
lendiðinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Zira Tuksal’ýnki gibi yorumlar, konuyla
ilgili doyurucu bir açýklamadan ziyade 6000 yýllýk ataerkil kültüre bir tepki ol-
maktan öteye gitmemekte ve âdeta karanlýk bir maðaranýn ucundaki tiz sesler
olarak kalmaya devam etmektedir.

Emine Öztürk

L’Islam, Ennemi Naturel?
Emilio Platti o.p.
Paris: Les éditions du Cerf, 2006. 301 sayfa.

Dominiken bir rahip olan Prof. Emilio Platti, Ortaçað Ýslâm dünyasýnda
yaþayan Hýristiyan ilâhiyatçýlar üzerine yaptýðý akademik çalýþmalarýyla taný-
nan bir bilim adamýdýr. Kendisi Leuven Katolik Üniversitesi (Belçika) ve Pa-
ris Katolik Enstitüsü’nde dersler vermekte olup, Institut Dominicain d’Études
Orientales du Caire (Kahire Dominiken Doðu Araþtýrmalarý Enstitüsü) ve Bel-
çika’daki Ýslâm-Hýristiyan iliþkilerini araþtýran Centre el-Kalima’nýn üyesidir.

Platti’nin akademik araþtýrmalarýnýn dýþýnda ilk kez doðrudan doðruya
Avrupalý geniþ halk kitlesine yönelik Müslüman ve Hýristiyan iliþkilerini konu
edinen eserler kaleme almasý, meþhur 11 Eylül (2001) saldýrýsýnýn arefesinde
olmuþtur. Ýslâm-Hýristiyan iliþkilerini her iki dinin kaynaklarýndan hareketle
ele alan Platti, özellikle günümüzde günlük dilde “Ýslâm ve Hýristiyanlýk” ya
da “Ýslâm ve Batý” þeklinde kullanýlan gerilim yüklü ifadelerin saðlýklý bir þe-
kilde çözümünün ancak soðukkanlý ve yapýcý bir üçüncü dil kullanýlarak
mümkün olabileceðini ileri sürmektedir. Ona göre bu konuda asýl söz sahibi
olacak kiþiler, her iki kültürü ve her iki medeniyeti yakýndan tanýyan ve uz-
laþma zemini oluþturacak lojistik donanýma sahip bilim adamlarý olmalýdýr. Zi-
ra yine her iki kültürün tarihine vâkýf olanlarýn da bileceði gibi, tarihte vuku
bulmuþ bu tür gerginliklerde her iki taraf da büyük kayýplara maruz kalmýþ
ve unutulmaz yaralarýn açýlmasýna sebep olunmuþtur.

Uzun yýllar Ýslâm kaynaklarýný ve kültür tarihini araþtýrmýþ olan Platti, Batý
kamuoyunda halka düþman olarak takdim edilen Ýslâm hakkýndaki literatür-
de, tarih boyunca kullanýlan kavramlarýn ve ifadelerin gerçeði ne kadar yan-
sýttýðýný göstermek için söz konusu kavramlarý analiz ederek eserine baþla-
maktadýr. “Önsöz”, “Giriþ” ve iki kýsýmdan oluþan eserin Önsöz’ünde müellif,
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bilinmeyen Ýslâm’dan düþman olan Ýslâm’a nasýl geçildiðinin kýsa anatomisi-

