori pratik içindir. Ve pratikten çıkagelir, pratiğe 
dönmek mecburiyet indedir. Başka türlü yaşayamaz. . . 

O halde, top lum biçimleri gel iş iminden kopuk, soyutlaşt ır ı lmış bir 
din ve folklor kökleri aramak beyhude ve kafa karıştırıcıdır. As lo lan 
top lum biçimleri gel iş im kanunlarıdır. O kanunların gidişiyle başkala-
şan din ve folklorlar, yine o kanunların ışığında aydınlanabil ir ler... 

Pratik çıkarlar ile Tanrı çeliştiği zaman inançsızl ık veya başka tanrı 
aramak; eski tanrıyı kesip atmak, yenis ine geçmek olağan bir gidiş-
tir. Ve ilk halkalardan sonuna dek böyle; pratik çıkarların başkalaşı-
mıyla geçilir. 

Kutsallaştır ı lmış Krallar veya Tanrı Krallar'ın işi bu yüzden kolay 
değildir. En küçük hareketleri doğa ve toplum dengesini bozacağı inan-
cıyla zapturapt altına alınır. Halkının pratik çıkarlarına ters düştüğünde 
yandığı gün olur: Mısır-Japon kralları örnektir. T ırnaklar ı-saçlar ı kesil-
mez, y ıkanması , uyuması-yemesi içmesi bile kontrol altındadır 

Tabii bu genel l ikle komün gelenekler in in üstün olduğu medeniyet in 
ilk aşamalar ında geçerlidir. Kral top luma uymak zorundadır; toplu-
mun çıkarları için vardır. Bu yüzden bu tür önderler tanr ı -peygamber 
olsalar da sadece top lum tümlüğünün sembolüdürler. Bu temell i ger-
çek her zaman pratikle çıkarlarla güdü lmek zorunda kalır. 

Kutsal Kral, medeniyetlerin çürüyüş, çöküş aşamalarında halkının 
üstünde bir despot kesilir. O zaman egemen sınıfa; tefeci-bezirgan ve 
derebey sultasının çıkarlarına uyan kutsal kral toplumuna despot ke-
silmiştir. Fakat saltanatı bu kez iç savaş ve tarihsel devrimlerle tarihin 
mezarlığına kaldırılır. Genell ikle kutsallaştırma halkalarının gelişimi veya 
başkalaşımı; yeni bir halkaya geçiş, bu altüstlükler içinde olur. Çünkü 
tarihsel devrimin şefi yeni bir pratik ihtiyaçtan, üretici güçler gelişiminin 
dayatışından doğan bir teorik yaratış içinde olur. O teorik yaratış, an-
tik tarihte daima ya kutsallaştırma halkalarından birisine karşılık düşer 
ya da benimsenen bir kutsallığın yeniden canlandırıl ıp pekiştiri lmesinin 
sembolü olur. Bu yüzden antik tarihin her yanına mistisizm sinmiştir. 

Demek kısaca kutsal laşt ırma halkalarının birbir lerinden çıkageli-
şi de pratik ihtiyaçların başkalaşmasıy la ve bu da genel l ik le tarihsel 
devr imle olur. 

Çoktanrıc ı l ıktan tektanr ıya geçiş de bu yüzden, pratik ihtiyaçlara 
karşılık veremeyen çoktanrı lar ın, asl ında tefeci bezirgan medeniyet 
çürümüşlükler in in; çağın pratik ihtiyaçlarını karşı layan tektanrıcı: Ev-
renselci bir tar ihsel devrim teorisi (İbrahim) ve İslam Tarihsel Devrimi 
pratiğiyle ortadan kaldırıl ışıyla olur. 

Ancak bu gidiş içinde, düşünen başları sarsan bir trajedi göze 
çarpar. 

Bu Tanrı lar ın trajedisi veya Peygamber ler in giderek önderler in tra-
jedisi gibi durur. Ama hepsi determin izm icabı ve hatta determin izmin 
kendisidir. 



Determin izmin veya evrimin trajedisi olur mu? 
Evrim son duruşmada "mut lu son" ile mi bitecektir? Bunu hiç kim-

se ve hiçbir gerçek garanti edemez. Güneş s istemimiz le birlikte geze-
genimiz in bir gün kararıp yokolacağın ı bil iyoruz... 

Hoş, "mut lu son" ile bitse bile, evr imin akış diyalektiği hep alabildi-
ğine zıddına ata lamalar la geliştiği için, insanoğlu evr imin diyalektiğini 
te rcüme ettikçe bir trajediyle karş ı lamışçasına şaş ı rmadan, sev inme-
den ve üzü lmeden, gözyaşı dökmeden edemez. . . 

Şüphesiz ki evr im içinde, sınıflı top lum berzahı önemli bir bil ince 
ç ıkarma musibeti olarak çok kısa bir süreç olarak yer alacaktır. Ancak 
evrimin bu kısa berzahı, her zaman insanlık tar ih inde bir trajedi ola-
rak an ı lmaktan geri duramaz. 

Bu açıdan tanr ı la r -Peygamber ler-önder ler trajedisini, determiniz-
min trajedi ler inden bir yans ıma olarak ele a lmak, skolast ik ve meta-
fizik beyinleri biraz olsun ayılt ıcı-uyarıcı terapi yer ine geçebilir. Hiçbir 
tanrı sonuna dek evr imin kanunlar ının yerini tutamaz; tutamadığ ı için 
de sil inip gitmişlerdir ve evr imin yüce kanunları ve işleyişi karşısında 
tu tunamay ıp silinip gideceklerdir. 

Tanrılar, Peygamber ler ve nice önderler, ancak evr imin determi-
nizmine uydukları, onun temsi lc is i , sembolü olabildikleri ö lçüde top-
lumlarda tutunabi lmişlerdir. Yaşanan çağ, yeni bir çağ ile kapandıkça, 
yeni bir kutsal laşt ırma halkası eski tanrısal l ığı silip götürmüş; olma-
mışa çevirmiştir. 

Yani Evrim, Tanrısal prose ile çelişir durur. Veya tanrısal l ık, evrim 
ile çelişkisini derinleşt irdiği zaman, Tanrı lar ın boyunlar ın ın vuruluş 
çanları ça lmaya başlar; artık tanr ı lar-Peygamber ler-k i tap lar veya ön-
derler evr imin gidişine ayak uydurmuyorsa, determin izmce e lenecek 
demektir. 

Mıs ır-Japon-Afr ika ve benzeri tanr ısal l ık larda bu trajedi, çok has-
saslaştır ı lmış, adeta kastlaştır ı lmış olduğu için evr im ile olan çelişkiyi 
rahatça açık eder: 

"(Kralın) kişiliği, deyim yerindeyse, doğanın hareket merkezi ola-
rak düşünülür, güç çizileri bu merkezden göklerin dört bir yanına ya-
yılır; öyleki, onun şu veya bu hareketli, başını çevirmesi, elini kaldır-
ması, doğanın herhangi bir parçasını anında etkiler ve ciddi biçimde 
huzursuz eder. O dünyanın dengesinin bağlı olduğu destek noktası-
dır; onun tarafındaki en küçük düzensizlik hassas dengeyi bozar. Bu 
yüzden, hem kendisinin çok dikkatli olması, hem de ona çok dikkat 
edilmesi gerekir." 

Japonlar ın kutsal Mikado'su veya Dairi'si buna tipik örnektir: "..Be-
deninin her parçası öyle kutsal sayılır ki, saçını sakalını ya da tırnak-
larını kesemez." "Uyurken temizleyebilirler."... 

Mısır kralları için de aynı şey geçerl iydi: "(Sadece kamu hizmeti 
saatleri değil) yürüyeceği, yıkanacağı, karısıyla yatacağı, kısaca ha-



yatında yapacağı her hareketin saatleri önceden saptanmıştı." "Yiye-
bileceği tek et dana ve kaz etiydi, içeceği şarabın ölçüsü bile düzen-
lenmişti." (The Golden Bough... J .G.Frazer) 

Bu hassas duruma soku lmuş tanr ın ın vay haline; ister istemez 
günah tekes inden beter duruma düşecektir. Tarihi o luşun determi-
nizmin seyri değişir değ işmez Tanrı kral suç lanacak, e leşt i r i lecek ve 
değiştir i lecektir. 

Komün gelenekler in in üstün olduğu durumlarda bu Tanrı Krallar, 
tümden top lumun çıkarlar ına tabi oldukları için "eğer kuraklık, kıtlık, 
salgın hastalık ya da fırtına gibi afetler ortaya çıkarsa, halk bu felaketi 
krallarının savsaklamasına ya da günahına bağlar, onu kırbaçla. ya da 
hapisle cezalandırır; hala yola gelmezse tahttan indirir ya da öldürür." 
(Frazer) Medeniyet gelenekler i üstünse tefec i-bez irganl ığ ın insafına; 
çıkarlarına göre oynatı l ır veya alaşağı edilir... 

Tanrısal l ık halkaları b irbir ler inden ne kadar uzak olur larsa olsun-
lar, de termin izmin eleşimi icabı gel işen insan top lumunda dolayıs ıy la 
insan beyn inde: bilinç ve alt bi l incinde olup bittiği için o denli de 
yakındırlar. 

İbrahim ve top lumu göçebe orta barbar aşamada o lduğu halde, 
çağları ve tüm kutsal laşt ırma halkalarını aşarak son halkaya: Tektanrı 
s istemine ası labi lme yeteneğin i gösterir. Eski kutsall ık aşamalar ı böy-
lece beyinde de geriler ve silinir. 

Çünkü aslolan determin izmin e leyerek gidişidir. Top lumsal evrim 
tanrısal halkaları e lekten geçirerek kendi yeni koşullarını: Çağını da-
yatt ığ ında, eski tanrısall ıklar, İ b rah im-Muhammed gibi beyinlerde, 
kendileri ilkel top lum aşamas ında olsalar bile, hükümler in i yit irmiş 
bulunurlar; determin izm yeni bir çağa paralel yeni bir kutsal laşt ırma 
halkasını dayatmıştır. Ve determin izmin dediği olur. 

Yukar ıda andığ ımız örnekte de açıkça yaka layab i l i r i z : Tanrısal l ık 
halkası yaşan ı rken; top lum o tanrısal l ık bilinç kabuğuyla davranır-
ken, determin izmin yarattığı koşul lara ayak uyduramayan tanrısal l ık 
iktidarının sal lant ıya girmesi; bütünüyle determin izmin insan toplu-
munu etki leyip kutsa l laşt ı rmayla işleyen bi l inçalt ından etki leyip kut-
sa l laşt ı rmayla işleyen bilinç kabuğunu yeni bir kutsa l laşt ı rmaya ite-
leyerek gelişir. 

Her şey insan top lumunda dolayıs ıyla insan beyninde olup bittiği 
için, kutsall ığın evrimi, top lumsal l ığ ın evr imiyle paralel olarak gelişir; 
yeni halkalar eski halkaları bast ırarak si lerek kendisine dönüştürür. 

Ama bunu yaparken çok aşırı farklı l ıkları değil, hep arkasını yasla-
yabi leceği, pratik ç ıkarlar ına uygun bir tanrıyı başkalaştırır. 

As l ında tanrı adı alt ında topladığı ve başkalaşt ırdığı şey: Doğa ve 
top lum gidişinin yorumlanışıdır. İnsan top lumu yaşadığı çevreyi ken-
dince yorumlayab i ld ikçe derleyebi lmiştir. Tanrısal l ık lar çağında haya-
tın yo rumu ister istemez tanrı şemsiyesi alt ında yapılabil iyor. 
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Çünkü to temden beri herşeyde kutsal laşt ırma geleneği tu tunmuş 
ve ge l i şmeye başlamıştır. 

Sadece to tem değil, Komün'ü saran doğa ve Komün'ü oluşturan 
her insan, her şeyiyle kutsal laş ıyordu. 

Totem: Bitki veya hayvan ataydı. Kutsal atanın yaşadık lar ı ; do-
ğal or tam ve çocuklar ı; komün de o kutsal l ığın yans ıma lar ı olarak 
kutsaldılar... 

Peru İnkaları, Moğollar gibi güneşi tanr ı laşt ırmışlardı . "Ve güneşin 
çocukları olarak tanrısal saygınlık görürlerdi" (Frazer) 

Hasta landık lar ında bunu ö lüm habercisi sayarlardı. Ama bunu, ata 
güneşin çoğuna gönderdiği bir haber olarak yorumlar lard ı: "Babam 
beni dinlenmem için, çağırdı" derdi ve sıkıştığı zaman kendis inde tan-
rısal güçler vehmdederd i ; 

"Tiele'nin gözlemine göre, 'her iyi insan ölünce Osiris (ilk mede-
nileştirici tanrı) olduğu, tehlikede ya da gereksinim halinde herkes 
büyülü tümceler kullanarak, bir tanrı biçimine'girerdi. "(Frazer) 

Her yan ından kutsall ık akan komün temel ler inden, ana tanrı lar ın 
baba tanrı lar ın kral tanrı lar ın yer gök meslek tanrı lar ının f ışk ı rmasına 
şaşmamak gerekir. 

Frazer, kendince önüne çıkan tanrısal l ıkları oldukları gibi, derin se-
beplere inmeksiz in derleyip toplar ve geçer. Kutsall ıkların göze çarpan 
kendi yo rumu zaten birbir ler inden çıkageldikleridir. Bunların hangile-
rinin daha ilkel aşamayı sergi lediklerini de yine top lumlar ın ve kut-
sall ıkların kendi kendileri söyler. Frazer belgelerin söy led iğ inden daha 
ileri köklü sebepler i eşelemiş sayı lmaz. 

Bu yüzden en temell i bir gidişi bile doğall ı l ıkla geçiştirir: 

"Herkes, tehlikede ya da ihtiyaç halinde (sıkışınca) büyülü şiirler 
mısralar söyleyerek bir tanrı biçimine girdiği için, kralın nasıl olup da 
yalnızca ölümden sonra değil de daha yaşarken tanrılarla aynı düzeye 
konulduğu oldukça anlaşılır birşeydir". 

Bu belge ve yo rum Frazer'in değildir, C.P. T ie le 'n in "Mısır Din Ta-
rihi": "Hıstory the Egypaan Religion" der lemes inden alınmıştır, 
Frazer bunu olduğu gibi ben imsemek le kalır-. 

Oysa şu bir kaç satırlık gerçekler, bütün bir tanr ısa l laşma veya 
kutsal laşt ırma prosesini içinde saklar: 

1- İnsan Top lumu ilkin, doğanın doğal bir eki olarak, komün biçi-
minde gel iş irken, çıkageldiği doğasını kutsallaştırdı. 

2- Hemen bununla birlikte top lumunu her şeyiyle kutsal laştırdı. 

3- Dolayısıyla insan beyni, daha hayvanlar a leminden (doğadan 
değil) ayrı l ırken içinden gel işegeldiği alemi, doğasıy la birlikte parça 
parça totemleşt i r ip kutsal laşt ırarak işaret etmiş, yorumlamış oldu. 
Ancak bu yorumlay ış o kadar, uzun onbin yıllar boyunca sürmek zo-
runda kaldı ki, kuşaklar boyu insan beyni o kutsal laşt ırmalar ı gele-



neklerde bel leğine kazıdı; kutsal laşt ırma, insanın düşünce sistemi ve 
geleneği haline geldi. 

4- Üretici güçlerin kolay gel işecek ortamlar ı bulamayış ı , insan top-
lumunu dolayıs ıyla beynini aynı top lum biç imler inde barbarl ık aşa-
masında al ıkoydu. Kutsal laşt ırma böylece adeta insan top lumunda ve 
beyninde adeta kastlaştı. 

5- Bilhassa teknik üretici güç, medeniyet ile birlikte, tar ihsel dev-
rimlerle gel iş im buldukça; insan top lumu ve beyni on misli denebi le-
cek ölçülerde gel iş ime uğradı. Dolayısıyla kutsal laşt ırma prosesi de 
hız kazandı; dağlara göklere vurdu, son halkasına ulaştı... 

6- Teknik başını alıp gittikçe, top lum biçimleri başkalaşınca hızlarını 
artırdılar. Bu kez kutsal laştırmalarının sonuna gelindiği görüldü. İnsan 
toplumu ve beyni kendisini yaratan kanunlara dönmek ve onları bilince 
ç ıkarmak durumunda kaldı. Ama kutsal laştırma geleneği o kadar köklü 
ve sürekliydi ki, bilim insanlarının bile düşünce sistemlerine nüfuz etme 
yollarını bulmuştu. Metafizik sosyolojinin düşünme sistemleri, ayrıntılı 
örneklerle işlendiğinde o nüfuz ediş ibretlerini görüp algılayabiliriz... 

Peki insan top lumunu totem tapınc ına, kutsal laşt ırma prosesine 
iten sebepler nelerdir? Kutsal laşt ı rmaya g i rmek zorunda mıydı? 

İnsan, bunu bilerek değil b i lmeyerek yapt ığ ına göre, bilinçaltı söz-
konusudur. 

O halde konu büsbütün değişmektedir. Bilinç ve Altbi l inç nasıl 
o luşmuştur? Hayvanlar a leminden gelen insan, nasıl oldu da bilinç ve 
altbil inç mekan izmas ına sahip oldu? Kutsal laşt ırma gel iş imiyle, insan 
ruhunun ve düşünce mekanizmalar ın ın bağlantı ları nelerdir? Hayvan-
lar a leminde kutsal laşt ırma: Totem görü lmediğ ine göre, insanoğlu 
totemi nasıl yaratt ı? Kutsal laşt ı rmanın: Totemin alt ındaki düşünce 
eğil imi neydi ve nasıl o luştu? To temizm ile ilk düşünce zeminin in ben-
zerlikleri veya eği l imleri, dalga boylarının uyuşumu nelerdir? 

Bunların hepsini birden, bir tek yuvar lak " insan, çocukluk aşama-
sında tanrıya; büyük bir güce yas lanma ihtiyacıyla kutsal laşt ırmayı 
yaratmışt ı r " yanıt ıyla geçiştirebi l ir miyiz? 

Belki araşt ı rmalar ımız bu sonucu ispatlayabilir. Bundan çok, sebep-
ler, gidiş kanunları önem taşırlar. Bu yüzden sezi sonuçlar yer ine el-
den geldiğince der in lerdeki ana sebeplere belgeler ışığında giri lmelidir 
ki o zaman hiç bek lemedik yararlar, verimli l ik ler elde edilebilir. Veya 
evrimi bilince çıkarıp uyum yapmak ancak bu emekler le olasılaşabilir. 
Yoksa yüzeysel bir yuvar lak sezi a tmasyonla , söyleyen bile söylediğini 
unutup gelenekler in pençes inde zincire vuru lup tarih olabilir. 

Konumuzun büsbütün değişen bu kökleri, başka kitaplarımızın ko-
nusudur... 



YEDİNCİ BÖLÜM 

KUTSALLAŞTIRMANIN SON HALKASI: 
KURAN VE HZ. MUHAMMED 



1- " B İ S M İ L L A H İ R R A H M Â N İ R R A H İ M " 

(Rahman ve Rahîm Al lah' ın adıyla) 

Rahman: Ancak, doğanın ve insan top lumunun en temel l i diya-

lektik gidiş kanunlar ının yaratabi leceği yücel ikte bir iyil ik-yaratıcı-

l ık-sevgi-merhamet (acıma) olumluluğudur. Bu topyekün madde ve 

mananın akış ından çıkmış zenginliklerdir. Tek başına insanlar-sosyal 

s ın ı f lar-zümreler-uluslar; hatta insanlık bu o lumluluğu, zengin yara-

tıcılığı kapsayamazlar. Bu yüzden "Rahman" sıfatı sadece Al lah'a ya-

kıştırılabilir. 

Topyekün doğanın ve insan top lumunun temel ler inde bulunan ka-

nunlarının akış ındaki, binlerce yıl geçmes ine karşın kavranamaz, ele 

geçiri l ip yön ver i lemez zenginl ik ve yücel ik; sadece Al lah'a yani bu 

tarihsel akışa denk düşer. 

Ve O'nu kavrayamayan, hele yön lend i r i l emeyen insanlığa da bu 

yüce merhametl i l iğ i (herşeyi kuşatan iyiliği) sadece Al lah'a yakıştır-

mak düşer. 

Peygamberler, Ant ik Tarihte kent kurucu; cahi l iyetteki barbarl ığı 

medeniyete geç i rmeye çalışan önderlerdir. Ve dolayıs ıyla bu yüce ta-

rihsel determin izmin, az rastlanır (yüzlerce yı lda bir ç ıkabi len) birer 

yansımasıdır lar. Başka bir anlat ımla her Peygamber, kendi çağının ve 

top lumunun lideri olsa bile, bu yüce tarihsel akışın özel l iklerinin ken-

disinde yans ımış bulduğu için, bu yüce diyalektiğin sözcüsü, yansıt ıcı-

sıdırlar. Bu yüzden Al lah' ın Resul'ü mertebesini hakkederler. 

Ama buna rağmen Peygamber ler bile "Rahman" sıfatını kendi ler ine 

yakışt ı ramazlar; "Rahman" l ık ancak doğa ve top lumu (tüm alemler i) 

kapsayan bu diyalektik o luşundur; yani A l lah 'a aittir. 

Ancak "Rah im" sıfatı Peygamber ler in olabilir: "Çok merhamet l i " 

an lamında kullanılsa da, bu başka insanlardan ayrıcalıkl ı önder lere 

yakıştırılır. Ki Al lah' ın Rahman' l ığ ından yansımadır. Yani tarihsel deter-

minizmin önder lerde yansıy ıp kendi tercümesi o lduğu ölçüde o önder-

ler veya Peygamber ler "Rah im" (çok merhamet l i : Fedakar) olabilirler. 

Ve diyalektik gidişin daha az yansıdığ ı diyalektiğin sözcü lüğünün daha 

az yansıdığı insanlara öncülük ederler. 



"Modern Peygamber ler" diyebi leceğimiz burjuva ve proletarya 

devrimlerinin teorisyen burjuva ve proletarya devrimcileri de bu ölçü-

ler içinde "Rahim"dirler. Yani "sonsuz hoşgürü" sahibi o lmaya eğil im-

lidirler, yatkındırlar. 

Gerçi Marks-Engels-Lenin gibileri dışındakiler daha çok 

"Rahman' l ığa, hatta Alah' l ığa özenirler: Top lumun ve sınıfların üze-

rinde "Allah'l ığa özenip, kendilerini tapınç konusu yapt ı rmak istemiş-

lerdir. Stalin bunun en dramatik örneği o lmaktan kurtulamayanlar ın 

başında gelir. Marks'ın ama hepsinin kendi zayıf paranoyakl ıklarını 

g iz lemek için bunu şuuralt larıyla yaptıkları artık herkesçe sezi lmekte 

ve bil inmektedir. Veya anlaşı lmaktadır, anlaşılacaktır... 

Mezarında şöyle yazar: 

"İnsancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalamaz." 

Ve Marks da, örnek yarısı Engels de yaşamlar ı boyunca bu sözün 

en derin anlamlarını içlerinde duyarak yaşayıp ç içeklendirmekten geri 

duramayacak teorik-pratik mücadeleler sunmuşlardır. 

Bu örnek yaşamlar ın ın en derin anlamı: "Rah im" o lmalar ında 

toplanır-. 

Çünkü onlar gerçekten doğanın ve top lumun en temel kanunla-

rının en yetkin modern "Resul"leri (elçileri) o lmak durumundadır lar. 

Yüce tarihsel determin izmin yaşayan modern yansıması, temsilcisi-

sözcüsüdürler. 

Onlar la birl ikte bu "Rah im" l i k (hoşgörünün sonsuz luğa uzanış ı) 

"Rahman" l ı ğa dek uzan ı r -yak laş ı r gibi o lursa da; ters ine d iya lekt ik 

yüce l iğ in zengin l iğ i daha çok kavranır ve "Rahman" l ı ğ ı n yani yüce 

yarat ıc ı l ığ ın sadece evr imin kanun lar ına (Al lah'a) ait o lab i leceği 

anlaşıl ır. 

Evrimin (Tarihsel determinizmin) yani doğa ve insan tarihinin te-

mel kanunlar ından kalkarak topyekün akışı karşısında; Marks-Engels 

gibi evrimin en yüksek yansımalar ı bile sadece basit bir "Kul" olmak-

tan öteye gidemezler. Bunu onlar kadar iyi sezen kimse çıkmamıştır. 

Unutulmamal ıd ır ve daima hatır lanmalıdır ki, Tarihsel Maddeci l iğin 

kurucuları bu iki insandır. 

Bu şu anlama gelir: "Allah"ı en iyi onlar anlamışlar ve onun ku-

rallarına uyarak tarihsel akışı kendi dengesine oturtmak için en yet-

kin mücadeleyi vermişler ama bunun, ancak "doğum sancılarını, 

ı l ımlandırmak"tan öte bir şey olamayacağını çok derin anlamlarıyla 

a lçakgönül lüce anlatmışlardır. Yani Al lah'a (Tarihsel Determinizm'e) 

en yakın oldukları halde, O'nun sadece basit birer uygulayıc ı-sözcü-

elçi durumundaki "kur lar ı olduklarını bilmişlerdir. 

Bu gelişim, tarihsel akış yeni mecralara girdikçe açılıp daha derin 

resul örneklerini vermekten geri duramaz. 



Yani Marks-Engels 'den de daha gel işkin kavrayış lar-Al lah'a yakın-

laşmalar ve o ölçüde de diyalekt ik akış karşısında en bilinçli resuller 

olunsa bile; o derece basit-sade bir " ku l " o lunmaktan da kurtuluş 

o lamayacağın ı anlayanlar çıkacaktır-. 

Çünkü "K iş i " ne derecede Tarihsel Determinizmi: Doğa ve insanın 

topyekun akışını kavrasa da tek başına o akış karşısında bir "hiç"tir. 

Ancak koyduğu teori toplumda kavranıp maddeleşirse "hep" olabilir. 

O halde ancak Al lah' ın en büyük yans ıması , evr imin en son halkası 

insan top lumudur ve ancak O, evrimi (Allah'ı) anlayıp kendi kanunla-

rının emrett iği temel denges ine oturtabilir. 

Fakat top lum da "Kiş i" lerden derlenmiştir. Ve her kişinin bu kavra-

yışı geliştiği ö lçüde top lum bu görevini başarabilir. 

O halde tarih her kişiyi kendisini anlayıp kendi yoluna sokacak 

açı l ımlara g i rmek zorunda kalacaktır-. 

Ve her kişi deyim yer indeyse Peygamber ler i an layabi lecek 

"Rahim"l iğe u laşmak eği l imine g irmek zorunda kalacaktır-. 

Ve Peygamber l ik ler hatta önderl ik ler bütünüyle bitmek zorunda 

kalacaktır. 

Hz. Muhammed ile antik Peygamber l ik ler bitmiştir. Ama Modern 

Sosyal Devrimler le birlikte, Peygamber adlarını a lmasalar da, bir çeşit 

modern Peygamber l ik ler dönemi açılmıştır. 

Nasıl kentçil tarihsel devr imler in bitişiyle antik Peygamber l ik ler de 

sona ermişse, modern sosyal devr imler in maksadına erişiyle modern 

Peygamber l ik ler de son bulacaktır. 

Ve kişilerin "kendi bacağı"ndan ası lacağı, kendisinin ve top lumu-

nun bi lmecesini çözeceği veya çözemediğ in in anlaşı lacağı; top lumca 

elbirl ik yeni baştan çözümler arayacağı açı l ımlar gelişecektir. 

O zaman her kişinin mezarı başında değil ama beyninde ve kal-

binde (her hücresinde) iliğine kemiğine işlenmiş olarak şu cümle ya-

zacaktır: 

"İnsancı l olan hiçbir şey bana YABANCI KALAMADI." 

Çünkü her kişi, hayvanl ıktan çıkalı beri bastırdığı hayvanl ık lar ını 

sonuna dek yaşarken kanayacak; kendinden nefret ederce kanaya-

cak-acı lar la-yaralar la yük lenecek ve yeni baştan insanlaşacak; sosyal 

hayvanl ıktan böylece ç ıkarak her türlü yabanc ı laşmas ın ı aşacaktır; 

"bi l inçl i" birer " insan" olacaktır-. 

Ne yazık ki bu, tıpkı vahşet çağına paralel biçimde değil ama kül-

türel at ı l ımlarla kuşaktan kuşağa adım adım gel işebi lecek acılarla dolu 

bir gel iş im olacaktır-. 

Ta ki bütün antik ve modern Peygamber le r i der inden kavrayan 

" insancı l olan hiçbir şey bana yabanc ı ka lamad ı " sözcüğünü hak 

edene dek... 



O zaman Peygamber ler i de aşacak bir o lgunluğa erişecektir. Çünkü 

Peygamber ler in en modernler in in bile çektikleri acılar, sınıflı top lumun 

son demler indek i insanlığın (her kişisinin) çektiği acılar yanında çok 

az kalacaktır-. 

Çünkü bu acılar, maddiyat ın, maneviyat ı her saniye yaptığı işken-

celerle yiyip bitiren gidişinin ve maneviyat tükenince yeniden kazanıl-

masının onlarca yıl alacağı uzun yalnız l ık lar la dolu yıllar olacaktır... 

Ve bu acılar genel l ik le erkekli kadınlı manevi yara lanmalar ı kap-

sasa da kadınların anlaş ı lmasını ve erkekler in insanlaşmasın ı sağla-

yacak kadınların zaferiyle sonuç lanacak daha çok erkekler in ş imdiye 

dek tatmadık lar ı acılarla yüklü olacaktır-. 

Çünkü egemen babahanl ık, egemen erkek rejimleri, başka tür-

lü asla yola ge lemeyecek derecede (binlerce yıldır) kadınlara karşı, 

efendi l ikte taşlaşmışlardır. Yeni kuşaklar, ne yazık ki başlarına gelen 

bu dramlar ı an layamayacak sığlık içinde gelişiyorlar. Bu yüzden her 

erkek, kadın üzerindeki ve top lum içindeki erkeksi yücel iğ ini (dola-

yısıyla maddi-manev i sömürüsünü) ancak kadınların kapitalist veya 

sosyalist yo ldan olsun, erkeklere karşı yaptıkları kurtuluş savaşlar ıyla 

alaşağı edip bil inçlere ç ıkarabi lecekler ve kadınlara hak ettikleri say-

gıy ı-sevgiy i-değer i yeni baştan göstereceklerdir. 

Belki o zaman gerçek "aşk lar" bu kez bilinçli olarak yeni kuşaklar-

da yeniden f i l iz lenebi lecekt ir. 

O gün geldiğ inde, herkes "Rah im" (sonsuz toleransl ı) olma özel-

liğini kazanmış olacak ve Al lah' ın "Rahman" l ığ ın ı (diyalektiğin yüce 

yaratıcı l ığını) o güne dek görü lmemiş ö lçülerde anlamış ve O'nun do-

ğacıl ve insancıl dengeler ine " uyum" yapmayı kanına karıştırmış ola-

caktır-. İşte "B ismi l lâh i rahmâni r rah im" in çağımızdaki derin anlamları , 

bu temel ler içinde kavranabi l i rse, o sözcüğün söyleyene ve top luma 

bir yararı olabilir... 

2- YENİ K U T S A L L A Ş T I R M A HALKASI VE İLK SÛRELER: 

Kutsal laşt ırma prosesi o denli yaman ve köklü bir gel iş imdir ki, 

insan beyni O'nu, tüm kökleri ve gel iş imiyle bil inçlere ç ıkaramadıkça 

en modern çağlara; günümüze dek düşünce sistemi o lmaktan çıkara-

maz; değme anlı şanlı Stalin olsanız, Lenin'i hayal inde göklere çıkaran 

bir tap ınç laşt ı rmaya uğratır, sonra onun ufak tefek yecüc-mecüç ler-

den bir Moğol o lduğuna şaşarsınız; bununla da kalmayarak iktidara 

O'nun yer ine kendinizi layık buluverirsiniz; ve öyle kolay Lenin olu-

namayacağın ı , bütün arkadaşlar ın ız ı , ilk Bolşevik çekirdeğini bire dek 

kellelerini kopartarak kazıdıktan sonra ö lünceye dek paranoyak kriz-

lerinin esiri o lduktan sonra bile anlayamazsın ız . . . 



Kutsal laşt ırma prosesi, kesin çizgi leriyle diyebil ir iz ki, Sapiens in-

sanın Fransa-İspanya ve Afr ika-Avustra lya 'da bu lunmuş en az 40-50 

bin yıl öncelere dek ç ıkar ı labi lecek mağara res imler inden beri, belki 

daha da geri lere giderek 100 bin yı ldan beri beynimiz in düşünce sis-

temi haline gelmiş ibretli bir gelişimdir. 

Bu gidiş, der in-ps ikoloj ik-sosyoloj ik kökleriyle kavranmadıkça "Al-

lah-Peygamber ve Kitap" gel iş imleri de yeter ince kavranamaz.. . 

Hâlâ "cennet" ideali, "Al lah" ülküsüyle; inanı lmaz bir imanla ha-

yata muhalefete sarı lan köylü uluslar-halklar ve yığınlar taraf ından 

savunuluşu, resmi sosyal izmlerce, değme marksist lerce ve laiklerce 

anlaş ı lmaz kalır... 

Tevrat-Kur 'an uzmanlar ı boyuna çuval lar durur; ya tapıncın ya da 

i let işimsizl iklerinin çengel inde saçma lamaktan kurtulamazlar... 

Kutsal laşt ı rma prosesiyle yarat ı lmış bulunan din s istemleri , as-

lında insan kişinin ve insan top lumunun düşünce s is temler ine doğ-

rudan bağlıdır-. Şüphes iz ki bunların hepsinin teme l inde doğanın ve 

insanın gidiş kanunlar ı bulunur. Bütün bu temel l ik ler b i l inemedikçe 

kutsal laşt ı rma prosesi an laş ı lamaz; kutsal laşt ı rma an laş ı lamad ıkça 

Peygamber ler in de içinde yer aldıkları insan beyninin düşünce sis-

temler i an laş ı lamaz. 

Ve Muhammed ' in gö rünmeyen bir Al lah ve Melekleriyle konuşması 

-vahiy alması-, göğe çıkıp bütün Al lah sistemini görmesi , Peygam-

berleri tanıması biraz laikleşmiş veya maddeci l iğe ulaşmış beyinlere 

"saçmal ık" olarak görünür. İnancı kavi derin o lanlaraysa sebebin in 

düşünülmes i , tart ış ı lması bile "kafir işi" gibi gelir. 

Oysa kutsal laşt ırma gidişi akı ldan çıkar ı lmaz ve Peygamber ler in ve 

Hz. Muhammed "Hatem-e l Enbiya"nın beynine uygulanırsa durumun 

doğall ığı, o lduğu gibi, neyse-nası lsa öylece, önyargıs ızca gerçekl iği 

ortaya çıkar. 

Kutsal laşt ırma gidişi, insan beyninin yattığı ve tutsak olarak içinde 

yetiştiği bir potadır. Kesintisiz denebi lecek ölçülerde, beyin, kutsallaş-

t ırma or tamında yeni kuşaklar la taze lenerek sürekli l ik (gelenekler) 

içerisinde gelişir. Ve her yeni kutsal laşma halkasında veya binlerce 

yıllık devir da iminde -an lat ı lamaz bir heyecanla- güç ile yeni kutsallaş-

t ırma halkasına sarılır; eski kutsal laşt ır ı lmış halkayı o ölçüde terkeder. 

Daha önce tekrar tekrar gördüğümüz gibi, hemen her kutsal laşt ırma 

halkası, irili-ufaklı bir tarihsel devr im göreviy le içiçe gelişir. Devrimin, 

ya evrim, ya devr im ya da her ikisini birden geliştiği dönemler inde 

fi l izlenip ağaçlaşır. Bu İbrahim'de ve arkadan gelen kuşaklar ında ol-

duğu gibi bir "hazır l ık" aşamasın ın ifadesi de olabilir... 

Muhammed, o bin yıllar boyu süren hazırl ıktan sonra, evrenci l bo-

yutlara uzanabi lecek bir tar ihsel devrimi teme l lend i rmek üzere geldiği 



için, Muhammed ' in beyninde gelişen, yeni kutsal laşan gerçekl ik ler le 

bütünleşt ikçe, determin izmin bilinç alt ından dürtüşleri de daha derin-

şiddetli ve geniş persfektifl i, uzak öngörülü olur. Öngörü sezileri de-

rin-uzak görüşlü ve gerçeğe yakın gel işt ikçe, kutsal laşt ırma: Tektan-

rıcı teor ik gel işt ir imleri o denli güç ve derinl ik kazanır. "Allah s istemi" 

veya kitabı olur. 

Bütün bu bak ımlardan Muhammed ' i n Al lah kavrayışı en üstünü-

dür. Samimiyet i de gerçekl iğe en çok yak laşan incelikte ve dürüst-

lükte olur. 

"Allah" Hicaz top lumunda, İbrahim-Hacer-İsmai l 'den beri; en son 

"Hani f ' lerden beri bilinen bir gelişimdir. Ancak top lum tarihöncesini 

yaşadığı için kadın erkek tanrı ve totemizm gelenekler üste gelmiş; 

İbrahim'in Al lah anlayışı gölgelenmiştir. Asl ında bu din görüntüleri altın-

daki gerçek tarihsel gidişi, çağı yorumlama farklarıdır. Mesele din sem-

bolleri altında anlatı lmaktadır. "Al lah" ile konuşan Muhammed, doğa ve 

toplumun gidişini daha gerçekçi; yeni bir kutsal laştırma prosesine gire-

rek anlattığı için kesin bir İslam cephesi çizmiştir. Bu tarihsel devrimci 

cephedir. Diğerlerini esnekliğini de koruyarak karşısına almıştır. 

Bu yüzden yeni Kutsal laşt ırma halkası, Muhammed' i i l iklerine dek 

sarmadan gel işemez. 

Kur'an'ın içlere işleyen şiirli ve müzikli dili, bu kutsal laşt ırma gi-

dişinde zirveye çıkı l ışından, kutsallar kutsalı o luşundan ileri gelir. Bu 

yüzden kılına dokunulamaz. Bu prose, Sapiens insanın, İspanya, Fran-

sa (Porte l-Lascaux-Altemira) mağaralar ına totemler ini kutsal laşt ırarak 

parmak ısırtacak bir realizm; gerçekçi l ik içinde çizdiği yı l lardan do-

layarak yeniden üreti lerek gelişen gidişin zirveleşen en son halkasıdır. 

Bundan sonra kutsal laşt ı rmanın bu z irveler inden hızla aşağı lara 

kayı lacak veya laik ideal izme dönüşecektir. Skolast is izm ve metafiz ik 

burjuva düşüncesi içinde yans ı rken kutsal laşt ırma ideolojileri hedef 

seçmektir. Kutsal laştır ı lan tanrı lar değil, ideolojiler o lmaya başlaya-

caktır". Dü şünce gelişimi dış ındaysa, şüphesiz ki herkes kendi pratik 

işi, idealleri ö lçüsünde hem bu ideoloji lerin hem de kapital izmin geli-

şiminin etkis inde kalarak beynindeki kutsal laşt ırma geleneğini siste-

mini bu işlerine yansıtacaktır... 

Muhammed ve Kur'an'ı bu yakıcı kutsal laşt ırma gidişi içerisinde 

gereği gibi kavrayabil ir iz. 

Kur'an Sûreleri ve ayetleri, mücadelen in kızıştığı, Muhammed ' in 

inancının ve fikir sentezler inin, demirci alevleri ve kıvı lcımları arasın-

da demir in dövülüp şekil alışı gibi parı ldayıp o luştuğu anlarda, tarifi 

zor bir içe işleyiş ile şiirleşip müzikleşir. 

"Kul iuzu bi-rabb'in-nâs: 

Meliki'n-nasi 



İlâhi'n nâsi 

Men şerri'u-vesvasi'i-hannas ellezi 

yuvesvisi fi sudûn'n-nâs Mine'l-cinneti ve'n nâs" 

"Nas" sûresi, "Fe lâk" sûres inden sonra ama aynı zamanda 

Medine'ye göç s ırasında veya o demlerde nazil o lduğu [indirildiği] 

için, mısra ve kel imeler (ayetler) şi irsel leşip müz ikse l leşmekte daha 

yüksek bir uyum bulur. Fısıltıyı; İnsanın a l tşuurrundan, güzel-süslü-

yavaş kışkırtmalar la çıkan davranış lar ı düzenleyen olayların sembo lü 

olarak fısıltıyı anlatan "Nas" sûresi o luşurken adeta fısıltı sesi çıkar. 

Ayet o denli müzikli şiirdir. 

Muhammed bu sûreyle, a l tşuurdan gelen ikircil iklere karşı durma-

yı geliştirir. Türkçes i: 

"O sinsi vesvesecinin şerrinden, 

O ki insanların kalplerine fısıldar, 

Gerek cinlerden, gerek insanlardan, 

İnsanların padişahına, 

İnsanların Rabb'ine sığınırım." 

"Mesed" [Tebbet] sûresi de Muhammed ' in iç a lemindeki önemli bir 

dönüşüm halinde nazil o lduğu için bir başka edebi nakışla işlenmiştir. 

Muhammed Kureyş Ulularını Safa dağına çağırıp, onları Tevhid'e, 

Al lah' ın birl iğine davet ettiği zaman Amcas ı Ebu Leheb (Alev Babası)' in 

hışmına uğrar. Bunun üzerine inen Mesed [Tebbet] sûresi, sanki odun-

ların toplanıp demet leniş in i ve yanışını müzik leşt i rerek anlatır: 

Ebu Leheb'in karısı Ümmi Cemil, Muhammed ' in geçeceği yollara, 

çıplacık ayaklar ına batsın diye dikenli çalılar toplar atardı. 

Bu yüzden bu kadına sûrede "odun hamal ı " denir ve her ikisi de 

cehenneml ik olarak ibretleştiri l ir: 

Alevli bir ateşe girecektir 

Karısı da odun hamalı olarak 

Boynunda hurma lifinden bir ip" 

Peygamber yine ilk sûrelerde ve ayet ler inde sık sık yemin içen Al-

lah kelamıyla karşı karşıyadır. Bu uzmanlarca anlaşı lamaz, kimi laikler, 

bunu çok aleyhte veya gerçeğe uymayan biçimlerde yorumlar lar; kimi 

Peygamber-Al lah yüceltici leri de lehte ve gerçeğe aykırı yorumlarlar. 

Gerçek, içine girilmiş bulunulan kutsal laşt ırma gidişiyle i lgisindendir: 

"Asr'a: Çağ'a andolsun ki 

İnsan ziyan içindedir. 

Ancak inananlar-iyiler-sabredenler... başka "(Asr sûresi) 

Al lah ve Peygamber i neden "Çağ 'a" yemin etsin? Bu çağ öyle bir 

çağdır ki, tefeci bezirganl ığın evrensel çağı bütün emareler in i , müj-

delerini vermektedir. Ş imdiye dek gelmiş geçmiş rejimlerin, f ikir lerin, 

l iderliklerin üzerinde bir gelişimi müjdelemektedir . 



Çağın yorumlanış ı , sezişi, Peygambere büyük bir i lham, güç, inanç 

ve dolayıs ıyla kutsal laşt ı rmada z i rve leşme azmi vermektedir. Al lah, 

Peygamber ine bunu kuvvetle sezdirdiğini yemin le dile getirir. Ve bu 

çağda insanın eğer bunu bi lemez ve Peygamber yanında saf tutamaz-

sa ziyan olacağını bildirip O'nun görevine sarı lmasını pekiştirir... 

Yine "Asr"sûresinden sonra inen "Adiyat"sûresinde: 

"Andolsun nefesleriyle ses çıkararak koşan atlar, 

ateş çıkaranlara, Sabahleyin akın edenler, 

toz koparanlar, bir topluluğun ortasına dolanlar; 

Ki insan. Rabb'ine karşı çok nankördür. 

Ve kendisi (Rabb) de buna şahiddir. 

Doğrusu insan malı çok sever..." 

Hemen her dikkat çekici, insanın nefesini kesecek biç imde akan; 

doğa ve insan top lumunun kanunlarını sezdiren olay ve canlı lar kut-

sallaştırılır... 

Doğaldır ki bu, Peygambere, determin izmin (Allah'ın) uyarı larıyla, 

ayetlerle bildirilir. A l lah, kendisinin yarattığı bu b i l im-edebiyat-sanat 

dolu hikmetlere yemin ederek, onların ne derece ibret verici (Allah'ı 

yans ı tan-temsi l eden) varl ıklar ve olaylar o lduğunu; dolayıs ıyla onla-

rı yaratana inanç ve şükür bes lenmesi gerektiğini vurgular. Bir çeşit 

Al lah' ın kendisini insan Peygamber gözüyle görünüşü ve kendisinin 

gücünü dile getirişidir. 

Y ine ilk Mekki sûre lerden "A'la'dan sonra inen Leyl" sûresinde: 

Geceye-gündüze, erkek ve dişiyi yani üremeyi yaratana yemin içilir. 

Gecen in-gündüzün ve cinsell iğin; üremenin kıymetini bi lmek ve yara-

tanın değerini bi lmek an lamında hemen her şey kutsallaştırılır... 

Bu, şüphesiz ki komün insanından beri gelen bir kutsal laşt ırma 

yaklaşımıdır. Muhammed de komün gelenekl i o lduğu ölçüde herşeyi 

kutsal laşt ırma gücünü ve eğil imini taşır. A m a beş-altı bin yıll ık mede-

ni leşme süreciyle bu kutsal laşma kalitesi ve seviyesi yükse lmiş tek-

tanrıcı l ıkta en üstün aşamaya yükselmiştir. A l lah (determin izm) bu 

aşamadaki temsi lc is in in kalitesini ve kutsal laşt ırma seviyesini derin-

leşt ir ip-inceltmiş kendisine daha çok yaklaştırmıştır. 

"Duha" sûresine de benzer kutsal laşt ı rmayla başlanır: 

"Kuşluk vaktine andolsun, durgunlaşan geceye andolsun ki, Rabb'in 

seni bırakmadı ve sana darılmadı... " 

Ve buna benzer "n imet ler in" kıymetinin bi l inerek öğret i lmesin in 

öğütlenişi ile biter: 

"Rabbi'nin nimetini anlat" 

Ki, bu ve benzer sûreler aynı zamanlar da inmiştir... Peygamber ile 

Al lah arasında gel işen kutsal laşt ırma prosesinin Peygambere öğretil işi 

ve insanlığa da bunun öğütlenişi, "ilk sûre ler" aşamasıdır-. 



Duha'dan bir önceki sûre "Fecr" süresidir ki ve bu sûrede de "ye-

minler" sürmekle kalmaz; yeminler in bilerek; sevg iden-sayg ıdan; 

doğa ve insanın gidiş kanunlarını sezmekten ve onlara karşı derin 

bir şevk ve saygıdan doğan kutsal laşt ırmalar o lduğu göze batırarak 

yemin edildiğini aç ık lama vardır. Al lah, bin yıl lar boyunca örgütlediği 

koşullar içinden çıkardığı kendi temsi lc is ini, yine kendi kutsal laşt ırma 

gidişi ve mantığı içerisinde, kendisini ve yaratt ıklar ını kutsal laştırarak, 

eski kutsal laşt ırma halkasının üzerine yükselt ir: 

"Andolsun Fecre: tanyeri; ağarışına, on geceye: ramazanın son on 

gecesine, çifte ve teke, gitmekte olan geceye andolsun" 

5- "Bunda akıl sahibi için bir yemin var değil mi?" 

Beşinci ayet açıkça yeminler in, Al lah' ın her minnetinin büyük de-

ğerleri o lduğunu; doğa ve insan işleyişinin çok ince elekten geçir i lerek 

o luşturu lmuş ve geliştir i lmiş temel ler ve paralel l iklere benzerl ik lere 

sahip o lduğunu düşünmemiz i ister. Tabii ki o aşamada bunu kutsal-

laştırma mantığına, ge leneğine gidişine uygunca yapar. Determin izm 

içinde bulunduğu aşamaya uygunca akılları geliştirip resullerini yetiş-

tirir ve işler. A rkadan gelen aşamalarda kutsal laşt ırma, "İbni Ha ldun" 

ile gücünü yitir ip laik bir bi l imseliğe dönüşecektir. Veya beyin, İbni 

Haldun ile gerçekl iğe, doğa ve insanın gidiş kanunlar ına çok yakla-

şır; ge lecek yüzyı l lar ın Avrupa rönesansını hatta Hege l-Marks-Engels-

Darvin'leri müjdeler. Beynin (ve top lumun) kutsal laşt ırma gidişi, hiç 

o lmazsa bu tür öncülerde bilince ç ıkar ı lamasa da top lumun ve doğa-

nın gidiş kanunlarını arayıp bulmaya dönüşür... 

Bu yeminler, elbette Al lah' ın kutsal laşt ı rmanın yeni halkasına giriş 

ile eski çoktanrı lar ın üzerine ç ıkarken herşeyi yaratanın Al lah oluşu 

önem kazanır ve yarattığı her şeyde Al lah ve gücü yansır. Bu yüzden 

yarattıkları da kutsallaşır. 

Önceden, to temizmle birlikte zaten doğa ve komün top lum par-

ça parça ve bütün olarak kutsal laştır ı lmıştı. Sonra top lum biçimleri 

gel işt ikçe kutsal laşt ırma prosesi de kalitece s ıçramalar yaptı. Tanrı-

lar göksel leşt ikçe doğa ve top lum yer ine onların temsi lc i ler i parça 

parça kutsallaştılar. Ve giderek bu tek Al lah' ta temerküz etti. Kutsal-

laşan krallar, tanrı lar ın temsi lc is i durumuna girer lerken, doğada da 

doğa tanrı lar ı lar ının temsilc is i oluyorlardı. Tektanrı sistemi, bütün bu 

göksel leşmiş çoktanrı lar ın doğa ve top lum olaylar ının gidiş inde pek 

işe yaramadığ ı sezildiği zaman ve yerde: Medeniyet ler in kıtalarara-

sı; evrense l leşmeler in in de başlangıç gir iş imlerinin görü ldüğü Irak'ın 

Anado lu ve Fenike ve Mısır'a ve Hint'e ve Çin'e uzanıp taştığı, birbir-

lerini daha yak ından tanıyıp Grek'e, Roma'ya tohum attıkları bir çağ-

da tektanrı sentezler i belirdi. Ve doğa ve top lumun kutsal laşmasın ın 

temsi l edi lmesi tek Al lah ile gel işt i r i lmeye başlandı. Bu determin izmin 



parçal ı-dar kavranıp yorumlan ış ından daha bütünlüklü-geniş yorum-

lanışına (kutsal laşt ı rma içinde) geçişti. Nasıl günümüzde hemen her 

insan, doğa ve insan gidişleri, başkalaşımlar ı karşıs ında hayret-ibret-

hayranl ık veya ilgilerini sağ layamazsa tıpkı öyle ama daha yüksek bir 

f i lozofça tefekkür içinde Peygamber in Allah'ı ve yaratt ıklarını kavrayışı 

ve kutsal laşt ırması gidişidir bu. 

