
T. C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

SOSYOLOJĠ ANA BĠLĠM DALI 

 

 

 

 ENTELEKTÜEL ÜZERĠNE ELEġTĠREL BĠR ÇALIġMA: 

ALĠYA ĠZZETBEGOVĠÇ ÖRNEĞĠ 

 

 

 

Faruk KARAARSLAN 

 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

DanıĢman 

Doç. Dr. Mustafa AYDIN 

 

 

KONYA-2010 

 

 



 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

i 

 

BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI 

  
  

  
  

  
  

  
  
Ö
ğ
re
n
c
in
in

 

Adı Soyadı Faruk KARASLAN 

Numarası 084205001013 

Ana Bilim / Bilim Dalı SOSYOLOJĠ 

Programı Tezli Yüksek Lisans          X                  

Tezin Adı 
ENTELEKTÜEL ÜZERĠNE ELEġTĠREL BĠR 

ÇALIġMA: ALĠYA ĠZZETBEGOVĠÇ ÖRNEĞĠ 

 

 

            Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde 

bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün 

bilgilerin etik davranıĢ ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek 

sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalıĢmada 

baĢkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun 

olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 

 

Öğrencinin imzası 

 (Ġmza) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ii 

 

ÖNSÖZ 

Aliya Ġzzetbegoviç düĢünce adamlığı ve siyasetçi kimliğini bir arada baĢarılı bir 

Ģekilde taĢıyan ender kiĢilerdendir. Bu yönüyle o yirminci yüzyıla damgasını 

vurmuĢ birisidir. ġüphesiz, kendisinin bir halkın kurtuluĢ mücadelesinin lideri, 

yeni kurulan bir ülkenin yöneticisi ve iki kutuplu dünyada üçüncü yol fikrini 

ortaya atan bir düĢünce adamı olarak tarih sahnesine çıkmasına rağmen, 

günümüze kadar müstakil bir çalıĢmada incelenmemiĢ olması bizim düĢünce 

dünyamızdaki bir esikliğin sonucudur. Bu eksikliğin giderilmesine mütevazı bir 

katkı sağlamak amacıyla bu çalıĢmanın konusunu, bir düĢünce adamı olarak Aliya 

Ġzzetbegoviç‟in değerlendirilmesi oluĢturmaktadır. O‟nun tek bir çalıĢma ile tam 

manasıyla anlatılmasının imkânı olmadığı için, çalıĢma entelektüellik tartıĢmaları 

ile sınırlandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle birimci bölümde entelektüelliğe 

genel bir bakıĢa ve eleĢtirel bir yaklaĢıma yer verilirken, ikinci bölümde 

Ġzzetbegoviç bir düĢünce adamı olarak değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Sonuç 

kısmında ise; Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasından ve benimsediği ilkelerden 

entelektüelliğe genel bir bakıĢ gerçekleĢtirilerek, bir düĢünce adamı olarak 

Ġzzetbegoviç‟in ülkemizdeki düĢünce adamlarına model olabileceğini belirtmeye 

çalıĢtık. 

Bu çalıĢmanın en baĢından sonuna kadar heyecan ve sabır ile desteğini 

esirgemeyen ağabeyim ve hocam Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın‟a ne kadar 

teĢekkür etsem azdır. Aynı Ģekilde değerli hocam ve tez danıĢmanın Doç. Dr. 

Mustafa Aydın‟a sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. Ayrıca hem yetiĢmemde hem de 

çalıĢmalarımda desteklerini sürekli yanımda hissettiğim hocalarım Prof. Dr. 

Abdullah Topçuoğlu‟na, Prof. Dr. Yasin Aktay‟a, Doç. Dr. Ertan Özensel‟e, Doç. 

Dr. Köksal Alver‟e, ArĢ. Gör. Mehmet Ali Aydemir‟e çok teĢekkür ederim.   
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ÖZET 

Bu tezin amacı; günümüze kadar birçok düĢünür tarafından tartıĢma konusu 

edilen, entelektüelliğe eleĢtirel bir yaklaĢım geliĢtirerek, Ġzzetbegoviç‟in eserlerini 

ve düĢünce dünyasını bu yaklaĢım çerçevesinde incelemektir.  Her toplumum 

kendine has düĢünce geleneğinin olmasına rağmen, neden entelektüel kavramının 

genel geçer bir kavram olarak kullanıldığı sorunsalı üzerinde durulacak olan bu 

çalıĢmanın birinci bölümde entelektüelliğin tarihsel arka planına ve eleĢtirisine 

yer verilecek, ikinci bölümde ise Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyası 

değerlendirilerek, bir entelektüel olarak nitelendirilmesinin imkânı tartıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aliya Ġzzetbegoviç, Entelektüel, Üçüncü Yol, Ġslam, 

Modernizm, DüĢünce Dünyası 
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SUMMARY 

The aim of this study is to offer a critical approach to intellectuality which is 

a matter in question for many thinkers till today and to investigate Ġzzetbegoviç 

Ġzzetbegovic‟s works and his intellectual world in the light of this approach. In 

the first part of this work which focuses on the question why the notion of 

intellectual is widely used though each society has its own tradition of intellectual 

endeavor, the historical background and criticism of intellectuality will be 

provided; and in the second part the intellectual world of Aliya Ġzzetbegovic will 

be evaluated and the possibility of describing Aliya Ġzzetbegovic as an intellectual 

will be discussed. 

Key Words: Alija Izetbegovic Intellectual, Third Way, Islam, Modernism, 

Postmodernism, World of Ġdea.     
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GĠRĠġ 

Bu tezin amacı; günümüze kadar birçok düĢünür tarafından tartıĢma 

konusu edilen entelektüelliğe, eleĢtirel bir yaklaĢım geliĢtirerek, Aliya 

Ġzzetbegoviç‟in eserlerini ve düĢünce dünyasını bu yaklaĢım çerçevesinde 

incelemektir. Bu doğrultuda tez temelde iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci 

bölümde Entelektüel üzerine eleĢtirel bir yaklaĢım sergilenmeye çalıĢılmıĢ,  ikinci 

bölümde ise Aliya Ġzzetbegoviç bir düĢünce adamı olarak değerlendirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Entelektüelliğe EleĢtirel YaklaĢım baĢlığını taĢıyan birinci bölümde, 

entelektüellik tarihsel arka planı ile alınmıĢ ve entelektüellin ortaya çıkıĢında kilit 

rol üstlenen olaylara değinilmiĢtir. Bu bağlam Ortaçağ, Aydınlanma, Modernite 

ve Postmodernite dönemlerinin entelektüel ile olan iliĢkilerine ve bu dönemlerde 

entelektüelin konumuna değinilmiĢtir. Bu bölümde ayrıca bizim toplumumuzda 

entelektüelden önce nitelikli bilgiye sahip olan kimseleri adlandırmada kullanılan 

kelimelere de yer verilmiĢtir. Bu doğrultuda aydın, alim/ulema, bilgin/bilge 

kavramları ve profilleri, günümüzdeki durumları ile birlikte değerlendirilmeye 

tabi tutulmuĢtur. Birinci bölümün sonunda ise; entelektüel üzerine eleĢtirel bir 

yaklaĢım sergilenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Aliya Ġzzetbegoviç ve Entelektüellik baĢlığını taĢıyan ikinci bölümde 

genel itibari ile Ġzzetbegoviç‟in nasıl bir düĢünce adamı olduğuna yer verilmiĢtir. 

Bu bağlamda öncelikle Ġzzetbegoviç‟in içinde yaĢadığı siyasal ve sosyal ortamı 

anlayabilmek adına Bosnahersek‟in kısa tarihine ve Aliya Ġzzetbegoviç‟in hayat 

hikâyesine yer verilmiĢtir. Sonrasında Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasının 

oluĢumuna etki eden faktörler tespit edilmeye çalıĢılarak, bu faktörlerin hangi 

açılardan Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasına etki ettiği ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Üçüncü adım olarak Ġzzetbegoviç‟e ait eserlerin genel bir 

değerlendirmesi yapılmıĢtır. O‟nun eserlerine genel bakıĢtan sonra tartıĢtığı temel 

konulara yer verilmiĢ ve bu doğrultuda Ġzzetbegoviç‟in ahlak, siyaset, sanat, 

dram, ütopya, hürriyet, insan ve Ġslam anlayıĢlarına değinilmiĢtir. Ġkinci bölümün 
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sonuç kısmında ise Ġzzetbegoviç‟in bir düĢünce adamı olarak benimsediği ilkeler 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Sonuç kısmında ise birinci bölüm ile ikinci bölüm arasındaki iliĢki ortaya 

konarak, Aliya Ġzzetbegoviç‟in bir entelektüel olarak nitelendirilebilmesinin 

imkânı tartıĢılmıĢ ve Ġzzetbegoviç‟in bir düĢünce adamı olarak ülkemizde yeni 

yetiĢen aydınlara model olabileceği savunulmuĢtur.   
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BÖLÜM: 1 ENTELEKTÜELLĠĞE ELEġTĠRELYAKLAġIM 

1.1 ENTELEKTÜELLĠĞE GENEL BĠR BAKIġ 

Bir birlikteliği ifade eden toplumun baĢat özelliklerinden biri sınıflı yapıdan 

oluĢmasıdır. Bu sınıflı yapının ortaya çıkmasında birçok farklı faktör söz 

konusudur. Tarihsel dönemlere ve farklı toplumlara göre değiĢen bu faktörler, 

esasında insanlar arasındaki kurumsallaĢmıĢ ayrıĢmaları ifade eder. Statü ve rollerin 

Ģekillenmesine sebep olan bu ayrıĢmalar ekonomi, din, gelenek, meslek, eğitim, 

siyaset vb. unsurlar temelinde gerçekleĢir. Bu unsurlar toplumsal farklılaĢmayı 

oluĢturma noktasında farklı düzeylerde etkili olagelmiĢlerdir. Hiç Ģüphesiz 

günümüzdeki toplumsal farklılaĢmayı etkileyen en önemli unsurlardan birisi bilgi 

temelinde gerçekleĢen ayrıĢmalardır
1
. 

Ġnsanların „nitelikli bilgi‟ye sahip olma
2
 düzeyleri noktasında birbirlerinden 

farklılaĢmaları, tarihinin her döneminde var olmuĢtur. ġüphesiz bu nitelikli bilgiye 

sahip olma düzeylerini ölçmenin ve bilgi temelli ayrıĢmanın nerede baĢlayıp nerede 

bittiğini tespit etmenin imkânı yoktur. Çünkü insanların farklı bilgi düzeylerinde 

olduğunu gösteren ve bilgi temelli ayrıĢmaları ifade eden kesin parametreler 

mevcut değildir. Fakat toplumda daha fazla nitelikli bilgiye sahip olanlarla 

olmayanlar arasında bir farklılaĢmanın olduğu da göz ardı edilemez bir gerçektir. 

Nitekim tarih boyunca her toplumda genele nazaran daha fazla bilen kiĢiler 

ayrıĢmıĢ ve toplumsal hayatta nispeten farklı roller üstlenmiĢlerdir. Bu farklı 

                                                           
1
 ġüphesiz sınıfsal farklılaĢmayı ortaya çıkartan tek bir neden olduğunu öne sürmek imkânsızdır. 

Fakat tarihsel süreçte bazı faktörler daha baĢat rol üstlenirken bazı faktörler daha pasif 

kalabilmektedir. Örneğin Ortaçağ Avrupa‟sında Sınıfsal yapının oluĢmasında din daha baĢat rol 

üstlenirken, Sanayi Sonrası dönemde ekonomi daha etkin rol üstlenmektedir(detaylı bilgi için bkz. 

Rick Fantasia‟nın “From Class Consiciousness to Culter, Action, and Social Organization”, (Bkz. 

Turner, 2002). 

2
 Toplumda herkesin belirli bir bilgi birikimi olduğu muhakkaktır. Fakat bazı kimselerin sahip 

olduğu bilginin niteliğindeki farklılık o kimseleri ayrıcalıklı kılar.  Bunu hemen her türlü bilgi 

çeĢidine genellemek mümkündür.  Buradan kastedilen çoğunluğun sahip olduğu bilgiden daha 

nitelikli bilgiye sahip olan ve bu bilgiyi kullanabilen, bu haliyle de bilen diye ifade edilen kiĢi ya da 

sınıftır. 
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iĢlevden dolayı genellikle bilenler topluma yön veren, daha az bilenler ise yönetilen 

sınıfta yer almıĢtır. 

Nispeten bilgiye daha fazla sahip olan sınıf ya da kiĢiler, tarihsel süreçte 

farklı toplumlarda farklı Ģekillerde adlandırılmıĢlardır. Entelektüel, bilgin, âlim, 

aydın, ulema, molla, elit, goliard, sofist bu adlandırmalardan bazılarıdır. 

Günümüzde bilgiye sahip olan kesimi ya da kiĢiyi adlandırmada en yaygın 

kullanılan ifade entelektüeldir. Esasında her toplumun, kendine has düĢünce 

dünyası ve kültürü, yalnız bir kavram olarak entelektüelin kullanımında değil diğer 

tüm kavramların kullanımında ve tanımlanmasında belirleyicidir. Bir toplumun 

tanımladığı herhangi bir kavramın, baĢka bir toplumda üretilen her hangi bir 

kavram tarafından tam manasıyla karĢılanmasının imkânı yoktur. Diğer toplumun 

içinden doğan tanımlama ancak, tanımlanmasına çalıĢılan kavramın anlamını 

karĢılama iĢlevi görebilir. BaĢka toplumlara ait kavramların kullanılmasında 

yaĢanan bu probleme rağmen, entelektüel kelimesinin yaygın olarak 

kullanılmasındaki temel sebep; son yüzyıllarda Batı medeniyetinin hâkim 

paradigmanın kaynağı olması ve kavramların Batı düĢünce dünyası içinden 

tanımlanmıĢ olmasıdır; baĢka bir deyiĢle günümüzde kullanılan birçok kavramın, 

Batı tarafından inĢa edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasıdır. Nitekim bizim düĢünce 

dünyamızda da ulema, aydın, ilmiye vb. düĢünce geleneğimizi ifade eden 

kavramların varlığına rağmen, bilgiye sahip olan sınıf entelektüel olarak ifade 

edilmektedir.  

Entelektüel, ortaya çıktığı tarihsel koĢullar nedeniyle bir sorunsal ile birlikte 

var olmuĢtur
3
. Bu sorunsal ile birlikte bizim kültür dünyamıza taĢınan 

entelektüellik, düĢünce geleneğimizle uyuĢmaması sebebiyle, ekstra problemleri 

beraberinde getirmiĢtir. Bu durum entelektüelliğin kendine has problemlerinin 

yanında, kavramı ithal eden toplumda kavramın yeniden yorumlanması 

giriĢimlerine rağmen, o toplumun, toplumsal gerçeklikleriyle örtüĢmemesinden 

                                                           
3
 Bu sorunsal temelde entelektüelin iktidar/siyaset ve toplum ile olan iliĢkisinden 

kaynaklanmaktadır. Bu sorunsala ileriki kısımlarda “Entelektüelliğe EleĢtirel Bir YaklaĢım” baĢlığı 

altında ayrıntılı bir Ģekilde ele alınacaktır. 
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kaynaklanan problemleri de doğurmuĢtur
4
. Bu problemleri aĢma noktasında 

sergilenecek olan en uygun davranıĢ entelektüelliği, tarihsel kökenleri ile birlikte 

anlamaya çalıĢmak, bizim düĢünce dünyamızda bilgiye sahip olan kesimi ifade 

eden adlandırmaları tarihsel bağlamlarıyla birlikte incelemek ve son olarak 

entelektüelliğin bizim kültür dünyamıza bir kavram ve olgu olarak ne kadar uygun 

olduğunu tespit etmektir. 

 

1.2.ENTELEKTÜELLĠĞĠN TANIMI VE TOPLUMDAKĠ YERĠ 

Günümüze kadar entelektüelliğe dair yapılmıĢ genel geçer bir tanım 

bulunmamaktadır. Esasında herkesin hemfikir olduğu bir tanımın var olması da 

imkânsızdır. Çünkü bu konu ile ilgilenen her düĢünür entelektüeli kendi toplumsal 

koĢulları ve perspektifine göre tanımlamaya çalıĢmaktadır. Fakat entelektüelin 

herkesin zihninde çağrıĢtırdığı ortak Ģeyler vardır. Bunlar entelektüelin adil, 

özgürlükçü, bilgiye sahip olma bakımından kendi yaĢadığı toplumda öne çıkan, 

daha çok düĢünsel arka planı daha zengin bir kiĢi olduğudur. Bu anlamda esasında 

entelektüel diye adlandırdığımız kesim tarihin her döneminde var olagelmiĢtir. Bir 

kavram olarak entelektüelin kullanımı ise Aydınlanma dönemine denk düĢmektedir. 

Entelektüel kelimesi Latince akıl, zihin, kudret, idrak anlamına gelen İntellect 

kökünden türetilmiĢtir.  Sözcük anlamı el ile çalıĢanın karĢıtı olarak, akıl ile çalıĢan, 

zekâsını baskın olarak kullanan kiĢileri ifade etmektedir(Bodin, 1984: 9). İnter(bir 

Ģeyin içinde ya da arasında olmayı bildiren Latince kökenli edat) ve lect(seçmek 

                                                           
4
Bu noktada Witgenstien‟ın bir sözcüğün ne anlama geldiğini anlamak için, o sözcüğün hangi 

koĢullar altında nasıl kullanıldığı ve hangi koĢullara denk düĢtüğü hususuyla ilintili olduğunu 

belirttiği ve “dil oyunları” olarak adlandığı görüĢüne dayanarak, her toplumun kendine ait 

koĢullarının olduğu ve o toplumda kullanılan kavramların oradaki koĢullara denk düĢtüğünü, bu 

sebeple de bu kavramın baĢka topluma ait koĢulları tam manasıyla karĢılamada yetersiz kalacağını 

söylemek mümkündür. Bu yetersizlikler temelde kavramın toplumsal olguyu tam manasıyla 

karĢılamaması sebebiyle ortaya çıkan olgu-kavram uyuĢmazlığı ya da kavram kargaĢası Ģeklinde 

tezahür etmektedir. Bunun yanında toplumların düĢünce geleneğinin oluĢmamasının temel sebebi 

olarak kendi koĢullarını karĢılayan kavramlar ile düĢünmemesi sosyal bilimciler tarafından yaygın 

bir Ģekilde ifade edilen tespittir.  Ġthal edilen kavramın toplumsal gerçeklikle örtüĢmemesi sebebiyle 

ortaya çıkan problemleri daha da örneklendirmek mümkündür(Bkz. Wigenstein, 2007). 
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seçerek toplamak) köklerinin birleĢmesi ile oluĢan kelime aynı zamanda 

seçilmiĢlerin içinde olmak anlamı da taĢımaktadır (Özön, 1961).  Ġngilizce 

intellektual, Fransızca, intellektuel, Almanca intellektual olarak kullanılan kelime 

dilimize entelektüel olarak geçmiĢtir. Kaba bir Ģekilde kelime düĢünce, fikir 

alanlarında aklını kullanarak çalıĢan ve aklını kullanma konusunda daha baskın 

olan kiĢileri belirtmek için kullanılmaktadır. Kelime aynı zamanda bir sınıfı da 

ifade etmektedir. Bu sınıf „akıl iĢçilerinin‟ oluĢturduğu entelektüel sınıfıdır. 

Rusya‟daki intelijansya sınıfı bu durumun en somut örneğidir. 

Entelektüel konusunda bilinmesi gerekilen en önemli husus; kelimenin hem 

kavram hem de tarihsel bir kiĢilik olarak Batılı oluĢudur. Her toplumun birbirine 

benzeyen yönlerinin olduğu bir gerçektir fakat “farklı toplumsal üretim süreçlerinde 

oluĢan olguların benzerliklerine rağmen birbirine bir denklik temeline 

indirgenemeyeceği açıktır. Bu bağlamda düĢünüldüğünde entelektüelin toplumsal 

arka planı, zihniyeti ve iĢlevi itibariyle aynı toplumsal görüngüyü göstermeyen 

toplumlara teĢmil edilmesi olası gözükmemektedir”(Çağan, 2005: 10-11). 

 

1.3.MODERN ENTELEKTÜELĠN ORTAYA ÇIKIġI 

Tarih boyunca bilgiye farklı düzeylerde sahip olan birçok sınıf var olmuĢtur. Fakat 

entelektüel sınıfın hem tüm toplumlarda yaygın olması, hem de modern dönemin 

dinamosu olarak kabul edilmesi ayrıcalıklı olarak incelenmesini gerektirmektedir. 

Modern entelektüelin batı düĢünce tarihindeki izlerini sürdüğümüzde Ġlk Çağ 

Yunan Felsefesine kadar gitmek gerekmektedir (Konuk, 2005: 74). Özellikle 

Sofistler ve Sokrates, ortaya çıktığı mevcut koĢullar ve bilgiyi kullanma 

biçimleriyle Modern entelektüellerin ideal tipi olmuĢlardır. Ortaçağ DüĢünce 

dünyasında hakim olan paradigmayı aĢma noktasında ilk çağ düĢüncesini referans 

alan aydınlanma düĢünürleri, yeni bir paradigma ortaya koyarken Aristo, Platon, 

Sokrates ve Sofistlerden fazlaca yararlanmıĢlardır. Hatta Cemil Meriç‟e göre; 

çılgınlığı, hayâsızlığı, tecessüsü ile „entelektüel‟ sofistlerin torunudur (Meriç, 1980: 

29). Helenistik dönemde ve Ortaçağda bilgi, kaynak ve araç denetiminin tek bir 
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elden yapılması sebebiyle, entelektüel kendisini ifade edebileceği ortamı 

bulamamıĢ ve bir anlamda, bu dönemde entelektüelin Antik Yunan ile olan bağı 

koparılmaya çalıĢılmıĢtır. „Bağımsız düĢünürler‟in düĢünsel faaliyetlerle uğraĢması 

bakımından kısır olan Ortaçağ döneminin aĢılmasıyla birlikte „modern entelektüel‟ 

belirmeye baĢlamıĢtır. 

 

1.3.1 Ortaçağda Entelektüel 

Ġdeal tipleri Antik Yunan‟a dayanan entelektüellerin Ortaçağ döneminde var 

olmadıkları sosyal bilim düĢünce dünyasında yaygın bir görüĢtür. Ġlk ortaya çıktığı 

dönemlerde Sokrates‟i ve sofistleri kendisine model alan entelektüellerin nüveleri 

esasında ortaçağda oluĢmuĢtur. Bu konu hakkında yapılan en ciddi araĢtırma 

Jacques Le Goff‟a aittir. Goff‟a göre batı entelektüeli esasında kentlerle birlikte 

doğmuĢtur. Kentlerdeki iĢ bölümünden nasibini alan entelektüel, kentin dayattığı 

mesleği benimsemek durumunda kalmıĢtır(Goff, 2006: 24). Kentlerin tarihi ile 

entelektüelin tarihini bir tutan Goff‟a göre; Modern entelektüelin kökeni XII. 

yüzyılın Paris‟inde ortaya çıkan goliardlara dayanmaktadır. Goliardlar yaĢadığı 

dönemde Ģeytan, serseri, pisboğaz, ahlaksız, ayyaĢ vb. tanımlamalara maruz kalmıĢ 

ve savaĢa gitmek yerine eğitim ile uğraĢmayı tercih etmiĢ kiĢilerdir. Kilise ve 

dönemin tarihçileri tarafından defalarca kez cezalandırılan goliardlar esasında Ģiirle, 

sanatla, edebiyatla uğraĢan, kilisenin herkesi bir sınıfa mahkûm etme politikalarına 

direnen ve hiçbir sınıfa ait olmamayı tercih ederek asi davranan aylak sınıftır. Bu 

kiĢiler hayatlarını kazanabilmek için bazen hokkabazlık, bazen soytarılık 

yapmıĢlardır. Bunlara goliard denmesi buradan kaynaklanmaktadır (Goff, 2006: 46-

47). ”Hiçbir sabit mekanları, gelirleri, hiçbir mülkleri olmayan bu fakir öğrenciler 

böylece, hoĢlarına giden hocayı izleyerek, ün kazanan hocanın yanına giderek 

entelektüel maceraya atılmakta, verilen eğitimin peĢinde kentten kente 

dolaĢmaktadırlar. Gene XII. yüzyılın çok karakteristik yanlarından biri olan okullu 

serseriler kitlesini de onlar oluĢturmaktadır. XII. yüzyıla maceracı, hercai, gözü pek 

edasını vermeye katkıda bulunmaktadırlar. Ama bir sınıf oluĢturmazlar. Farklı 

kökenlerden olup, farklı tutkulara sahiptirler. KuĢkusuz öğrenimi savaĢa tercih 
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etmiĢlerdir” (Goff, 2006: 48). Goliardların papazları, keĢiĢleri ve soyluları alaycı 

bir üslupla eleĢtirmesi ve tüm bunları yaparken düĢünceye, sanata önem vererek 

bağımsız bir duruĢ sergilemesi; modern Batı entelektüelinin ilk nüveleri 

sayılmalarına sebep olmuĢtur. XII. yüzyıllarda Kiliseye ve Loncalara bağlı 

üniversitelerin kurulması ve zamanla aylak sınıf olarak ifade edilen Goliardların bu 

üniversitelere yerleĢmesi, bilgiye sahip olan kesimin kurumsallaĢmıĢ bir ortamda 

iĢlev görmeye baĢlamasını sağlamıĢtır. XIII. ve XIV. yüzyıllarda Kilise otoritesinde 

kurulan üniversitelerde zamanla septik düĢüncenin ve laik sistemin geliĢmesi ile 

üniversiteler kiliselerden bağımsızlaĢmaya baĢlamıĢtır. Böylelikle Rönesans ve 

Aydınlanmanın dinamosu olan aydınların ve modern entelektüellerin yetiĢecekleri 

uygun kurumsal ve kültürel bir ortam oluĢmuĢtur. Nitekim birçok Rönesans bilgini 

kilise okullarında yetiĢmiĢtir. 

„Yeniden doğuĢ‟ sloganı ile antik dönem bilim ve sanat ortamına atıfta 

bulunarak, Ortaçağ‟ı karanlık ve hiç yaĢanmamıĢ ilan eden Rönesans anlayıĢı, 

bilgiye sahip olan kesimin de yeniden doğduğunu ilan etmiĢtir. Bu ilan ile birlikte 

Avrupa yeni bir dönemin eĢiğine gelmiĢtir ve kendi tarihinin bir dönemini hiç 

yaĢanmamıĢ sayarak yeni bir tarih yazımına gitmiĢtir. XIV ve XV yüzyıllarda 

Rönesans ile birlikte baĢlayan yeni tarih yazımı, günümüz Avrupa kimliğinin ve bu 

kimlikle etkileĢim içerisinde olan batı entelektüelinin oluĢmasına önemli derecede 

katkı sağlamıĢtır.  “Batı Ortaçağının sınıflı toplum yapısı içinde, bu yapıdan ayrı 

„entelektüel nitelikleriyle‟ hayatını kazanan ve eserlerini üretebilecek ortam ancak 

Rönesans ile birlikte mümkün olmuĢtur. Entelektüel henüz prestij ve statü olarak 

parlak bir konuma sahip olmasa da sanat ve bilgisini ifade edecek yeni hayat 

alanlarına sahiptir. Modern Avrupa kültürü bu alanlarda kurulmaya baĢlamıĢ ve 

Rönesans‟ın verimli kültürel iklimi, Avrupa toplumlarının farklı sanatlarda kendi 

karakteristiklerini ortaya koymalarını sağlamıĢtır”(Konuk, 2005: 77).  
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1.3.2 Aydınlanma ve Entelektüel 

Rönesans‟ın yeniden doğuĢ sloganı ile yola çıkıĢı Aydınlanma ile kendisini 

gerçekleĢmiĢtir. Günümüz entelektüelinin bir olgu olarak ortaya çıkması tam 

manasıyla Aydınlanma dönemine denk gelmektedir. Entelektüelin hem bir özne 

hem de bir nesne olarak etkileĢim içerisine girdiği Aydınlanma dönemi, 

kendisinden sonra gelen dönemleri her yönüyle tesiri altına alması sebebiyle 

insanlık tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla Modern entelektüelin 

aydınlanma ile olan iliĢkisine geçmeden önce Aydınlanmanın ne olduğu üzerinde 

durmak gerekmektedir. 

Aydınlanma XVII yüzyılda Ġngiltere‟de baĢlayarak sırasıyla Fransa ile 

Almanya‟yı tesiri altına alan, sonrasında da tüm Avrupa‟yı etkileyen düĢünce 

hareketidir. Bu düĢünce hareketinin yaygın bir Ģekilde görüldüğü dönem 

Aydınlanma Dönemi olarak ifade edilir. “Aydınlanma çoğunlukla „karanlık çağ' 

diye anılan Ortaçağ ile eĢ görünen usdıĢılık ve batıl inançlara yönelik eleĢtirel 

yaklaĢımıyla tanınır. Aydınlanma hareketi, insanın temel özelliğini, yalnızca 

düĢünmekle kalmayıp onu doğru davranmaya götüren us sahibi oluĢunda 

görür”(Güçlü vd., 2003: 138). Aklı merkeze almasıyla esasında kendisinden önceki 

dönemin bilgi referanslarına eleĢtirel yaklaĢan Aydınlanmanın, ne olduğu 

sorusunun cevabı en doğru Ģekilde bir aydınlanma düĢünürü olan Kant‟ın 

„Aydınlanma Nedir?‟ adlı makalesinde yer almaktadır. Berlin‟de 1784 yılında 

yayımlanan aylık Berlinische Monatsschrift dergisinde Aydınlanmanın ne olduğu 

sorusunu cevaplamaya çalıĢan Kant‟a göre; “Aydınlanma, insanın kendi suçu ile 

düĢmüĢ olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış 

durumu ise, insanın kendi aklını bir baĢkasının kılavuzluğuna baĢvurmaksızın 

kullanamayıĢıdır. ĠĢte bu ergin olmayıĢa insan kendi suçu ile düĢmüĢtür; bunun 

nedenini de aklın kendisinde değil, fakat aklını baĢkasının kılavuzluğu ve yardımı 

olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda 

aramalıdır. Sapere aude!  Aklını kendin kullanmak cesaretini göster! Sözü imdi 

Aydınlanmanın parolası olmaktadır”(Kant, 2000: 17). Aydınlanma anlayıĢının 

içerisinden Aydınlanmanın ne olduğunu ortaya koymaya çalıĢan Kant‟a göre bu 
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dönemden önceki durumlarda insanlar aklını kullanmaya eril değillerdir ve bu 

dönemle birlikte aklın ıĢığında özgür bir varlık olarak yaĢayabileceklerdir. 