ni sunmaktadýr. Müellife göre Batý’da Ýslâm imajýnýn teþkilinde önemli rol oy-

nayan 13. yüzyýl ansiklopedilerinden Speculum Historiale’de Vincent de Be-

auvais, Ýslâm’a iliþkin bilgi kaynaðý bulmakta zorlanmamýþtýr; ancak kullan-

dýðý veriler doðru olmakla birlikte, baðlamlarýndan koparýlarak menfî anlam-

da sunulmuþtur. Vincent de Beauvais’nin tasvir ettiði bu menfî imajdan ilham

alan Flemenk þair Jacob van Maerlant, halk diliyle yazmýþ olduðu meþhur

Spieghel Historiale adlý eserinde Ýslâm’ý yine ayný þekilde aktarmýþtýr. Plat-

ti’ye göre Batý’nýn ve dolayýsýyla Hýristiyanlarýn kafalarýndaki bu Ýslâm, Ýslâm

kültürüne ait verilere dayanmakla birlikte, sunuluþ biçimi ve anlamlandýrýl-

masý tamamiyle olumsuz bir þekilde olmuþtur. Bu nedenle Batýlý entelektüel-

ler her þeyden önce bu bilgi kirliliðinden kurtarýlmalýdýr ve Ýslâm’a iliþkin sa-

dece doðru bilgi iletmek deðil, onlarý doðru baðlamlarýnda da sunmak icap et-

mektedir. Mesela Hz. Muhammed’in bizzat kýlýcýný kuþanýp savaþ yaptýðý

doðrudur. Ancak Hz. Ýsa’nýn “Kýlýcý eline alan, kýlýçla öldürülür.” (Matta,

25/52) ifadesinin Hýristiyanlarýn zihnindeki menfî çaðrýþýmdan hareketle,

Peygamber’in “agresif bir savaþçý olduðu” ifadesi, her iki müellifin de

Kur’an’daki bilgileri baðlamý dýþýnda sunmalarýndan kaynaklanmaktadýr (s.

16-22). Müellife göre konunun bu yönleri dikkate alýndýðýnda, “Bir Hýristiyan

veya bir Batýlý için Ýslâm gerçekten bir düþman mýdýr?” sorusuna olumlu ce-

vap vermek kolay olmayacaktýr. “Tabiatý itibariyle Ýslâm’ýn ne olduðu anlaþýl-

madan otantik bir müslümaný anlamak mümkün deðildir: Ýslâm, insanoðlu-

nu ve insanî durumlarý kavrayýþ tarzýdýr; diðer bir ifadeyle, Ýslâm’da antropo-

loji ile ilâhiyat birbirinden ayrýlmayacak þekilde birbirine geçmiþ vaziyettedir”

(s. 29-30) diyen müellife göre, 20. yüzyýlda yaþayan Hýristiyan ilâhiyatçýlar-

dan Louis Massignon ile Georges Anawati’yi büyüleyen þey, Ýslâm’ýn bu yö-

nüdür. Platti eserinde ele aldýðý konularý baþlangýçta ortaya koyduðu bu pers-

pektiften incelemektedir.

“Ýslâm ve Hýristiyanlýk: Ýki Düþman mý?” baþlýðýný taþýyan birinci kýsým,

Hýristiyanlarýn zihninde 1571’de Ýnebahtý (Lepanto) Savaþý ile birlikte Hz.

Meryem’in ayaklarý atýnda resmedilen hilal ile kötülüðü sembolize eden ge-

nelde Ýslâm, özelde ise Türkler imajý ile, Papa II. Jean Paul’ün 19 Aðustos

1985’te Faslý Müslüman gençlere hitap ederken “ayný Tanrý’ya inananlar ola-

rak karþýlýklý saygýya” çaðýran cümlelerinin nasýl telif edilebileceði sorusu ile

baþlamaktadýr. Müslüman-Hýristiyan iliþkilerinin tarihî temellerine inerek ko-

nuyu izaha giriþen Platti, öncelikle Kur’an’daki baþlangýçta müspet; fakat da-

ha sonralarý menfi bir tablonun çizildiði Hýristiyanlýk konusundaki âyetler ile
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ilk dönem polemik metinlerindeki verilerin analizini yapmaktadýr. Kur’an’daki