Al lah' ın kendi yaratt ık lar ına yemin edişi ise, resulüne, daha önce 

parça parça kutsal laşt ır ı lmış olan her şeyin asl ında sadece bir tek 

Al lah' ın eseri o lduğunu öğretmesi ve öğütlemesidir. 

Yemin iç i lmesine de gerek yoktur. Yemin ed i lmeden de Al lah' ın ve 

nimetler inin değer i -kutsa l laşmas ı olabilir. Bu da giderek arkadan ge-

len sürelerde gelişecektir. 

"A'lâ"Sûresi, bunun ilk işaretlerini verir, 

"Rabb'in yüce adını tesbih et, o ki yarattı, düzene koydu, her şeyi 

belirleyip hedefini gösterdi. Otlağı çıkardı, sonra da onu kupkuru kara 

bir çöpe çevirdi." 

Ama önemli o laylarda kutsal laşt ırma yemin ler le sürer. Olaylar, 

varl ıklar çözümlend ikçe veya tar ihsel devr im ile o lgunlaş ı ld ıkça bu ye-

minlerden veya nimetler in ayet lerde kutsal laşt ı rmasına dikkat çekil-

mesinden vazgeçi l ir; pratik devr im gidişi problemi öne çıkar. Devr im 

günleri kutsallaştırılır. Kad ın lar-miras-ganimet- fey-zekat-hac-oruç- fa-

izin haram kıl ınması gibi... 

Son olarak yanlış yorumlanab i len "Tarık" Sûresi üzerinde: Al lah' ın 

göğe ve yıldız'a yemin etmesi üzerinde dural ım biraz: 

"Göğe ve Tarık'a andolsun" 

"Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?" 

O karanlıkları delen yıldızdır." 

"Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu olmasın" 

Kutsal laşt ırma gidişi kavranmadıkça ve Kur'an bir bütün olarak ta-

rihin gidiş kanunları ışığında çözümlenmed ikçe; sadece bu Tarık sûre-

si ele al ınarak gerçeğe uymayan yorumlar yapılabi l ir: 

Al lah' ın göğe ve kutup yı ldız lar ına yemin etmesi, Peygamber in hâlâ 

çoktanrıc ı l ık etkisini göstermez. Bu sûre bir tek değildir. Gö rdüğümüz 

gibi bir çokları vardır. Ve özel bir yeri de yoktur. Y ine aynı sûrenin 

11. ayet inde diğer sûre lerde olduğu gibi, Al lah' ın güdümündek i gök, 

henüz bi l inemez-sır lar ına er i lemez o lduğu ölçüde Al lah' ı yüce l ten bir 

mist is izm içinde kutsallaştırı l ır: yemin ile dikkat çekilir. Al lah' ın gücü-

nü yans ı tan bir yarat ık olarak: 

11- "Dönüşlü göğe andolsun" 

Allah' ın varl ığı Mekke ve Medine'de bi l inmeyen ve kabul ed i lmeyen 

bir olay değildir. Sadece çoktanrı lar la birlikte anı lmaktadır. Ticari ve 

siyasi iktidarların işine öyle gelmektedir. Kureyş ulularının tek yanıp 



yakı ldıkları olay şudur: Bu tektanrı i şini neden biz keşfedemedik; veya 

şu Kur'an denen zikir kitabı, Mekke'nin ulu zengin önderler i dururken 

bir öksüze ve okuma yazma bi lmeyen bir plebe mi inermiş... 

Zuhruf sûresi: 31. Ayet: Ve dediler ki: 

"Bu Kur'an iki kentten büyük bir adama indirilmeli değil miydi?" 

Vel id ibn Muğre: Mekke ulular ından ve zengin ler inden idi. Yakınışı 

ve yaydığı hep şuydu: 

"Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben, yahut Sakil'in ulu kişisi Ebu 

Amr Ibni Ümeyr es-Sekafi dururken Kur'an Muhammed'e mi inecek?" 

Peygamber ' in yanıtı kesin ve can alıcı yere olur: "...Rabb'in rah-

meti, onların toplayıp yığdıklarından (maddi zengin l ik lerden ve şöh-

retten) daha hayırlıdır." 

Determinizm, kendisini en iyi temsi l edecek insanları, zenginler 

den-soy lu lardan-u lu kişi lerden değil; bi lhassa en "aşağıdan ge lme" 

ve çok yönlü donat ı larak determin izmce yet işt ir i lmiş insanlar içinden 

seçer, ki "aşağ ın ın" susadığı adalet gerçekleşsin.. . 

Bu yüzden Al lah' ın "Tarık" yıldızı veya gök üzerine, ay ve güneş 

üzerine yemin etmesini , Peygamber ' in eski tanrı etki ler inden kurtu-

lamayışı veya bu tür etki lere karşı takt ik yapışı gibi yo rumlamak ger-

çekçi olmaz. Çoktanr ıc ı te fec i-bez i rganlar bile, Tektanr ıya dönmeye 

hazırdırlar; yeter ki ç ıkarlarına dokunu lmas ın; iktidar onlarda kalsın. 

Mekke ve Medine'nin bilgi-kültür birikimi yeni-or i j inal bir medeniyet 

yaratmaya yeterlidir. Çoktanrıc ı etkiler güçlerini y i t i rmek üzeredir-

ler. Ve Muhammed kesin biçimde çoktan tektanrı cephes ine geçmiş 

durumdadır. As l ında bil iyoruz ki bu tarihsel devr im akışının sembo lü 

olduğu için, kopuşma ve cephe leşme, dini f ik ir lerden önce, der inden 

etkilerle; üretici güçlerin gel iş imiyle bel i rmeye başlamış bulunan sos-

yal sınıf ve zümreler in çıkar çat ışmalar ıy la top lum temel inde çoktan 

oluşmuştur. Bu temeldek i çelişki, sonradan yavaş yavaş f ikir lere işler 

ve dini sembol ler ini bulur... 

Y ine "Tarık sûresi"nin 12. ayet inde benzer yeminler, akıl l ı ların 

Al lah' ın hikmetini anlamalar ı için doğa ve insan olaylarının hareket 

süreçler indeki inceliğe dikkat çekerek sürer: 

12- "yarılan (ürün veren) toprağa andolsun 

13- ki, Kur'an elbette ayırdedici bir kelâmdır" 

Yine ilk Mekke sûreler inden "İnş ikak" 16., 17 ve 48. ayet lerde: 

"Yoo, ant içerim akşamın alaca karanlığına" 

"Geceye ve topladığı şeylere" 

"Değirmileşen Ay'a" 

"Burüc Sûresi": 

"Burçlara sahip göğe andolsun" 

"Vaadedilen yöne andolsun" 



"Şahid'e ve şahitlik edilene andolsun" 

"Naziat Sûresi" 

"Andolsun söküp çıkaranlara, hemen çekip alanlara, Yüzüp giden-

lere, yarışıp geçenlere, derken işi düzenleyenlere." 

"Mürselât sûresi" 

"Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, rüzgar gibi esip savuran-

lara, yaydıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara" 

"Kıyamet sûresi" 

"Yoo, kıyamet gününe and içerim, yoo daima kendini kınayan nef-

se and içerim." 

Nefis savaşını en ulu savaş kabul eden Peygamber 'e, Al lah' ın öğü-

dü: Nefsini daima eleştiri hatta "k ınama" yani o lumsuz yönler in i dü-

zelt im alt ında tu tmak gerektiğidir. Bunu yapabi lenler, doğanın ve top-

lumun üzerinde bir arı kadar yüksüz, faydalı işler yaparlar. Tüket imi 

yok denecek kadar a lçakgönül lü, üret imiyse tüket imini kat kat aşacak 

derecede katmerlidir, Yapamayan la r çekecekler ve çektireceklerdir. 

Bu yüzden bunu başarabi lenler in kıymetinin bil inmesi için nefsini kı-

nayabi len kişilik gel iş imler ine ant içilir. 

Peygamber bu savaşı her an verir. Aç ıkça da bu ayet lerde dile gelir. 

Bu sûrede nefis k ınamas ından söz edi lmesi tesadüf değildir. Hemen 

arkadan gelen ayet lerde Peygamber in ayetleri derleyişi eleştiril ir: 

14- "Doğrusu insan kendi nefsini görür." 

Kendini d inleyebi len ve biraz top lumcu- fedakar güç taşıyan her 

kişi kendisini bilir. Ama işine geldiği gibi davranmak; bencil l ik eğer 

top lumda geçer akçeyse, o zaman bencil l ik al ışkanlık olur ve top lum-

doğa zararına, kişi ç ıkarına çalışılır. Doğaldır ki burada nefis eleştirisi 

ortadan kalkar. Bunu kendinden bile g iz lemek için boyuna mazeret-

ler, gerekçeler öne sürer ama gerçekte nefsimizi görmek, e leşt i rmek 

mümkündür. Üzerine g i tmek gerekir: 

15- "Bir takım özürler ortaya atsa da"ayeti bunu anlatır. 

16. ayet hemen Peygamber in eleştir isine girer. Muhammed henüz 

ayetleri yeni yeni aldığı için, i lham geldiğ inde ayetleri anında tek-

rarlayıp unutmamay ı denerdi. Fakat bu telaş yüzeyse l ve gereksizdi. 

Sentez ayetler, konu itibarıyla t amamlanmad ık ça bu arkadan gelecek 

sentezleri de gölgel iyor olmalıydı: 

16- "Vahyedileni tekrarlamak için hemen dilini depretme" 

17- "O'nu toplamak ve okutmak bize düşer" 

18- "O halde sana Kur'an'ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu 

takip et" 

19- "Sonra onu açıklamak bize düşer." 

Medine'ye göç ile birlikte ayet lerdeki yeminler sona erer. Al lah' ın 

sıfatları geliştiril ir: 



Tegabün Sûresi"; 

I- "Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ın şanının yücel iğ i-

ni anlamaktadır. Mülk onundur. Hamd O'nundur 

O her şeye kadirdir." 

4- "Göklerde ve yerde olanları bilir, gizlediğiniz ve açığa vurduğu-

muz şeyleri de bilir. Allah kalplerin özünü bilendir" 

Münafikun Sûresi: 

II- "... Allah, yaptıklarınızı haber alandır." 

"Cuma sûresi": 

1- "Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, kutsal, aziz, hakim 

olan Allah'ı tesbih etmektedir." 4- ... "Allah büyük lütuf sahibidir." 

"Siy sûresi" 

1- "... O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir." 

"Mümtehine Sûresi" 

3- "...Allah yaptıklarınızı görmektedir." 

5- "...Rabb'imiz, biricik gaalip ve hikmet sahibi.." 

"Haşr Sûresi" 

22- "... O çok esirgeyen çok acıyandır" 

Hemen her sûrede yerli yerinde geliştirilen ve öğütlenen Allah' ın 

Sıfatları, Medine devrinde nazil olmuştur. Peygamber ve Al lah bu süreci 

saklamaz, tersine bizzat aydınlatır; kutsal laştırma yavaşça kalite atlar. 

3- "A'LÂ SÛRESİ": 

Kutsal laşt ırma prosesi, beynimiz in o kadar derin; to temizmden 

beri gelen, o kadar eski-köklü ve dallı budaklı bir işleyiş biçimidir ki; 

beynimizde kendis inden önceki kutsal laşt ırma cyclel larına girer hem 

de eski cycleı unutmak zorunda; yenisini eskiler o lmamışça yerleştir-

mek zorunda o lduğu için yeniye olanca gücüyle sarı larak eskiyi si lme-

ye çalışır. Ama bu çok zor olur. Çünkü eski cycleı da aynı özenle-güç-

le-heves le- inanç la-sayg ıy la-korkuy la-sevg iy le özümsemiş , bel leğine 

kazımıştır. O halde tek yol kalır! Beyin, kutsal laşt ırmalar ı y ı kmak için 

bütün gücünü kul lanmak zorundadır. 

Bu ge lenek lere- top luma-kendine karşı ç ıkma gücü ister. İşte bu 

güç, temel d inamizmini , Komün'ün top lumcul ve özgür iradesinden 

alır. Muhammed' ler in çıkışı bu yüzden kuşaklar boyu süren uzun za-

manları almıştır. Bu yetmez; Peygamberler, sürekli olarak eski düşünüş 

biçimlerini (kutsal laşt ı rma gel iş imini) e leşt i rmek ve yenisini yerleştir ip 

sağlamlaşt ı rma gidişini yükse l tmek durumundadır lar.. . Modern tarih-

sel maddeci l ik de gelişirken; yeni keşiflerde köklenip gövdeleşirken, 

meyvelerini verirken, başka türlü bir yol izlemez. Sınıflı top lumun sko-

lastik ve metafiz ik metodlar ına karşı her an eski düşünüş ve yaşayış 



sistemleri eleştirel kıl ıcından geç i rmek zorundadır... Bu beynin işleyiş 

s isteminden ileri gelir. Beynin cinsel yasaklardan hız alan toplumcul-

laştırma gidişi bir kez kutsal laşt ırma gidişi içerisinde kendi rolünün 

üzerine çıkardığı için, beynimizin olabi ldiğince hafıza derinl iklerine ka-

zıdığı için, beynimizin alabi ldiğince hafıza derini kuvvetle işler. Temelde 

bu yönde uyarı larak yetenekleşt i r i lmiş beyin hücreleri, kutsal laşt ırma 

cyelelarına girdikçe, büyük bir motivasyon ( i lg i-merak-uyarı lma) ile 

yeni kutsallaştır ı lmış gidişe sarılır ve onu hafızasına hemen her yönde 

işler... Kutsal laştırma gidişi, modern üretici güçler gel işiminin tekniğe 

doğru kayışıyla giderek zayıflar; o zaman kutsal laşt ırma ortada görül-

mese bile, başka şeyleri, o lduklar ından fazlaca abartma biçimlerinde 

kutsallaştırı lan eski şeylerin yerine koyma sistem halinde sürer... 

Hz. Muhammed de bu prose içine girer g irmez aynı s isteme uyar. 

Ve gerçekten doğru içten: "Emin" güvenil ir kişiliğiyle her şeyi o lduğu 

gibi, Vahiy ler le herkese anlatır: 

I- "Rabb 'inin yüce adını tesbih et..." 

6- "Sana okutacağız ve sen unutmayacaksın" 

7- "Yalnız Allah'ın dilediği (unutturduğu) başka. O açığı da bilir, 

gizliyi de." 

8- "Seni en kolay yolu tutmakta başarılı kılacağız." 

9- "O halde eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat" 

10- "Saygılı olan (kutsallaştırma prosesine giren) hatırlar." 

II- "Bahtsız olan da (eskide anbale olup bocalayan da) ondan 

kaçınır." 

Yeni proseyi her an "tesbih et"mek, "hat ır la"mak, "okumak", ezber-

de tutmak anlamında "unutmamak", eskiye karşı savaş vermek olur. 

Kur'an sürekli bu metodu kullanır. Bu Muhammed' in vahiy ile hükme 

bağlanmış ve herkese uyarlanmış sistemidir. Ezberleri, taşa, kemiklere, 

hurma kabuklarına, derilere kazınarak yazılır ve saklanır. Yukarı vahşet 

çağından (Sapiens'ten) kalma mağara resimlerinde görülen ilk aşama-

lardan kutsallar kutsalı aşamasına ulaşmıştır. Çünkü görevler, kutsal-

laştırmayı evrencil boyutlara s ıçratmak aşamasına yükselmiştir... 

Muhammed dürüst o lduğu kadar akıll ıdır da; zaten akıllı olan ge-

nellikle dürüst ve açık; dürüst ve açık olan akıllı olur; Peygamber gel-

diği temel lere bağlanmayı , top lumu ve dini için doğru ve yararlı yol, 

metod olarak kullanır: 

18- "Bu, elbette ilk sahifelerinde" 

19- "İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde"yazılıdır. 

Bu metod ile uydurma o lmayan, köklü gelenekler in sentezi o lma 

yolu tutu lduğu belirtilir. Hem de başarının, eğer kendisi başaramazsa 

bile sadece bu yolla geleceği duyurulur. 



4- "KALEM", "MESED [TEBBET]", "MAUN" , "KAFİRUN" , 

"FİL", "KUREYŞ" , "TİN", "BELED" , SÛRELERİ 

VE T A R İ H S E L DEVRİM 

İbrahim zamanında, kıyasıya bir din savaşı görü lmez. İbrahim 

tektanrıc ı olduğu halde, çoktanrıc ı Mısır-Irak-Finike medeniyet ler i ve 

Sodom-Gomor ra -Sa lem-Gera r gibi kent medeniyet ler iy le din savaşla-

rından çok ekonomik ve sosyal savaş lar-çat ışmalar sahnededir. 

Çünkü İbrahim Top lumu henüz tarihsel devr im yapab i lecek güç 

ve stratejisi içinde değildir. Tarihsel devr im özlemi, hayali içinde tek-

tanrıcı teorisini yükse l terek top lumunu medeniyet devrimi yönünde 

eğiterek miraslandırır. 

Muhammed ve Hicaz top lumunun durumu bunun tam tersi veya 

teorinin pratiğe uygulanışıdır. Hem de 2500 yıllık bir bir ikim ile olgun-

laşmış olarak, bu yüzden din savaşı kızışır. Tarihsel devr im sanki orta-

larda görünmez, din savaşı gökleri tutar. Bu kutsal laşt ırma prosesinin 

getirdiği bir tersliktir. 

Ant ik Tarihte nerede a levlenmiş gökleri tutan bir din savaşı varsa, 

orada en yercil tarihci l devr im elemanlar ı da din sembol ler iy le kut-

sallaştırıl ır-eritil ir. Modern mantıkla bakıl ınca veya modernleşt i r i lmiş 

(kutsal laşt ır ı lma prosesinin devamı olan) ideal izmle bakıl ınca ortada 

dinden başka bir şey göremeyiz . Bu noktada tar ihsel maddeci l iğ in: 

tarihin gidiş kanunlar ının anlamı ve değeri başlar... 

Kureyş Ulularıyla Muhammed ' in alıp veremediğ i bir tek "Al lah" me-

selesi midir? Öyle görünür. Gerçekte Kureyş-Mekke Uluları; tefeci-

bezirganl ıkta azgın laşmış, daha çok zenginl ik isteyen gözleri dönmüş 

babahanlar ın bozulduklar ı şey "Al lah" meselesi değil, Muhammed ' in 

fakir fukarayı tutuşu ve kol lekt ivizm isteyişidir. 

Çünkü "A l lah" Mekke-Med ine 'de -H i caz Top lumunda ilk kez duyul-

muş bir şey değildir. İb rah im'den beri ulaşan ge lenek ler le , "Hani f-

ler tektanr ıc ı l ığ ı yaymışlardır . Yahud i l e rden de A l lah fikri u laşmış-

tır. Mekke ve Kureyşl i ler de "Al lah"ın adını çağırmaktadır lar . A m a 

Muhammed ' i n "Kesin"; devr imc i koyuşu, top lumu kıyasıya bir sava-

şa-a l tüst lüğe sürük lemey i veya o sürükleniş i öngörmekted i r . Temel-

deki bu savaş din ç ıkar lar ına yansır ve din buyruklar ı , temeldek i bu 

uz laşmaz-ş iddet l i devr imse l gidişle ordulaş ıp cepheleşir ler. Bu şid-

detli ay r ı l ı ş -o rdu laşma-cephe leşme ve çat ışmalar ın baş langıç lar ın ı 

ilk Mekki sûre lerde görebi l i r iz: 

Kalem Sûresi: 9- "Onlar istediler ki sen yumuşak davranasın da 

onlar da sana yumuşak davransınlar. " 

10- "Şunların hiçbirine itaat etme! Yemin edip duran aşağılık!" 

11- "Kınayan-dedikoduyla fitne yapan" 



12- "İyiliğe engel olan, saldırgan, günahkâr" 

13- "Kaba, sonra da kötülükle damgalı" 

Kureyş uluları, Ebu Sufyan ve Muhammed ' in Amcas ı Ebu Leheb 

gibileri böyledirler. Muhammed' i görünce ve duyunca çı ldır ıyorlardı: 

51- "O inkâr edenler, zikri, Kur'an'ın ilk öğütlerini işittikleri zaman, 

neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. "O delidir"diyorlardı." 

Tek yaptıkları aşağılamak-alaya almak-küçümsemekti önce. 15-

"Kendisine ayetlerinin okunduğu zaman: "Eskilerin masalları"dedi." 

"Cinlenmiş" dediler, "alaya aldılar"... 

Peygamber işe önce akrabalar ın ı uyarmakla başladı. Kureyş ulu-

larından gizlice hiçbir şey uzun ömür lü o lamazdı . Peygamber onların 

da yüzler ini gözlerini yak ından görüp, gözler ine baka baka onları da 

Al lah' ın birl iğine davet etti. Belki biraz umudu da vardı. 

Safa dağında Kureyş Ulularıyla görüşmeye bile zaman bulamadığı-

nı ibretle yaşadı. Başta amcası Ebu Leheb kudurmuştu: lanet ler-bed-

dualar-küfür ler savurarak toplantıyı dağıttı. 

Peygamber bundan sonra daha kesin Cihad ayetleri aldı: Göze göz 

dişe diş; kıran kırana bir devr im içine giri l iyordu: 

Mesed [Tebbet] Sûresi: 

1- "Ebu Leheb'in iki eli kurusun; zaten yok oldu ya. 

3- "Alevli bir ateşe girecektir" 

4- "Karısı da odun hamalı olarak" 

5- "Boynunda hurma lifinden bir ip." 

Devrim ne amca, ne yenge, ne de yeğen tanıyordu; hepsi birbirleri 

için ö lümden başka bir şey d i leyemezdi . Var olma savaşıydı :Yoksul 

tefec i-bez irganlar (plepler), zengin tefeci bezirgan asiller: (patrici) 

Kureyşl i ler'e karşı yoksul köylü ve esnafı peşlerine takıp uzun ömür lü 

bir medeniyete geçecekler ya da doğmadan öleceklerdi; Kureyş asil-

leriyse öyle uzun boylu "Tevhid" mücade les ine gelemiyor lardı , zaten 

zengin olmuşlar, ezici zenginl ik ler iy le iktidarı elde tutup kısa ömür-

lü de olsa böyle medeniyete geçişi öngörüyor lardı . Oysa bu tip kent 

medeniyet ler i çarçabuk yıldız gibi kayıp gidiyor, tar ihten si l iniyordu. 

Muhammed önder l iğ indeki plepler bunu sezmişler ve tarihin sunduğu 

bu fırsatı ö lümüne değer lend i rmek için kendi l iğ indenmişçe ordulaşı-

yorlardı. Pleplere düşen, fakir-fukara halkı yanına çekmekt i: 

Ma'un Sûresi: 

1- "Dini yalanlayanı gördün mü?" 

2- "İşte o öksüzü iter, kakar" 

3- "Yoksulu doyurmaya önayak olmaz" 

Bunun en iyi yolu yeni bir din bayrağı açmakt ı . Çünkü kutsallaş-

t ırma gidişi, o çağda biricik geçer ilgi alanıydı. Fakir-fukara edebiyat ı 

ancak din bayrağının içinde değer kazanabil irdi: 



Kafirûn Sûresi: 

1- "De ki: Ey nankörler!" 

2- "Ben sizin yaptığınız ibadeti yapmam" 

6- "Sizin dinininiz size, benim dinim banadır" 
İçine girilen tarihsel devr imin yöresel ayrımları, sınıfı boyutları bu 

yüzeysel l ikteydi . Ancak ufki-perspekti f i boyutları, yöreden-bö lgese le 
ve evrensele çıktıkça derin menfaat ler le örgülenip kuşatı lmıştı. 

Hicaz bezirganlığı Yazın Şam'a, Kışın Yemen'e ticaret için kervan 
kaldırıp indirirlerdi: Güney T icaret Yolu'nu gel işt ir iyorlardı. Orta Yol 
t ıkandıkça, Güney Yolu önem kazanıyordu. Ve Bizans ile Fars Medeni-
yetleri Hicaz'a dokunmadıkça, Habeş ve Yemen' i kendi lerine çev i rmek 
takt iğine sarı l ıyorlardı. Bizans, Habeşistan' ı çoktan kendisine çevirmiş 
Hır ist iyanlaştırmıştı. Sana'da, bir kilise yapıp Hıristiyan Hicazları kul-
lanarak güç lenmek istiyordu. 

Araplar, daha o zamandan, Güney Yolunun önemini sezmişlerdi. 
Kilise'yi sabote ettiler. Habeş ile aralarında "Fil" savaşı patlak verdi. 
Habeş ordusu, Kabe'yi y ıkmak üzere, fi l leri de kul lanarak kabe ya-
kınlarına kadar sokuldular. Muhammed ' in doğumundan yaklaşık 150 
yıl kadar önceye rastlayan olay Araplar arasında efsaneleşt ir i lmişt i: 
"Ebabil Kuşları" belki totemci l barbar atalardı, belki develere binmiş 
kuş gibi uçarak "sicci l" taşlarını roket gibi kul lanıyorlardı... Kutsallaş-
tırı lmış Kâbe böyle kurtarı lmıştı. 

Fil Sûresi bu efsanevi savaşı anlatıyordu: 

1- "Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı?" 

2- "Üzerlerine sürü sürü Ebabil kuşlarını gönderdi" 

3- "Onlara atarlardı kızgın taşlar." 

4- "Onları başakları yenmiş sapa döndürdü" 

Bu savaş, güney t icaret yo lunun ve Hicaz'ın önemini (evrensell i-
ğini) anlatan sembol o lmuştu. Bu yüzden tarihsel devr imin boyutları 
ve derinliği de yörese lden evrensele doğru uzanıyordu. Hicaz toplu-
mu bunun bil incinde olmasalar da tarihe en geç giren (kentten me-
deniyete geçen) top lum olarak bunu kuvvetle seziyorlar ve tar ihteki 
kontenjanlar ını do ldurmak istiyorlardı. Fil Sûresinin Al lah taraf ından 
vahyi boşuna değildi... 

Y ine Güney T icaret Yolu geleneğinin vahiyle anı lması ve ilk Mekki 
sûreler içinde Fil sûresi ve benzerler iyle birlikte yer alması tesadüf 
değildi: 

Kureyş Sûresi: 

1- "Kureyş (kabilesini) alıştırdığı için" 

2- "Onları kış (Yemen) yaz (Şam) (ticaret yolculuğuna) alıştırdığı için" 

3- "Kabe'nin Rabb'ine kulluk etsinler" 
4- "O, (Allah) ki onları, korkudan, açlıktan kurtardı, güvene ka-

vuşturdu." 



Yine Mekke şehri üzerine Al lah ve Peygamber ' in yemin edişi; müs-

lümanlar ın bu olayları yeni kutsal laşt ırma prosesi içine alışları hep 

tarihsel devr imin müs lümanca sembol ler le belirti l işiydi: 

Beled Sûresi: 

1- "Yoo and içerim bu şehre (Mekke'ye)" 

2- "Ki sen bu şehre girmektesin" 

Tin Sûresi: 

3- "Ve bu güvenli şehre: el Beledu'l Emin'e (Mekke'ye) andolsun" 

Mekke-Kâbe- (Şam-H i caz -Yemen-Umman-Bas ra -H in t arasında 

uzanan) Güney Ticaret Yo lu-Zekat-Fak i r-Fukara-Akraba-Yoksul-Yo lcu; 

kısaca Hicaz Halkı, hepsi Kur'an: Al lah kelamıyla kutsal laşıp tar ihsel 

devr imin değişt i r i lemez temel e lemanlar ı ve cephesi içine gir iyorlardı. 

Ant ik Tarih'te tarihsel devr im böyle gerçekleş iyordu. 

Kur'an, Ant ik Tarih'te kutsal: kılına bile dokunamadan günümüze 

dek gelmiş (yazıya geçmiş) bir tar ihsel devr iminin teorisi ve pratiğidir. 

O'nu yerli yer inde yorumlamak, Ant ik Tarih' in gidiş kanunlar ına yete-

rince aydınl ık kazandıran bir örneği iş lemek anlamına da gelir... 

5- "ALÂK"- " D U H Â " ve " İ N Ş İ R A H " SÛRELERİ 

(MEKKE'DEKİ İLK SÛRELER) 

Peygamberl ik, başından beri iz lediğimiz gibi, sanat-edebiyat veya 

şiir yarat ış lar ından çok farklı, bütün lük lü- topyekün-çok yönlü deter-

minizmin temsilc i l iği işidir. Bu yüzden, sosyopat ik-ps ikopat ik-komp-

leksif "kiş i" at ı l ımlar ından ayrılır; gerçek l iğe-b i l imsele-sez i lere yakla-

şır; bi l imden ayrı lan yanı, erken kutsal laşt ırma prosesi içinde gelmiş 

oluşudur. Meseleleri tepetak lak skolast ik bir ideal izm içinde koyuşu 

ondandır: kutsa l laşt ı rma-mist is izm önde, gerçekl ik sezileri alttadır-. 

Sanat atı l ımları veya nevrotik pat lamalar kolay ve sorumsuz; has-

talıklı gelişirler. 

Al lah, Muhammed 'e bunu, "Duhâ" sûres inde birkaç cümlel ik ayet 

ile özetletmiştir. 

"Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi?" (7. Ayet) 

Hicaz toplumu, İbrahim'den nakille gelen geleneklerle, "Hanif" denen 

öncülerin aktarımlarıyla, barbarlığın çoktanrıcı aşamalarıyla çalkalanmak-

tadır. Muhammed bu durum karşısında "şaşırmış", doğru yolu bulmakta 

zorluk çekmektedir. Tarihsel devrim görevinin, çok derinden dürtüşleriyle 

ileriye atılmak vakti doldukça, Muhammed olgunlaşır. 35 yaşlarında artık 

Mekke'nin "Nur" dağındaki "Hira" mağarasını, düşünce kanatlanışının vaz-

geçilmez ilk sessizlik ve yaratış ortamı yapar. Gündelik Mekke-Hicaz-Şam 

ve Yemen ticaret-sosyal ortamını yeri-göğü birbirine katarak yorumlayan, 

kuşbakışı Peygamberdir ve tanrıcı "dağ" ortamına geçer. Kutsallaştırma-



kutsallaşma prosesi içinde, elemanlarıyla birlikte yükselmeye başlar. Be-

yin, gündelik karmaşa ve hafızasından, düşünce yaratışı için bütünleştirme 

ve sonuçları kanunlaştırarak çarpıştırma hafızasına geçer; artık dünyevi 

mal-para-ün-poz-sömürü sisteminin üzerine çıkmıştır; kutsallık gidişinde 

derinleşir... Rüyaları, giderek berraklaşır: "Bilinçaltı"nın gerçek yansıması 

halini alır. Unutulan-sisli rüyalar, bilinçaltının yüzeysel-sıkıştırı lmamış ha-

fızalarından; aydınlık-yaşam gibi etkili-berrak, hatırlanan rüyalar, derin-

sıkıştırılmış kalıcı hafızalardan kaynak alır. Ve bunlar giderek, sentezleştir-

me yeteneği arttıkça sentetik hafızayı; zeka ve aklı üste getirir. Bilinç-bi-

linçaltı burada karışsa da, kutsallaştırma gidişi, o gün için "yüzeysel bilinç" 

yerine geçer, bilinçaltı derinliklerinden gelen tarihsel görevin geniş-engin 

determinizm, o yüzeysel bilinç ile temsil edilir. Bu yüz den dahiyane seziş 

ve sunuşlar, ancak tarihin gidiş kanunları aydınlandıkça açıklanabilir. Bu-

rada söz konusu olan; karşılaştığımız problem: Sosyal derinlikli psikana-

lizdir. Kişilerin özel psikolojileri veya zihinsel dinamizmleri-gidişleri de bu 

sosyal derinlikler ele geçirilebildikçe aydınlanabilir. Bunu Peygamberlere 

uyguladığımızda dinin şuuraltı ortaya çıkarılmış olur. Çünkü kutsallaştır-

ma prosesi, sadece sosyal gidişle değil, onun içerisinde Peygambercil kişi 

etkilenişleri ve etkileyişleri ile gelişir. Bu yaman bir diyalektik çarpışmadır-. 

Tanrıların, Peygamberlerin ve kitapların veya mitolojilerin (geleneklerin) 

yaratılış dinamizmi bu diyalektiğin, tarihin gidişi içindeki işleyişleriyle olur. 

Tarihin gidişiyle kişinin gidişi birbirlerinde yansıyarak, tarihi hızlandırırlar. 

Duhâ Sûresi: 

6- "O seni yetim bulup barındırmadı mı?" 

8- "Seni fakir bulup zengin etmedi mi?" 

7- "Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi? 

İnşirah Sûresi: 

1- "Biz senin (şaşırmış-bunalmış olan) göğsünü açmadık mı?" 

2- "Ve atmadık mı senin üzerinden yükü" 

3- "Ve o (yük) sırtını çatırdatmıştı." 

4- "Senin şanını yükseltmedik mi?" 

5- "Muhakkak her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır" 

6- "Evet her güçlükle beraber bir kolaylık bulunur" 

Duhâ Sûresi: 

9- "Öyleyse sakın öksüzü üzme. 

10- "Dilenciyi azarlama" 

11- "Ve Rabb 'inin nimetini anlat." 

İnşirah Sûresi: 

7- "O halde boşaldığın zaman dur" 

8- "Ve Rabb'ine." (ibadet et-kıymet bil...) 

Duhâ Sûresi: 

3- "Rabb'in seni bırakmadı ve darılmadı." 



4- "Elbette senin sonun ilkinden (Peygamberlikten önceki zengin 
hayatından) iyidir." 

5- "Peygamberliğinde de geçmişini Rabb'in sana verecek ve sen 
razı olacaksın." 

Alâk Sûresi: 
1- "Yaratan Rabb'in in adıyla oku" 
2- "O insanı Alâk'tan (kan pıhtısından) yarattı." 
3- "Oku, Rabb'in büyük kalem sahibidir." 

4- "O, kalemle öğretti." 
5- "İnsana bilmediğini öğretti."... 
19- "Hayır ona (tefeci-bezirgan sistemine) boyun eğme, secde et 

ve yaklaş!" 

6- "FATİHA SÛRESİ" "KİTABIN ANASI" : 

(Kur'anın başlangıcıdır ve Mekke'de ilk inen sûrelerdendir. 7 ayet-
tir. "Fatiha'yı okumayan ın namazı o lmaz" sözü, Hz. Muhammed ' in 
buyruğudur.) 

Kur'an bütünüyle ve yoğunluk la Al lah'a (Doğa'nın ve Top lum'un 
gidiş kanunlar ına) methiyeler le ve uyum yapma prensipler iyle dopdo-
ludur. "Fat iha" da özetinin özeti biç iminde bu dolu luğu yansıtır-. 

1- "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun" 
Hz. Muhammed 'e kadar hiçbir Peygamberde ve hiçbir kutsal ki-

tapta Al lah' ın derin kavranışı, methiyesi ve ona uyum prensipleri bu 
denli görü lmez. 

Bu doğanın ve top lumun gidiş kanunlarını daha etraf l ıca-derin bi-
ç imde ve topyekün olarak sezmekten-sezerek kavramaktan ileri gelir. 
Ancak o çağda bu seziler "Al lah" adına bağlanabi l iyordu. Al lah' ın 99 
sıfatını irdelerken gördük; o sıfatlar hep doğa ve insan top lumunun 
gidiş kanunlar ına daha doğrusu o seziyle kavranan Tarihsel Determi-
nizme atıftır-. 

Burada, Fatiha Sûres inde ilk ayet inde de Tarihsel Determin izm 
doğa ve top lum gidişi olarak tümlük içinde sezilir: 

"Alemler in Rabbi" bütün insanların ve doğanın, hatta evrenin ya-
rat ıc ıs ı-kanunlarını koyup yönetic is i , terbiye edip yetiştir icisi olarak 
anılır. Ve O'na şükredil ir: 

"Allah'a hamdo lsun! " 
Marks ve Engels bile, Al lah' ı ve tektanrı l ı dinleri, doğal olarak o 

günkü bilgileri ışığında "Arz-Talep-Fiyat" kanunlar ının yans ımas ı ola-
rak yorumlamış lardır . Çünkü henüz Toplumsal gidişin en çok görünen 
üretici güçler kanununu keşfedebilmişler, O'nu da ancak kapital izme 
uygulayabi lmişlerdir. 

Al lah' ın anlamı, bütünüyle i rdelediğ imizde daha iyi anlaşı lacaktır 

ki, tamamıy la , Tarihsel Determin izmin veya doğa ve insanın temel 

224 



kanunlar ının tümlük lü akış ında kendini gösterir ve bulur. Evrimin bü-
tünlüğü ortaya çıktıkça Al lah daha iyi anlaşılır-. 

Dolayısıyla Kur'an'ın ve Hz. Muhammed' in Allah'ı kavrayışı kendi çağı 
itibarıyla bilimcil değil sezi düzeyinde, doğa ve insanı tümlükle kapladığı 
için, altşuurca Marks-Engels' inkinden daha derinliklidir, diyebiliriz. 

2- "(O), Rahmân'dır, Rahîmdir" 

Yarat ıcıların yaratıcısı sonsuz hoşgörülüdür. Alemlerin yaratıcısı ve 
yönlendiricisi olarak, iyilik ve kötülükleri sunan ve insan toplumunun bu 
yüzden düştüğü-düşeceği iyilik ve kötülüklerle yine, iyilik ve kötülüklerle 
yanıt verip onları kendi dengelerine oturtan-oturtacak olan yine Allah'ın 
(Tarihsel Determinizmin) kendisidir. Bu yüzden sonsuz hoşgörülüdür. 

3- "Din gününün (ödül ve ceza gününün) sahibidir" 

Antik Tarihte Barbarlar (Araplar onlara yani komün insanlarına 
"cahil iyeti yaşayan lar " derlerdi. İşte o kollektif komün insanları) Me-
deniyet lere Tarihsel Devrim yaparak medeniyete (sınıflı top luma) ge-
çerler, sonra da her antik medeniyet gibi iç savaşlarla çökkünleş ir ler 
ve başka barbar tarihsel devrimleri beklerlerdi. 

Ant ik Tarih'te bu "ödül ve ceza günü" olurdu. Bu dinlerin bilinçal-
tıyla sezerek öngördüğü bir "Din günü" haline gelmiştir. Kur'an, yeri 
gelince göreceğiz, hep bu tarihsel devrimleri örnek gösterir ve eski 
medeniyet ler gibi çöküp y ık ı lmayacak bir medeniyete geçişi prensip-
leştirir. Yani komün gelenek görenekler in i medeniyet içinde sentez-
leştirmeyi geliştirir. 

Ama yine de o "Korku"yu içinden atamayarak insanları "Din günü" 
ile uyarır: 

İşte bu binlerce yıllık ge lenek-görenekten sezilerle ders alarak "Din 
günü"nü kendi top lumu için olabi lecek bir "Mükafat ve Cezadan çıka-
racak; insanlığın en son yaşayacağı evrensel sosyal devrimi ve ondan 
sonra gelecek olan dengenin egemen olacağı gerçek insancıl top lumu 
sezerce, insanlığın sınıflı t op lumunun sınıfsız top luma dönüşeceği o 
yılları öngörürce; "Din günü"nü bu gelecek günlere yakıştırır; Al lah 
sistemi'ni bu yönde geliştirir. 

"Allah" (Tarihsel Determinizm) şüphesiz ki bu "Din gününün" de 
biricik "sahibidir. "[İnfitar] 

4- "Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz" 

Bu yüzden sadece Al lah'tan (Tarihsel Determin izm'den) korkulmalı 
O'na kul olmalı ve ondan yardım istenmelidir. 

Bu aynı zamanda , " insan" karakter inin sez is i - i s teğ i -uygulamas ı 
ve besleyicis idir de. Köle ruhlu insanlar ne bu seziyi ne isteği ne 
uygulamayı ne de ondan bes lenmeyi başaramazlar. Bil inçaltları kö-
relti lmiştir çünkü. 

Peygamber ler bu yüzden özler inde hep komün gelenek görenekl i 
olmuşlardır. Ve bunu gel işt irmek istemişlerdir. 



Top lumun temel i de Doğa'n ın temel i gibi doğal l ık tan kalkar ve 

da ima kendi kanunlar ın ı yen iden gel işmiş b iç imde üretmek üzere 

yol alır... 

5- "Bizi doğru yola ilet" 

İnsanları daima, Peygamber ler in in sezdiğ i-kavradığ ı ölçülerde, Ta-

rihsel Determinizmi an lama ve ona uyma yoluna girmesini ister. Bu 

yüzden Kur'an hep eski skolastik düşünce ve davranış lara karşı savaş 

verir. Kendi kavrayışı da skolastikt ir şüphesiz ama antika insanlığın 

içine girdiği Tarihsel Devrimleri sezer, görür ve o gidişe ayak uydurur. 

Bu yüzden Tarihsel Devrim'e karşı duran Tefec i-Bez i rgan ve Derebey-

lere karşı daha "determinist bir skolast ik olur. 

6- "Nimet verdiğin kimselerin yoluna" 

7- "Kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil." 

Çoktanrıc ı l ığ ı ve herşeyi tefeci l iğe ve bezirganl ığa çevirmiş olan 

Mekkel i ler in ve benzerler inin yo luna değil; Peygamber ler in, özgür in-

sanların, "Tektanr ı" (Allah) biç iminde ortaya çıkan daha gerçekçi de-

terminist ler in dolayıs ıyla hak-adalet sahibi olanların yo luna ilet. 

Çünkü bu gidişi kavramak büyük bir "Nimet"tir. Bizi doğru yola; bu 

nimeti verdiğin kimselerin yo luna ilet! 

7- " Ş U A R Â SÛRESİ" : 

Peygamber l ik herşeyden önce, bir "şair' l ik, edebiyatçı l ık, uzman-

lık, f i lozofluk işi değil, doğa ve top lumun gidiş kanunlarını aramak, 

bulmak ve onlara uyum yapmak için ters giden bütün uyumsuzluk lar ı 

değişt i rmek: Devrimci l ik işidir. Ve sat ıc ı l ığa-memur luğa- la febe l iğ ine-

parlak sözlere hiç ge lemez. 

Muhammed bunu kendince çok iyi kavrar ve anlatır: 

227- "...Zulmedenler, yakında nasıl bir devrime uğrayacaklarını ve 

devrileceklerini bileceklerdir." 

Daha Mekke devrinde, Peygamber l iğ in ilk yı l lar ında Muhammed 

nasıl bir devr imci görevle karşı karşıya bu lunduğunu kavrar ve devri-

mi dosta düşmana haber verir: 

208- "Bizim helak ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcıları vardı." 

209- "Onlara ihtar ederler sonlarını bildirirlerdi. Biz zulmetmiş 

değiliz." 

Determinizm her çağda mutlaka kendi sözcülerini-elçi lerini bulmuş, 

insanlığı uyarmıştır. Ama zamanımızda bile günün kurtarı lması insan-

ları daha fazla cezbett ikçe, uzun vadeli programlar daima ertelenmiş, 

hasıraltı edi lmiş ve sorunlar birikmiştir. Bu daha şiddetli ve yaygın, her 

kişi ö lçüsünde ve evrensel uyarılar gerektiğinin işaretleridir. 



M u h a m m e d kendi çağı içinde bunu etinde kemiğinde duyar ve 

bildirir: 

210- "Kur'an'ı şeytanlar indirmedi" 

211- "Bu onlara yaraşmaz zaten yapamazlar da" 

212- "Çünkü onlar, (Allah'ın uyarılarını) işitmekten uzaklaştırılmış-

lardır." 

Şeytan, tefeci/bezirganl ık veya insana doğayı ve toplumu çapul 

etme öğretisini kışkırtıp yerleştiren sermayedarl ıktır. Onlar determiniz-

me uyum yapı lması uğruna doğru şeyleri hissetmekten uzaktırlar. Sağ-

duyuları bile körelmiştir. Bu yüzden Kur'an onların işi değildir, Onların 

işi kendilerine benzeyenleri ayartmaktır; onlarla düşüp kalkarlar: 

221- "Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?" 

222- "Onlar her günahkar yalancıya inerler." 

Peygamber ler i satılık f i lozof lar la, oportünist ler le kar ış t ı rmamak 

gerektiği gibi, "şair" divanelerle de kar ışt ı rmamak gerekir: 

224- "Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar." 

225- "Görmüyor musun onları, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar." 

226- "Ve onlar yapamayacakları şeyleri söylerler" 

Demek Peygamber l ik herşeyden önce gerçekçi l ik ister. Bu ise bilim 

ile olur. Bilim o çağda, din gelenekler in in takibi ve yeni koşullara göre 

yeniden üreti lmesiyle elde edilebilir. Muhammed bunu kendince her 

sûrede tekrarlar: 

227- "Ancak inananlar, iyi işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve 

kendilerine zulmettikten sonra bile (zulmedenlere) üstün gelmeye ça-

lışanlar böyle değildir. 

Zulmedenler, yakında nasıl bir devrime uğrayarak devrileceklerini 

bileceklerdir" 

"Allah'ı çok anmak" demek, determinizm: Gerçekler üzerine yani 

doğa ve toplumun gidişi üzerine kafa pat latmak ve o uğurda savaşmak 

demektir. Bu şekilde "geçici dünya menfaat ler inin büyüsünden" kurtu-

lunabilir. Ama bunun için de daha işin başından buna yatkın olmak ve 

öyle bir çevrede yetişmiş olmak gerekir. Ki zulümlere ve zal imlere rağ-

men sonuna dek davasını güdebi ls in; y ı lmadan azimle savaşabi lsin... 

O zaman Allah'ı ve meleklerini (Cibril'i) yani gerçeklerin; doğanın ve 

toplumun temel kanunlarının uyarıcı larını-sesini içinde hissedebilir: 

192- "Muhakkak ki Kur'an alemler in Rabbinin indirmesidir." 

193- "Onu', Ruhu'l Emin (güvenil ir ruh olan Cibril) indirdi." 

194- "Senin kalbine; uyarıc ı lardan olman için" 

195- "Apaçık Arapça bir dille." 

196- "O'nun söyledikleri ve evvelki ler in kitaplarında da vardır-." 

197- "İsrai loğul ları bilginlerinin onu bilmesi de onlar için bir delil-

belge değil mi?" 



8- "FURKAN SÛRESİ" 

"Furkan": Hakkı batı ldan ayırma yeteneğidir. Mekke devrinin orta-
larında indirilmiştir. 

Muhammed ' in Al lah kavrayışı, İbrahim'den 2500 yıl sonra geliştiği 
için, " furkan' ı " da o derece yüksek yetenekl i bulunur. Peygamber bu 
determin izme şükretmekten kendini a lamaz: 

1- "Alemlere uyarıcı olması için kuluna furkanı: Doğruyu-yanlıştan 
ayırma yetisini indiren Allah pek kutludur." 

Ve İbrahim'i ve İbrahim'den önce tektanr ı f ikr ine doğru gel işmiş 
olan Hanok-Nuh gibi Semit şeflerini de benimser... 

3- "O'ndan (Allah'tan) ayrı olarak, hiçbir şey yaratmayan, kendile-
ri yaratılan ve kendilerine dahi ne zarar ne de yarar veremeyen; öldü-
remeyen, yaşatamayan, diriltemeyen birtakım tanrılar edindiler." 

Oysa Muhammed ' in tektanr ı anlayışı determin izme uymuştur: 

2- "...Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir." 

Herşeyi yaratan,0 her geçen gün daha iyi anlaşı l ıyor ki doğanın ve 
top lumun gidiş kanunlarıdır. Bu buluşla Muhammed ' in Al lah' ı kavrayı-
şı determin izme uyar. Yer i -göğü-doğay ı - top lumla harmanlayarak dü-
şündüğünde ve her adımda bunlarla ilgili bi lgi ler ini-sentezler ini geliş-
t irdiğinde tekrar tekrar Al lah kavrayışını, determin izme daha gerçekçi 
uyumluluk içine sokmuş olur. Veya O'nun determin i zm gerçekçi l ik an-
layışı Al lah kavrayışı veya isimleri içinde erir: 

"Görmedin mi Allah bulutları sürer, sonra onları birbirine geçirir, bir-
birleri üzerine yığar-sıkıştırır. Aralarından yağmurun çıktığını görürsün. 
Gökteki bulut dağlarından bir dolu indirir ki, onunla dilediğini vurur, 
dilediğini de ondan öteye çevirir. Şimşeğinin parıltısı gözlerini alır." 

"Görmedin mi göklerle ve yerde olan kimseler, kanatlarını çırparak 
uçan kuşlar Allah'ı tespih ederler. Her biri kendi duasını ve tesbihini 
bilmiştir. Allah da onların ne yaptıklarını bilmektedir." 

"Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de Allah'adır." 

(Nur Sûresi: 43-41-42. Ayet ler) 

Kur'an'ın bir başka adı da "Furkan"dır. Sümer ve Semit gelenekle-
rine ve Tevrat ile İncil 'e o lduğu gibi ezberci bir şekile dayanmaz; on-
ları kendi çağının tarihsel devr im görevler in in süzgec inden geçirerek 
yeniden üretirken, yepyeni Al lah ve top lum sentez ler ine ulaşır; doğ-
ruyu yanl ıştan ayırdeden yeni daha yüksek akıl yürü tme ve bilgiler 
manzumesi sentezler ine ulaşılmıştır-. 

Bu yüzden Kur'an'a modern uzman yak laşt ı rmalar ına benzer yü-
zeysel yakışt ırmalar, uydurma-sosyopat ik ve psikopatik: objekti f ve 
sübjekt i f hastalıklı kalır: 

5- "Dediler: "Eskilerin masallarıdır, onları yazdırmış, sabah akşam 
onlar kendisine okunuyor." 



Eğer sadece eski gelenekler in tekrarı olsaydı, düz mantıkla Kur'an 
parça parça değil birden topyekün inerdi. Düz mantıkla inkar edenler 
de böyle düşünür ler ve bu yolla inkârlarını dayatır lar: 

32- "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada indirmeli değil miydi?" 
dediler... " 

Oysa gerçek bir teori daima, içinde bulunulan veya içine giri len 
üretici güçler gel iş iminin uyar ı lar ı-dayatmalar ı alt ında ve gerekli bir 
süreç içinde gelişir; insanın düşünce gelişimi de bu gidişe uyar. Yeni 
kuşakların eski lerden ayrılışı ve çat ışması da bu gidişe karşı " uyum" 
gel işt irme sorunu olur. Bütün gerçek Peygamber ler ve vahiyleri deter-
minizmin bu esasına uyarlar. Hz. Muhammed ve Kur'an bu gidişin en 
son en belirgin ö lümsüz örneğidir. Bu yüzden ayetler ve Peygamber ler 
bu konuda kendinden emin ve kesindir: 

32- "..Biz onunla (parça parça inen Kur'an ile) senin ( insanların) 
kalbini sağlamlaştırmak (kolayca ezber lenmesin i sağ lamak ve yeni-
çeşitli olaylara karşı yeni ayetlerle ufkunu açıp takviye etmek) için 
onu böyle parça parça ve ağır ağır okuduk." 