Aydınlanmanın us vurgusu sadece Batı toplumu özelinde yapılan bir vurgu değildir. 

Aydınlanma anlayıĢına göre evrensel bir us vardır ve tüm insanlık bir gün 

aydınlanacak ve aklın ıĢığında özgür olarak yaĢayacaktır. Tarihin bu dönemden 

sonra hep iyiye gideceğini savunan Aydınlanma‟nın ilerlemeci anlayıĢın göstergesi, 

Kant‟ın yukarıda bahsi geçen metinde Ģu Ģekilde ifade edilmektedir;  

“ġimdi acaba aydınlanmıĢ bir çağda mı yaĢıyoruz? Sorusu sorulunca yanıt Ģöyle 

olacaktır: Hayır, aydınlanmıĢ bir çağda değil fakat aydınlanmaya giden bir 

dönemde, bir aydınlanma döneminde yaĢıyoruz. ġimdiki zamanlarda olduğu 

gibi insanlığın bir bütün olarak baĢkasının rehberliği olmaksızın, dinsel 

konularda kendi aklını iyi bir biçimde ve güvenilir bir Ģekilde kullanması 

durumunda olması ya da bu duruma getirilebilmesi için daha kat edilecek çok 

yolumuz var. Fakat bu yönde özgürce çalıĢmak için Ģimdi onların yolunun 

temizlenip aydınlatıldığına iliĢkin farklı göstergelere sahibiz; böylece evrensel 

aydınlanmaya giden yoldaki engeller, insanın kendi suçu ile düĢmüĢ olduğu bu 

ergin olmayıĢ durumundan kurtuluĢuyla ilgili güçlükler yavaĢ yavaĢ da olsa 

giderek azalmaktadır. ĠĢte bu bakımdan çağımız Aydınlanma çağıdır” ”(Kant, 

2000: 20). 

Kant‟ın dillendirdiği bu dönemin evrenselci, kurtarıcı ve ilerlemeci 

karakteristiği, Avrupa hümanizmi ile birleĢerek, Aydınlanmanın Batı sınırlarında 

kalmayıp tüm dünyaya yayılması gerektiği inancını doğurmuĢtur. Bu inançla 

birlikte Batı‟nın yayılmacı anlayıĢı belirmiĢtir. Tüm bunları gerçekleĢtirmek için ise 

Modernizm bir dünya görüĢü olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu anlamda Foucault‟a göre 

modern felsefe Aydınlanmanın ne olduğu sorusunu günümüze kadar yanıtlamaya 

çalıĢan felsefenin adıdır (Foucault, 2000: 69). Modernizmin ortaya çıkmasına sebep 

olan Modern felsefenin bu cevap arayıĢının sürekliliği, Aydınlanma anlayıĢının 

tekrar tekrar güncellenerek devam etmesine olanak sağlamıĢtır. Bu anlamda 

Aydınlanma entelektüellerinin „hayaletleri‟ halen günümüz düĢünce hayatının 

üzerinde dolaĢmaktadır.  

Entelektüeller üzerine müstakil bir eseri olan Zygmunt Bauman, Aydınlanma 

döneminde entelektüelin ortaya çıkıĢını ve Modernitenin entelektüel bağlamında 
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Aydınlanma anlayıĢı ile olan iliĢkisini iktidar merkezli açıklamaktadır. Bauman‟ a 

göre:  

“Batı Avrupa sözlük dağarcığına girdiğinde „entelektüel‟ kavramı anlamını 

Aydınlanma çağının kolektif belleğinden alıyordu. Modernitenin en belirgin 

vasfı olan iktidar/bilgi sendromu bu dönemde belirginlik kazanmıĢtır. Sendrom 

modern çağın baĢlangıcında meydana gelen iki yeni geliĢmenin ortak 

ürünüydü: Toplumsal sistemi, önceden tasarlanmıĢ bir düzen modeline göre 

biçimlendirip yönetmek için gerekli kaynaklara ve iradeye sahip yeni tür bir 

devlet iktidarının çıkması; hem böyle bir modeli oluĢturabilecek hem de 

kullanımını gerektirdiği uygulamaları içeren görece özerk kendi kendini 

yöneten bir söylemin kurulması… Bu iki geliĢmenin birleĢmesi belirli bir 

dünya görüĢü ve onunla bağlantılı entelektüel stratejiler biçiminde dile getirilen 

ve Modernite adını alacak olan deneyimi yaratmıĢtır”(Bauman, 2003: 8). 

Moderniteyi „Aydınlanmanın entelektüel stratejileri‟ olarak tanımlayan 

Bauman‟a göre entelektüelin ortaya çıkması yeni bir devlet iktidarının ortaya 

çıkmasıyla ve bu iktidarın kullanımına imkân verecek stratejilere ihtiyaç 

duyulmasıyla ilintilidir. Bu bağlamda ortaya konulan stratejiler, Modernitenin 

belirmesine olanak sağlamıĢtır.  

Aydınlanma döneminde entelektüelin konumunun ayrıntılarına geçmeden 

önce, Aydınlanmanın esasında bir dönemin ruh halini yansıttığını belirtmemiz 

gerekmektedir. Bu ruh hali beraberinde kendi paradigmasını getirmiĢtir ve bireysel 

anlamda nadiren bu paradigmanın içinden çıkmak mümkün olsa da toplumsal veya 

düĢünce akımları bazında Aydınlanmanın ortaya koyduğu düĢünce dünyasından 

çıkmak olanaksızdır. Çünkü aydınlanmanın ortaya koyduğu düĢünce dünyası dalga 

dalga tüm toplumlara yayılmıĢ ve batı dıĢındaki toplumlar da Aydınlanma 

anlayıĢının inĢa ettiği kelimeler, kavramlar ve bilgi kümeleri üzerine düĢünce 

dünyalarını ĢekillendirmiĢtir. Aydınlanma döneminde entelektüelin özne(etken) ve 

nesne (edilgen) olmak üzere iki farklı konumu vardır. ġüphesiz Ortaçağın tasfiye 

edilerek, aydınlanma anlayıĢının Ģekillendirilmesinde en önemli rol entelektüele 

düĢmüĢtür. Nitekim aklın merkeze alındığı yeni bir dönemin ilanında mesleği 

düĢünmek olan entelektüelin baĢat rol alması kaçınılmazdır. Bu anlamda 



 

 

 

10 

entelektüel yeni bir dönemin sosyal, siyasal önderi ve inĢacısı konumundadır. 

Zygmunt Bauman‟ın deyimiyle bu dönemde entelektüel yasa koyucudur. Edilgenlik 

konumu ise; entelektüelin Aydınlanmanın oluĢturduğu ruh halinden etkilenerek, bu 

dönemin dönüĢtürücülüğüne maruz kaldığını ifade etmektedir. Bu bağlamda 

entelektüelin, Aydınlanma anlayıĢı tarafından inĢası söz konusudur ve konumu esas 

olarak aydınlanma ideolojisinin taĢıyıcılığından ibarettir. Sonuç olarak Aydınlanma 

ile entelektüel iliĢkisini karĢılıklı etkileĢim içerisinde tanımlamak mümkündür. 

 

1.3.2.1 Dreyfus Davası 

Modern entelektüelin ortaya çıkıĢı esasında bir süreç sonrası gerçekleĢmiĢtir. Fakat 

entelektüelin hem kavram olarak yaygınlaĢmasına hem de somut eylemler ile ilk 

ortaya çıkıĢlarına örnek gösterilecek bazı olaylar olmuĢtur. Bazı düĢünürler 

tarafından entelektüelin ortaya çıkıĢını tasvir etmek için kullanılan bu olayların 

baĢında Dreyfus Davası gelmektedir. Dreyfus Davası 1894 yılında, Fransa‟da 

yüzbaĢı olan Alfred Dreyfus‟un casuslukla suçlanarak yargılandığı davanın adıdır. 

Dönemin Fransız hükümetine göre Dreyfus‟un Yahudi olması onun casusluk 

yapmıĢ olduğu ihtimalini arttırmıĢtır. Dreyfus‟un haksız yere yargılandığını 

düĢünen, Emile Zola ve Zola‟nın etrafından toplanan bir grup düĢünür 14 Ocak 

1898 günü “Protestation” (itham ediyorum) baĢlığını taĢıyan bir manifesto yazarak 

kamuoyu oluĢturmaya çalıĢırlar. Zola‟nın tam karĢıtı konumunda yer alan,  

gazeteci, romancı ve antisemitist olan Maurice Barres, Zola ile birlikte manifestoyu 

imzalayan düĢünürleri aĢağılamak üzere „entelektüel‟ kelimesini kullanır 

(Demiralp, 2002: 120). Bu adlandırma bir müddet sonra manifestoyu imzalayan 

grup ve davayı takip eden kesimler tarafından kabul edilir. Dava sonrası Zola ve 

arkadaĢlarının haklı olduğu görülünce bu kavram kendiliğinden olumlu bir anlama 

bürünür ve doğruyu yanlıĢtan ayırt etme noktasında muktedir olan kiĢileri 

nitelendirmek için kullanılmaya baĢlanır. Bu olayın günümüze yansıyan iki 

sosyolojik sonucu vardır. Bunlardan birincisi; Dreyfus davasından sonra ilk defa 

entelektüel iktidar iliĢkisi gün yüzüne çıkmaya baĢlamıĢtır ve entelektüelin 

yönetime ne derece müdahale edebileceği görülmüĢtür. Böylelikle bir toplumda 



 

 

 

11 

bilgiye sahip olan kesimin esasında toplum yönetiminde etkili olabileceği gözler 

önüne serilmiĢtir. Diğer bir sonuç;  Dreyfus davası sonrasında entelektüellerin iki 

kampa ayrılmıĢ olmasıdır. Fransa‟da sağ ve sol entelektüellerin ortaya çıkmasına 

sebep olan bu kamplaĢmada bir kısım entelektüeller devletin bireye üstünlüğünü 

(sağ entelektüeller) savunurken, Emile Zola ve yandaĢları bireyin devlete 

üstünlüğünü (sol entelektüeller) savunmuĢlardır(Özcan, Zeki; 48). Ortaya çıkan bu 

sağ ve sol entelektüeller halen Avrupa siyaset hayatında etkin rol oynamaktadırlar. 

Bu sebeple Dreyfus davasının Avrupa düĢünce dünyasının kırılma noktalarından 

biri olduğunu söylemek mümkündür. 

 

1.3.2.2 Entelijansiyanın Ortaya ÇıkıĢı 

Entelektüelin ortaya çıkıĢını 19. Yüzyılın ikinci yarısında Rusya‟da yükselen 

intelijansiya sınıfına bağlayan düĢünürler de mevcuttur. Cemil Meriç‟e göre; 

“Ġntelijansiya, Batı dillerine Rusça‟nın armağanıdır. Bir ülkedeki aydınlar 

topluluğunu ifade eden kavramın Rusya‟ da daha kesin bir anlamı vardır. 

Ġntelijansiya, belli bir dönemde yaĢayan, ortak eğilimleri ve ortak davranıĢları olan 

sosyal bir tabaka ve ya sınıfa iĢaret etmektedir (Meriç, 1980: 64). Ġntelijansiya 

kelimesi Çarlığın despotik yönetim anlayıĢına ve Ortodoks Kilisesine karĢı çıkan 

düĢünce adamlarını nitelendirmek için kullanılmıĢtır. EleĢtirel aklı, bilimi, adaleti, o 

günün koĢullarına göre devrimci sayılabilecek değerleri savunanların tümüne 

verilen isimdir. Rus „entelijansiya‟sının hareketleri baĢta Fransa olmak üzere Batı 

Avrupa ülkelerini etkilemiĢ, ancak bireye göndermede bulunması açısından 

entelektüel kelimesinin doğduğu yer Fransa olmuĢtur (Demiralp, 2002: 122). Tıpkı 

Dreyfus davasında olduğu gibi Rusya‟da da intelijansiya sınıfının etkinlikleri, 

dönemin Rus siyasetinin Ģekillendirilmesinde etkili olmuĢtur. Böylelikle sadece 

gücü elinde bulunduranların yönetimde söz sahibi olduğu kanaatini yıkarak, 

yönetimde bilgiye sahip olanlarında da etkinliğinin var olduğunu zihinlere kazıyan 

bu iki olgu; intelijansiyanın ortaya çıkıĢı ve Dreyfus davası, Aydınlanma 

döneminde entelektüelin oynadığı rolü nitelemek adına iki temel örnektir. 
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Son tahlilde Aydınlanma ve entelektüel iliĢkisine dair vurgulanması gereken; 

Modern manada entelektüelin aydınlanma döneminde çıkmıĢ olması ve bu 

dönemde entelektüelin, aydınlanmanın hem öznesi hem de nesnesi konumunda 

bulunmasıdır. Bu dönemin entelektüellerinin tamamı, insanın aklın ıĢığında tüm 

evrenin anlamlandırılabileceği vehmine kapılmıĢlar ve insan merkezli 

gerçekleĢecek olan ilerleme fikrini benimsemiĢlerdir. Bu doğrultuda batının 

yaĢaması yakın olan demokratik, akıl merkezli, hümanist dünya anlayıĢını, özetle 

„tarihin sonu‟ anlayıĢını, tüm dünya için reçete olarak sunmuĢlardır. Bunun 

ideolojik yansıması ise Moderniteyi oluĢturmuĢtur. Bu noktada matbaanın 

bulunması, kitap dağıtım imkânlarının ve gazetelerin yaygınlaĢması, ulusal dillerde 

eğitim ve öğretime geçilmesi gibi unsurlar aydınlanma döneminde entelektüelin 

konumuna fazlaca etki etmiĢtir. Okuma ve yazma konusunda uygun bir ortamın 

oluĢması, entelektüellerin çok daha kolay kamuoyu sağlamalarına imkan sağlamıĢ 

ve daha fazla entelektüelin yetiĢmesine zemin hazırlamıĢtır. Özetle dönemin teknik 

imkânları tıpkı dönemin atmosferi gibi, entelektüellerin var olmasını 

kolaylaĢtırmıĢtır.   

 

1.3.3 Modernizm ve Entelektüel 

Günümüze kadar modernizme
5
 dair sayısız tanımlama yapılmıĢtır. Tanımlamaların 

çokluğu ortak bir modernizm algısının olmadığının göstergesidir. Tüm bu 

tanımlamalarda ortaya çıkan genel çerçeve, Modernitenin Aydınlanma döneminin 

ideolojik uzantısı olan ve kökeni 16. yüzyıla dayanmasının yanında 19 yüzyılın ilk 

yıllarında kendisini göstermeye baĢlayan ve kimi yazarlara göre günümüze kadar 

devam eden kimi yazarlara göre ise Ġkinci Dünya savaĢı ile bitmiĢ olduğu 

düĢünülen dönemin adıdır. Latince „Ģimdi‟ anlamına gelen modernus kelimesinden 

                                                           
5
 Birbirinden türemesine rağmen modernizm, modern, Modernite, modernleĢme kelimeleri farklı 

anlamlara gelmektedir. Metin içinde tanımlanan modernizmin yanında modern kelimesi, düĢüncede 

açıklık, özgünlük, her türlü otoriteden bağımsızlık ve yeni dillendirilmiĢ olanı nitelemede kullanılan 

sıfattır(Cevizci, 2005: 1178). Modernite çoğu zaman modernizmin yerine kullanılmasının yanı sıra 

bir durumu ifade etmektedir. ModernleĢme kelimesi ise, modern olmayan toplumların modern 

toplumlara benzeme çabasını kapsayan süreci nitelendirmede kullanılmaktadır. 
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türeyen modernizm, sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan büyük toplumsal 

değiĢime eĢlik eden zihniyetin tamamı için kullanılan bir terimdir. (Aktay, 2008: 8). 

Tanımdan da anlaĢılabileceği üzere Modernizm ile Aydınlanma arasında köklü bir 

bağ vardır. Bu iki dönem bir birinin tamamlayıcısı niteliğindedir. Aydınlanmanın 

ortaya koyduğu insan ve toplum tipinin, tüm toplumlara yayılması misyonunu 

üstlenen modernizm, Mustafa Aydın‟ın deyimiyle arkasında bir „projeksiyon 

sistemi‟ taĢıyarak esasında belirli bir ideolojiyi (ilerlemeci, rasyonel, bilimci, 

determinist, evrimci, seküler ve laik bir ideoloji) yansıtan zihniyet bütünüdür. Bu 

zihniyet bütünü ilk ortaya çıktığında Ortaçağ‟a, 20. yüzyılda ise Batı dıĢı 

toplumlara nispeten daha „yeni‟ ve „üstün‟ olduğunu savunmuĢ ve bu doğrultuda 

tüm toplumların modernleĢmesi gerektiği inancını benimsemiĢtir(Aydın, 2009: 19–

20). Batı toplumlarının elinde bulundurduğu siyasal, askeri, iktisadi ve enformatik 

güç vasıtasıyla bu inanıĢ, kendini sürekli yeniden üreterek, kendi devamını sağlamıĢ 

ve böylelikle dünya tarihi açısından kısa sayılabilecek bir sürede, tüm toplumları 

etkisi altına almıĢtır. Özetle Modernizm Aydınlanma döneminde ortaya konan 

düĢüncelerin bir takım akımlar
6
 vasıtasıyla Batı dıĢı toplumlara empoze edilmesini 

ön gören anlayıĢtır. Bu anlamda modernizm bir ideoloji türüdür. ġüphesiz bu 

ideoloji olarak tanımlayabileceğimiz zihniyet bütünün yayılmasında en etkin rol 

oynayan unsur dönemin entelektüelleridir. Tüm entelektüellerin bu „fikir 

taĢımacılığı‟ iĢlemini bilinçli bir Ģekilde yaptığını iddia etmenin imkânı yoktur. 

Fakat Modernitenin aynı zamanda bir paradigma
7
 olması sebebiyle, en koyu 

Modernizm eleĢtirilerini yapan entelektüellerin bile Batı zihniyet yapısının örnek 

alınması gerektiği noktasında çaba gösterdiğini gözlemlemek mümkündür.
8
 

                                                           
6
 Bu akımlar ilerlemecilik, hümanizm, bireyselcilik, evrenselcilik, akılcılık, pozitivizm ve bunun 

gibi köken itibariyle Batıya ait olan fikir ve siyaset akımlarıdır.  

7
 Paradigma kavramı Sosyal Bilimlere Thomas Khun‟un armağanıdır. “Bilimsel Devrimlerin 

Yapısı” adlı eserinde bilimin nasıl ilerlediği sorusuna cevap arayan Khun bu noktada paradigma 

kavramını öne sürmüĢtür ve bilimin paradigma sıçramalarıyla ilerlediğini belirtmiĢtir. (Bkz. Kuhn, 

2002). 

8
 Konumuzla doğrudan ilintili olmaması sebebiyle bu noktaya ayrıntılı bir Ģekilde yer 

verilmeyecektir. Fakat Modernizmin en köklü eleĢtirilerinin de Batı düĢünce dünyasından çıktığını 

ve esasında bu eleĢtirilerin de Batı düĢüncesinin baĢka yollardan Batı dıĢı toplumların daha 

derinliklerine nüfuz ettiğini belirtmek mümkündür. Aydınlanma‟nın en köklü eleĢtirmeni olan 



 

 

 

14 

Böylelikle Modernizm sistemi, aykırı entelektüelleri bünyesinde barındırmasına 

rağmen kendisini yeniden üreterek yayılmaya devam etmiĢtir.    

Aydınlanma döneminde ortaya çıkan entelektüellerin, akıl aracılığı ile 

hakikatin anlaĢılabileceğine yönelik zannı, yaĢanan tüm kiĢisel ve toplumsal 

problemlerin çözülebileceğine dair bir inanç doğurmuĢtur. Böylelikle dönemin 

entelektüelleri, ilerlemecilik anlayıĢı doğrultusunda, insanlığın gelecekte çok daha 

refah içerisinde, hak ve özgürlüklerini bilerek, demokrasi yönetiminin güvencesi 

altında, yaĢayacaklarını ilan etmiĢlerdir. Hümanizm çağrısıyla bütünleĢen bu ilan, 

Batı tarihi açısından tarihin gelebileceği son nokta olarak ifade edilmiĢtir. Sanayi 

inkılâbı sonrası Avrupa‟da ortaya çıkan „ekonomik zenginlik‟ bu inanıĢı daha da 

perçinlemiĢ ve böylelikle Batı toplumlarının yanı sıra diğer toplumların tamamı 

modernleĢmeleri gerektiğini düĢünmüĢtür
9
. Bunun sonucunda gerek Batı 

entelektüelleri gerekse diğer toplumların düĢünürleri tüm insanlığın batılılaĢması 

gerektiği vehmine kapılmıĢ ve bu vehme binaen çalıĢmalar yapmıĢlardır. Fakat 

ortaya çıkan bu atmosferin hemen ardından vuku bulan 1. Dünya savaĢı ve 

sonrasında Avrupa‟nın bütününde yaĢanan 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, 

zannedildiğinin aksine insanlığı hiçte müreffeh bir ortamın beklemediğini 

göstermiĢtir. YaklaĢık 20 milyon kiĢinin öldüğü 1. Dünya SavaĢı ve 50 milyon 

kiĢinin iĢsiz kaldığı 1929 buhranı, Batı entelektüellerin „tarihin sonu‟na dair ön 

görülerinin tamamını boĢa çıkartmıĢtır. YaĢanan bu olayların hemen ardından 

yaklaĢık 35 milyon kiĢinin öldüğü 2. Dünya savaĢıyla birlikte entelektüellerin 

rolleri ve ortaya koyduğu düĢünceler sorgulanmaya baĢlanmıĢtır. Nitekim Modern 

dönemi de içine alan son yüzyılda birçok düĢünür eserlerinde entelektüeli 

                                                                                                                                                                  
EleĢtirel Teorisyenlerin (Frankfurt Okulu DüĢünürleri) ve Modernizmin tam karĢısına koĢullanmıĢ 

olan Postmodernist teorisyenlerin böyle bir amaca hizmet ettiğini söylemek mümkündür. Bu 

durumun en açık biçimini Marx‟da görmemekteyiz. Modernizmin özgürlük ve eĢitlik vaatlerini 

ciddiye alan Marx, kapitalizmin bunları gerçekleĢtirmede yetersiz kaldığını belirterek, o güne kadar 

ilerlenen yolda bir kez daha ilerlenmesi gerektiğini savunmuĢ ve iĢçilerin önderliğinde özgürlük ve 

eĢitliğe ulaĢılabileceğini ön görmüĢtür(Gülalp, 2002: 217). Böylelikle Marx‟a göre; bir adım daha 

ileriye gitme noktasında en ileride olan Batı model niteliğindedir. Habermas‟ın konu ile ilgili olan 

ve çok ses getiren “Modernizm: TamamlanmamıĢ Bir Proje” makalesi de bu durumun kanıtlayıcısı 

niteliğindedir. (Bkz. Zeka, 1994) 

9
 Bizdeki modernleĢme hareketleri bu durumun tipik bir örneğidir. 
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tartıĢmaya açmıĢtır. Bu düĢünürlerin baĢında Foucault, Benda, Bauman, Zizek, 

Edward Said, Sartre gibi dönemine damgasını vurmuĢ entelektüeller vardır. Bu 

isimlerin yanı sıra Batı ve Doğu düĢünce dünyasında birçok entelektüel, 

entelektüelliği yeniden tanımlamaya çalıĢmıĢ ve ideal entelektüel tipolojileri 

çizmiĢtir. Modern entelektüellerin tüm toplumlara yaymaya çalıĢtığı Modernite 

projesinin insanlık tarihi açısından çok olumsuz sonuçlara yol açması yeni bir 

dönemin ilanının dillendirilmesine sebep olmuĢtur. Bu yeni dönem Postmodernite 

olarak adlandırılmaktadır. 

 

1.3.4 Postmodernizm ve Entelektüel 

Ġkinci dünya savaĢından sonra ortaya çıkan tabloyu yorumlamaya çalıĢan bazı 

entelektüeller, baĢka bir dönemin eĢiğine gelindiğini düĢünmüĢler ve bu dönemi 

Modernizmden sonra gelen, Modernizmin ötesi anlamını taĢıyan Postmodernizm 

kelimesi ile ifade etmiĢlerdir. Terim olarak ilk defa Toynbee‟nin Birinci Dünya 

SavaĢının sonrasındaki durumu nitelemek için kullandığı Postmodernizm, bir 

kuram olarak Jean François Lyotard‟ın Quebec Hükümeti Üniversiteler Kurulu‟na 

sunduğu Postmodern Durum adlı raporuyla ortaya atılmıĢtır. Daha sonraları eser 

olarak basılan ve bilgide meydana gelen dönüĢümü anlatan, Lyotrad‟ın Postmodern 

Durum çalıĢması, Daniel Bell‟in „Sanayi sonrası toplum‟ ve „Ġdeolojilerin Sonu‟ 

tezleriyle desteklenmiĢtir. Modernitenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlara sebep 

olan evrensel hakikat anlayıĢıyla birlikte her türlü tümelciliğe ve makro düzeydeki 

kuramlara karĢı çıkan Postmodernizm, kendisini önceleri sanat, mimari, edebiyat 

gibi alanlarda sonrasında ise sosyal bilimlerinin tamamında göstermiĢtir. 

Postmodernizm hususunda tartıĢılan temel nokta, Post Modernizmin 

Modernizmden farklı bir dönem olup olmadığıdır. Birçok düĢünürün katıldığı bu 

tartıĢmada ağırlıklı olarak ortaya çıkan görüĢ Postmodernizmin ayrı bir dönem 

olmayıp, Modernizmin tamamlayıcısı niteliğinde olduğudur
10

. 

                                                           
10

 Necmi Zeka‟nın hazırlamıĢ olduğu, Jameson, Lyotard ve Hamermas‟ın makalelerinin yer aldığı, 

Kıyı Yayınlarından çıkan Postmodernizm adlı eserde ayrıntılı bir Ģekilde bu konuya değinilmiĢtir. 
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Postmodernizm baĢta ilerlemecik, evrimcilik, pozitivizm, akılcılık, 

kapitalizm, liberalizm, hümanizm, bireyselcilik olmak üzere Modernizmin ortaya 

koyduğu her değere karĢı çıkmanın yanında yine Modernitenin tornasından geçmiĢ 

olan yüksek tipli dinlere ve meta anlatılarının tamamına eleĢtirel bir tavır 

takınmıĢtır. Tüm bunların karĢısına Ģüpheciliği, Ģizofreniyi, perspektifi, muğlâklığı, 

parçalanmıĢlığı, mini anlatıları koymaya çalıĢır. Postmodernitenin takındığı 

eleĢtirel tavırlara göz atıldığında esasında bu akımın Modernitenin yeniden 

yorumundan baĢka bir Ģey olmadığını görmemiz mümkündür. Hatta Aydın‟ın 

deyimiyle ortaya net bir Ģey koymaması sebebiyle Moderniteden çok daha kaypak 

bir yayılmacılığı benimsemiĢtir (Aydın, 2008: 40). Bu haliyle Postmodernite,  

makro düzeydeki anlayıĢları ve teorileri etkileyen Moderniteyi bir adım daha ileri 

götürerek mikro düzeydeki alanlara sızmayı hedeflemektedir. Tüm insanlık için 

olumsuz sonuçlara yol açan Moderniteye karĢı takındığı eleĢtirel tavır ile Batı dıĢı 

toplumların bir anda kabulünü gören ve metodolojik anlamda örnek alınan 

Postmodernite; hem fikri hem siyasi hem de sanatsal anlamda batı zihniyetinin 

Modernizme nispeten daha fazla yayılma alanı bulmasına sebep olmuĢtur. 

Dolayısıyla birbirlerine karĢıt gibi görünmelerine rağmen Postmodernite de tıpkı 

Modernite gibi Batı zihniyetinin yaygınlaĢmasına hizmet eden ve bu doğrultuda 

tıpkı Modernite gibi entelektüelleri kullanan bir zihniyet bütünlüğüdür (Karaarslan, 

2010: 211).        

Bir grup entelektüelin gündeme getirdiği Postmodernite akımı, aynı zamanda 

entelektüellerin iĢlevini, evrensel bir entelektüel tipolojisini, makro düzey 

söylemler üreten entelektüellerin tamamını tartıĢma konusu etmiĢtir. Bu 

tartıĢmaların temel dayanak noktası, evrensel hiçbir Ģeyin olmayacağı gibi 

entelektüel tipolojinin de olamayacağı ve bu sebeple entelektüellerin söylediklerini 

bir yasa ya da tümel bir gerçeklik gibi algılamaktan ziyade sadece bir yorum olarak 

değerlendirmek gerektiğidir. Dolayısıyla Postmodernizmin, Modernizme nispeten 

çok daha heterojen bir entelektüel ön görüsü vardır. Bu heterojenlik içinde 

                                                                                                                                                                  
Özellikle Hamermas‟ın “Modernizm: TamamlanmamıĢ Bir Proje” adlı eseri doğrudan bu konuyu 

bahis edinmektedir. 
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merkezde akıl, hümanizma, bilimcilik vb. Moderniteye ait olan unsurlar yoktur. 

Bunlardan ziyade merkezde olmayan (çünkü bir Ģeyin merkezde olması 

Postmodernitenin temel ilkeleri ile çeliĢir) ve genel bir kural gibi algılanması 

gereken görecelilik ve yorum vardır. Bu anlamda entelektüeller parçalı bir yapıya 

sahiptir ve onların tek bir görüĢ etrafında birleĢerek bu görüĢü yayma misyonları 

yoktur. Edward Said‟in deyimiyle entelektüeller hem diğer entelektüeller içerisinde 

hem de toplumda sürgün, marjinal ve yabancı
11

 bir haldedirler. 

Postmodern entelektüellerin modern entelektüellerden bir diğer önemli farkı, 

artık insanlığın geleceğine dair makro düzeyde kuramlar üretmemeleridir. Bu 

dönemde tarihin sonu iddiaları tamamıyla önemini kaybetmiĢtir ve tarihselcilikten 

ziyade tarihsicilik
12

 vurgulanmıĢtır. Bunların yerine açıklamaktan ziyade anlamaya 

çalıĢan ve zamansallığı olan yorumlamalar içeren mikro düzey kuramlar ortaya 

atılmıĢtır. Hatta Postmodern dönemde çoğu zaman entelektüel üzerine vazife 

olmayan iĢlere kafa yorma lüksüne sahip birisidir. Bu bağlamda Entelektüel 

iĢlevinin özü ile var olmaktan ziyade ilgilendiği alan ve konumu ile var olmaktadır 

(Birtek ve Ergül, 1995: 328). 