Hýristiyan imajýnda zahirî çeliþkilere dikkat çeken Platti, bu durumun Kur’an’ýn

vahyedildiði ortamdaki Hýristiyanlarýn çeþitliliði ile ele alýnmasý ve Kur’an’ýn

bu Hýristiyan fýrkalarýndan hangisini hedef aldýðýnýn bilinmesi gerektiðini be-

lirtmektedir. 9. yüzyýlda Baðdat’ta Rahip Taberâni ile Emir el-Hâþimî arasýn-

da baþlayan dostane mektuplaþmalarýn Abdülmesih el-Kindî’nin verdiði aðýr

cevapla nasýl polemiðe dönüþtüðüne dikkat çeken müellif, söz konusu metni

okuyup yorumlayan ve henüz Ýslâm’la yüz yüze gelmemiþ olan Batýlýlarýn

zihninde Ýslâm’ýn bir anda nasýl düþmanca algýlanmasýna sebep olduðunu

kaynaklardan yaptýðý alýntýlarla tasvir etmektedir. Ona göre söz konusu erken

dönem polemik metinlerinde 13. yüzyýl ansiklopedisti Vincent ile meþhur þa-

ir Jacob’a ilham kaynaðý olacak ifadeler yer almakla birlikte, “medeniyet”,

“hoþgörü”, “saygý”, “ayný kaynaða dayalý kitap sahibi olmak” ifadeleri de yer

almaktadýr. Ancak bunlar bilinçli olarak Batýlý okuyucuya aktarýlmamýþtýr. Öte

yandan -Platti’ye göre- Hýristiyanlarýn tarihte yaptýklarý hatalardan (Haçlý Se-

ferleri vs.) hareketle Hýristiyanlýðý yargýlayan Müslüman müellifler de bir ba-

kýma ayný hatayý iþlemiþlerdir. Bu karþýlýklý karalamalar zamanla her iki inanç

mensuplarý arasýnda büyük düþmanlýklarýn oluþmasýna zemin hazýrlamýþtýr.

Bu düþmanlýklar sadece metinlerde kalmamýþ, fiilî olarak da tezahür etmiþtir.

Öyle ki, bu tarihî tecrübeler bizzat dinlerin kendi mesajlarýný gölgeleyecek du-

ruma gelmiþtir. Mesela “cihad” gibi bazý Ýslâmî kavramlarýn bu tarihî konjonk-

türlere göre nasýl anlam deðiþikliðine uðradýðýný görmek mümkündür (s. 91-

106). Müellife göre bu karþýlýklý suçlamalar, zamanla Batý’ya ait olan her þeyin

Müslümanlar tarafýndan reddedilmesi gerektiði anlayýþýna sebep olmuþtur.

Her yýlýn yarýsýný Kahire’de geçiren Platti, yaþadýðý tecrübelerden de hare-

ketle bütün bu olumsuzluklarýn ötesinde, Müslüman ve Hýristiyanlarýn birbir-

lerini yakýndan tanýmalarýnýn ancak sahip olduklarý ortak deðerlerden hare-

ketle mümkün olabileceðine iþaret etmektedir. Mesela, bugün Batý’da Ýslâm’ý

karalamak için kullanýlan “Allahü ekber”, “sýrât-ý müstakîm”, “þeriat”, “kâfir-

ler ve müþriklerle mücadele etmek” gibi birtakým Ýslâmî kavramlarýn ve ifa-

delerin gerçekte Ýslâm toplumunda ne kadar kýymetli, yüce ve kutsal ifadeler

olduðu, söz konusu toplum içerisinde yaþanýldýðý zaman fark edilmektedir.

Öyle ki, aslýnda bu ifadeler çaðrýþtýrdýklarý yüce anlamlarý ile Kur’an’dan önce

bizzat Kitab-ý Mukaddes’te var olan ifadelerdir (s. 125-141). Platti bu iddi-

asýný ispatlamak için söz konusu ifadelerin içerdiði fikirlerin Kur’an’dan önce

Eski Ahid’in özellikle Mezmurlar kitabýnda aynen ve müteaddit defalar yer

aldýðýna dikkat çekmektedir: Tanrý’nýn büyüklüðü (Mezmurlar, 70/5, 40/17,
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121/2-4), Tanrý’nýn birliði ve tekliði (Ýþaya, 45/5, 21, 24), ahlâkî sorumlu-

luk (Mezmurlar, 26/13, 119/17), selamete götüren yol (Mezmurlar, 23/3),

selamete götüren yolu belirleyen Ýlahî Kanun (Mezmurlar, 19/8), Tanrý’nýn

adaletine ters düþen her türlü adaletsizliðe karþý mücadele (Tesniye, 18/9;