Muhammed düz mantıkla eleştir ip sırtı yere get ir i lecek gibi değil 
dir; O'ndan rütbe-şan-şöhret -makam-zeng in l i k beklerler; güçler ine 
güç katacak hazır bir güç varsa tapmaya hazırdılar: 

7- "Dediler: "Bu Peygamberlere ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılar-
da geziyor? O'na uyarıcı olacak bir melek indirmeli değil mi?" 

8- "Yahut kendisine gökten bir hazine atılmalı, yahut kendisinin 
ürününden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil mi? 

Ve zalimler, "siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" 
dediler." 

41- "Seni gördükleri zaman mutlaka eğlence konusu yapıyorlar: 
"Allah bunu mu Peygamber olarak göndermiş." 

Demek bugün modern çağda karşı laştıklarınız, en eski tefeci-be-
zirgan ve küçük burjuvanın güce tapan marazi-hastal ık l ı ruhunun ye-
niden üreti lmiş biçimidir. Güç varsa peşinden gelirler, yoksa küçüm-
seyip alay konusu yapmaya kalkarlar; ama akı l la-bi l imle insan gibi 
savaşmazlar; daha da zora gel ir lerse, sözle-alayla ö ldüremedik ler in i 
kalleşçe susarak o lmazsa arkadan hançer leyerek öldürürler... 

Sadece bilim olarak, doğru olduğu için veya doğru yolu bulma uğ-
runa, Peygamber lerce herşeyini vererek ve herşeyi göze alarak kaç 
kişi savaşabi l i r? 

Doğrusu modem çağda da bütün sosyal devr im gel iş imler ine kar-
şın durum pek fazla değişmiş değildir. Hep bir vaadin peşine, maddi-
manevi bir gücün peşine, pratik çıkara takı l ıp gelinir. Zafere ulaşırsa 
ne ola; zafer yağma lanmad ıkça , herkes payına düşeni a lmadıkça, 
yine Peygamber l ik para etmez. O Al lah' ın da Peygamber in in de kita-
bının da içine ederler. 



Kimse kalkıp b i l im-doğru-hak uğruna; sadece bunlar için, hiç bir 
şey beklemeksiz in; tersine, bir canl ının doğaya ve top luma yük olma-
dan; bir ar ı-kar ınca misali konduğu çiçeği inc i tmeden dengeyi koru-
yup gel işt i rmeye vakfediş i gibi, kendisini vakfederek üzerine düşeni 
yapmaz; illâ çapulunu, hem de paranoyakça aza kanaat edemeyen 
çapulunu sürdürecek; heybesini do ldurmadan rahat edemeyecek ve 
rahat vermeyecek. . . 

Bu açıdan sosyal devr imler bile sadece kendi çağını kurtarabi l iyor-
lar; belki kurtaramıyorlar. Çünkü kendi mantıklar ının öngördük ler ine 
bile, ne kapital izmin, ne de sosyal izmin adına gel işmiş bulunan sosyal 
devr imler ulaşabi lmiş değildirler. Bu yüzden son duruşmada olayların 
inatçılığı sürmeden yapamayacak ve bilimin veya gerçekler in: Doğa 
ve top lumun gidiş kanunlar ına uyumun herkesçe kavranış ı-uygulanı-
şının zorunlu luğu acı-keskin olaylarla karşımıza diki lecek. 

Belki tarih bu yoldan bize, yeter ince an layamadığ ımız ve ayak uy-
durmaktan geri durduğumuz antik ve modern Peygamber ler in yo lunu 
açarak; onların yo lunu yü rümek zorunda bırakarak, onları an lamamı-
zı ve determin izme uymamız ı sağlayacak. 

Çünkü antik tar ihten beri süregelen devr imler kendi programla-
rının hedef ler ine, sırf insanın çapul etme düşünce ve davranışını de-
termin izmin emrett iği gibi yokedemedik ler i için u laşamamış lar ve bu; 
binlerce yıldır, yen iden üreti lerek dev problemler hal inde insanlığın 
önünde kat lanarak yığılmaktadır-.. 

İster istemez artık determinizme (kanunlara) uyum gelişmek zorunda 
kalacaktır. Bu ise bilinçle gel işmekten-her kişinin görevini kavramasın-
dan: "İnsanlaşmaktan" başka bir yol tanımayacak bir gidişi öngörür... 

9- "KASAS SÛRESİ" : 

Kapital izmin geçer akçe sözü şudur: "Parası olan ayakta kalır; pa-
rası o lmayan yerin dibini boylar." 

Herşeyin "kâr" ile ö lçüldüğü kapital izmin azgın laşarak irad yiyici 
yaşlı l ık çağına girdiği ve tüket im kanserini demir perde geri ler ine bile 
sıçratıp boyuna ürettiği zaman ımızda bu söz basbayağı tutuyor doğ-
rusu. Ama kâr i l lüzyonuna tutu lmayanlar biliyorlar ve seziyor lar ki, 
son duruşmada da ima dibi boylayanlar, Kur'an'ın güzel deyişiyle "işle-
rini süs ley ip-dünya malına taparak ş ımaran lar" olmuşlardır. Bu gerçek 
en temell i gerçektir, değişmesi şöyle dursun, gerçek leşmesi evrensel 
boyutlara u laşmadan rahat durmayacak derin kanunlar ın işleyişidir: 

"Parası olan ayakta kalır; o lmayan yok olur" sözü ne kadar yaygın-
laşırsa bilelim ki Hz. Muhammed ' in Al lah buyruğu olan şu deyişleri o 
kadar çok söy lenecek ve o kadar çok evrensel leşecekt i r: 

60- "Size verilen her şey dünya hayatının geçimi ve süsüdür." 



"Allah'ın (doğa ve top lumun gidiş kanunlar ına uyum gösterme ça-
balarının) yanında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır." 

"Aklınızı kullanmıyor musunuz?" 
Ve o zaman için bütün Ant ik Medeniyet ler gidişi buna örnek ol-

dular: Zenginl ikte ve dünya hayatının süsünde ileri gidip ş ımardıkça 
çürümüşler ve barbar a lçakgönül lü kollektif de aynı mekan izma üze-
rine gelişip onu yeniden üretmekten başka bir şey yapmamış lard ır . Bu 
yüzden gidicil ikleri kesindir. Çünkü doğa ve insanın gidiş Kanunları-
na ezel i-ebedi uyumsuz luk içindedirler. Doğuştan günahlar ı budur ve 
kurtuluşları "uyum"dadır. Yoksa cezaları kendi elleriyle hazır lanan ve 
insanlığı da, doğayı da ziyana sokan ö lümden başka bir şey değildir. 
Ancak bu kez yokoluşlar ı barbarlar la değil; bil imle, uyarılarla olma-
dı; pro letaryayla- işs iz l ik-pahal ı l ık-durgunluk krizlerinin evrenci l yay-
gın laşması ve kendilerinin bile kendi ler inden yüz çevirip rejimlerini 
güdememeler iy le ters ine muhal i f ler ine tes l im oluşlarıyla gelişecektir. 
Çünkü eğer bu uyumsuz luk faciası "sözle ş ımarma", "dünya malına 
t apma" herkesçe denenip s ınandıkça panzehiri de herkesçe kolay an-
laşılır ve uygunlanır hale gelecektir. 

80- "..Buna ancak sabredenler kavuşturulur"Kaarun, Musa toplu-
mundan idi ve pek depdebeli zenginlerden idi: 

79- "Kaarun süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını 
isteyenler: "Keşke Kaarun'a verilenlerin bir benzeri de bize verilseydi, 
dediler, gerçekten onun büyük şansı var" 

Modern çağda da kapita l izm ve emperya l i zm, dünya insanl ığı-
nın karşıs ına bi lhassa ABD süsü ve depdebes i içinde çıkıyor ve her 
türden insanı sosyal ist olsun derebey olsun imrendir iyor. Nice top-
lumcul ge lenek l i - sosya l i zme girmiş top lumu bile şeytan iğfali gibi 
kandırabi l iyor. 

80- "Kendilerine bilgi verilmiş olanlar ise: "Yazık size, dediler, ina-
nan ve iyi iş yapan kimse için Allah'ın (doğa ve insanın gidiş kanunla-
rının) sevabı daha hayırlıdır." 

Ama ne çare ki "dünya süsü" gündel ik yaşamın vazgeç i lmez cazi-
besidir. Gün lük yaşamaya düşünmeye ve davranmaya alışmış insan 
beyninin, uzun vadeli gidiş kanunlarını bi lmeye ve uymaya sabrı yok-
tur. İnsan cehenneme böyle kısa vadeli hesaplarla çarçabuk gider ve 
çevresini götürür. Cennet uzun vadelidir. O ise sabır işidir; cennet, 
doğa ve top lumun günümüze kıyasla çok büyük a lçakgönül lü tüket im 
koşullarını gerekt iren işleyiş kanunlar ına uyumdur. Ama bilim ister: 

80- "Buna ancak sabredenler kavuşturulur. 
Çünkü bütün insanların yeryüzü ö lçüsündeki deney-bi l im-bi l inç 

çabalar ıyla o luşturu lmuş gen iş-esnek-hoşgörü lü-bütün zincir lerden 
kurtulmuş; özgür ve gönül lü kol lektivizmi gerekir! 

"..Dönüşünüz banadır. O zaman size yaptıklarınızı haber veririm." 
(Ankebut Sûresi 8. Ayet) 



10- "RUM SÛRESİ" 

Güney Ticaret Yolu'nda Yemen'i Acem: Fars Medeniyeti; Habeş'i Bi-

zans; Doğu Roma Medeniyeti kendisine çevirmiş çekişiyorlardı. İran Me-

deniyeti, Şam, Kudüs ve Mısır'ı almış; Anadolu'da İstanbul'a dek yayıl-

mıştı. Ama Fars; İran Medeniyeti 'nin vakti çoktan dolmuş çürümekteydi. 

Peygamber bunu seziyor ve biliyordu. Bizans tektanrıcıydı. Ve Bizans, 

Habeş kanalıyla Peygamber' in muhalefetini destekliyordu. Müslümanlar 

da bir avuç olsalar bile tarafsız kalmamışlar Bizans'ı tutmuşlardı. Rum 

sûresi bu olayların üzerine yorumlar ile başladığı için bu adı almıştı. 

Al lah ve Peygamber i , Fars'ın yeni lmesin i Rumlar' ın kazanmasın ı 

istiyordu: 

2- "Rum yenildi." 

3- "En yakın yerde onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir." 

4- "Birkaç yıl içinde, bu yenilgilerinden önce de sonra da emir 

Allahı'ndır. Ogün müminler sevinirler." 

5- "Allah'ın yardımıyla dilediğine yardım eder. O galiptir, esirge-

yendir." 

624 yılı Bizans, İran'a karşı askeri başarı lar kazandı. Muhammed 

de Bedir'de küçük ama önemli bir zafer kazandı. Bundan sonra Bizans 

da İslâm'ın hedefleri arasına girdiğini buluruz. Çünkü hedef evren-

selliktir. İbrahim ile başlayan ve altşuurda parlayan bu hedef, artık 

gerçekl ik içine girecekti. 

Ama cihadın temeli; sosyal adalet ve eşitl iğe dayanıyordu: 

28- "..Sizin ellerinizin altında bulunan (köleler hizmetçiler) sizinle 

eşit değiller mi?" 

38- "Akrabaya, yoksula, yolcuya zekât ve sadakadan hakkını ver..." 

39- "İnsanların malları içinde, verdiğimiz faiz Allah katında artır-

maz. Ama zekatlar sevaplar artırır." 

41- "İnsanların elleriyle kazandıkları yüzünden karada ve denizde 

fesat çıktı. Belki dönerler diye, Allah onlara yaptıklarının bir kısmını 

taddırıyor." 

11- "LOKMAN SÛRESİ": 

Daha Mekke devrinde ilk f i lozofçul düşünce ideoloji ıs ınmaları ve 

bildirimleri kanıksanır kanıksanmaz, pratik tarihsel devr im hedefi her 

iki taraftan da Kureyş zengin ler ince de müs lüman çekirdeği taraf ın-

dan da anı lmaya başlanır. Çünkü kuru lafa herkesin, hele barbarın 

karnı herkesten çok toktur; yapı lacak iş varsa yapılır. Kureyş zal imleri 

de O'nu sorup kışkırtır: 



28- "Doğru iseniz bu fetih ne zaman diyorlar" 

Henüz çekirdek zayıftır, vakit gerekir. Peygamber bunu elleriyle 

tutar. Çünkü "ye t i şmek" "yet i ş t i rmek" veya "ya ra tmak" denen olayın 

zahmetin i ve koşulların biraraya gelişinin zorun lu luğunu sezer: 

24- "Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, on-

ların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik." 

İsrai loğulları için geçerli olan bu gerçek Hicaz top lumu için de ge-

çerliydi. Vakit dolmal ıydı: 

Devrim bir sıçramadır. İnsan beyni o s ıçramaya haz ı r lanmamış, ne 

o lduğunu bu s ıçrama içinde birdenbire an layamaz. Ve her kişi bulun-

duğu cephenin içinde neyse odur. 

Fetih günü devr imden yana geçişler olsa da, işin aslı önceden 

inanmaya ve haz ı r lanmaya bağlı kalır. Hazırlık hep o kısa süren dev-

rim zamanı içindir, daha fazla "mühlet veri lmez". 

Hicret'ten 6 yıl sonra Muhammed açık açık fet ihten sözedecekt ir: 

Fetih sûresi şu ilk ayetle başlar: 

"Biz sana apaçık bir fetih verdik." 

Çünkü devr im içine girilmiştir. 

Muhammed insan için en zaruri ihtiyaçlar dış ında hiçbir mala mül-

ke-süse-geç ime gerek olmadığını anlamış bilge ve a lçakgönül lü ler-

dendi. Ama eşleri, kadınlar, daha o zamandan içine düşürüldükler i 

erkek malı o lma yo lunda süs-ev ve debdebe düşkün lüğünü geliştir-

mekten başkaca bir yol güdemiyor lard ı . 

Zafer ve ganimet paylaş ımında Peygamber eşleri de bu düşkün-

lüklerini apaçık belli edince, şu ayetler Kur'an'ın en temel gerçeğini 

bir kez daha hat ı r latmaktan geri durmadı. Kur'an başta Peygamber' i 

ve yakınlar ını uyardı. 

29- "De ki: "Fetih günü, geldiğinde, inkâr edenlere inanmaları için 

mühlet de verilmez." 

28- "Ey Peygamber! Eşlerine söyle: "Eğer siz dünya hayatını ve 

onun süsünü istiyorsanız gelin size mût'a (boşanma bedeli) vereyim 

ve sizi güzellikle salayım!" 

30- "Ey Peygamber'in kadınları! Sizden kim açık bir edepsizlik ya-

parsa onun için azab iki kat yapılır. Bu Allah'a göre kolaydır.'" 

33- "..Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz 

yapmak istiyor." 

Demek top lum yolunda, doğa ve top lum kanunlar ına uyma çabası; 

devrimci yol, insanı bütün kötülüklerden altbil inç (Nefis) kötülükle-

rinden arındıran bir yoldur. Nefsi terbiye eden bir yoldur. Ki bu yolu 

Peygamber kendis inden bilir ve kendisine en yakın o lmuş insanları 

da bu yolda temiz lenmiş görmek ister. Ne var ki herkes Peygamber 

olamaz... Kendisini Peygamber sülalesine veya Ehli Beyt'e, O'nun ev 



halkına ve soylar ına sokmak isteyenler de sırf soy itibarıyla terte-

miz Peygamberc i o lmak isterler; bu modern çağa dek sürüp gelmiştir. 

Oysa Muhammed gibileri ve O'nun tarihsel görevleri binlerce yı lda bir 

gelmektedir. Soy-sop ile veya yakınl ık ile olabi lecek bir şey değildir. O 

temel bir o lanak sağlayabil ir. Ama o temel i ku l lanmak kişinin koşul-

lar ına-görevler ine-kavrayış lar ına bağlı olarak gelişir... Peygamber 'e 

düşen elbette bu olanağı bel i rtmek ve uyarmaktır... 

Ve doğaldır ki her önüne gelen Hz. Muhammed o lamaz ve Kur'an'ı 

Vahiy a lamaz. 

"Elçileri (Peygamberleri) onlara dediler ki: 

"Biz de sizin gibi insandan başka bir şey değiliz. Fakat Allah, kul-

larından dilediğine nimetini (ayetlerini) lütfeder. Allah'ın izni olmadan 

biz size delil getiremeyiz. İnananlar Allah'a dayansınlar." 

Ama pekala Peygamber i ve Kur'an'ı anlayıp ona uyabi lecek insan-

lar çoğalabilir. Çünkü tar ihsel determin izm bir kez yeni çağını açmış 

ona göre önderler ini ve kitlesini çıkarıp yola koyacaktır-. Akı l l ı lar öğüt 

alıp teşkilatlanırlar. Hatta tar ihsel devr im keskin savaşlar la ilerledik-

çe, te fec i -bez i rgan şeytanı Ebu süfyan dölleri bile yola gelirler: 

52- "Kur'an insanlara bir tebliğdir. İnsanlar bununla uyarılsınlar, 

akıllı olanlar öğüt alsınlar." 

22- "İş olup bitecek, şeytan dahi diyecek: Allah size hak olarak 

doğru vaddetti, ben size vadettim ama bu yalandı. (...)" 

Kitaplı olsun kitapsız olsun her Peygamber irili ufaklı tarihsel dev-

rim dalgalar ının yarattığı gerçek bir liderdir. Bu yüzden sözler i-dav-

ranışları, varsa kitapları, bu sağ lam tarihsel devr im olayından; ken-

di yaşadığı çağın belirleyici komplike olaylar bütün lüğünün bilinç ve 

bilinç alt ında yarattığı etki lerden kaynaklanır. O ölçülerde de sağ lam 

temel lere oturmuş gerçekl iğ in yansımasıd ır lar: 

24- "Görmedin mi? Allah nasıl bir benzetme yaptı; güzel söz-doğru 

söz, kökü yerde, sağlam dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir ki o 

ağaç yine Allah 'ın izniyle daima yemişini verir." 

26- "Kötü sözün durumu da gövdesi yerin üstünde, kolay koparı-

lan, kökü o lmayan kötü bir ağaca benzer." 

27- "Allah inananları, dünya hayatında da, ahirette de sağlam söz-

le sağlamlaştırır (kararlı-istikrarlı kılar)." 

Al lah zal imleri sapıtır ve dilediğini işleyip yapar. 

"Kötü söz" denen şey, doğa ve insan top lumunun gidiş kanunları-

na, temelden karşı çıkan, uyum yapamayan kişi-zümre veya sınıfların 

sözleridir. Son duruşmada bu yüzden uyum yapanlarca yok edilirler 

veya eritilirler. 

"İyi söz" doğa ve top lumun gidiş kanunlar ına sezerek veya bil imsel 

olarak uyum yapmaya çal ışanların yorumlarıdır. Son duruşmada (nice 

eziyet lerden sonra da olsa) zafer "iyi söz"ün doğa ve insan top lumu-
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nun gidiş kanunlarını ortaya koyan gerçek teorinin ve pratiğin olacak-
tır. İnsanl ık bu yolu tu tmak mecburiyet indedir. 

Ancak "Her Nefis" yani her kişi, bilinci ve altbil inciyle, gücü oranında 
bu yolda yürüyebilir. "Kişi" veya "nefis", bu yolda yürürken kendisi için 
"kazandığ ı" her zerre doğa ve top lum dengesine o derecede uyumsuz-
luk olarak top luma ve kendisine geri tepecek ve onunla cezalandır ı lmış 
olacaktır-. Do ğa ve Top lum dengeleri bu derece hassastır. Bu hassas rit-
mi sezen her sağ duyulu insan "Allah'tan; gidiş kanunlar ından" korkar 
ve korkmalıdır veya o derece hassas, dikkatli olmalıdır-." 

12- "HİCR SÛRESİ": 

27- "Cann [iblis, şeytan] 'a gelince onu da insandan daha önce, 
nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık." 

Şeytan da insandan önce ve ateşten yaratı lmışt ı . Gelenekler, ken-
dince, yazısız tar ihte (tarih önces inde) geçen komüncül tarihi, kutsal-
laştırma prosesi uyarınca sembol ler le yorumlamış lardır . Prose (gidiş) 
değişt ikçe, kutsal laşt ırma aşamas ına göre yorumlar (tensel aynı kal-
mak üzere) anlayışa göre değişir, başkalaşır. 

Şüphesiz ki Şeytan da Cin de medeni leşmenin getirdiği bakış açıla-
rıyla yorumlanmıştır. Ancak beyinler, kutsal laşma prosesi ile kurulduğu 
için, Totem-inanış lar ı geri lerde kaldığı ölçüde onlara Şeytan-cin yakış-
tırmaları yapılmıştır. Çünkü medeninin, göksel leşmeye başlayan insan 
ve tabiat tanımlarının temsil ettiği top lumun çıkarlarına ters düşen bar-
bar toplumlar ın Totem sembolleri onlara Şeytan-cin gibi gözükmüştür. 

İlk Irak Medeniyet ine geçmiş Semit göçebe ve kent barbarlarının, 
tar ım veriml i l iğ inin sembolü yılanı Şeytan: Kandırıcı gibi algı layışları; 
kendi 4 büyük ırmağın suladığı Kafkasya etekler inin - Van yaylalar ı-
nın; O'nu yit irdikten sonra ö ldürücü bir sıla hasretiyle cennet ülküsü 
haline getirmişler; insan'ın (medeniyet in) balçıktan tekniks iz doğal 
o lanaklar la yaratı l ış ının Adem-Havva yaratıl ışı hal inde algılanışı; gö-
çebe ve kent kabilelerinin semit lerde Habi l-Kain veya Kabil, öyküle-
riyle yorumlanış ı ; Sü leyman' ın c in ler le-kuşlar la konuşup anlaşması ve 
benzeri hep kutsal laşma prosesine göre düşünmeye ve davranmaya 
alışmış beyinlerin To temden kopuşamayan sembol leşt ir ic i düşünce 
s isteminden kaynaklanmış en bilinen örnekleridirler. 

Gerçekte hepsi en temelde üretici güçler gel iş imine dayanır lar; o 
gidiş, der in-köklü ayrıntıl ı kavranıp, top lum gidişi içinde tit izce izlen-
medikçe, o lmadık saçma-havada kalmış kafa karışıkl ıklarına ve spe-
külasyonlara düşmekten kurtulamayız. 

Geleneklerin şeytanın ve cinlerin ateşten yaratılmış olmaları üzerinde 
duruşlarına ve insandan daha önce yaratıldıklarına dair bir prose çizdikle-
rine bakılırsa, bu uydurma-gelişigüzel bir yorum katkısı sayılmamalıdır. 



Ateş, orta vahşet çağının yaratığıdır. Ama en çok ve medeniyete 
en yakın geçmişte O'nu aşağı barbarl ıkta, çömlekçi l ik ve ev işlerinde, 
totem sembol lü kadın tanrıl ı kabileler kullandılar. . 

Kadın tanrı lar ın sembolü ateştir. Tapınaklar da ateş hiç söndürül-
meden yakıl ırdı. 

Demek şeytan ve cin algılarını en az ından Aşağı Barbarl ığa dek in-
direbiliriz. As l ında prose, Vahşet çağında ilk cinsel yasaklar ve Ateş 'e 
dek gider; bil inç-bil inç altı "RUH gelişimi içinde TOTEMİZM ile birl ikte 
oluşur. Çözümü de öyle olacaktır... 

Burada konumuzla ilgili o lduğu kadarına değinirsek, Ateş sembol lü 
kadın tanrı lar ın veya önderler in, kabilelerini yöne tme ve düşünce ge-
liştirme işinde kullandıkları büyü-fal seremoni ler inde ateş de kadın da 
ve O'nun gelecekten haber verme, top lumu yönetme (büyü-fal) işleri 
de bilerek dokunu lmaz laşan saygı ve korku uyandırıcı e lemanlar hali-
ne gelmişler ve yabancı kabilelerce de kendi gidişleri de buna uyduğu 
için, buna uyulmuş ve yaygınlaşmıştır -. 

Medeniyete geçi l ince sadece kutsal laşma gidişi yeni bir aşamaya 
girmiştir. Kutsal laşt ırma sürdüğü için kadın tanr ı l ı -ateş-büyü sembol lü 
totemli kabileler, medeniyet insanlarına şeytan-c in gibi görünmüş ve 
algılanmıştır-. 

Hicaz kent top lumu bu gidişten en az beş-altı bin yıl sonra gelme-
sine karşın kendisi de yazısız tarih öncesi toplumudur. Bu, iki zıt gidişi 
kendisinde sentez lemek zorun lu luğunu getirmişt ir; 

1- Kutsal laşt ırma gidişinin d inamik bir elemanıdır. Kutsallığı gök-
lere s ıçratmaya hatta kutsallar kutsalı o lmaya hazır bir top lumdur: 
Tarihe yeni yeni girmektedir. 

2- Fakat kentten medeniyete geçecek en son toplumdur, yani kut 
sallar kutsalı o lmak için tüm eski geleneklere (bir ik imlerine) sahiptir. 

Bu hem barbar olup hem de medeniyet i an lamak gibi bir üs-
tünlüğü, geç geliş meziyet ini kazanmak fırsatını vermişt i r on-
lara. Muhammed ' i n savaşıy la bu meziyet kazanılacaktır. Temel, 
İbrah im'den intikal ile gelir... 

Şairler, cinleri olan, cinlerin yol gösterdiği, cinlerden haber alan-
veren insanlardır. Bir çeşit eski büyü-fal işlerinin babahanl ıkla birlikte 
yaygınlaşması ve tanrısall ıkların gelişimiyle halk arasında deyim yerin-
deyse "ayağa düşmesi"dir. Bu işi de sazla-sözle şairler yapmaktadır lar. 

1500-2000 yıl önce ler indeyse bunu İsrai loğul lar ında Peygamber-
ler yapmaktayd ı . Peygamber l ik geleneği İsra i loğul lar ından Asur lu lar 'a 
geçt ikten sonra bu gelenek her yana yayı lmış olmalıdır. Ve biraz ge-
lenek destan ezber leyip düşünce kırıntısı yumurt layan lar şair olup 
gelecekten haber veren fa lc ı -büyücü işlerine de girerek diyar diyar 
dolaşırlar; İ lhamlar ını A l lah ' tan değil de c inlerden aldıklar ına inanırlar. 
Cinlerinin şahıs adı gibi adları olur; onları çağır ıp görüşürler... 



Hicaz top lumunda şairlerin durumu budur, halk arasında tutulup 
beslenirler. Ge lecekten haber a lmak, b i l inmeyene cinlere karşı olan 
korku-heyecan etki leriyle şairler, bir renktirler ama kabi le-kandaş aile 
köklülüğü yan ında aşağıdırlar. 

Kureyş Uluları bu yüzden, Muhammed' i , deli bir şair yer ine koyup 
aşağı lamak, etkisini g idermek isterler. Mekke devr inde yaptıkları hep 
budur: 

6- "Dediler ki" Ey kendisine zikir öğüt indirilmiş olan, sen mutlaka 
cinlenmişsin" 

Muhammed gocunmaz, daha önceki sûrelerde bel irtt iğimiz gibi si-
lahı tersine çevirmesini bilir; uluların psikolojisini der inden yaka lamış-
tır; Lut kavmini ve Sodom'u örnek ver irken ve her zaman şu gerçeği 
al ınlarına yafta olarak çiviler: 

84- "Kazandıkları (bencil zenginlikleri) kendilerinden hiçbirşeyi 
(kötülüklerin azabları) savamadı". 

Hicaz top lumu, İbrah im'den beri intikal ile gelen 5-6 bin yıll ık gele-
neklerle, barbarl ıktan henüz ç ıkmakta olsalar bile akıl larını gel işt irmiş 
bir toplumdur. Şeytan konusu da artık g iderek cinler gibi ruhsal olay-
lar içinde incelmiş biç imlerde yo rumlanmaya başlamıştır: 

"Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermememiştik ki, O'nun 
istekleri içine kesinlikle şeytan karışmış olmasın. Fakat Allah şeytanın 
(ayetlere dek) karışmasını derhal (başka bir ayetle) iptal eder. Sonra 
kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir." (Hac Sûresi. 52. Ayet) 

Üretici güçler le birlikte top lum biçimleri ve onunla birlikte doğanın 
başkalaşımı sürekli değişir ve gelişir. İnsanlar da sürekli deneme-ya-
nılmalar içinde, Peygamber de olsa hataların basamaklar ına basarak 
ilerler; ö ldürücü Stratejik hatalar bir yana, beyin; zeka ve akıl sürekli 
küçük küçük hata basamaklar ına basarak onları aşarak gelişir ve gir-
diği yeni top lum ve doğa başkalaş ımlar ına böyle ayak uydurabil ir; öl-
dürücü hatalar, uyumsuz luk olur ve kişiyi top lumu kendi l iğ indenmişçe 
elekten geçirerek tarih yapar. 

Peygamber gibi önderler, Stratej ik (öldürücü) hata yapmayacak 
kadar "ezeli: tanrısal güzel l ik geçmiş" (Enbiya süresi. 101. ayet) yani 
insan top lumunun ve doğanın keskin özünden oldukları için Peygam-
berlik mertebes ine doğru "yetişt ir i lmişlerdir." Ve insan top lumunu da-
ima stratej ik hatalardan ö lümlerden döndürmek için görevlidirler... 

Ama onların en sonuncusu Muhammed dahi olsa, insan aklı irili 
ufaklı hata basamaklar ın ı ç ıkararak yürümek zorundadır. Çünkü hayat 
tez-ant i tez-sentez ile zikzaklı yürür. Muhammed bunu sezmiştir. Ama 
o daha çok top lumunun şeytanı olan Kureyş Uluları 'nın kendi üze-
rindeki etkilerini bilir ve kendi içinde o şeytana karşı savaş verir. Bu 
benzeri ayetler: Fakirlerle birlikte o lmamak; veya Kureyş Tanrı lar ıyla 



birlikte, tektanrı Al lah' ın adının anı lması gibi uz laşmalar ın hata, şey-
tan etki lemesi o lduğunu açıklayan ayetler bu Peygamber beynindeki 
iç savaşı açık eder. O bu denli doğrucu başı ve inançlıdır-. 

Peygamber iy le top lumu arasında, İbrahiminki kadar o lmasa da 
belirli uçurumlar olsa da Hicaz top lumu böylesine gelişkindir. Şeytan-
cin olgularını hurafe geri l iğ inden; olur o lmaz her olayda uygulayan 
akıl tö rpüsünden ç ıkarmak üzeredir!.. Ve komüncül zekasını bilinçle 
bilgiyle kaynaşt ı rmaya açılmıştır: 

"Andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da 'yeryüzüne kesinlikle iyi 

kullarım varis olacak'diye yazmıştık." 

İyi insanlara; kol lekt ivizme; kendi ler ine inanırlar... 

13- "YUSUF SÜRESİ": 

Tevrat ' tan farkl ıca dersleşt ir i lerek ele alınır. 

"Nefis ile savaş, savaşlar ın en ulusu (yüces i )d i r " bu sözü ancak, 

Freud'den beri modern Finans Kapital izm çağıyla birlikte yeter ince 

anlayıp değerini yerli yer inde yorumlayabi l iyoruz. Nefisin bu derin se-

zilerle kavranışının tefeci bezirgan evrensel l iğ in in eşiğinde oluşması 

"tesadüf değildir: Bu kişinin tarih sahnes inde olgunlaşt ığ ın ın göster-

gesidir aynı zamanda. . . 

Hz. Muhammed ve Kur'an bunu, kendi çağının zorunluluklar ı öl-

çüler inde de olsa, yüz lerce yıl önceden görmüş ve bildirmiştir. "Yusuf 

sûres i" bunu dersleştirir. 

Bu sosyal sınıf yorumlar ın ı da aşan, beyin - kişi psikoloji incelikle-

rine de girebi len bir bütünlüğü ve çağına göre üstünlüğünü gösterir 

ki bu, medeniyet ler in içine girdiği evrensel l ik aşamasın ın gereğidir, 

sosyal sınıf parçalanışları yaygınlaşmışt ır. 

"Yusuf Sûres i " nefsin temel ler iy le ilgili çeşitli gidişlerini örnekleye-

rek, bunların top lum zararına olanlarını yasak-haram-zarar l ı iş olarak 

ayık lar-örnekler; islam aleminin beyinler ine (yürekler ine) girerek nü-

fuz etmeyi dolayıs ıyla kutsal laşmayı bilir. 

İslam'da "şeytan" meselesi bile, nefisle özdeşleşt ir i lerek kişi ve be-

yin üzerine gidi lmek inceliği hassasiyeti ve ustalığı gösterilmiştir. Daha-

sı düşlerin yorumuna bile girilmiştir. Yani bilim ve bilgi Al lah' ın baskısı 

altında olsa bile sonsuz gelişim yapabi lme özgür lüğüne sahiptir. Ne ka-

dar bilgi ve bilim olursa, o denli Allah'ın ispatına kul lanı lmak istenir. 

Çünkü Allah "en bilgin" olandır. Bilgi ve bilim Allah'ın bir yansımasıdır-. 

Bu yüzden bilimden korkulmaz, tersine bilime özgürlük verilerek savaşılır-. 

Ancak diyalektiğin bu cilvesi, son duruşmada, bilimin sonsuz geli-

şimi içinde, Al lah ge lenek-göreneğin i (bi l inçalt ımızı) bilince ç ıkararak 

egemenl iğ ine alacak bir gidişi kurguluyordu. Önce din, bilimi ege-

menl iğine alıp ge l işmesine (kendi çıkarları doğru l tusunda) özgür lük 



tanıdı; belirli b ir ik imlerden sonra asıl gerçekl ik her tapı lanı o lduğu gibi 

tektanrıc ı Al lah' ı da bilinç alt ından söküp atmaya yöne lmek zorunda 

kaldı ve bilim üstünlüğünü kurdu... 

Yusuf Sûres i 'nde diğer sûrelere göre daha göze batan bir derli top-

luluk vardır. Araya başka konulara ilişkin ayetler pek girmez. Yalın 

basit-tanıdık ve çok işlenen öykülerden biridir. Ama Hz. Muhammed 

için kendi çağında önemlid ir bu. İlkel sosyalist top lumu sınıflı toplu-

ma çözülürken, "nef is" bireycileşir. Hatta hayvanlaşır. Bundan en çok 

t iksinen ve üzüntü duyan Peygamber in kendisi olur. Yusuf Peygam-

ber örneğiyle, nefisin beyindeki cinsel ve sosyal yasaklar la d inamizm 

bulmuş zaaf lar ına ve çel ikten iradeye işaret eder. Yusuf sûresini ade-

ta nefis ile özdeş leşt i rerek anlatır. Hem kendisini hem çevresini bu 

konuda uyarır. Oysa Tevrat 'ta Yusuf öyküsü, Mısır'a yapı lan Hiksos 

tarihsel Devrimiyle karışmış bir öyküdür. Kur'an bunu "Nef is" dersiyle 

ele almayı kendi top lumu için daha uygun bulur. Peygamber imiz in bu 

sûreyi sevdiği hemen başlangıç ayet ler inden bellidir. 

3- "Biz, sana vahiy etmekle iş bu Kur'an'ı kıssaların (örneklerin) en 

güzelini sana anlatıyoruz... Kur 'an'dan Öyküye başlarken bu hatırlat-

maları genel l ik le yapar: 

2- "Biz O'nu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki anlayasınız." 

Ama burada bu hatır latmalarda bir bütünlük ve sûrenin bütününe 

bir yöneliş vardır. Yusuf sûresi, baştan başa tek konuyu anlatan tek 

sûredir. "Kıssaların en güzelini sana anlat ıyoruz" hatırlatması burada 

özellikle Yusuf Peygamberin öyküsünden kaynaklanmış gibidir. Çünkü: 

Yusuf Peygamber' in bizzat kendisi nefsin en belirgin yansıması-yo-

rumu ve tedavisi gibidir. Yusuf Peygamber dünya güzeli bir erkektir. 

Kadınların nefsini ayartır. Ama o çelikten iradesiyle cinsel ve sosyal ya-

saklara uyar. Çünkü O psikolojk bir ruh hekimi gibidir. Düşünceleri okur, 

insanlara anlayış gösterir. Ve sözlerin düşlerin yorumunu yapar. Nefis 

yoluyla, medeniyete geçiş yapan insana, Peygambere bile nüfuz eder. 

Besbell idir ki Hz. Muhammed bu öyküyü defalarca, çok iyi dinlemiş 

ve bellemiştir. Şüphesiz ki nefis üzerine sevdiği beğendiği içine işledi-

ği dersleri de almış, çevresin in de bunlardan yarar lanmasın ı sonuna 

dek arzu etmiştir. 

Hz. Muhammed de bil ime, hüman izme ve önderl iğe yatkın her in-

san gibi, karanlığı aydınl ığa ç ıkarmak, somut laş t ı rmak merakına sa-

hiptir. İnsan nefsi en görünmez en bi l inmez tuzaklar la ve iti l imlerle iş-

leyen beyin mekan izmas ına (bil inç-bil inçaltı çarp ışmalar ına) dayanır. 

Bu mekan izma da cinsel ve sosyal yasakl ı lar la d inamizm kazanarak 

çeşnileşip-aşır ı laşır. Peygamber kendi hayat ından da bunu, bu derin 

itilimleri sezer. Ama bunu yorumlayamaz. Yorumlayamad ıkça bu ko-

nuya büyülenir; ayetler konuyu kutsal laşt ırarak dersleştirir. 



Yusuf Peygamber ' in öyküsü, Hz. Muhammed ' in bu konudaki has-

sas merakına dokunduğu ölçüde sûreler ve ayetler içinde özelleşir. 

En ele geçir i l inmez ve yönet i lemez (bilinip görü lemedikçe tam ter-

sine insanı bilinçaltı etki leriyle yöneten hatta alçalt ıp yer lere seren 

yanımız) nefsimizdir. Gerçekten de insanoğlu O'nu bilince çıkarıp yö-

netemedikçe sosyal hayvanl ığ ından kurtu lamayıp doğa ve insan top-

lumunu düzene sokamayacağ ı anlaşılmıştır. Do ğa ve insan bil imlerinin 

bilerek b i lmeyerek geldikleri son cephe bu "Nef is" konusu olmuştur. 

Nefis insan Beyninde yoğunlaş ıp özet lenmektedir . 

İnsan Beyni veya "Zihin süreçleri derinl ikler bi l imi" denen konu 

ise, bütün bil imlerin ama bi lhassa önce insan bi l imlerinin ve giderek 

bütün bil imlerin sentezi olarak gel işen tarihsel maddeci l ik o lmaksız ın 

çözümlenemez. 

Bu yüzden bütün bilimler, bu son cephe hesaplaşmas ıy la sentez 

olma savaşı ver ir lerken, İslam'ın "Nefis ile mücadele savaşların en 

yücesidir" sözüne uyarlar ve doğrularlar. 

Hz. Muhammed (ve Kur'an'ın) kendi çağındaki bu potansiyel se-

zisi, başlı başına, ne denli insanlık kol lektivist-bi l imsel hassasiyette 

o lduğunu an latmaya yetecek güçtedir. 

Şüphesiz ki Muhammed ' in içinde yaşadığı çağın determin izmid i r 

asıl güçlü olan. Medeniyet ler in (dünyanın) t ıkandığı bir or tamda tarih-

sel determin izm işte böyle hiç umulmad ık Arab is tan 'da adamını bulup 

teşkilatlayıverir... 

Bu yüzden Muhammed-Kur ' an ve İs lam deyip geç i lmemel i , bilinç-

lere çıkarı lmalıdır. Yüz lerce yıldır Hz. Muhammed in ve Kur'anın insan-

larda yaşamas ı hafife a l ınamaz. Tarihsel Maddeci l iğe, Tarih bi l imine 

karşı belki de en son savaşçı bu cephede kalacaktır: "Bilimin her türlü 

buluşuna ve ilerleyişine evet ama Allah'ın bilince çıkarılışına (evrimin 

kanunlar ına) hayır" diyeceklerdir. O zaman sosyal hayvanl ığ ımız ın 

(kiş i-s ını f-zümre d id işmeler imiz in) bir türlü sonu ge lmeyecek, ver im 

müzminleşecekt ir . Çünkü kabataslak evrimci l ik veya tarihsel madde-

cilik kendini bile ikna etmekten uzak düşerek, hasta l ığ ın-sansürcülü-

ğün ve en kötüsü incelmiş manevi şiddetin pençesine en az karşı taraf 

kadar düşmüş olacaktır-. 

Ş imdiden bil ince çıkarıp çarp ışmak gerekir. 

Yakup ve Yusuf zamanı: İ.Ö. 1750 dolaylar ında Mısır Medeniyet i 

Hiksoslar adına bağlı bir tarihsel devr imle sarsı lmaktadır. İsrai loğul la-

rının bu tarihsel devr imden uzak düşmedik ler i anlaşılıyor. 

Bu tarihsel devr imde İsrai loğulları denen Yakupoğul lar ı 'n ın, kabi-

leler birliği veya konfederasyonunda, Yusuf 'a bağlı kan teşki lat lar ının 

liderliği, Yakup 'un da desteğiyle öne ç ıkmaktayken; diğer kardeş kan 

teşki lat lar ının muhalefet iy le kıskançl ığıyla karşılanmıştır. Yusuf 'un öy-



küsü, bu olayı masal laşt ı rmış olmalıdır. Aslı Tevrat ' ta Tekvin 37 ile 50. 

Bap'lar arasında uzun uzun anlatılmıştır. Kur'an kendi top lumunun ta-

rihsel görevler ine göre olayı, "Nef is" terbiyesi açıs ından dersleştirir. 

Çünkü tarihsel devrim ile barbarl ıktan medeniyete, sınıflı topluma 

geçi lmektedir. Bu, bireysell iğin-kişi mülkiyetinin, eski sınıfsız toplumu 

ahlakıyla birlikte parçalaması ve bozmasından öte, kontrolüne alıp de-

jenere etmesinin de devrime karşı gel işerek aktığı bir gidiştir. Al lah ve 

Peygamberi bu gidişi, devrim çekirdeği ve cephesi içinde kontrole al-

mak ve yeni doğmakta olan medeniyeti önceki lerden daha uzun ömür-

lü kı lmak zorundadır. Bu yüzden Yusuf 'un öyküsü; nefislerin terbiyesi 

açısından, komün; ilkel sınıfsız toplum ahlakının, medeniyet; sınıflı 

toplum içerisinde de korunmasını amaçlar. Bu yönüyle öne çıkarılır.. 

Tevrat'ta yer alan Yusuf 'un öyküsü de aynı kaygıları güder şüphe-

siz. Ancak Kur'an gibi doğrudan "Nefis"lerin terb iyes inde yoğun laşan 

bir tarzı gel işt irmemiştir. Dağınık ve karışıktır. 

Ancak daha o zamandan, ilkel toplumlar ın medeniyete çözülüşle-

rinde nefislerin medeniyet karşısında nasıl kabarıp patladığı ve bunun 

dikkat çektiği ibretli bir gelişimdir. Barbar, medeniyet le i l işkilerinde 

cinsell ik kadar mega lomanik sivril işlerin ve kıskançl ıkların kabarışla-

rını yok saymayacak kadar dikkatli ve sentezcidir. Yeni bir olayı gör-

mezden gelmez, önemser ve geleneğine geçirir. 

2000 yı ldan aşırı bir zaman sonra gelen Muhammed de aynı olayı 

önemsemeden yapamaz. 

Modern insan için ise Yusuf 'un öyküsü pek bildiktir ve tersine ka-

nıksanmıştır-. Baya ğı gelebilir. Hayır, Muhammed zamanın ın etki leniş-

lerinin en derin kökleri yakalanırsa bize de dersler çıkabilir. 

4- "Hani Yusuf babasına demişti ki: Baba düşümde on bir yıldızla, 

güneşi ve ayı gördüm ki bana secde ederlerdi." 

Yusuf o kadar güzeldir-yakı l ış ıkl ıdır ki tüm evren ona secde eder. 

Bunun anlamı: İnsan, evrimin en üstün aşaması en değerli varlığıdır. 

Evrimin gücü, insan top lumunda ve o top lumun içerisindeki yetenekl i-

teşki latç ı-bi l imsel önder insanlarda yansır. Bu şüphesiz ki doğadan ve 

top lumdan gelir, kişide çeşni leşerek-k iş i leşerek yansır. Bu yüzden kişi 

doğadan ve top lumdan aldıklarını sonuna dek bilinçlice olsun, bilin-

çaltıyla olsun geriye vermesin i bilmelidir. Tersine kişi, herşeyini kendi 

bedeni ve aklıyla yapt ığ ına hükmeder ve mal-mülk ederse (herşeyi 

kişi mülküne döndürürse) kendini yaratan doğa ve insana: Evrime 

ters düşerek önünde sonunda kendini ve top lumunu zarara sokar. 

Gerçek Peygamberler ve önderler, evrimin (doğa ve toplumun) bu 

yaratıcı özelliklerini en yoğun biçimlerde taşıdıkları ölçüde, kendi çağ-

larında evrimin en üstün yansıtıcısı-elçisi olurlar. Her insan evrimin bir 

yansıması ve elçisidir şüphesiz. Ancak evrim birikerek ve atlayarak iler-



lediği için Peygamber veya önderlerin çıktığı çağlarda, evrim, o gidişi çok 
yoğun mesajlarla bu tür kişiliklerde sentez ederek (yetenekli kılarak) 
duyurur-belirtir. Peygamberlerin veya önderlerin sıradan diğer insanlar-
dan farkı budur. Zaten giderek hemen her insanın da aynı görüşlerde 
birleşip bu görüşleri toplumlaşt ırması da bu gidişi (evrimin biricikliğini) 
anlatır-. Aynı toplumda zıt cephelerin oluşması da evrimin o biricikliği 
içindeki diyalektik şahlanışın yansımasından başka bir şey değildir. 

Yusuf 'un rüyası tam anlamıyla mega lomanik bir yans ımadı r şüp-
hesiz. Bütün bir evrenin Yusuf 'a secde edişinin yo rumunu bugünkü 
ruh hekimler ine bile sorsanız bu yanıtı alırsınız. Bu yüzden Yusuf 'un 
babası (ki bunu, Yakup'u; Konfederesyon, Yusuf 'u kan teşki latı başka-
nı alarak ele almal ıyız) Yusuf 'a bunu ulu-orta kan kardeşler ine, diğer 
kan teşki lat lar ına açmamas ın ı öğütledi, çünkü komün geleneğini ya-
şıyorlardı, her konu hemen bütün Kabileye yayıl ırdı. 

5- "Babası Yusuf'a oğlum, bu rüyanı kardeşlerine açma, dedi. İftira 
ederler, tuzak kurarlar sana; şeytan açık bir [düşmandır insana.] 

Önderl ik yar ış ında kan teşki lat lar ının rekabeti ölüm olur. 
Yusuf henüz bunu bi lemez. Ama babasıyla paylaşır. Liderlik konu-

sunda rezonansa gelirler... 

Burada Yusuf ve babasının rüyayı, liderliği diğer kardeşlerden 
(kan teşki lat lar ından) farklı yorumladık lar ı anlaşılıyor. 

Aç ıkça bu rüyanın hegemonya; mevki hırsı (kendine aşık bencil-
liği) biçiminde yorumlanmas ından korkmaktadır lar. Yaşanan toplum 
biçimi, komünün parçalanışı olsa da henüz komüncül gelenekler ağır 
basmakta ve bireycil ik hele bencil l ik yasak kertesinde ayıp karşılan-
maktadır. Bu yüzden böyle bir rüya iftira ye tuzak lara-kötü lenmelere 
yol açıcı; parçalayıcı l ıktadır. 

Yusuf ve babası bunu bilirler veya sezerler. Onlar rüyayı, Al lah' ın 
(evrimin) bir işareti, Yusuf 'a Peygamber l ik rütbesinin ver i lmesi olarak 
yorumlarlar. Ama bunu kendi aralar ında gizli tutarlar: 

6- "İşte böyle seni, Rabb'in seçti Sana rüyalardaki olayların yoru-
munu (veya Al lah' ın kitabının ve Peygamber ler in sünnet ler in in ince-
liklerini) öğretecek. Ataların İbrahim ile İshak'a nimetini nasıl tamam-
lamışsa, Yakup soyuna ve sana da nimetini tamamlayacaktır. Senin 
Rabb'in bilici ve hikmet[lidir]. 

Bu gelişim içinde bütün Peygamber ler psikolojik t ravmalar zorlan-
malar-dramat ik çelişkiler yaşarlar. Dolayısıyla yazıp söyledik ler inden 
çok daha fazlasını beyinler inde taşır lar ve şuur alt larına bastırırlar. 
İçlerinde en rahat söyleyeni ve yazdıranı Hz. Muhammed'd ir . Deve 
üzerinde ve her yerde parça parça ayet yazdıracak psikolojik güce ve 
dahiyane sezilere ve kendine güven duygusuna, gerçek yüce l imlere 
erişmiştir. Ama yine de burada yapmaya çal ışt ığımız gibi Kur'an'ın ve 
kendisinin şuuraltı araşt ır ı lmaya muhtaç kalmıştır-. 



Modern önder ler in de kendi ler inde Peygamberce bir güç hissetme-

leri ve bunu yazı lar ında davranış lar ında sözler inde dikkatle yans ı tma-

ları, sanı ld ığ ından çok daha üstün bir o lgunluk-gerçek yücel imler-tec-

rübeler ve bilim otoritesi gerektirir. Ama en çok (veya bunlardan daha 

çok) bir yerde hepsinin temel i olan hak yemez-sat ı l ık o lmayan-temiz 

cesur kollektif aksiyon özell ikleri gerektirir. Y ine de bu gel iş im kıl-

dan ince kılıçtan keskin bir gidiş izler. Bu yüzden benim diyen liderler 

traj ikomik megalomani ler ve paranoyalar içinde kanayarak dökülüp 

giderler. Ayakta kalanların iç psikoloji lerini ise ancak kendileri bilirler: 

Adam gibi ta r t ı ş ı l amamak trajedi ler ini aşabi lmek için yaptıklar ı tüm 

gir iş imler-huruçlar; yalnızl ıklarını da aşmak bil inçalt larıyla bütünleşe-

rek psikolojik iç kanamalar ı ve yaraları depreştir ir durur. 