Son tahlilde Modern dönemde entelektüeller yasa koyucu, inĢa edici ve 

açıklayıcı tavrı benimserken, Postmodern dönemde yorumlayıcı, parçalı ve 

anlamacı bir tavrı benimsemiĢtir. Bu iki dönemdeki entelektüellerin farklı 

yöntemleri kullanmaları aynı iĢleve sahip olmadıkları anlamına gelmemektedir. 

Nihayetinde Postmodern olarak adlandırılan dönem de Batı tarihinin bir uzantısıdır 

ve Modern dönemin, eleĢtiricisi konumunda olsa dahi devamlılığını sağlamaktadır. 

Böylelikle büyük anlatıları etkileme misyonu yüklenen Modernizmin görevini 

                                                           
11

 Konu ile ilgili Edward Said‟in “Entelektüeller Sürgün, Marjinal, Yabancı” eserinde 57-73 

sayfaları arasında ayrıntılı bilgiye ulaĢmak mümkündür. Bu eserde Said bir entelektüel tipolojisi 

çizmeye çalıĢır ve entelektüellerin hiçbir iktidarın aracı olmayan, amatör ruhlu, sürgün, marjinal, 

yabancı, muhalif, geleneklerinden sıyrılmıĢ bir tip olması gerektiğini öne sürer (Bkz. Said, 2004).   

12
 Bu kavram Popper‟ın üzerinde fazlaca durduğu ve “Tarihselciliğin Sefaleti” adlı eserinde 

değindiği bir kavramdır (Popper, 1998). Tarihin, toplumsal geliĢmenin ya da ilerlemenin yasalarının 

olduğuna inanılarak bu yasalar doğrultusunda geleceğe dair çıkarımlar yapabilmeyi elveriĢli kılan 

metodolojidir(Marshall, 2005: 719). 
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devralan Postmodernizm daha da ayrıntılara uzanarak, farklı bir yöntemle mini 

anlatılara kadar inmekte ve Batı paradigmasının toplumun küçük parçaları 

tarafından da benimsenmesine imkân sağlamaktadır. Bunu yaparken 

Postmodernizm yönteminin de tayin edicisi konumundadır. Hayatın genel yasasını 

görecelik ilkesinin oluĢturduğunu iddia eden Postmodernizm, Modernizm eleĢtirisi 

ile Batı dıĢı veya Modernizm karĢıtı toplumların ilgisini çekmeyi baĢarmıĢtır ve bu 

yönüyle esasında Modernizmden çok daha aldatıcı bir zihniyet bütünüdür. Tüm 

bunların oluĢmasında en etkin rolü yine dönemin entelektüelleri üstlenmektedir. 

 

1.4. AYDIN, BĠLGĠN/BĠLGE VE ÂLĠM/ULEMA, ÜZERĠNE KAVRAMSAL 

TARTIġMA 

Buraya kadar olan bölümde nitelikli bilgiye sahip olan kesimi adlandırmada en 

yaygın olarak kullanılan entelektüel kelimesini tarihsel arka planıyla 

değerlendirmeye çalıĢtık. Bilgiye sahip olan kesimi adlandırmada Batı 

medeniyetinin bir ürünü olan entelektüelin dıĢında, özellikle Doğu dünyasında 

birçok farklı adlandırmalar kullanılmaktadır. Bu adlandırmaların baĢında aydın, 

ulema, bilgin, arif, alim gibi kelimeler gelmektedir. Bundan sonraki bölümde bu 

kelimelerin ne anlama geldiği ve temel itibari ile entelektüel ile hangi noktalarda 

farklılaĢtığının analizine çalıĢılacaktır. 

 

1.4.1 Aydın 

Toplumumuzda entelektüel kelimesi ile birlikte, nitelikli bilgiye sahip olan kesimi 

ya da kiĢi adlandırmada en yaygın kullanılan kelime aydındır. Çoğu zaman 

entelektüel kelimesi ile aynı anlamda kullanılan aydın kelimesi, esasında münevver 

kelimesinin eĢ anlamlısıdır ve birçok noktada entelektüel kelimesinden 

farklılaĢmaktadır. Kelime tenvir edilmiĢ, nurlandırılmıĢ, parlatıĢmıĢ, aydınlatılmıĢ 

manalarına gelen, Arapça münevver kelimesinden dilimize tercüme edilmiĢtir 

(Develioğlu, 2003: 727). 19 yüzyılda ve 20 yüzyılın ilk yarısında çoğunlukla 
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münevver olarak kullanılan aydın kelimesi esasında aydınlanma kelimesine 

öykünerek kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu anlamda aydın tabakası Osmanlının son 

dönemlerinde bizzat devlet tarafından ortaya çıkarılmıĢtır. Aydının temel görevi 

Batının bilimini, ıĢığını ülkemize getirerek devleti ve toplumu geri kalmıĢlıktan 

kurtarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti‟ni bu aydınlar kurmuĢtur
13

 ve Osmanlıdan 

devraldıkları görevi, toplumu batı tarzında çağdaĢlaĢtırmak, modernleĢtirmek 

söylemleri ile birlikte devam ettirilmiĢlerdir (Demiralp, 2002: 131). Böylelikle 

Batıda entelektüellerin gördüğü iĢlevi toplumumuzda aydın görmeye baĢlamıĢtır. 

Fakat geldiği köken ve kelimenin aslının karĢıladığı anlam itibariyle aydın kelimesi 

ile entelektüel kelimesinin birbirinden farklılaĢtığını görmekteyiz. Değineceğimiz 

farklılıklara rağmen entelektüel kelimesinin aydın/münevver kelimesi ile 

karĢılanmaya çalıĢılması, temelde bizim mütercim ve yazarlarımızın hatasıdır. Bu 

hata toplumsal hafızada yer ederek düĢünce dünyasında bir kopuĢu beraberinde 

getirmiĢtir (ġeriati, 2004: 12). Artık ülkemizde aydın, yüzyıllardır toplumun 

nitelikli bilgiye sahip olan kesimini oluĢturan ulema geleneği mirasının reddiyecisi 

ve batıda ortaya çıkan entelektüelin takipçisi rolünü üstlenmiĢtir. Nitelikli bilgiye 

sahip olan kesimde meydana gelen bu rol değiĢimi; sadece Ģekillenen yeni aydın 

kimliğini değil aynı zamanda toplumsal hafızada yer etmiĢ olan ulemanın 

beraberinde getirdiği çağrıĢımları da tahrip etmiĢtir. Bu yönüyle değiĢim, ulemayı 

doğunun ortaçağına hapsetmiĢtir. Tabi ki bu süreç tek yönlü değildir. Ulemanın iç 

ve dıĢ gündemi takip etme noktasında yetersiz kalması, düĢünce dünyamızda 

yaĢanan kopukluğa zemin hazırlamıĢtır.  

Öncelikle etimolojik olarak ayrıĢan entelektüel ile aydın/münevver kelimeleri 

anlam itibari ile de farklılaĢmaktadır. Akıl iĢçisi olarak tanımlanan ve baĢkalarını 

aydınlatma iĢlevini üstlenen kiĢileri ifade eden entelektüel kelimesinin yanı sıra 

Aydın nurlandırılmıĢ, aydınlatılmıĢ anlamları ile baĢkası tarafından aydınlatılmıĢ 

olmaya atıf yapmaktadır. ĠĢlev olarak da ülkemizdeki aydınlar Batı tarafından 

aydınlatılmayı ve bu doğrultuda kendi toplumlarını aydınlatmayı görev bilmektedir. 

                                                           
13

 Bu aydınlar Cumhuriyet‟in kurulmasında ve inkılâplarda etkin rol oynayan Ġttihat ve Terakki 

Fırkası, Jön Türkler içinde yer alan aydınlardır. 
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Esasında nurlandırma ve aydınlatılma noktasında münevver/aydın kelimesi 

aydınlanma dönemi ile bir kırılma yaĢamıĢtır. Gayet manevi bir anlam taĢıyan ve 

geçmiĢte sadece Allah‟ın verdiği hikmetle nurlanmayı ifade eden kelime son iki 

yüz yılda seküler bir anlam kazanarak Batı düĢüncesi tarafından aydınlanmayı 

niteler olmuĢtur. Bu dönüĢümü Mustafa Aydın; “ Osmanlı‟nın son dönemlerinde 

ulema, batı ile etkileĢim sürecine bağlı olarak önemli bir değiĢime uğradı, 

aydınlaĢtı. Medresedeki müderris profesör, kaza merkezindeki kadı hakim, 

kaymakam oldu. Medya adı verilen yeni büyüsel araçlar elde etti. Merkez-çevre 

denklemindeki yerinde önemli bir farklılık olmadı; her zaman her yerde yönetici 

olmasa bile merkezci konumunu sürdürdü. Ancak aydının içeriği önemli bir 

değiĢime uğramıĢ, inandığı din değiĢmiĢti; sözün kısası aydın yeniden 

üretilmiĢtir”(Aydın, 2004: 146) Ģeklinde ifade etmektedir. 

Aydın kelimesi günümüzde anlamına, yaĢadığı dönüĢüme ve etimolojik 

kökenine bakılmadan gazeteci, akademisyen, yazar, sanatçı vb. kiĢileri 

nitelendirmede kullanılmaktadır. Esasında bu kelimenin kullanımının belirgin 

sınırları yoktur. Kimin neye göre aydın olduğu sorusu tıpkı entelektüelde olduğu 

gibi muğlâktır. Fakat Aydının toplumda bir iĢlevinin olduğu ve bu iĢlevinde 

dönüĢümler yaĢandığı bir gerçektir
14

. Ülkemizdeki aydınların üstlendiği iĢleve 

baktığımızda, geleneksel iĢlevinden bir kopuĢ yaĢadığını ve yayılmasında 

entelektüellerinde rol oynadığı modernleĢme paradigması içinde, toplumu 

batılılaĢtırma ve çağdaĢlaĢtırmayı kendilerine görev addettiklerini söylemek 

mümkündür. Bu süreç özellikle Osmanlının son dönemi ile Cumhuriyetin ilk 

dönemlerinde yoğun bir Ģekilde yaĢanmıĢtır. Esasında bir geçiĢ dönemi olan bu 

sürecin aĢılması noktasında aydınların batılılaĢma tutkusunu eleĢtiren aydınlarda 

var olagelmiĢlerdir. Fakat bu aydınlar hâkim düĢünceyi değiĢtirmede henüz baĢarılı 

olamamıĢlardır.  

 

 

                                                           
14

 Aydınlarda meydana gelen dönüĢüm hakkında ayrıntılı bilgi için (Bkz. Aydın, 2004: 133-155). 
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1.4.2 Bilgin/ Bilge 

Günümüzde çok sık olmasa da bilgin kelimesi nitelikli bilgiye sahip olan 

kesimi/kiĢiyi adlandırmada kullanılmaktadır. Bilgin bilimsel bir konuda çok fazla 

bilgisi olan anlamındadır (TDK, 1988: 294). Kelime hem anlam hem de iĢlev 

bakımından dünyevi konularda bir alanda uzmanlaĢmıĢ, o konuda çok fazla bilgisi 

olanları nitelemektedir. Buna karĢılık, bu kelime ile çokça karıĢtırılan bilge 

kelimesi ise; bilme konusunda erdemliliği, ahlaklılığı, olgun olmayı ifade 

etmektedir. Bilge kelimesi esasında bir haleti ruhiyeyi ifade etmektedir. Bu haliyeti 

ruhiye manevi olanla bağlantılıdır. Tam anlamıyla bilme güdüsün sarhoĢluğuna 

tamah etmeden, bilmenin üzerine yükselmiĢ ahlaklılık ve olgunluktur. Bu sebeple 

bilge bilgin kelimesine nispeten çok daha az sayıda kiĢileri nitelendirmektedir. 

Bilgin kelimesinin eĢ anlamlısı hâkimdir. Hâkim dünyevi konulara hükmetme 

yetkisine ve bilgisine sahip kiĢiyi nitelendirmede kullanılmıĢtır. Günümüzde baĢka 

anlamlarda kullanılan hakim de geçmiĢte toplumumuzda nitelikli bilgiye sahip olan 

kiĢi ya da kesimleri ifade etmede yaygın kullanılan ifadelerden birisidir. 

 

1.4.3 Âlim/Ulema 

Ġslam toplumlarında nitelikli bilgiyi adlandırmada en yaygın kullanılan ifade âlim 

ve âlimin çoğulu olan ulema kelimeleridir. Âlim ve ulema kelimeleri ilimden 

gelmektedir. Bu kelimeler Ġslami ilimlerde ilim sahibi birine delalet eder (Bagader, 

1991: VII). En genel anlamı ile ulema (âlim) Allah‟ın hüküm ve hikmetlerini bilme 

ve bunlara uygun yaĢayıĢa sahip olma noktasında halktan ayrıĢmıĢ kiĢi ve kiĢileri 

ifade eder (Aydın, 2004: 142). Bu ayrıĢmanın sınırlarını siyaset ve bilgi temelinden 

ziyade, geleneksel Ġslami usul içinde öğrenim tahsil ederek ve birkaç iyi tanınmıĢ 

ulemadan icazet alarak, halk nazarında kabul görmek oluĢturur. Ulema olarak 

nitelendirilen kimseler sonralarında öğrenciler yetiĢtirerek ve yetiĢtirdikleri 

öğrencilere icazet vererek, Ġslam toplumlarındaki ulema geleneği sisteminin 

devalılığını sağlarlar. Bu durum bir sirkülasyon halinde devam eder. Ulema öğrenci 
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yetiĢtirmenin yanı sıra, belirli namazlara imamlık yapma, ölünün defnini 

gerçekleĢtirme, Cuma hutbesi verme, okulda, camide ve avam içinde Ġslami 

konuları öğretmek ve öğretecek olanları yetiĢtirme vb. iĢlevler üstlenir. Yüksek 

eğitim görmüĢ ve özel eğitim almıĢ âlimler de Ģer‟i mahkemelerde kadı (hâkim) 

olarak çalıĢırlar (Bagader, VIII). Özetle âlim/ulema Ġslam toplumlarında baĢat bir 

rol üstlenir ve sosyal hayatın akıĢına yön veren bir konumdadır. 

Ulemanın sadece dini konularda derinleĢmesi kendi makamları açısından kafi 

kabul edilmemektedir. Bir danıĢma merci olmaları hasebiyle siyaset, hukuk, felsefe, 

sosyoloji ve psikoloji alanlarında da derinleĢmeleri zaruri görülmüĢtür. Bu durum 

âlimin/ulemanın saygısının sadece Müslüman toplumlarda değil, gayri Müslüman 

toplumlarda da artmasına sebep olmuĢtur. Özellikle ortaçağ döneminde Ġslam 

toplumlarında Ulemanın çalıĢmaları örnek alınmıĢ ve Avrupa toplumlarının 

dillerine tercüme edilmiĢtir
15

. 

Ulema sadece bilgi birikimine göre sosyal hayatta devamlılıklarını 

sürdürmezler, onların en önemli özelliklerinden birisi; söyledikleri ile yaptıklarının 

arasında uyumun olmasıdır. Onların toplum nazarında kabulü ancak bu Ģekilde 

mümkündür. Ulema içinde söyledikleri ile yaptıkları çeliĢen kimseler, toplum ve 

ulema tarafından dıĢlanırlar. Bu sebeple inandıklarına uygun yaĢamak zorundadırlar 

(KureĢi, 1991: 11). Bu özellik alim ve ulemayı günümüz entelektüellerinden 

ayırmaktadır. Çünkü çoğu zaman entelektüel nasıl yaĢadığına bakılmaksızın sadece 

söylemleri ile değerlendirilmekte ve tanınmaktadır. Nitekim günümüzde entelektüel 

olarak adlandırdığımız kimselerin sadece eserlerini ve söylemlerini bilebilmekteyiz. 

Çünkü onun eylemleri kendisine aittir. Adeta o söylemleri ve eylemleri ile iki farklı 

kiĢilikmiĢ gibi değerlendirilir. Bu haliyle onun eylemleri ile söylediklerinin çeliĢip 

çeliĢmediğinin dahi farkında olmanın imkânı yoktur
16

. Hâlbuki topluma yön 

                                                           
15

 Bu tercümelerden özellikle Antik Yunan Felsefesine dair çalıĢmalar sonraki zamanlarda Avrupa 

toplumları için Rönesans ve Reform hareketlerinin temelini teĢkil etmiĢtir.  

16
 Bunun yanında günümüzde bir çok entelektüelin söylemleri ile eylemlerini uyuĢmadığı 

durumlarda gözümüze çarpmaktadır. Örneğin insanların özgürce yaĢaması ve temel hak ve 

özgürlüklerinin olduğunu savunan bir çok liberal Irak SavaĢında, Amerika‟nın ham madde 

çıkarlarından dolayı bölgeye gittiğinin aĢikar olunmasına rağmen Amerika‟yı haklı görmüĢ ve haklı 
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verecek ve toplumda kamuoyu oluĢturacak kimselerde aranması gereken en temel 

özellik tutarlı olup olmadığıdır. 

Ulema tarihsel süreçte Abbasi, Emevi, Selçuklu, Osmanlı, Ġran baĢta olmak 

üzere birçok toplumda var olmuĢtur. Osmanlı dönemine gelinesiye kadar ulema 

mümkün olduğunca devletten uzak durarak, kendisine verilen resmi görevleri 

almamaya özen göstermiĢ ve politik olmaktan sakınmıĢtır. Böylelikle ulema bir 

yığın siyasal olumsuzluğun din ile aklanmasına imkân vermemiĢtir. Bu durum aynı 

zamanda ulemanın, halkın veya devletin tekelinde olmasının önüne geçerek, 

özgürce çalıĢmasını sağlamıĢtır. Osmanlı dönemine gelindiğinde, ulema yine dini 

temsil etmiĢtir fakat siyaset öğretisiyle içi içe olmuĢtur (Aydın, 2004: 143). 

Osmanlıda Ulema, İlmiye olarak adlandırılan bir kurumun içinde örgütlenmiĢtir. 

Din, Eğitim ve Hukuk sahalarının hiyerarĢisi olarak örgütlenen ilmiye, Askeriye ve 

Kalemiye‟nin yanında Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun temel kurumlarından birini 

oluĢturmuĢtur. Ġlmiye‟nin en üstünde asli görevi ilahi yasaları tefsir etme ve günün 

koĢullarına göre uygulanırlığını ortaya koyma olan ġeyhülislam bulunmaktaydı. 

Ġlmiye sınıfına girmenin tek yolu medrese eğitimini baĢaralı bir Ģekilde 

tamamlayarak icazet almaktan geçmekteydi. Eğitimini tamamlayan öğrenciler 

Kadı, müderris yada ġeyhülislam olarak görev alırken eğitimin tüm aĢamalarını 

tamamlayamayanlar (daniĢmendler) imamlık ya da küçük kazalarda öğreticilik 

görevini üstlenirlerdi (Sarıkaya, 1997: 41-44). Her ne kadar Osmanlı Ġmparatorluğu 

açısından ulemanın siyasetle iliĢkisi zaruri görünse de, bu durum ulemanın siyasetin 

gereğine göre hareket etmesi ve siyasette yaĢanan her türlü değiĢimden etkilenmesi 

ile sonuçlanmıĢtır. Böylelikle Osmanlıda yaĢanan siyasi çöküĢ ulemada da 

niteliksizleĢmeye yol açmıĢ ve ulema Osmanlı Ġmparatorluğu ile birlikte anılır hale 

gelmiĢtir. 

Ulema‟nın siyasetin olumsuz yönlerinden etkilenmesi ve Batıda geliĢen 

bilimsel faaliyetlere karĢı derli toplu bir tavır ortaya koyamamasından dolayı 

                                                                                                                                                                  
çıkarmaya çalıĢmıĢtır. Günümüzde en önemli entelektüel olarak kabul edilen Chomski bu durumun 

en bariz örneğidir.  
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etkinliği, modernleĢme ile birlikte azalmaya baĢlamıĢtır
17

. Buna karĢılık Batıda 

gerçekleĢen siyasi ve ekonomik geliĢmeye paralel olarak ortaya çıkan ve Batı 

paradigmasının Ģekillenmesinde ve yayılmasında etkin rol oynayan, düĢünür, yazar, 

kaĢif kısaca bilgiye sahip olan kesim ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. Nitelikli bilgiye 

sahip olan bu kesim günümüzde kabaca entelektüel olarak ifade edilmektedir. 

Günümüzde Hindistan, Pakistan, Sudan, Mısır, Tunus, Ġran baĢta olmak üzere 

birçok Müslüman ülkede ulema varlığını devam ettirmektedir. Fakat hala ulema, 

modern bilgiye karĢı nasıl bir tavır alması gerektiğini netleĢtirememiĢ ve siyaset ile 

iç içe geçmiĢ durumdadır. Hatta birçok ülkede ulema modern ilimlere kayıtsız 

kalmanın gerekliliğine inanarak, sadece din bilimlerine yönelmiĢtir. Hâlbuki 

bugünün sosyal bilimlerine kayıtsız kalınarak insanlara yol göstericilik yapmanın 

imkânı yoktur. Bugün üzerinde yaĢadığımız dünyayı anlayabilmemiz için iyi bir 

ekonomi, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası iliĢkiler bilmek 

zaruridir. ÇağdaĢ toplumlarda var olan güçleri göz önüne almadan, Ġslam‟ın temel 

öğretilerini yorumlamanın ve uygulamanın imkânı yoktur (KureĢi, 1991: 13). 

Sonuç olarak, ulemanın günümüzde, geçmiĢteki ihtiĢamını kaybettiğini ve 

özellikle siyasete angaje olması sebebiyle birçok fırkaya bölündüğünü söylemek 

mümkündür. Özellikle geçmiĢte sadece ġii ve Suni ulemada yaĢanan farklılaĢma, 

günümüzde her ülkede hatta her cemaat yapısında kendisini göstermektedir. Bu 

farklılaĢmanın bir zenginlikten ziyade bir çatıĢmaya sebebiyet vermesi, Ġslam 

toplumlarında nitelikli bilgiye sahip olan kesimin içinde bulunduğu vahameti 

göstermektedir. 

Bizim toplumumuzda bilgiye sahip olan kesimi adlandırmada burada ele 

aldığımızdan çok daha fazla kelime kullanılmıĢtır. Fakih, hakim, allame, molla 

yularda ele aldığımız öne çıkan kelimelerin yanında sayabileceğimiz diğer 

adlandırmalar arasındadır. Bu çoğulculuk kültür havzasının geniĢliğinin ve bilgiye 

sahip olan kesimi adlandırmada evrenselci, homojenleĢtirici bir tavrın 
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 Ulemanın etkinliğinin azalmasının sebepleri baĢlı baĢına bir çalıĢma konusu olduğu için burada 

ayrıntılı bir Ģekilde ele alınmayacaktır(Bkz.  Bagader, 2004). 
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takınılmadığının göstergesidir. BaĢka bir değiĢle bizde Batı tarzı bir 

modernleĢmenin her aĢamasının sırasıyla izlenmediğinin göstergesidir. 

 

1.5. ENTELEKTÜEL ÜZERĠNE ELEġTĠREL BĠR YAKLAġIM             

Günümüze kadar entelektüellik konusunda birçok düĢünür, yazılar kaleme almıĢ, 

tezler ortaya koymuĢ ve bu konuda yapılan tartıĢmalara doğrudan ya da dolaylı 

olarak katkı sağlamıĢtır. Bu çalıĢmaların içinde, entelektüeli olumlayan 

yaklaĢımların yanında, entelektüele ve entelektüalizme eleĢtirel tavır alan 

yaklaĢımlar da yer almıĢtır. Gerek batı düĢünce dünyasından, gerekse batı dıĢı 

toplumların düĢünce dünyasından beslenen birçok düĢünürün ortaya koyduğu 

eleĢtirel ya da olumlayıcı yaklaĢımların tamamına burada yer vermenin imkânı 

yoktur. Bunun yanı sıra maddeler halinde entelektüelliğin eleĢtirisi de 

yapılmayacaktır. Burada yapılması planlanan; entelektüelliğe ve entelektüelliği 

tartıĢan düĢünürlere dair eleĢtirel bir yaklaĢımdan doğan birkaç tespitte 

bulunmaktır. Esasında entelektüeli homojen bir grup, tüm dünyada aynı özellikleri 

taĢıyan ve genel geçer bir olgu olarak ele alan eleĢtirilere yer vermenin anlamı da 

yoktur. Çünkü toplumdan bağımsız, her koĢulda aynı tepkiyi gösteren, dıĢarıda 

öylece ele alınmayı bekleyen homojen bir entelektüel grubun varlığı söz konusu 

değildir. Dolayısıyla entelektüelleri külliyen reddederek olumsuz bir olgu olarak 

değerlendirmenin imkânı olmadığı gibi, salt iyi bir sınıf olarak da değerlendirmenin 

imkânı yoktur. Bu sebeple bizim eleĢtirel tavrımızın temelini; entelektüelin evrensel 

ve homojen bir varlık gibi kabul eden çalıĢmaların yanılgı içinde olduğu 

oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmaların entelektüeller tarafından yapılması, eleĢtirinin 

entelektüalizme yönelmesine sebep teĢkil etmektedir. Bizim entelektüelden 

kastımız baĢka bir değiĢle eleĢtirel bir yaklaĢım sergilemeye çalıĢtığımız 

entelektüel; batının tarihsel süreçlerinin ürünü olan, kendine has koĢullarla ortaya 

çıkan ve her topluma yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılan entelektüeldir. Yani tam 

anlamıyla modern entelektüeldir. Bu haliyle bizim ele aldığımız entelektüel 

ortaçağı karanlık diğer toplumları geri ilan eden ve batı düĢünce dünyasını tüm 

dünyaya yaymayı misyon edinmiĢ spesifik bir kesimi iĢaret etmektedir. Ġddiamız bu 
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entelektüellerin kötü ya da baĢarısız olduğu değildir. Aksine bu entelektüellerin 

kendi dönemlerinin ve toplumunun zihniyetini temsil ettiği yönündedir. . 

Entelektüel üzerine yapılan tüm çalıĢmaların teorik ve pratik olmak üzere 

temelde iki boyutu vardır. Teorik bağlamda yapılan çalıĢmalar çoğunlukla, ideal bir 

entelektüel profili çizmeyi ve entelektüelin hangi özellikleri ile toplumun 

çoğunluğundan ayrıĢtığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalıĢmalar mevcut 

bir entelektüelin eylemlerinden ziyade zihinsel bir kategori olarak var olan 

„entelektüel‟ üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Edward Said‟in ortaya koyduğu entelektüel 

profili bu tür çalıĢmaların tipik örneğidir
18

. Pratik bağlamda yapılan çalıĢmalar ise; 

entelektüellerin eylemleri üzerinden gerçekleĢmektedir ve genelde entelektüellerin 

yapıp ettiklerini sorgulamaya ya da olumlamaya yöneliktir. Bu tür çalıĢmalar, 

toplumda bir iĢlev gören kiĢi üzerine yoğunlaĢır ve somut verilere dayanılarak 

gerçekleĢtirilir. Julian Benda‟nın Aydınların İhaneti, Suffert‟in Şezlongtaki 

Aydınlar, Raymond Aron‟nun Aydınların Afyonu eseri bu türden çalıĢmalara örnek 

teĢkil etmektedir. Bunların yanı sıra, ideal bir entelektüel profili çizerek, mevcut 

entelektüellerin çizilen ideal entelektüelden, hangi noktalarda uyuĢtuğunu ya da 

farklılaĢtığını ortaya koymayı hedefleyen çalıĢmalarda bulunmaktadır. Gramsci‟nin 

Hapishane Notları eserinin entelektüel ile ilintili olan kısmı bu türden bir 

çalıĢmanın ürünüdür. Bu çalıĢmaların ve yaklaĢımların tamamı, entelektüel üzerine 

çalıĢanların kendi perspektiflerini ortaya koymaktadır. Çünkü bu konuyu tartıĢan 

düĢünürler tartıĢmalarını kendi okudukları ve gördükleri entelektüeller üzerinden 

yürütmektedir. BaĢka bir deyiĢle her düĢünür kendi entelektüelini tartıĢmakta ve 

ortaya koymaya çalıĢmaktadır. Bu durum entelektüel üzerine hem fikir olunmuĢ bir 

tanımın ya da profilin olmayıĢı ile sonuçlanmıĢtır ve esasında; entelektüel 

tartıĢmalarına katılan bazı düĢünürlerin iddia ettiğinin aksine, evrensel bir 

entelektüel profilinin olmadığının en net kanıtını teĢkil etmiĢtir. Tam da bu noktada 

bizim eleĢtirimiz ve ortaya koyduğumuz sav; nitelikli bilgiye sahip olan kesimin 

her toplumda benzeĢmesinin ve hatta bu kesimi adlandırmada kullanılan kelimenin 

genel geçer bir kelime gibi değerlendirmenin imkânsız olduğudur. Nitekim kendi 
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 (Bkz. Said, 2004) 
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toplumunun sorunları üzerine düĢünen, çalıĢan ve çözüm bulan bir kimsenin 

çalıĢmalarının ve çözümlerinin baĢka bir toplumun sorununa çare olması 

düĢünülemez. Çünkü her toplumun kendine özgü koĢulları vardır ve düĢünürler bu 

koĢullar içinde yetiĢerek çalıĢmalarını ortaya koyarlar. Bundan öte tanımında dahi 

uzlaĢma sağlanamamıĢ bir kelimenin karĢıladığı olgunun, her toplumda ayni olması 

söz konusu değildir. Bu haliyle entelektüel kelimesinin her toplumun nitelikli 

bilgisine sahip olan kesimi nitelendirmek için kullanılması eleĢtirel tavrımızın 

temel noktasını oluĢturmaktadır. Bu hususta Aydın: 

 “GeçmiĢte Doğu‟da da Batı‟da da bilgi sahibi kimseler, temsil ettikleri 

bilgi içeriğine bağlı olarak değiĢik Ģekillerde adlandırılıyorlardı. Mesela 

bizim geleneksel kültürümüzde alim, hakim, fakih, arif, Rasih farklı 

anlamlar taĢıyordu. Yani bunlar genelde bu günkü halk aydın ikilemindeki 

aydına denk düĢüyorsa da bilgi farklarına bağlı olarak taĢıdıkları misyon 

farklıydı. Mesela „fakih‟ kiĢisel-zihinsel bir çaba ile elde edilmiĢ bilgi 

sahibi bir kimse iken „hakim‟ bir veri olarak bilgiye sahip kimse demekti. 