Mezmurlar, 14/1-3, 144/1), ahiret inancý (Mezmurlar, 21/10). Ýslâm’ýn aslî

mesajýnýn Kitab-ý Mukaddes ile olan ortak özelliklerine dikkat çekildikten

sonra, özellikle II. Vatikan Konsili ve Papa II. Jean Paul’ün çeþitli vesilelerle

yayýmladýðý mesajlara atýflarda bulunularak ve Kur’an’dan sýk sýk yapýlan

alýntýlarla Ýslâm’ýn saygýnlýðýnýn gerekçeleri ortaya konmaktadýr.

Kitabýn “Ýslâm ve Batý: Ýki Düþman mý?” baþlýðýný taþýyan ikinci kýsmýnda,

Ýslâm’ýn günümüz Batý kültürünün önemli bir parçasý olan modernizm ile

problemleri ele alýnmaktadýr. Platti burada ilginç bir tespitte bulunmakta ve

Yahudilerin Batý’da iki asýr önce karþýlaþtýðý durumla bugün Müslümanlarýn

karþý karþýya kaldýðýný belirtmektedir. Ona göre nasýl ki Yahudiler, geleneksel

millet ve cemaat anlayýþýndan vazgeçirilerek bir birey ve vatandaþ olarak mo-

dern devlet anlayýþýna intibak ettirildiyse, bugün de Müslümanlarýn modern

devlet içerisinde vatandaþ olmalarý, sekülerlik ve modernlikle olan irtibatlarý

sorgulanmaktadýr. Zira günümüz modern devlet anlayýþýnýn zýmnen içerdiði

tarafsýzlýk ilkesi, “millet” ve “ümmet” fikirleri ile çeliþmektedir. Günümüzde

Ýslâm ile Batý’yý karþý karþýya getiren temelde bu iki farklý anlayýþtýr. Ýslâm’ýn

temel ilkeleri incelendiðinde, gerçekte Ýslâm’ýn bir “devlet” veya bir “politik

düzen” fikri bulunmadýðýný savunan Platti’ye göre Batý’nýn Ýslâm ile olan me-

selesinin gerçekte bir din olarak Ýslâm’da deðil, Müslümanlarýn Ýslâm algýla-

yýþýnda yattýðýna dikkat çekmektedir. Bu algýlayýþ, özellikle 19. ve 20. yüz-

yýllarda Batý’nýn Ýslâm dünyasýna karþý sergilemiþ olduðu sömürgeci ve sal-

dýrgan tutumunun bir sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu tespitten hareketle

Platti bu kýsýmda þu sorulara cevap aramaktadýr: Geleneksel Ýslâm’ýn sundu-

ðu modeller tartýþmalý olduðu hâlde, neden Ýslâm dünyasýnda Müslümanlarýn

devlet ile dinin birbirinden ayrýlmasý fikrine karþý hâlâ bir çekincesi vardýr?

Oysa 20. yüzyýl, geleneksel Ýslâm’ýn buhranlý bir dönemi olmamýþ mýdýr?