Kendi yaralar ını yine kendilerinin sararak i lerlemeleri bile para et-

mediği yer ve zamanlar çoktur. Top lumsa l krizler yard ım etmedikçe 

bu tür direnişler kendi içine kapalı mağara ermişl ik ler ine yahut köşe-

sini düşünen sahtekar l ık lara da varabilir. Va rmasa bile bütün koşullar 

hatta en yakın çevresi, Onları da Turhall ı bir hallı çamur lara bulamak-

düşürmek için elbirliği ederler. 

Özetle, Peygamberlikler veya önderlikler, kendi içlerinde önemli tra-

jedileri saklarlarken, bilinç ve bilinçaltı gel-gitleri, onları eğer üzerine gi-

derlerse daha ince görüş ve sezilere ulaştırabilecek zenginlikler taşırlar. 

İşte Yusuf ve Babası Yakub bu tür zengin psikoloj ik med-cezir ler 

içinde bulunuyor lardı . 

Onlardan yüz lerce yıl sonra gelen Hz. Muhammed, benzer-parale l 

koşullar içinde bulunduğu ölçüde onları en az onlar kadar anlayarak 

aldığı dersleri yans ı tmaya çal ış ıyordu. 

"Yusuf 'un rüyası" o layında nefis ile şeytanı özdeşlet i rmesi , 

Muhammed ' in Yusuf ile Babasının içinde bulunduklar ı sosyoloj ik ve 

psikolojik kaosu çok der inden anladığını gösterir: 

"Açık bir düşmandır şeytan insana" 

"Eğer övünmek, kardeşlerine üstün gelmek için bu rüyanı kardeş-

lerine açarsan şeytana uymuş, nefsine yani içindeki iktidar açlığına 

yenilmiş olursun"denmek istenir. 

Gerçi bu sözü Yusuf 'a Yakub (Babası) söyler 

Muhammed 'e nazil olmuştur. 

Bütün bu hassasiyete ve dikkate ve nefse egemen 

na uymamaya rağmen zıtlıklı gel iş im sürer; kardeşleri 

Yusuf 'a ve babası Yakub'a karşı cepheleşir ler, çünkü 

Al lah' ın hikmetidir; gel iş im bu zıt l ık lardan çıkacaktır: 

8- "Kardeşleri, demişlerdi ki: "Yusuf ve özkardeşi Bünyamin ba-

bamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz cemaatiz Babamız açık bir 

yanlış içindedir." 

ama ayet Hz. 

o lmaya, Şeyta-

giderek açıkça, 

zıtlık, İtilaf da 



9- "Yusuf'u öldürün ya da onu bir yere bırakın da babanızın yüzü 
yalnız size kalsın. Bundan böyle babam yalnız sizi görsün ve sevsin. 
Ondan sonra da Allah'a tövbe [edip salahlı bir kavim olasınız.] 

Burada "Cemaat" veya "Topluluk" sözü parçalanma aşamasına girmiş 
kabileler anlamında yorumlanırsa masal veya öykü daha gerçeklik zemi-
nine oturur. Hemen bilebildiğimiz bütün Peygamberler, Semit ataların-
dan ve torunlarından ama daha çok parçalanmaya henüz geçen komün 
gelenekli küçük topluluklardan veya sülalelerden çıkagelmiştir. Yusuf ile 
kardeşleri arasındaki çelişkiler bu parçalanmanın sosyolojik olduğu ka-
dar kişisel; psikolojik boyutlarını da kavramamıza yardım eder... 

Kardeşler; Yusuf 'u bir kuyuya bırakırlar; babalar ına "kurt yedi 
Yusu f 'u" diye bildirirler. İsmail l i ler kervanı gelir. Yusuf 'u kuyuda bulur. 
"Parayla satmak üzere Mısır'a götürür." 

Mısır'da hazine bakanı olan Kıtfir, Yusuf 'u satın alıp karısı Zeliha ile 
birlikte Yusuf 'u büyütür ve eğitir. 

Yusuf, bu barbar ve medeniyet çelişkileri içinde kişiliğini geliştirir. 
Rüyaların yorumcu luğunda, yani hem kişisel hem de sosyal olayların 
gidişini kavramada ustalaşır; öne çıkar: 

21- "Bir Mısırlı satın aldı. Yusuf'u karısına dedi ki: Buna iyi baka-
sın belki bizlere faydası ola, ya da evlat ediniriz. Böylelikle Yusuf'u 
Mısır'da iyi bir imkanla yerleştirdik. O'na rüyadaki olayların yorumu-
nu öğrettik. Allah emirlerini-buyruklarını yerine getirir ama insanların 
pek çoğu bunu bilmezler." 

Yusuf çok yakışıkl ı bir genç adamdır artık. Yusuf kişi l ikleri-rüyaları 
yo rumlama ustasıdır. A m a kendini yorumlay ıp nefsine egemen olabi-
lecek midir? Şimdi sıra, kendi nefsinin s ınavdan geçmes ine gelmiştir. 
Diyalektik gidiş, namluyu bu kez Yusuf 'a çevirip Yusuf 'u fuhuş için 
tahrik eder, Yusuf nefsine zor egemen olur; kadını arzu etse de cinsel 
ve sosyal yasaklara uyar: 

24- "Andolsun kadın O'nu arzu etmişti. Eğer Rabb'inin belgesini gör-
memiş olsaydı, O da kadını arzu etmişti. Böylece fuhuşu ve kötülüğü 
ondan döndürmek istedik. Çünkü o tertemiz seçkin kullarımızdandır." 

Yusuf bu nefis savaşını pek kolay kazanamayacaktır -. Sınav sürer. 
Zeliha ve kocası Kıtfir bu olayın kapanmas ı -duyu lmamas ı için ne kadar 
Yusuf ile birlikte söz birliği yapsalar da Kent'teki kadınlar arasında olay 
yayılır. Dedikodu büyümemes i için Zeliha kadınları evine davet eder ve 
Yusuf 'u bir f ırsatını bulup onların karşısına çıkarır. Dedikodu yapan ka-
dınlar Yusuf 'un yakışıklı l ığı karşısında şaşırırlar, hatta meyve kestikleri 
bıçaklarla ellerini yanlışl ıkla keserler ve Zeliha'ya hak vermiş olurlar. 

Zel iha'nın arzular ına diğer kadınlar da katılmış olur. 
33- "(Yusuf) Rabb'im dedi, bana göre zindan, bunların beni davet 

ettiği şeyden iyidir. Eğer onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan 
onlara meylederim ve cahillerden olurum." 



Yusuf bu fuhuş talepleri karşısında z indanlara düşmeyi yeğler. 
Hz. Muhammed hadis ler inde, nefsine hakim olmayı ve ahireti dü-

şünmeyi yani sorumluluklar ın ı (tarihsel görevini) yer ine getirip vicda-
ni huzura kavuşmanın önemini kavramayı akılla özdeştir ir; ahmakl ığ ı 
ise sürekli aynı nefis ve sorumsuz luk hataları yaptıklar ı halde Al lah'a 
yalvarıp yakaranlara yakıştırır-. 

Günümüzde bu cinsel sak ınma pek önemsenmeyebi l i r . Oysa nefsin 
en batak iki ucu vardır. Cinsel yasaklar ı ç iğnemek ve Komüncü ya-
saklardan olan benci l l iğe esir olmak. Her iki uç da gidişe göre insanı 
ruhsal- toplumsal hastal ıklara sürükler. Ama cinsel yasaklar ı ç iğnemek 
veya cinsell iği meslek veya eği l im haline get i rmek insanı ve top lumu 
yozlaştır ır; üret im ve yarat ıc ı l ıktan alıkoyar. 

Muhammed (ve ataları İbrah im-İsmai l - İshak-Yakup-Yusuf) zaman-
ları, cinsel yasaklar henüz çok tazedir. Ne kadar medeniyete geçiş 
ve çürüyüş zamanlar ında, Sodom-Gomora örneğindeki gibi c insel l iğe 
eği l im yani bastır ı lmış yasak lanmış olan şeyin pat laması yaşansa da; 
komün ge lenek ler i -ko l lekt iv iz im-top lumculuk baskın bir gidiş aldığı 
için; yoz laşma, modern çağın çürüyüşünü yaşadığ ımız günümüzde kı-
yas lanamayacak ölçülerde yüzeyseld ir; top lumda yayg ın laşmamış ve 
ruhlarda der in leşmemişt i r; bazı zengin kişi zümreler içinde deneme 
düzeyindedir. Sodom ve Gomora aşaması , tarihsel devr imlere uzak 
kalmış kent medeniyet ler in in çürüyüp kokuşma aşamasıdır. Ve bu yok 
olan kentler nadirdir; sık sık rast lanmaz. Ama yine de antik çağdaki 
medeniyet ler in çürüyüş aşamalar ın ı sergi leyen büyük ibretlerdir... 

Bu yüzden Yusuf'un fuhuş sınavı küçümsenmemeli; çelikten iradey-
le fuhuşa yönelik bir eğit imden sakınması, toplumculuk-temizl ik, vefa-
karlık-nankör olmama ve görevine ihanet etmeme adına bir zaferdir. 
İnsanoğlu farkına varamaz, şuuraltı kendi istediğini yapmak için binbir 
mazeret uydurur kendine; ama son duruşmada bir bakar ki üretim-top-
lum-yaratıcıl ık-yeteneklerin geliştirilmesi yolundan sapıvermiş-hastalık-
lar-yozlaşmalar yoluna girmiş; geri dönüş için iş işten geçivermiştir... 

Hz. Muhammed zamanı, Fuhuş davranışları, henüz komünün çözü-
lüşüyle birlikte patlamıştır. 40 yaşına kadar düzenli bir insan yaşamı 
olan veya hiç o lmazsa bir ailesi olan ve daha çok ülkücü bir toplumsal l ık 
yaşayan Muhammed için, Fuhuş eğil imlerini yaka lamak hatta tolerans-
sızca eleşt irmek; Yusuf sûresine bu yüzden ayrıcalık veya özen göster-
mek doğaldır. Hele dört kız babası olarak... Sonradan Muhammed' in 
sayısız eşlerinin olması da cinsell iğin patlaması olmamışt ır; hastalıklı 
yansı lmalar ı olmaz. 23 yılı genell ikle teşk i lat lanma-İs lamı yayma sa-
vaşı içinde, toplumsal sıkı bağlar ve yüce lme içinde geçer. Son yılları 
da; O'nun bu eğilimi çok iyi anlayarak örgülediği yüreğinin yufkalaş-
tığı o lgun luk-hümanizm yılları olarak değerlendiri lmelidir. Mısır'dan 
hediye veri len car iyesinden olan son erkek çocuğuna (ilk İs lam-Al lah 
geleneğinin kurucusu ve Kabe'yi inşa eden Hz. İbrahim'den esinle-



nerek) "İbrahim" adını koyması ve 18 ayl ıkken diğer erkek çocukları 
gibi ölmesi karşısında coşarak ağlamayı yasakladığı halde, kendisini 
tutamayış ı , bir başka açıdan O'nun bu durumunu açıklar. Cinsell iğe, 
fuhuşa kaçan eğilimler, insan yaratıcı l ığına engel olur. İnsan için üre-
t imden başkası yalandır. Cinsell iğini sevdiği insanla normal yol lardan 
yaşayarak üretim-yaratıc ı l ık verimli l iğini artt ırması gerekir. Bu verim-
liliği art ı rmak yaratıcı l ığını kalite s ıçramalar ına uğratmak da cinselliği-
mizi insanlaşt ı rmamıza-hayvancı l seviyelerden kurtarmamıza bağlıdır. 
Muhammed' in ayet ve hadisleri ö lünceye kadar sürmekle kalmamış, 
kalite atlamıştır... Bu açıdan Peygamber, ayetlerdeki öğütleri, bilhassa 
nefis konusunda öne çıkan ayetlerdeki dersleri kendi yaşamında da 
sınayarak çıkardığı gibi aynı zamanda kendisine de sık sık hatır latarak 
öğütlemiş ve bu öğütlerin dışına ç ıkmamayı sonuna dek nefsinde zor-
lamıştır diyebil iriz. Muhammed zamanında Arap top lumu, henüz tek 
eşli aile biçimine geçmemiş bulunuyordu. Medeniyet ile birlikte tek 
eşli aile sistemi oturuşmaya başlar; miras meselesi güncel leşt ikçe... 
Peygamber, bu aile biçimi gelişimi içinde çok eşli bir yaşamı, yaşadığı 
top lum kurallarına uygun olarak ve İslamın teşk i lat lanmasına yararı 
olacak biçimde yaşamıştır... 

Yusuf Peygamber ' in "Nefis": Cinsel l ik ve iktidar sınavı ise bambaş-
kadır. İşin içinde başlı başına tahrik: Şuuralt ını tuzaklar la f işeklemek 
vardır. Yusuf adeta cinsel eği l imlerle kuşatılmıştır. Ama o bu yönüy-
le yükse lmek ve mes lek leşmek (j igolo laşmak) yer ine hapse girmeyi 
tercih eder. İbretin keskinleştiği yer burasıdır: Kur'an, top lumunu bu 
yönde eğitmeyi uygun bulmuştur. 

33- "Gönlüm akar onlara, toyluk dahi ederim." "Bence" zindan 
bunların istediği (fuhuş) şeyden daha iyi. Bunların isteklerinden-tu-
zaklarından kurtar beni." 

34- "Hemen Rabbi Yusuf'u yanıtladı ve onların tuzaklarını geri çe-
virdi. O işitir o bilir." 

35- "Sonra bazı belgeleri-delilleri gördükleri-bildikleri halde (Kıtfir 
ve adamlar ına) Yusuf'u zindanlara atmak daha uygun geldi"... 

Yusuf ile birlikte iki yiğit delikanlı da z indana konmuştu, Yusuf, 
onlara İs lam düşünceler in i aşıladı. Rüyalarını yorumladı . Birisi asıldı. 
Diğeri Hakan' ın yanında hizmetkar oldu. Hakan, yıllar içinde ilginç bir 
düşünü bu h izmetkara açtı ve yo rumunu sordu. Hizmetkar Yusuf 'a 
geldi. Yusuf düşü yorumladı . Kral Yusuf 'u yanına getirtti. Düş ve yo-
rumu şuydu: 

43- "Kral dedi ki: "Ben düşümde yedi semiz inek görüyorum, 
bunları yedi zayıf inek yiyiyor. Ve yedi yeşil, yedi de kuru başak görü-
yorum. Ey efendiler düşümü yorumlayabilirseniz yorun bana." 

Ünlü rüya yorumcular ı toplaşır ama bir türlü düşün gerçek anlamı-
nı bulamazlar. Hizmetkar bu arada Yusuf 'u hatırlar ve z indana gelip 
rüyanın yo rumunu sorar. 
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47- "Yusuf dedi ki: "Siz adetiniz üzere yedi yıl ürün ekersiniz biç-

tiğinizi başağında bırakırsınız, ancak yiyeceğiniz az bir miktarı alıp 

gerisini depo edersiniz." 

48- "Sonra onun ardından yedi kurak yıl gelecek ki tohumluk ola-

rak sakladığınız az miktar dışında o yıllar için önceden biriktirdikleri-

nizi yeyip bitirecek." 

49- "Sonra onun ardından bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara bol 

yağmur verilecek ve insanlar o yıl bol meyve sıkacaklar. Hayvan sa-

ğacaklar." 

Bu yo rum hem sosyoloj ik hem de psikoloj ik olarak Kral'ın durumu-

na uyar. Yusuf 'u yanına get i r tmek için çağırır. Ama Yusuf eski bir he-

sabı kapatmadıkça tam zafer elde edemeyeceğ in i bi lecek kadar cesur 

ve uzak görüşlüdür: 

50- "(Elçi bu rüya yorumunu Kral'a getirince) Kral "O'nu bana ge-

tirin" dedi. Elçi yanına gelince, Yusuf ona "Efendine dön ve ona sor: 

Ellerini kesen o kadınların amacı neydi? Bunu araştırıp gerçeği ortaya 

çıkarsın şüphesiz benim Rabb'im onların tuzaklarını bilir" dedi. 

Kral kadınları buldurup sorar ve gerçek ortaya çıkar. Zeliha da su-

çunu itiraf eder. 

Kral Yusuf 'u özel dost edinir, O'nu bakan yapmak ister. Yusuf eko-

nomi bakanı o lmak ister; o gerçekten top lumsal sorunları psikolojisi-

ne dek kavrayan uzman görüşlüdür: 

55- "Beni ülkenin (Mısır'ın) hazineleri üzerine bakan yap çünkü 

ben onları iyi korur ve yönetmesini iyi bilirim" dedi. 

Yusuf vezir (bakan) olur. Kıtfir, eski vezir ölmüştür. Karısı Zel iha 

ile Yusuf evlenir. Yusuf tar ımsal üretimi arttırır ve kıtlık yılları tasar-

ruf ederek ürünü depolar. Kıtlık yılları gel ince bütün çevre kentler 

buğday a lmak için Mısır'a ge lmek zorunda kalırlar. Kenan kentinde 

oturan Yusuf 'un babası Yakup ve kardeşleri de Mısır'ın yo luna düşer-

ler. Yakup, Bünyamin hariç diğer oğullarını Mısır'a gönderir. Kardeşler 

Yusuf 'u tanımazlar, Yusuf onları tanır. Fakat bi ldirmez. İhtiyaçlarını 

karşılar ama aralar ındaki eski hesabı da kapamak ister. Birçok dolaylı 

o laylardan sonra Yusuf kendini tanıtır. Kardeşler hatalarını kabul eder-

ler. Al ie Yakup ve oğulları ve Yusuf birleşir ve her yanda biraz daha 

yayılır İs lam düşünceler i . . . 

Öyküleri Hz. Muhammed 'e kadar ulaşmıştır.. 

Burada çok büyük bir ders daha vardır: "Nef is" gerçeklere ulaşma-

dıkça çabuk umutlanır ve çarçabuk umut keser. Oysa tarihçi deter-

minizm gidiş inde umutsuz luk görecedir; daima bir çözüm vardır. Ona 

u laşmak için bilgi, bilim ve mücadele gerekir: 

87- "(...) Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin yalnız kafir kavim-

ler Allah'ın rahmetinden umut keserler." 



14- "NEML SÛRESİ" 

Kutsallaşma prosesinde, geçmişteki tanrılar işleri bitince hemen bir 
kenara atılıp unutulmazlar; süs eşyası veya sanat aletlerinde kullanılır. 
Büyü-tılsım taşı-kemiği olarak kullanılırlar, tapınakta kutsallaştırı lmış 
toplum malları olarak korundukları küplerin kulp ve ağızlarının, eski to-
tem hayvanlarının; arslan-kartal başlarıyla şekil lendiri lmiş oluşu sadece 
süs olsun diye değil, yabancı barbarlardan korunması içindir. Zamanla 
bu anlayış cin-peri-şeytan anlayışına doğru evrim geçirmiştir. Zamanı-
mızdaysa bu cinlerin insan psikolojisindeki şuuraltı kötü fikirler olarak 
yorumlandığına veya bu görüşe doğru evrildiğine bakılırsa; nasıl her-
şeyin aslına döndüğü; yani tapılan herşeyi insanın kendisinden, komün 
toplumundan ve kişi beyninden başka hiçbirşeyin yaratmadığı gerçeği-
ne ulaşırız. Bu aşama, kutsallık prosesinin başı ve sonunu açıklar. 

Tevrat ve Kur'an cinleri, eski gelenekle, kutsallık prosesinde, to-
temler in aşıldığı ilk medeniyet zamanındak i gibi yorumladı . Sümer ler-
de kutsal laşma göksel leşt iği zaman totemler çok geri lerde kalıyordu 
ve yabancı totem gelenekl i barbar lardan sakını ldığı gibi yabancı to-
tem sembol ler inden de öyle sakınıl ıp, korkuluyordu. Bu zamanla cin 
veya cin taifesi gibi kötülük getiren bir varl ık olarak yorumland ı . 

Kur'an'da yeri geldikçe gördüğümüz ve göreceğimiz gibi, cinlere, 
şeytan kadar o lmasa da ona yakın anlamlar yüklenir. Hem ruhi hem 
de maddi varl ıklar olarak görülür. 

17- "Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları top-
landı. Hepsi birarada düzenli olarak sevkediliyordu." 

İsrai loğul lar ından Davud Peygamber in oğlu Sultan Sü leyman da 
Kur'an'da Peygamber olarak anılır ve cinlerin kuşların di l inden anlar 
gösteril ir: 

Cinler, Kuşlar ve insanlar hepsi düzenli ordular halinde... besbelli ki 
bunlar totemli barbarlarla karışmış İsrailoğullarının ordusudur. Çünkü Sü-
leyman zamanı İsrailoğulları kentleşmiş ve medeniyete geçip saraylaşmış-
lardır. Bu çevre barbarlar içinde de fetih ve güç kazandıklarını gösterir... 

Ve Sü leyman, güney ticaret yolu üzerinde; Umman'da eski Irak 
medeniyet inden beri koloni tohumu olan "Seba" Kentçiği ve "Seba 
Melikesi Belkıs" ile ilişkiye geçerken, güney Arabistan' ın "Ebabi l Kuş-
ları" biçiminde efsaneleşerek ayetlere geçmiş kuş totemli barbarlarıy-
la, Fil istin'den deney lenerek yaptığı gibi, anlaşır-. 

20- "(Süleyman) Kuşları Teftiş etti. Dedi ki: "Neden Hüdhüdü gö-
remiyorum, yoksa kayıplardan mı oldu?" 

22- "Çok geçmeden Hüdhüd geldi: Ben, dedi, senin görmediğin bir 
şey gördüm ve Seba'dan sana gerçek bir haber getirdim" 

23- "Ben onlara hükümdarlık eden bir kadın buldum, kendisine 
herşey verilmiş ve büyük bir tahtı var." 



24- "O'nun ve kavminin, Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini 

gördüm. Şeytan, onlara işlerini süslemiş de onları doğru yoldan çe-

virmiş bu yüzden yola gelmiyorlar." 

Ve Sü leyman, Hüdhüd ile Seba Melikesi Belkıs'a bir mektup-haber 

gönderir. 

Seba Melikesi, hediye ile yanıt verir. Karşılıklı güç gösteri leri yapı-

lırken, Sü leyman hep iyi-kötü cinleri: Totem bayraklı barbar kabile-

leri kullanır... Ve Seba Melikesi İsrai loğulları taraf ına döndürülür. Bu, 

Filistin tefeci bezirganl ığının daha İsa'dan 900 yıl önceler inde güney 

ticaret yo lunu kontrol altına alma gir iş imlerinin efsaneler karanl ığında 

kendini gösteren ö lümsüz belgesidir. 

Tevrat, Hacer ve İsmail' i Kadeş ve Beerşeba'dan aşağı lara indir-

mediği gibi Seba Melikesi öyküsünü de İslam mitolojisi gibi böyle apa-

çık ayrıntıyla anlatmaz. Sebep? 

İslam, güney yo lunun önemini sezer ve İbrahim-İsmai l ve Hacer'i 

yol üzerine indirir, Kabe'yi kurdurur ve Hicaz Araplar ın ın ataları yapar. 

Süleyman' ı da Umman ile al ış-verişte gösterir. Tevrat bunları kuşku-

lu bırakır. Güney yolu, Hacer-İsmai l -Kabe sansürlüdür. Çünkü o yol 

boyuna gel işmektedir. Tevrat, Yakup (İsrail) ve oğulları zaman ında 

İ.Ö 1 700' lerde bile İsmail i ler in; İsmai l 'den geldiklerini söyleyenler in 

kervanlar ından söz eder. 

"Ve işte Gilead'dan İsmaililerin bir kervanı geliyordu. Onların de-

veleri baharat- pelesenk ve mür yüklü idi ve Mısır'a indirmek için 

gidiyorlardı." 

"Ve Yusuf'u İsmaililere yirmi gümüşe sattılar. Ve onlar Yusuf'u 

Mısır'a götürdüler." (Tekvin, 37 Bap) 

Hicaz halkı en eski çağlardan beri büyük kervancı İsmai loğul lar ın-

dan olmakla tanınır. Baharat-Sakız-Taş işleri Umman veya Kızıldeniz 

yolundan Basra Kızıldenizi ve Hindistan'dan sağlanabilir. Gilead ise Fi-

listin sahi l ler inden uzakta doğuda Sur iye-Şam kervanyolu üzerindedir. 

Hicaz bezirganlarının en kolay al ışagel inmiş yoludur. Ama Tevrat bunu 

belirtmez. Güney yolu sansürü kendil iğinden işler. Belki orta yol yararı-

na Güney yolu'nu t ıkamak eği l imindeki büyük Irak-Mısır medeniyet ler i 

yüzünden bu sansür güçlenmiş aralarındaki rekabet artmış olabilir... 

75- "Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta 

olmasın." 

74- "Ve Rabbin elbette onların içlerinin gizlediğini açığa vurdukları 

şeyleri de bilir" 

Kutsal laşma prosesi gökleri tutar tutmaz, krall ıkların ve yapacağ ı 

işlerin göklerden indiri lmesi bi ldiri lmesi, daha ilk Sümer lerde bile ola-

ğan işlerdendi. Suyo lcunun oğlu Sargon'un imparator luğu zaman ında 

bu göksel l ik iyice benimsenip hazmedi lmişt i ve yaygın laşmışt ı . Ondan 

200 yıl sonra Lagaş Kralı, tıpkı Peygamber ler gibi rüya ile tanrı bildi-



risini alır: Yapt ıracağı tapınağın planlarıyla birlikte nasıl yapı lacağını 

bildiren yazılar, gökte tanrı ların el lerinde yazı lar ve şemalar la taş tab-

letler hal inde belirir. 

Demek en az 3000 yıl önceden gökse l leşme prosesi her şeyin gök-

lerde, ancak çoktanrı lar (her işin bir tanrısı o lacak kadar çoktanrı lar) 

el inde yazılı bu lunduğuna kanaat getirebilmiştir. 

3000 yıl sonraki Peygamberlerin bunu tektanrıya indirgeyip deter-

minizme yaklaştırması prosesi birkez başladıktan sonra zor bir düşünce 

sentezi değildir. Asıl mesele bunu tarihsel devrim göreviyle meczet-

melerdir ki yaratıcılıkları oradadır. Ve her tarihsel görev ister istemez 

kutsallaştırma prosesini veya göksel leşmiş tanrıları etkilediği (çoğalttığı 

azalttığı) gibi kalitelerini de etkiler. Tanrılar tektanrı 'ya doğru azaldıkça, 

çoktanrıların görevleri tektanrıya yüklenmiş olur. Ama kuşkular geliştik-

çe tarihsel görevleriyle tektanrı görevlerini algılayışları da değişir. Onlar 

da görevleri içinde yeniden ve yeniden doğayı ve toplumu birbirleri-

ne katarak herşeyi her adımlarında düşünüp geliştirirler. Ve o çoktanrı 

görevlerinin tektanrıda tekelleşmesi gerçekte determinizme yaklaşma 

olduğunu bilmeden bulurlar ve gerçeklere biraz daha yaklaşmış olurlar. 

Hz. Muhammed ' in 3000 yıl sonraki "Levhi Mahfuz" göklerde gizli 

açık herşeyin yazıl ı bu lunduğu kitap; Al lah' ın gizli bilimi: Gayıp' ları 

bilme kitabı; elbette bu gidiş içinde, ana Irak medeniyet indeki çok-

tanrıcı Levhi Mahfuz anlay ış ından kalitece farklılaşmıştır". Aynı temel 

gelenek, medeniyet-barbar devirdaimler i (helezonik) gel işimleri için-

de adım adım i ler leyerek Muhammed ' in tarihsel görevi içinde, boyuna 

ayetlerle izlediğimiz ölçülerde determin izme yak laşmış olur. 

Çok bilmiş uzmanlar, "İnsan" gelişimi gibi tarihin gidişini (kanunlara 

uyuşunu) kavrayamadıkları için, herşeyi bir "Sümer" büyülenişine bağ-

larlar. Sümer kim? O'nu gördük onun temel inde de "barbar"ların tarihsel 

devrimleri yani yine insan ve insanın çürümemiş özü yatar. Sümer de 

önce bir barbar: İlkel bir komündür. Ve diğer insanlarla protosümerlerle 

harman olmuştur. Önemli olan demek ki gidiş kanunlarıdır; Irk me-

deniyet-barbar tek başlarına hiçtirler gidiş kanunları içinde hepleşirler 

veya Sümer gibi ad alırlar. İşimizi abartırken Sümer veya şu bu isimleri 

olduklarından farklı laştırarak boyamasına gerek yoktur. Gerçekler dai-

ma en kutlu olandır-. Beğenmediğimiz Peygamberler veya her namuslu 

düşünür bilerek bi lmeyerek daima O'nu aramıştır ve arar, arayacaktır... 

78- "Allah'a tevekkül et, çünkü sen apaçık gerçek üzerindesin." 

Elbette o "gerçekç i l ik" günümüz bi l imlerinin ulaştığı gerçekler le kı-

yas lanamaz; ama "sağduyu" diye ünlenmiş gerçekleri araşt ı rma ve 

sezme yetisi; binbir olayı dişe vuruştan ve determinist seziyle ulaşma 

çabas ından gelir. Ve bu çıkarsız satı l ıksız " sağduyu" denen determi-

nizme: Gerçekler in gidiş kanunlar ına ulaşma çabaları, modern uzman 

bi l imlerinden çok daha fazla bütünlüklü bir deneme-düşünme çabası 
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olduğu için gidiş kanunlar ına onlardan daha fazla yaklaşır. Bu ibret 

al ınması, üzer inde ayrıca durulması bir metafiz ik düşünce gelişimidir. 

88- "Dağları görürsün de onları donmuş sanırsın oysa onlar bulu-

tun yürümesi gibi yürür. Bu herşeyi iyi yapan Allah'ın yapısıdır. 

Bu gibi ayetleri sadece kıyamet tasvir ler ine bağlarsak yanıl ır ız. Bu 

anlat ış larda Peygamber in doğa ve top lum olaylarını birbirine katarak 

gerçeklere, yüzeyse l -metaf i z ik an lamlarda değil, skolast ik de olsa bir 

tek yo rum bütünlüğüne; gidiş kanunlar ına ulaşma çabası vardır-. 

Dağların yürüyüşü apaçık, dünyanın dönüşüyle bağlantıl ı bir yanıl-

samadır. Bulutlar rüzgarlarla hareket eder ama dünyamız da döndüğü 

için dikkatle bakılırsa durgun-rüzgars ız havalarda bile bu hareket belli 

olur. Peygamber, meraklı, gerçek ve yeni l ik düşkünü gözleriyle bunu 

defalarca izleyince anlamış olmalıdır. Aynı taşkürenin de ateş küre 

[magma] üzerinde hareket halinde olduğu biliniyor. Belki bu bilgilere 

benzer bilgiler de Peygamberce akla yakın gelmiş ve benimsenmiş ola-

bilir... Ama ne olursa olsun gerçeklere ulaşmak, hatta gidiş kanunları 

yönünde düşünce gel işt irme eğil imi, bu tür ayetlerde ve hemen he-

men her ayette kendini gösterir. Bu tür çabalar, determinizmin Ant ik 

Çağ'da Al lah kutsal laşma prosesi içinde gel iş iminden başka bir şey 

değildir. Çünkü baştan beri açıkladığımız gibi insanın hemen hemen 

ilk düşünme mekanizmalar ından birisi kutsal laşt ırma prosesiyle bitlik-

te oluşmuştur. Komün oluşurken cinsel yasaklarla birlikte kutsal laşma 

prosesi ortaya çıkmış sayılabilir. Şüphesiz ki ondan çok önce beyin var-

dır. Beyindeki bilinç-alt bilinç: Yasak ve toplumsal l ık zıtlığı to temizm 

ile kutsal laşmaya kaymış ve beyine adeta yapışıp kalmıştır. Gerçekleri 

bulma gel işt irme, bilim veya determin izme ulaşma çabaları da ister 

istemez bu kutsal laşmanın içinde onu bağlı olarak gel işmek zorunda 

kalmıştır. Peygamberler in ve Muhammed' in düşünce sistemi bu gidiş 

içinde kavranabil irse, o yerli yer inde olduğu gibi değerlendiri lebil ir. 

90- "... yaptıklarımızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? 

(veya ödülleniyorsunuz") 

Her toplum ve kişi içinde bulunduğu üretici güçler gidişine uyar; 

o koşullara göre iyilik veya kötülük içinde olur; ödülü de cezası da bu 

gidişle olur. Bunu, determinizm her kanaldan gidiş kanunlarıyla ayar-

lamıştır. Bu yüzden toplum ve kişi içinde determinizm diyalektik işler. 

Koşullar determine eder; toplum ve kişi koşullarla boğuşur ama son 

duruşmada temelde gidiş kanunları herşeyin üstünde olduğu için insan 

onları kavramak ve ona uymak zorunda kalır. Uyuncaya dek onunla çar-

pışır, ödüllenir ve cezalanır. Peygamberlerle: Determinizmi sözcüleriyle 

uyarılırlar... Ayetler, dikkat edilsin hep bu merkezde döner durur; de-

mek Peygamberlerin gerçek aşkı-doğrucu başılığı yalanbi lmezl iği-doğru 

iffetleri kuşku götürmez. Onlar gerçekten çağlarının elçileridirler. 



15- "YÛNUS SÛRESİ" 

Kur'an, A l lah 'a övgüy le -se lâmla-a lk ı ş l a sayg ıy la -korkuy la , kut-

sa l laş t ı rmay la yük lüdür. Hz. Muhammed , son Peygamber o lab i lecek 

kertede mist ik de olsa y ine aynı ö lçü lerde de te rm in i zme daha da 

yaklaşır. 

Bilinç bil imsel bilince yükseld ikçe, mist is izmin büyük bulutları 

t amamen dağı ld ıktan sonra bile; doğa ve top lumun, tarihsel deter-

minizmin, belirlendirici binbir koldan akışı karşısında bil imsel bilinçli 

insan bile, tarihsel determin in izme karşı tıpkı Hz. Muhammed ' in ve 

Kur'an'ın Al lah'a karşı beslediği saygıyı, sevgiyi övgüyü alkışı hatta 

korkuyu içinde duyup bes lemeden geri duramıyor. 

Ant ik insanların bi lhassa onların en bilinçli gerçek önderleri olan 

Peygamber ler in Al lah 'a karşı olan bu duygular ı , bugünkü tarihsel de-

terminizmi bilince ç ıkarmış insanların veya önderler in, tarihsel deter-

minizme karşı olan duygular ına paraleldir ve benzerdir. 

Bundan yeter ince ders al ınmış, hatta bunun üzerine gidi lmiş değil-

dir. Kur'anın ayet ayet satır satır i rdeleniş inden ortaya çıkan en büyük 

ders lerden birisi de bu olmuştur: Al lah' ın ve tarihsel determin izmin 

paralelliği ve Peygamber ler in şuuralt lar ındaki gerçek-doğru insan ve 

doğa (Tarihsel Determin izm) sevgisi ve saygısı... 

Peygamberler, doğayı ve insanı geleneksel "Allah sistemiyle yo-

rumluyorlardı. Sözler inde ve davranış lar ında her an Al lah sistemi din 

vardı; ancak yaşanan doğacıl ve insancıl akışın zenginl iğ iydi gerçek 

olan. Al lah sistemi de gerçeğin bu zengin-şaşırt ıc ı büyülü akışının 

kavranamayış ından (bi lgi lerin-bi l imsel bilincin) henüz yeter ince ge-

l işmemiş, ters ine din s isteminin bilinç yer ine geç iş inden gelenekci l 

bugün de sürdürü leb i lmes inden güç al ıyordu. 

Bu durumda bil inen gelişimi, doğacıl ve insancıl gel iş imin bil imsel 

yorumlar ı bi l inçaltına bastır ı lmış ve Al lah s istemine uyduru lmuş olu-

yordu. Dinsel bilinç kabuğu ile bil imsel gerçekler aynı şeyler değil ler-

di. Determin izm altbi l inçten her yandan bi l inç lenmeyi gel işt ir irken din 

kabuğunda ifadesini buluyordu. 

As l ında Al lah s istemine karşı beslenen saygı ve sevgiler, gerçek-

lere-doğacı l ve insancıl akışa besleniyordu. Ama yorum iktidarı dinin 

(Allah s isteminin) idi. Determin izm ve bil imsell ik, o din iktidarının al-

t ında ona uymak zorundaydı ve bi l inçalt ında bastır ı lmış olarak geliş-

mek zorunda kaldı. 

İşte hiç o lmazsa bugün; bil imsel bilincin en çok geliştiği doğanın 

ve top lumun temel kanunlar ının keşfedildiği çağımızda olsun, artık 

Peygamber ler in, özell ikle Hz. Muhammed ve Kur'an'ın gelişkin yo-

rumlar ından ders alarak onların bil inçaltlarını ayd ın latma denemesin i 

yapabi lmel iy iz. 
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Hz. Muhammed (ve Kur'an), tıpkı bir tarihsel maddecinin her an 
skolastik ve metafizik mantığa karşı savaş vererek diyalektik yorumu 
geliştirmesi ve tarihsel maddecil iği övmesi onu yüksel tmesi gibi, her an 
Allah'ı ylüceltip kutsallaştırırken de aklından onu bir saniye olsun çıkar-
mayarak yeni yorum sistemini (Allah'ı) geliştiriyor, yaygınlaşt ır ıyordu. 

Burada "Al lah" veya "Din" sözcükler ine fazla önyargıyla takı lma-
dan Kur'an'ın veya Hz. Muhammed ' in asl ında neyi anlatt ığ ına (gerçe-
ğe) önem verirsek, Al lah ve Din kutsall ığının nası l-hangi gerçekler le 
doğmuş ve gel işmiş o lduğunu daha toleransl ı kavrayabil ir iz. 

Kur'an en özetle şunu kaleme alır: Arabistan Barbarlığının Mekke ve 
Medine kentlerinden medeniyete (sınıflı topluma) orijinal geçişini anlatır-. 

Ancak bu anlatış, A l lah-Peygamber, iy i l ik-doğruluk-yalan bi lmezl ik 
ve hemen her konuya yayı lmış öyküler le çokça karıştığı ve dal lanıp 
budaklandığı için asıl öz anafikir Al lah' ın gö lges inde kalmış olur. 

Deyim yer indeyse kök tohum, kendi çiçek ve yapraklar ın ın güzel-
l iğinden seç i lmez olur. 

Daha doğrusu, asıl özünü, kökünü, vahşi menekşen in güçlü yum-
ru kökü gibi, toprağın derin del ik ler inde saklar. Bu Al lah saygısı ve 
sevgisiyle gölgelenip bastır ı lmış bilinç alt ında işleyip duran determini-
zimdir. O ise, Arab is tan Barbarl ığının (ilkel sınıfsız top lumunun) me-
deniyete (sınıflı top luma) orijinal geçiş diyalektiğidir. O temel kanun, 
bu bir ik imlerden sonra İbni Haldun ile ilk bil imsel bilinç i fadelerine 
dönüşebi lecektir. 

Hz. Muhammed bu tarihsel görevle davranır. Her an bunu il iklerine 
dek hisseder. 

Tarihsel görevi O'nu her an il iklerine dek her t itretişte o Al lah' ı 
hatırlar ve geliştirir. Olayın kendisi dağınık ve gölgede, bilinç alt ında 
(Allah baskısı alt ında) kalır-. 

Biz sûre ve ayetleri yorumlarken hep bu ayırdı yapmaya asıl gerçeği 

su yüzüne çıkarmaya çalıştık. Ve başka bir gerçekle Karşı laşmadık. 

Yunus sûresi de başka sûreler gibi A l lah 'a yapı lmış övgü saygı sev-

gilerle yüklüdür. Ama bu kuru bir övgü değildir. Arap bezirganl ığının 

ve barbarl ığının komün gelenekler in i hiçe saymadan onun kolektiviz-

minden ders alarak medeniyete (sınıflı top luma) geçmesin i öğütleşt i-

rir. Çoktanr ıc ı -ç ıkar ıc ı -gündel ik eği l imlerini de tanrıcı Al lah' ın kollekti-

v izmiyle korkutarak tö rpü lemek ister: 

7- "Bize kavuşmayı umut etmeyenler dünya malıyla hoşnut olan-

lar, onunla rahat ederler, bizim ayetlerimizden gaflet edenler.." 

8- "İşte kazandıkları işlerden ötürü varacakları yer, ateştir!" 

Her an kişi mülkü-kişi çıkarı düşünen ve yapanlar, Al lah' ın kolekti-

v i zminden-pay laşmac ı l ı ğ ından yani top lumcu luktan uzak düşerler ve 

bu onları son duruşmada vicdani ve maddi azaba sürükler. 



Her an Al lah' ı yani doğayı ve top lumu, onların gidiş kanunları-

na uyumu düşünenler, belki kişi mülkünün revaçta olduğu çağlarda 

zaman zaman kötü durumlara düşerler ama son duruşmada bunlar 

v icdanen huzur lu-bedenen sağlıklı ve sevi len insan olarak top lumcu 

kalacakları için kazançlı onlar olacaklardır. 

Kur'an daima bu gerçeği y ı lmadan usanmadan vurgular. Hz. Mu-

hammed, bunu başta kendisine ve top lumuna neredeyse her ayetle 

hat ı r latmadan yapamaz. İşte Hz. Muhammed ' in ve Kur'an'ın korkusu 

ve çabası budur: 

13- "Sizden önce nice nice ulusları yok ettik... " 

14- "Sonra onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine hakim 

kıldık ki nasıl davranacağınızı görelim." 

O çağa dek bat ıp-ç ıkan medeniyet ler (sınıflı top lumlar) gibi olma-

mak, onlardan ders alıp kurmaya çalıştıkları medeniyet i daha uzun 

ömürlü kılmak, nasıl? 

Tabii ki Al lah' ın doğacı l ve insancıl kol lekt iv izmine (tarihsel akışa) 

uyum yapmak koşuluyla. 

Hz. Muhammed ve Kur'an daima bu iki şeyi bir arada koyarak iler-

lemiştir: Al lah' ın yücel iğini her an hatır lama ve hat ı r la tma-ben imseme 

ve benimsetme. (Ne için?) O'na uyum yapmak yeteneğini geliştirip es-

kilerden daha uzun ömürlü bir medeniyet kurmak ve gel işt i rmek için. 

İşte Hz. Muhammed ' in ve Kur'anın korkusu ve çabası (anafikri) 

özetle budur. Ve bu yüzden el inden gelse her ayete bile bu özü sığ-

dırmaya çalışır. 

Tabii ki bunu bil inçaltıyla sezer ve o çağın ge lenek göreneği olan, 

bilinç yer ine geçmiş Al lah sistemi içinde yapar. 

Ancak ileride göreceğimiz gibi bu bilimsel bilince yakın keskin sezilerle 

dolu bir bilinçaltıdır. Bu yüzden Hz. Muhammed'in Allah kavrayışı çok zen-

gin bilgilerle donatılmış ve saygı sevgisi, inancı da bu ölçüde artmıştır-. 

Tıpkı bugünkü bütün "evr im" kurallarını kabul edip de son duruş-

mada her şeyi Al lah'a bağlayan klasik bilim adamlar ı gibi... 

O her zaman, skolast ik-mist ik Al lah sistemini (geleneksel skolast ik 

ideolojiyi) gerçekler le bezeyerek daha çok doğacıl ve insancıl deter-

minizme sokmaya çalıştı. Çünkü içinde bulunduğu çağ, bunu O'na 

sunmaktan geri durmuyordu. 

49- "Onlar derler ki "gerçekseniz ne zaman bu vait?" diyesin ki: 

"kendim için, ben Allah'ın dilediği bir şeyden başka ne bir zarara ne 

de bir kâra sahip olurum. Her ümmetin belli bir zamanı var. Ecelleri 

geldiğinde, ne bir saat gecikir ne de öne geçerler." 

Hz. Muhammed, Peygamber o lduğu için kendini kayırmayı düşün-

medi. Özell ikle kendini kay ı rmamayı , doğanın ve top lumun kanunla-



rına (Allah'a) uymayı kendisine başlıca prensip edindi. Hep bunu ba-

şarmaya, iyi bir "ku l" o lmaya çalıştı. Her ayette bunu başta kendis ine 

hat ı r latmaktan yı lmadı. 

Ama o da son duruşmada sadece herkes gibi "Turhallı bir halli" 

insandı. 

Ve herkes gibi sade bir insan o lmay ı sevd i . Dü şündüğü gibi 

yaşad ı . . . 

Tereddüde düştüğünde kendisine ve ümmet ine daima hatırlat-

maktan usanmadı. 

94- "Sana indirdiğimiz şeyden şüphe edersen, sor senden önce 

gelmiş olan, kitabı okuyanlara, sana hak gelmiştir. Allah katından; 

sakın şüphe edenlerden olmayasın." 

95- "Sakın, Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden de olma; 

imdi ziyan görenlerden olursun." 

97- "Onlara bütün ayetler gelmiş olsa bile, acı azabı görünceye 

kadar inanmazlar." 

Peygamberl iğ in i bilse yaşasa, herkesi kendisi gibi b i lmekten geri 

duramadı. Turhal l ı bir hallı herkes gibi bir insan o lduğunu sezdi ve 

buna değer vererek ilerledi. Bunun içindir ki, ayetlerini, hadislerini, 

(gelmiş geçmiş Peygamber ler gibi çağının veri lerini der leyerek) gö-

rülmemiş ölçülerde zenginleşt irdi. 

"Turhallı bir hallı" herkesi kendisi gibi bi lmek, şüphesiz ki ken-

di içinde az ımsanmayacak eksikl ikleri ve yanl ış ları taşır. Sosyal sınıf 

ay ırd lar ın ı-zümre ve kişi farklı l ıklarını seçmek yetmez. Bilim ölçülerin-

de bu g iderek kaba kalır... 

Ancak diyalektiğin şaşırtıcı çelişkisi, bıraktık ham kafaları, "ben im" 

diyen beyinleri bile aldatan çelişkisi buradadır: 

Şüphesiz ki herkes "Turhallı bir hallıdır." A m a yine bil iyoruz ki, hiç 

de "bir hallı" değildir. Her kişi ayrı birer nüansla yüklüdür. Yaşadık lar ı 

sosyal i teyle ayrı ayrı özell ikte kendi başlarına sosyal kişilerdir. Ama 

yine de aynı sosyal yapının ayrı ayrı kişilikleridirler. Bu ne demekt i r ? " 

Burada her türlü "sosya l " yuvar lak laf, konuyu aç ık lamaktan çok, 

karıştırır. Çünkü sosyal yapı g iderek her bölgede ve her çağda değişir 

durur. O halde halkın binlerce yıldır deneyerek söylediği "Turhallı bir 

halli" ve benzeri sözlerin hiçbir kıymeti yok mudur? 

Tersine bugün bilim ile bakı ld ığında bu sözün değeri daha iyi an-

laşılmaktadır. Burada sadece ana fikre işaret edip geçeceğiz. İnsan 

top lumu, komün temel ler inden kalkarak o temel lerde açılıp kapana-

rak-kendini yen iden üreterek gelişir; o temel ler in dışına ç ıkamaz. Bu 

yüzden her kişi aynı temel ler in genell iği içinde aynı beyin-aynı beden 

anatomis iy le dünyaya gelir ve benzer eğit imlere ihtiyaç duyar. Sosyal 

sınıflar ve zümreler ne denli ayrıl ıklar gösterseler de, aynı temel ler in 



farklı yans ıma lar ından başka birşey olamazlar; tıpkı içlerinde taşıdık-

ları kişil iklerin aynı temel ler in farklı insanlardaki yans ıma lar ından iba-

ret o lduğu gibi. 

Bu genel lemeyi somut olarak doğa ve top lum kanunları o lgunlu-

ğunda kavradıkça Peygamber a lçakgönü l lüğünü kavrayabil ir ve uygu-

layabiliriz. Bilinçle uygulama deyince akla bu gelir. 

Ama bilinç denen şey de gökten inmedi. O temel ler in top lumu iş-

lerken yarattığı en yoğun kendi yans ımalar ıy la, kendisini ifade ede-

bilecek keskin sezili beyinleri iş leyerek kendini anlatabi lecek elçiler 

(bil inçler) haline getirdi. 

İşte bu gidişi sezenler-o labi ld iğ ince çağının aşamasın ı örebi lenler-

bilim kanunlar ıy la ortaya koyabi lenler ve buna uyum yapabi len ler an-

tik ve modern Peygamber ler veya öncüler- l ider ler oldular. 

Burada sadece-yal ın an lamında basit "Turhallı bir hallı" insan ol-

makla Peygamber veya lider o lmak denli yücelt ic i kutsal o lmak ya-

man çelişkisi, diyalektiğin her çağda insanlığın gözüne bakarak işlet-

tiği trajik bir oyundur. Bilince çıkarı lmayı dürter bekler durur. 

Ne yazık ki diyalektiğin her zaman bu oyuncul gidişleri yer inde ve 

zamanında hemen hemen hiçbir zaman yeter ince kavranamamış ve 

tarihi gidişin doğum sancı ları yeter ince ı l ımlandır ı lamamıştır. 

Kendi lerine Peygamber öncülükler i yakışt ıran nice birlikler halkla-

rından (o basit turhall ı bir halli insanl ıktan) koparak yarı tanrı despot-

lar haline gelmişlerdir. 

Gerçek Peygamber ler ise Al lah' ın gerçek elçileri oldukları halde 

veya öyle oldukları için, basit Turhall ı bir halli insan olduklarını hiçbir 

zaman unutmayarak (halktan-halk gibi hem de en yoksul ve en yoz-

laşmamışlar ı kadar çileli yaşamaktan şeref duyarak) sonsuz hoşgörü-

lü demokrat lar olmuşlardır-. 

Hz. Muhammed ' in bir lokma bir hırka hasır üzerinde - kerpiç mes-

cidde ve birkaç hurmayla yet inmes inden, kendisini, malını, mülkünü 

davasına adamas ından daha fazlası şudur: En o lmayacak insanı bile 

yola get i rme çabalar ından yı lmayışıdır. (Tükenmez hümanizmid i r) . 

Kur'an'daki (ayetlerdeki) sık sık şu yak ınma, bize O'nun ne denli 

insancıl duygular içinde bu lunduğunu fazlasıyla anlatır: 

97- "Onlara bütün ayetler gelmiş olsa bile, acı azabı görünceye 

kadar inanmazlar" 

Demek ki nice kötü huylulardan, nice yola ge lmez dünya malı pe-

şinde koşanlardan bile nice umutlar beslemiş, insanlardan yüz çevir-

memiş, onları sonuna dek ikna etmekten y ı lmamış ki, en sonunda o 

deney lerden sonra acıyla anlamış ve onları diyalektiğin acı azaplar ıy la 

yola ge lmeler ine (Allah'a) havale etmiştir. 