Bu durum Batı dünyasında da böyleydi çok gerilere gitmeye gerek yok, 16. 

yy.a kadar bir clerge, regülier, seküler, yaĢama modelleri de farklı ayrı 

bilgin tipleriydi. Sözgelimi „regülier‟ salt dini bilgi ile yüklü bilgin tipi 

iken, „seküler‟ dini bilginin yanında dünyevi bilgi ile donanmıĢ kimse 

demekti…Modern çağlarda aydının dönüĢümünün sonunda bu çeĢitlilik 

kayboldu, tek türden sırf dünyevi anlamda seküler bir aydın tipi ortaya 

çıktı. Artık aydın yalnızca aydınlanmacı demek olan ve çevresini zihinle 

yeniden kurma çabasıyla dopdolu insan demekti. Bu sekülerleĢme diğer 

değiĢim süreçleri ile paralel geliĢen bir süreç oldu”(Aydın, 2004: 136-137). 

Aydın‟ın tespit ettiği bu durumun sebeplerine göz attığımızda; Aydınlanma 

düĢüncesinin kendi ürünü olan her kelime ve olguda olduğu gibi, entelektüel 

kelimesinin ve olgusunun da arkasına sığınarak kendi paradigmasını tüm 

toplumlara yayma çabasını ve batı dıĢı toplumların Batının maddi manada ilerlemiĢ 

olduğuna öykünerek bu paradigmaya kapılarını sonuna kadar açmıĢ olmasını ortaya 

koymamız mümkündür. ġüphesiz karĢılıklılık ilkesi çerçevesinde geliĢen bu süreçte 

en büyük rol toplumların önde gelen düĢünür, yazar ve akademisyenlerine 
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düĢmüĢtür. Bu haliyle eleĢtirimizin ikinci dayanak noktasını entelektüellerin ve 

entelektüele öykünen yazarların belirli bir paradigmaya hizmet ederek tek 

tipleĢtirici bir misyon üstlenmeleri oluĢturmaktadır. Tüm düĢünürlerin bilinçli bir 

halde bu misyona hizmet ettiklerini söylemek imkansızdır, fakat aydınlanma 

ideolojisinin taĢıyıcı dönemi olarak nitelendirilen Modernite döneminde, kendisini 

entelektüel olarak ifade eden bir çok düĢünürün farkında olmadan bu misyonu 

yerine getirdiklerini söylemek mümkündür. Felsefeyi Antik Yunandan, Hukuku 

Roma‟dan baĢlatan, bilimin düĢüncenin kaynağını sadece batıda arayan ve bir 

dönemi tüm dünyada aydınlanmanın baĢlangıcı olarak kabul eden zihniyete ve bu 

zihniyete itibar edenlere göz attığımızda, zikrettiğimiz mümkünatı idrak edebiliriz. 

Entelektüel hususunda vurgulanması gereken en önemli noktalardan birisi; 

entelektüeli, entelektüelin ortaya çıkıĢını ya da baĢka bir deyiĢle entelektüelin 

kavramsal inĢasını Aydınlanma döneminde tüm dünyada meydana gelen siyasal, 

sosyal ve ekonomik değiĢimlerle birlikte anlamak gerektiğidir. Çünkü ne 

Aydınlanma dönemi entelektüelden ne de entelektüel Aydınlanma döneminden 

bağımsızdır. Bu sebeple Aydınlanma dönemine yapılan eleĢtirilerin tamamını o 

dönemin entelektüellerine yapmak mümkündür. Entelektüel aydınlanmanın inĢa 

edicisinin yanında inĢa edilmeye konu olan bir olgu olması sebebiyle dönemiyle iç 

içe geçmiĢtir. Bu haliyle Aydınlanmacı anlayıĢa yönetilen eleĢtiriler -ki bunların en 

temellileri Frankfurt okulu üyelerinden ve Postmodernist düĢünürlerden gelmiĢtir- 

Aydınlanma entelektüellerini de kapsamaktadır. Esasında bu durum her dönem için 

geçerlidir. Tarihin her döneminde bilgiye sahip olan kesim kendi dönemiyle iç içe 

geçmiĢtir ve kendi döneminin temsilciliğini yapmıĢtır. Bu durum entelektüel 

açısından Aydınlanma döneminin yanı sıra, Modern ve Postmodern dönem içinde 

geçerlidir. Entelektüellerin bu dönemlerin temsilciliğini yapması sebebiyle 

Modenizm anlayıĢına yöneltilen tüm eleĢtirileri modernist entelektüele, 

Postmodernist anlayıĢa yöneltilen tüm eleĢtirileri de Postmodernist entelektüellere 

yöneltmek mümkündür. Bu haliyle entelektüellerin kendi dönemlerinde hem 

dönemlerinin kurucuları hem de taĢıyıcıları olmaları sebebiyle, dönemlerinin 

günahlarını üstlenmek durumundadırlar.  
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Aydınlanma dönemi sonrasında nitelikli bilgiye sahip olan kesimin, 

Aydınlanma dönemi öncesine nispeten, bizim açımızdan, daha fazla eleĢtiriyi hak 

etmesinin sebebi;  bu dönemden sonra ki yaĢanan savaĢların, yoksullukların, 

sömürgeciliklerinin insanlık tarihi açısından çok daha hazin olmasıdır. Tüm bu 

yaĢananların arkasındaki zihniyetin oluĢmasında entelektüellerin üstlendiği role 

baktığımızda entelektüel bizim açımızdan çok daha eleĢtirel yaklaĢılmayı gerektiren 

bir kesim olarak karĢımızda durmaktadır. 

Bilgiye sahip olan kesimi adlandırmada birden fazla kelime kullanmak 

hem homojenleĢtirici bir tavırdan kurtulmak hem de düĢünürleri bilgiye sahip olma 

niteliklerine ve hangi bilgiye sahip olduklarına göre ayrıĢtırmak anlamına 

gelmektedir. Bu durum kimin neyle uğraĢtığı konusunda zihinlerde netlik 

sağlanmasının yanı sıra, kültürel bir zenginlik olarak da karĢımızda 

durabilmektedir. Hiç olmazsa akademik dilde din bilginleri için alim/ulema, batı 

bilgisine sahip olanlar ve bu konuda uzmanlaĢanlar için aydın/entelektüel, alanında 

uzmanlaĢmıĢ kimseler için hakim/bilgin, kullanılması düĢünce dünyamız açısından 

daha faydalı olacak ve gazete dilinden kurtulmak anlamına gelecektir. Kimin alim, 

kimin bilgin ya da aydın olarak nitelendirilmesi gerektiği hususunda ise; 

düĢünürlerin ortaya koyduğu eserler ve söylemler kafi olacaktır. 
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BÖLÜM II: ALĠYA ĠZZETBEGOVĠÇ VE ENTELEKTÜELLĠK 

2.1. ALĠYA ĠZZETBEGOVĠÇ VE DÜġÜNCE DÜNYASI 

Bu bölümde birinci kısımda bağlamı ortaya konmaya çalıĢılan entelektüelliğin 

perspektifinden Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyası ele alınacaktır. Temelde 

Ġzzetbegoviç‟in bir entelektüel olarak nitelendirilebilmesinin imkânının tartıĢılacağı 

bu bölümde; onun bir düĢünür ve siyasetçi olarak ortaya çıkmasını zorunlu kılan 

koĢullara, eserlerinde ortaya koyduğu fikir dünyasına, bu fikir dünyasının 

kendisinin eylemleri ile ne ölçüde örtüĢtüğüne değinilecektir. Tüm bunlardan sonra 

Ġzzetbegoviç‟in entelektüelliğin neresinde durduğu sorusuna cevap aranacaktır. 

20. yüzyıl Bosna‟sında yaĢanan siyasal, etnik ve kültürel problemlerin 

Ġzzetbegoviç‟e yüklediği sorumluluklar; O‟nun adının Bosna Hersek ile 

özdeĢleĢmesine sebep olmuĢtur. Bu sorumluluklar O‟nun Bosna savaĢında bir lider 

olarak tarih sahnesine çıkmasını zorunlu kılmıĢtır. Diğer taraftan O‟nun içine 

doğduğu ve içinde yetiĢtiği Balkanların mevcut siyasal yapısı, onun düĢünce 

dünyasının Ģekillenmesinde hayati rol oynamıĢtır. Bu sebeple Ġzzetbegoviç ile 

Bosna‟yı birbirinden ayrı değerlendirmenin imkânı yoktur. Bu durum O‟nun 

düĢünce dünyasını ve siyasal pratiklerini anlamak ve analiz edebilmek için, Bosna 

tarihine ve özellikle 20 yüzyıl Bosna‟sında yaĢanan siyasal gerginliklere vakıf 

olmamızı gerektirmektedir. 

   

2.1.1 Bosna Hersek’in Kısa Tarihi  

Yugoslavya‟nın 1990 yılında dağılması ile birlikte Bosnahersek‟de yaĢayan halkın 

etnik kökenlerine ve geçmiĢteki dini inançlarına yönelik yapılan tartıĢmalar önem 

kazanmıĢtır. Bosna‟da yeniden kurulacak olan siyasal yapıda güçlü olmak isteyen 

Hırvatlar ve Sırplar, nüfusun çoğunluğunu oluĢturan BoĢnakların esasında kendi 

soylarından geldiğini ve bu sebeple bölgede hakim gücün kendilerinin olması 

gerektiğini iddia etmiĢler, buna karĢılık BoĢnaklar, etnik ve dini anlamda Hırvat ve 
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Sırplardan bağımsız, kendilerine özgü bir halk olduklarını savunmuĢlardır
19

. 

Yapılan tüm bu tartıĢmaların güncel siyasete hizmet ediyor olması ve her kesimin 

kendi tezlerini savunan eserler ortaya koyması, Bosna‟nın etnik kökenine dair 

yapılan tartıĢmaları anlamsız ve karmaĢık kılmıĢtır. Ve bu noktada Bosna‟nın 

gerçek tarihi, tarih yazıcılığına kurban edilmiĢtir. Böylelikle aynı bölgede yaĢayan 

halkın birbirinden farklı birçok tarihi olduğu iddiası ortaya atılmıĢ ve esasında 

gerçek, bilinçli olarak çarptırılarak belirsiz kılınmıĢtır. Bu durum etnik ve dini 

köken odağında yapılan tartıĢmaları anlamsız hale getirmiĢtir. Bu sebeple Bosna- 

Hersek‟in tarihi ele alınırken etnik köken tartıĢmalarına girmeme noktasında 

bilinçli olarak imtina edilecektir. 

Bosna Hersek‟ in tarihini; 1180 öncesi belirsizlik, Bosna Krallığı (1180-

1463), Osmanlı hâkimiyeti (1463- 1878), Avusturya Macaristan hakimiyeti (1878- 

1914), Yugoslavya Krallığı (1914-1941), FaĢist UstaĢa (1941- 1945), Yugoslavya 

Federal Cumhuriyeti (1945-1990) ve 1990 sonrası Bosna Hersek dönemi Ģeklinde, 

Bosna Hersek de hakim olan siyasi ve ya askeri gücü baz alarak dönemselleĢtirmek 

mümkündür.  

  Günümüzde birçok Akdeniz ülkesinde olduğu gibi bugün Bosna olarak 

adlandırılan bölge de, tarih sahnesine Roma imparatorluğu döneminde çıkmıĢtır. 4. 

yüzyılın ortalarında baĢlayan Kavimler göçü ile ikiye ayrılan Roma Medeniyetinin 

son kalıntılarının, 7 yüzyılda meydana gelen Türk ve Slav kavimleri (Avarlar ve 

Slovenler) istilası ile ortadan kalkması, Bosna ve Hersek‟in sahil kesimlerine 

günümüzdeki etnografik mahiyeti vermiĢ ve burası Hum
20

 adı ile adlandırılmıĢtır. 

Sonraki dönemde Sırplar, Rum Ortodoksluğunu; Hırvatlar, Roma Katolikliğini dini 

bir kimlik olarak tanımıĢlardır. Fakat Hırvat ve Sırpların ortasında ne Ortodoksluğu 

ne de Katolikliği benimseyen, Hırvat ve Sırplarla aynı dili konuĢan ve günümüzde 
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 Tüm bu tartıĢmaların ayrıntılarına vakıf olmak isteyenler Noel Malcolm‟un Bosna isimli eserinin 

“Irklar,Kökenler ve Söylenceler” bölümüne bakması yeterli olacaktır (Bkz. Malcolm, 1999 11-47). 

20
 Hum günümüzde Hersek olarak bilinen coğrafi bölgenin eski adıdır. 
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BoĢnak olarak adlandırılan bir topluluk var olagelmiĢtir.
21

 Ortaçağ boyunca 

Hıristiyanlar tarafından gerçekleĢtirilen baskılara rağmen BoĢnaklar ne Katolikliği 

ne de Ortodoksluğu kabul etmiĢler ve bir süre putperest kaldıktan sonra her iki 

tarafa da meyletmeme hususunda dirayet göstermiĢlerdir. Ġki mezhebin arasında 

kalan Bosnalılar daha sonraları Avrupa tarihinde yer edinecek olan Bogomilizm
22

 

adında yeni bir mezhebin doğuĢuna zemin hazırlamıĢlardır (Albayrak, 2006: 233). 

10. ve 11. yüzyıllarda Bosna, Bizans Ġmparatorluğunun tesiri altında olan Hırvat ve 

Sırp yöneticiler tarafından yönetilmiĢtir. Sonrasında kısa bir dönem Macar 

Ġmparatorluğu hâkimiyetinde yaĢayan Bosna otoritesi, gittikçe güçlenen ban
23

 

sayesinde tarihinde ilk defa 1180 yılında bağımsız bir ülke haline gelmiĢtir 

(Malcolm, 1999: 42- 43). 

1180 ve 1465 yılları arasında hüküm sürmüĢ olan Bosna Krallığı toplumsal ve 

siyasi sistem açısından feodal bir yapıya sahiptir. Bosna Krallığı, dini açıdan 

Katolik Kilisesine bağlılığını bildirmiĢ ve Bosna Kilisesini kurmuĢtur; fakat siyasi 

sebeplerden ve halkın Katolikliği tam olarak benimsememesinden dolayı Bosna 

Kilisesi papanın sürekli baskısı altında kalmıĢ ve sapkınlıkla suçlanmıĢtır. Daha 

sonrasında baĢka bir mezhep olarak ortaya çıkan Bosna Kilisesinin o dönemki din 
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 Tam bu noktada etnik ve dini kökene dair tartıĢmalar düğümlenmektedir. Çünkü Sırplar 

Bosnalıların Katolikliği kabul etmeyen Sırplar, Hırvatlar ise Ortodoksluğu kabul etmemiĢ olan 

Hırvatlar olduğunu iddia etmektedir. buna karĢılık BoĢnakların bambaĢka bir tezi vardır. Bu konuda 

derinlemesine araĢtırmalar yapmıĢ olan Noel Malcolm‟a göre; Balkanlarda gezip dolaĢmıĢ olan 

herkesin görebileceği gibi ırksal açıdan homojen yapıda bir devlet bir yana, ırksal açıdan homojen 

bir eyalet bulmanın dahi imkânı yoktur ve Balkan yarım adasında ancak bir kiĢi ırksal açıdan saf 

olduğunu iddia edebilir. Bu bölgenin etnik yapısının 7 yüzyılda yapılan Slav istilaları ile değiĢmesi 

ve dilsel, kültürel nedenlerden açıdan bin yıla dayanan tarihi birikim Bosnalıların Slav olduğu 

kuvvetle muhtemel kılmaktadır(Malcolm, 1999; 29-30).  

22
 Bogomilizm: Ortaçağ Avrupa‟sında ortaya çıkmıĢ bir mezheptir. Bu mezhep mensupları 

kendilerini Hıristiyan olarak nitelendirseler de, Katolik ve Ortodoksluktan farklı bir inanç sistemine 

sahiptirler. Bogomil adında bir papazın kuruculuğunu yaptığı bu akıma göre; teslis inancı yoktur ve 

Hz. Ġsa‟nın tanrı değil peygamber olduğuna inanılır, bunun yanında papanın otoritesi kabul edilmez 

ve Haç, Ġsa resmi gibi sembolik unsurlar yoktur (Bkz.  Albayrak, 2006).  

23
 Ban: Osmanlık Devletinde Macaristan ve Hırvatistan‟da bulunan küçük beylere veya prenslere 

verilen addır(TDK, 1998: 140). 
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anlayıĢı, Hıristiyan dini liderler tarafından sapkın ilan edilen Bogomilizm olarak 

adlandırılmıĢtır.  

Bosna Krallığı var olduğu süre boyunca Avusturya Macaristan Ġmparatorluğu 

ile savaĢ halinde olmanın yanı sıra Sırp ve Hırvatlarla sürekli çekiĢme halinde 

olmuĢtur. Bosna‟nın efsanevi lideri olan Ban Kulin(1180-1204) dönemi bu duruma 

istisna niteliğindedir. Çünkü bu dönemde yapılan antlaĢmalar ve Ban Kulin‟in 

Hırvatlarla kurduğu ailevi bağlar 24 yıllık bir barıĢ sürecini beraberinde getirmiĢtir. 

Bosna Krallığının diğer bir efsanevi lideri olan Kral Tvrtko‟nun (1353-1391) 

ölümünden sonra Bosna Krallığı gün geçtikçe zayıflamaya baĢlamıĢ ve Tvrtko‟nun 

yerine gelen banlar, krallığın güç kaybetmesine engel olamamıĢlardır. Zayıflayan 

Bosna Krallığı 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı 

Ġmparatorluğu sınırlarına dâhil edilmiĢtir. Bu süre zarfından sonra Bosna toprakları 

uzun bir dönem Osmanlı Ġmparatorluğunun himayesinde kalmıĢtır.  

Katolik Kilisesinin yoğun baskılarından bunalan Bogomiller, Fatih Sultan 

Mehmet‟in herkesin dinine, etnik kökenine saygı duyulacağını ve kimsenin baskı 

altında kalmayacağını belirten fermanı sebebiyle Osmanlı Türklerinin Bosna‟ya 

gelmesini sevinçle karĢılamıĢlardır. Osmanlı hâkimiyetinde güvende olan 

Bogomiller kısa bir süre zarfında kitleler halinde Ġslamiyet‟i benimsemiĢlerdir. 

Fakat Bosnalıların Ġslamiyet ile ilk karĢılaĢması Osmanlı‟nın Bosna‟yı egemenliği 

altına almasından çok daha erken bir döneme tekabül etmektedir. 8. yüzyılın ilk 

yarısında Bulgar, Hazar, Oğuz, Peçenek vb. Müslüman Türkler, Balkanların değiĢik 

noktalarında Bosnalılarında arasında olduğu bazı kavimlerin Ġslamiyet‟i kabul 

etmelerine vesile olmuĢlardır (Albayrak, 2006: 236). Fakat Bosna halkının kitleler 

halinde Ġslamiyet‟i tercih etmesi Osmanlı döneminde gerçekleĢmiĢ ve bu dönemden 

sonra Katolik Hırvatların ve Ortodoks Sırpların nazarında Boşnak diye adlandırılan 

yeni bir halk ortaya çıkmıĢtır.  

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Bosna üzerindeki hâkimiyeti 1878 tarihine kadar 

sürmüĢtür. Osmanlı Dönemi 1990 sonrasında yaĢanacak olan büyük savaĢ açısından 

çok önemlidir. Çünkü bu dönemde tüm Bosnahersek‟ de yaĢayanların etnik ve dini 

kimlikleri, geçmiĢe nispeten çok daha iç içe girmiĢ ve bu kimlikler halkın kendisini 
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tanımlamasında baĢat unsur haline gelmiĢtir. Böylelikle Ġslamiyet‟i benimsemiĢ 

olan BoĢnaklar, Ortodoksluğu benimsemiĢ olan Sırplar ve Katolikliği benimsemiĢ 

olan Hırvatlar arasındaki ayrıĢmada, etnik ve dini köken çok daha net sınırlar 

çizmeye imkân tanımıĢtır. Bu dönem sonrasında Sırp denildiğinde Ortodoks, Hırvat 

denildiğinde Katolik, BoĢnak/Türk
24

 denildiğinde Müslüman akla gelir olmuĢtur.  

Bu net ayrıĢma günümüze kadar devam etmektedir ve birçok iç karıĢıklığın, 

savaĢın, çatıĢmanın ana sebebini oluĢturmuĢtur. 

Osmanlının gerileme dönemini yaĢamasıyla birlikte Bosna 1878 yılında 

Avusturya Macaristan Ġmparatorluğu‟nun hâkimiyetine geçmiĢtir. Müslüman 

Bosnalılar 1878 yılından 1914 yılına kadar Avusturya Macaristan Ġmparatorluğu 

himayesinde yaĢamıĢtır. Bu süreç içerisinde yoğun bir Ģekilde Müslümanlar 

Osmanlı Topraklarına göçmüĢtür. Gerek Müslüman olmayan bir idarecinin 

boyunduruğu altında yaĢamak istemeyen, gerekse de Osmanlı‟da Avusturya 

Macaristan Ġmparatorluğuna karĢı faaliyette bulunmak isteyen 300.000 civarında 

Müslüman Osmanlıya iltica etmiĢlerdir.  

1. Dünya SavaĢı‟nın ortaya çıkardığı kargaĢa ve mevcut imparatorluğun 

Sırbistan ile yaptığı savaĢlar Bosna‟nın Avusturya Macaristan himayesinden 

çıkmasına sebep olmuĢtur. Bu dönemden sonra uzunca bir süre Bosna‟da siyasi 

anlamda kargaĢa yaĢanmıĢ ve Bosna yönetiminin Avusturya Macaristan‟a mı, 

Sırplara mı, Hırvatlara mı yoksa kurulması planlanan Yugoslavya‟ya mı bırakılması 

gerektiği bölge halkının ileri gelenleri ve çevre ülkeler tarafından tartıĢılmıĢtır.  Bu 

tartıĢmalar sonrasında Sırpların, Hırvatların ve Slovenlerin etkin olduğu 

Yugoslavya Krallığının kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu dönemde özellikle 

Müslümanların çoğunlukta olmasına rağmen yönetimde temsil edilmemesi 

sebebiyle etnik ve dini kökenli çatıĢmalar yaĢanmıĢtır. Bu çatıĢmalar sırasında 

kendi varlıklarını ifade etme noktasında otorite sıkıntısı çeken Bosnalı 

Müslümanlar,  „Yugoslav Müslüman Örgütü‟, „Yugoslav Müslüman Demokrasi 

                                                           
24

 Osmanlı döneminde özellikle Avrupa ülkelerinde Türk kelimesi Müslüman kelimesi ile aynı 

anlamda kullanılmıĢtır. Bu sebeple bu iki kelime bir birinin yerine kullanılmasında bir sakınca 

görülmemektedir (Bkz. Güngör, 2003). 
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Partisi‟, gibi örgütler kurmuĢlardır (Malcolm, 1999: 263). Fakat bu örgütler 

yönetimde etkili olamamıĢlardır. Hırvat, Sırp ve Slovenlerin yönetimindeki 

Yugoslavya Krallığı dönemi, 1941‟e kadar sürmüĢ ve 1941 yılından sonra Bosna 

için FaĢist Dönem baĢlamıĢtır. 

6 Nisan 1941‟de gerçekleĢen Yugoslavya iĢgali sonrasında, Almanlar bölge 

yönetimini kontrolü altındaki Bağımsız Hırvat Devleti‟ne bırakmıĢtır. Sözde 

Bağımsız Hırvat Devleti, yönetimi altındaki azınlıklar –özellikle Sırplar ve 

Yahudiler- yoğun baskı altında yaĢamıĢlardır. Bu baskı ortamı 1945‟de 

Komünistlerin Tito önderliğinde yönetimi ele geçirmesi ile son bulmuĢtur. 

GerçekleĢen bu yönetim değiĢikliğinde Bosnalı Müslümanlara Hırvatistan ya da 

Sırbistan egemenliğinde yaĢamak yerine Bosna‟nın var olmaya devam edeceği 

feodal bir yapı önerilmiĢtir. Önceki yönetimden rahatsız olan, Ġkinci dünya 

savaĢında nüfusunun %8‟ni kaybetmesinden dolayı bir an evvel savaĢın bitmesini 

ve etnik grupların kendi aralarında iĢledikleri cinayetlerin sona ermesini isteyen 

Müslüman kesim, bu öneriye en iyi alternatif olması sebebiyle razı olmak 

durumunda kalmıĢtır. Böylelikle Bosna için 45 yıl sürecek olan Yugoslavya dönemi 

baĢlamıĢtır. 1948 yılında yapılan nüfus sayımında Bosnalı Müslümanlara 

kendilerini tanımlamaları için üç seçenek sunulmuĢtur. Bu seçenekler Yugoslavya 

Federal Cumhuriyeti tarafından; Müslüman Sırp, Müslüman Hırvat ve Ulus Beyan 

Etmeyen Müslüman olarak belirlenmiĢtir. Yapılan nüfus sayımı sonucunda Bosnalı 

Müslümanlar‟ın 72.000‟ni Sırp, 25.000‟ni Hırvat, 778.000‟ni ise Ulus Beyan 

EtmemiĢ Müslüman olarak etnik kökenlerini tanımlamıĢlardır. Ulus Beyan etmemiĢ 

Müslüman olarak kendisini tanımlayanların sayıca fazla olması durumu sonraki 

dönemlerde Bosnalı Müslümanların, etnik kimlik olarak kendilerini Müslümanlıkla 

tanımlamalarına imkân vermiĢtir (Ġzzetbegoviç, 2003: 6-7). 

Ocak 1946‟da Yugoslavya Federal Anayasa‟sı tarafından inanç özgürlüğünün 

güvence altına alınmasına rağmen, Yugoslavya hükümetinin pratikleri anayasaya 

uygun gerçekleĢmemiĢ ve bu dönemde Müslümanlar, derneklerinin, Kuran 

kurslarının, basımevlerinin kapatılması gibi eylemlerle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. 

Bu eylemlere karĢı bazı Müslümanlar seslerini duyurmak ve yapılan uygulamaları 
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protesto etmek amacıyla örgütlenmiĢlerdir. Bu örgütlenmelerden birisi de 

Ġzzetbegoviç‟in içinde yer aldığı ve bu sebeple sonrasında yargılandığı Genç 

Müslümanlar adlı öğrenci teĢkilatıdır. 

Tito‟nun ölümünden sonra Yugoslavya siyasi ve ekonomik anlamda hızla 

gerilemeye baĢlamıĢ ve 1990 yılında dağılmıĢtır. 1991 yılında Tudjman liderliğinde 

Hırvatistan‟ın bağımsızlığını ilan etmek istemesiyle birlikte, Yugoslavya Federal 

Güçleri baĢka bir deyiĢle Sırplar, Hırvatlara karĢı büyük bir savaĢ baĢlatmıĢtır. 1 

Mart 1992 yılında Bosna Hersek‟de yapılan referandum sonrasında Bosna 

Hersek‟in bağımsızlığını ilan etme kararının çıkmasıyla, Sırbistan politikalarının 

odağını Hırvatistan‟dan Bosna Hersek‟e çevirmiĢtir. Bundan hareketle Sırbistan 

baĢkanı Miloseviç, Bosna‟da bulunan Sırpları kıĢkırtarak Karadiç liderliğinde bir iç 

savaĢın çıkmasına sebebiyet vermiĢtir. Hırvatistan baĢkanı Tudjman ise kurulacak 

olan Bosna Hersek devletinin yanında yer almıĢtır. Sırpların yaptığı saldırılarla 

birlikte bölgede 1995 yılına kadar sürecek olan bir iç savaĢ baĢlamıĢtır. Hırvatların, 

Sırpların ve BoĢnakların dahil olduğu bu iç savaĢ ve Hırvatistan SavaĢı 14 Aralık 

1995 yılında Amerika‟da imzalanan Dayton antlaĢması ile son bulmuĢtur. Bu 

savaĢta Kızıl Haç örgütünün verilerine göre; 200.000‟ni Müslüman olmak üzere 

300.000 civarında kayıp verilmiĢ ve 2.000.000 insan Bosna Hersek‟ ten göç etmiĢtir 

(Young, 2001: icrc.org).  Bosna Hersek‟in resmi lideri Ġzzetbegoviç, Hırvatistan 

baĢkanı Tudjman ve Sırbistan BaĢkanı Miloseviç‟in imzaladığı Dayton AntlaĢması 

ile birlikte, ülkenin %49‟unu Sırp Cumhuriyeti, %51‟ni BoĢnak Hırvat 

Federasyonu‟nun kontrol etmesi öngörülmüĢtür. Günümüzde halkının %48‟ni 

BoĢnak, %37‟sini Sırp ve %14‟nü Hırvatların (CIA, 2010) oluĢturduğu Bosna, Sırp 

Cumhuriyeti ve Bosna Hersek Federasyonu olmak üzere iki alt devlet halinde 

yönetilmektedir. 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in tarih sahnesine çıkıĢı 1992 yılında patlak veren Bosna 

SavaĢı ile baĢlamıĢtır. Bu yıla kadar Bosna düĢünce hayatına katkıda bulunan 

Ġzzetbegoviç, bundan sonraki süreçte bir siyasi lider olarak Bosna Tarihi‟nin 

Ģekillenmesinde çok büyük paya sahip olmuĢtur. 
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2.1.2 Aliya Ġzzetbegoviç’in Hayatı  

Aliya Ġzzetbegoviç 8 Ağustos 1925 yılında Bosnahersek‟in bugünkü Bosanski 

Samaç kasabasında dünyaya gelmiĢtir. Ġsmini aldığı dedesi Osmanlı ordusunda 

subaylık görevi sebebiyle Belgrat‟tan, Bosanski Samaç kasabasına tayin edilmiĢ, 

burada toprak satın alarak kısa sürede kasabanın ileri gelenlerinden olmuĢtur. 

Sonrasında Sırpların baskısından kaçan Müslümanların Abdülaziz tarafından bu 

bölgeye yerleĢtirilmesi ve zamanla bölgede Müslümanların çoğunluk haline 

gelmesi sebebi ile bölgenin adı Aziziye olarak değiĢtirilmiĢtir. Dedesi Ġstanbul‟ da 

askerlik yaparken Sıdıka adında birisi ile evlenmiĢ ve bu evlilikten 5 tane çocukları 

olmuĢtur (Arslan, 2003: 32). Bu çocuklardan biri Aliya Ġzzetbegoviç‟in babası 

Mustafa‟dır.  Samaç‟ta ticaret ile uğraĢan Mustafa ilk eĢinin ölümünün ardından 

ikinci bir evlilik gerçekleĢtirmiĢtir. Ġzzetbegoviç bu ikinci evlilikten doğmuĢtur. 