Ýslâm dünyasýndaki geleneksel Ýslâm’ýn koruyucularý olarak ortaya çýkan yö-

netim þekillerinin militarist bir özellik taþýmasý, asýl itibariyle Ýslâmî anlayýþýn

geliþmesinin önündeki en önemli engellerden biri olmamýþ mýdýr? Yahut mo-

dern zihinsel dönüþümün gerisindeki engel, kimilerinin dediði gibi Ýslâm

ilâhiyatýnýn kendisi midir? Yoksa bu ilâhiyat belli bir modernite tarzýna mý

karþýdýr? Bu sorularla yüzleþen günümüz Ýslâm düþünürleri nasýl bir çýkýþ yo-

lu önermektedir? Modern dünya ile geleneksel hayat tarzýnýn dayatmalarýna
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muhatap olan Müslümanlar, iki tercihle karþý karþýya kalmýþlardýr: Batý’nýn

her türlü müdahalesine engel olacak siyasî bir Ýslâm veya modern hayata in-

tibaký saðlayacak Ýslâmî anlayýþta yeni bir reforma gitmek. Bu çerçevede,

Platti öncelikle Ýslâm’ýn metafizik, akaid ve þeriat boyutlarýnýn ve bunlarýn

birbirleri ile olan irtibatlarýnýn çok iyi anlaþýlmasý gerektiðini vurgulamaktadýr.

Burada, modern Batý’nýn “imaný” (credo) “inanç” (foi) ile özdeþleþtirmesinin

yanlýþlýðýna dikkat çekilmekte, iman-amel iliþkisinin önemine iþaret edilmek-

te ve Ýslâm’ýn ibadet ritüellerinin uzun fenomenolojik tahlilleri yapýlmaktadýr.