Neden kendis inden bu denli uzak gibi duran, kişicil ç ıkarlara gö-

mülmüş insanlardan bile umudunu kesmez? 

Umut kesmediği insanlar, elbette Ebu Sufyan bezirganlığı değildir. 

Tersine çöl bedevileridir. Bedevi ler bedevi (komün insanı) bile olsalar, 

onlar medeniyete-tefec i bezirgan-kişi mülkü il işkilerine çözü lmekte-

dirler. Bunu kendi tecrübe ler inden çok iyi bilir. Kendisi de bedeviler 

içinde yet işmiş, zengin l iğ i -yoksul luğu da bir arada iliklerine dek ya-

şamış ve daha uzun ömürlü, daha top lumcul medeniyete geçişi önce 

kendi iç inde-sonra top lumu içinde kurmaya girişmiştir. Kendisi bunu 

başarabi lme yoluna girmişse neden başkaları hele çöl arapları başar-

masın diye düşünür. 

Çünkü kendisinin bile yer yer, zaman zaman tereddüde düştüğünü 

elleriyle tutup yakalar: 

94- "Sana indirdiğimiz şeyden şüphe edersen, sana senden önce 

gelmiş olan kitabları okuyanlara, sor sana hak gelmiştir allah katın-

dan; sakın şüphe edenlerden olmayasın" 

Ve kendisine de açıkça Al lah' ın azabını hat ı r latmaktan sakınmaz: 

95- "Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden de olma; 

imdi ziyan görenlerden olursun" 

Peygamber ler in kendisi bile dara-zora düştükçe kendi ayet ler inden 

tereddüde düşebi l i rse; başkaları haydi haydi sırt çevirebilir, zor ikna 

edilebilir... 

Çünkü "nef is" d iyerek sezdiği insan beynindeki her türlü açlık, bil-

gisiz ve doymamış bilince ç ıkar ı lmamış olarak kaldıkça, belaların -çir-

kinliklerin en beteriyle us lanmak zorunda kalır-. 

Peygamber bunu sezdikçe sürekli kendini doyurmaya- ıs lah etme-

ye bi lg i lendirmeye çalışır. Bu alandaki savaşını her şeyden üstün tu-

tar. Bunu da Turhal l ı bir halli insanlarla düşüp ka lkarak-sadeleşerek 

başarmaya çalışır: 

"Nefisle mücadele bütün savaşlardan üstündür". Her savaşı kaza-

nabilirsin ama nefisine yeni lebi l irs in. İşte o zaman bütün yaratt ıkları-

na o derecede gölge düşmüş olur. Peygamber bunu ibretle sezmiş ve 

bu savaşı da kazanmak istemiştir... 

Nefis: Cinsel ve top lumsal açlıklarımızdır. Onları d izg in leyemeyen, 

son duruşmada başkalarını maddeten ve manen ezer-sömürür. Ve 

sonunda bunun cezasını da çeker... 

Peygamber in ince ince sezdiği ve kendisine ve herkese hatırlat-

maktan y ı lmadığ ı şey, en der inde budur asl ında. 

Ama bunu somutça bi lemez. O sadece görünen sömürü ve eziye 

karşı çıkar. Fakat o kaba sosyal sınıf sömürü ve ezinin alt ında, en 

derindeki bu hayvanl ığa en yakın yanımızı da gözardı etmez. Yeri gel-



diğinde göreceğiz, nefis ile ilgili kuşku ve öğütleri o hep ilginç biç imde 

günümüzü çağr ışt ı racak ipuçlarını taşır-. 

Çünkü O'nun içine girdiği çağ, tıpkı günümüze paralel, tefeci be-

zirganl ığın Evren çağıdır. Güney Ticaret Yolu açı ldıkça, Evrensel Tefeci 

Bezirganl ık çağı da açı lmaya başlar... Hz. Muhammed ' in zamanı da 

kişilerin biraz daha top lumdan kopuşup kişi mülküne battığı, bir evren 

çağının görü lmemiş açı l ımlarına kapı açıldığı bir zamandır... 

Ant ik tarihin orta ve kuzey ticaret yolları te fec i -bez i rgan medeni-

yetlerin leşleriyle t ıkanmışken, İs lamiyet Güney (Umman-H ind is tan) 

T icaret Yo lu 'nda yoğun laşarak t ıkanan pazarları açar ve kişi mülkünün 

bezirgan aşamasın ı evrenselleştir ir. 

İs lam Medeniyet i Ant ik Çağın sonunu müjdeler: Sonun başlangı-

cı olurken, tefeci bezirganl ık evren ö lçüsünde yaygınlaşır ve tar ihsel 

devr imler in sonu gelir. Kişi mülkü görü lmemiş ölçülerde azgınlaşır. 

Günümüz f inans kapital izmi de benzer bir çağı işler. 

Bu iki çağ birbirine paralel ve benzer o lmakla birlikte, Ant ik çağ, 

Modern çağın temelidir. Modern çağ, o Ant ik çağ temel ler inden çıkıp 

gelir yani geçmiş geleceği içinde saklayarak doğumunu yapmıştır. Da-

hası hepsi top lumun temel kanunlar ının aç ı l ımlar ından gel iş im bulur, 

paralell ik ve benzerl ik o bir tek temel in kendini yen iden ve yen iden 

üretişinin kaçını lmaz sonucu olur. 

Bu yüzden Hz. Muhammed ' in (ve Kur'anın) kişi ve nef is lerden sık 

sık söz açıp yak ınmas ı tesadüf değildir. 

108- "Diyesin ki: "Ey insanları Allah katından size hak geldi, doğru 

yolu tutan kendisi için tutar, sapıtan kimse de kendi zararına sapar; 

ben de size vekil değilim." 

109- "Sana vahiy olana uy, Allah'ın hükmü gerçekleşene dek sab-

reyle, odur hayırlısı yargılayanların." 

16- "HÛD SÛRESİ": 

Hz. Musa ve Hz. İsa Peygamber ler de, "Kişi ' lerin "Kişi mülkü" eği-

limli s ız ı ldanmalar ıy la belki daha fazla karşı laşmışlardır. Çünkü onların 

içinde yaşadıklar ı toplumlar ı (genel çağları bak ımından o lmasa da) 

özel ve yerel olarak, sınıflı top lumun kişi mülkü batakl ığına fazlasıyla 

batmış-bu laşmış bulunuyorlardı . 

Hz. Musa, Hz. Muhammed'den ikibin yıl önce, henüz tefeci, bezirgan 

medeniyetlerin lokal aşamada bulunduğu bir çağda yaşar. Fakat lokal 

olarak Mısır medeniyeti ve Musa'nın topluluğu yakındılar. Kişi mülküne 

Arabistan'dan çok daha fazla bulaşmışlardır-. M ısır'da köleleşmiş Yahudi-

ler, Yakup (İsrail) oğullarının Hiksos medeniyeti artıkları olmalıdırlar... 
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Hz.İsa zamanı da Hz. Muhammed 'den 6-700 yıl önce, yine antika 

medeniyet ler in henüz kıtalar arası çağı aç ı lmamış o lmas ına karşın; 

lokal olarak Hz. İsa top lumunun veya Filistin yahudi ler in in binlerce 

yıldır kişi mülküne bulaşmış-kiş isel çıkar ve psikoloj i lerde gel işmiş ol-

duğunu biliyoruz. Filistin, t icaret yol lar ının dörtyol ağzıdır-. 

Oysa Arab is tan Araplar ı , tefec i-bezirganl ık la binlerce yıldır tanış-

malarına karşın, işlek ticaret yolları üzerinde bulunmadık lar ı , ters ine 

sapa güney t icaret yolu üzerinde bulunduklar ı için, henüz medeniyete 

kentten geçmek aşamas ına girmiş Bedevi çoğunluğudur. 

Ama Arabistan dışındaki bütün dünya hemen hemen bezirgan me-

deniyetlerle dolmuştur. Veya hiç olmazsa Arabistan tefeci-bezirgan me-

deniyetlerle kuşatılmış durumundadır-. Ve İslam medeniyeti bütün tica-

ret yollarını ve medeniyetleri birbirlerine açarak evrenselleştirecektir. 

Yani Hz. Musa ve Hz. İsa toplumlar ı , daha çok yerel olarak, Hicaz 

top lumu ise daha çok çevre bezirganl ığ ından etk i lenerek gel işmişler-

dir. Bu yüzden yer yer ayetler kendini gösterd ikçe bu gerçekl iğ in de 

üzerinde durmaya çal ışacağız.: 

9- "Biz, insana katımızdan rahmet-iyilik tattırır da sonra onu alırsak 

ondan, hemen umudunu kaybeder ve iyilikleri unutup nankör olur." 

10- "Biz insana sıkıntıdan sonra nimetler verirsek: "Artık benden 

sıkıntı kalktı" der; o şımarıktır, öğünücüdür." 

"Hûd" sûresinin bu ayetler ine benzer ayetler Kur'an'da sayısızdır. 

Bunlar bildik tanıdık, al ışı lmış sözler olarak hemen at lanmaya açıktır. 

Ancak bu doğa l-normal karşı lanıveren kişi özel l iklerinin, günümüzden 

1400 yıl kadar önce, önemle-heyecan la , üzerinde durulması , daha-

sı bu özell iklerin top lumcul laşt ı r ı lmaya çalışıl ıp tedaviye kalkışı lması 

normal o lağan-s ı radan sayılmamalıdır -. 

Bunun üzerine yeterince gidilememiştir. Oysa her sosyal allerjinin kö-

keninde bir sosyal yasak bulunabilir ve bilince çıkarılmadıkça ve sosyal 

ortamı ortadan kaldırı lmadıkça, insanı da toplumu da hasta edebilir. 

Burada sadece konumuz aç ıs ından işaret ediyoruz: Kur'an'ın dik-

kat çektiği bu "nankör" ve sürekli isteyen "ş ımar ık" ve" öğünücü" 

özelliği; insan top lumunun temel ler inde yer alan üretici güçler kanu-

nundan kaynaklanıyordu. Bu cinsel ve sosyal yasaklar la d inamit leş-

miş bulunan üreyimsel ve üretimsel açl ıklar ımızdı. Teknik üretici gücü 

bunları sürekl i leşen d inamizmiy le ateşl iyordu. 

O bil inçlere ç ıkmadıkça ve top lumca düzene soku lmadıkça önüne 

geç i lemez bir güç hal inde akar giderdi. 

Arab is tan top lumu komüna, medeniyete (kişi mülküne) çözülür-

ken, gözler bu yönde kamaşmış, açlıklar hırslara bürünmüş, akıl bu 

yönde metaf iz ik leşmişt i . Sadece kazandığ ı -kanazacağı ile i lgileniyor-

du; kaybedecekler in i göremiyordu. 



Daha top lumcul eğilimli olan Peygamber in bunu yaka lamamas ı ve 

kaygı lanarak üzü lmemesi elde değildi. 

Ne çare ki Peygamberc i l hiçbir öğüt ve ayet bunu ön leyemezdi . 

Nitekim o çağda enge l leyemediğ i gibi modern çağda da hiçbir bilim 

hatta devr im bunu ön leyemedi . 

Akacak kan damarda durmadı . O ancak kendi kanunları için kendi 

dengesini ve çözümler in i bu lmak kendisini yen iden üretmek üzere 

akmak zorundaydı . 

Bilim bunu bil inçlere çıkarabi l irse, bu kanunlara uyum yaparak 

insan top lumunu zarar lardan kurtarabi lecek çözümler i üretebil ir ve 

doğum sancı larını ı l ımlandırabi l irdi. Ve bu da yine o akışa bağlı bir 

verimli l ik olabil irdi. 

Hz. Muhammed kendince bunu sezmiş ve hem kişinin hem toplu-

munun mutluluğunu genel olarak daha toplumcul bir medeniyet sente-

zinde bulmuştur. Bu yüzden de İslâm medeniyeti birçok medeniyet ba-

tış çıkışlarıyla da olsa, en uzun ömürlü medeniyet lerden olabilmiştir ki 

hala kalıntıları reformcu ve devrimci krizlerle yaşamaya çalışmaktadır-. 

11- "Sabrederek, yararlı iş görenler, böyle (şımarık-öğünücü) de-

ğillerdir, onlar için bağış var, hem de büyük sevap var." 

Kur'an'ın hemen neredeyse her ayet inde bu sitemler ve top lumcu-

luk öğütleri ve emirleri vardır-. 

Başta Peygamber o lmak üzere bütün çekirdek teşkilatı bu emir lere 

uygun davranacak komün gelenekler in i taşıdıkları içindir ki, kurduk-

ları medeniyet kişi mülkiyet inin yozlaştır ıc ı ve ö ldürücü etki ler inden 

uzunca müddet uzak tutulmuştur. Arab is tan İs lam medeniyet i yoz-

laşıp çökse de; İs lamiyet in bu top lumcu özell iklerini taşıyan çevre 

barbarlarını (Türk-Kürt-Pers-Arap-Berber i -Moğo l -Kafkas köylülerini 

çoban veya askerlerini) buldukça İs lam medeniyet i bu yeni barbar-

larca yen iden diri l işlere (rönesanslara) uğratıldı ve ömrünü 625'ten 

1920'lere Osmanl ı İmparator luğu 'nun çöküşüne dek 1500 yıl uzata-

bildi. Dahası hala insanlığın gön lünde (bezirganca kullanışlar dış ında) 

hümanist hatta devr imci dalgalanış lar la yaşamaya devam ediyor... 

15- "Dünya malını, dünya süsünü kim isterse, veririz onlara biz 

işlerini, hiç de eksik verilmez." 

Doya doya veririz, belalarını tam bulsunlar ki al ınacak ders tam ol-

sun, manasındadır bu ayet. Ve başka türlü de olmadı zaten; insanlık iki 

dünya savaşından ve yeryüzünü yüzyıl boyunca kaplayan sosyal dev-

rimlerden bile yeterince ders alamadı. Bu insan toplumunu kişi mülküne 

gırtlağına dek batarak ölüm-dir im kumarıyla dersini alması; doğa ve in-

sanın kanunlarına uyum yapmak zorunda kalması anlamına geliyordu. 

Peygamber bunu kendi çağında kendi kişi l iğinde ve top lumun da 

yaşayarak sezmiş ve bildirmişti. 
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16- "İşte böyle kimselere, ahirette yalnız ateş bulunur, boşunadır 

yaptıkları, batıldır her işleri." 

Elbette bu sezişler kendi çağı için, yani Ant ik Tarih için idi. Ve Mu-

hammed de (tıpkı modern Marks-Engels-Len in ler gibi) "Din günü" de-

diği sınıfsız top lum cennetini yakın görüyordu. Yeri geld iğ inde görece-

ğiz. Ayet lerde sık sık o lmasa da arada bir "hesap günü o kadar uzak 

deği l" manas ında konuya dikkat çekmek zorun da kalıyordu. Çevre-

sinin yüzeysel de olsa bunu merak etmesi bir yana, kendisi de bunun 

yorumuna kafa işletmişti. Çünkü her ayete bu ceza ve ödül metodu 

sinmiş bu lunuyordu. Bu binlerce yıldır, hiç o lmazsa Hz. İbrah im'den 

beri " İs lam" biçimine girmiş bir eğit im sistemiydi; dahası yaşam ve 

düşünüş biçimiydi. İlkel komün gelenekl i halk denen çocuk, mede-

niyete geçişte bu tür din eğitimi ve düşünüş biçimiyle karşı laşıyor 

ve giderek bu tektanr ı laş ıyordu. As l ında barbarl ıktan beri bu sistem, 

To tem-Anahan-Babahan sistemleri içinde yarat ı lmış ve gel işt ir i lmiş 

bulunuyordu. Hz. Muhammed, bunu "İkna metodu"na doğru bilgilerle 

gel işt irmiş, en son ve en yetenekl i Peygamberdi . 

Kur'an dikkatle incelenirse; bugün bile hala herşeyi Kur'an'da 

arayıp bulmaya çalışan İs lâm aşığı inanmış lardan da ders alınırsa; 

Kur'an'da ceza ve ödül, geri aile ve top lumlar ın ve kaba din bezir 

ganlarının yaptıkları cahi lane çıplak bir hayvan terbiyeci l iği biçimin-

de yer almaz; tersine olabi ld iğince çağına göre dahiyane denebi lecek 

ölçülerde insancıl laştırı lmıştır. A l lah ve Peygamber i , insancıl bir tepki 

karşısında daima kolaylatıcı ve ikna edici bağışlayıcıdır... 

Metodu, sosyal-kiş isel ve doğal, bil imsel sebeplere dayandığı ölçü-

de ceza ve ödül sistemini ortadan kaldıracak o lgunluğa erişir. 

Kur'an'da şüphesiz ki böyle bil imsel sebep aramak saçmal ık olur. 

Ancak şuuraltı o larak bil ime yakın seziler yaka l amamak-a ramamak 

veya bir kenara b ırakmak da; İs lam gibi bir dini, bi l imsel l iğimizin bas-

kısı alt ında şuuralt ımıza bast ı rmak geriliği olur. Çünkü zamanla bu 

bastırma, bil imsel bilinci, hiç ummadığ ımız zaman ve yerde engel le-

yerek i ler lememizi sapa yol lara sokacaktır". 

Hz. Muhammed ' in bil imsel bilince yakın sezileri Ant ik Tarih için ge-

çerli olsa da Modern tarih, Ant ik tar ihten kopuk bir gel iş im değildir. 

Modern Tarih sanayi leşt i rmesi 500 yıl olup, 6500 yıll ık Ant ik Tarih te-

mel ler inden çıkagelir; antik tarihle modern tarihi, apayr ı -benzeşmez 

varl ıklar haline get i remez ve get irememişt ir. 

Bu yüzden modern tarih olayları da antik tarihin modernize ol-

muş biçimleri olarak birbir lerine paralelleşirler. Kur'an'a hâlâ haklıl ık 

kazandırı l ışı bu temel lere dayanır, Hz. Muhammed ' in antik tarih için 

yaptığı sez i le r -öngörü ler-modern tarih için de geçerl i l ik kazanarak, 

insanları etk i lemeye ve İs lam yorumcu lar ına demagoj i yapma veya iyi 



dilekli yorumlar ın o cepheden ç ıkamayış ına az ımsanmaz tutanaklar 
verip; haklı l ıklar kazandırır-. 

Bunları (şuuraltı hecmeler in i) bi l inçlere ç ıkarmak bizim için bu 
yüzden de bir görev sayılmalıdır-. 

Hz. Muhammed, kendisini "en yüksek" ve "son" Peygamber olarak 
görüyordu. Bu yüzden kıyameti de "yak ın" öngörmüş olmalıydı. 

Bil iyordu: Her Peygamber geldiğ inde top lumlar bir görevde, hayırlı 
bir iş ve şerlerle sarsı l ıyordu. 

Ve Peygamber gelen her top lum, Al lah' ın yo luna girmedikler i için 
Al lah' ın gazabına uğramışlardı. Ancak Peygamber ve yakınları kurtu-
luyorlardı. 

Tarihsel devr imler bu çürümüş çökkünleşmiş kent ler i -medeniyet-
leri yük ediyor, yer ler ine yeni lerini kuruyorlar, sonra onlar da aynı 
akibete, sona ulaşıyorlardı. 

İşte Kur'an ve Peygamber i , kendi top lumlar ın ın bu sona değil de 
Al lah yo luna girmiş daha adaletl i daha mutlu bir medeniyete ulaşması 
için didiniyordu. 

Ne çare ki mücadele uzadıkça, Kur'an ve Peygamber ine, Al lah' ın 
günah ın ı -cezas ın ı -cehennemin i hat ı r latmaktan başka çare kalmıyor-
du ama bu kez bu kıyamet olmalıydı, çünkü Hz. Muhammed, son 
Peygamber, Kur'an da son kitap idi. Bu yüzden Kıyamet, Cennet ve 
Cehennem yakın olmalıydı. 

Ve Peygamber (Kur'an) y ı lmadan-b ıkmadan eski küçük-lokal kıya-
metleri (Tarihsel Devrimleri) hat ır latarak kendi evrensel öngörü ler ine 
yo la lmak gayretini sürdürüyordu: 

57- "Eğer siz yüz dönerseniz, gönderildiği şeyi ben size duyurdum. 
Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. O'na hibir zarar 
veremezsiniz. Rabbim her bir şeyi koruyup gözetendir." 

Ad kavmine gönder i len Peygamber Hud, böyle ses leniyordu toplu-
muna. Onları tarihsel devr imle korkutuyordu açık açık: "Yerinize baş-
ka bir kavim getirebil ir ler." 

Bu aynı zamanda Hz. Muhammed ' in de kendi top lumuna sesleni-
şiydi, bu tür örnekleri sık sık hat ı r latmaktan geri durmazdı: 

59- "İşte böyle, Ad kavmi Rablerinin ayetlerini yalanladılar, Pey-
gamberlerine karşı azdılar. Her inatçı zorbanın emrine girdiler." 

60- "Hem dünyada, hem ahi ret gününde lanete uğradılar, iyi bilin 
Ad kavmi küfretmiştir Rablerine, Hudkavmi olan Ad'ın işi bataktır." 

Salih' in kavmi Semud de bir örnektir: 

68- "Sanki, orda değillermiş gibi oldular. İyi bilim, Semud küfret-
miştir Rablerine iyi bilin Semud'un işi bataktır." 

İbrah im-Lut-Nuh-Musa ve benzeri örnekler de sık sık hatırlatılır. 
Ama hep Kur'an'ın gönderi ld iği top lumu yoz laşmaktan-za l iml ik ten ve 
yoko lmaktan kurtarmak, uzun ömür lü kılmaktadır-. 



83- "Rabbim katında işaretlenmiş taşlar bu zalimlerden uzak de-
ğildir." 

95- "Sanki orada yoklarmış, Semud'un işi gibi Medyen'inki Şuayb'in 
kavminleri de berbat." 

100- "İşte sana anlatmış olduğumuz bir takım kentlerin haberleri, 
bu kentlerin kimi ayaktadır hala, kimi yıkılmış." 

101- "Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmediyor-
lardı (...)" 

102- "İşte Rabb'in zulmeden kentleri yakaladığı zaman böyle ya-
kalar. Doğrusu O'nun yakalaması çok acı ve çok çetindir." 

Kur'an ve Peygamberi geçmişten ve yaşadıklar ı çağdan en keskin 
dersi a lacak kadar cesur ve devrimcidir: Opor tün i zme yer vermez: 

113- "Sakın zulmedenlere en ufak bir meyil duymayın (yılışmayın) 
sonra size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Yar-
dım da olunmazsınız." 

Sadece tek istediği, "doğru yo l" "Al lahın yo lu " dediğ i ko lek t i -
v izm ( top lumcu luk) yo l undan sap ı lmamas ı ; kişi mü l künün azgın-
laşmamas ıd ı r . 

116- "Sizden önceki nesillerden akıllı kimselerin insanları boz-
gunculuk yapmaktan alıkoymaları gerekmez miydi. Fakat onlar pek 
azınlıktaydılar ve bunun için onları kurtardık. Zulmedenler ise kendi-
lerine verilen refahın peşine düşüp şımardılar ve suç işleyen insanlar 
olup çıktılar." 

117- "Sahipleri yararlı iş gördükçe, senin Rabb'in, bu kentleri yo-
ketmez." 

122- "İnanmayan kimselere diyesin ki: "Elinizden geleni yapmış, 
biz de yaparız." 

123- "Siz bekleyin biz de bekleriz." 
Kişi mülkünün yozlaştırıcı ve öldürücü azgınl ığını çok iyi, kesin ka-

rarlıca yakalamıştır-. Kıran kırana bir savaş göze al ınmadıkça toplumcu-
luk, kollektivizm, insancıl ık üste gelemez ve top lumunu kurtaramaz. 

Din'de ve Kur'an'da belki de günümüz için al ınacak en büyük ders-
lerden birisi budur. Yedibin yıldır azgın laşarak, kah batarak-çıkarak 
ama birikip bütün insanlığa taşarak yükse len kişi mülkünün ruhları 
kaplayan istilası, doğa ve insanlığı evrensel sosyal devr im kavgasıyla 
karşı karşıya bırakmıştır... 

Gelin görün ki, bir de dünya malına tutsak olmuş din bezirganla-
rına bakın: En mal mülkten uzak durmayı ermişçe belleyenleri bile, 
bunu çevresine yal ın-basit devrimci tavırla ortaya koymak cesare-
t inden ve zekas ından bile yoksundurlar. Hepsi yalancı pehlivan gibi 
dolanıp yalancı Peygamber o lmaktan öteye geçemezler. 

Kur'an'dan bu dersi a lamayan din al imlerinin din adamlar ın ın ve 
dindaşlar ının vay haline; onlar kendilerini ve çevrelerini ne zamana 
dek kandırabi l ir ler? 



17- "ARAF SÛRESİ" 

(Mekke Devri 'nin son yı l ında inmiştir) "Araf" cennetl ik ler le cehen-

nemlikler arasında yüksek bir bölgedir. Oradaki erkeklerden söz edilir. 

46. Ayet ' ten ad alır.) 

46- "İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de bir takım 

erkekler vardır ki, cennetlik ve cehennemlik olanları onların hepsini 

yüzlerindeki işaretlerden tanırlar. Bunlar (Araf'takiler) cennetliklere 

"sizlere selam ola "diye seslenirler. Bunlar cennete henüz girmemiş-

lerdir ama cennete girmeyi çok isterler." 

47- "Gözleri ateşlik olanlara çevrildiğinde de "Rabbimiz sen bizi şu 

zalim toplulukla beraber bulundurma "dediler." 

Sosyal Devr imlerde o lduğu gibi Tarihsel Devr imlerde de "iki arada 

bir derede" kalan kararsızlar bulunur. Sosyal Devr imlerde bunlar ge-

nellikle orta tabakalar olur. 

Tarihsel Devr imlerde de bundan pek farklı değildir. Ancak sosyal 

sınıflar, kapita l izmde olduğu gibi net leşmemiş (elast ik i-oynak: süreç 

halinde) bu lunduğu için biraz daha karmaşık ve üst tabaka lara kadar 

yaygın (her tabaka ve zümreden) oluşur: 

Komüncül gelenek görenekl i göçebeler (bedevi ler) kent komüna-

sı içinde yoksu l-köy lü esnaf lar-züğürt bezirganlar, Tarihsel Devrimin 

öncü ve yedek güçleridirler. Hepsi özgür bezirganları ve daha kollektif 

eğil imli bezirganl ığı öncü edinmişlerdir. 

Bu arada düşman güçler (kâfirler) azgın laşmış tefeci bezirgan 

lardır. Barbarların çoktanrıc ı l ığ ını t icaret metas ına çevirmişler ve bir 

takım komün güçlerini de çevreler ine almışlardır. Köle leşt i rmek üze-

re yanaşmalar ı ve geniş akrabaları bulunur, çünkü onlar da henüz 

kent'in birer parçasıdırlar. 

Arada kalan daha çok bu iki taraf arasında çıkarlarını belirleye-

memiş olanlar ve Yahudi bezirgan çevreleridir. İlk medeniyet Fırat-

Dicle'nin Basra körfezine döküldüğü balçıklar bölgesinde (Sinear'da) 

oluşur. Tarım için tekniğe gerek yoktur. Sopayla-sert taşlar ile üretim 

sağlanır. Sonra balçıklar üstüne kentler, su yolları yapılır; tar ım ve kent 

hayatı (medeniyet) artık süratle gelişir: Sosyal sınıf zıt laşmaları azıtır-. 

Bu yüzden Kur'an'daki Adem' in (insan top lumunun) balçıktan ya-

ratılma, şeytanın ise ateşten yaratı l ıp, medeniyet meyvesi (buğday) 

veya başka bir ürünü yedir ten yı lan ve benzeri kılıklara bürünmesi , bu 

gerçekler içerisinde de değerlendir i lmel idir. 

Cennet -Cehennem, Araf, iyi l ik ler-kötülükler (Hayır-Şer) gibi sim-

geler de bu gerçekler içinde yorumlanabi l i r ki, günümüzde artık ilk 

medeniyet Sümer kazıları ve yorumlar ı buna son derece açıklık geti-

ren belgelerle doludur. 



Burada bu belgeleri s ı ra lamak bu yazının kapsamına girmez. Biz 

sadece Kur'an'ı, satır satır (ayet ayet) insan ve Peygamber şuuralt ına 

inerek, gerçek temel ler ine indirmeyi deniyoruz. 

Bu genel çerçeve içinde, belgeli yorumlar zenginleştiri lebil ir... 

Unutu lmamal ı -da ima hatır lanmal ıdır ki, Hz. Muhammed "son 

Peygamber"d i r ve bunu dahiyane bir seziyle görmüştür. Art ık yer-

yüzünde kent kuracak barbar kalmamış, Orij inal tarihsel devr imler in 

(kentten sınıflı top luma, medeniyete geçiş ler in) sonu gelmiştir. Bu 

yüzden Hz. Muhammed son Peygamberdir. Bu aynı zamanda Pey-

gamber ler Peygamber i , hepsinin sentezi de demektir. Ve o derece de 

insancıldır: İnsanı ve kendisini der inden an lamaya-hoşgörü lü o lmaya 

çalışır. A l lah' tan (doğa ve insanın gidiş kanunlar ından) saygı ve sev-

giyle korkar çekinir, yalan söylemez, bunlara uymak için çırpınır. Ve 

bütün insanlık için üzülür. Görevin in kutsall ığını ve zor luğunu bilir... 

Araf sûresi: 

2- "Bu bir kitaptır ki bununla inanlı olanlara öğüt vermen için sana 

indirilmiştir. Bundan gönlün daralmasın." 

3- "Rabbinizden size gelmiş olana (Kur'an'a) uyunuz. Ondan başka 

dostlara uymayınız Ne denli az öğüt tutmaktasınız." 

İnsan'ın ne kadar zor değişebi ldiğin' i , zaman ve koşulların değişi-

mi (Allah'ın) zor laması gerektiğini bilir. Al lah: 

"Ne denli az öğüt tutmaktasınız!"der. Bu sadece bir yak ınma değil 

bir anlayış ve hoşgörüdür de da ima hatırlatır-. 

4- "Biz nice kentleri yok eylemişiz, azabımız gece uyurlarken, ya 

da gündüzleyin dinlenirlerken gelip çatmıştı." 

Bu tarihsel devrimlerdir. Yani çevre komünalar ın medeniyet kentle-

rinin üzerine akınları; kentleri yerle bir edip yer ler ine yeni taze mede-

niyet kentleri kuruşları, barbarlar ın sınıflı top luma geçiş dalgalarıdır. 

Babar (komün) insanı kollektiftir, kankardeştir. Medeniyet ise sı-

nıflar savaşıyla çökmüş, yoz laşmış-parça lanmış bez i rganlaşmış-dere-

beyleşmiş durumundad ı r ve tarihsel devrimler, onları Kur'an'ın belirt-

tiği gibi habersiz, sefahat içinde yakalay ıp yok eder. 

Kur'an ve Peygamber i kendi kuracakları medeniyet in aynı sonla 

b i tmemesini uyarır larken aynı zamanda bu gerçekl ik le de korkutup 

teselli bulurlar; çünkü bu koşullar yaklaşt ıkça Kur'an ve Peygamberi 

kitlelerde tutunur. Zira kendileri de bir tarihsel devr im önderi ve te-

orisidirler. 

5- "Azabımız onlara gelip çattığında ancak yakarıp-yalvarmaları şu 

olacaktır. "Biz gerçekten zalimlermişiz." 

Hz. Muhammed, bu gidiş karşısında kendisini bile sıradan insan-

lardan ayrı tutmaz. O herşeyden önce tar ihsel akış ve se leks iyonun 

içinde sadece insan o lduğunu kuvvetle sezer; kendisinin de hatalar-



unutkanl ık lar la bezenmiş insan o lduğunu unutmaz. Bunu hatır lamak-

tan ve hat ı r latmaktan çekinmez: 

6- "Herhalde kendilerine Peygamberler gönderilen kimselerden biz 

soracağız. Peygamberleri dahi sorguya çekeceğiz." 

8- "O gün tartı haktır, tartıları ağır gelmiş olanlar kurtulmuşlardır." 

9- "Tartıları hafif gelmiş olanlar, ayetlerimize uymadıkları için, 

kendi özlerine ziyan ettiler." 

Doğanın ve insanın Temel kanunlar ına ("ayetlere") uymadık lar ı 

için yine başka kimselerle birlikte "kendi öz ler ine" yani ç ıkageldikler i 

doğa ve insan top lumuyla birlikte kendi lerine ziyan etmişlerdir. 

"Tartı" neye göredir? Medeniyet metalarına tap ınmaya göredir. Sı-

nıflı top lumun dini imanı ç ıkardır, kârdır. Daima daha çok, daha daha... 

Bu ise doğa ve insanın çekebi leceği bir yük değildir. Doğa ve insan bir 

bütündür. O bütünlük plânl ı-programlı tasarruf lu; daha doğrusu kendi 

gidiş kanunlar ına kesin bir uyum ister. 

Kuran ve Peygamber i bunu kendi çağına göre medeniyet lere baka-

rak sezer ve ölçüyü "şükretmek"te , aza kanaat etmekte bulur: 

10- "Yeryüzünde yerleştirdik sizleri, orda size geçim yollarını ya-

rattık. Ama siz ne kadar az şükredersiniz." 

Evrim'e bilinçle uyumdan bugün bile söz edilemiyorken, Kur'an ve 

Peygamberi zamanında, bundan ancak Hz. Muhammed'in skolastik bil-

gileri ve daha çok evrimin özünü yansıttığı için, keskin sezileri açısından 

söz edebiliriz. O sadece "medeniyet metalarına satılmayınız; aza kanaat 

edip şükrediniz" biçimindeki öğüt ve örnek davranışlarıyla bunu uygula-

yabiliyordu. Bu da onun içinden çıkageldiği komün kollektif aksiyonundan 

kaynaklanıyordu. Çünkü beyin ve bedeni kollektivist yönde güçlüce ku-

rulmuştu. Kur'an'ın buyrukları, hep o ülkücü kollektivist temellerin me-

deniyete geçiş sentezleriyle karışarak dile gelişi olmuştur. En skolastik-

ezberci-Hz. İbrahim geleneğiyle simgeleştirdiği Al lah-cennet-cehennem-

melekler-şeytan-ahiret-kıyamet-yaratı l ışı ayetlerinde bile bilinçaltıyla en 

derin sezileriyle o simgeleri birleştirir; Soyut olarak ruhunda derinlemesi-

ne bunları hisseder. Bu, determinizmin Peygamberde kuvvetle yansıma-

sından başka bir şey değildir. O simgelerle, evrimin Peygambercil insan 

özünde yansımasının rezonans buluşuysa, evrimin o günkü kendini ifade 

tarzıdır. Evrim, dil-bilgi-teori olarak ancak bu kadarına izin verebilmiştir; 

Evrimin teorisi-dili, antik tarihte dinler ve Peygamberleridir. 

11- "Sizleri yaratıp, biçim yerdik, sonra meleklere "Adem'e secde 

ediniz" dedi. İblisten başkaları hemen secdeye vardı. Şeytan secdeye 

varanlar arasında değildi." 

12- "Allah buyurdu ki: "Sana buyurmuşken secde etmedin" seni 

alıkoyan ne?"Şeytan dedi: "Bense ondan daha değerliyim, beni ateş-

ten yarattın, onu balçıktan." 



Melekler, üretici güçlerdi: Coğrafya-insan-tarih (gelenek-görenek) ve 

teknik idi. Bunlar, önce komün içinde dengede, Allah'ın güdümündeydi. 

Ancak teknik doğa ve insan yaratığı olduğu halde başını alıp gitmeye, 

yaratanlarını geçip, onları ayakları altına almaya daha çok elverişliydi. 

Ateş, medeniyet ile birlikte tekniği geliştiren ve medeniyeti azgın-

laştıran bugünün atomu gibi şenlikli bir olanaktı. Bu yüzden üretici güç-

ler içinde medeniyet i-s ını f lar ı-bezirganl ığı-ürün fazlasını-parayı devleti 

yazıyı yaratan, büyük ölçüde temelde ateş oldu denebilir. Balçık ateşle 

pişirilip kentler kuruldu. Demir ateşle döğülüp üretim araçları geliştiril-

di, ve ilh. Ateş bu haliyle daha bağımsız ve genlikliydi. İnsan ve gelenek 

görenekleri ve toplumculaşt ır ı lmış doğa yani coğrafya üretici güçleri, 

hepsi tekniğin de temeli olacak denli köklü determinizmlere sahiptiler. 

Ve şüphesiz ki kalıcıydılar. Bu yüzden Allah' ın kalıcı yansımalarıydı lar. 

Allah ve Melekleri bunlar içinde formül leşmişt i temel olarak. 

Teknik ise bunların hepsini havaya uçurabilecek özelliklere sahipti. 

Ama ne var ki son duruşmada doğa ve insana o kadar derin köklerle bağ-

lıydı ki, Tekniğin dengesizce azgınlaşması, kendisini yok etmeye varırdı. 

Çünkü doğa ve insan, yok o lmaktansa, tekniği kendi dengeler ine 

sokmak eği l imine girebil ir lerdi. 

Çünkü insan, her şeyden üstün düşünen bir beyne sahipti. Son 

duruşmada tekniği insan realize eder, gerçekleşt ir i r idi. 

İşte ilk medeniyet in doğuş prosesinde, komün top lumu (eşitçil 

kankardeş yaşama) insana cennet gibi geldi. 

Ne zaman? Sınıflı top lumun cehennemci l kavgaları içine düştüğü 

zaman. 

Ama ilkin medeniyet in ilk gelişimcil aşamalar ında bu anlaş ı lamaz-

dı. Medeniyet çökmeye, herkes yoz laşmaya başladığı, hiçbir insancıl 

değerin kalmadığı ö lümcül aşamas ında. 

Bu yüzden bu hesap laşmanın ilk medeniyet kentlerinin batıp çıktı-

ğı ilk bin yıl içinde, Sümer medeniyet gel işimleri s ırasında başlayarak 

gel işebi leceği akla yatkındır. Ve bu değer lend i rmeyi de daha çok dışa-

rıdan gelen ve boyuna medeniyete geçişler le kırı larak gerçeği gören, 

komün gelenekl i Semid (Arap Atalar ı) barbarları mitoloj i leşt irmiş ol-

malıdır. Çünkü gerçekler yaşand ıkça uzun zaman içinde ve daha çok 

saf temiz komün ruhuyla görülebi l iyordu o zamanlar. Mitolojiler de 

zaten yazısız komün insanının işidir. 

Mitolojiler yalan söylemezler. Çünkü komün insanı yalan bilmez. 

Bu yüzden her mitoloji kendi koşul lar ında yorumlanabi l i rse derin an-

lamlar taşırlar... 

Bütün bu sebepler le ilkin ateş, komün gelenekl i insanlara şeytancı l 

gelmiştir. Medeniyet in cehennemci l kavgalar ının ateşten çıkageldiği 

sanılmıştır. Demiri ateşte ilk dövenler de Semitlerdir. 



Tıpkı sınıfsız, ilkel komün top lumlar ında ateşin, totem geleneğiy-

le kutsallaştır ı ldığı gibi, medeniyet zamanı da şeytanlaşt ır ı lmışt ır ve 

cinleştiri lmiştir. 

Tarihsel devr imin ilk y ı l lar ındaysa, Şeytan artık tefeci bezirgan sı-

nıfı olmuştur. Kur'an'da olduğu gibi... Çünkü komünü parçalayan, ar-

tık şeytancı l tefeci bezirgan çıkarlarıdır-. 

Medeniyet in çöküş aşamalar ındaysa işler tam tersi olur: Cennet, 

tefeci bezirgan sistemi, melekler onların hükümeti , cehennem ise 

halk tabakalar ın ın yaşamı; Şeytan ise tefeci bezirganl ığa karşı çıkan 

devrimcilerdir... 

Medeniyet, Irak'ta balçıktan çıkageldiği ve doğa ile insan tam bir 

kol lektivizm (doğulu despotik komün) gelenekler içinde bütünleşmiş 

olduğu için, insan balçıktan yarat ı lmış gibi algı landı. Melekler de o 

aşama için olsa olsa coğrafya-ge lenek görenek tarih ve insan üretici 

güçleri içinde değerlendir i lebi l i rdi . Melekler sonradan medeniyet ge-

liştikçe bilinen adlarını almış olmalıydı... 

"Ateş" büyük bir teknik üretici güçtü ve sınıflı top lumun (medeni-

yetin) aç ı lmasında ve ge l işmesinde ve tefeci-bezirganl ığ ı aynı zaman-

da her kişinin içindeki kişi mülkiyetini azd ı rmakta temel bir rol oynu-

yordu. Bu yüzden teknik-kişi mülkü-tefeci bezirganl ık ve onun mo-

dern gelişimi f inans-kapita l izm hepsi "Şeytan" s imgesin in Kur'an'daki 

algı lanışının (şuuralt ının) somut maddi temel ler i oldu. Tarihte şeytan 

başka hiç bir soyut lukta aranmamal ıd ır , bulunamaz. 

Komün'den sınıflı top lum parçalanışı vo lkanlaşt ıkça, şeytan: Kişi 

mülkü ve zengin sınıflar d inamizmi azgınlaştı. Bunun da en temel 

d inamizmi teknik üretici gücün gel iş iminden çıktı. 

Bakın Kur'an'daki Şeytan ile ilgili ayetler (mitolojik nakiller) özetçe 

ortaya koyduğumuz gel iş ime nasıl uyuyor: 

14- "Şeytan dedi ki: "Kıyamete değin, sen beni bırak!" 

15- "Allah, buyurdu ki: "Sen bırakılmışlardansın!" 

16- "Şeytan dedi: "Beni azgınlığa düşürdüğün için, senin doğru 

yolundan insanları saptırmak için yolunun üzerinde duracağım; and 

içerimki... " 

17- "Ondan sonra önlerinden, artlarından sağlarından sollarından on-

lara sokulacağım ve onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın." 

Bu haliyle Şeytan gibi teknik ve kişi mülkü gelişimi, gerçekten de 

"Kıyamet"e (sınıflı top lumun sonuna) dek özgür bırakılmıştı. Ta ki bu 

gel işim zıddına at layarak kendi başını y iyene dek. 

İşte cennetl ik olanlar da bu diyalektik akış içinde kendi l iğinden 

ortaya çıkıyordu. 

Medeniyete; kişi mülküne, kurtu lmayacak derecede batmayanlar, 

hem sınıflı top lum içinde daha mutlu (cennetci l) yaşamlar bulabilirler, 



hem de sınıflı top lum sonunda (kıyamet gününde) dengel i , modern, 

gerçek cennete geçiş olanakları bulabilirler. 

Arada (Araf ' ta) kalanlar ise, t e reddü t lü - sü rünerek geçiş içinde-

dirler; bunlar için ya şam belki de cehenneml i k l e rden daha kötüdür. 

Her gün ölmektedir ler. Başta and ığ ımız Ara f sûres in in 46. ayeti bu-

nun üzerinedir... 

Al lah sistemi Hz. İbrah im'den beri Arap toplu luk lar ında anlatıl ır-

naklidir. Hz. İbrahim UR'dan cehennemci l sınıf savaş lar ından Urfa'ya 

Mıs ır 'a-Arabistan'a kadar kaçar. Kaçarken kardeşi oğlu Lut (Peygam-

ber) ile birlikte, çürümüş medeni ler in azgınl ıklar ıyla her an Al lah sis-

temini yüz lerce-b in lerce kez içlerine kazırlar. Sınıf l ı-sınıfsız top lum 

çelişkisi, Sümer 'den beri gelen Al lah sistemini kendi içlerinde daya-

nılmaz acılarla haklı kılar. Ve mitolojik s istem Arabistan 'a Muhammed 

atalarına dek yayılır... 

18- "EN-AM SÛRESİ": 

(Mekke devr inin sonlar ında inmiştir) 

Hz. Muhammed ' in ilk Mekke devri, daha çok ilk Al lah ve Peygam-

beri yani öğrendiği sezdiği, içinde duyduğu tar ihsel determin izmin i 

veya daha doğrusu, doğanın ve top lumun gidiş kanunlarını tektan-

rıcılık ve elçisi yorumuy la , yakın çevresine soyut ideal ler-söylevler 

biç iminde anlatmasıy la geçer. 

Medine devriyle, asıl sınıflar savaşı-tar ihsel devr im eğil imi gelişir. 

Bu açıdan "Mekke Devri" ayetleri daha soyut, teorik-felsefidir. Me-

dine ayetleri daha somut, pratik devr im prensipleridir. 

İki devrin de ayrı değerl i yorumlar ı- iç sezileri bulunur: 

1- "Göklerle yeri, karanlıkları-aydınlıkları yaratan odur. Hamdol-

sun Allah'a. Böyleyken kafirler onunla putları denk tutuyorlar." 

"Put"lar eski kent liderleridir. Barbarl ık çağında, Komün'ün kollek-

tivizmi, komünün çıkarı olan ata hayvanlar ından (Totemlerden) Ana 

Tanrıçalara, Baba Tanrı lara ve daha sonra kent l iderlerine kaydıkça bir 

çok put oluşur. Kentler arası t icaret ve fetihlerle de bu putlar fatih ve 

tüccar kentlerin el inde toplanır. 

As l ında o putlar çoktanrıc ı l ık denen putperestci l barbar komün 

ulusların tarihler inin önemli bir parçasıdır. Gelenekler ine dek yerleş-

miştir. Kolayca si l inemez. Mekke bezirganlığı çıkarları için bu putpe-

restliğe sıkıca sarı larak halkı böler ve güder. Kur'an (ve Muhammed) 

öncel ikle buna karşı şiddetle savaşırken elbette bu durumu kökten 

bilince ç ıkarması bek lenemez. Fakat sonraki ayet lerde pratik çıkarlara 

yöneld ikçe, putperest l iğe şiddetle karşı ç ıkmaktan ziyade hep Al lah' ın 

özel l iklerine ve yaratt ığ ı-yaratacağı devr im çıkar lar ını-prensipler ini 

sunmaya yönel ik ve daha başarılı olur. 



2- "Sizleri balçıktan yaratan odur, sonra da eceli ölçümleyen, 
O'nun katında kafirler için de adanmış bir devre var; böyle iken on-
dan şüphelenirsiniz" 

3- "Göklerde de, yerde de Allah O'dur. Gizlinizi açığınızı, yaptığınız 
şeyi de Allah biliyor." 

İlk ayetler hep Al lah' ın yücel iğ iy le ilgilidir. Ama daha çok kendi 
top lumunun içinde bulduğu tarihsel devr im koşullarını gözönünde tu-
tarak onları bu diyaletik akışa ve yüce determinist sezi ler ine (skolas-
t is izme) çekmeye çabalar: 

6- "Onlar görmediler mi, kendilerinden önce, nice nice nesilleri yok 
etmiştik, sizi yerleştirmemiş olduğumuz bir yerde, onları yerleştir-
miştik art ardına yağmur verip, ayakları altından akıttı ırmakları ama 
günahlarından ötürü yok ettik onları. Sonra onların ardından başka 
nesil, yarattık." 

Peygamber, bunları çevres indeki İran, çökkün Bizans, Mısır me-
deniyet ler inden görmüş duymuş; Tevrat ' tan öğrenmiştir. Aldığı dersi 
hep tarihsel devr imler le yıkı lmış medeniyet ler üzerinedir. Fırat-Dicle 
boylar ında eski Arap ataları Semit ler ' in cennet toprak lar ında kurul-
muş kentler yerle bir o lmuş ve yer ler ine yeni orij inal kent ve medeni-
yetler (kent federasyonlar ı ) kurulmuştur. 

Kur'an ve Peygamber in in derdi, kuracakları orij inal medeniyet in, 
eski medeniyet ler gibi yok o lmaması için uyulması gereken doğa ve 
insan prensipleridir. İlk ayetler y ı lmaksız ın bunu uyarır-. 

Bunları açık açık gezip gördüğünü ve görülebi leceğini bildirir: 

11- Diyesin ki "yeryüzünde gezerek görün, yalanlayanların sonu 
ne olmuş." 

Ve tabii ilk ayetler zamanı, daha çok hep Al lah ile (yani sezerek 
pratikleştirdiği veya skolastik bir teoriyle bi lmeden inanarak yücelttiği 
doğa ve insan gidiş özünü Allah simgesiyle) kentdaşlarını doğru yola 
getirmeye çalışır. Bu kitlelerin pratik çıkarlarından yoksun, ayakları he-
nüz tarihsel devrim strateji-taktiklerine sıkıca basmamış bir aşamadır. O 
dönemde hep Antik feylesoflar havasındaki ayetleriyle söylevler verir: 

12- Diyesin ki: "göklerde yerde bulunan şeyler kimindir?" Diyesin 
ki: "Allah'ındır. Allah sadece kendisine rahmet yazdı. Kıyamet günü 
sizi toplayacak. Kendisine ziyan edenler inanmazlar." 

13- "Gece ile gündüzde bulunan her şey O'nun, O işitir, O bilir." 

15- "Diyesin ki: "Ben tanrıma karşı azarsam, büyük günün azabın-
dan korkarım." 

18- "O egemendir kullarının üstüne, o bilgedir, o haberlidir." 
Peygamber, doğa ve insan toplumu özünün en yoğun bir yansıması: 

Elçisi-sözcüsü olduğu için, o gün için bu duygularını-sezilerini, çok derin-
den bilinçaltıyla gelenek görenekleriyle hisettiği için, kendisine en yakın 
gelen Hz. İbrahim geleneğinde içten bir inançla birleştirir bunları. O dö-



nem için bu büyük bir tarihsel devrimin önderliğidir. Dolayısıyla o gidişe 
kendisi de sonuna dek uymaya özen gösterir. Her türlü cefayı azabı ve 
ölümü göze alır ve kendini ve çevresini sık sık teselli ve teşvik eder: 

33- "Evet biz biliyoruz, onların sözleri seni üzüyor, şimdi onlar seni 
yalanlıyorlar." 

"Zalim olanlar, Allahın ayetlerini yalanlıyorlar" 

34- "Senden önce nice nice Peygamberler yalanlandı. Sabırlı ol-
dular. Yardımlarımız gelene kadar yalancıdır denilmesine katlandılar, 
sıkıntılar çekmeye katlandılar. Allah'ın sözlerini kimse değiştiremez, 
Peygamberlerin haberleri sana bildirilmişti." 