Sonraki yıllarda Aziziye bölgesinin Hırvat milliyetçileri tarafından iĢgal edilmesi 

ve Ġzzetbegoviç‟in babasının iĢlerinin kötüye gitmesi sebebiyle birçok Müslüman 

aile gibi Ġzzetbegoviç ve ailesi de Saraybosna‟ya taĢınmıĢtır. Ġzzetbegoviç çocukluk 

ve gençlik yıllarının büyük bir bölümünü burada geçirmiĢtir. 1 yıl Kuran kursuna 

gittikten sonra Saraybosna‟nın en meĢhur lisesine kaydolan Ġzzetbegoviç sonraki 

dönemlerde eğitimini Fenni ziraat ve Hukuk alanında devam ettirmiĢtir. 

Lise yıllarında ortalama bir öğrenci olan Aliya Ġzzetbegoviç bu dönemde ders 

çalıĢmak yerine sürekli okumayı tercih etmiĢ ve henüz 18, 19 yaĢlarında Avrupa 

Felsefesinin temel eserlerini okumuĢtur. Özellikle Bergson‟nun Yaratıcı Evrim, 

Kant‟ın Saf Aklın Eleştirisi ve Spengler‟in Batı‟nın Çöküşü adlı eserleri 

Ġzzetbegoviç‟in tekrara tekrar okuduğu eserlerin arasında yer almıĢtır. 

Aliya Ġzzetbegoviç 1943 yılında, Ġkinci Dünya SavaĢının ortasında diploma 

sınavlarını vererek liseden mezun olmuĢtur. Mezuniyeti sonrasında yasalar gereği 

orduya yazılması gerekmesine rağmen, askerlik yapmaktan kaçar. Çünkü 

Yugoslavya‟yı iĢgal eden Nazi Almanya‟sı Bosnahersek bölgesine, Hırvat 

milliyetçilerden oluĢan UstaĢa rejimini ikame eder ve Ġzzetbegoviç faĢist bir 

yönetim altında askerlik yapmak istemez. Ġzzetbegoviç‟in bu kararında henüz lise 

yıllarında ilen üye olduğu Genç Müslümanlar örgütünün anti- komünist ve anti-
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faĢist yapısının da oldukça etkisi vardır. 1944 yılı boyunca evinde gizlenen 

Ġzzetbegoviç, askerlerin evini basması üzerine Posovina bölgesine kaçmıĢ ve bir 

dönem Posovina‟da yaĢamıĢtır. 2. Dünya SavaĢının sona ermesi sonrasında 

Saraybosna‟da yaĢamaya devam eden Ġzzetbegoviç, bu seferde Genç Müslümanlar 

örgütüne üye olması sebebiyle 1469 yılında, yönetime yeni gelen Tito tarafından 

tutuklanır. Bu tutuklama sonrasında Ġzzetbegoviç 3 yıl hapis hayatı yaĢar. 

Ġzzetbegoviç‟in Yugoslavya‟nın muhtelif yerlerinde bulunan inĢaat 

bölgelerinde çalıĢarak doldurduğu tutukluluk süresi Mart 1949 yılında sona erer. 

Mahkumiyetini 24 yaĢında tamamlayan Ġzzetbegoviç kısa bir süre sonra savaĢ 

sürecinde sürekli görüĢtüğü ve hapishanede mektuplaĢtığı Halida Hanım ile evlenir. 

Ġzzetbegoviç hapishaneden çıktıktan sonra aynı yılın Nisan ayında idama mahkûm 

edilecek olan Hasan Biber‟in mektupları vesilesi ile Genç Müslümanlar Örgütünde 

tekrar görev almaya baĢlar. Ġlk baĢlarda çok aktif olmayan Ġzzetbegoviç sadece 

Mücahit dergisinde yazılar yazarak faaliyetlerini sürdürür. 1949-1951 yılları 

arasında örgütü bitirmeye yönelik yapılan yoğun tutuklamalar sonuç verir ve 

1951‟li yılların sonlarına gelindiğinde Genç Müslümanlar örgütüne üye olanların 

birçoğu tutuklanarak hapse atılır. Kalanlar ise ya kaçarak ya da gizlenerek hapse 

atılmaktan kurtulmaya çalıĢır. Bu dönemde Ġzzetbegoviç Hukuk Fakültesine 

yazılmak istemesine rağmen babası ve amcasının zorlaması ile Ziraat Fakültesinde 

üniversite hayatına baĢlar. 3 yıl okuduğu ziraat fakültesinin kendisine uygun 

olmadığını düĢünen Ġzzetbegoviç Ziraat Fakültesini bırakarak, 1954 yılında 

Saraybosna Hukuk Fakültesine kaydolur ve 1956 yılında aynı fakülteden mezun 

olur.  Bu süre zarfında Ġzzetbegoviç‟in Sabina, Lejla ve Bakir adlarında üç tane 

çocuğu dünyaya gelir (Arslan, 2003; 33). Hukuk Fakültesinden mezun olduktan 

sonra 10 yıl Karadağ‟da bir hidroelektrik fabrikasının kuruluĢunda çalıĢır. Bu süre 

zarfında Ġslam hakkında bazı makaleler kaleme alır. Bu makalelerin çoğunu 

yayımlama imkânı bulamaz. 1969 yılında, daha sonraki dönemlerde çok ses 

getirecek olan, İslam Deklarasyonu eserini kaleme alır ve bu eserin düzenlenmiĢ 

hali 1970 yılında yayımlanır. 1983 Saraybosna davasında yargılanmasına sebep 

olan bu eser, sadece bir ulusun ya da bir ülkenin problemlerinden ziyade, Ġslam 

dünyasının temel problemlerini ele alan bir eserdir. Hatta eserin hiçbir yerinde 
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Yugoslavya kelimesi dahi geçmez. Bu eserinin hemen sonrasında Doğu ve Batı 

Arasında İslam eserinin çalıĢmalarını yapar. Esasında Ġzzetbegoviç, bu eseri 1946 

öncesinde, hapse girmeden yazmaya baĢlamıĢtır. Ġzzetbegoviç‟in mahkumiyet 

yıllarında kardeĢi Azra tarafından muhafaza edilen eser, ancak 20 yılın ardından 

Kanada‟daki bir arkadaĢ vasıtasıyla 1984 yılında Amerikalı bir yayıncı tarafından 

yayımlanır. Eser 20. yüzyıl düĢünce dünyasında Ġslam‟ın yerini değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Ġzzetbegoviç eserin yayımlandığında Yugoslavya hükümeti 

tarafından ikinci kez tutuklanarak ağır iĢ cezasına mahkûm edilmiĢtir. 

1970‟li yılların baĢında görece müsamahakâr atmosfer 70 lerin sonlarına 

doğru değiĢmeye baĢlar ve Josip Broz Tito “ruhban ulusalcılığı” ve “pan 

islamizim” fikirleri ile mümkün olduğunca sert bir Ģekilde mücadele etme kararı 

alır. Bu sıralarda Ġzzetbegoviç yakın arkadaĢı olan Ġslam âlimi Hüseyin Dozo 

vesilesi ile Takvim isimli bir Müslüman takviminde İslam Rönesansı‟nın Sorunları 

baĢlıklı bir makale dizisi kaleme alır (Ġzzetbegoviç, 2003: 33-34). 

1980 yılında Tito‟nun ölümüyle birlikte iĢler daha da kötüye gitmeye baĢlar 

ve özellikle Müslümanlar ile Arnavutlara yönelik tutuklamalar yoğunluk kazanır. 

Bosna‟nın dört bir yanında baĢlayan ve yüzlerce kiĢinin tutuklanması ile 

sonuçlanan bu süreçte, 23 Mart 1983 sabahı Ġzzetbegoviç de tutuklanır. 

Tutuklananlar arasında Ġzzetbegoviç‟in dava arkadaĢlarından Salih Behmen, Ömer 

Behmen, Cemalettin Latiç, Mustafa Spahiç, Ġsmet Kasımoviç, vb. Genç 

Müslümanlarda görev almıĢ isimler de bulunmaktadır. DüĢünce suçları kapsamında 

görülen davada Ġzzetbegoviç ve arkadaĢları Yugoslavya Federal Cumhuriyetine 

karĢı Ġslam Devleti kurmaya çalıĢmak ve bu doğrultuda halkı galeyana getirmekle 

suçlanır. Delil olarak da özellikle Ġzzetbegoviç‟in kaleme aldığı İslam 

Rönesans‟ının Sorunları ve İslam Deklarasyonu eserleri ile bu eserlerin Ġngilizce, 

Arapça ve Türkçe gibi dillere çevrilmiĢ olması gösterilir.  Bir aya yakın süren dava 

sonucunda 14 yıl hapse mahkûm edilen Ġzzetbegoviç,  mahkemenin usulüne ve 

yargılamanın muhtevasına yönelik eleĢtiriler sunar. Davanın iptaline yönelik 

sunduğu bu eleĢtirilere rağmen, Ġzzetbegoviç Kasım 1983 yılında 14 yıllığına 

alıkoyulmak üzere Foça‟ya nakledilir. Foça‟da katiller bölümü olarak bilinen ve 
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cinayet suçlularının bulunduğu bölüme gönderilen Ġzzetbegoviç bu süreç zarfında 

kendisini diğer arkadaĢlarından daha Ģanslı görür  -ona göre cinayet suçundan 

hüküm giyenler, diğer bölümlere nispeten daha dürüsttür çünkü birçoğu namusu 

için cinayet iĢlemiĢ suçlulardır-. 80-100 kiĢiyle aynı koğuĢu paylaĢtığı bu süre 

zarfında bir hukukçu olması sebebiyle tüm mahkûmlar Ġzzetbegoviç‟ten durumları 

ve yargılama süreçleri hususunda yardım ister. O yardım taleplerini geri çevirmez 

ve tüm mahkûmların öykülerini dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalıĢır. Bu 

durum onun farklı hayatları tanıma noktasında tecrübe ve hayata birçok pencereden 

bakabilme yeteneği kazanmasına sebep olur. Hapishanenin ağır Ģartlarına ve 

çalıĢma ortamına alıĢmaya baĢlayan Ġzzetbegoviç sürekli muhtelif konularda notlar 

alır. Hayat, kader, siyaset, din, okuduğu kitaplar, yazarlar ve aklına gelen her Ģeye 

iliĢkin düĢüncelerini, küçük kâğıtlara, kasıtlı olarak okunaksız biçimde yazar. 

Aldığı bu notlar, 1999 yılında Özgürlüğe Kaçışım baĢlığı ile müstakil bir eser 

olarak yayımlanır (Ġzzetbegoviç, 2003: 55-56). Ġzzetbegoviç‟in felsefeden 

sosyolojiye, antropolojiden siyasete ve daha birçok alana dair düĢüncelerini içeren 

bu kitap İslam Deklarasyonu ve Doğu ve Batı Arasında İslam adlı çalıĢmalarının 

yanında Ġzzetbegoviç‟in felsefe birikimini ortaya koyan bir eser olarak yerini alır. 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in hapishanenin olumsuz koĢulları sebebiyle umutsuz 

olduğu dönemlerde çocuklarından aldığı mektuplar imdadına yetiĢir. O‟a umut 

veren bu mektupların yanı sıra O‟nun ailesi ve Bosnalı bir grup entelektüel 

tarafından Ġzzetbegoviç‟in tutukluluk sürecinin sona ermesine veya kısalmasına 

yönelik mektuplar da kaleme alınmıĢtır. Bu mektuplar sonuç vermiĢ ve 

Ġzzetbegoviç‟in mahkûmiyeti 14 yıldan 12 yıla düĢürülmüĢtür. Ġzzetbegoviç‟in 

mahkemenin usulsüzlüğüne yönelik 30 sayfalık bir metni Federal Mahkemeye 

tashih-i karar olarak sunması ve bu metinin, uluslar arası insan hakları örgütleri ile 

birtakım bağımsız medya tarafından takibinin yapılması sonucunda karar, 

Ġzzetbegoviç‟in mahkûmiyetinin 12 yıldan 9 yıl ağır hapis cezasına dönüĢtürülmesi 

Ģeklinde değiĢtirilir. Sonraki dönemlerde de gerçekleĢen ceza indirimleri ile 

Ġzzetbegoviç‟in toplamda 5 yıl 8 aylık tutukluluk hali 25 Kasım 1988 yılında sona 

erer. Hapishane‟de kaldığı sürede yaptıklarından dolayı piĢmanlık duyduğuna ve 

Yugoslavya Federal Cumhuriyetinden özür dilediğine dair bir yazı imzalaması 
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karĢılığında salınacağı bildirilmesine rağmen bunu hiçbir zaman yapmayan 

Ġzzetbegoviç, tavrından ödün vermeden tutukluluk sürecini tamamlar.  

Hapishaneden sonraki hayatının bir yılını dinlenerek, 10 yılını 

CumhurbaĢkanı olarak geçirecek olan Ġzzetbegoviç‟in özgürlüğe kaçışından sonra 

karĢılaĢtığı siyasi tablo hiç de iç açıcı değildir. Bu tablonun en çarpıcı karelerinden 

birini 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması oluĢturmuĢtur. Bu olay, tüm dünyada 

komünizmin çözülmeye baĢlaması noktasında dinamo görevi görmüĢ ve sosyalist 

blok hızla dağılmaya baĢlamıĢtır. Nitekim bu süreçte Yugoslavya‟da parçalanmaya 

yüz tutmuĢtur. Sırp hegemonyası üzerine kurulan Yugoslavya‟nın diğer etnik 

kökenleri (Makedon, Hırvat, Müslüman, Karadağlı, Sloven) baskılayan bir devlet 

özelliğine sahip olması, yaĢanan çözülme ve etnik gerilimlere ivme kazandırmıĢtır. 

Tüm bu kargaĢa içerisinde Müslümanların temsil sorunu yaĢadığını ve çözülme 

içerisinde savrulduğunu gören Ġzzetbegoviç bir parti kurmaya karar vermiĢtir. 

Yakın arkadaĢları ile yaptığı görüĢmeler sonrasında Yugoslavya‟nın dağılmasından 

ziyade demokratik bir sisteme geçiĢini destekleyecek olan Demokratik Eylem 

Partisi‟ni (SDA) Kasım 1989 yılında kurmuĢtur. ÇalıĢmalarına hızla baĢlayan parti 

kuruluĢundan tam bir yıl sonra Kasım 1990‟da seçimlerden zaferle çıkmıĢtır. Bu 

süre zarfında Sırpların baĢına aĢırı milliyetçi Miloseviç‟in gelmesi, Milosoviç‟in 

Yugoslavya‟yı Büyük Sırbistana dönüĢtürme projesi ve Alman FaĢizmininin 

bölgede kurduğu UstaĢa yönetimini arzulayan Tudjman‟nın Hırvatistan‟ın baĢına 

geçmesi, uzlaĢmayı imkânsız hale getirmiĢtir.  

25 Haziran 1991 yılında Slovenya ve Hıvatistan bağımsızlıklarını ilan etmiĢ 

ve 15 Ocak 1992‟de Avrupa devletleri tarafından bağımsızlıkları tanınmıĢtır. 

Bosnahersek ve Makedonya‟nın bağımsızlıkları ise referanduma bırakılmıĢtır. 

Böylelikle BoĢnaklar, bağımsızlıklarını ilan etmek ya da Yugoslavya‟nın mirasçısı 

konumundaki Sırbistan‟ın boyunduruğu altında yaĢamak Ģeklinde iki seçenek ile 

karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Referandumda halkın %99‟u bağımsız bir devlet olma 

yönünde oy kullanmıĢ ve böylelikle Bosnahersek Avrupa Ülkeleri tarafından 

bağımsız bir devlet olarak tanınmıĢtır. Bosnahersek‟in uluslar arası arenada 

tanınmasının hemen ardından Sırpların BoĢnaklara karĢı açmıĢ olduğu savaĢta 
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BoĢnak savunmasının liderliğini, aynı zamanda ülkenin cumhurbaĢkanı olan 

Ġzzetbegoviç üstlenmiĢtir. Dünya‟nın en büyük 4. Ordusuna karĢı, halkını 

silahlandırarak düzenli bir ordu oluĢturan Ġzzetbegoviç, 1992-1995 yılları arasında 

süren Bosnahersek savaĢını, hem cephede hem de diplomatik görüĢmelerde yer 

alarak baĢarıyla yönetmiĢtir. SavaĢta BoĢnaklar baĢta Srebrenica olmak üzere 

birçok katliamlara ve tehcirlere maruz kalmıĢtır. 1995 yılına gelindiğinde BoĢnaklar 

askeri anlamda toparlanmıĢ ve Sırpları geri püskürtmeye baĢlamıĢtır. Aynı yılın 

kasım ayında Ġzzetbegoviç, daha fazla insanın kaybının önüne geçmek için 

antlaĢma masasına oturma teklifini kabul etmiĢtir. Avrupa Ülkelerinin ve BirleĢmiĢ 

Milletlerin baskıları sonucunda, aslında hiçbir zaman kabul etmek istemediği 

Dayton AntlaĢması‟nı 21 Kasım 1995 tarihinde imzalamak zorunda kalmıĢtır. 1998 

yılında yapılan seçimlerde tekrar baĢkan seçilen Ġzzetbegoviç, görevini 2000 yılına 

kadar sürdürmüĢtür. Bu tarihte sağlık sorunları nedeniyle baĢkanlık görevinden 

ayrılmıĢtır. 2003 yılına kadar ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat süren 

Ġzzetbegoviç, 9 Ekim 2003 tarihinde ebedi hayata intikal etmiĢtir. Vefatından sonra 

naaĢı yüz binler eĢliğinde Saraybosna‟da bulunan Kovaçi Ģehitler mezarlığına 

defnedilmiĢtir. 

 

2.1.3 Aliya Ġzzetbegoviç’in DüĢünce Dünyasının OluĢumu 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in elimize ulaĢan dört müstakil eserinin yanında, 

konuĢmalarından derlenmiĢ bir eser bulunmaktadır. Bunların yanı sıra özellikle 

hapishanede tuttuğu bir kısmı kaybolan bir kısmı da Ġzzetbegoviç tarafından 

yayımlanması uygun görülmeyen notları mevcuttur. Eserlerinin üç tanesi onun 

düĢünce dünyasını, siyasal duruĢunu ve bilgi birikimini ortaya koyarken diğeri 

biyografisinden ve Bosnahersek savaĢına dair notlarından oluĢmaktadır. O‟nun 

eserleri, hem tarih sahnesinde üstlendiği rol hem de, sosyal bilimlere yönelik derin 

bilgi birikimi sebebiyle birçok dile çevrilerek okunmuĢ, tartıĢılmıĢ ve üzerine 

yorumlar yazılmıĢtır. Bu durum onun lider kiĢiliğinin yanı sıra bir düĢünür olarak 

hafızalarımıza kazınmasına sebep olmuĢtur. Onun bu düĢünür kimliğini daha 
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yakından tanımak için, düĢünce dünyasının oluĢmasına etki eden faktörlere göz 

atmak gerekmektedir. 

 

2.1.3.1 Siyasal Sosyal ve Tarihsel Faktörlere Genel Bir BakıĢ 

ġüphesiz Aliya Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasının oluĢmasına etki eden 

faktörlerin baĢında onun yaĢadığı tarihsel, sosyal ve siyasal ortam yer almaktadır. 

1925 ile 2003 yılları arasında yaĢayan Ġzzetbegoviç,  yaĢadığı bölge itibari ile 

birçok siyasal ve sosyal olayla karĢılaĢarak, çoğu kimsenin sadece teoride 

okuduğunu pratikte tecrübe etme imkânına sahip olmuĢtur. YaĢadığı dönemde 

Krallık sistemini, komünist rejimi, Ġkinci Dünya savaĢını ve Sosyalizmin çöküĢünü 

bizzat kendi yaĢamından okuyabilen Ġzzetbegoviç‟in aktif olarak içinde bulunduğu 

siyasal çalkantılar, düĢünce dünyasının oluĢması açısından çok verimli olmuĢtur. 

Ġçinde bulunduğu siyasal ortam onu eleĢtirel bir bakıĢ açısına sevk etmiĢtir. Bu 

eleĢtirellik sebebiyle Ġzzetbegoviç içinde yaĢadığı coğrafyanın felsefesini anlamaya 

çalıĢarak, kendi düĢünce dünyasını ortaya koymuĢtur.  

Aliya Ġzzetbegoviç‟in içinde yaĢadığı sosyal ve coğrafi koĢullar da onun 

düĢünce dünyasının Ģekillenmesine katkı sağlamıĢtır. Avrupa‟nın ortasında 

Müslüman bir toplumda yaĢaması ve Müslümanlığı kabul ettikten sonra kendi inanç 

biçimini her türlü ideoloji ve dine karĢı savunmak durumunda kalması, O‟nun 

düĢünce dünyasını ve bilgi birikimini geliĢtirmiĢtir. Coğrafi olarak Avrupa 

tarafından, dini olarak Hıristiyanlığı benimsemiĢ toplumlar tarafından çevrelenmiĢ 

bir ortamda yaĢayan Ġzzetbegoviç, çevresi tarafından anti tez olarak kabul edilen 

Ġslam dinini seçmiĢ; böylelikle Avrupalı bir Müslüman olarak Doğu ve Batı 

arasında durabilmenin zorluklarını yaĢamıĢtır. Bu zorluklar aynı zamanda ona 

düĢünsel anlamda çok verimli bir kaynak oluĢturmuĢtur. Avrupalı olması sebebiyle 

Avrupa ve Hıristiyan düĢünce dünyasını tanıma imkânı bulan Ġzzetbegoviç, 

Müslüman olması sebebiyle de Ġslam‟ın temel referanslarını ve Ġslam Felsefesini 

okuma imkânı bulmuĢtur. Böylelikle Ġzzetbegoviç hem „Doğu‟ düĢünce 

dünyasından hem de „Batı‟ düĢünce dünyasından beslenmiĢtir. 
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Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasını oluĢturan faktörleri, genel bir çerçeve 

içinde ele aldıktan sonra biraz daha ayrıntılara inerek O‟nun bir düĢünür olarak 

ortaya çıkıĢını; YaĢadığı Siyasal Sistem, Aile Hayatı, Genç Müslümanlar Derneği, 

Hapishane Hayatı ve Siyasal Pratikleri alt baĢlıkları altında incelemek mümkündür. 

 

2.1.3.2 Ġçinde YaĢadığı Siyasal Sistem  

Aliya Ġzzetbegoviç‟in içinde yaĢadığı siyasal sistemleri anlamadan Ġzzetbegoviç‟i 

tam manasıyla anlayabilmenin imkânı yoktur. Bu anlamda Bosnahersek‟in yakın 

dönem siyasal tarihini O‟nun hayatından okumak mümkündür. Her zaman siyaset 

ile iç içe bulunmak ve yaĢadığı her siyasal sistemde muhalif olmak zorunda kalan 

Ġzzetbegoviç‟i tarih sahnesine çıkaran baĢat unsur içinde yaĢadığı siyasal sistemdir. 

Aliya Ġzzetbegoviç cumhurbaĢkanlığına kadar üç yönetim Ģekli altında 

yaĢamıĢtır. Bunlar birincisi BoĢnakların nüfusunun yeterli olmasına rağmen temsil 

edilemediği, Hırvat, Sloven ve Sırpların baskın oldukları Yugoslavya Krallığı 

(1914-1941), Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında Nazi Almanya‟sının ikame ettiği Hırvat 

USTAġA(1941-1945)  ve Sırpların etkin olduğu, Tito‟nun uzun yıllar yöneticiliğini 

yaptığı Yugoslavya Federal Cumhuriyeti(1945-1989)dir. Bu üç yönetimde de 

Müslümanlar temsil yetkisi bulamamıĢ, baskı altında kalmıĢ ve dinlerini özgürce 

yaĢayamamıĢtır. Ġzzetbegoviç‟in bu yönetim biçimlerine olan muhalif tavrı buradan 

gelmektedir. Bu muhalefet O‟na bir takım sorumluluklar yüklemiĢtir. Daha doğru 

bir ifade ile günümüzde entelektüelliğin temel kaideleri arasında sayılan bir 

derdinin, kaygısının olması ile sonuçlanmıĢtır. Bu dert ve kaygı O‟nu komünizm, 

faĢizm, sosyalizm, liberalizm vb. ve bunlarla ilintili olan kavramlara yönelik 

okumalar yapmaya itmiĢtir. Böylelikle birçok siyasal sistemin arka planını öğrenme 

imkânı bulmuĢ ve kendi toplumuna uygun, her türlü inancın rahatça yaĢayabileceği 

bir siyasal sistem modeli benimsemiĢtir. 
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2.1.3.3 Aile Hayatı 

Soylu bir aileden gelen Aliya Ġzzetbegoviç‟in inanç dünyasının oluĢması ve 

inancını pratiğe dökme noktasında ailesinin inkâr edilemez katkıları vardır. 

Annesinin ve babasının Ġzzetbegoviç‟i sabah namazlarına kaldırma konusunda 

titizlik gösterdiğini vurgulayan Ġzzetbegoviç, dini eğitimi almasında ailesinin 

etkisine dikkat çeker. Ġzzetbegoviç Tarihe Tanıklığım eserinde; inanç dünyasının 

oluĢmasında annesinin çok büyük etkisinin olduğunu, dindar bir aileden gelmesine 

rağmen 15 yaĢlarında inancına dair tereddütler yaĢadığını belirtmiĢtir. Bu 

tereddütler sebebiyle o zamanki arkadaĢları ile komünizm ve ateizm hakkında 

yoğun tartıĢmalar ve okumalar yapmıĢtır. Komünist propagandanın yoğun olduğu 

ve birçok hocasının komünizm savunuculuğunu yaptığı bu dönemlerde, 

komünizmin tanrı tasavvurunun yanlıĢ olduğuna ve esasında komünizmin de faĢizm 

gibi baskıcı bir rejim olduğuna karar vermiĢtir. Böylece inancına iki üç yıllık bir 

„sallantıdan‟ sonra geri dönmüĢtür. Fakat bu sefer atalarından devraldığı bir inancı 

değil, yeni baĢtan edinilmiĢ, birçok sorgulamadan sonra ulaĢılmıĢ bir inancı 

benimsemiĢtir. Bu tarihten sonra Ġzzetbegoviç bu inancını hiç kaybetmemiĢtir 

(Ġzzetbegoviç, 2003: 11-12). 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in karakterinin oluĢmasında da ailesinin etkisi söz 

konusudur. Gittiği her yerde lider konumunda olan dedesinin etkisini üzerinde 

taĢıyan Ġzzetbegoviç; karakter olarak dıĢa dönük ve iletiĢime açık annesinden 

ziyade saygı değer, sözü dinlenir ve karizmatik biri olan babasından çokça 

etkilenmiĢtir. Genel olarak iyi bir aile terbiyesi gören Ġzzetbegoviç çocuklarına da 

bu terbiyeyi aĢılamıĢ, böylece her konuda olduğu gibi bu konuda da ailesine 

bağlılığını sürdürmüĢtür. Tüm bunların yanı sıra 1983-1988 yılları arasında 

Ġzzetbegoviç hapis hayatı sürerken en büyük destekçisi çocukları olmuĢ ve 

umudunu kaybettiği zamanlarda çocuklarından gelen mektuplar, kendisinin hayata 

tekrar tutunmasına vesile olmuĢtur. Özellikle kızının yazdığı mektupların kendisi 

için zaman zaman yol gösterici olduğunu vurgulayan Ġzzetbegoviç‟in, lider ve 

düĢünce adamı olarak ortaya çıkmasında iyi bir aile terbiyesi almıĢ ve bu terbiyeyi 

ailesine aktarmıĢ olmasının etkisi fazlaca hissedilmektedir. 
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2.1.3.4 Genç Müslümanlar Örgütü 

Yugoslavya Krallığı döneminde Müslümanların, nüfus bakımından yeterli sayıya 

sahip olmalarına rağmen, yönetimde temsil edilememesi sebebiyle,  Mehmed 

Spaho Yugoslavya Müslümanlar Örgütünü kurmuĢtur. Bu örgüt ile birlikte 

Mehmed Spaho bölgedeki Müslümanların lideri haline gelmiĢtir. Fakat 1939 

yılında Mehmed Spaho‟nun bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle Müslümanlar 

lidersiz kalmıĢtır. Bu süreç zarfında Müslümanlar üzerindeki baskı artarak devam 

etmiĢtir. Böyle bir ortamda birkaç lise ve üniversite talebesi bir araya gelerek 

bölgedeki Müslümanların durumlarına yönelik tartıĢmalar yapmaya baĢlamıĢlardır. 

Ġzzetbegoviç henüz 16 yaĢındayken bu talebelerden Tarık Muftiç, Esad Karadoviç, 

Husrev BaĢagiç ve Emin Granov ile tanıĢarak, yapılan tartıĢmalara ve toplantılara 

katılmaya baĢlamıĢtır. Bu durum Ġzzetbegoviç‟i genç yaĢında Bosna‟da ve 

dünyanın diğer bölgelerinde yaĢayan Müslümanların problemlerine dair okumaya, 

tartıĢmaya ve yazmaya sevk etmiĢtir. Özellikle Ġzzetbegoviç ve arkadaĢları 

Ġzzetbegoviç, Metiljeviç‟in Gerçeklerin Işığında İslam ve Osman Nuri Hadziç‟in 

Muhammed ve Kuran eserlerini Ģevkle defalarca okumuĢlardır. Bunların yanı sıra 

Mostar‟da bulunan bir yayınevi tarafından çıkarılan kitapların tamamını düzenli 

olarak takip etmiĢler ve bu kitaplar üzerine tartıĢmalar yaparak metinler kaleme 

almıĢlardır(Ġzzetbegoviç, 1994: 40). Böylelikle Ġzzetbegoviç genç yaĢlarında 

Ġslam‟ın temel problemleri üzerine çıkan yazıları okuyarak, bu konu üzerine kafa 

yormuĢtur. Nitekim kendisi sonraları bu konuyu iĢleyen müstakil eserler de 

yazmıĢtır. 