Yazara göre Ýslâm’ýn ahlâk boyutuna önem vermesi, aðýrlýklý olarak hukukî

yönde geliþmesine neden olmuþtur ki, böylece hayatýn tamamýný kuþatan bir

özelliðe sahip olarak tarihî geliþimini sürdürmüþtür. Bu durum Ýslâm’ýn antro-

poloji anlayýþý ile de yakýndan ilgilidir. Oysa Hýristiyanlýk daha baþtan kendi-

sini “ruhanî” bir yol olarak tanýmlamýþ ve her türlü hukukî yorumdan uzak

geliþmiþtir ki, bu da onun teolojiko-dogmatik bir özelliðe sahip olmasýna ne-

den olmuþtur. Ýslâm’ýn, hayatýn bütününü içine alan bir din olarak algýlanýþý,

özellikle 20. yüzyýlda bazý Müslüman ideologlarýn bu özelliði siyasî taleplere

tahvil etmeleri, Müslümanlarýn içinde bulunduklarý konjonktürün de yardý-

mýyla çok kolay olmuþtur. Bu ideologlarýn baþýnda þüphesiz Pakistanlý düþü-

nür Mevdûdî gelmektedir. Müellife göre, her ne kadar günümüzde Ýslâmcý

ideoloji iflas etmiþ olsa da, önemli olan bu düþünceye güç veren fikirlerin ne-

ler olduðunun bilinmesidir. Mevdûdî’nin metinleri incelendiðinde, Batý kültü-

rünün ve düþüncesinin içine düþtüðü kriz ile ilgili yapmýþ olduðu tahliller ve

açýklamalar çok çarpýcýdýr. Ancak Platti’ye göre bu yaklaþýmýn düþtüðü en bü-

yük hata, Müslümanlarýn özellikle ilk dönemlerde yaþamýþ olduklarý tarihsel

tecrübeleri (amelü ehl-i Medine vs.) Ýslâm’ýn esasý ve evrensel açýklamalarý

olarak algýlayýp onlarý modern hayata intibak ettirme gayretleridir. Bunun dý-

þýnda, günümüzde Ýslâm’ýn tarih içerisinde ve çeþitli coðrafyalardaki tecrübe-

lerini dikkate alarak Ýslâm’ý yeniden yorumlama giriþimleri de vardýr. Rachid

Benzine’nin deyimiyle ‘Ýslâm’ýn yeni düþünürleri’ (Les Nouveaux Penseurs

de l’Islam, Paris 2004) olarak tasnif edebileceðimiz Hasan el-Bennâ’nýn to-

runu Tariq Ramazan, Abdu Filali-Ansari, Mahmud Taha, Mohamed Arkoun

ve Mohamed Talbi Müslümanlarýn modern hayata intibaklarý çerçevesinde

Kur’an’ý ve sünneti yeniden yorumlama çabasý içerisindedirler. Platti’ye göre

yukarýda dile getirilen sorulara verilecek cevaplar, her þeyden önce gelecekte

Avrupalý Müslümanlarýn gitgide birbirine benzeyen bir hayat tarzýný benim-

seyen bir dünyaya entegrasyonlarýna ve çokkültürlü bir Avrupa vatandaþlý-

ðýnýn gerçekleþmesine nasýl bir katkýda bulunacaklarýna dair de cevap teþkil
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edecektir. Ýslâm’ýn günümüz Batý dünyasýna çok esaslý katkýlarý olabileceðini

söyleyen Platti’ye göre Batý’da yaþayan Müslüman âlimler, Ýslâm’ýn sunmuþ

olduðu deðerleri (özellikle ahlâký, antropolojisi ve maneviyatý) yeniden yo-

rumlayarak bunu gerçekleþtirebilirler.

Sonuç itibariyle, temelde Ýslâm’ýn ne Hýristiyanlýk ne de Batý ile “düþman-

lýk seviyesinde” çözümlenemeyecek bir meselesi olmadýðýný belirten kitap,

bugüne kadar Müslümanlarýn modernizm karþýsýndaki durumuna yeni bir

boyut daha eklemektedir. Bu, Avrupa’daki Müslümanlarýn modern hayata in-

tibaklarý sorunudur. Özellikle günümüzde Batý’da yaþayan Müslümanlar so-

rununun tartýþýldýðý bir dönemde, her iki kültürü derinlemesine tanýyan ve her

iki dünya ile irtibatý olan bir Katolik-Hýristiyan din ve bilim adamýnýn yaptýðý

bu tespitler, günümüz meseleleri çerçevesinde Ýslâm ve Hýristiyanlýk veya

Ýslâm ve Batý konusunda araþtýrma yapanlar için bazý konularý yeni bir bakýþ

açýsý ile tekrar düþünmeye sevk edecek önemli deðerlendirmeler içermektedir.

Ýsmail Taþpýnar

Ýlköðretim ve Liselerde Dindarlýk Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir

Araþtýrma (Diyarbakýr Örneði)

Talip Atalay

Ýstanbul: Deðerler Eðitimi Merkezi Yayýnlarý, 2005. 270 sayfa.

Dinin birey ve toplum hayatýndaki yansýmasý olarak tarif edilebilecek

“dindarlýk” olgusu, özellikle din psikolojisi ve din sosyoloji sahalarýnda pek

çok emprik araþtýrmanýn konusu olmuþtur. Türkiye’de de söz konusu alanlar-

da birçok araþtýrma yapýlmýþtýr. Bu araþtýrmalarda bazen bireylerin yaþadýðý

çevre merkez kabul edilip araþtýrma grubu belirli il ya da ilçe ile sýnýrlandýrý-

larak dindarlýk olgusu emprik açýdan incelenmiþ, bazen de bireylerin geliþim

dönemleri ve yaþlarý temel alýnarak dindarlýk olgusu üzerinde durulmuþtur.

Bu baðlamda Ünver Günay’ýn “Erzurum ve Çevresinde Dinî Hayat”, Mehmet

Bayyiðit’in “Üniversite Gençliðinin Dinî Ýnanç, Tutum ve Davranýþlarý Üzeri-

ne Bir Araþtýrma”, Hayati Hökelekli’nin “Ergenlik Çaðý Gençlerinin Dinî Geli-

þimi”, Recep Yaparel’in “Yirmi-Kýrk Yaþlar Arasý Kiþilerde Dinî Hayat Ýle Psi-

ko-Sosyal Uyum Arasýndaki Ýliþki Üzerine Bir Araþtýrma” gibi çalýþmalarý ör-

nek olarak verebiliriz. Türkiye’de genel olarak tüm ülke genelinde dindarlýk

Kitâbiyat
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