Hz. Muhammed, Peygamber l iğ inden önce de emin, çok "güveni l i r " 
bir insandır. Yani kömüncül temel ler in bütün insani kollektif özell ikle-
rini taş ıyordu. Bezirganlığı, kendinden önceki Peygamber ve kitapları 
dikkatle hazmetmekte , doğa ve insanın gidişini kavramakta kullandı. 
Sonuna dek malını, canını, top lumu uğruna vakfett i . Medeniyet in mal-
mülküne ayet lerde belirtildiği biçimde hiç bir zaman değer vermedi . 
Doğaya-eşler ine kol lekt iv izme ve başlıca işine değer verdi. Sevdiği 
işi, sevdiği eşler i-sevdiği top lumu ve sevdiği doğa ile sade bir insan 
gibi yaşamay ı prensip edindi ve bunu zor lanmadan isteyerek severek 
(bunlarda yarar görerek) yaptı. 

Kendini hiç bir zaman görevleri dışında büyütmedi . En çok sevdiği 
kendisinin de herkes gibi bir insan o lduğunu bel irtmesiydi: 

50- "Deki: "Ben size demem ki Allah'ın hazineleri benim yanım-
dadır. Ben gayıbı da bilemem, ben meleğim dahi diyemem, ancak 
bana vahiy olanlara uyarım" de ki: "düşünmez misiniz körle, gören 
bir midir?" 

Sadece üstünde durduğu tek şey işte budur. Önder bilgelik. "Körle 
gören bir midir?" Onların özü de ayet ler inde derlenmiştir. Sonuna dek 
o ayetler ine (düşündüğü gibi davranmaya ayetler ine uymaya) özen 
göstermiştir. Herkeslerden farkı sadece budur: Kendini düşünces ine 
severek- isteyerek vakfetmesi . . . "hiçbir şey is temez" tersine verir. 

90- "İşte bunlar Allah'ın doğru yola götürdüğü kimseler, onların 

yoluna sen de uyasın, diyesin ki: "Ben sizden bu yolda bir şey (ücret) 

istemem; bu ancak bütün insanlara-alemlere öğüttür." 

Ve Allah'ı sadece sosya l -ekonomik hayatta değil, doğanın gidiş 

kanunlar ında da bulduğunu, her dikkat çekici olayda dile get irmeyi 

geliştirir. 

95- "Bitki bitirmek için, Allah yarar çekirdeği, taneyi; ölüden diriyi, 

diriden de ölüyü çıkarmaktadır, işte Allah budur, niçin yüz dönersiniz?" 

96- "O'dur tan açıcı, geceyi dindirmek için, güneş ile ayı da hesap 

üzere yaratan o, emre olan, bilge olan Allah'ın ölçümü bu." 

97- "Kanalların, denizlerin karanlıklarında, doğru yolu bulmamız 

için, yıldızları yaratan o, bilen bir ulus için belgeleri belirttik." 



99- "O'dur gökyüzünden yağmur indiren, biz her türlü bitkiyi onun-
la bitiririz, onunla her bitkiden yeşillikler çıkarırız, birleşmiş tanelerle, 
hurma ağacının tomurcuğundan, sık salkımları, üzüm bağları, zeytin 
ağaçları, nar ağaçları dahi yarattık, bunların benzerleri, benzeşme-
yenleri var, yemiş verdiklerinde bakasın yemişine, olgunlaşmasına 
inanan bir ulus için bunda belgeler vardır." 

Bunun yanısıra yavaş yavaş Mekke gelenekler ine de çatmaya akıl 
yolunu gös termeye çalışır: 

140- "Bilgisizlik ve beyinsizlik yüzünden çocuklarını öldürenler, Al-
laha iftira ile Allah'ın verdiği azıklarını haram kılanlar, ziyan ettiler, 
şüphesiz sapıttılar; doğru yolu tutmadılar." 

151- "Diyesin ki: "Geliniz, tanrınızın size haram ettiklerini okuya-
yım: Hiçbirşeyi Allah'a eş koşmayınız anaya, babaya iyilik ediniz, yok-
sulluk korkusuyla çocukları öldürmeyin, onların da sizin de azığınızı 
veririz, açık gizli fuhuşa yaklaşmayın, Allah'ın öldürmeyin dediklerini 
öldürmeyin. Allah'ın buyruğu budur." 

145- "Diyesin ki "Bana vahyolunan şeyden yemek isteyenlere ölü 
hayvanla, akan kandan murdar olduğu, buyruğunun dışı olduğu için, 
domuz etinden, Allah'tan özge için kesilmiş olan şeyden başka haram 
nesne görmüyorum, sıkıntıda kalıp da azgınlık, asırlık yapmamış bu-
lunmanı, Tanrım bağışlar, hem de esirger." 

Mekkeli ler ve Arap barbarları to tem ge lenek ler inden kalma yeme 
içme yasaklar ına uyarlardı ki bunlar binlerce yıldır babahanl ığ ın gü-
dümünde yoz laşmış durumundayd ı . Oğlak l ıyacak veya kuzulayacak 
hayvanları dahi boğazlayıp yerlerdi. T ırnakl ı hayvanları da yerlerdi. 

Kur'an ve Peygamber i İbrahim ve Musa gelenekler iy le onlara aklın 
yolunu gös termeye çalıştı bu ilk ayetlerle: 

146- "Yahudi toplumuna her tırnaklı hayvanı biz haram kılmış idik, 
barsakla sırt yağını ya da kemik yağını helal ederek sığırla koyunun 
iç yağını haram ettik, böylelikle onları azmaları yüzünden cezalandır-
mıştık, evet biz gerçek söyleriz." 

19- "TEVBE SÛRESİ": 

Devrim dişe diş-göze göz savaşçı l bir direniş-saldır ı ruhu ister. 
Hele Ant ik çağda çünkü bu çağ tarihsel devr imler çağıdır: Bil inçten 
çok bilinç altıyla komünler in savaşçı l akınlarıyla olur. 

Bu medeniyet ler in yer le bir edi lmesiy le ve yer ine ya orijinal ya da 
rönesans (yeniden diri lt i lmiş) medeniyet ler in doğuşuy la sonuçlanır-. 

Tarihsel devrimler, yumurta lamay la çoğalışa benzer. Sosyal devrim-
ler ise medeniyeti y ıkmadan sosyal sınıflarla daha bilinçle gel işt irmeyi 
getirirler. Memeli hayvanların doğurarak çoğalmalar ına benzerler. 

İs lam Devrimi de bir tarihsel devrimdir. Kendinden önceki ler gibi 

uykuda gezer bilinçaltı atı l ım ve akın lar ından kurtulamamıştır-. 
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Ama yine de kitaplar kitabı Kur'ana sahipti ve Peygamber ler Pey-
gamberi Hz. Muhammed gibi bir lidere... 

Çünkü orijinal medeniyet ler in en sonuncusuydu; bilinç ge l işmeye 
başlamıştı. 

Tevbe sûresi, göze göz cana can bir savaştaki keskinliği ve buna 
karşın bağış lama ve es irgemenin; hoşgörünün insancı l-bir leştir ici 
(kollektif) özell iğini anlat ırken, bu bilincin geliştiğini de gösterir. 

5- "Savaşın haram olduğu aylar çıkınca, eş koşanları nerede bu-
lursanız öldüresiniz, yakalayıp kuşatın, her pusuya oturun. Eğer onlar 
tövbe ederek namaz kılarlarsa, zekat verirlerse yollarını açınız, Allah 
bağışlayan ve esirgeyendir." 

Bu ayet hem en keskin-sert-ö lümcül savaşçıl İslam devrimini, hem 
de o denli de hoşgörü lü-merhamet l i -bar ışç ı l insancıl islâm hümaniz-
mini özetler. Tek şartla: Tövbe: bir çeşit özeleşt i r i -doğru yola eğil im 
gösterme ile... 

Bunu destekleyen ayetler, önceden de gördüğümüz gibi az değil: 

6- "Allah'a eş koşanlardan biri, senden aman dilerse, Allah'ın sö-
zünü dinlesin diye, ona hemen aman ver, sonra gönder yerine bu 
onların, bilgisiz bir topluluktan olduklarından ötürüdür." 

Bu ayetle Peygamber in ve İslam devr iminin nasıl bir eğit im mec-
buriyeti ve görev yelpazesi içinde olduğu anlaşılabilir. 

"Bilgisiz olanlara hoşgörü ve eğit im ve sabır gerekir" an lamında bir 
çok ayet, ardı arkasına bıkıp usanmadan sıralanır. 

Bu İslam devr iminde kendinden önceki lere göre bi l incin-barışın ve 
insancıl l ığın geliştiğini gösterir... 

Ama tam tersi de geçerlidir, aman d i lemeyenlere, taşkınlara, yol-
ayet tan ımamakta direnenlere ve bunlarla mücadele etmekten kaçan 
oportünist lere de ac ımak yoktur. Aksi halde gel işme olamaz; devr im 
yalancı pehl ivanl ığa hiç gelemez: 

12- "Ahit yaptıktan sonra, antlarını bozarak, dininizi yererse, kafirlerin ön-
derlerini öldürün. Onlarla ant olamaz; belki böylece küfürden vazgeçerler." 

Devrimde düşmana zılgıttan vazgeç i lemez. O günün dili büsbütün 
böyledir. Laf ile, öğüt ile us lanmayanın hakkı kötektir. 

Ancak o günkü koşullarla bugünkü insanlaşmış kit leşel leşmiş, bi-
l imsel leşmiş devrim koşullarını kar ış t ı rmamak gerekir. Ayetler i sko-
lastikçe anlayıp her koşulda uygu lamak isteyenler başüstü düşmeye 
mahkumdurlar. . . 

Mücadeleden geri duranlara da ö ğ üt ve z ı lg ı t geçerlidir. 

13- Antlarını bozmuş olan toplulukla savaş etmez misiniz? Peygam-
beri (Mekke'den) çıkarmaya kalkışan, ilk önce sizlere düşmanlık eden o 
kimselerdi. Onlardan korkar mısınız? Korkmak için Allah daha yaraşır." 

24- "De ki: "Size atalarımız, kardeşleriniz eşleriniz, oymaklarınız, 
kazanılan mallarınız, kesilmesinden korktuğumuz ticaretimiz, sevdi-



ğiniz evleriniz, Allah ile Peygamberinden, hak yolunda savaşmaktan 
daha sevgili ise, bekleyin Allah'ın emri gelene değin; buyruk tutmaz 
bir topluluğa, Allah doğru yolu göstermez." 

O gün tarihsel akışın Güney Ticaret Yolu'nu açmakla görevlendir-
miş o lduğu Arab is tan Araplar ın ı tarihsel devr ime sürüklemişt i . 

Bunun için savaşmak; komün gelenekler in i Mekke'nin tefeci, bezir-
ganl ıkta azıtarak medeniyet i daha doğmadan (tıpkı Sodom ve Gamor-
ra kentler inde olduğu gibi) ö ldürebi lecek olan Ebu Sufyan sülalesine 
ve zengin ler ine karşı üste get i rmek gerekiyordu. Böylece yeni kuru-
lacak orijinal medeniyet daha uzun ömür lü ve üretken olabi lecekti. 
Tarihte genel l ik le hep böyle o lmuştu. 

Elbette Kur'an ve Peygamber i bunu bilinçle değil, içinde bulun 
dukları tarihsel itilişlerle sezi lerle, bil inçaltlarıyla; pratik dayatış lar ın 
getirdiği kışkırtmalarla anl ıyorlardı. 

Çünkü denge, hem Peygamberin ve çevresinin ruhlar ında-bedenle-
rinde hem de Arabistan Araplar ının içinde komün gelenekler inden ya-
naydı. Bunu başta Peygamber olmak üzere büyük çoğunluk gelişmele-
re göre sezmeden ve o dengeye uyarak davranmadan yapamıyorlardı. 

Ama yine de Peygamber in (ve Kur'an'ın) sürekli uyarı ve zılgıtları 
bu yolu ayd ın latmak zorunda kaldı. Çünkü her kişinin içinde medeni-
yet ve komün çarpışır haldeydi. Kişi mülkü ruhlarda yer etmiş, sessiz, 
der inden, duraksız ve amans ız ilerleyişini sürdürüyordu. Öyle ki, bu 
Kur'an ve Peygamber in i (yeni bir medeniyet yolunu) bile zaman za-
man hiçe sayabi lecek arzulara yol açabi l iyordu. 

Bir bezirgan olarak ama mala-mülke esir o lmamış, İs lam devrimi 
için her şeyini vermiş bir lider olarak bunu sezip anlıyor ve 24. ayetle 
açıkça belirttiği gibi, sık sık benzer ayetlerle de bu psikolojik ve maddi 
çelişkiyi devr imden yana çevirme çabasını artt ır ıyordu. 

Asla çevre medeni ler in ve medeniyet ler in durumuna düşmek is-
temiyordu: 

34- "Ey inanmış olanlar! Hahamlarla, rahiplerin birçokları batıl 
olarak herkesin malını yerler, hak yolundan alıkorlar; altın, gümüş 
toplayıp da Allah yolunda harcamayan kimseleri pek acı bir azapla 
hemen müjdele." 

Hz. Muhammed, yaptığı işine görevine son derece inanmış, koy-
duğu kurallara başta kendisi uyan, bundan zevk alan bir insandı. 
Ayet lerde sık sık uyardığı hep; bu dünya malı için insanlık yo lunu 
karartmanın getireceği felaketlerdi, sadece bunu bilimsel bir bil inçle 
değil, o günün ideoloj is i-bayrağı olan skolastik A l l ah-Peygamber -Cen-
net -Cehennem sistemiyle, gelenek, göreneğiy le görüyor-yorumluyor 
ve savunuyordu. O günün dili-bilgisi bu kadarına elver iyordu: 

38- "Ey inanmış olanlar! Ne oldu sizlere, Allah'ın yolunda savaşa 
çıkın! denildiğinde, yerinizde ağırlaşıp kaldınız, bu dünya yaşamını 



ahiret yaşamından daha hoş mu buldunuz? Bu dünyanın malı-mülkü 
ahiretininkinin yanında pek azdır." 

Cennet, bir zamanlar, Arap atalarının kankardeş komün hayatı ya-
şadıkları Fırat-Dicle'nin bakir-ormanl ık- ı rmaklar la bezenmiş verimli 
topraklar ıydı. 

Semit ler medeni leş ip sınıflı top lum cehennemine ardı ardına düşüp 
çöllere dağı ld ıkça, cennet komün gelenekler in i taş ıyan Peygamber le-
rin ve çevresinin gön lünde-şuur altında zamanla gökyüzüne taş ınarak 
eriş i lmezleşti, efsaneleşt i . 

Önceleri somut vaadedi lmiş cennet topraklar, sonra giderek gök-
yüzünde mistik cennet vaadler ine dönüştü. 

Ancak yine de gerçekç i-berrak kafalı komün insanları cenneti yer-
yüzündek i güzel l ik ler le öz leşt i rmeden yapamıyor lard ı . Soyut cennet-
ten ise somut yeryüzü güzel l ik ler ine mal-mülk ve hoş vakit geç irme-
sine kapı lmadan edemiyor lard ı . 

Peygamber bu gibileri de daha üstün ülkülere çekmek için, o mis-
t ik-soyut skolast ik cennet-ahiret idealini öne sürmek zorunda kalıyor-
du. Ki bu azar lamayla karışık ayetler Kur'an'da çok sık tekrar lanmak 
zorunda kalınır... 

İnsanı tan ımak, an lamak; bugünkü bi l incimize rağmen pek çok 
zorluklar taşıyan bir meseledir. Top lumu genel olarak tan ımak anla-
mak ve yön lend i rmek daha az zorluklar taş ımaz. Çünkü kişi ve top-
lum dipsiz kuyu gibi sonsuz görünen derinl ikler taşır-. 

1400 yıl önce Hz. Muhammed, ister istemez insan çelişkileri içinde 
buna lmadan edemiyor ama y ı lmaksız ın yo luna devam ediyordu. Sûre 
ve ayetler (Kur'an) böyle yaratı ldı. Bir yönden İs lâm tarihsel devr imi-
nin adım ad ım tanığı o lurken, diğer yandan Hz. Muhammed in bilinç ve 
bilinçaltı yans ımas ı , A l lah taraf ından ayetleştir i ldi; 

80- "Sen onlar için bağışlanmayı ister dile, ister dileme; yetmiş 
kez onlar için bağışlanmak dilesen de hiç de bağışlamaz Allah on-
ları. Bu onların hem Allah'a hem Peygamberine karşı kafir oldukla-
rındandır. Allah doğru yoldan (buyruklardan) dışarı çıkmışları doğru 
yola iletmez." 

Peygamber de hepimiz gibi insandır. Günümüzde onca bi l incimize 
karşın, insanlardan umut kesmek istemediğ imiz, onlara ihtiyacımız 
olduğu için insanlar ve top lum hakkında ne kadar çok yanılgı ve unut-
kanlıklara; gerçekleri an lamayan değer lend i rmelere düşeriz. 

Hz. Muhammed de kendi top lumu ve kişileri için umutlar bes leme-
den-iyi di lekler taş ımadan yapamamışt ı r . 

"Onlar için yetmiş kez bağışlanmak dilesen de hiç de bağışlamaz 
Allah onları." 

Ama umutları gerçek leşmey ince gerçeği acıyla kabul edip yo lunu 
yürümek zorunda kalmıştır. 



Tabii acı gerçek hep şudur: Ya dünya malı mülkü eğlencesi kişi 

mülkü ya da kol lekt ivizmin komünanın bütün insancıl değerleri... Pey-

gamber gönlü hep komün gelek ler inden yana medeniyete geçiş sen-

tezidir. Ayet ler hep bunun tekrarlar: olaylar farklı ama temel aynıdır: 

81- "Evlerinde kalanlar, Allahın Peygamberinin ardından sevindi-

ler. Mallarıyla-canlarıyla allah yolunda savaşmaktan çekindiler: "Sı-

caklarda savaşa çıkmayız" dediler. De ki: "Bilmiş olsalardı, cehennem 

ateşi daha katı sıcaktır." 

86- "Allah'a inanınız, Peygamberle birlikte savaşa çıkın" diye bir 

sûre inince, onların zenginleri senden izin istemekte, "Bizi bırak otu-

ralım" demektedirler." 

87-" Geride kalanlarla-kadınlarla kalmak istemişlerdi. Gönülleri 

mühürlendi, onlar anlamıyorlar." 

88- "Peygamberse, inanmış olanlarla birlikte, mallarıyla, canlarıyla 

savaş ettiler. Bütün iyilikler bunlarındır. Bunlardır kurtulanlar." 

Tarihsel görevlerini yapmış veya yapma çabalar ını sonuna dek 

es i rgememiş insanlar şüphesiz ki er iş i lmez bir iç huzur içinde yaşarlar 

veya bu ruhsal-vicdani dengeye ulaşmış olarak huzur içinde ölürler. 

Bu cennet lere bedel bir mutluluk sayılabilir. V icdanı azap-görev le-

rinden kaçmak yalan-dolan içinde korkularla yaşamak, cehennemde 

yanmak kadar azap vericidir. 

Bu durum insanların iç psikoloj i ler inde (ruhlar ında) ve top lum için-

deki eleştiri baskı lar ında olan bir olaydır-. 

Ancak vahşi insandan (ilk cinsel yasak gel iş imler inden) beri, bilinç-

bilinçaltı gel işimleri f i l iz lendikçe, insan kişi l iğinden ayrı bir "ruh" ya-

kıştırmalar, zamanla cenne t - cehennem algı layış lar ına da temel oldu. 

Bu yüzden insan psikoloj is indeki bu iç mutluluklar ve azaplar da 

Al lah: cenne t - cehennem-şey tan-me lek sistemi içinde a lg ı lanma süre-

cine girdi. Bi lhassa bu İs lam medeniyet in in yayg ın laşmas ıy la en yay-

gın seviyes ine-a l ışkanl ığ ına (skolast is izmine) ulaştı. 

Bu yüzden bu ayetler ve benzer ler indeki psikolojik yaklaşımlar, o 

gün için ancak Al lah sistemi (egemen-ge lenekse l ideoloji) ile algı lanıp 

yorumlanabi l iyordu. . . 

128- "Andolsun içinizden size öyle bir Peygamber (elçi) geldi ki 

sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size düşkün, müminlere şefkatli ve 

merhametlidir." 

Tarihsel gidişi ve görevini görmek, insanı böylesine merhamet l i -

sevecen-şefkat l i ve fedakar yapıyor: İnsancı l sorumlu lukta üstünlük. 

Ve tabii ki o denli yalnızl ık, çünkü aynı derecede sorumlu luk du-

yanlar ç ıksaydı, Peygamber ler 'e gerek kalmazdı: 

129- "Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter! 

Ondan başka tanrı yoktur. O'na dayandım. O büyük-ulu Arş'ın (bütün 

doğanın ve insanlığın) sahibidir." 



"Allah bana yeter!" 

Doğanın ve insan top lumunun gidiş kanunlarıyla mistik bir gelenek 

ve seziyle de olsa i lgilenmek (yüce evrimi anlamaya çalışmak) gerçekten 

bir ömre bedeldir. Ve Peygamber yalnızlığına-iyi di lekl iğine-merhametl i-

liğine ve sorumluluğuna iyi gelen biricik ilaçtır... Ve her türlü ihanetlerin 

sosyal hayvanlıkların saldırgan kuşatımlarına iyi gelen yegane ilaçtır... 

Çünkü doğacıl ve insancıl bütün sebeplerin orkestrası ve senfonisi o te-

mel kanunların akışı içerisindedir; sonsuz hoşgörü veya hümanizm ora-

dan gelip oraya gider. O'nu bilince çıkarsak bile O'na uymaya çal ışmak 

yaşam kadar sonsuzdur. Bu yüzden "Allah herkese yetip artar!.. " 

20- M Ü M İ N U N SÛRESİ": 

11- "Onlar Firdevs'e: en yüksek cennete varis olacaklar, orada 

ebedi kalacaklardır. 

İbrahim zamanı, 2500 yıl önce medeniyet ler in evrensel aşamas ına 

henüz düşünce alanında giri lmişti. Ve İbrahim top lumu, medeniyet-

lerle sıkı al ış-veriş i l işkilerinde bulunsalar da tümden kendi komüncül 

düzenlerini, göçebe ekonomis in i ve sosyall iğini yaşıyor lardı. Cenne-

tin onlar için pratik bir ideal olması gerekmedi . Bu yüzden cennet 

Kur'an'dâki kadar değil hemen geleneksel anlamı dışında hiç kullanıl-

madı. Hele cehennemden söz bile edi lmedi. 

Muhammed zamanı, medeniyet ler in evrensel çağının, kıtalararası 

gidiş gelişleri, tarihsel devr im birleştiri lme denemeler i aşaması bile 

geçilmiş; doğrudan İslamiyet ile birlikte evrensel bezirganl ık aşama-

sına geçi l iyordu. Yanıbaşlar ında Bizans: Hristiyan tektanrıcı ve Fars: 

çoktanrıcı medeniyet çekişiyorlardı. Burunları dibinde: Habeş'i Bizans, 

Yemen' i Fars Medeniyeti kendisine çevirmiş, Güney Ticaret Yolunu 

kontrol ediyorlardı. Muhammed önce Fars Medeniyetini tepe lemeyi gö-

züne kestirecek kadar ve Bizans'ı dış yedek güç gibi kul lanacak kadar 

askercil ve sosyal stratejisini gel iştirmiş bulunuyordu ve kendi top-

lumu da medeniyet 'e çözülmeye sosyal sınıflara ayrı lmaya başlamıştı. 

Bu yüzden Cennet vaadin in hemen her sûrede tekrar lanması bile 

yetmedi . Cennet aşağı-yukar ı gibi mevki lere: Sosyal sınıf ve zümre-

lere ve inanç hiyerarşi ler ine ayrı lması icabetti. 

Bu, düşünce gel iş iminin de s ıçrama yaptığını gösterir, kişi psiko-

lojisine bile girilmiştir. Her kişinin ayrı bir varl ık oluşu sez i lmekte ve 

bu yüzden inancı ve uygulaması yüksek olanlara, Peygamber ve par-

tisinin çekirdeği olan sahabeler i Ensar: yardımcı lar ı gibi olanlara daha 

yüksek cennet ler vaadi müjde lenmesi icabediyordu. 

Mü'minun sûresi Mekke devr inde yani İs lamiyet ' in başlangıc ında 

indiği için de, cennet, hem de "F i rdevs" mevkii öne çıkarı lması, cen-



net uğruna cihat edi lmesin in yararları üzer inde duruluşu, Al lah'a da 

Peygamber ine de uygun düşüyordu. 

Cennet ve Cehennem mevkileri, bu sosyal yurt lar ın çağ itibarıyla 

ge l i şmes i-sürat lenmesi ve incelenmesi; hatta kişi beyinler indeki psi-

kolojilere yansıy ış ın ın hissedi lmesi, hatırı sayılır bir gidiş kazanması 

yüzünden Kur'an'da sık sık ödül ve ceza biç iminde yinelenecektir. 

12- "Andolsun biz insanı çamurdan bir süzmeden yarattık." 

13- "Sonra onu bir nufte (sperm) olarak sağlam bir karar yerine 

koyduk." 

14- "Sonra nufteyi alaka (embiriyo)ya, alakayı bir çiğnemlik ete 

(cenine) çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, kemiklere et 

giydirdik, sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en gü-

zeli Allah ne yücedir." 

Art ık insan bilgileri de gel işmektedir. A l lah ve Peygamber i de buna 

uyar, A d e m ile Havva; yaratı l ış ve çenetten kovuluş; Tufan gibi efsa-

neler sadece çağın ve Mekke-Medine top lumlar ın ın pratik amaçlar ı 

için hatırlanıl ıp kullanılır. Hatta yukar ıdaki ayet lerde olduğu gibi, o 

eski mitolojik sembol ler le an la tmadan kurtulmaya bilimsel gerçeklere 

ind i rgenmeye çalışılır... 

Nuh Tufanı ve benzerleri de hep bu pratik amaçlar içinde kullanılır. 

Çünkü amaç kendi top lumunun yeni bir tarihsel devr imde Al lah' ın ve 

Peygamber in in etraf ında ver im ve yenil ikçi bir ideolojiyle der lenmesi-

dir. Muhammed Nuh'u kendi koşulları yüzünden çok iyi anlar; sadece 

Nuh'u değil bütün Peygamber ler i kendisiyle özdeşleşt ir ir ve pratik he-

def için onların öykülerini anmak uygun düşer. Diğer Peygamber lerde 

olduğu gibi Muhammed' i ya lanlayanlar ve ona karşı ç ıkanlar az değil-

dir. Bu durumda Nuh'un ve diğer Peygamber ler in öyküler inden ibret 

a lmak en doğrusu olur: 

25- "O (Nuh), kendisinde delilik bulunan bir adamdır, başka bir 

şey değildir. Hele bir süre onu gözetleyin." 

Her Peygamberin veya modern gerçek liderin başına gelen buna 

benzer boğucu kuşatımlardır. Onlardan ders almak ve çağının sorunla-

rını aşmak, insanlık tarihi ölçüsünde gidişi bilmek ile olur. Muhammed 

bunu tam bilince çıkaramasa da kuvvetle seziyordu Tevrat ve İncil'i sü-

rekli okuyamadığı belliydi. Çünkü okuma-yazma bilenler parmakla gös-

teri lebilecek kadar azdı. Hicaz medeniyeti henüz çözülüyordu. Muham-

med, keşiş "Rahip Buheyra' lardan daha çocuk yaşta en eski en büyük 

medeniyetlerin; Babilin, Mısır'ın, Acem'in, Bizans'ın, Yemen ve Habeş'in 

bütün sırlarını yüksel iş ve çöküşlerle dolu iç yüzlerini öğrenmeye başla-

mış; belki de onların destanlarını ezberlemiş, henüz hafızasına kazımış-

tı; kanına karıştırmıştı. Çünkü tarihe henüz yeni giriş yapıyordu, geçmiş 

tarihten ibret alarak uzun ömürlü olmanın yollarını bütün hücreleriyle 



aramak zorundaydı. Kur'an'da Semit geleneklerinden, Sümer'den inti-

kal etmiş bütün gelenekler hep önlerinde beliren büyük tarihsel devrim 

teori-pratiği için ibretle beyinlere kazınıp hazmedilmiştir: 

30- "Gerçi biz (onları) imtihan etmiş olduk ama bu olay da (Nuh 

Tufanı ve benzer ler inde) nice ibretler vardır-." 

İs lamiyet, bu yüzden, o ibretlere: En eski medeniyet ve tarihsel 

devr im dersler ine; tanr ı sa l l aşmış-Peygamber leşmiş önderler in ibret-

lerine dayandığı , onları kendi kişi l iğinde sentezlediği için kutsallar 

kutsalı oldu. Aynı şey modern tarih ve önderl ik ler için de geçerl idir; 

insanlık tarihini en küçük boşluğa meydan vermeks iz in bilince çıkara-

bilen önderl ik ler ve top lumlar daha az sancılı ve geri dönüşü o lmayan 

kalıcı rejimler kurabi lecek ve gel işt irebi leceklerdir. 

Bu yüzden Al lah ve Peygamberi o güne dek görü lmemiş hassasi-

yet ve dikkatle hemen her sûrede ve hatta ayette o dersleri anar ve 

hatırlatır. Müminun sûresi de Nuh'u ve diğerlerini b ıkmayacak sıkı lma-

yacak taze hassasiyet iy le anar ve dersini alır: efsanelere de uydurma, 

gözüyle değil gerçekl ik olarak bakar: 

44- "Sonra biz, elçilerimizi ardı ardına gönderdik. Hangi ümmette 

elçisi geldiyse onlar onu yalanladılar, biz de onları birbiri ardınca de-

virdik ve hepsini birer efsane yaptık inanmayan kavim uzak dursun." 

Muhammed daha Mekke devrindeyken; Peygamberliğinin ilk zamanla-

rında bile cennet cehennem sistemini, kuracağı medeniyetin uzun ömürlü 

olması pratik amacına oturtmuştur. Komün geleneklerini, toplumcu-pay-

laşımcı-eşitl ikçi-hoşgörülü-bilimci-üretici, yenilikçi... olanlar güçleri sı-

nıfları ölçüsünde cennetliktiler. Bunlara karşı çıkanlar ve medeniyetlerini 

bunlar üzerine bina edecek olanlar, tıpkı paraya-pula tapan ve yozlaşan 

eski medeniyetler gibi Allah'ın gazabına: Tarihsel devrim tufanlarına uğ-

rayacak ve yok olacaklardır. Bununla da kalmayıp cehennemin aşamala-

rında kötülük hiyerarşi ve sınıflarına zümrelerine göre yanacaklardır-. 

Ve bu tarihsel görevini: Medeniyete geçişin uzun ömür lü olması 

için gereken yenil ikçi top lumcu luğu o kadar der inden-sürekl i olabi-

lecek hassasiyette kavramıştır ki bir an bile olsun bunu unutmaz; 

unutmamak ve yayg ın laş t ı rmak-kök leş t i rmek için başta kendisine ve 

çevresine bunu çeşitli vesi lelerle ve başka başka olaylar içinde anlatır. 

Al lah böyle istemektedir: Ayet ler böylel ikle determin izme yaklaşır. 

Öyle ki sınıflı top lumun; medeniyet şaşaasının insanlık tarihi için-

de çok kısa ömür lü o lduğunu sezmiş ve o şaşaaya kapı lmaya değe-

meyeceğini bilmiştir. A l lah bu yüzden daima yenil ikçi top lumcu luğu 

ayetleştir ir: 

112- "Ve buyurdu: "Yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız?" 

113- "Bir gün, yahut günün bir kısmı kadar kaldık; sayabilenlere 

sor" dediler." 



114- "Buyurdu ki: Sadece az bir zaman kaldınız, keşke bilseydiniz." 

115- "Bizim sizi boşyere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı 

ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi sandınız?" 

İnsanlık, "boşyere" değil, doğa ve top lumun gidiş kanunlarını bi-

lince çıkarıp onlara uyum yaparak doğa ve insan top lumunun ömrünü 

"uzatmak", daha doğrusu olabi leceği kadarına t ıpatıp uyarak, olması 

gerekenden daha az bir zamana doğru k ısa l tmamak için yaratılmıştır. 

Muhammed bunu mistik karanlıklar içinden ç ıkarmaya çalışan bir se-

ziyle kavramış ve bunun için uğraşmıştır-. 

21- " A N K E B U T SÛRESİ": 

Mekke'de inen son sûredir: Örümcek an lamındadı r ve tefeci-be-

zirgan azgınl ığının tutumu örümcek ağına benzeterek anlatılır. Ve 

ince psikolojik diyalekt ikler de seçilip hiyerarşi lendiri l ir: Besbell idir ki 

tarihsel devrimin stratejisi hiç o lmazsa sezi ler-bi l inç denli keskindir; 

anında hissedil ip düşünce-davran ış gel işt ir i lmektedir: 

41- "Allah'tan başka velilere bağlananlar örümceğe benzerler. Ev-

lerin en çürüğü örümcek evidir; keşke bilselerdi." 

Bunlar dünya malı ve süsü peşinde koşan Kureyş tefeci bezirganları 

ve zalimleridirler. Bunlar çeşitli ayetlerde belirtilir; İfşa ve teşhir edilir-

ler. Kur'an bunların kişiliklerine, kişi mülkü azgınlıklarına hitap etmez; 

biraz toplumculuk geleneği taşıyan halk Kur'an'a sarı lmakta gecikemez. 

Çünkü Hicaz toplumu, yüzlerce yıldır Güney Ticaret Yolu'nun önemini 

ve geleceğini kavramıştır; hep birlikte O'nu evrensel bezirganlık için 

açmalı ve kullanmalıydılar. Yoksa hemen hemen üretimde hiç bir rolü 

olmayan, Arabistan çöllerinin cehennemci l yaşamı niye çekilsin ki? 

Peygamber ve ayetleri bu psikolojiye, altşuur sezi lerine göre ge-

lişiyordu: 

49- "Hayır, Kur'an kendilerine bilgi verilenlerin göğüslerinde (içle-

rinde) bulunan açık açık ayetlerdir." 

Yani tamı tamına Hicaz insanının altşuur psikolojisini kollayan, re-

zonansa gelen Peygamber ve Kur'an onların top lumcu ruhlarına hitap 

eder. Ama meseleyi maddi t icaret yolları ve evrensel boyutlarıyla se-

çip koymak bilinci henüz gel işmemiştir. O maddi koşullar onları de-

rinden etkiler ve al tşuur lar ından yönlendirir. Çünkü beyin onbinlerce-

binlerce-yüzlerce yıldır kutsal laşma projesi içinde tepetaklak, din ile 

tanrısal l ık-kutsal l ık ile düşünmekte al ışkanlık, skolast is iz im koşulla-

nışı yaratmıştır-. Eğer meseleyi gidiş kanunları içinde kavrayamazsak, 

o çağın skolast is izmini modern bil imler içinde tersten sürdürmüş ve 

gerçekleri çarpıtan sempat i veya antipat iye girmiş oluruz. Demek ta-

rihin gidiş kanunlarını kabaca ezber lemek ve bir iki tarihi olaya uygu-



lamış o lmak bile yetmez; düşüncen in gel iş imine de uygulamış o lmak 
gerekir. Ancak o zaman din gibi en speküle esnek konular daha ger-
çekçil ikle aydınl ığa çıkarılabilir. 

Al lah ve Peygamber i , bu yüzden yürüdükler i yo lda olanca gücüyle 
ki bu güç bil inçten çok daha üstün bir güçtür o çağda, kendi ler inden 
emindir ler: 

49- "Bizim ayetlerimizi, zalimlerden başkası inkar etmez." 

Yani aklı başında bütün Hicaz top lumu, biraz çıkarlarını kollekti-
vize edip Güney Yolu'nu, orta yolu açmak uğruna ortaklaşa güçlü-
ce kullansalar, yol lar ının üzerindeki Acem' i Bizans'ı kaldırıp cihangir 
olabileceklerdir. Bir tek karşı duran Kureyş zenginleri ve zalimleridir. 
Menfaatlerini terkedemezler. Ama bu maddi temel çoktanr ı-tektanr ı 
ideolojisi içinde er imiş olarak konuşulur-sını f lar savaşının din savaşı 
gibi duruşu bu yüzdendir. Bu aldatıcıdır. Burjuva sosyal devr imler iy le 
ve ideolojisiyle, din düşünces in in yerini daha laikleştiri lmiş akılcıl ık 
ve ideal izm alsa da yine maddi temel ler le konuşulamaz. Çünkü beyin 
bir kere tepetak lak düşünür lere alışmıştır. Marks-Engels ile birl ikte 
top lumsal gidiş kanunları ve paralel inde Darvin ile birlikte doğanın 
gidiş kanunları bu lunmaya başlar ve düşünce sistemi de termin i zmde 
olduğu gibi ayakları üzerine oturur. 

Bu açı lardan 1400 yıl önceler inin, Ant ik Çağ düşünce s isteminin 
en gelişkin son orijinal medeniyet örneğinin düşünce temel ler i olsa 
bile, tepetak lak maddi temel ler a l tşuurda kalmış veya din bayrağında 
giz lenmiş olarak düşünür. Bu o lağandan tarihsel maddeci l ik dışındaki 
maddeci düşünür ler bile, hâlâ maddeci l ik içine Skolast iz imi ve Me-
tafiziği karıştırırlar veya tarihsel maddeci l iğ in bile ezber: Kara kitap 
üzerine gelişip duruşu bu temel ler le bağlantılıdır. O temel ler gidiş ka-
nunlarıyla enine boyuna bil inçlere ç ıkamadıkça, düşüncen in gelişimi 
de kolay olmayacaktır... 

Bu yüzden Peygamber ve Kur'an konuşmalar ı da yerli yer inde an-
laşılmış sayı lamaz. İslam sempat izanlar ı onları tektanrıc ı ibadet gö-
revleri içinde kavrayıp sıkı laşt ıkça uygular larken, kapital izme veya 
emperya l i zme b i lmeden bilerek hizmet etmiş olabil ir ler; genel l ik le de 
kul lanı lmaya bu yüzden açık olurlar ve ilh... 

Peygamber ve Kur'an tarihsel görevleri için tam inançtan kenet-
lenmekten yanadır. Bu yüzden safları s ık laşt ı rmak için ayrıntıl ı psiko-
lojiye de temas eder. İyi gün dostlarını ayırdeder: 

10- "İnananlardan kimisi var ki, 'Allah'a inandık' der fakat kendisi-
ne Allah uğrunda eziyet edilince insanların işkencesini, Allah'ın azabı 
gibi sayar. Ama bir yardım gelse biz de sizinle beraberdik derler..." 

Sadece iyi gün dostu tarihsel görev için yetmez, tarihsel görev için 

ölümleri göze almak, cihad gerekir, Peygamber kendis inden bilir ve 

ikiyüzlülükleri (oportünizmi) sık sık paylar ve açık eder: 



11- "Allah, elbette yürekten inananları bilir ve elbette ikiyüzlüleri 

de bilir." 

Kimileri de ya henüz eski gelenekler ini te rkedememiş , yeni Al lah 

kavrayışına u laşamamışt ı r ve bu yüzden eskisiyle yeni Al lah' ı veya 

Al lahları birlikte anmaktan vazgeçemez; geriye dönüşler yapar; Pey-

gamber ve Kur'an bu ikirci l l iklerden de kurtu lunmasın ı daha işin ba-

şından şart koşar: 

"Allah ile beraber başka bir tanrı çağırma, sonra azabedilenlerden 

olursun" (Şuara, 213. Ayet) 

61- "Andolsun, onlara 'gökleri ve yeri kim yarattı, Güneşi ve Ay'ı 

kim boyun eğdirdi?' dersen 'Allah' derler. O halde nasıl Allah'ın birli-

ğinden döndürülüyorsunuz." 

Ve 63. ayet"... "....Hamd sadece Allah'a layıktır. Fakat onların çoğu 

düşünmezler.." [Ankebut] 

Bu ayetler aynı zamanda Arab is tan top lumunun daha önceden beri 

tektanrıcı l ığı duyduğunu ve düşünces in in bu yönde evr ime girdiğini 

veya en küçük uyarı larda bile süratle evr im geç i reb i lme aşamas ına 

geldiğini, tar ihsel görevler ini sezebi leceğini gösterir. Muhammed ve 

Kur'an bu yüzden yeterli o lgunluktadır ve çarçabuk Hicaz top lumun-

dan çevreye yayılır". 

22- "MÂİDE SÛRESİ": 

Kur'an ve Peygamber i , barbar gelenek görenekler in daima akılla 

medeni leşt i r i lmes inden yanadır ve bunları prensipleştirir. Kanbağları-

nı çözerken korumaya çalışır: 

3- "Ölmüş (leş) hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı-

na boğazlanan, boğulan, sopa ile vurulan, yüksekten düşen boynuzla 

ölen, yırtıcı hayvanın parçaladığı hayvanların eti size haramdır. Kes-

tiğiniz hayvan başka, dikili taşlarda boğazlanan falaklarıyla üleşilen 

dahi haramdır(...)" 

4- "Onlar ne helâldir? diye sorarlar, diyesin ki: Size arı (tertemiz) 

şeyler helâldir yırtıcı olan, Allah'ın öğrettiği yolla yetiştirilip öğretilen 

hayvanların avladığı şeyler dahi helaldir, yeyiniz bunların tuttuklarını, o 

şeyde Allah'ın adını anın, Allah'tan sakınınız, Allah çabuk hesaplıdır." 

Barbar insan doğal insandır, aklı da berraktır. Ancak gidiş s ınıflı top-

luma parçalanma (medeniyete geçiş) yönündedir. Yerleşik düzen ve 

ticaret ağır bastıkça, barbar (doğal) yaşam geride bırakıl ırken adetleri 

de yasaklanır, barbar ehlileştirilir. Kur'an olabi ldiğince bu gidişin verdi-

ği akılla ve İbrahim geleneğiyle, diğer İsevi ve Musevi lerden (kitaplı-

lardan) öğrendikler iyle; ama keskin sezilerle bu yönelişi güder. Elbette 

bugün getirdiği prensipler, o günkü koşullara göre değer lendir i lmezse, 



skolastikçe o güne saplanıp kalınılır. Günümüzde artık her konu bilim 
ışığında aydınlanmışt ır veya bu olanaklara sahibiz. Art ık her küçük 
konuyu bile bilimin merceği altına koyarak çözümleyebi l i r iz. 

Namaz-Abdest-Hac-Zekat bildiren ayetler aynı meden i leşme pro-
sesini akılla teşki lat layıp prensipleştirir. 

27- "Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hakkıyla anlatasın, ne 
zamanki onlar birer kurban kesmiştiler, birinin kurbanı onaylanarak, 
ötekinin kurbanı onaylanmayınca, dedi ki: 'Ben seni öldüreceğim' 
öbürü de dedi ki: 'Allah ancak sakınılan şeyleri onaylar.'" 

28- "Sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben seni öldürmek 
için elimi uzatamam, alemlerin tanrısı Allah'tan korkarım." 

Kur'an bu öyküyü burada şunun için anar: Kur'an ve Peygamberi , 
getirdiği buyruklara uymayanlara karşı son derece hoşgörülü olduğu 
kadar, son derece de savaşçıldır. Onları kardeş kavgasına karşı şid-
detle uyarır. Ama bu, en çok Mekke bez i rganlar ına-zengin ler ine karşı 
"Dişe diş göz göz" keskinl iğine dönüşür: 

45- "Biz onlara orda (Tevrat'ta) yazdık ki cana candır, göze göz; 
buruna burundur; kulağa kulak; dişe diştir; yarayan kısas[tır]. Kim 
kısastan vazgeçerse günahı bağışlanır, Allah'ın indirdiği şeyle hük-
metmeyen kimseler, işte bunlar zalimdirler." 

Hz. Musa yahudi topluluğunu, Mısır'dan Kızıldeniz med-cezir ler inden 
ve Sina çöllerinden vaaddedi lmiş toprak Filistin'e zor bela aşırıp geçirir-
ken; hem Firavun derebey despot izmine karşı, hem de kendi içindeki 
yozlaşmışlara karşı "göze göz, dişe diş" savaşmak zorunda kalmıştı. 

İsa (İncil) ise, artık Roma İmparator luğu'nun medeniyetler zılgıtları-
nın altında iyice köleleşmiş Yahudi topluluklarına "bir yanağına vurulursa 
öteki yanağını çevir" katlanışını öğüt lemekten başka yol bulamıyordu. 

Hz. Muhammed ' in koşulları çok daha elverişl iydi. Güney Ticaret 
Yolu: Kız ı ldeniz-Mekke Yemen ve Umman üzerinde bulunuyordu. Ve 
Orta-Kuzey Ticaret Yolları medeniyet çöküntüler iy le t ıkanmış bulunu-
yordu. Güney Ticaret Yolu açılıp gel işt ir i ldikçe, İslam Medeniyet i 'n in 
akınlarıyla bütün ticaret yolları yen iden açılıp bütünleşt i r i lecek ve te-
fec i-bezirganl ığ ın evrensel çağı açı lacaktı. 

Hz. Muhammed bunu keskin sezi leriyle yakaladı ve Arab istan 'dak i 
kentleri İs lam medeniyet inde bütünleşt i rmeyi başardı. 

Bunun için "göze göz, dişe diş" prensibini sonuna dek ben imsemek 
ve uygu lamak gerekiyordu. Bu yüzden Musa'nın (Tevrat'ta belirti lmiş 
olan) öğretisini benimsedi: Hem kendi (müminler) içinde, hem bede-
viler içinde, hem de azgın Mekke bezirganlar ına karşı. Ancak uygu-
lamada da ima azgın bezirganl ığa ve tefeci lere karşı sıkı durulmuştur. 
Buna rağmen gidiş, bezirgan medeniyet ler i ge l iş iminden yana olduğu 
için, İs lamiyet in bu prensibi sonradan tersine çevrildi: Zenginler in fa-
kirlere karşı zılgıdı biç iminde uygulandı. 



İşte o zaman "din bir a fyondur" kalitesine büründü: Al lah, Padişah 

ve Firavun veya Nemrut veya Tiran oldu. Cehennemi , hapishaneler i , 

Melekler hükümet erkanı oldu... yoksa özünde din hiçbir zaman bu 

denli tek yanlı medeniyet yansımal ı olmadı, o lamazdı çünkü dinlerin 

ortaya çıktığı süreç; da ima barbarlar (komünler) ile medeniyet ler in 

çarp ışmas ından, da ima komünün kankardeşl ik- sevgi-saygı-kol lek-

t iv izm prensipler inin korunarak medeniyete aş ı lanmasından; dolayı-

sıyla doğanın ve top lumun kanunlar ına uyum yapma zorunlu lar ından 

ve sezi ler inden doğmuştur-gel işmişt i r . . . Derebeyler in, Firavunların, 

Fağfurların eline geçt ikten sonra din, Medeniyet batakl ık lar ında insanı 

ezenlerin zu lüm silahı olmuş, evrimi başaramayan köle ve serflerin 

ise çaresizl ik afyonu: cefette sığınış olmuştur. 

Kur'an ve Peygamber i bunu sezer ve meden iye t ger iş ler inde 

bez i rgan- tutsağ ı o lmuş eski Musa ve İsa dinl i ler in in kö tü lüğünden 

korunur: 

45- "Biz onlara orda (Tevrat'ta) yazdık ki Cana candır, göze göz; 

buruna burundur; kulağa kulak; dişe diştir; yarayan kısastır. Kim kı-

sastan vazgeçerse günahı bağışlanır, Allah'ın indirdiği şeyle hükmet-

meyen kimseler, işte bunlar zalimdirler." 

Yanlış anlaş ı lmasın, Kur'an ve Peygamberi , Tevrat 'a İncil'e karşı 

değildir; yanl ış uygulanmasın ı ve yoz laşmayı; bez i rganlaşmış dini uy-

gulamalar ı işaret eder. 

Kur'an, İbrahim geleneğini kaynak edinerek Tevrat ve İncil' in ken-

di çağında ve koşul lar ında en yüksek ve son sentezini yapar: 

63- "Onların (Musevi ve İsevilerin) bilenleri, danışmanları onları 

günah söz söylemekten, haram yemekten alıkoysaydılar ya, ne kötü-

dür yaptıkları." 

Ne Ruhbani ler ne Hahamlar, onları yeni sentezlere u laşt ı ramamış-

lardır. T ıpkı Hz. Muhammed 'den sonra çıkmış bulunan mezhepler, tari-

katlar gibi. Ancak tarihsel devr imler çağı bitip yerine sosyal devr imler 

çağı açı ldıktan sonra, modern Peygamber ler denebi lecek burjuva ve 

proletarya teor isyenler i ve devrimci ler i yeni bir yol açabi lmişlerdir. 

Öyle ki Ant ik Tarihte medeniyette (tefeci-bezirganl ıkta) ilk gelip 

bataklaşanlar en yoz laşmış-kast laşmış oldular; tıpkı bugünkü burju-

va rejimleri gibi. Bezirganl ığa ve burjuval ığa en az batanlar, tar ihte 

ve top lumlarda bir rol oynayacak durumda kaldılar. Bu ister köle ol-

sun ister modern proletarya olsun hep böyle oldu. Çünkü en temelde 

görünmeden rol oynayan hep komünün kollektivist insancıl yanıydı. 

Sosyal sınıflar aysbergin yüzeyde görünen tepeler iydi. Medeniyet pa-

rıltılarına fazlaca yakasını kaptıranlar, medeniyet ger iz ler inde çürüme-

ye mahkum olanlardır-. İnsanl ığa onlardan sadece zarar gelir. Parayla 

ayakta kalabi lecekler ini sanırlar. Ve kimseye yard ım etmezler. Sadece 



kendilerini düşünürler. Bu yüzden daha çok para isterler. Ta ki boğu-

luncaya ve yoz laş ıncaya, çürüyünceye dek. Yoz laşmamış ve yoksul 

olanlar temel ler i içlerinde daha çok taşırlar. Ve onların her türlü açlık, 

yaşanmamış l ık lar ı d inamizm yaratır. O d inamizm ise tek başına açlı-

ğını g ideremeyeceğ in i anladıkça kol lekt iv izmde buluşur. Parası olanlar 

bu tarafa akar larsa mutlu ve e lenmeden yaşayabil ir ler... 

Kur'an ve Peygamber i bunu her an sezer ve içinde yaşar. Elbette 

bugünkü gibi bil imsel an lamda bil inçlere ç ıkaramaz. Fakat o iti l imlerle 

davranır. Çünkü o, tar ihsel determin izmin o çağdaki en içten en bilinç-

li (sezili) elçisidir; yansımasıdır-. 

82- "Her halde göreceksin inanmış olanların en koyu düşmanları 

Yahudilerle Allah'a eş koşanlardır. Yine de göreceksin inanmış olan-

lara dostlukça daha yakın "İsa'lıyız" diyenlerdir; çünkü aralarında ke-

şişlerle, rahipler vardır, bunlar büyüklenmezler." 

83- "Peygambere inen şeyi işittiklerinde hak olduğunu bilmele-

ri yüzünden, gözlerinden yaşlar aktığını görürsün. "Ey Tanrımız biz 

inandık, bizi tanıklarından kıl." 