Ġzzetbegoviç‟in dahil olduğu çevre gittikçe geniĢlemiĢ ve 1941 yılının Mart 

ayında 50 kiĢinin katılımıyla Miladi Müslümani teĢkilatının kuruluĢ toplantısı 

yapılmıĢtır. Fakat toplantıdan 15 gün sonra 2. Dünya SavaĢı‟nın çıkması örgütün 

kurulması için gerekli olan resmi iĢlemlerin, yarım kalmasına sebep olmuĢtur. Bu 

toplantı Müslümanların ileriye yönelik nasıl bir yol takip etmeleri gerektiği 

noktasında yol gösterici olmuĢtur. SavaĢ döneminde yeni kurulan USTAġA 

yönetimine tabî olmak istemeyen Genç Müslümanlar bir dönem Mehmed Hadziç 

Efendi‟nin baĢında bulunduğu “El Hidaye” cemiyetinin çatısı altına girmiĢlerdir. 
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Fakat Genç Müslümanlar cemiyetinin pasif duruĢu nedeniyle “El- Hidaye”ye 

eleĢtirel bir tavır almıĢlardır. 2. Dünya SavaĢının bitmesi ile Genç Müslümanlar 

faaliyetlerine davam etmiĢlerdir. Bu faaliyetlerin baĢında dini, baskı altına almaya 

çalıĢan komünist yönetime karĢı muhalefet etmek gelmiĢtir. Bu faaliyetlerin birinde 

Genç Müslümanlar rejime karĢı seslerini yükseltmek maksadıyla yaklaĢık 1000 kiĢi 

ile toplanmıĢ ve rejimi protesto etmiĢlerdir. (Ġzzetbegoviç, 1994: 42).  Bu 

protestodan sonra tutuklamalar baĢlamıĢ ve Ġzzetbegoviç de 1946-1949 yılları 

arasında tutuklananlardan biri olmuĢtur. Ġzzetbegoviç hapishaneden çıktığında 

Miladi Müslümanlara yönelik operasyonlar hız kazanmıĢ ve 1950-51 yılları 

arasında Miladi Müslümanlar fiili olarak son bulmuĢtur. Fakat bu tarihten sonra 

Müslümanların gerçekleĢtirdiği her türlü eyleme Miladi Müslümanlar temel teĢkil 

etmiĢler ve Bosna‟da ortaya çıkan her türlü fikri ve siyasi akımın arka planını 

oluĢturmuĢlardır. Nitekim 1991 yılında kurulan SDA partisinin yönetici kadrosunda 

bulunan kiĢilerin birçoğu zamanında Miladi Müslümanlar Örgütünde Ġzzetbegoviç 

ile birlikte rol almıĢ kiĢilerdir. 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in siyasetçi ve düĢünür olarak sergilediği her türlü 

davranıĢın arka planında Miladi Müslümanlar Örgütünü görmek mümkündür. 

Çünkü Ġzzetbegoviç adalet, hakkaniyet, sorgulayıcılık, özgürlük gibi birçok ilkeyi 

Miladi Müslümanlar Örgütünde yaptığı okumalarda, konuĢmalarda ve tartıĢmalarda 

kazanmıĢtır. Bu dönem onun için Ġslam‟ın temel problemlerinin ne olduğu 

sorusunun bir kaygı olarak zihnine düĢtüğü dönemdir. Tüm bu sebeplerden dolayı 

esasında Miladi Müslümanlar Örgütü, Ġzzetbegoviç‟in “sosyal sermayesini” ve 

“zihinsel sermayesini” oluĢturmuĢtur. 

 

2.1.3.5 Hapishane Hayatı 

Ġlk bakıĢta olumsuz gibi görünmesine rağmen Ġzzetbegoviç‟in hapiste geçirdiği 

süreler entelektüel birikimine katkı sağlamıĢtır. Bu dönemde edindiği tecrübeler 

onun yazarlık ve siyaset hayatını beslemiĢtir. Dünya‟nın her yerinde okunan 

eserlerinin bir kısmını hapishanedeki okumalarından ve tuttuğu notlardan 
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oluĢturmuĢtur. 1946-1949 ve 1983-1988 yıllarını hapishanede geçiren Ġzzetbegoviç 

özellikle ikinci kez hapishane hayatıyla karĢılaĢtığında birçok insan tanımıĢtır. 

Çünkü bu dönemde katillerle aynı bölümde kalan Ġzzetbegoviç hukuk fakültesini 

bitirmiĢ olması sebebiyle her mahkûmun öyküsünü dinleyerek, onlara 

mahkûmiyetlerinde izleyecekleri yolu tarif etmiĢtir. Bu durum onun birçok insanı 

hayat hikâyeleri ile birlikte tanımasını sağlamıĢtır. Bunun yanı sıra O hapis 

hayatında hiçbir zaman boĢ durmayarak aklına gelen her Ģeyi not almıĢ ve bu 

notları bir araya getirerek “Özgürlüğe KaçıĢım-Hapishane Notları-” baĢlığında 

müstakil bir eser olarak yayımlatmıĢtır. Ahlaktan siyasete, felsefeden tarihe kadar 

birçok konudaki düĢüncelerini aktardığı bu eser, sonraki dönemlerde 

Ġzzetbegoviç‟in bilgi birikimini sergilediği temel eser olarak değerlendirilmiĢtir.  

Hapishane hayatı Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasına katkılarının yanı sıra, 

olgunlaĢmasına da vesile olmuĢtur. Bu süreçte adalet, sabır, iyi, kötü vb. kavramlar 

üzerine fazlaca düĢünen Ġzzetbegoviç, bu kavramları gerçek manasıyla hayata 

geçirmeye çalıĢmıĢtır. Bu süre zarfında, günümüzde birçok yazarın entelektüelliğin 

ilkelerinden olduğunu bildirdiği tutarlılık ilkesinden de taviz vermemiĢtir. Öyle ki 

ikinci kez mahkûm edildiği dönemde bağıĢlanma istediği takdirde salıverileceği 

bilgisine haiz olmasına rağmen bunu hiçbir zaman yapmamıĢ ve davasını 

savunmuĢtur. Nitekim bu tavrı gösterme istikrarı onu bir düĢünce ve siyaset adamı 

olarak günümüze taĢımıĢtır. 

Elbette Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasının oluĢumunu sadece dıĢ faktörlere 

bağlamak mümkün değildir. Ele alınan tüm bu faktörlerin yanı sıra Ġzzetbegoviç‟in 

öğrenme ve mücadele etme noktasında inisiyatif göstermesi, baĢka bir anlamda 

geleceğin Ġzzetbegoviçi olmaya talip olması onun bir düĢünür olarak tarih sahnesine 

çıkmasına etki eden baĢat faktördür. Öyle ki kendisi henüz 18 yaĢında Avrupa 

Felsefesinin temel eserlerini ve komünizme dair eserleri okuma gayretini göstermiĢ 

ve bu tutkusunu hapishanede dahi terk etmeyerek okumayı ve üretmeyi bir yaĢam 

tarzı olarak benimsemiĢtir. 

 



 

 

 

49 

2.2 ALĠYA ĠZZETBEGOVĠÇ’ĠN ESERLERĠNE GENEL BĠR BAKIġ 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in eserleri, İslam Deklarasyonu, Doğu ve Batı Arasında İslam, 

Özgürlüğe Kaçışım-Hapishane Notları ve Tarihe Tanıklığımdır. Bu eserlerden ilk 

üçünde Ġzzetbegoviç bir düĢünce adamı olarak değiĢik konulardaki analizlerine, 

eleĢtirilerine ve düĢüncelerine yer vermiĢtir. Son eserinde ise kendi hayat 

hikâyesinin penceresinden Bosna‟nın yakın dönem tarihi ve Bosna savaĢı üzerinde 

durmuĢtur. Bu anlamda bu eser bir biyografi çalıĢmasıdır. Bunların yanı sıra 

Ġzzetbegoviç‟in özellikle cumhurbaĢkanı olduktan sonra yaptığı konuĢmalarının 

derlemesi olan Doğu ve Batı Arasında İslam adlı bir eser de mevcuttur. 

 

2.2.1 İslam Deklarasyonu ve Ġslami Yeniden DoğuĢun Sorunları 

Ġzzetbegoviç‟in 1970 yılına kadar kaleme aldığı makalelerden oluĢan İslam 

Dekalarasyon eseri, 2007 yılında Rahman Ademi‟nin tercümesi ile, Fide Yayınları 

tarafından düĢünce dünyamıza kazandırılmıĢtır. Esasında 40 sayfa kadar olan İslam 

Deklarasyonu eserine ek olarak Ġzzetbegoviç‟in kaleme aldığı bir takım makalelere 

ve konuĢmalarına da yer verilmiĢtir. Yazıldığı tarihten itibaren tartıĢılan ve 

Ġzzetbegoviç‟in 14 yıllık hapis cezasına mahkûm edilmesinde delil olarak gösterilen 

eser; esasında tüm Müslümanları ve Ġslamiyet‟e karĢı eleĢtirel yaklaĢanları muhatap 

almaktadır. 

Tam baĢlığı İslam Deklarasyonu ve İslami Yeniden Doğuşunun Sorunları 

olan eser, birçok konun iĢlendiği iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm İslamî 

Yeniden Doğuşun Sorunları baĢlığını taĢımaktadır. Bu bölümde Müslümanların 

Neden Geri Kaldığı sorusundan, Müslümanlar ile Ġsraillerin iliĢkisine, Kuranın 

nasıl okunması gerektiğinden, Ġslamiyet‟te kadının yerine kadar birbirinden farklı 

konular iĢlenmiĢtir. Ġkinci bölüm ise; İslam Deklarasyonu: Müslüman Hakların ve 

Müslümanların İslamlaşmasına Dair Bir Program adını taĢımaktadır. Bu bölüm üç 

ana baĢlıktan oluĢmaktadır. Bu baĢlıklar; Müslüman Halkının Geri Kalmışlığı, 

İslami Düzen ve İslami Düzenin Bugünkü Sorunları‟dır. Alt baĢlıklardan da 
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anlaĢılabileceği gibi bu bölümde Müslüman halkların geri kalmıĢlığına ve Ġslam 

Dünya‟sının bugünkü sorunlarına değinilmekte, bu sorunların aĢılması noktasında 

Ġslami Düzenin pratik hayatımızda benimsenmesinin gerekliliği üzerinde 

durulmaktadır. 

Eserin temelini Ġzzebegoviç‟in henüz 16 yaĢında iken dâhil olduğu Genç 

Müslümanlar örgütündeki okumalar ve tartıĢmalar oluĢturmaktadır. O‟nun bu 

yaĢlarda zihninde taĢıdığı kaygı, kendisi 45 yaĢında iken müstakil bir eser olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Bu eser Avrupa‟nın en büyük ülkeleri arasında sayılan Yugoslavya 

hükümeti tarafından bir tehdit olarak görülmüĢ ve eserin kitlelere ulaĢmasını 

önlemeye çalıĢmıĢtır. Bu durumun temel sebebi, eserin manifesto niteliğinde olması 

ve tüm Müslümanlara yönelik bir çağrıyı içermesidir. Bu çağrı en genel anlamda 

Kuran-ı Kerime hem düĢünce dünyamız, hem de eylemlerimiz açısından dönmemiz 

gerektiğidir. 

Sayısal verilerden, Avrupa medeniyetini inĢa etmiĢ düĢünürlerden 

faydalanılarak kaleme alınan eser, zaman zaman Avrupa düĢünürlerin 

argümanlarını da kullanmıĢtır. Jacques Riss, Kopernik, Bacon, Kepler, Aristo, 

Platon, Daniel Defoe, Kierkegard, J. J Rousseau, Renne Spitz vb. isimler eserde atıf 

yapılan Avrupa düĢünürlerindendir. 

Eser her ne kadar Avrupa düĢünce dünyasının argümanlarını kullansa da 

Kuran temeli üzerine kurulmuĢtur. Ele alınan her konuya Kuranın yaklaĢımı ortaya 

konulmuĢtur. Bu sebeple birçok ayete yer verilmiĢ ve bu ayetlerin ele alınan 

konunun bağlamında zaman zaman ne anlatmak istediği açıklanmıĢtır. Eserde aynı 

zamanda Ġslam düĢünce dünyasının içinden yetiĢmiĢ düĢünürlere de çokça atıf 

yapılmıĢtır. Ġbn-i Arabi, Ġbn-i RüĢd, Cemallettin Afgani, Muhammed Abduh, Kasım 

Amin bu isimlerden bazılarıdır. 

“Ġslam‟ın bireysel, ailevi ve toplumsal hayatımızın Ġslam DüĢüncesinin 

yenilenmesi ve Endenozya‟dan Fas‟a kadar tek bir Ġslam birliğini 

gerçekleĢtirmek”(Ġzzetbegoviç, 2007: 155) gerekliliğini savunan eser, 

Müslümanların geri kalmıĢlığını iki unsura bağlamıĢtır. Bu iki unsurdan biri 
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modernist diğeri muhafazakâr davranıĢlar sergilemektir. Ġzzetbegoviç 

muhafazakârların temsilcisini Ģeyh ve (bir takım) hocalar; modernistlerin 

temsilcisinin ise entelektüeller olduğunu belirtmiĢtir. Muhafazakâr davranıĢın 

eskiyi sürekli muhafaza etme çabası ve hiçbir yeniye imkân tanımayacak tutumu ve 

Modernist davranıĢın yeni olanı sürekli dıĢarıda arayan, bir değiĢiklik olacaksa 

onun dıĢarıdan gelmesi gerektiği anlayıĢı, Ġslam Dünyasının kendi iç 

dinamiklerinden kaynaklanan bir yeni üretememesine sebep olmaktadır. Bu haliyle 

muhafazakâr davranıĢ Ġslam‟ı geçmiĢe çekmekte, modernist davranıĢ ise; Ġslam‟a 

yabancı bir gelecek hazırlamaktadır (Ġzzetbegoviç, 2007: 157). Ġzzetbegoviç bu 

durumun çözümünü her zaman üçüncü yol olarak değerlendirdiği Ġslam‟ın özüne 

dönmekte bulur. Bu öze temelde Kuran‟da yer alan ayetlere kulak vererek 

dönülecektir. Ġzzetbegoviç bize bu özü çağrıĢtıracak olan, ilerlemeyi ve yenileĢmeyi 

öğütleyen birçok ayetten örnekler vererek, özellikle Ġslam‟ın sosyal hayata dair 

mesajlarını ön plana çıkarmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Ġzzetbegoviç eserinde 

eğitime özellikle vurgu yapmakta ve Müslümanların iyi bir eğitim öğretim 

hayatından geçmeleri gerektiğini belirtmektedir.  

İslam Deklarasyonu eserinin temel özelliklerinden biri, eserin sadece teorik 

boyutta Ġslam‟ın nasıl yaĢanması gerektiğinden ziyade Ġslam‟ın günümüzde pratik 

olarak nasıl yaĢandığını da ortaya koymasıdır. Nitekim eserin temel savını, 

Müslümanların geri kalmıĢlıktan kurtulmak için Ġslami Düzene geri dönmeleri 

gerektiği, çünkü Müslümanlarının asıl problemlerinin eylemleri ile inançlarının 

uyuĢmamasından kaynaklandığı düĢüncesi oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda 

günümüzde Müslümanların yaptıkları hatalara dikkat çekmekte ve bu hataların 

nasıl düzeltilmesi gerektiği noktasında yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.  

Alev Erkilet‟e göre Ġslam Deklerasyonu eserinin ortaya koyduğu tezlerini 

kabaca iki baĢlık altında toplamak mümkündür. Bunlar Durum tespiti ve öneriler 

olarak sınıflandırılabilir. Durum tespiti; Ġzzetbeogviç‟in Ġslam Dünyasını nasıl 

gördüğü ve nasıl tasvir ettiğini içerirken, öneriler; Ġslam dünyasının daha iyi bir 

geleceğe kavuĢması için neler yapılması gerektiğini kapsamaktadır. Ġzzetbegoviç‟in 

bir durum tespiti olarak ortaya koyduğu Ġslam Dünyası‟nın geri kalmıĢlığının 
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temelde iki sebebi vardır. Bunlar dıĢ sebepler ve iç sebepler olarak zikredilebilir. 

Ġzzetbegoviç dıĢ sebepler arasında Moğol Ġstilasının Ġslam Dünyasının birikimlerini 

yağmaladığından bahsederken iç sebepler kısmında; Ġslam‟ın yalnızca bir din 

olarak algılanarak yorumlanmasını sayar. Ona göre Ġslam sadece batılı anlamda bir 

din değildir, aynı zamanda sosyal hayatın içinde olan ve sosyal hayatta nasıl 

davranılması gerektiği hususunda yaklaĢımları olan bir dindir. Ġslam‟ın sosyal 

hayattan çekilmeye baĢlayarak sadece ibadetle ile sınırlandırılması, Ġslam 

Dünya‟sının geri kalmasının temel sebeplerini oluĢturmuĢtur (Erkilet, 2007: 106). 

Ġzzetbegoviç‟in önerileri durum tespitinin içinde yer almaktadır. Ġslam‟ın doğru 

anlaĢılarak hayata geçirilmesi, Ġzzetbegoviç‟e göre; Ġslam Dünyasının ivme 

kazanmasına sebep olacaktır.      

Eserin basımında farklı zamanlarda, farklı konulara dair yapılan konuĢmalara 

ve metinlere yer verilmesi sebebiyle ilk bakıldığında eserde sistematik bir bütünlük 

yok gibi görünmektedir. Fakat eserin ikinci kısmında yer alan İslam Deklarasyonu 

bölümüne bakıldığında daha sistematik bir kurgu göze çarpmaktadır. 

Ġzzetbegoviç‟in sonraki dönemlerinde yayımlanan eserleri göstermektedir ki İslam 

Deklarasyonu eseri; bir kuramın/tezin derli toplu Ģekilde ortaya konulup 

açıklanmasından ziyade, ileride bu esere nispeten çok daha fazla yankı uyandıracak 

olan Doğu ve Batı Arasında İslam eserine ön hazırlık niteliğindedir. 

 

2.2.2 Doğu ve Batı Arasında İslam 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in en çok ses getiren ve kendisinin bir bilge olarak 

nitelendirilmesine sebep olan eseri, Doğu ve Batı Arasında İslam eseridir. Çünkü 

Ġzzetbegoviç bu eserinde baĢlı baĢına bir kuram ortaya koymuĢ ve bu kuramın 

orijinalliği birçok düĢünür tarafından tartıĢma konusu edilmiĢtir. Bu haliyle eserin,  

Ġslam düĢünce dünyasına inkâr edilemeyecek katkılar sağladığını ve eseri kaleme 

alan Ġzzetbegoviç‟in kendine has üslubu ve yöntemi ile çağdaĢ Ġslam 

düĢünürlerinden olduğunu söylemek mümkündür. Eserin bu kadar değerli 

olmasının sebebi içerik, yöntem ve kaynak kullanımı bakımından ilmi nitelikler 
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taĢımasıdır. Ġzzetbegoviç bu eserde, bir iddianın geçersiz olduğunu ifade 

edeceğinde öncelikle o iddianın kendi argümanlarından geçersizliğini kanıtlamakta 

ve sonrasında kendi iddiasının argümanları tarafından çürütmeye çalıĢtığı iddiayı 

geçersiz hale getirmektedir. Örneğin Ġzzetbegoviç Batı düĢünce dünyasının 

temellerini oluĢturan evrimci anlayıĢı eleĢtirirken öncelikle Batılı ilim adamlarının 

ortaya koyduğu argümanlardan ve somut örneklerden yararlanarak bu anlayıĢın 

yanlıĢ noktalarını ortaya koymakta, sonrasında kendi iddia ettiği tezin argümanları 

ile evrimci anlayıĢı eleĢtirerek tezini savunmaktadır. Bu metodoloji Ġzzetbegoviç‟i 

daha ilmi ve ikna edici kılmıĢtır. Ġçerik olarak Doğu ve Batı Arasında İslam eseri, 

kendi düĢüncelerini net bir Ģekilde ortaya koyması ve bu düĢüncelerini yukarıda 

bahsettiğimiz metodoloji ile savunması sebebiyle tatmin edicidir. Ġzzetbegoviç‟in 

biyolojiden felsefeye, kimyadan psikolojiye ve antropolojiye kadar geniĢ bir 

yelpazeden beslenmesi ve uzmanların görüĢlerine yer vererek bu alanlara ait somut 

verilerden yararlanması sebebiyle, eser öğretici niteliktedir. Bu haliyle aynı 

zamanda disiplinler arası bir çalıĢma örneğidir. Eseri çağdaĢ düĢünce dünyasında 

değerli kılan üçüncü nokta; eserde yer alan kaynak kullanımıdır. Öyle ki eser 

hayatının 9 yıla yakın dönemini hapishanede, 10 yılını CumhurbaĢkanlığı görevinde 

geçirmiĢ ve tüm hayatını siyasete adamıĢ birinin kaleminden çıkmıĢ olmasına 

rağmen, insanı hayrete düĢürecek kadar değiĢik alanlardan ve sayısız isimden 

faydalanılarak hazırlanmıĢtır. Ġçinde çok fazla atıf bulunan eserin çok kaliteli 

olduğu düĢüncesinin her zaman doğru olmadığının farkındalığında değerlendirecek 

olursak, Ġzzetbegoviç‟in bu kadar fazla kaynağa ulaĢması ve bu kaynakları yerli 

yerinde kullanması, onun sentezci ve araĢtırmacı yönünü ortaya koymaktadır. Bu 

haliyle eserin akademik bir disiplinle hazırlandığını söylemek mümkündür. 

2003 yılında Nehir Yayınlarından Salih ġaban çevirisi ve Ali Bulaç önsözü 

ile yayımlanan Doğu ve Batı Arasında İslam eseri, ilk defa 1984 yılında Aliya 

Ġzzetbegoviç hapishanede iken Amerikalı bir yayımcı tarafından basılır. Eser iki 

kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısım; Batı Düşüncesinin Temelleri, ikinci kısım 

ise; İslam-İki Kutuplu Birlik baĢlığını taĢımaktadır. Birinci kısım kendi içinde altı 

bölüme ayrılmaktadır. BaĢlığından da anlaĢılabileceği üzere bu kısımda alt 

baĢlıklarla aynı adı taĢıyan, Tekâmül ve Yaratma, Kültür ve Uygarlık, Sanat 
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Fenomeni, Ahlak, Kültür ve Tarih, Dram ve Ütopya hususları açısından, Batı 

düĢüncesinin temelleri ortaya konmaya çalıĢılmaktadır. Ġkinci kısımda ise beĢ farklı 

bölüm vardır. Bu bölümler, Musa-İsa-Muhammed, İslam ve Din, Hukukun İslami 

Mahiyeti, Saf Din ve Saf Materyalizmin İmkânsızlığı, İslam‟ın Dışında “Üçüncü 

Yol” adlarını taĢımaktadır. Bu bölümde genel olarak Ġslam‟ın Doğu ve Batı düĢünce 

dünyasından bağımsız bir üçüncü yol olduğu öne sürülmektedir. 

Ġzzetbegoviç kitabın baĢlangıcında amacını; “ÇağdaĢ dünya, uzun zamandır 

süregelen ve sonu kestirilemeyen kesin bir ideolojik çatıĢma içinde bulunmaktadır. 

Hepimiz aktif veya pasif olarak bu çatıĢmanın içine itilmiĢ bulunuyoruz. Bu dev 

karĢılaĢmada acaba Ġslam‟ın yeri neresidir? Bugünkü dünyansın Ģekillenmesinde 

acaba Ġslam‟ın herhangi bir rolü var mıdır?” (Ġzzetbegoviç, 2003b: 11) sorularının 

cevabını arama giriĢimi olarak ifade eder. Yukarıda bahsi geçen çatıĢma temelde 

din(maneviyatçılık) ile materyalizm arasında gerçekleĢmektedir. Din bir metafor 

olarak daha çok maneviyata önem veren, mistik duyguları ön plana çıkaran ve 

felsefe geleneğinde idealizm olarak telaffuz edebileceğimiz dünya görüĢünün,  

materyalizm ise; her unsuru madde temelinde ele alarak Ģekli düĢünen ve bu haliyle 

her türlü maneviyatı reddeden dünya görüĢünün temsilidir. Din ve materyalizm bir 

sarkacın iki ucu gibi birbirine zıt kutupları ifade etmektedir. Din ve materyalizmin 

yanı sıra bir de üçüncü yol vardır. Ġzzetbegoviç‟e göre bu üçüncü yol İslam‟dır. Din 

ve materyalizm iki zıt kutupta yer alırken, Ġslam bu iki kutuptan bağımsız üçüncü 

bir yoldur. Ġzzetbegoviç‟e göre; “En eski zamanlardan ortaya atılmıĢ bütün ideoloji, 

felsefe ve düĢünce sistemleri bu üç temel dünya görüĢünden birine dayanmaktadır. 

Bunlardan birincisine göre yegâne ve esas varlık ruhtur; ikincisine göre maddedir. 

Üçüncüsüne gelince, o ruh ve maddenin bir arada varoĢlundan yola çıkmaktadır” 

(Ġzzetbegoviç, 2003b: 11).  

Ġzzetbegoviç Doğu ve Batı Arasında İslam eserinde dine (mistisizme) ve 

materyalizme dayanan dünya görüĢlerini ayrıntılı bir Ģekilde ele alır. Bu dünya 

görüĢlerinin yansıması olan fikirleri, siyasi ve dini anlayıĢların hangi bakımlardan 

materyalizme ya da dine dayandığını ortaya koyarak eleĢtirir. Materyalizmin ve 

dinin yelpazesi içinde kalan düĢüncelerin yalnız baĢına evreni açıklamada yetersiz 
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kalacağını vurgulayan Ġzetbegoviç, bu iki zıt kutbu aĢma noktasında Ġslam‟ın yol 

gösterici olduğunu belirtir. 

Ġzzetbegoviç sonraki dönemlerde yayımladığı Özgürlüğe Kaçışım adlı 

eserinde Doğu ve Batı Arasında İslam eserini Ģu Ģekilde özetler: 

“Yalnızca üç tane dünya görüĢü vardır, daha fazla da olamaz: Dini görüĢ, 

Materyalist görüĢ ve Ġslami görüĢ. Her Ģey çift yaratılmıĢtır(Kur‟an). Ġnsan, ruh ve 

bedenden oluĢan iki yönlü bir varlıktır. Beden „ruhun bineği‟nden baĢka bir Ģey 

değildir. Bu binek tekamül etmiĢtir ve netice olarak kendi tarihi vardır. Öte yandan 

ruhun ise tarihi yoktur, Allah‟ın nefhasını almıĢtır. Ġnsanın ilk yönü bilimin, ikinci 

yönü ise sanat ve etiğin mevzusudur. Dolayısıyla insan hakkında iki hikaye ve iki 

hakikat vardır. Batı dünyasında bunları Darwin ve Michelangelo temsil eder. Ne 

Darwin Michelangelo‟nun insanından bahseder ne de diğeri berikinin bahsettiği 

insandan. Onların bahsettikleri hakikatler birbirinden farklıdır, fakat birbirini 

dıĢlayıcı değildir. Ancak zaman içinde birbirinin zıddı olarak, sırasıyla medeniyet ve 

kültür olarak tasavvur edilmiĢlerdir. Bilim ve teknoloji medeniyete, din ve sanat ise 

kültüre aittir. Ġlki, beĢeri ihtiyaçların (Nasıl yaĢarım?), diğeri ise insani arzuların 

(Niiçin yaĢıyorum?) ifadesidir. Bu ütopya ile dram arasındaki zıddiyettir. Ütopya 

Ģahsiyet, dram veya ahlak ile ilgili değildir. Bütünü itibariyle ilmi metod Allah‟ın ve 

insanın inkarına götürür; bütünü itibariyle sanat ise, özü bakımından dinidir. Eğer 

tanrı yoksa insanda olamaz. Eğer insan yoksa „hümanizm, insan saygınlığı ve insan 

hakları‟, hakikati olmayan boĢ sözlerdir. Medeniyet, vazife fikrini tanımaz. Kültürün 

tümü madurun tasdikidir. Medeniyet, „dünyevi imparatorluğa‟, ütopyacı eĢitliğe 

doğru; din ise „semavi imparatorluğa‟ doğru çabalar. Bu, St. Augustine‟in Civitas 

Dei‟sine karĢı Campenalla‟nın Civitas solis‟idir. Tanrı olmaksızın ahlaki bir nizam 

olmaz. Ahlak dinin „kümelenmiĢ bir baĢka hali‟nden ibarettir. Medeniyet 

tekamüldür (evrim), tarihtir. Din ve sanatın gerçek bir tekamülü yoktur. Her din 

baĢlangıcında saftı (pre-monoteizm). Sanat ve ahlak alanında olduğu üzere dinin 

tarihide onun inhitatının tarihidir. Ġsa ve Kilise zıtlığı bundan dolayıdır. Hakiki her 

kanun ikilidir, dolayısıyla tıp asla bir bilim değildir. Mağara adamlarının çizdikleri 

resimler ve ya Polinezyalı yerlilerin yaptıkları maskeler, moderniteninkiler kadar 

heyecan verici sanat eserleridir. „ĠĢaretler‟in bu ilk/asli dualizmi, insan hayatının 

bütününü karakterize eder ve söz konusu iĢaretler, insanın adıyla iliĢkilidir her 

fenomende bulunabilir. Ahd-i Atik ile Ahd-i Cedid‟in ruhu, Musa ile Ġsa arasındaki 

farklılık budur. Biri kendi halkının lideridir; diğeri ise bir ahlak vaizidir. Onların 

kendisine doğru çaba gösterdikleri iki farklı adalet ve hedef bulunmaktadır: Arz-ı 
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Mev‟ud ve Ġlahi Ġmparatorluk. Bu iki zıt, insanda ve Ġslam‟da uzlaĢtırılmıĢtır. Ġslam 

bir terkiptir, sentezdir: insani olan her Ģeye damgasını vuran iki kutup arasındaki 

„üçüncü yol‟dur”(Ġzzetbegoviç, 2006: 167-168). 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in eserinin temelde ne anlatmak istediğine yer verdikten 

sonra ulaĢılabilecek en net sonuç; Ġzzetbegoviç‟in uç düĢünceleri aĢma noktasında 

sentezci bir yaklaĢım sergilediğidir.  20. yüzyıla damgasını vuran Pierre Bourdiou 

ve Anthony Giddens yaklaĢımında olduğu gibi (Bourdiou‟nun temelde özne-nesne 

dikatomisini aĢmaya yönelik çalıĢmaları ile, Anthony Giddens‟ın Ġzzetbegoviç‟in 

ortaya koyduğu kavram ile aynı adı taĢıyan üçüncü yol kuramı ile sergilediği 

sentezci yaklaĢım) sosyal bilimlerde kabul gören sentezciliği, Ġzzetbegoviç bu iki 

sosyologdan çok daha önceleri sergilemiĢtir. 

Ġzzetbegoviç‟in Doğu ve Batı Arasında İslam eseri, yazıldığı andan itibaren 

çok ses getirmiĢ olmasına rağmen sonraları bizzat Ġzzetbegoviç‟in kendisi 

tarafından eleĢtirilmiĢtir. Bu eserden 17 yıl sonra yayımlanan Tarihe Tanıklığım 

kitabında Ġzzetbegoviç, ortaya koyduğu kuramın kendi vizyonunu tam anlamıyla 

yansıtmadığını düĢünmekte ve aĢina olunan kavramların yerine bu kavramlara bir 

dizi metafizik anlamlar yüklemiĢ olmasından dolayı eserin yer yer tutarsız kaldığını 

belirtmektedir (Ġzzetbegoviç, 2003: 32). Ġzzetbegoviç eleĢtirel tavrını ve kendi 

vizyonunu sürekli aĢma giriĢiminde olduğunu gözlemleyebileceğimiz bu eleĢtiri, 

yerinde bir eleĢtiridir. Fakat eseri fizik, kimya, biyoloji, antropoloji, psikoloji ve 

sosyoloji argümanlarından çokça faydalanmıĢ felsefi ya da teolojik bir metin olarak 

değerlendirdiğimizde, metafizik anlamların yüklü olduğu kavramların kullanılması 

makul karĢılanabilir. Nitekim çağdaĢ felsefe metinlerinin bir çoğu tartıĢmalarını 

metafor yüklü kavramlar üzerinden gerçekleĢtirmekte ve bu metinler sosyal 

bilimler alanında çokça kabul görmektedir. Sonuç olarak Ġzzetbegoviç 

Ġzzetbegoviç‟in kaleme aldığı eser, özellikle kendi dönemi ve Ģartları itibari ile 

düĢünüldüğünde son derece analitik, öğretici ve dünya görüĢünü net bir Ģekilde 

ortaya koyan bir eserdir. 
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2.2.3 Özgürlüğe Kaçışım 

Ġzzetbegoviç‟in entelektüel birikimini yansıttığı diğer bir eseri, Özgürlüğe 

Kaçışım -Zindandan Notlar- adlı eseridir. Bu eser Ġzzetbegoviç‟in 1983-1988 yılları 

arasında hapishanede kaldığı sürece, gizlice yazmıĢ olduğu notlardan oluĢmaktadır. 

A5 ebadında alınan ve toplamda 13 küçük defter tutan notlar, Ġzzetbegoviç‟in 

hapishaneden bir arkadaĢı tarafından satranç kutusu içinde dıĢarı çıkartılmıĢtır. 

Ġzzetbegoviç hapisten çıktıktan sonra yaklaĢık 10 yıl bekleyen ve Ġzzetbegoviç ile 

sekreteri Mirsada Hanım tarafından düzenlenerek tasnif edilen defterler, 1999 

yılında Saraybosna‟da bulunan bir yayım evi tarafından basılmıĢtır (Ġzzetbegoviç, 

2003: 57). Bu eser 2005 yılında Hasan Tuncay BaĢoğlu çevirisiyle Klasik 

Yayınlarından basılarak dilimize kazandırılmıĢtır. 

Siyasette, ahlaka, varoluĢa, Ġslam‟a, hayata, özgürlüğe vb. bir mahkûmun 

aklına gelebilecek her Ģeye dair tutulan notlardan oluĢan Özgürlüğe Kaçışım adlı 

eserini değerli kılan muhtevasının yanında yazıldığı koĢullar ve Ġzzetbegoviç‟in 

eserine yüklediği anlamdır. Hapishane hayatının zor ve baskıcı Ģartlarında yazılan 

bu eser her Ģeyden önce yazarının düĢünmeye, okumaya ve yazmaya olan tutkusunu 

ve düĢünce adamlığının bir hayat tarzına dönüĢtüğünün göstergesidir. Bu sebeple 

eseri öncelikle, kendisini düĢünmeye, okumaya ve yazmaya zorunlu hisseden bir 

yazarın kaleminden çıktığının bilincinde okumak gerekmektedir. Bunun yanı sıra 

eser, adından da anlaĢılabileceği üzere yazarın özgürlüğe kaçıĢına imkân 

vermektedir. Nitekim Ġzzetbegoviç, eserinin ön sözünde “okuyucunun göz atacağı 

(ve beklide okuyacağı) bu eser benim özgürlüğe kaçıĢımdır. Maalesef bu gerçek bir 

kaçıĢ değildi. Oysa ben öyle olmasını isterdim. Bu zihni ve fikri kaçıĢ, yüksek 

duvarları ve demir parmaklıklarıyla Foça Hapishanesinden mümkün olan tek kaçıĢ 

Ģekliydi” (Ġzzetbegoviç, 2005: XIII) diyerek bu eserin kendisi için ne anlama 

geldiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla eseri önemli kılan unsurların baĢında, 

eserin, özgürlüğünü; düĢünmekte, okumakta ve yazmakta bulan birisinin 

kaleminden çıkmıĢ olmasıdır. 

Cümleler ve paragraflar halinde tutulan notlardan oluĢan Özgürlüğe Kaçışım 

eseri 3676 nottan meydana gelmiĢtir. Bu haliyle eser felsefi aforizmalar olarak 
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nitelendirilebilir. Tutulan notlar kitabın basımından önce, altı baĢlık altında tasnif 

edilmiĢtir. Her biri bir bölüm olarak değerlendirilen bu baĢlılar: „Hayat İnsanlar ve 

Özgürlük‟, „Din ve Ahlak‟, „Siyaset‟, „Doğu ve Batı Arasında İslam‟a Haşiye‟, 

„Komünizm ve Nazizm: Unutulmaması Gereken Bazı Gerçekler‟, „İslam Hakkında 

Düşünceler: Tarihe ve Diğer Şeylere Dair Gözlemler‟ Ģeklindedir. Eserde tutulan 

notlar, baĢlıklarda dahil olmak üzere ilk tutulduğunda verilen numaralara sadık 

kalınarak tasnif edilmiĢtir. Notların yanı sıra eserde Ġzzetbegoviç hapishanede iken 

çocuklarının (Sabina, Bakir, Leyla)  yazmıĢ olduğu mektuplara da yer vermiĢtir. 

Her biri umut dolu olan ve Ġzzetbegoviç‟e dıĢarıda olan olayları ayrıntılarıyla 

anlatan mektuplar, toplamda gönderilen 1500 mektubun arasından seçilmiĢtir. Fikri 

kaçıĢını/özgürlüğünü edebiyatta ve yazmakta bulan Ġzzetbegoviç, çocuklarından 

aldığı mektuplar sayesinde hissi kaçıĢını/özgürlüğünü de gerçekleĢtirmiĢtir 

(Ġzzetbegoviç, 2005: XI). 

Kitapta yer alan notlar, kimi zaman özdeyiĢ, kimi zaman bir düĢüncenin 

ortaya konması veya analiz edilmesi, kimi zaman ise bir yazarın eleĢtirilmesi ya da 

doğrulanması Ģeklinde tasarlanmıĢtır. Eserde yer alan özlü sözlerin yanı sıra birçok 

düĢünüre ve esere dair tutulan notlar, Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasının oluĢması 

sürecinde ne kadar geniĢ bir havzadan faydalandığını tekrar gözler önüne 

sermektedir. Felsefenin temel metinlerinden, ÇağdaĢ Ġslam DüĢünürlerine, 

sosyolojinin en ağır metinlerinden edebiyat, tarih, antropoloji alanlarında uzman 

birçok yazarı eleĢtiren veya destekleyen notların yer aldığı kitap, bu yönüyle 

okuyucuya birçok yazarı ve eseri tek bir kaynaktan tanıma ve (sözlüklerden farklı 

olarak) değerlendirme imkânı vermektedir. Dolayısıyla notlar yazarını özgürlüğe 

kaçırırken aynı zamanda muhatabını da özgür bir dünyada gezindirmektedir.   

Özellikle Herman Hesse‟nin Boncuk Oyunu adlı eserini okuduktan sonra 

oyundan çok etkilendiğini bildiren (Sf.14) Ġzzetbegoviç‟in eserinde 

değerlendirmeye tâbi tutuğu bazı yazarlar; Hegel (Taih Felsefesi, Ruhun 

Fenomennolojisi vd.), Kundera (Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği), Karl Marx, 

Heidegger, Darwin, Nietzsche, Kant (Saf Aklın EleĢtirisi), Spinoza, Leibniz, Henry 

LeFebvre, Hannah Arendt, Horkheimer, Bergson, Dostoyevsky ve diğer klasikler, 
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Alvin Toffler, Eric Fromm, Fazlurrahman, Muhammed Ġkbal, Ġbn-i RüĢd ve diğer 

klasik Ġslam Felsefecileri, Suhreverdi vb.‟dir. Bunlar içinden Batı düĢünce 

dünyasının temellerini oluĢturması hasebiyle Hegel, Kant, Bergson, Nietzsche ve 

klasik edebiyatçılar ön plana çıkmaktadır.  Ġslam konusunda ise özellikle 

Fazlurrahman‟ın görüĢlerine dayanarak analizler yapması Ġzzetbegoviç‟in onun 

görüĢlerinden çokça etkilendiğini düĢündürmektedir. Burada çok azının ismine yer 

verdiğimiz yazarların tamamını dikkatli bir Ģekilde okuyarak değerlendiren 

Ġzzetbegoviç‟in bu eserinde (diğer eserleri için de genellemek gerekir) yararlandığı 

en temel kaynak Kuranı Kerimdir. Hatta O‟nun tüm bu okumalarının Kuranî bir 

okuma olduğunu söylemek mümkündür. 

Özgürlüğe Kaçışım eserinde, Doğu ve Batı Arasında İslam eserini bu gün 

yazmıĢ olsaydı ne eklerdim sorusuna yönelik tutulmuĢ notlarda bulunmaktadır. Bu 

notlar Doğu ve Batı Arasında İslam‟a Haşiye baĢlığı altında derlenmiĢtir. Bu baĢlık 

adlı altında Ġzzetbegoviç daha öncesinde üçüncü yol olarak adlandırdığı teorisine 

katkıda bulunmuĢtur. 

Batı düĢünürlerinin tenkitlerine bolca yer verilen eserde aynı zamanda Ġslam 

DüĢünce Dünyasına yönelik eleĢtirilerde bulunmaktadır. Ġzzetbegoviç‟in Ġslam 

DüĢünce Dünyası‟nın ilerlemesine yönelik çalıĢmalarındaki samimiyetini ve 

özeleĢtiri noktasındaki sorgulayıcı tavrını gösteren bu tenkitler genellikle İslam 

Üzerine Düşünceler: Tarihe ve Diğer Şeylere Dair Gözlemler baĢlığı altında yer 

almaktadır (bkz. 301-334). Son bölüm olan bu baĢlığın altında tuttuğu ilk notta 

Ġzzetbegoviç “ġimdiye kadar baĢkaları sebebiyle uğradığımız zarar ve hüsranlardan 

bahsettik. Sıra kendi kendimize verdiğimiz zarar ve hüsranlardan bahsetmeye geldi. 

Bu bizim olgunluğumuzun baĢlangıcı olacaktır” (Ġzzetbegoviç, 2005: 301) diyerek 

olgunlaĢmanın baĢlangıcını kendimize dair düĢünmekte bulmaktadır. Bu bölümde 

genel itibariyle Ġzzetbegoviç tasavvuf eleĢtirisi yapmakta ve Ġslam‟ın sosyal hayatın 

içinde yaĢanmamasını eleĢtirmektedir. Bu doğrultuda Ġslam‟da merkezi yer tutan 

namaz, oruç, zekât, iyilik yapma vb. unsurların sosyal hayatın tam merkezine 

konulması gerektiğini vurgulayarak, bu unsurların mistik ya da rasyonel 

değerlendirilmelerinin Ġslam dünyasına zarar verdiğini bu sebeple dinin temel 
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nosyonları olan bu unsurların üçüncü yol olarak adlandırdığı Kuranî bir 

değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini öne sürmektedir. Ġzzetbegoviç‟in 

eleĢtirel tavrını ortaya koyan bu bölümde, oruç, namaz zekat vb. Ġslami kavramların 

sosyal hayat ve insanlık açısından önemini analiz eden notlara yer verilmesi, aynı 

zamanda Ġslamî kavramların sosyolojisini yapmıĢ olması anlamına gelmektedir. Bu 

durum Ġzzetbegoviç‟in ortaya koyduğu eserin değerini bir kat daha artırarak esere 

akademik bir boyut katmakta ve eserin sadece teoloji alanına sıkıĢması tehlikesini 

önlemektedir. 

 

2.2.4 Tarihe Tanıklığım 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in yayımlanan son eseri Tarihe Tanıklığım adını 

taĢımaktadır. Bir biyografi çalıĢması olan bu çalıĢma da Ġzzetbegoviç‟in 

doğumundan eseri kaleme aldığı zamana kadar tanıklığını yaptığı olaylar yer 

almaktadır. 2003 yılında Klasik yayınlarından Türkçeye kazandırılan eserde, 

Ġzzetbegoviç‟in çocukluk yıllarına ve ilk dönem mahkûmiyet hayatına, Saraybosna 

Davası‟na, SDA partisinin kurulmasına, SavaĢ Günlerine ve Srebrenica Katliamına, 

Dayton AntlaĢmasına ve Dayton AntlaĢması sonrası Bosna‟nın konumuna yer 

verilmiĢtir. Ġzzetbegoviç eserin ilk bölümünde, Noel Malcolm‟un Bosna-Hersek‟in 

Kısa Tarihi adlı çalıĢmasından faydalanarak  Bosna-Hersek tarihi üzerinde durmuĢ 

eserin sonunda ise bizzat  yaĢadığı dönemi daha iyi tanımamıza imkan verecek 

belgelere yer vermiĢtir. Bu belgelerin bir kısmı Ġzzetbegoviç‟in fotoğraflarından 

oluĢmaktadır. 

Eserde Ġzzetbegoviç‟in hayat hikayesinin yanında Bosna-Hersek‟in yakın 

dönem tarihini de okumamız mümkündür. Çünkü eser bir biyografiden çok 

biyografi üzerinden bir toplumun yaĢadıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Hele Bosna tarihine Ġzzetbegoviç gibi içinde yaĢadığı sistemi derinden hisseden ve 

uzun süre cumhurbaĢkanlığı görevi yapan birisinin biyografisinden bakmak, Bosna 

tarihini daha anlaĢılır kılmaktadır. Bu anlamda eser sosyal tarihçiliğin 

örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. 
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Bu eserden Ġzzetbegoviç‟in entelektüel birikimini okumaktan ziyade bu 

birikimin nasıl oluĢtuğunu gözlemlememize imkan verecek bölümler 

bulunmaktadır. Bir edebiyatçının kaleminden çıkmıĢ gibi kurgulanan bu bölümler, 

Ġzzetbegoviç‟in beslendiği kaynak ve yazarlardan ziyade, ortaya çıkmasına vesile 

olan sosyal koĢullara ıĢık tutmaktadır. 

Tüm bu eserlerin yanı sıra Aliya Ġzzetbegoviç‟in muhtelif yerlerde yaptığı 

konuĢmaları; Fatmanur Altun ve Rıfat Ahmetoğlu tarafından derlenerek Klasik 

Yayımları aracılığı ile günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Bu eser de Ġzzetbegoviç‟i 

anlamakta iĢlevsel bir rol üstlenmektedir. Özellikle Bosna SavaĢında yapılan 

diplomatik konuĢmaları ve savaĢa dair değerlendirmeleri içeren bu konuĢmaların 

arka planı, zaman zaman Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyası hakkına bilgi 

vermektedir. Her birisi seçilmiĢ ve kurgulanmıĢ konuĢmalar, Bosna SavaĢı 

sırasında kamuoyu oluĢturması açısından önem arz etmektedir. 

 

2.3. ALĠYA ĠZZETBEGOVĠÇ’ĠN ELE ALDIĞI KONULAR 

 

2.3.1 Aliya Ġzzetbegoviç’te Ahlak 

Ahlak kavramı Aliya Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasında merkezi bir yer 

tutmaktadır. Onun eserlerinde, ahlak konusunu müstakil bölümler altında 

incelemesi ve ele aldığı konuları ahlak anlayıĢı ile iliĢkilendirerek değerlendirmesi, 

bu durumun en açık göstergesidir. Bunun yanı sıra onun en özgün yanlarından birisi 

ahlak anlayıĢıdır. Çünkü o düĢünce dünyasını inĢa etmeye, insanın temel vasfının 

ve insanları hayvanlardan ayıran yegâne unsurun, ahlak olduğu düĢüncesinden 

baĢlar. Bu sebeple Ġzzetbegoviç‟i bir ahlak düĢünürü ya da filozofu olarak 

nitelendirmek mümkündür. Bu durum onun ortaya koyduğu fikirleri anlamak için 

öncelikle ahlak anlayıĢını derinlemesine analiz etmemizi gerekmektedir.  
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Bilindiği gibi ahlak, düĢünce tarihinin en önemli tartıĢma alanlarından 

birisidir. Günümüze kadar bu konuda birçok düĢünür, filozof birbirlerinden çok 

farklı görüĢleri savuna gelmiĢlerdir. Söz gelimi, bir tarafta insanın hazlar ve 

çıkarları peĢinde koĢması ahlakiliğin kriteri olarak sayılırken, diğer tarafta 

sorumlulukların bilincinde hareket etme ve hatta yeri geldiğinde insanın kendi 

çıkarlarına aykırı eylemlerde bulunması ahlaki olarak kabul edilmiĢtir. Bunun 

yanında ahlaka iliĢkin üç temel problem tartıĢma konusu edilmiĢtir. Bunlar „iyi‟, 

„doğru‟ ve „irade‟ problemleridir(Bkz. Özlem, 2004: 41-125). Ġzzetbegoviç 

Ġzzetbegoviç‟te bu temel problemler üzerinden ahlak konusunu tartıĢır.  

Ġzzetbegoviç, ahlak anlayıĢını insan eylemlerini harekete geçiren iki temel 

motivasyonun karĢıtlığı üzerinden ortaya koyar. Bu iki motivasyon, birbirinin zıddı 

olan; vazife ve menfaattir. Bunlardan birincisi ahlakın diğeri ise siyasetin merkezi 

kavramıdır. Vazife hiçbir zaman menfaatçi değildir, menfaatin ise ahlakla iliĢkisi 

yoktur (Ġzzetbegoviç, 2003: 138). Ona göre; menfaat yapılan bir eylem sonrasında, 

kiĢisel olarak çıkar elde edileceği düĢüncesine atıfta bulunurken, vazife bir çıkar 

beklentisinden ziyade insanın iç dünyasının ürünü olan sorumluluk duygusuna atıf 

yapmaktadır. Daha yalın bir ifade ile; menfaat dıĢ dünyaya dair beklentilerin, vazife 

ise iç dünyadan gelen sorumluluk duygusunun ürünüdür. Böylece insan ya vazife 

olarak ya da sahte olarak ahlaklıdır ve hiçbir zaman tarafsız değildir. Hakiki ahlak 

vazifeye dayanırken menfi ahlak, menfaat uğruna yapılan eylemlerin ahlaki gibi 

gösterilmesi durumudur. Ahlak insanın iç dünyasına aittir. Çünkü insanın dıĢ 

dünyası, insana bağlı değildir ve birçok dıĢ faktörden dolayı insan istemediği 

Ģeyleri yapmak zorunda kalabilir. DıĢarıda olup bitenler insan istese de istemese de 

kendi istikametinde olup bitmeye devam edecektir. Ġnsan dıĢ dünyada olup bitenleri 

görmezden gelemez ve değiĢtiremez. Hâlbuki ahlaki olanın tercih edilebilmesi 

sebebiyle, ahlak kaynağını insanın iç dünyasından almaktadır. Ġç dünya doğrudan 

doğruya insana bağlıdır. Ġnsan burada dilediği Ģeyi istemekte özgürdür. Bu sebeple 

ahlak, insanın dıĢarıya bağımlı olan eylemlerinde değil, yapmak istemesinde ve 

niyet edebilmesinde gizlidir. Bu noktada Ġzzetbegoviç, fiil ve niyet karĢıtlığı ya da 

uyumu üzerinden neyin ahlaki olduğu sorusunu tartıĢarak, ahlaki olanın iyiyi, 

doğruyu, hakkı, adaleti istemek olduğu sonucuna ulaĢır. Ona göre; “herkes iyilik 
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yapamaz, fakat herkes iyilik isteyebilir ve onu sevebilir. Birçok kiĢi haksızlıkların 

düzeltilmesine katkıda bulunamaz, fakat her insan kendine veya baĢkasına yapılan 

haksızlığı takbih veya ondan nefret edebilir. Ahlak, fiilin kendisinde olmayıp, her 

Ģeyden evvel insanın doğru dürüst yaĢamak istemesinde, iradesinde, iradesinin 

çabasında, kendi kurtuluĢu için mücadelesindedir”(Ġzzetbegoviç, 2003: 141). Ona 

göre ahlak dıĢ dünyaya bağımlı olan fiilde değil, insanın sonsuz özgür olduğu iç 

dünyasına ve niyete dayanmaktadır. 

Ġzzetbegoviç‟e göre; insanın iç dünyasına zorla müdahale etmenin imkânı 

yoktur ve dıĢarıdan kiĢinin niyetlerini ve isteklerini belirlemek mümkün değildir. 

Bu istek ve niyetler iyiye meyledeceği gibi kötüye de meyledebilir. Çünkü iyilik 

gibi kötülük de insanın iç dünyasında olup bitmektedir. Ġnsanın iç dünyasındaki bu 

özgürlüğünden dolayı zorla terbiye edilmesinin ya da bir Ģeylere zorla 

alıĢtırılmasının imkânı yoktur. Ġnsan kanunla, kaba kuvvetle, zorla alıĢtırmayla ıslah 

edilemez ya da ahlaklı yapılamaz. Ancak davranıĢları değiĢtirilebilir. Bu davranıĢ 

değiĢikliği de iç dünya ile uyuĢmayacağından sahte bir değiĢikliktir. Örneğin 

askerlik eğitiminin parçası olan sıkı talimler ile dayanma, maharet, kuvvet gibi 

özellikler geliĢtirilebilir. Fakat Ģeref, haysiyet, heyecan ve kahramanlık gibi hislerin 

geliĢtirilebilmesinin imkânı yoktur. Çünkü bu hisler ruhun özellikleridir ve 

dıĢarıdan müdahaleyi kabul etmezler (Ġzzetbegoviç, 2003: 144). Bu sebeple hakiki 

terbiye kendinden gelen terbiyedir. DıĢarıdan yapılmaya çalıĢılan terbiyenin gayesi 

de insanı doğrudan doğruya değiĢtirmek değil -ki kelimenin tam manasıyla bu 

mümkün değildir- örnek, nasihat vb. gibi metotlarla iç dünyadaki iyiye yönelik 

değerleri harekete geçirmek olmalıdır. Terbiye ile bundan öte bir Ģeyin 

yapılmasının imkânı da yoktur. Çünkü Ahlak tamamıyla insanın iç dünyasına 

dayanır ve insan iç dünyasında kendisi ile baĢ baĢadır. Bu sebeple insanın kurallara 

uyması onun ahlaklı olduğu manasına gelmemektedir. Ancak insanın iç dünyasında 

iyiye doğru bir seçim yapması onu ahlaklı kılacaktır. Ġzzetbegoviç bu 

düĢüncesinden hürriyet konusundaki düĢüncelerine kapı açmıĢ olur ve sonraki 

adımında hürriyet ve ahlak iliĢkisini inceler. 
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2.3.1.1 Aliya’da Ahlak ve Hürriyet 

Aliya Ġzzetbegoviç, insanın iç dünyasına ve ahlakına müdahale edilemezliği 

düĢüncesinden, insanın iç dünyasında özgür olduğu fikrine ulaĢır. Ona göre 

özgürlük ön Ģartı olmadan ahlak da olmaz (Ġzzetbegoviç, 2006: 61). 

Ġzzetbegoviç, insanın ne kadar özgür olabileceği ve eylemde mi yoksa 

düĢüncede mi özgür olduğu tartıĢmalarına girmeyi gereksiz bularak insanın ne 

zaman nerede özgür olursa olsun sadece verdiği tek bir karar sebebiyle sorumlu 

tutulabileceğini belirtir. Ġnsanın özgürce vereceği bu tek karara binaen dahi ebedi 

kaderinin cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olacağının tayin edilebileceğini öne 

sürer. Bu karar iyi ya da kötü insan olmak tercihleri arasında verilecek olan bir 

karardır. Burada önemli olan iyi ya da kötü insanın gibi davranmak değildir. “Ġyi ve 

kötü adam arasındaki tüm fark, sadece iyi adamın iĢleyemese de iyiliği sevmesi ve 

istemesi; iyiliği ne fiili ne de sözüyle tasdik etmese de ruhunun ta derinliklerinde, 

uzak bir yerlerde „tüm sonların sonunda‟, tabanında bir arzu veya istekle tasdik 

etmesidir”(Ġzzetbegoviç, 2006: 61). Her insanda iyi ya da kötüyü isteme özgürlüğü 

asgari olarak mevcuttur. Ve bu asgari özgürlük esasında insanın kendi iç 

dünyasında iyi ya da kötüye yönelik duyulan arzuda mutlak bir özgürlüğe dönüĢür. 

Nihai anlamda insan iç dünyasında mutlak özgürdür ve insan için asıl belirleyici 

olan iç dünyasındaki bu özgürlüğe dayanarak verdiği karardır. Bu bağlamda insanın 

mesleği, konumu, sosyal mevkisi, eğitimi, yetiĢme tarzı, felsefesi veya dini ne 

olursa olsun, insanın iç dünyasında özgürce, iyi ya da kötü insan olmak arasındaki 

verdiği karar esastır. Ġnsanın bu kararı verme özgürlüğü olmaksızın ahlakın 

varlığından da söz etmemizin imkânı yoktur. Çünkü temelde insan bu karara binaen 

ahlaklı ya da ahlaksız olabilir. Ahlakla özgürlük arasında böyle kopmaz bir bağ 

mevcuttur. 

Ġzzetbegoviç‟in yukarıda açıklamaya çalıĢtığımız hürriyet bağlamındaki 

düĢünceleri sadece mantıki önermeler silsilesi üzerine kurulmamıĢtır. Onun ahlak 

ve özgürlüğe dair düĢüncelerinin tatbikini hayat hikayesinden okumamız da 

mümkündür. Ġzzetbegoviç‟in kaleme aldığı Özgürlüğe Kaçışım Zindandan Notlar 
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adlı eserini düĢünsel anlamda ve iç dünyasında özgürlüğe kaçıĢına ithaf etmesi bu 

durumun en açık göstergesidir.  

Ġzzetbegoviç‟in yaptığı bu analizler sonrasında cevapsız kalan önemli bir 

soru vardır. Bu soru; insana özgürce tercih yapma imkânı veren iç dünyanın, nasıl 

oluĢtuğu, nelerden etkilendiği ya da bu iç dünyada var olan hürriyetin nereden 

kaynaklandığıdır. Ġzzetbegoviç, analizinde bu soruya cevap vermez, fakat bu soruya 

neden cevap vermediğini belirtir. Ona göre bu soruya aklın sınırlarında cevap 

vermenin imkanı yoktur. Akıl hürriyeti idrak edemez ve akıl ile her hakiki ahlak 

arasındaki ayrıĢmada buradan baĢlar  (Ġzzetbegoviç, 2003: 146). Ġzzetbegoviç, bu 

cevapsız kalan sorunun ıĢığından hürriyet, ahlak ve akıl arasındaki iliĢkiyi inceler. 

 

2.3.1.2 Ahlak ve Ġnsan Aklı 

Ġzzetbegoviç‟e göre; tıpkı hürriyette olduğu gibi ahlak da akıldıĢı bir kategoridir. 

Aklın fonksiyonu ve görevi tabiatı, mekanizmayı, hesabı keĢfetmekten ibarettir. 

Eninde sonunda aklın fonksiyonu kendisini keĢfetmesinden ibarettir ki tabiatta akıl 

mekanizmasından daha büyük bir Ģey bulunamayacağından dolayı da akıl bu 

keĢfetme sürecinde tekrara düĢer (Ġzzetbegoviç, 2003: 146). Böylelikle akıl insanın 

iç dünyasına, ruhuna müdahale edemez. Müdahale edemediği gibi iç dünyayı 

keĢfedemez. Çünkü akıl dıĢ dünyadaki Ģeyler arasındaki iliĢkiler kurma görevi ile 

vardır. Ġzzetbegoviç, bu tahlilleriyle materyalist düĢünceyi eleĢtirerek, ahlakın 

prensip olarak da tatbikat olarak da aklın mahsulü olmadığını belirtir. Ona göre; 

Ahlaken kabul ya da reddedeceğimiz hususlarda akıl hakiki manada hüküm 

veremez. Yani bir Ģeyi ahlaken iyi olmayıĢı ilmen ispat edilemez. Güzel ile güzel 

olmayan, sanatsal ile sanatsal olmayan arasındaki münasebeti ilmen tespit etmenin 

mümkün olmadığı gibi iç dünyaya yönelik hiçbir hususu ilmen ispat etmenin 

imkanı yoktur. Daha doğru bir ifade ile bir Ģeyi ilmen ispatlanma alanına dahil 

olamıyorsa, inan/iman alanına dahil olmaktadır. Çünkü bu mefhumlar tabiat içinde 

yer almaz. Bu sebeple Aydınlanmacı anlayıĢın temel pusulaları olan hürriyet, 

eĢitlik, kardeĢlik, adalet gibi hissiyatların ilimle, dolayısıyla akılla bir iliĢkisi 
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yoktur. Bunlar ancak ahlakla ilintilendirilebilir. David Hume, Hutcheson gibi 

düĢünürlerden faydalanarak ahlak ve akıl iliĢkisini ortaya koyan Ġzzetbegoviç, bu 

iki unsur arasındaki tezadı müĢahhas meselelerden örneklerle ortaya koymaya 

çalıĢır. Mesela ilim suni tohumlama, tüp çocuk ve ölümün kolaylaĢtırmasını kabul 

eder. Hatta bunların yapılabilmesi ilimsiz mümkün değildir. Bunları meydana 

getiren yegâne Ģey ilimdir. Fakat her ahlak hangi dine dayanırsa dayansın bu ilmi 

hususları reddeder (Ġzzetbegoviç, 2003: 149).  Suni tohumlama, kürtaj, tabi 

olmayan ölümler, vb meseleler sadece teknik bakımdan ilmidir. UygulanıĢı 

bakımdan ahlaki meselelerdir. Ġzzetbegoviç‟in bu örnekler üzerinden açıkladığı 

akıl/ilim ile ahlak iliĢkisi, günümüzde en görünür biçimde atom ve misket 

bombalarında göstermektedir. Bu bomba türlerinin yapılıĢı, kullanım Ģekli 

tamamıyla teknik ve dolayısıyla ilmi bir mesele iken, hangi durumlarda 

kullanılacağı hususu tamamıyla ahlaki meseledir. Ġlim/akıl ile ahlak arasında bu 

derece farklılık bulunmaktadır. 