Yahudiler, 2 bin yıldır bezirgan dört yol ağzı Fil istin'de tefeci-be-

zirganl ıkta kaşar lanmış yozlaşmışlardır. Tevrat' ı da kendi ç ıkarlar ına 

uydurup kastlaştırmışlardır. Bu yüzden Kur'an ve Peygamber in in söz-

lerini alayla karşılarlar; ç ıkarlar ına ters gelir. Güney Ticaret Yolu 'nu bir 

iki kabilenin el inde çarçur edip t ıkamanın dar kafalıl ığını aşamazlar. 

Hristiyanlık henüz yeni bir din o lduğu gibi, Muhammed 'e yakınl ık 

duyanlar yine Güney Ticaret Yolu üzerinde ve daha barbar kalmış Ha-

beş Krallığıdır-. İs lamiyeti, hem Mekke'nin azgın tefeci bezirganl ığ ına 

ve çıkarıcı çoktanrıc ı l ığ ına karşı kendi ler ine daha yakın bulur. Kur'an 

ve Peygamber i bunu sezer ve söyler. 

Ama kimse İs lamiyet ' in evrenci l yayıl ışını, Peygamber ve Kur'an 

kadar önceden göremez ve sezemez. İs lamiyet o çel işki lerden, çat-

laklardan yarar lanarak ayakları üzerine dikilir, belini güçlendirir. 

23- "ENFÂL SÛRESİ" 

(Savaş Ganimetler i : İs lâm Sosyal izmi üzerine) 

1- "Sana savaş genimetlerinden sormaktadırlar. De ki: "Ganimetler 

Allah'ın ve Peygamberinin (elçisinin)dir. Siz gerçekten inanan insanlar 

iseniz, Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve elçisine itaat edin." 

Barbar, kişi mülkü bi lmezdi, herşey kollektifti. Bu yüzden antik 

tarihte barbarlar (komünün kollektif aksiyonlu insanları) Medeniyet 

(kişi mülkiyetl i sınıflı top lum) üzerine akın edip kentleri yağmalay ıp 

yıkt ık lar ında, ganimet ler komünün ortak malı olurdu. Zaman içinde 

komün, sınıflı top luma bu akınla yeni kurdukları kentlerle medeniyete 



çözüldükçe bile, devletçi l ik devlet (kamu) mülkiyeti on yıl lar boyunca 
egemen biç imde sürüp gittiği gibi, toprak reformu denebi lecek bir 
düzen lemeyle , toprak işleyenin tasarrufuna bırakılırdı. Böylece antik 
tarih bir adım da olsa ileriye giderdi. Bu bir Tarihsel Devrimdi. Çünkü 
antik tarihte henüz köleler sosyal devr im yapabi lecek bir devrimci 
sosyal izasyona ulaşmamış lard ı . 

İşte Arab is tan 'da olan da kendine özgü (orijinal) bir tarihsel dev-
rim özelliği taş ıyordu. Kur'an ve Peygamber i bu tar ihsel devr imin 
prensiplerini koyuyordu. 

Bu yüzden ilk Bedir savaşı başarı ldıktan (zaferle sonuçlandır ı lmasın-
dan) hemen sonra, ortaya ganimet paylaşma kavgası çıkmıştı. Al lah ve 
elçisi, Enfal sûresinin ilk ayetiyle duruma el koymak zorunda kaldı: 

"Ganimet Allah'ın ve elçisinindir." 

Bu söylendiği ve yazı ldığı kadar basit öylesine söy lenmiş bir kural 
değildir. Tersine en keskin savaş komünizmi prensibidir. Al lah korkusu 
Peygamber saygısı ile korunur: 

"Allahtan korkunuz" 
"Eğer inanmışsanız, Allah'a ve elçisine itaat ediniz." 

Kur'an ve Peygamberi İs lamiyet in ilk savaşç ı l -devr im yı l lar ında 
böyle keskin sosyal izm yanl ıs ıydı. Çünkü kişi mülkiyeti hırsının mede-
niyetleri batırdığını görüyordu, seziyordu. Ve Peygamber, ilkel komü-
nün saf-tertemiz kol lektivizmini, insan-doğa sevgis in i-saygıs ın ı (ülkü-
sünü) yaşıyordu. Başka tür lüsünü yapamazd ı . 

Ancak kişi mülkiyetini (medeniyet i) de tatmış, tarihsel gidişin me-
deniyete doğru geliştiğini de görüyordu. Bu durum, Allah'ı ve Peygam-
berini bir sentez yapmaya götürdü. Bu elbette bugünkü bi l incimize 
benzer bir bilinçle o lmuyordu. Pratik dayatmalar sonucunda, yaşanan 
barbar-medeniyet çel işki lerinin doğal bir senteziyle o luyordu. 

İşte bu haleti ruhiye içinde, İs lam tarihsel devrimi i lerledikçe, ko-
müncül yapı ve gelenekler i , medeniyete, kişi mülkiyet ine çözü lüşünü 
gel işt i rmek zorunda kaldı: İslami tar ihsel devr imi Medine fukaralar ı-
na-köylü-esnaf ına ve yoksul tefec i-bez irganlar ına; aynı zamanda ko-
mün gelenekl i Hz. Ali y iğit ler ine dayanıyordu. Zafer bunlardan yana 
gelişt ikçe Mekke zengin ler iy le-Ebu Sufyan sülalesiyle bile uzlaşı lmak; 
bir tek İs lam medeniyet inde kaynaşmak mecburiyet i gelip dayattı. 

O zaman Enfal sûresinin ilk ayet indeki, keskin İs lam sosyal izmi, 
uz laşmaya doğru esneti ldi. A l lah ve Peygamber i , bu gidişe 41. ayette 
şöyle "uyum" yapmayı geliştirdi: 

41- "Eğer sizler Allah'a ve (hak ile batılın) ayrılma gününde o iki 
topluluğun karşılaştığı (Bedir) gününde kulumuz (Muhammed'e) in-
dirdiğimiz (ayetlere) inanmışsanız, bilin ki aldığınız ganimetlerin beş-
te biri Allah'a, Elçisine ve Elçisiyle akrabalığı bulunanlara, yetimlere, 
yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah'ın gücü herşeye yetişir." 



"Bedi r" savaşı sırasında, İs lam medeniyet ine geçişi yapacak ta-

rihsel devr imci çekirdek, savaş komünizmiy le gücünü pekişt irmesi-

öz leşt i rmes i-mayas ın ı sağ lamlaşt ı rmas ı gerekiyordu. Buna uyum, 

"ganimet Al lah' ın ve Elç is inindir" ayetiyle gerçekleşt ir i lmişt i ve İslam 

ordusu arasındaki mal-mülk çekişmesi bu şeki lde kesin kol lektivizm 

ile çözümlenmişt i . 

Şimdi, İs lâm Medeniyet i 'n in içine zengin tefeci, bezirgan sülaleleri 

de katı ldıkça, onların da gönüllerini "hoş"nut ederek islâmiyeti geniş 

kitlelere yaymak gereği veya kaçını lmazl ığı ortaya çıkmıştı. Bu reali-

teye de 41. ayetle uyum yapıldı. 

İs lam sosyal izmi (kamu malı ve kolekt ivizm) bu ayetle beşte bire 

indirilmişti. 

Ancak yine de tarihsel devr imler o kadar kolayca kollektif ruhunu 

ve maddesini y i t i r tmiyordu. İs lam medeniyet inde de ilk 4 halife (Hu-

lafayu Raşidiyn) devr inde Enfal sûresinin ilk ayetine sadık kal ınma 

eğil imi güdüldü. 

Çünkü Kur'an'ın hemen bütün ayetleri kol lektivizmi her türlü insan 

değerler ini korumak öğüt ler iy le-buyruklar ıy la örülmüştür. Ve İslam 

tarihsel devr iminin çekirdeği henüz iktidardadır: 

53- "Bu böyledir, çünkü bir millet kendilerinde bulunan iyi meziye-

ti, kendi özünü, değiştirmedikçe-bozmadıkça, Allah da onlara verdiği 

nimeti bozmaz-değiştirmez. Allah işitendir-bilendir." 

Komün'ün özünü değişt iren d inamizm, Komün'ü komün yapan 

üretici güçler gelişimidir. Doğanın ve top lumun bütünlüklü işleyişi 

içinde akıp gelişir. Teknik, üretici güçlerin tümünü sürükleyen motor 

geliştiricidir. 

Ve komün, üretici güçler gelişimi hız landıkça ister istemez sınıf-

l ı top luma (medeniyete) çözülüp eritilir. Ama insan bilinci geliştik-

çe, kol lektivizmin yeniden üretimi de geliştiri lecektir. Bu antik tarihte 

adım adım, halka halka gelişir. 

İs lam tarihsel devrimi de Arab istan 'dak i Arap aşiretlerinin sınıflı 

top luma çözü lüşünün sıçrayışıdır. Kaçını lmaz gidiş, kişi mülkiyet inin 

azgın laşması ve yeni medeniyet in sosyal devrimci sınıfları yaratama-

yıp çürümesi ve yıkı lmasıdır. 

Kur'anın ve Peygamber in biricik korkusu ve buyrukları, bunun sez-

gi ler inden çıkmıştır. 53. ayet de bu sezgiyi bir başka açıdan yineler. 

Ama 41. ayet ile bizzat top lumun fiili değiş imini teme lden etki-

leyen ekonomi kuralını, A l lah ve Peygamber i bizzat onaylar ve des-

tekler. Çünkü fiili gidişi Kur'an ve Peygamber i güderken, gerçekte bu 

tarihsel akışın kendisi Kur'anı ve Peygamber i bel ir lemektedir. 

Zaten Peygamber ' in kendisine ayet indirilişini algılayışı evr imin kişi 

üzerindeki belirleyici gücüyle oluşur. Evrimin Hz. Muhammed 'de kuv-



vetle yansıyışı; yani barbarl ık ile medeniyet zıt l ık lar ından en devr imci 

sonuçları çıkarışı mümkün olduğu için, kendisini doğal olarak Pey-

gamber hisseder ve ilan eder... 

İşte Enfâl süresindeki birinci ve 41. ayet lerdeki çel işkinin kökeni 

budur. 

O kökler; insancıl öz, daima, her olayda Peygambere Al lah'ça ha-

tırlatılır. Yorum, komüncül öz ile sınıflı top lumun ve kişi mülkünün 

güreş ler inden gelişir. Bu yüzden Kur'an'ı ören şey, Peygamber ' in ölü-

münden sonraki halifeler çağında da sürer. Tefec i-bez irgan Emeviye 

Saltanatı tüm kancıklığı ve zu lmüyle üste gelir ge lmez, o öz zorla-hi-

leyle eritilir. Çökkün Acem medeniyet i yıkı larak Orta T icaret Yolu açılır. 

İslâm kutsal Mekke-Medine: İslamlığın beşiği yakıl ıp-yıkı l ır; bunaltılır. 

Çünkü Güney Ticaret Yolu önemini kaybetmişt ir: Tefeci bezirganl ık 

evrencil t icaret yol larının köprülerini ana yoldan kurmuş, medeniye-

te geçmemiş barbar ka lmayacak derecede her yana parçalayıcı kişi 

mülkiyeti tohumlar ın ı saçıp f i l iz lendirmişt ir. İnsancı l öz, g iderek evren 

çapında medeniyet: Sınıflı top lum mekanizmalar ıy la parçalanıp yeni-

den üret i lmek üzere hazırl ığa sokulur. 

Arkadan gelen göçebe rönesansçı l ık lar ı , bu hazırlık aşamasın ı ye-

niden öğütüp herkesçe hazmedi l iş ini sağlar; sosyal devrimler: Kapi-

tal izm çağının gebeliğini geliştirir... 

67- "Yeryüzünde ağır basıncaya kadar hiçbir Peygambere esirler 

sahibi olmak yakışmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Allah ise 

ahireti istiyor." 

Hz. Ömer esirlerin ö ldürülmesin i , Hz. Ebubekir fidye alınıp bırakıl-

masını teklif etmişti. Peygamber, Ebubekir ' inkini doğru buldu. Ama Al-

lah buyruğu daima bütün insanlığın kurtuluşu (evrensel l ik) için ayet-

lerini örüyordu. Peygamber de insancıl yüreğiy le hep İslam savaşının 

gel işmesini kol layarak buna uyuyor, dünyevi hevesleri tö rpü lemeye 

çal ış ıyordu. Esirlerin bile gönül ler ini alan ayetler nazil oluşu [indirilişi] 

aynı insancıl ve İslami kaygı lardandı: 

70- "Ey Peygamber! ellerinde bulunan esirlere söyle: Eğer Allah 

sizin kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse, size sizden alınan fid-

yeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah esirgeyen ve ba-

ğışlayandır." 

Canlar ına-mal lar ına kıyamayıp davaya sonra katı lanlar da aynı 

kaygılarla hoş karşılanır; akrabal ık-kan bağlarının bazen davadan da 

ileri köklü duygular taşıdığını bilir ve hoşgörülür. Kan davaları haram 

kılınsa da İslam davası için muhafaza edilir: 

75- "Onlar ki sonradan inanıp hicret ettiler. Sizinle beraber savaş-

tılar. İşte onlar da sizdendir. Rahim sahipleri [akrabalar] birbirlerine 

daha yakındırlar... " 



24- "AHZAP SÛRESİ" 

Devrim hazırl ık ister; f ikri-ruhi-teşkilatcı l hazırl ık her eri sardığı 

ölçüde başarı gelir. Yoksa panik ve korku ve ihanet anlat ı labi lecek gibi 

değildir. "Evr im" günler indekiy le kıyas bile götürmez. Ancak unutul-

maz izleri derslerle doludur. Bu "Hiz ip" an lamına gelen sûre, Hendek 

savaşı günlerini anlatır. 

Medine'ye Hicret'in 5. yı l ında, Kureyş ve Gatafan kabileleri bütün 

kollarıyla Medine üzerine yürüdüler. Medine'de Müs lümanlar la uzlaşan 

Benû Kurayza adına bağlı Yahudi kabilesi de bunlarla birleşti, hepsi 

12.000 kişilik bir ordu olmuşlardı . Muhammed 'e iyi bir savunma tak-

tiği yapmaktan başka bir şey kalmıyordu. Medine Kenti'nin çevres ine 

bir hendek kazdırıp, çıkan toprağın arkasına okçular ını yerleşt irdi. 

Kureyş ve Gatafan ve Kurayza, saldır ıda cesur ve inançlı o lamadık-

ları ö lçüde kuşatmayı bir ay kadar sürdürdüler. Hendeği aşamadı lar 

ve g iderek savaş s ıcaklığını yitirdi. Düşmanın inancı-cesaret i iyice sar-

sılmıştı. Çöl fırtınası, Hendek savaşını müs lümanlar yarar ına çevirdi. 

Fırtına'nın geçmesin i bile bek lemeden düşman Mekke'ye geri döndü. 

Sonradan bu olay ayetlerle dersleştir i ldi. 

10- "Hani onlar üstünüzden ve alt tarafınızdan (vadinin üst ve alt 

yanlarından) gelmişlerdi. Gözler kaymış yürekler hançerlere dayan-

mıştı. Allah hakkında çeşitli tereddütlere düşmüştünüz." 

11- "İşte orada müminler denenmiş, şiddetli bir sarsıntı ile sarsıl-

mışlardı." 

12- "Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü 

bize sadece boş vaadlerde bulundu" diyorlardı. 

13- "Bir grup da" çeşitli mazeretlerle "Sadece kaçmak istiyorlardı." 

15- "Oysa kaçmayacak lar ına dair A l lah 'a söz vermiş lerd i ." 

Devrim bu tereddüt ler le yürümezd i tabi. Çek i rdek sağlamdı ve 

Muhammed hep o çekirdeği çoğalt ıp güçlendirdi. Yahudi Kurayzan' ın 

işini bit irmenin tam zamanıydı . Yahudi kalesini kuşatarak 20-25 gün-

de kaleyi düşürdü. Müs lüman çekirdeğini ve cephesini güçlendirdi. . . 

17- "NAHL SÛRESİ " 

18- "İSRA SÛRESİ " 

19- "KEHF SÛRESİ " 

20- "MERYEM SÛRESİ " 

21- "TÂHÂ SÛRESİ " 

22- "ENBİYA SÛRESİ " 

23- "HACC SÛRESİ " 

35- "SEBE SÛRESİ " 

36- "MELAİKE SÛRESİ " 

37- "YASİN SÛRESİ " 

38- "SAFFAAT SÛRESİ " 



39- "SAD SÛRESİ " 

40- "ZÜMER SÛRESİ " 

41- "MÜMİN SÛRESİ " 

42- "FUSSİLET SÛRESİ " 

43- "ŞUARA SÛRESİ " 

44- "ZUHRUF SÛRESİ " 

45- "DUHAN SÛRESİ " 

46-"CASİYE SÛRESİ " 

47- "AHKAF SÛRESİ " 

Bu Mekki sûreler i , ilk bö lümlerde yeri ge ld ikçe iş lediğimiz için 

yen iden ele a lmıyoruz. Kur'an ve Peygamber in in metodu kavran-

dıkça okuyucu tekrar tekrar kendi başına konuyu gel işt irebi l ir ve 

gel işt irmelidir. 

Kimi Müs lüman gençler imiz in modern sınıflı top lumun geberen 

emperya l i zm çağında "kıyamet a lamet ler i " görmesi ve kıyameti ger-

çekten beklemesi , yani Kur'an'ı günümüze uyar lamaya çal ışması te-

sadüf değildir: Kıyamet, sınıflı top lum haksızl ık lar ının sonu alacaktır. 

Muhammed Ant ik sınıflı top lumlar ın ın 5-6 bin yıllık tepes inden aşa-

ğı lara-geri lere yıkı lmış kent lere-toplumlara; geleneklere bakınca, 

top lumun maddi temel le rden kalkan iç d inamizmiy le değil yine Al lah 

sistemiyle bakmak zorunda o lduğu için kıyameti Al lah' ın nihai adaleti 

biç iminde görüyordu. 

Şu "gerçekten çok nankör olan insanl ık" doğadan ve top lumdan 

geldiği halde; doğaya ve top luma, kendi bencil l ikleri uğruna, kendini 

de doğayı da yok ederek uyumsuz hale gelmesi başka nasıl çözüm-

lenebil irdi? Elbette bu nankör lük yine kendi kendini vurarak doğa ve 

insan top lumunun gidiş kanunlar ının bilince çıkarı l ıp onlara uyulma 

savaşı ver i lmesiy le çözümlenebi lecekt ir . Bu ne yaman diyalekt ik ku-

raldır ki bi l inçten çok ödül ve ceza s istemiyle işler ve sınıflı top lumun 

topyekun ödülünü topyekun bir ceza ile insan bil incine dönüştürür. 

İnsan beyninin bile doğadan ve top lumdan geldiğini ö lümsüz biç imde 

hatır latarak insan bi l incinden üstün hiç bir şeyin o lamayacağ ın ı "nan-

kör" gözlere batırır: "Hak ikaten insan çok nankördür" "Allah kıyamet 

günü, ayrılığa düştüğünüz hususlar da aranızda hükmederek haklıyı-

haksızı ayıracak." (Hac sûresi: 66. ve 69. Ayet ler) 

25- "NUR SÛRESİ": 

Muhammed ' in ve Hicaz top lumunun önünde yükse len tarihsel 

devr im görevi öylesine evrenci l boyut larda o lduğunu sezdir iyordu ki; 

o görevi kavradıkça, Muhammed, çevres inde olup biten, insan nef-

sinden kaynak lanmış olaylara daha objektif ve düzelt i lebi l ir o lduğu 



ölçüde hoşgörüyle bakıyordu. Böylece Al lah' ın (determin izmin) yü-

cel iğini-yaratıcı l ığını ve hoşgörür lüğünü de daha der inden kavramaya 

yaklaş ıyor ve Al lah kavrayışını o güne dek görü lmemiş zenginl ikle-

re ulaştırarak b i lmeden determin izme yaklaşt ı r ıyordu. Kişisel dipsiz 

kuyu didişmeler in in üzerindeydi: 

Fuhuş; cinsel yasaklar ı hiçe sayan, top lumun gelenekler in i hava-

ya uçurup üretimi ve insan üreyimini ver imsiz leşt i r ip felce uğratan; 

giderek insancıl olan en yüce duygular ı: Onur-sevgi-saygı-yarat ıc ı l ık 

yetenek dolayıs ıyla üretimle üreyim mekanizmalar ın ı sekteye uğratan 

hatta yozlaşt ır ıp çürüten bir ey lem olduğu ölçüde top lumun varo lma 

koşullarını da dinamitler. Çünkü top lum denen İnsanlık, cinsel ya-

saklar ile başlamış ve gelişmiştir. İnsanl ığın ilk başladığı yere: Cin-

sel yasaksız en ilkel top luma dönüşü olanaksızdır ama fuhuşun yay-

gınlaşması, hangi top lum biç iminde olursak olal ım cinsel yasaksız ilk 

top luma; hayvanl ığa yak laşmakt ı r ki bu üretimi ve insan üreyimini o 

ölçüde felce uğratır. Ve ne denli modern top lum aşamas ında bulunur-

sak bulunal ım, bu felce uğratış ö lçüsünde top lumumuz kriz lere-çürü-

yüşlere ve çöküşlere g i rmeden yapamaz. 

Medeniyete henüz geçmeye çalışan komün top lumu insanı, fuhuş'a 

düşerse ne olur? Cinsel yasaklar ı da hiçe sayarak, Sodom ve Gomorra 

kent medeniyet i örnekler inde olduğu gibi, medeniyete, kentler fede-

rasyonuna geçemeden, doğmadan ölür. Yani daha top lumcu, üretken 

ve üreyimli olan komünler in tarihsel devr imler iy le yok edilir. 

Fuhuşun esaret ine düşen kişiler için de aynı şey geçerl idir: Top-

lumca aforoz edi lmesi bir yana, üretkenliği ve üreyimi felce uğradığı 

ölçüde " insan" o lmaktan ç ıkmaya başlar... 

Muhammed bunu yaka lamadan yapamaz: Muhacir ler içinde ve ya-

kın çevres inde beliren fuhuş girişimlerini anında "Ha ram" kılan ayetler 

peşisıra gelir. 

3- "Zina eden erkek, zina eden veya ortak koşan kadından baş-

kasıyla evlenemez; zina eden kadın da, zina eden veya ortak koşan 

erkekten başkasıyla evlenemez. Müminlere haram kılınmıştır." 

Burada "Zina" fuhuş anlamına doğru gelişmiş bir durumdur. "Haram" 

ise basit bir "yasak" kelimesiyle aç ık lanamayacak kadar "insani" özellik-

ler içerir, "yasak"; "insan toplumunun; insanın insana koyduğu kanuni 

bir uygulamadır. Al lah' ın koyduğu yasak, haram ile aynı uygulamaları ve 

sunuşları karşılamaz. Haram'ı ç iğnemek insanlıktan uzaklaşmak anlam-

larına yaklaşır. Bu doğa ve toplumun temel kanunlarına uyum ile karşı-

lanabilecek değerde veya anlamdadır. Modern toplumlar bunca bilimlere 

sahipken bu "uyum" edebine sahip olacaklarına, sanki inadına doğanın 

ve toplumun gidiş kanunlarına uyumsuzluk edepsizliğini geliştirmişler-

dir. Neden? Dinleri imanları "kâr", "irad", "faiz": Para olmuştur da on-



dan. Komün gelenekli toplumlar bunlardan uzak olduğu ölçüde doğa ve 

insanın gidişini kutsallaştırarak "uyum" terbiyesini edinmişlerdir. 

Bu yüzden "Ha ram" modern top lumun yasak kültüründen de-

ğerlidir. Ama yetmez. Sosyal adalet ve eşitlikle ve kültür gel iş imiyle 

destek lenmesi ve hoşgörüyle sarma lanarak büyütülmesi-yer leşt i r i -

lip kökleşt ir i lmesi gerekir. Peygamber bütün bunları determin izm ile 

içinde, e t inde-kemiğ inde duyar. Duyduğu için Peygamber olmuştur. 

Kur'an bu yüzden hoşgörü-adalet-eş i t l ik- top lumculuk-paylaşmacı l ık-

sevgi, saygı, özetle: İnsani duygular la yüklüdür. 

"Z ina" fuhuşa açı lan ilk kapıdır. Ama fuhuş değildir henüz. Ve ol-

mayabil ir de. "Z ina" bir ihanet ve fuhuşa doğru gel işebi lecek bir pro-

senin başlangıcı da olabilir. Bunu daha çok top lumun gidişi belirler. 

Bu yüzden " insancı l " ihtiyaçlar ile a l tşuurdan patlak verir. O ölçüde 

de hoşgörüye mazhar olur Maddi-manevi-c inse l uyumsuz luk lar eşleri 

"Zina"ya sürükleyebil ir. Y ine de bu, insan olma yo lunda "sosyal hay-

vanı l ık" depreşmeler inden baka bir şey değildir. Bu yüzden pişmanl ık 

duygular ın ı içerir ve "Tövbe" ile yani özeleşt ir iyle veya bir daha aynı 

hataya düşmemek le önü kesilebilir. 

Erkek düzeninde erkekler, bol bol zinayla aileyi götürmeye alıştıkla-

rı ölçüde, top lumu fuhuş pazarına sürüklemişlerdir. Kadınlar genell ikle 

pazar ve erkek sisteminin kurbanları olurlar. Hicaz top lumu bu gidişin 

başındadır. Muhammed bunu sezer ve Fuhuş'un başı olan Zina'ya in-

sancıl ihtiyaçlarla geliştiği ölçüde hoşgörülü davranır. Ancak özelleştiri-

yi ve o günkü geçerli eylemi ve adıyla: "Tövbe"yi şart koşar: 

5- "Ancak bundan sonra tevbe edip uslananlar hariç. Çünkü Allah 

çok bağışlayan çok esirgeyendir." 

Burada "çok" sıfatı, "Zina"nın da çok önemli ve büyük bir hata 

o lduğunu anlatır. Zina, sezi lmiştir ki top lumun varoluş koşullarını ke-

mirebi lecek bir gidişin başıdır. O ölçüde de bağ ış lanmas ı-hoşgörü l -

mesi Peygamber i de aşan Al lah'cı l sonsuz lukta bir hoşgörü gerektirir. 

Zina'yı Fuhuşa va rmamas ı için hoşgörüyle ve sosyal eşit l ik-adalet ve 

ilh... ile sarmalayan top lum gidişi içinde bulunulabi l i rse, z inanın azıt-

ması önlenebilir. Bu k iş iy i-Peygamber de olsa aşar; top lumsal gidişin 

işi olur. Bu yüzden determin izmin veya Al lah' ın bağış laması ve esirge-

mesi Peygamber ler ink inden "çok" daha yücedir... 

Medeniyete geçiş, büyük bir tarihsel devr im göreviy le karşı karşıya 

bu lunmuyorsa; Sodom ve Gomorra 'da olduğu gibi tefeci bezirgan az-

gın laşmasıy la dolu dizgin zevki sefa ve fuhuş a lemler ine süratle batar 

ve yok olur. 

Hicaz top lumu da aynı gidiş içinde olabil irdi. Sodom-Gomor ra veya 

Musa top lumunda görü ldüğü gibi para-zevk-sefa- fuhuş düşkün lüğü 

içinde top lum sürünüp kanayabil irdi. Hicaz top lumunu tarihsel görevi 

kurtarmıştır-. 



"Z ina" Hz. Muhammed ' in ai lesine dek bulaşmıştır. Gidiş o denli 
diyalektik dönüşümler içindedir. Eğer tarihsel devr im görevi Hicaz 
top lumunu saramazsa, tefeci, bezirganl ık azması ve kültürü fuhuş, 
top lumu çökertecek f i l iz lenme içindedir. 

Hz. Muhammed ' in eş ler inden hem de en sevdiği eş ler inden olan 
Ayşe, O'nu temiz leyen ayetlere rağmen "Z ina" dedikodular ına bulaş-
mıştır. Muhammed bile dedikodulara inanacak duruma gelmiştir. Ama 
Ayşe 'n in pişmanl ığını görünce olaya hoşgörüyle yak laşmaktan başka 
çare bulamamışt ı r: 

"İmdi eğer sen suçsuzsan, Allah muhakkak suçsuzluğunu ortaya 
çıkarır. Ama bir günaha düştünse Allah'a istiğfar ile tevbe et" der. Ve 
Ayşe 'n in gerçekten bu olay yüzünden kahır ve pişmanl ık içinde oldu-
ğunu anlar ve anında Ayşe'y i temize çıkaran ayetler vahyolunur. 

Ayşe'nin "z ina" yaptığı dedikodusunu yayanların içinde Ebubekir' in 
akrabası ve yanında fakir olduğu için beslediği yanaşması: Mistah da 
bulunuyordu. Ebubekir, Ayşe'yi temize çıkaran bu ayetlerden sonra, 
Mistah'ı kovacağına ve bir daha bakmayacağına yemin etti. Ama Mu-
hammed farklıydı; tarihsel devrim görevi O'nu çok daha lütufkâr-ku-
caklayıcı yapmıştı. Aşağıdaki ayet bunu islam çekirdeğine de öğütledi: 

22- "Sizden fazilet ve servet sahibi kimseler, yakınlığı bulunanlara, 
yoksullara, Allah yolunda göç edenlere, yardım yapmamaya yemin 
etmesinler, affetsinler geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez 
misiniz? Allah bağışlayan esirgeyendir." 

Demek insanı insan yapan eğit imden önce, tarihsel görevleridir veya 
toplumun gidiş biçimleridir. Ama eğitim, hele o gidişe uygun düşerse o 
derece önem taşır. Muhammed ve Kur'an'ın görevi bu yüzden az yüce 
olmamıştır. Ama O'nu kendi koşulları ve görevleri içinde anlayamazsak, 
sadece kuru bir şiir gibi dinler ve okur isek, günümüzde pek yavan ge-
lebilir. Hatta bu satırların O'nu abarttığı kanaatine bile varılabilir. Ger-
çek bunun tersidir: Bu satırlar o günleri gerçek değerinde açık lamaya 
yetemez; Muhammed' i ve Kur'anı ve kökleri olan İbrahim'i ve geçmiş 
gelenekleri an lamak için benzer görevler içinde bulunmuş olmak gere-
kir... ki o zaman bile hissedilebilir ama yeterince anlatı lamayabil inir. 

Fuhuş-Zina ve Ayşe o lay lar ından sonra İs lam'da "ö r tünme" ile ilgili 
ayetler gelir. Bu sadece kadınları babahanca bir mahremiyete bürün-
dürme değildir. Erkeklere de aynı paylama azar-dikkat buyruk olur. 
Yani bir nefis terbiyesidir. Hatta önce erkekler buyruk altına alınır: 

26- "Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler kötü kadınlara; 
iyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara mahsusdur... " 

Yani küfür ve zina, önce çıktığı yeri kirletir ve bu durum onların 
zaafları ve iradesizl ikleriyle (kişilerle) ilgilidir. 

O halde Zina ded ikodusuna karışan Ayşe, Safvan ve Peygamber de 
"Kötü" müydüler? Peygamber bu olayı ibret a l ınacak bir olay olarak 
görür ve ayrı tutar. 



26- "Bunlar (Peygamber-Ayşe ve Safvan) onların dedikoduların-
dan uzaktırlar. Kendilerine Allah'tan bir mağfiret ve cömertçe bir rızık 
vardır." 

Demek insanların altuşur ile düştükler i bir kötülükten eğer ders 
alabil ir lerse, gelecekteki hayatlar ında tahmin ed i lmeyecek kadar bü-
yük ödüller alabilirler. Ki bu zina bile olsa, eğer bilinçli bir kötülük 
içinde değil ler ise ve yeter ince kökleşmiş derslerini a labi lmiş lerse. 
Peygamberce ele alış bu olunca, kadınlara getiri len örtünmeyi , gü-
nümüz yobazlar ın ın kadını köle le leşt i r ic i-dumura uğratan tutumlar ıy-
la kar ış t ı rmamak gerekir. Bütünüyle cinsel metaya dönüşmüş defile 
giysilerini de haklı ç ıkaramaz; insan için üretkenl ikten başkası ya-
landır. Kapital izmin kadını aşağı layan erkek düzeninin kurbanı yapan 
en küçük fuhuş pazarlar ının kökler inden yo lunmas ı ancak yetenek ve 
üretkenlik olanaklar ının sonsuz gel işt ir i lmesiyle mümkün olabilir. Cins 
olarak suç paylaştır ı l ırsa, bunun sebebi cins olarak başta erkekler in-
dir. Çünkü sistem onlara çalışır. 

Muhammed, azg ın laşmaya başlayan babahan top lumunda yaşadı-
ğını sezer. Zina kışkırtması konusunda ilk paylama bu yüzden erkek-
leredir. Al lah kelamı kesin ve akıl vericidir: 

30- "İnanan erkeklere şöyle: "Bakışlarından bazılarını yumsunlar, 
ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz ve yararlıdır. Şüphesiz 
Allah onların her yaptıklarını haber almaktadır." 

Bunun ardından gelen ayet, kadınlara uzun uzun ör tünme gere-
ğini anlatır. Yani ikna etmeye çalışır. Ve hatır lanmal ıdır ki bu ayetler 
" inananlara"dır. İnanmayanlar ı ikna etmek için daha da sabırla müca-
dele gerektiğini, Peygamber in bizzat kendi mücadelesi anlatır-. 

Ve arkadan gelen ayetler ev lenmeyi buyruklaştırır. Ev lenmemek 
için öne sürülecek mazeretler i g iderme yolunu tutar; ev lenmeyi top-
lumu için önemli bir eylem olarak öne geçirir. Zina fuhuş prosesinin 
önüne geçmekte evlil iğin de rol oynayalabi leceğin i görür; kurallaştırır. 
Bununla da kalmaz: "Evlenme olanağına sahip, oluncaya kadar na-
muslarını korusunlar" (33. Ayet) buyruğuyla cinsel yasaklar ın önemi-
ni sezerek top lumunu üret ime yönlendirir. 

Fuhuş'ta suçun açıkça erkeklerde o lduğunu bildirir ve kadınları 
tenzih eder: 

33-" . . . .Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için, namus-
lu kalmakta ısrarlı cariyelerimizi fuhuşa zorlamayın. Kim onları Fuhuşa 
zorlarsa, şüphesiz Allah o kadınlara karşı bağışlayıcı, esirgeyicidir." 

Peygamber ve Kur'an bu derece gerçekçi ve akılcıdır. Meselenin 
"Nefsi k ışk ı r tmakta" ve "iradeyi aşan" altşuur pat laması bastır ı lmış 
ihtiyaçlarda o lduğunu; ama bunda da erkek düzeninin sorumlu oldu-
ğunu sezer fakat ne yazık ki el inden gelen budur. Çünkü tarihi akış 
erkeklerden ve tefec i-bez irgan sermayeden yanadır. Muhammed 'den 
sonraki yüzlerce yıl bile bu konuya çare bu lamamış ve sorunu biriktir-
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dikçe biriktirmiştir. "Nefis", bu yüzden insanlığın en önemli meselesi 

o lmak üzere ge l i şmek zorunda kalacağa benzer. "Nefis", başl ıbaşına 

insanlık ve özell ikle "Kiş i" meselesi olarak dikkatleri çeken bir aşama-

ya ulaşt ığında top lum yepyeni stratejik aşamaya geçmiş bulunur... 

Muhammed zamanı öylesine bir çağın belki ilk başlangıcını evren-

sel ö lçülerden Hicaz top lumunu dürterek verir. Bu yüzden Kur'an ve 

İslam hukukunun "Nef is" terb iyes ine girişi tesadüf sayı lmamalıdır. 

Nefis, kapital izm ve emperya l i zm ile batı top lumlar ında aralıklı 

pat lamalara girer. Doğu toplumlar ın ı Sovyet ler 'den başlayarak sardığı 

"tüket imler in marazi pat lamalar ından" ve bu uğurda "Duvar lar ın aşıl-

mas ından" bellidir. 

Muhammed ve Kur'an'ı uyaran olayların derinliği ve evrensel bo-

yutları bu derecededir; büyüklükler i buradan gelir. 

26- " M U H A M M E D SÛRESİ": 

Medine'ye hicretten sonra müs lüman çekirdeği gel işt ikçe iç çe-

lişkiler de gelişti. Peygamber bunları yakalay ıp teşhir etmekte yarar 

gördü: 

"C ihad" konusunda iki yüzlü korkaklara: 

20- "İnananlar, Cihad hakkında bir sûre indirilmeli değil miydi der-

ler. Fakat hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, 

kalplerinde hastalık bulunanların sana ölümden bayılıp düşen kimse-

nin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Onlara uygun olan: 

21- "İtaat etmek ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği za-

man, cihad isteklerinde Allah'a sadık kalsalardı, elbette kendileri için 

daha iyi olurdu." 

Kankardeşl ik ile Müs lüman dava kardeşliğini bütün leşt i remeyip 

kişi mülkünü ve benciliği öne çıkaranlara: 

22- "Demek işbaşına gelecek olsanız, yeryüzünde bozgunculuk 

yapacak, akrabalık bağlarını koparacaksınız." 

Kent, artık komün akrabal ık bağlarını geride bırakarak, medeniye-

te parça lanarak geçmekted i r zaten. Müslümanl ık bunu Kitaba bağlar. 

Bu geçişin teori ve pratiğini yapar. Fakat medeniyet in in uzun ömür lü 

olabi lmesini eski top lumcul gelenekler i , akrabal ık gibi, imece gibi-ze-

kat-oruç-faizin haraml ığ ı -hac-namaz gibi top lumcul gelenekler in fakir 

fukara ve halk yarar ına kamu malı yarar ına gel işt i rmek zorunda kalır. 

Çünkü henüz Komün'ün top lumcul özünü yit irmemiştir. Daha önem-

lisi bunu içine girdikleri medeniyet in mayası yapabi l i r lerse daha uzun 

ömürlü medeniyet kurabi leceklerini bilince yakın sezilerle yakalarlar. 

Bir yandan akrabal ık bağlarını bizzat bu uğurda kendileri çözerken, 

diğer yandan yine aynı amaç için korunmalar ı bu sezilerini açıklar. 



İnancı zayıf, canı ve malı kıymetl i lere: 

35- "Siz galip durumda iken gevşeyip barış istemeyin, Allah sizinle 

beraberdir. O sizin amellerinizi zayi etmeyecektir." 

38- "İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz ama içi-

nizden kimisi cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse, kendisine cimrilik 

eder. Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirecek olursanız 

yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar." 

Sanırsınız ki dava için her an can ve mal istenir. Hayır, A l lah ve 

Peygamber insanların taş ıyamayacaklar ı yükü omuzlara yük lemez: 

tersine verdiği pek çok, istediği sadece top lum yarar ına v icdan- inanç-

insaf, biraz da bağıştır: 

36- "Dünya hayatı, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer inanır, 

günah işlemekten korunursanız, size mükafatlarınızı verir ve sizden 

bütün mallarınızı istemez. 

37- "Eğer mallarınızı isteseydi de sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz ve 

bu kinlerinizi ortaya çıkarırdı." 

Ant ik sınıflı t op lumun (medeniyet in) 5-6 bin yıll ık gelişimi, kıtala-

rararası yayı l ımı ve bunların gelenekler le güney t icaret yolu üzerinde-

ki Hicaz top lumuna aktar ı lması, barbar top lum da olsa beyinleri böy-

le ince psikoloji leri çözümlemeye dek itiyor ve gel işt ir iyordu. "Al lah" 

binlerce yıldır diyalektik ağlarını kimseler in ummadığ ı ve beklemediği 

yerde ve zamanda yavaş ama sıkıca örmüş; önce bir tek Muhammed 

elçisiyle, sonra bütün Hicaz top lumuyla , Garb'ta Berberi ler ile, Şark'ta 

Türk ve Moğol lar la hiyerarşik olarak yüz lerce yıl İs lam medeniyet i 

biç iminde temsi l ederek kendisini evrensel ö lçülerde göstermek üzere 

hazırlanışını böyle yapıyordu. 

Modern çağda da farklı o lmadı, olmayacaktır-. Aynı temel lerden 

gelen kapital izm, kendisini ne kadar Kayseri l i 'nin eşeğine benzet ip 

süsleyip, alayıp pullasa, insanl ığa küheylan gibi satmaya kalksa da 

eşeğin eşekl ikten ç ıkamayış ı gibi, kapital izm de tefec i-bez i rgan te-

melli o lmaktan, ç ıkamaz; medeniyet i de antik medeniyet ler gidişi-

ne uymaktan kurtulamaz. Sadece ölçüler modern leşmiş; başkalaş ım 

hızları, ö lüm ve doğum biçimleri gelişmiştir. Temel, aynı üretici güçler 

dinamizmidir 

27- "RA'D SÛRESİ": 

Ra'd; gök gürül tüsü demektir. Gök gürültüsü (bu sürenin 13. aye-

tinde) Al lah' ı tesbih ettiği için bu adı almıştır: 

13- "Gökgürültüsü, övgüsüyle, melekler de korkusuyla O'nu tesbih 

ederler. Yıldırımlar gönderir de dilediğini çarpar. Allah'ın cezası pek 

zorlu olduğu halde, onlar hala O'nun hakkında tartışmaktadırlar." 



Kur'an'a göre ayetler sözlü ve sözsüz (Allah'ın) güçlü işaretleridir. 
Sözlü olanlar Peygamber lere gelen vahiylerdir. Sözsüz olanlar doğa 
olaylarıyla Al lah' ın kendisini hissett irmesi yorumlayış ıdır. Al lah: De-
termin izm, bilim yüklüdür. 

Yusuf sûresinin 105. ayet inde bu açıkça belirtilir: 
105- "Göklerde ve yerde nice ayetler var ki, onların yanından yüz-

lerini çevirerek geçerler." 

Peygambere vahyedi len ayetlere inanmıyorsanız doğadaki olayla-
ra-işaretlere bakın da Al lah' ın bir l iğini-yücel iğini anlayın demek iste-
mektedir, doğal olaylar da birer sözsüz ayettirler. 

Bu anlayış bile, Kur'an'ın (ve Muhammed' in) bi lg iye-bi l ime ne ka-
dar açık o lduğunu; dolayısıyla evr imci-tar ihsel determin izmi kavra-
maya ne kadar yatkın o lduğunu gösterir. Kur'an, evrimci ler gibi her-
şeyi diyalekt iğe bağ lamak yer ine Al lah'a bağlar. Bu da o aşamanın 
kaçını lmaz ifadesidir. 

Ra'd Sûresi de Muhammed ' in ve Kur'an'ın bilimi ve bilgiyi Al lah'a 
yak ışt ı rmasına belirgin örneklerdendir: 

2- "Allah o'dur ki gökleri görebileceğiniz bir direk olmadan yükselt-
ti. Arş'a egemen oldu. Güneşi ve Ay'ı kendi iradesine aldı. Bunların 
hepsi de belli bir süre için akıp giderler. Yaratma işini düzenler, ayet-
leri açıklar ki, Rabbimize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız." 

3- "Odur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. 
Bütün meyvelerden iki çift yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. 
Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır." 

Bu ve benzer ayetlerin sınırlarını aşan (şuuralt ı-sezi ötes inde bi-
limin ta kendis iymişçes ine) yorumlar, Muhammed-Kur ' an ve İslam 
dinini kurtarmak yer ine daha da batırıyor. Al lah'ı (dini) aşamanın va-
racağı traj ik sonuçlar ı (ver imsiz leşt iren sosyoloj ik ve psikolojik hasta-
lıkları ve didişmeler i) ş imdiden bize uyarıyor. 

Bu ve benzer ayet lerde, bilinçli bir fizik kanunu arayıp bulmak, 
elbette her türlü bil imsel keşfi Kur'an'a yakışt ırarak, bilimi Kur'an ve 
Al lah' ın (ve İslam'ın) güdümüne almak, dini bil imin altına ve egemen-
liğine düşü rmemek eği l imindendir. Bu davranış ve düşünce ler gerçe-
ğe aykırıdır; tarihsel determin izmin kaçını lmaz akışı ve evrimin kendi 
amacı evr imin kanunlar ının bilince çıkarı larak ihsan top lumunun bu 
kanunlara uyarak, mutluca yaşamasıdır-. 

Bu ayet lerde "c is imler aras ındaki itme ve çekme kanununa işa-
retler vard ı r " desek, o zaman aynı ayet lerdek i bi l ime aykırı görüş-
lerin sebebin i aç ık lamakta güç lük çeker saçmalar ız . Veya dut yemiş 
bülbül gibi susmak la işin iç inden s ıyr ı lab i leceğimiz i sanır ız. Ama ne 
zamana kadar? 

3- "O'dur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti, 
orada bütün meyvalardan iki çift yarattı.(...)" 



Yeryüzü, Muhammed zamanında düz bir tepsi gibi biliniyordu. O bilgi-

ler ışığında ayet bu şekli aldı: "Arzı uzattı" demek, kervanlarla her yana 

giden Arap bezirganları ve öyküleri içinde "yeryüzü gitgit bitmiyor" anla-

mına gelir. Bundan başka bu hangi bilimsel kanuna uydurulabilir. Ayrıca 

dağlar-ırmaklar yüzeysel bakılınca yani yer çekimi kanunu bil inmedikçe 

"sabit" sanılır. Oysa yer çekimine karşın magma tabakası üzerinde ken-

dince yüzer durur. Varlıklar meyvelerde iki çift değildir; her varlığın ayrı 

özelliklerde entite olduğu ortaya çıkmıştır. Kur'an bilim karşısında çok 

gerilerde kalmıştır. Ama kendi çağında bunları söyleyebilmek, şuuraltına 

bastırılmış bulunan bilimsel sezilerden kaynaklanır ve işler. Determinizm 

doğa ve insan olaylarını bir tek kanuna (evrime) bağlayarak izah etme 

eğilimi gösterir; ki bu da tarihsel determinizm icabıdır... 

Demek sübjekt i f kuruntular ile kalınırsa, iyi bir din savunucusu bile 

o lunamaz.. . 

Eğer Muhammed, günümüz din bilginleri veya dindar bi lg inler-mü-

cahidler gibi kuruntucu olsaydı hiçbir zaman İncil'i de, Tevrat' ı da aşıp 

Kur'an'ı yazd ı ramaz; ayetleri " i çgörü" ile h issedemezdi . 

O ayetlerin kendisine Al lah' ın melekleri taraf ından iletildiğini söy-

lese; melekler in adım başında insanları koruduğuna dair ayet lere 

geçmiş yorumlar yapsa da; daima gerçeklere ulaşmayı seviyor ve o 

yönde akıl yürütüyordu. Ayet ler in pekala " içgörü"den kaynaklandığ ın ı 

sezip söy leyebi lecek kadar dürüst cesur ve akıllıydı; melek mistisiz-

mine sarılıp şarlatanl ığı seçmedi: 

"De ki "Benim yolum budur, ben buna uymuş bulunanları içgörü 

üzerine çağırırım Allah'a, Allah kutsaldır, ben eş koşan kimselerden 

değilim." (Yusuf sûresi 108. Ayet) 

O da ima bi l inmez-mist ik-hurafe yandan sıyrılıp, bi l in ir-somut-akı l 

ve bilim yoluna i lerl iyordu. Kur'an ve hadisleri buna en güzel örnek-

tir. Al lah'ı bu denli b i l ime-diya lekt iğe-evr ime yaklaşt ı ran başka hiç bir 

Peygamber ç ıkamamışt ı r: 

39- "Allah dilediğini siler, dilediğini bırakıp bütün kitapların anası: 

Ana kitap yanındadır. "(Ra'dSûresi) 

Burada "Ana kitap O'nun yan ındad ı r " sözü; Al lah' ın bil im-bilgi sa-

hibi o luşunu belirten diğer birçok ayetten daha ileri, daha anlamlı ve 

tarihsel determin izmi-evr imi daha iyi an la tmaya-aç ık lamaya çalışan 

bir gayreti, Peygamber in ulaştığı bir sentezi belirtir. 

Doğanın ve top lumun temel inde yeralan atomcul-hücrec i l ve top-

lumcul kanunlar öyle zengin-üretken bir mekan izmadı r ki, daima ken-

di dengeler in i kurmak üzere ölümcül ve dirimcil çel işki lere girerek, 

evrimin en son en verimli halkası olan insanı, evr imin ustası yapmak 

üzere ilerler. Her i lerleyişte antik ve modern Peygamber veya önder-

lerde kitaplaşır. Yani biraz daha kendini insana tes l im eder. İnsan'ı 



kendisine yaklaştır ır; ne zaman ki insan evr imin bütün kanunlarını 

kavrayıp onlara uymayı top lumca, bütün insanlıkça başarır; evrim de 

o zaman "ana kitabının" hemen hemen tümünü demesek de ana kita-

bının temel mekanizmalar ın ı insana tesl im etmiş olacaktır-. 

"Ana kitap", burada anlaşı lacağı gibi doğanın ve top lumun temel 

kanunlarıdır-. 

Hz. Muhammed'e yakınları (Abdülazized Debbağ) sormuşlar: "Ana Ki-

tap kendisinin yanındadır"demek ne anlama gelir, diye. Peygamber bizzat 

şu tefsiri yapmıştır: "O'nun kadim: eskiden beri gelen ilmi asla şaşmaz." 

Top lumun ve doğanın temel inde "eskiden beri" bulunan ana ka-

nunlardır ve "Asla şaşmaz" onlar.... 

"Ana Kitap" birden insanlara kavratı lamaz; çağ-çağ-zaman-zaman, 

önemli çağ dönüşümler inde ana kitabın o temel kanunları insanlara 

yansıtılır, bil inçlere çıkartı l ır:" 

38- (...) her zamanın bir kitabı vardır." 

Muhammed "Son Peygamber", Kur'an "Son kitap" o lduğuna göre, 

"Ana Kitap" t amamlanmış mıdır? 

Kur'an, kutsal kitapların; Muhammed, kutsal Peygamber ler in so-

nuncusudur. Ama ne hadislerde, ne de Kur'an'da Al lah' ın Ana Kitabı-

nın sona erdiğine dair en ufak bir işaret yoktur. Olamazdı da. Çünkü 

Kur'an'a göre ayetler ikidir. Peygamberler, vahyedi len sözlü ayetler 

ve doğa olaylar ından al ınacak sözsüz ibretler, top lumsal ve doğal 

olaylar? Peygamber ler o lmasa da kutsal kitapların en sonuncusundan 

ve son Peygamber in had is ler inden-sünnet ler inden al ınacak derslerle 

yeni olaylara yeni yorumlar (içtihadlar) yapı labi lecek ve artık kutsal 

kitapları, bilim kitapları i lerletecek; Al lah' ın ana kitabına yani yeni 

olayların yo rumuna yaklaşı lacaktır. 

Bu noktada "içtihadı, yorum kapısını" kapamak Kur'an'a ve 

Muhammed 'e daha doğrusu Al lah'a (tarihsel akışa) ters düşmek olur-

du. Yorum kapısını açık tutmak, açıkça bizi Al lah' ın Ana Kitabı'na yani 

doğanın ve top lumun temel kanunlar ına ulaştırabi lecekti.. 

Nitekim içtihad, yorum kapısını kapatan İslâm yönet imler i 

Muhammed 'den sonra derebeyleş ip çökünleşmiş ler; yorum kapısını 

açık bırakan daha demokrat ik İslam yönet imler i ve mezhepler i altında 

doğa ve insan bilimleri gelişebilmiştir. 

İbni Haldun, bunun en büyük, en seçkin örneğidir: Al lah'ı bilimin 

önüne mistik bir engel olarak koymadan, top lumun gidiş kanunları-

na eği lerek yorum kapısını kapayan İslam tarihlerini şiddetle eleştir-

miş ve önemli kanunlara ulaşmıştır. 500 yıl önceden Marksizm'i ve 

Darvinizm'i müjdeleyen görüşler öne sürdüğü halde, Al lah (Din) bay-

rağı alt ında dövüşmeyi becermiştir... Çok büyük ibrettir... Bir de ate-

izmi tanrı tanımazl ığ ı maddeci poz diye kul lananlara bakıla!.. 



28- " B A K A R A SÛRESİ" 

286 Ayettir. Burada diğer sûrelerde yapt ığ ımız gibi anlaşı lması açık 
seçik olanları at layarak, an laş ı lmas ında zorluk olanlarını açıp yorum-
lamaya çal ışacağız. 

2- "İşte o kitap, kendisinde hiç şüphe yoktur; mûttakiler [korunu-
lan, sakını lanlar] için yol göstericidir." 

Kur'an, O'nu an lamaya yatkın, kendisini ve çevresini Al lah' ın (ta-
rihsel akışın, doğa ve top lum kanunlar ının akışının) O'na uyamamak 
korkusuyla, O'nun gazab ından korkanların, akılla şüphe edenler in ve 
koruyanların, korunanlar ın yo lunu aydınlatır-. 

Bu tür insanlar, top lumcu karakterli insanlardır ve ez i len-sömürü-
len insanlardır. 

3-4-5. ayetler de bu kimseleri ve onların bu özell iklerini anlatır-. 
6- "İnkâr edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar 

için birdir; onlar inanmazlar." 
Ve bu insanlar, "Mûttaki ler"dir. Yani "korunanlardır. Takva sahibi-

dirler. Yani A l lah ' tan, O'nun gazab ından korkmaya ve korunmaya yat-
kın, inançlı olanlardır. Ki onlar zamanla Tarihsel Determin izm yo luna 
safane bir şeki lde girebilirler. Al lah yo lunda savaşırlar. 

Tarihsel Determinizm' in, doğa ve insanın bütünlüklü gidiş inde bir 
elenen taraf, bir de dir i len-gel işen tarafı bulunur. Bu onun en yalın 
diyalektiğidir. Bu diyalekt ik çarp ışmadan daima yeni sentezler; yeni 
çağlar fışkırır-. 

İşte elenen tarafta bulunan insanlar, bulunduklar ı medeniyet ge-
r iz ler ine-paraya pula şöhrete-eğ lenceye-yoz laşmaya öyle saplanmış-
lardır ki, dir i leni-gel işeni asla d in lemez ler-görmez ler-an lamazlar . Di-
nlenin, gel işenin içinde daha çok bulunanlar, buna ihtiyaçları o lduğu 
için Tarihsel Determizmi (Allah'ı) en derin ve öngörülü anlamlar ıy la 
öğrenmeye ve ona uymaya çaba gösterirler. 

Ama bu kolay olmaz, insanlık genel olarak "yumurta kapıya gelin-
ce" kayıplara uğrayarak davranır. Çünkü elenen ile doğan çarpışarak 
gel iş irken, gündel ik çıkarlar s ıradan insanları daha çok etki leyip kendi 
cenderes ine alır. 

Bu yüzden iki yüzlü sahtekar l ık (oportünizm) sırat köprüsünün al-
t ında boylu boyunca uzanır. Apaç ık karşı ç ıkamayanlar, inanmış ve 
doğru yola girmiş görünmey i akıllıl ık sayarlar. 

İşte Bakara sûresinin 6 -7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28. ayetleri, e lenenlere kapılıp inkar edenleri 
dirilenler, içinde bulunup uyum yapmaya çabalayanlar ı . . . ve iki yüzlü 
oportünist ler i ve durumlar ın ı özetler. 

Örnek: 
17- "Onların durumu tıpkı şuna benzer ki (aydınlanmak için) bir ateş 

yakmak istedi. (Ateş) çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların 
nurunu giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı, artık görmezler." 
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Burada ateş, İnsanlığın her medeniyet içinde yaşanan ve ona bata-
rak yaşanan yanıdır. Yani gündel ik çıkarlardır. Gündel ik çıkarlara bata-
rak yaşayanlar ın ne geçmişi, ne de geleceği görmesi olanaksız kalır-. 

"Allah onların nurunu giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı, 
artık görmezler." 

Burada "Nûr": Her insanda bulunan özgür-paylaşımcı-kol lektif- insa-
ni karakter anlamına gelir. İnsanın nuru, O'nun bu insani manevi özel-
likleridir. Elenen, yana yatan insanlara bu yüzden; yüzlerinde hiç nur 
kalmamış, deriz. Kollektif insancı l-sevecen insanlara da: "yüzünden nur 
saçıl ıyor" deriz. "Peygamber yüzlü" demek "Nur saçan" da demektir. 

"Nursuzdur" demek: Geçmiş inden de geleceğinden de ışık a lamayan 
demektir. Ki tam da günümüzdeki elenen yanlar ımıza denk düşer... 

Kur'ânın diyalektiği buradadır: Herşeyi zıddıyla koyma eği l imin-
dedir: "Mesân iy " [tekrarlanan]dir. 

27- "Onlar ki söz verip ağlandıktan sonra Allah'a birleştirilmesini 
emrettiği şeyi (iman ve akrabalık bağlarını) keserler ve yeryüzünde 
bozgunculuk yaparlar; işte ziyana uğrayanlar onlardır." 

Komün: Kandaş akrabal ık düzeni parçalanarak medeniyete (sınıf-
lı top luma) çözüldükçe, tefeci bezirganlar bu parçalanışı derinleşti-
rip kesinleştirirler ve bundan kazançlarını azgınlaşt ır ır lar ki, o zaman 
dinleri imanları "kâr" olur. İnsanl ığa maneviyata ve Al laha uymamak 
biricik özell ikleri olur. En büyük zarar ve günah budur. Onlar "bozgun-
cular" dırlar ve gerçekte hem insanlığın, hem de kendilerinin zararına 
sebeb olurlar. Çünkü artık komünün "akrabal ık bağlar ı-kankardeşl ik-
kol lekt iv izm" yi tiril ip-parçalanır. 

28- "Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O sizi diriltti; 
yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O'na döndürüleceksiniz." 

Ant ik tarihte her medeniyet, sosyal devr im yaratamadığ ı için çü-
rüyüp ölüyordu. Dışarıdan gelen taze barbar akınları, bu ölen mede-
niyetleri ya kesip atıyor yer ine yeni medeniyet i kuruyordu, ya da ölen 
medeniyet i yen iden diril işe, rönesansa uğrat ıyordu. Her iki durumda 
da ö lmek ve yen iden dir i lmek vardı. Peygamber ler binlerce yıldır te-
kerrür eden bu gidişi akli ve nakli b i lg i lerden-gelenek görenek lerden 
öğrenip kavramışlardı. 

Hz. Muhammed 'e kadar bir ikerek ulaşan bu bilgiler, Kur'an'da en 
yüksek Al lah (ve cennet -cehennem) sentezine ulaştı. 

"Siz ölüler idiniz, o sizi diriltti, yine öldürecek, yine diriltecek." 
Bu buyruk, antik tar ihteki medeniyet ler in ölüp, dir i l iş i lerinden, do-

layısıyla komünalar ın parça lanarak medeniyete geçiş ler inden al ınan 
derslerle sentezlenmişt ir. Kur'anın yazı ldığı s ıralarda da bu medeniyet 
batış-çıkışları o lduğu gibi, bizzat Arap top lumu da bu ölüş ve diriliş 
içindedir. 

"Sonra O'na döndürüleceksiniz" buyruğu ise, tarihsel devr imler in 
veya bu ölüş-dir i l iş lerin de bir sonu o lduğunu sezer sezdirir. 



Her şey aslına varır: Komüna 'dan kalkan top lumsal gel işim, sınıflı 

top lum ateşinden geçerek bu kez herşeyi bilince ç ıkarmış olarak ken-

disini yen iden üretecektir. O zaman evrimin en yüksek sentezi olan 

bu aşamada insanlık, hem doğayı, hem kendisini o temel lere uygunca 

yeniden üreterek onaracak ve geliştirecektir. 

"Sonra O'na döndürüleceksiniz": Tarihsel Determizmin bu akışını, 

Ant ik Tarihin binlerce yıllık birikimle en yüksek tepes inden bakarak 

sezmekten kaynaklanan bir buyruktur... Çünkü Muhammed, en son 

Peygamberdir. Bunun anlamı şudur: Art ık yeryüzünde kent kuracak 

(kentten) medeniyete geçecek barbar insanı ka lmayacak kertede 

barbarlar (Komün'ün kentten geçiş aşaması) tüket i lmiş, medeniyete 

çözülmüştür. Bu 5000 yı ldan fazla bir b ir ik imden sonra oluşmuştur. Ve 

Ant ik Tarihin bu açıdan zirvesi sayılır. Hz. Muhammed bunu sezerek 

"Ben son Peygamber im" öngürüsünde bulunmuştur. 

Tabi Ant ik Tarih bitmez; bundan sonra göçebe barbarlar ın mede-

niyetlere akınları ve medeniyet dirilişleri sökün eder: Selçuklular, Os-

manlılar, Ruslar; Avrupa 'da Normanlar... Asya 'da Moğol lar-Babürler... 

Ant ik Tarih' in bu dönemi, hep eski Kent'ten geçiş yapan mede-

niyetlerin yen iden dirilişi (rönesansı) an lamında bir i lerleme olduğu 

için; Kent'ten son geçiş yapan (Mekke-Med ine 'den çıkan) Arap- İs lam 

medeniyet in in yarattığı Kur'an prensipleri ve Hz. Muhammed de, an-

cak en çok bilinen Şiilik -Alevi l ik gibi tar ikat lar la 12 İmam-Hac ı Bek-

taş-Şeyh Bedrettin gibi l iderlerle rönesansa uğratı labilmiştir. Kur'an 

ve son Peygamber baki kalmıştır-. 

Bu açıdan Hz. Muammed' in ve Kur'an'ın geldiği çağ: Ant ik Tarihin 

Tefec i-Bez irgan medeniyet ler in in evrensel aşamas ına geçiş çağıdır ve 

orijinal medeniyet ler in en yüksek zirvesidir. O zirvede (Güney Ticaret 

Yol lar ında) yükse len Hz. Muhammed ve Kur'an bu açıdan daha derin-

likli yo rumlanmay ı hakeder.... 

25- "Müjdele! İnanarak yararlı iş görenleri, altından ırmaklar akan 

Cennetler onlarındır, ordaki yemişlerden yediklerinde, diyeler ki "bu 

önceden yediğimiz gibidir" benzerleri verilir, temiz işler alırlar, orada 

sonsuz kalırlar." 

Cennet ve cehennem; kutsal kitaplarda ve Peygamberlerde ve ge-

lenek göreneklerde anlatılan; ibret alınan cennet ve cehennem şudur: 

Komüncül yaşam zamanı herkes kankardeştir. Kollektif paylaşım, 

sevgi herşeyi cennet haline getirir. Kankardeş l iğ in-pay laşman ın-sev-

ginin yit ir i lmesi, ya lan-do lan-h i le düşmanl ık lar ı yaratan kişi mülki-

yetinin araya girmesi ve kankardeşl iğ i tuz-buz etmesi, komün insa-

nına cehennem gibi gelir. Yaşadık lar ı doğa, güzel l ik ler le dolu bakir 

olsa bile, sevgiyi pay laşmayı , kankardeşl iğ i yit iren insana cennet gibi 

doğa bile dar gelir; cehennem olur. Ama bir de Arap atalarının ilk 



cennetler i olan Fırat-Dicle'nin bol su lu-ver iml i -yemyeş i l a lan lar ından, 

medeniyet in hayatı cehenneme çeviren iç ve dış sınıf savaşları yü-

zünden güneyin çöl lerine kaçıp göçmeler i buna eklenince, cennet ve 

cehennem fikri Arap top lumunda giderek mitoloj i leşerek yerleşir. Bu 

yüzden cennet, gerçekte komün yaşamı; cehennem, medeniyet in sı-

nıflı top lumu olarak düşünülmel id ir . Kur'an'da tümlük içinde bakıl ınca 

bu yorum yerli yerine oturur... 

35- "Biz de dedik: "Ey Adem, cennet içine oturasın eşinle, bol bol 

yeyin istediğiniz şeylerden, yalnız şu ağaca yaklaşmayınız günaha 

girersiniz." 

36- "Hemen şeytan onların kaydırdı ayaklarını, oldukları halden 

(cennetten) uzaklaştırdı, biz de dedik onlara 'Aşağıya ininiz, düşman-

sınız artık birbirinize, bir zamana değin yeryüzünde sizin için, durakla, 

metah bulunur.'" 

Kur'an, gelenek görenekle bilinen Adem ile Havva öyküsünü kısa-

ca geçer. Dersleri üzerinde durur. 

Adem ile Havva (Arap ataları) medeniyet (sınıflı top lum) meyvesi-

ni şeytana (tefec i-bezirgana) uyup yer yemez, kendilerini cennetten 

(komüncül top lumun mutlu yaşamından) sınıflı top lumun cehennem-

cil yaşamına kovulmuş bulurlar. 

Ve bundan sonra, yani Semit ler in medeniyete (sınıflı top luma) ge-

çişlerinden sonra; her barbar kavminin medeniyete geçişinde; her iri-

li-ufaklı tarihsel devr im sırasında, bir Peygamber (kent kurucu mede-

niyete geçişi sağlayan öncü-l ider) çıkar. Al lah (Tarihsel Determinizm ) 

taraf ından fikirleriyle yaratılır; 

38- "Dedik ki: "Sizin hepiniz, buradan inin, benden size, bir kı-

lavuz gelince, doğru yola kim uyarsa, onlara ne korku var ne de 

kaygılanırlar." 

81- "Kötülük yapıp kötülüğe bürünenler cehennemliktirler. Orada 

sonsuz kalırlar." 

82- "İnanmış bulunarak, yararlı iş görenler, onlar cennetliktirler, 

orada sonsuz kalırlar." 

Kur'an, kendinden önceki kitaplardan (ve Peygamber lerden) farklı 

olarak; daha der in l ik l i -kapsaml ı-keskin, aynı zamanda hoşgörülü ola-

rak; hep komün ge lenek-görenekler i ile medeniyet i (sınıflı top lumu) 

sentez leşt i rmek üzerinde durur. Çünkü gidiş: Komün'ün medeniyete 

(sınıflı top luma) çözülüşü tarihinin, kentlerden geçiş aşamasın ın en 

sonuncusudur. 

Medeniyete iyice batmış olanlar, insanın o ilk çekirdeğinden; kollek-

tif mut lu luktan-kardeş l ik ten-dürüst lükten-aşktan iyice uzaklaşmalar 

ve komün ile çözüldüğü sınıflı top lumun sentezini bile yapmaktan uzak 

düşerler. Giderek sınıflı top lumun batağına iyice batarlar. Bu Komün'ün 



mutlu kankardeş insanına cehennem azabıdır. Bu yüzden Kur'an hep 
şunu şiddetle uyarır: Bunlar "orada (cehennemde) sonsuz kalırlar." 

Tam tersini (diyalektiği) de yakalar; İnsanlığı içinde duyan komün 
gelenek görenekl i olanlar ve medeniyet le sentez yapma akıll ığını gös-
terenler "cennetl iktir ler, orada sonsuz kal ır lar" 

Ant ik tarihte ve modern tarihte (kapita l izmde) yani topyekün sınıf-
lı top lumda; şüphesiz ki ne komüncül ge lenek görenekler in cennetci l 
mutluluğu, ne de sınıflı top lumun cehennemci l mutsuz luğu "sonsuz" 
değildir. Medeniyet ler komüncül akınlarla çökerken, medeniyete gi-
ren-çözülen komünalar da aynı mutluluğu ve mutsuz luğu yaşarlar. 

Fakat bugün bir gerçek ortaya çıkmıştır. Mutlu insan; doğanın ve 
top lumun gidiş kanunlarını bilince çıkarıp, o kanunlar ın dengesini için-
de kurabi len insandır. Ve bu ancak tüm insanlığın topyekun, o dengeyi 
her kişide ve top lumda bilinçle kurabi lmesine sıkı sıkıya bağlıdır-. 

Ancak yine de bu gidiş hiyerarşik olarak kişi kişi-parça parça olur 
ve böyle olacaktır. Çünkü yeryüzü ve insanlık bir makastan çıkmış gibi 
eşit gel iş ime sahip değildir. Bu yüzden doğa ve insanın dengesini şu 
veya bu ölçüde kendi içinde kurabi len kişi ve top lumlar mutluluğu da 
o ölçüde kendi içlerinde kurabilirler. 

Kur'an (ve Peygamber i) bunu yaşayarak görmüş ve sezmiştir. Bi-
linçli ve güçlü olanlar; medeniyet in sunduğu, doğa ve insan dengesini 
ö lüm-dir im kertesinde bozan bireysel leşt ir i lmiş tüket im top lumundan 
büyük bir azimle kaçabil ir ler ve kendi iç dengeler in i kurarak, bu den-
gelerini doğa ve top luma yansıtarak, part i leşip-cepheleşebi l i r ler. 

Bu noktada arada kal ınamaz. Cennet ile cehennem veya yaşam ile 
ö lüm gibi bir seçenekt i r bu. 

Hz. Muhammed zaman ında kent kuracak barbar (komün) insanı 
kalmadığı için, kentten ç ıkma tarihsel devr imler in ve medeniyet ler in 
sonu gelmiş, tefeci, bezirgan medeniyet ler in evrensel çağına s ıçrama 
eşiğine gelinmiştir. 

Bu yüzden, Kur'an'ın ve Hz. Muhammed ' in buyruklar ı ve sezileri 
günümüze uygun düşer. 

Toplumun gidişindeki sıçramalar, açı l ıp-kapanarak gelişen (kendini 
yeniden üreten) bir yay gibidir. Başkalaşan hep aynı temel ler in yeni-
den üretimi olduğu için, tarihsel paralellikler ve kişilikler, benzer olaylar 
içinde benzer sentezleri, ilkelden bilimsele doğru gel işt irmek durumuna 
girerler. Günümüzde herşeyin Kur'an'da ve Hz. Muhammed'de bulun-
duğunu ısrarla söyleyen skolastiklerin bu açıdan haklı ve hoşgörülebi-
lecek yanları budur ancak artık Kur'an'ı bıraktık, Marks-Engels' ler in yo-
rumları bile günümüzü açık lamaya yetemiyor. Mesele doğa ve insanın 
tarihsel bütünlüğünü kurabi lmekte, somutça aydınlatabilmektedir... 

111- "Dediler ki: 'Ya Hıristiyan, ya da Yahudi olmadan, cennete gi-

rilemez!' Bu onların kuruntusu. 'Gerçekseniz getirin belgenizi' diyesin 

sen onlara." 
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Gerçek Tarihsel Maddeci l ik, daima, skolast ik ve metafiz ik düşün-

ce-davranış lara karşı her an savaş ve rmek sûretiyle gelişebilmiştir. 

Başka tür lüsü o lamadı-o lamıyor. Bu, ö lümlerden beter maddi ve ma-

nevi acıları göze a lmakla yürüyebi ld i . Sınıflı top lum gerizleri her yanı 

boğdukça başka türlü yol da gözükmüyor. 

Kur'an ve Hz. Muhammed de kendince kendinden önceki skolas-

tiklere karşı savaş vererek gel işmek zorunda kalır. 

Ne Yahudi l ik, ne de Hıristiyanlık, gel işen yeni Güney Ticaret Yolu 

üzerindeki bedevi ler in orijinal medeniyet kurarak evrensel bezirgan-

lığın temel ler in i atabi leceğini kavrayamaz. Çünkü kendileri çoktan 

beridir, Fi l ist in'de medeniyet gerizleri içinde çökkünleşmiş lerd i r; yeni 

koşullar önünde, daha doğrusu şafağı söken yeni bir çağın koşulları 

önünde skolast ik kalırlar. 

Bu yüzden Kur'an ve Muhammed onlara karşı dolaylı bir savaş 

verirken, doğrudan doğruya Hz. İbrahim geleneğine sarılır. Ortada bir 

yol tutarak Musa ve İsa öğreti lerini saf dışı bırakır: 

135- "Onlar derler ki: 'Ya Yahudi olunuz, ya da Hristiyan, doğru 

yolu bulursunuz'sen de diyesin ki: 'Doğru yol, İslâm olan İbrahim'in 

yoludur', İbrahim (Allah'a) eş koşanlardan değildir." 

Hz. İbrahim Peygamber, Arap atasıdır, en eskidir. Medeniyet cehen-

neminden kaçıp kurtularak, Filistin'e ve Mısır'a, Mekke'ye kadar iner. Gö-

çebe geleneklidir. Medeniyete karşı saf komün insan özelliklerini sonuna 

dek korur: Sınıflı toplumun cehennemci l ateşini gülbahçesine çeviren 

olumluluğu; mitolojideki cenneti budur. O cehennemin tek çıkışıdır... 

Ayını göçebe ve kent komünasın ın özgür top lumcu insan özellik-

lerini taş ıyan Muhammed 'e , yozlaşt ır ı lmış Musa-İsa öğreti leri yer ine 

saf-temiz İbrahim geleneği daha yakın gelir. 

136- "Bizler Allah'a, Allah'ın bizlere gönderdiğine: 'İbrahim'e, 

İsmail'e İshak'a, Yakup'a, Yakupoğulları'na Musa'ya, İsa'ya gelmiş 

olana, Tanrıları katından Peygamberlere gelenlere inanmışız, biz bun-

ların içinden hiçbirini ayırt etmeyiz, bunlara inanan İslamız'deyin." 

" İs lâmız" derken, kesince, herşeye karşın İbrahim ge leneğine bağ-

lılığını bildirir... Ve yozlaşt ıranlar ı ası l lar ından ayırır: 

145- "Kitaplı olanlara (Yahudi ve Hiristayanlara) açsan bütün bel-

geleri, yine senin kıblene uymazlar onlar, sen de onlarınkine uyucu 

değilsindir, onlar da birbirinin uymazlar kıblesine, sana bilgi geldikten 

sonra onların havasına uyacak olsan, zalimlerden olursun." 

Araplar ın yeni orijinal bir medeniyet kurmaya aday o lduğunu ve 

yoz laşmış-çökmüş Yahudi ve Hristiyan medeniyet ler in i-art ık lar ın ı 

ezip geçeceğini kuvvetle sezer. Onlara "seç i lmiş" olduklarını bildirir 

ve İbrahim' in kurduğu Kâbe'yi yön olarak gösterir, kendisinin de bu 

yüksel iş in önderi o lduğunu y ı lmadan tekrarlar. 



143- "İnsanlara tanık olmak üzere biz sizleri seçme ümmet ya-

rattık, Peygamber de size tanık olur, sana uyanlarla, geri dönen-

leri bilmemiz için, yöneldiğin kıbleyi, sana kıble kılmışız, bu ancak 

Allah'ın doğru yolunda olmayanlar için ağır bir iştir. Allah acır insan-

lara, Allah esirger." 

O günkü Arap Top lumu, Mekke'nin zengin tefeci bezirganları sayıl-

mazsa, Medine'nin daha fakir bezirganları, topraklar ın ı-mal lar ın ı tefe-

c i-bezirganlara kaptırmış komün gelenekl i yoksul köylü ve esnaflar ve 

bedeviler: Göçebe barbarlar toplumudur. 

Yani Mekke zenginler i , kankardeş Arap top lumuyla kuşatı lmışlar-

dır. Kur'an ve Muhammed bu çelişkiyi çok iyi kavrar ve değerlendirir. 

Gidişin medeniyete geçiş o lduğunu sezer ve daima kuracağı İslam 

medeniyet in in kendis inden önce kurulmuş ve yoz laşmay la çökmüş 

medeniyet örnekleri gibi çökmemes i için top lumcul geleneklere sıkıca 

sarılır ve daima bunu öğütler: 

174- "Allah'ın indirdiği kitaptan gizleyenler, en kötü bir çıkara onu 

değişenler ancak, karınlarına ateş dolduruyorlar, kıyamette onlarla 

Allah konuşmayacak, günahları arınmaz, onlar için acı azap var." 

Komün'ün doğru luğunu, kankardeşl iğ in i- iy i l iksever l iğ in i-doğa ve 

top lum sever l iğ in i-ko l lekt iv izmini-çocuk ve geleceksever l iğ in i , "en 

kötü ç ıkara" yani medeniyet in kişi mülküne değişenler le "Allah ko-

nuşmayacak", onların "günahlar ı ar ınmaz". 

Gerçekten de medeniyete aşırıca batanların sonu "ölüm"dür. Kro-

nik veya Akut ölüm! Çünkü artık Batı Medeniyet i zehirli tüket im he-

vesleriyle insanını öldürüyor. Hastal ıkların, toplumlar ın parçalanıp 

ruhsal hastal ıkların herkese yaygın laşması; mutluluklar ın o kişilerde 

geri dönmemeces ine umutları bile alıp götürmesi bunun en açık (her-

kesçe görü lmeye başlanan) belgesidir. 

179- "Sizin için ey akılı olanlar! Kısasta dirlik var, umulur ki sakı-

nasınız" 

İnsanlığın ilkel komün kol lekt iv izmi-sevgis i -saygıs ı -kankardeş l i -

ğiyle; medeniyet in her türlü yozlaştır ıcı ve öldürücü gidişini daima-

her saniye karşılaştırıp ders a lmakta (kısasta) yaşamcı l "dirlik var". 

264- "Ey inanmış olanlar! Mallarınızı gösteriş yolunda harca-

mayınız... " 

Doğa ve toplum kendi kanunlarına uygunca: Planla hesapla üretilip 

tüket i lmezse, ölümcül yokoluşlar la dirimcil uyanışlar kaçını lmaz olur. 

275- "Faiz yiyen kimseler, ancak Şeytan eliyle çarpılmışa dönerler, 

bu onların: "Faiz alışveriş gibidir" demiş olmalarından, Allah alışverişi 

helal kılmıştır, Faizi haram, bir kimse tanrısı katından öğüt gelince, 

faizi bırakırsa, geçmiş olan geçmiştir, işini Allah yapar, kim ki yine 

dönerse işte bunlar cehennemlik, orda sonsuz kalırlar." 



Antik tarih toplum biçimlerinin ekonomi temeli toprağa (ziraat ve es-

naflığa) dayanır. Ama Ticaret; antik medeniyetler, Fırat-Dicle boylarından 

tüm yeryüzüne yayıldıkça, en gözde ekonomi biçimi olarak öne çıkmıştır-. 

İslam medeniyeti zamanı, bu gelişimin 5000 yıldan aşırı birikmiş olduğu 

ve yeryüzündeki Orta-Kuzey ve Güney Ticaret yollarının bütünleştiril-

mesi (evrensel) çağının açılma aşamasının kapıyı çalmış bulunduğu için, 

ticaret ve faizi daha katmerleşip öne çıkmış; temeldeki toprak ekonomi-

sini unutturmuştur; hele Arabistan çöllerinde bu tümden geçerlidir. 

Bu yüzden Kur'an ve Hz. Muhammed da ima alış-verişi: Ticaret i 

insanlığa yararlı, hak ve adaletli yap ı lmak şartıyla "Helâ l" kılar. Ama 

"Faiz" kesinlikle "Haram"dır. Son veda nutkunda bile özell ikle üzerine 

basarak "Faiz ayaklar ımın a l t ındadır" buyurur. Çünkü faiz ve günü-

müzdeki biçimleriyle kumar oyunlar ı , hazır yeyici l ik le toplumlar ı çürü-

tür, doğaya, insanın gidiş kanunlar ına süratle yabancı laşt ı r ıp yozlaşt ı-

rır; üret im ve üreyimi sekteye uğratır-. 

29- "AL-İ İMRAN SÛRESİ": 

Kimi ayetler, determin izmi somutça kavrayamadığ ı ö lçüde soyut 

kalırlar. Ama genel l ik le bu ayetler, Al lah' ın herşeyde saklı olan bilimi, 

insanlığa; bütün soyut luklar ına, o lgunlaşt ı r ı lmamış halleriyle olsun 

uyarmak için bildirirler. Kimiler iyse kesin: "Muhkem"dir . 

Kur'an Tefsir' leri buradan çıkar ve farklılaşır. Ant ik ve Modern mü-

nafıklar bu boşluklardan girip parazit yaratır lar; oysa aklın yolu birdir. 

Medine ayetleri bunları şöyle azarlar: 

7- " O'nun bazı ayetleri muhkemdir bunlar kitabın anasıdır. 

Diğerleri de birbirlerine benzer, (anlamları muğlak fakat zengindir). 

Kalplerinde eğrilik olanlar, Fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumla-

mak için onun benzer ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun anlamı-

nı Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenler: "O'na inandık, 

hepsi Rabbimiz katındandır" derler. Sağduyu sahiplerinden başkası 

düşünüp öğüt almaz." 

Kur'an ve Peygamber i , el inden gelmediğin i bile yapmak isterce 

determinizmi yans ı tmaya çalışır-. Doğanın ve top lumun bütünlüğü-

nü kendince kurarak, Al lah' ın veya gidişin monizmini, biricikliğini ve 

muhteşeml iğ in i , yücel iğini aç ık lama- ispat etme yeteneği gösterir. 

5- "Yerde ve gökte hiçbirşey Allah 'a gizli değil." 

6- "Ana rahminde size istediği biçimde, surat veren işte odur, on-

dan özge Tanrı yok, o azizdir o bilgedir." 

Bu doğadan ve insandan, onların gid iş inden ayrı soyut lanmış, gü-

nümüz bezirganlar ının Al lah' ı gibi bir Al lah değil, ters ine alabi ld iğine 

gerçekler içinde, doğa ve insan için ç ırpınan bir Allah'tır. Din bezir-



ganları ceplerini do ldurup sırça köşkler inde karunlaşırlar, Al lah' ı da 
olabi ldiğince tan ınmaz hale getirip "Komon iz " düşmanı yaparlar. Bi-
ricik savaşları: Kâr ve devrimci düşmanlığıdır-. O şarlatanl ık lar evrim-
ci hiçbir bilim sahibini dost tu tamayacak kertede korkak-ikiyüzlü ve 
emperyal ist uşakl ığına gönül vermiş dar görüşlülerdir. Fakir-Fukara 
İslam çocukları, imam hatip mektepler inde Marksizmi de Darvinizmi 
de tartışıyorlar, gerçekler in inatçılığı bir gün o genç maşaları tutan 
elleri yakmaz mı sanı l ıyor? 

13- "Karşılaşan iki bölük işinde sizin için alınacak ibret var, bir 
bölüğü allan için savaşır, bir bölüğü kafirdir, kafirler onları gözleriyle 
iki katlı görürler, Allah yardım eder dilediğine, bunda nice ibret var iç 
görüşü olanlara." 

Peygamberce Al laha inanmak, tarihsel determin izmin yücel iğini 
sezmekle birdir. Ve O'nu sezenler asl ında evr imin o yüce çelişkiler 
bütünlüğünü bedeninde ve ruhunda daha çok taşıdıkları için sezer-
ler. Bunlar bütün tarih boyunca hep komün gelenekler i canlı insanlar 
olmuşlardır. Bu aynı zamanda, komüncül güç ile medeniyet ler güreşi 
çelişkilerini içlerinde senteze varmak üzere en çok taşıyan kollektif 
insan gücü demektir. Bu yüzden, ya lan-dolan-k iş i mülkiyeti çıkarcıl ı-
ğına; yani tek yanlı medeniyet batağına batmış insanlar kalabal ığına 
kıyasla, sayıları az olsa da kaliteleri üstün olduğu için, karşı tarafın 
gözünde daha güçlü görünürler. Bu yüzden her sosyal-kiş isel müca-
delede sayı kalitenin yan ında önemsiz kalmıştır. Veya her zaman ikin-
cil üçüncül önem taşır. Yeter ki de termin i zme inanca su kat ı lmamış 
olsun; inanç kişi ve top lumdan madd i -manev i çıkarları sonuna dek 
kovar veya daima kollektifleştirir. 

14- "Kadınlar, oğullar, çekilerle toplanmış altın, gümüş, belgeli at-
lar, davarlar, ekin gibi şeylerin hoş geliyor insanlara sevgisi, dünya 
dirliğinin malıdır bunlar. En güzel barınak Allah katıdır." 

15- "Sen onlara diyesin ki "bunlardan daha hayırlısını size salık 
vereyim mi? Tanrıları katında altından ırmaklar akan cennetler sa-
kınanlara hazırlanmıştır, orda sonsuz kalırlar, temiz eşler de vardır, 
Allah'tan hoş mutluluk da var, Allah görür kullarını?" 

Kur'an ve Hz. Muhammed, da ima, barbar lar la-medeniyet ler gü-
reşinde komüncül gelenekler i koruyarak medeniyete geçişin yol larını 
prens ip leşt i rmeye çal ış ırken, temel olarak (en içten duygu düşünce-
inanış ve davranış lar ını) hep komüncül düzenden (manevi-kol lekt i f 
değer lerden) yana geliştirmiştir. 

Kur'an ve Peygamberi bunu sıradan her insan için yaparken aslında 
gönlü daha fazla maneviyattan ve kol lekt ivizmden yanadır. Bu yüzden 
medeniyete (kişi mülküne) geçişi kurallaştırırken bile, kişi mülkünü hep 
"dünya metaı" "geçici geç im" olarak kötüler. Ve kol lektivizm ile doğa-
nın en güzel, en eski bakir halini (yani Arap top lumunun şuuralt ında-



ki Fırat-Dicle cennet boylarını) cennet vaadi ile hatırlatır. Medeniyetin 
(sınıflı top lumun) da geçici o lduğunu en içten ve en yoğun bir şekilde 
sezer. Çünkü Muhammed, kentten gelme medeniyetler in en sonuncusu 
olarak, evrensel bezirganlığın açılışını ve çöküşünü-çürüyüşünü çevre-
deki İran-Bizans medeniyet ler inden sezer. Bu durumda içinde yaşattığı 
temiz komüna ruhunun ve sevdiği temiz-bakir doğa parçalarının biricik 
sahibi barınak olduğunu içtenlikle yakalar ve onlara sarılır. Çünkü o, 
Tarihsel Determinizmin o gün için en yüksek yansıması (elçisi)dir... 

103- "Hepiniz de Allah'ın yoluna (ipine) sarılasınız, bölük bölük 
olmayın, Allah'ın size olan nimetini anınız, sizler birbirinize düşman-
dınız, Allah'ın nimetiyle gönüller birleşerek kardeş oldunuz, ateşli bir 
uçurumun kıyısındaydınız... Umut olunur ki doğru yolu bulursunuz." 

Başka kent medeniyet ler inde görü ldüğü gibi, kent içinde zengin-
fak i r -yanaşma-köy lü-esnaf barbar (bedevi) ayırdları başlamıştır. Hat-
ta tefeci bezirganl ıkta bö lünme had safhaya çıkmıştır-. Ayr ıca çevre 
kentler ve barbarlar arasında da, içinde de, çelişkiler lokal ö lçülerde 
de olsa f ırt ınalaşmaktadır. 

Kur'an ve Peygamberi bu çözülüşe bir medeniyet (konfederasyon) 
sentezi getirir. Bütün çıkarlar uzlaştırılır. Ancak yeni doğacak olan ori-
j inal kentler birliğinin yine bir tek ortak düşmanı vardır: Kişi mülkiyeti 
çıkarları; medeniyet i içinden çürütüp mahşer leşt i r ip çökkünleşt i recek 
olan bu gidiştir. Kur'an ve Peygamber i ve tek panzehir olarak yine ko-
münadan örnek aldığı, kol lekt iv izmi- insani (manevi) değerleri prensip 
edinir. Hele faiz bir numaral ı düşmanıdır. 

130- "Ey inanmış olanlar! Kat kat arttırarak faiz yemeyin, Allah'tan 
sakınınız, ola ki kurtulasınız." 

Toplumdaki iyilerle kötüler gibi ilkel bir dövüş gibi duran olayı, kişi 
mülkiyeti ve kol lektivizm arasında olan büyük dövüş olarak sezer: 
İnanmış lara se leks iyonda güç verir: 

139- "Gevşemeyin, kaygılanmayın, eğer siz inanmışsanız onlardan 
çok üstünsünüz." 

140- "Eğer siz yaralandıysanız, onlar da yaralandılar, Allah kimin 
inandığını bilmek için sizlerden tanıklar edinmek için, biz bu günleri 
insanlar arasında nöbetle döndürürüz, Allah zalimleri sevmez." 

141- "Ve inananları iyice özleştirmek, kafirleri de. 

7000 yıllık sınıflı top lum tarihi, insanlık tar ihinde (en az 700 bin 
yıllık komün tarihin yanında) yüzde bir bile değildir. Teknik kalitesi 
o lağanüstü yükse lmiş olduğu için komüncül toplumlar ı hızla sosyal 
sınıflara ve zümrelere dek parçalayabi lmiştir. Ama son duruşmada or-
taya çıkan çıplak gerçek şudur ki: İnsanl ık tarihi hep Komün'ün par-
ça lanma tarihi o lurken, sadece ve sadece komünün temel inde yeralan 
kanunlar ının icabı olarak komünü daha modern biçimde yeniden ve 
yeniden üretmek üzere sınıflı top lum ibretine ve berzahına girmiştir. 



Yani komün parçalanırken, yok o lmak şöyle dursun, kendisini bi-

lince ç ıkararak kendi kanunlarını güdümünde evrensel biçimde yeni-

den modernleşt i rerek üretir. Çünkü insanlık üretici güçler temel inden 

kalkarak, O'nun mekan izmas ıy la ilerler... 

Kur'an ve Peygamberi bu gerçeği elbette bugünkü bil imlerin ışı-

ğında yaka layamaz. Ancak Kur'an ve Peygamber, top lumsal ve do-

ğal gidişin yansıdığı en kritik moment te çıkmış yorumlar ve elçilerdir, 

bundan ötürü bunları içlerinde duyar ve yansıtırlar... Ve bu yüzden 

sonsuz anlayışl ı ve merhametl id ir ler: 

159- "Senin onlara karşı yumuşak bulunmaklığın, Allah katından 

bir rahmettir, kaba huylu, gönlü katı olaydın, çevrenden dağılmış bu-

lunurlardı, bağışla sen onları, her işte onlara danışmalısın, bir işe az-

medersen Allah'a dayan, Allah sever kendisine dayananları." 

Ama kişilere de, top lumlara da, gidişe uymak zorunda oldukları-

nı sık sık uyarırlar: Tarihsel determin izme uyabi lenler Al lah'a yakın 

olabil irler; O'na uyum yapabil ir ler. Bu durumda kişi ve top lumlar ın 

daima O'na karşı b i l inç lenme gidişi ve zaruret, içinde bulunduklar ın ı 

kuvvetle sezer ve bunu öğütler. 

182- "İşte bunlar (başa gelen belalar) elinle yaptığınız şeydendir. 

Allah kullarına karşı zalim değildir" 

178- "Kafirler sanmaya ki, onlara iyilik için zaman veririz, ancak 

zaman veririz ki, günahları çoğala, onlar için horlayıcı azap var." 

Kur'an ve Peygamber i , komün toplumlar ın ın sürekli ardı arkası-

na- tükenmezce medeniyete geçiş ler ine tanık o lmuşlar ve bu tarihin 

nakli bilgileriyle donanmışlardır . Bu gidiş içinde gördükler i en acı ger-

çek medeniyete fazlaca batıp komün temel ine ihanet edenler in sonu 

yoz laşma-çürüme ve bedbahtl ıkt ır; başka bir barbar komün akınıyla 

tar ihten si l inmektedir. 

Bu yüzden komün cevher in in kankardeş-kol lekt iv ist özell iklerini 

ö lünceye dek savunulmas ın ı buyururlar, öğütlerler. Ödül ancak kı-

yamet le birliktedir. Bu çok uzak-zorlayıcı bir sezi de olsa, ge lecekte 

bir gün mutlaka, Kur'an'ın ve Peygamber in in içinde yaşatt ığı komün 

cevher in in yeniden üreti lebi leceği öngörüsüdür. Çünkü onlar doğal ve 

top lumsal se leks iyonun çok güçlü birer yansımasıdır lar. O yans ıma, o 

günkü Arab is tan (Güney Ticaret Yolu: K ız ı lden iz -Mekke-Umman) ra-

sathanes inde bunu kuvvetle içinde duyar. Sözler elbette eski kitap ve 

İbrahim gelenekler iy le karışmış skolast is izm içerirler. Ancak Kur'an ve 

Peygamber i 'n in her satır ında ve davranış ında o güne dek görü lmemiş 

çarpıcı tekrar lamalar bunu bize kolayca kavratır. 

185- "Ölümü herkes tadar, sevabınız kıyamette ödenir, ateşten 

kurtulup da cennete giren kurtuluşa ermiştir, bu dünyanın dirliği, an-

cak aldanmamaktadır." 



200- "Ey inanmış olanlar! Sabrediniz, sabretmekte yarışınız, düş-

mana karşı koyun, Allahtan sakınınız, ola ki kurtulursunuz." 

Kur'an ve Peygamberi her an, her ayette bu inancını; insanlığın sev-

gi-paylaşım dolu komün özünün ö lümsüz lüğünün ve gelecekteki galibi-

yetinin mutlaklığını y ine lemekten b ıkmaz-usanmaz. Tek kurtuluş O'nun 

yaşatı lmasındadır. Bunu kuvvetle sezer. Bugün için de bundan önce de, 

bütün sosyal sınıf örtüleri altındaki mücadeleler in ve devrimlerin asıl 

özü: Bu insanlık özünü yeniden üreterek yaşatmak olmuştur. 

30- "NİSA SÛRESİ": 

(Kadın Haklarıyla İlgili) 

1- "Ey insanlar! Hepinizi bir kişiden yaratan, ondan eşini de çıka-

ran, bunlardan da bir hayli erkek, dişi üreten, birbirinizle anlaştığınız-

da, onun adıyla anlaştığınız Allahtan sakınınız, hısımları sayın, Allah 

sizin üstünüzde gözeticidir." 

Bugün ancak komünün parçalanış kanunları ve ilk medeniyete ge-

çiş çözümlend ik ten sonra A d e m ile Havva mitolojisi an lam kazana-

bilmiştir: A d e m Semit atasıdır ve Fırat-Dicle boylar ında cennet gibi 

kankardeş komün top lumunda ve bakir cennet gibi doğada yaşarlar. 

Medeniyet balçıklar içinden (Fırat-Dicle taşk ın lar ından) çıkageldiği 

gibi A d e m de balçıktan yaratılmıştır-. İlk insan erkek kadın da O'nun 

küçük bir parças ından yarat ı lmış sanı ldığına göre, mitoloji Arap ata-

larının erkek düzeni (babahanl ık) zaman ında yaratılmıştır. Ve büyük 

ihtimal Yukar ı Barbarl ık (ilk kentler) zamanıdır. Çünkü Şeytan yı lan 

ziraat tanrısı (totem)dir. Arap ataları ilk yasak meyveyi buğdayı (ürün 

fazlasını) yeyince medeniyete (sınıflı top luma) geçmişlerdir. Bu onlara 

cehennem azabı gibi gelmiştir. Kankardeşl ik kalmamış, bakir cennet 

doğalar ından kopup çöllere dağılmışlardır-. 

Kur'an bu öyküyü, ilk medeniyet balç ıklar ından yükse lmiş kentle-

rinden (cehhennemci l sınıf kavgalar ından) kaçan ve çöl lerde göçebe-

lik yaparak Mekke'de Kâbe'yi kuran Hz. İbrahim ge leneğ inden öğrenir 

ve anlatır-. 

Bütün insanları A d e m ile Havva'dan üretmesi de, Arap top lumunun 

kankardeş komüncül top lum biç iminden çıkageldiğini anlatır ki, mito-

lojilerde de benzer öykülere rastlanır-. 

Ve yine "Hısımları (akrabalar ı -kankardeş ler i ) say ın" derken, daima 

o manevi kol lektivizmi koruyup savunmayı prensip edinir. 

Bu savunuşta kadınlar önemli bir basamağı oluşturur. Nisa sûresi 

çoğunlukla buna ayrılmıştır-. 

2- "Öksüzlere yetişirce mallarını veriniz, kötüyle iyiyi değiştirmeyin, 

onların mallarını, malınıza karıştırıp yemeyin bu büyük bir yazıktır." 



3- "Öksüz kızlara karşı adaletten korkarsanız, hoşa gidenlerden iki, 

üç, dört kadın alabilirsiniz, haksızlıktan korkarsanız, ancak bir tektir 

ya da elinizde olan odalık yeter, işte bu adalete en yakın olanıdır." 

Çocuk lar ına-kad ın lar ına-öksüz ler ine sahip ç ıkmayan bir top lumun 

geleceği karanl ıklarla doludur. Kur'an ve Peygamber i antik medeniyet 

örnekler inde bunu görmüş, duymuş ve kendi kent medeniyet ler inde 

de ipuçlarını yaşayarak sezmiştir. Ve içlerinde kankardeş gelenek gö-

reneği il iklerine dek duyup yaşayan yapıdadır. 

Bu yüzden ayet ve hadisler, bu "ada let le" dopdoludur. 

Bu noktada, günümüz medeniyet kafasıyla veya daha çok bezirgan 

ve finans-kapital kafasıyla 4 kadın alma tutumuna gönül eğenlere şunu 

hatırlatmak yerinde olur: Dağılma ve yozlaşmanın önüne geçmekte de 

bir önlem olarak gelişen aile biçimleri, Peygamber zamanında, Arap 

toplumunda henüz sendiyazmik aile biçimi aşamasını yaşıyordu ve bu 

evlenme biçimi, ailenin dağı lmaması için yengelerle evlenme biçimiydi. 

Ayette geçen yöne kaymış bulunuyordu. Ayetin de belirttiği gibi mede-

niyetin kent içinde (Mekke'de) belirmesiyle birlikte tek karılı aile biçimi 

de sivri lmeye başlamıştı. Babahan'ın hem gelenekle, adaletle, hem de 

cinsel Fuhuş ile karıştırıp geliştirdiği 4 kadın ile evlenme miras gerçeği 

ile geri lemek zorunda kalır. Miras, asıl gözde tek eşliliği öne geçirir. Aşa-

ğıda anılan miras gelişimine hangi babahan toplumu dayanabil ir: 

8- "Uzak hısımlar, öksüzler, yoksul olanlar, üleşme anında bulu-

nurlarsa, ondan veriniz, tatlı dille konuşunuz." 

10- "Hakları olmaksızın öksüzlerin mallarını yiyenler ancak karın-

larına ateş doldururlar. Alevli ateşte yanacaklardır." 

Yani miras düşmeyen ler bile gözet i lmektedir. Bu konuda haksızl ık 

yapanlar da şiddetle uyarılır; gidişin dayattığı her kural, tek karılı aile 

biçiminin doğuşunu zorlar. 

Demek 4 kadın a lmak kolay ama sonrası rezilliktir. Aldık lar ını hak-

kıyla geçindir ip bar ınd ı ramazsan burnundan fitil fitil gelir... 

Babahanlık, yeryüzünde çok daha önce, Semit ve Arap top lumun-

daysa egemen erkek düzeni olalı en çok beş bin yıl olmuştur. Bu yüz-

den Kur'an ve Peygamberi erkekten yanadır. Ama kadınları-çocukları-

öksüzleri sonuna dek gözetir, bu da tek eşliliği öne çıkarırken çok eşli 

evliliği elekten düşürür. Babahanlık, çocukların mirası ile terbiye edilir: 

11- "Allah çocuklarımız hakkında buyurur ki, bir erkeğe iki kadın 

payıdır; eğer kadını ikiden artık olursa, üçte ikisini alırlar malın; ka-

dın bir tek olursa yarısını alır; ölenin bir çocuğu bulunursa, altıda biri 

baba ile ana, ölenin çocuğu olmazsa, anası babası varis olursa üçte 

biri ananın, eğer kardeşleri kalırsa altıda bir ananın, bu işler vasiyet 

yerine getirilip, borç ödendikten sonra yapılmalıdır. Bilmezsiniz ki ba-



balarınızdan, oğullarınızdan hangisi sizlere daha hayırlı, bu Allah in 

hükmüdür, Allah bilicidir, bilgedir." 

Miras sosyal adaleti böyle kutsal laşt ı rmayla garant iye alınır: "Bile-

mezsiniz ki hangisi sizlere daha hayırlı, bu Al lah' ın hükmüdür." 

Arap Top lumunda aile biçimlerinin tek karılı aileye doğru geliştiği 

miraslar kadar cinsel yasak lardan da bellidir: Top lum biçimi gel işt ikçe 

barbarın doğal ortaklı üreme biçimleri " Fuhuş" gibi görünür; bugün 

Muhammed ' in çok eşli l iğinin anlaş ı lamadığ ı gibi: 

22- "Geçen geçti, atalarımızın almış bulundukları kadınları siz de 

almayın, bu bir fuhuştur, alçaklıktır, kötü bir yoldur." 

Oysa Arap atalarının yaşadığı aile biçimleri komünün doğal ortaklı 

aile biçimidir. Hicaz kentleri bunu aşacak i lerlemeyi gösterir. A l lah ve 

Peygamberi bunu görür ve kararlaştırır. 

23- "Analarınız, kızlarınız, bacılarınız, halalarınız, teyzelerimiz, kar-

deş kızları, süt anaları, süt kardeşleri, karınızın anası, karınızdan olan 

üvey kızınız, sizlere haram oldu. Karınız bulunmayan bir kadının kızı 

helaldir size kendi öz oğlunuzun karıları haramdır. İki kız kardeşi bir 

arada almayın, geçen başkadır. Allah bağışlayıcı, Allah yargılayıcı." 

Kankardeş top lumda böylece ortaklı ve send iyazmik aile biçimleri 

de aş ı lmaya ve tek karılı aile biç imine geç i lmeye başlanır. Yasak, cin-

sel ve top lumsal miras yönüy le de keskindir... 