 

2.3.1.3 Ahlak Din-Tanrı iliĢkisi 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in ahlak ile ilintili olarak ele aldığı temel meselelerden bir 

diğeri de din ve Tanrı konusudur. Esasın ahlakın akıl ile izah edilemeyiĢi, din ile 

olan iliĢkisini ortaya koymaktadır. Vazife duygusuna dayanan ahlakın menfaatçi 

olmayan yönü bu dünyaya yönelik karĢılık beklemeksizin bir takım eylemlerin 

sergilenmesi anlamına gelmektedir. Zaman zaman ızdırap veren ve insandan bir 

Ģeyler feragat etmesini gerektiren ahlaki eylemlerin bu dünyadan menfi 

beklentilerin olmaksızın sergilenmesi, bir ebediyetin olduğunun göstergesidir. Bu 

ebediyet ise, bir Allah‟ın var olduğunun göstergesidir. Daha yalın bir ifade ile 

Ġzzetbegoviç‟e göre ahlaki davranıĢ ancak ve ancak bir ebediyetin, yaratıcının ve 

hesap gününün olması ile mana bulur (Ġzzetbegoviç, 2003: 140). Aksi takdirde 

ahlakilik uğruna yapılan her fedakârlık ve çekilen her ızdırap ahmaklık olarak 

değerlendirilirdi (Ġzzetbegoviç, 2006: 49). Bu sebeple ahlak-din ve ahlak tanrı 

arasında kopmaz bir bağ vardır. Öyle ki ahlak ancak bir tanrının varlığı durumunda 

anlamlıdır. Bu yönüyle ahlak devamlı olarak ancak dine istinat edilebilir ya da 
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dinden kaynağını alır ve din de ahlak da baĢka bir dünyanın var olduğu 

düĢüncesinin ispatı niteliğindedir. 

Ġzzetbegoviç, din ile ahlakın müĢterek hareket noktasını “Ahlak isteklere ve 

davranıĢ kaidelerine dönüĢtürülmüĢ dindir, veya baĢka bir ifadeyle insanın istekli 

davranıĢı veya Allah‟ın varlığı gerekçesine uygun bir Ģekilde diğer insanlara karĢı 

tavrıdır. Çünkü vazifemi bütün güçlük ve tehlikelere rağmen yapmam icap ediyorsa 

(ki buna menfaat gözeten davranıĢtan farklı olarak ahlak deriz) böyle bir istek 

ancak bu dünyayı ve bu hayatı tek dünya ve tek hayat görmemek halinde haklı 

gösterilebilir”(Ġzzetbegoviç, 2003: 153) Ģeklinde ifade eder. Diğer taraftan ise 

Ġzzetbegoviç ferdi davranıĢ ve eylemsel bazda ahlakın doğrudan doğruya dine bağlı 

olmadığını ifade eder. Yani ahlakilik yönünde sergilenen her davranıĢ dinden 

kaynaklanmamaktadır. Örneğin denizde boğulan birisine yardım etmek ahlaki bir 

sorumluluktur. Fakat ateist kimselerinde bu yardımı hiç düĢünmeden yapabilmeleri 

pek tabi mümkündür. Onun bu yardım eylemi doğrudan din ile iliĢkili değildir. 

Ġzzetbegoviç, din ve ahlak arasındaki kopmaz iliĢkiyi bu Ģekilde analiz 

ettikten sonra akıllara gelebilecek olan, ateist ya da materyalist insanların ahlaka 

uygun davranıp davranamayacağı sorusuna değinir. Ona göre; birçok dindar 

insanda gayri ahlaki eylemlerin görülebileceği gibi birçok ateistte, materyalistte 

veya Marksist‟e de ahlaka uygun davranıĢların görünmesi pek tabi mümkündür. 

Çünkü davranıĢlarımızın pek çoğu bizim Ģuurlu tercihlerimizden ziyade, 

çocukluktaki terbiye ve kabul edilmiĢ anlayıĢlarımızın neticesidir. Bir kimse, daha 

çocukken büyükleri saymaya, yalan söylememeye, söz tutmaya, haklıyı haksızı 

gözetmeye vb. ahlaki eğilimlere alıĢmıĢsa o zaman bu alıĢkanlıklar kiĢinin ilerideki 

siyasi, felsefi ya da dini görüĢü ne olursa olsun Ģahsi özellikleri olarak kalacaktır. 

Ġzzetbegoviç‟e göre; tam da bu noktada kiĢinin edindiği bu ahlakı bir dindir. Bu 

din, kiĢinin kendi dini değilse bile kiĢiye aktarılmıĢ olan bir dindir. Bu durum 

ahlaklı ateistler ile ahlaksız dindarların çıkmasına imkân vermektedir (Ġzzetbegoviç, 

2003: 166). Fakat Ġzzetbegoviç ahlaklı ateistin olabileceğini belirtirken ahlaklı 

ateizmin ya da materyalizmin mümkün olmadığının altını çizer. Çünkü ateizm, 

materyalizm veyahut Marksizm ahlakı konu edinmezler ve ahlak üzerine bir dünya 
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inĢa etmezler. Ateistlerin, Marksistlerin ve Materyalistlerin ahlaka uygun davranıĢ 

sergilemeleri ise ancak öğrenmiĢ oldukları ve esasında farkında olmadan 

benimsedikleri dini kalıplardan gelmektedir. Bu dini kalıplar muhit, aile, edebiyat, 

film ve mimari içinden oluĢmuĢ ve oluĢmaya devam eden kalıplardır (Ġzzetbegoviç, 

2003: 171). Böylelikle ateistler ahlak korkusu, ebediyet gibi hususların yerine 

vicdanı ikamet ederek ahlaka uygun davranıĢlar sergilemeye muktedir 

olabilmektedirler. 

Sonuç olarak Ġzzetbegoviç'e göre din olmadan prensip ve fikir olarak 

ahlakın olması imkansızdır, tatbikatta ise ahlaklılık mümkündür. Tatbikatta 

sergilenen bu ahlakilik kiĢinin sosyalleĢme sürecinde edindiği terbiyeye 

dayanmaktadır. Bu sebeple ahlaklı ateistlerin var olması ateizmin ahlak düzeni 

üzerine kurulmuĢ bir sistem olduğu yada kiĢiyi ahlaki davranmaya sevk ettiği izahı 

ile açıklanamaz, bu durumun izahı ancak kiĢilerin sosyalleĢme süreçlerinde 

yatmaktadır. Din ise kiĢilerin ahlaki davranmasına dair motivasyon görevi görür ve 

öğütlerde bulunur, fakat buna rağmen yine sosyalleĢme süreci ile 

açılayabileceğimiz sebeplerden dolayı ahlaksız dindarların var olması mümkündür.  

Aliya Ġzzetbegoviç‟in ahlaka ve ahlak ile iliĢkili olduğunu düĢündüğü diğer 

mefhumlara iliĢkin görüĢlerine yer verirken, altının ısrarla çizilmesi gereken iki 

temel husus vardır. Bunlardan birincisi O‟nun ahlaka dair düĢüncelerinin 

tamamının Ġslami bir zemin üzerine yükselmiĢ olduğu ve ele aldığı konulara 

Kuran‟i bir yorumlamaya tabi tuttuğudur. Bu durum Ġzzetbegoviç'in ahlaka 

önceden değinmiĢ düĢünürlerden veya felsefecilerden istifade etmediği anlamına 

gelmemektedir. Aksine O, baĢta Kant, Hume ve Bergson olmaz üzere birçok 

düĢünürün ahlak konusundaki argümanları kullanmıĢtır. Diğer bir husus -ki bu 

husus O‟nun çalıĢılmaya değer bir düĢünce adamı olmasına vesile olmuĢtur ve onu 

diğer düĢünce adamlarından ayıran en temel özellik olarak karĢımızda durmaktadır- 

Ġzzetbegoviç'in ahlaka dair düĢünceleri ile eylemlerinin arasındaki tutarlılıktır. Bu 

tutarlılığı O‟nun savaĢ günlerinde düĢmanlarına karĢı davranıĢlarında, hapishane 

hayatında kendisine yapılan gayri ahlaki teklifleri kabul etmemesinde, hürriyete 
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olan düĢkünlüğüne ve hürriyete dair sergilediği eylemlerde ve nihai olarak dini 

algılama ve yaĢama biçiminde gözlemlememiz mümkündür. 

 

2.3.2 Siyaset 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in hem eylemlerinin hem de düĢünce dünyasının merkezi 

kavramlarından birisini siyaset oluĢturmaktadır. Her ne kadar kendisi aktif siyasette 

sadece 10 yıl bulunsa da, hayatının hiçbir evresinde siyasetten uzak durmamıĢtır. 

Bu sebeple onun siyasetçi kiĢiliği hayatının tamamını kapsamaktadır. Bu durum 

onun siyasete dair düĢüncelerini tahlil etmek için eserlerinin yanı sıra eylemlerinin 

de referans olmasına imkân vermektedir. Çünkü Ġzzetbegoviç eylemlerini ve siyasal 

pratiklerini birçok siyasetçiden farklı olarak, devraldığı siyaset kültüründen ziyade 

kendi siyaset felsefesi doğrultusunda sergilemiĢtir. Dahası bir düĢünür olarak 

Ġzzetbegoviç, bir siyaset felsefesi üretmiĢtir. Bu sebeple onun eylemlerinde, 

konuĢmalarında, siyasal bir hareket olarak nitelendirilebilecek eserlerinde, siyasete 

dair düĢüncelerini anlamamız mümkündür. 

 Ġzzetbegoviç‟in siyasete dair düĢünceleri her Ģeyden önce insan anlayıĢı ile 

yakından ilintilidir. Daha doğru bir ifade ile onun siyaset anlayıĢı insan merkezli bir 

yapıya sahiptir. Dolayısıyla onun siyasete dair düĢüncelerinin temelini, insanın 

temel değerlerinden olan ve bir anlamda insanı diğer varlıklardan ayıran, hürriyet, 

ahlak ve din oluĢturmaktadır. Birbirleri ile yakından ilintili olan bu üç kavramın, 

Ġzzetbegoviç‟in siyasete dair düĢüncelerine etkisini, eylemlerinde ve eserlerinde 

kendisini açık bir Ģekilde göstermektedir. Onun insanı baskı altına alan ve insanın 

özgürce yaĢamasına imkan vermeyen her türlü totaliter siteme yönelik, gerek 

eylemsel gerek fikri mücadelesi bu durumu örnekler niteliktedir. Ona göre; baskı ve 

totaliterlik üzerine kurulan devletin ve siyasetin otorite problemi vardır. Bu sebeple 

baskıcı ve totaliter siyaset ya da devlet hiçbir zaman gerçek bir iktidar değildir. 

Çünkü Ġzzetbegoviç‟e göre bir devletin baskı miktarı onun otoritesi ile ters 

orantılıdır. Bu sebeple siyaset insan hürriyetini her daim hesaplamaya muktedir bir 

yapıya sahip olmalıdır. Gerçek otorite ancak bu Ģekilde mümkündür.
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 Ġzzetbegoviç‟in siyaset anlayıĢı menfaat duygusundan ziyade sorumluluk 

duygusuna dayanmaktadır. Ġnsanın iç dünyasında yaptığı muhasebe sonucunda 

oluĢan sorumluluk duygusu ise ahlakiliğin göstergesidir. Siyasetin, sorumluluk ve 

ahlak duygusuna dayanması ise, bu dünya için yapılmadığının göstergesidir. 

Günümüzün birçok siyasetçisinden ve siyaset felsefecisinden farklı olarak siyaseti 

sorumluluk ya da ahlak zeminine dayandıran Ġzzetbegoviç‟in Bosna halkının en zor 

döneminde siyasete atılması, tüm hayatı boyunca eleĢtirel bir siyasal tavır 

takınması, siyaset uğruna hapishanede yatmayı göze alması, siyasette hiçbir 

menfaat gütmeden yaklaĢtığının ve siyaseti sorumluluk ile eĢdeğer gördüğünün 

göstergesidir. 

 Ġzzetbegoviç‟in devlet merkezli ve sorumluluk duygusuna dayanan siyaset 

anlayıĢı, günümüz siyasetinde etkili olan Machiavellii‟nin ön gördüğü siyaset 

anlayıĢının zıttı niteliğindedir. Çünkü Machiavelli‟ye göre; devletin kendi 

otoritesinin devamını sağlamak için baĢvurduğu her yol mubahtır. Bu yol gayri 

ahlaki ve insan özgürlüğünü hiçe sayan bir yol olsa da devlet kendi menfaatine ters 

düĢen her olay karĢısında haksız da olsa sadece kendi bekasını düĢünmelidir. Bu 

doğrultuda gerektiğinde her türlü baskı aracını kullanmalıdır (Bkz. Machiavelli, 

1999). Machiavelli‟nin devlet merkezli ve menfaat duygusuna dayanan bu görüĢü 

Ġzzetbegoviç‟in düĢüncesi ile tamamıyla zıt istikamettedir. Ġzzetbegoviç‟ göre; 

“Machiavelli siyaseti ahlaktan ayırmıĢtır. Machiavelli, ahlakı ferdi ve kamuya ait 

olmak üzere iki ayırır ve ilkini ikincisine tabi kılar. O aynı zamanda toplumun 

hedefi olarak kamu çıkarını uygular. Fakat onun nazariyesi sözde kamu çıkarının ne 

kadar ahlaksız ya da ahlak-dıĢı olabileceğini göstermeye de yarayabilir” 

(Ġzzetbegoviç, 2006: 96). Ġzzetbegoviç‟in Machiavelli siyaset yapma tarzını bizzat 

gözlemlediği yerler Sovyet Rusya, Almanya ve Yugoslavya olmuĢtur. Bu sebeple 

sosyalizm, komünizm ve faĢizm onun hem fikri hem eylemsel muhalefetinin 

hedefinde yer almıĢtır. Bu sistemlerin baskıcı ortamında yaĢayan ve her fırsatta bu 

sistemleri eleĢtiren Ġzzetbegoviç‟e göre; her siyasal sistem temelde benzer amaç 

taĢımaktadır. Fakat her birinin metotları kendine özgüdür ve siyasal sistemlerin 

arasındaki temel fark metotlarıdır. Bu nedenle asıl sorgulanması gereken siyasal 

sistemlerin metotlarıdır. Nitekim Ġzzetbegoviç sosyalizmi, komünizmi ve faĢizme 
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yol açacak diğer siyasal biçimleri her fırsatta sorgulamıĢ ve böylelikle 

düĢündüklerini hayata geçirmiĢtir. 

 Ġzzetbegoviç‟in bir çok sistemi sorgulaması sonrasında kendi halkı ve 

günümüzde homojen halk yapısını barındırmayan ülkeler için en uygun gördüğü 

yönetim biçimi demokrasidir. Ona göre demokrasi kelimesi kadar çeliĢkili 

kelimelere konu olmuĢ ve yanlıĢ kullanılmıĢ kelime sayısı çok azdır. Zalim 

liderlerin hiç birisi kendisini diktatör olarak adlandırmamıĢ aksine kendilerini hep 

demokrat görmüĢlerdir. Çoğunluğu ellerinde bulunduranlar da tıpkı zalim 

diktatörler gibi kendilerini demokrat sanmıĢlardır. Halbuki çoğunluğun sınırsız 

gücünün de despotizmden farkı yoktur. Bu sebeple demokrasi esasında çoğunluğun 

düĢüncesinden ziyade yasalar önünde herkesin eĢit olması manasına gelmektedir. 

Özgürlüğün ölçüsü azınlıklara nasıl davranıldığıdır ve insanların farklı 

düĢünebilmelerinden önce düĢünce özgürlüğüne sahip olmaları gerekir. 

Ġzzetbegoviç‟in demokrasi anlayıĢı da bu düstur üzerine Ģekillenir (Ġzzetbegoviç, 

2006: 545). Ona göre her insanın düĢünce özgürlüğünün olması gerekir. Bunu 

sağlayan iyi diktatörler var olabilir. Fakat asla iyi bir diktatörlük sistemi var 

olamaz. Bu sebeple Ġzzetbegoviç Bosna için hiçbir zaman tek bir kiĢinin 

egemenliğine dayanan yönetim biçimi öngörmez ve demokrasinin savunuculuğunu 

yapar. Ġzzetbegoviç, Demokratik Eylem Partisi (SDA) adını taĢıyan partisinin 

tanıtım konuĢmasında partisinin ön gördüğü yönetim biçimini; özgür birey olarak 

insanı merkeze alan, dil, din, ulus, ırk, cinsiyet fark etmeksizin, toplumsal statü 

veya siyasi kanat fark etmeksizin halkın ve vatandaĢın eĢitliğine dayanan, haklarını 

kayıtsız ve Ģartsız tanıyan demokrasi anlayıĢı Ģeklinde tanımlar (Ġzzetbegoviç, 

2006: 76). Çünkü demokrasi ahlaklı bir yönetim Ģeklidir. Fakat tıpkı iyi 

diktatörlerin var olabileceği gibi demokratik sistemlerde de kötü yöneticiler var 

olabilir. 

 Ġzzetbegoviç ulus devlet anlayıĢının ortaya koyduğu siyaset yapma tarzına 

eleĢtirel yaklaĢır ve bu siyaset türünün demokrasi ile bağdaĢmayacağını düĢünür. 

Çünkü bu siyaset tarzı çoğunluğun iktidarda olmasını ön görmekte ve azınlığı 

görmezden gelerek devlet merkezli bir siyaset gütmektedir. Ona göre ulus devletler 
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bilgisiz kimselerin zihinlerinde kargaĢaya sebep olan milli ile milliyetçilik 

arasındaki farklılıkları görmezden gelerek siyaset yaparlar. Esasında bu farklılık 

sevgi ve nefret arasındaki farklılık kadar büyüktür. Milli duyguları olan bir kimse 

kendi halkını sever, onların kusurlarını ve erdemlerini kendi üzerinde taĢır. Kısacası 

o halka aittir. Bir milliyetçi ise kendi halkını sevmekten çok baĢkalarından nefret 

eder ve baĢkalarının sahip olduklarını elde etmek ister. HoĢ görüsüzdür ve 

gerektiğinde fiziksel baskı uygular (Ġzzetbegoviç, 2003: 550). Bu sebepten dolayı 

güçlü ve baĢkasına tahammül etmeyen bir siyasete ihtiyaç duyar. Bu siyaset yapma 

tarzı ahlaki olmadığı gibi, insan merkezli de değildir.  

 Ġzzetbegoviç‟in gerek siyaset anlayıĢı gerekse de demokrasiye dair 

görüĢlerinin tamamı Ġslami bir zemin üzerine oturmaktadır. Onun ön gördüğü 

siyaset anlayıĢının ve yönetim Ģeklinin Ġslam ile çeliĢir hiçbir tarafı yoktur. Çünkü o 

düĢünce dünyasının merkezine Ġslam‟ı koymuĢ ve ele aldığı her türlü konuyu 

Ġslam‟ın ıĢığında incelemiĢtir. Bu sebeple de adalet onun siyaset anlayıĢında 

merkezi bir yer tutmaktadır. Bu adalet Ġslam‟ın ön gördüğü her kese eĢit Ģekilde 

muamele etmeyi gerektiren adalettir ve bu adaletin gereği Ġzzetbegoviç azınlıkların 

haklarını her daim savunmuĢtur. Demokrasinin diğer yönetim sistemlerinden farkı 

ise, adil olmaya en yatkın sistem olmasındandır. Tıpkı demokrasi gibi 

Cumhuriyetin getirdikleri de Ġslam‟a aykırı değildir. Hatta Ġlk dönem Ġslam 

toplumlarında Cumhuriyetin örneklerini görmek mümkündür. Özellikle devlet 

baĢkanlarının seçilmesi, devlet baĢkanlarının halka karĢı sorumluluğu, genel ve 

toplumsal iĢlerin beraberce halledilmesi noktalarında Cumhuriyet Ġslam ile birebir 

örtüĢmektedir (Ġzzetbegoviç, 2007: 184). 

 Ġzzetbegoviç‟in siyasete dair düĢüncelerini değerlendirirken her Ģeyden önce 

onun kendi dönemleri ile sınırlı analizler yapabildiğini göz önünde 

bulundurmalıyız. Bu sebeple Ġzzetbegoviç‟in siyasete dair düĢünceleri günümüzde 

alıĢılmıĢın dıĢında görülmese de kendi dönemi düĢünüldüğünde –ki kendisi 

hayatının büyük bir çoğunluğunu sosyalist rejim altında geçirmiĢtir- analizleri ezber 

bozucu niteliktedir. Onun bir düĢünce adamı olarak siyasete dair düĢüncelerini 

bizim için önemli kılan tamda bu noktadır. Zamanını aĢabilen birisi olarak onun 
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siyaset anlayıĢı sosyalizm rejimi açısından dillendirilmesi cesaret gerektirmektedir. 

Hele ki dini anlayıĢlara müsamaha göstermeyen bir yönetim altında Ġslami kurallara 

uygun bir demokrasi anlayıĢını dillendirmek dahi, onun bir düĢünce adamı olarak 

nitelendirilmesine kafi gelmektedir. Onun bu cesaretinin baĢka bir boyutu, teori ile 

pratik arasındaki uyum arayıĢıdır. Bu yönüyle Ġzzetbegoviç‟in siyasete dair her 

düĢüncesini, kendi pratiğinde somutlaĢtırmak mümkündür. 

 

2.3.3 Sanat AnlayıĢı 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in sanat anlayıĢı, ilim, din ve ahlak anlayıĢından bağımsız 

değildir. Bu sebeple O bu dört kavrama dair düĢüncelerini, bu kavramların 

birbirleriyle iliĢki biçimleri bakımından ortaya koyar. Ġzzetbegoviç bunu yaparken 

kendisine bir zemin tayin eder. Bu zemin tabiat âlemi ve tabiat âleminin dıĢında 

baĢka bir âlemin var olduğudur. O, böylece ele aldığı tüm kavramları iki âlemin 

farklılıkları üzerinden tartıĢır. Bu iki âlemin karĢıtlığı içinde sanat, ahlak ve dinde 

olduğu gibi tabiat âleminden baĢka bir âlemin ürünüdür. Ġlim ise tabiat âlemini 

konu edinir ve ilmin alanı tabiat âlemi ile sınırlıdır. 

 Ġzzetbegoviç temelde sanat ilim ve sanat din kıyası yaparak, sanata dair 

düĢüncelerini ortaya koyar. Ona göre; menĢei itibari ile tabiat dıĢı bir âleme ait olan 

sanat, dünyaya karĢı muhalefet halindedir ve bu yönüyle tabiatı konu edinen ilme 

karĢıdır. Sanatın bu muhalefeti dini bir muhalefettir ve din, ahlak ve sanat daha 

yaratılıĢ itibari ile aynı Ģecerenin dallarıdır. Din, sanat ve ahlakta buradan 

kaynaklanan bir mutabakat varken, sanat ile ilim arasında, ilmin tabiat dıĢı dünyayı 

kavrayamaması sebebiyle, mutlak bir ihtilaf vardır. Bu iki unsur arasındaki 

münasebet nicelik ile nitelik arasındaki münasebet gibidir. Ġlim nicelikleri tespit 

etme ve nicelikler arasında iliĢki kurma ile uğraĢırken, sanat mümkün olmayanı 

araĢtırma ve hayatın özünü kavrama iĢidir. Dolayısıyla bir tarafta nicelikler 

arasında, diğer tarafta nitelikler arasında iliĢki mevzu bahistir. Nitelik hakkında 

hiçbir ilim ve hiçbir görüĢ var olamaz, tabiatta nitelik ancak bir faile, Ģahsiyete, 

insana nispeten var olabilir. Bu varoĢlunun insanın iç dünyasında gerçekleĢmesi 
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durumu da sanatı, tıpkı ahlak ve din gibi tabiat âleminin dıĢında bir aleme ait kılar. 

Bir Ģahsiyete nispeten var olan bu nitelikler kendisini güzel, çirkin, manalı, manasız 

vb. Ģeklinde gösterebilir. Yani nitelik ancak Ģahsiyetin tabiat ile temasından ortaya 

çıkabilir, ilmin tabiatla temasından ortaya çıkan ise sadece niceliktir (Ġzzetbegoviç, 

2003: 107-108). 

 Ġzzetbegoviç konun daha iyi anlaĢılabilmesi için ilim ile sanat arasındaki 

iliĢkiyi, „mekanik uzayın peygamberi‟ Newton ile „insan hakkında her Ģeyi bilen 

Ģair‟ ġhakespear arasındaki iliĢkiye benzetir. Ona göre; “Newton‟la Shakespear 

veya Einstein‟la Dostoyevski birbirinden ters istikamette olan iki görüĢ veya 

birbirini tamamlayan, bir birinden ayrı ve müstakil iki „bilgi‟dir. Ġnsanoğlunun 

kaderi, yalnızlığı, faniliği ve ölüm meseleleri, varoluĢun mana veya manasızlığı 

meselesi ve bu müĢküllerden çıkıĢ yolu bütün bunlar hiçbir zaman ilmin tetkik 

mevzusu olamaz; sanat ise bu mevzulardan istese de kaçamaz…Birisi (ilim) zeka, 

tahlil, müĢahede, deney ve tecrübe sayesinde birbirlerine illiyet münasebetleri ile 

bağlı olan Ģey ve süreçlerin mecmuu olan maddi dünyaya yaklaĢım, öbürü ise 

insanın iç tarafına, gizli köĢelerine, sırların içine dalıĢtır” (Ġzzetbegoviç, 2003: 109). 

Bu sebeple de sanat eseri sadece sanatkârın Ģahsiyetine bağlıdır. Ġlim ise; grup 

çalıĢmalarına imkân verir. Hatta ancak müĢterek çalıĢmalar ile ilim yapılması 

mümkündür. Bu açıdan sanat değeri olan bir resmin iki ressam tarafından yapılması 

düĢünülemez. Çünkü esere yansıtılan ruh dünyasının parçalanması söz konusu 

değildi. Bu yönüyle sanat Ģahsa aittir
25

. 

 Ġzzetbegoviç‟e göre ilim ile sanat arasındaki bir diğer ayrılık; ilmin durağan 

ve sabit olanı keĢfetmesi, sanatın ise sürekli „yeni‟ ile uğraĢmasıdır. Ona göre ilim 

mevcut olanla uğraĢır, sanat ise her defasında yeniden vücuda gelir ve önceden 

keĢfedilmemiĢtir. Bu sebeple ilim var olanı keĢfeder, sanat ise yaratır. Ġlmin 

keĢfettiği yeni bir yıldız bundan öncede mevcuttur, fakat bir sanat ürünü o anda 

                                                           
25

 Ġzzetbegoviç bu noktada, grup çalıĢması ile bir sanat eserinin çıkarılamayacağı iddiasında değildir. 

Bir sanat eserinin ortaya çıkmasında gerekli olan teknik çalıĢmalar grup halinde yapılabilir. Fakat 

sanat eseri üslup ve fikir bakımından Ģahsidir ve tek bir ruh dünyasının yansımasıdır. (Bkz. 

Ġzzetbegoviç, 2003: 10). 
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yaratılır, öncesi yoktur. Bu sebeple ilim kanunları keĢfedip ondan yararlanmak 

isterken, sanat kâinattaki düzeni yansıtır(Ġzzetbegoviç, 2003:110). 

 Ġzzetbegoviç ilim ile sanat arasındaki farklılıkları tespit ederken, ahlak, din ve 

sanat arasında da kopmaz bir bağ olduğunu belirtir. Bu üç unsuru hakikatin farklı 

biçimlerde tezahür etmesi olarak nitelendiren Ġzzetbegoviç‟e göre; din, ebediyeti ve 

mutlakıyeti, ahlak iyilik ve hürriyeti, sanat ise insanı ve yaratmayı merkeze almıĢtır 

ve bunların hepsi esasında tek bir lisanın, tek bir hakikatin ürünüdür. Bu sebeple, 

din, ahlak ve sanatın esasların da birlik vardır. Bu durumun en açık göstergesi 

sanatın menĢei itibari ile dinden kaynaklanmasıdır. Nitekim ilk resim, heykel, Ģiir 

ve oyunlar dini ayinlerin birere parçası olarak ortaya çıkmıĢlar fakat sonrasında 

dinden ayrılarak müstakil bir hal almıĢlardır.  Ġzzetbegoviç din ile sanat iliĢkisine 

dair sayısız örnek verilebileceğini belirtirken bunlardan bazılarına değinir 

(Ġzzetbegoviç, 2003: 115).  Örneğin mimari her kültürde en yüksek dereceye 

mabetlerde ulaĢmıĢtır. Ġslam dünyasındaki camiler, Hindistan ve Kampuçya‟daki 

iki bin senelik tapınaklar, Avrupa ve Amerika‟da inĢa edilen devasa kiliseler 

mimari sanatının din ile iliĢkisini ortaya koymaktadır. Resim alanında; tüm Ortaçağ 

resim anlayıĢı ve kilisedeki resimler, Ortaçağ din anlayıĢının uzantısıdır ve resim 

alanındaki en nadide örnekler kiliselerde verilmiĢtir. Bu anlamda Michelangelo‟nun 

resim ve heykelleri Hıristiyanlığın devamı niteliğindedir. Müzik alanında ise; hiç 

Ģüphesiz Avrupa‟da müzik kiliselerde geliĢmiĢtir. Ġlk piyano ve org icraları 

kiliselerde olmuĢtur.  Osmanlı musikisinin icra edildiği alanların baĢında tekke, 

dergah ve camiler yani dini mekanlar gelmiĢtir. Bu durum müzik ile din arasında 

kopmaz bir bağ olduğunun göstergesidir. Sanatın her alanına 

yaygınlaĢtırabileceğimiz bu örneklerin tamamı hem pratikte hem teorik de din ile 

sanat arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktadır. 

 Ġzzetbegoviç din ile sanatın aynı kaderi yaĢadığını belirterek, dini ötekileyen 

toplumlarda sanatın geliĢmediğini, dinin yaygın olmadığı toplumlarda sanatsal 

faaliyetlerin de yaygın olmadığını düĢünür. Ona göre materyalist ve ateist felsefe 

dinin ve yaratıcılığın hür olduğu açıklamalarına rağmen, sanatın ve dinin hürriyet 

alanlarını sınırlamıĢlardır. Bu sebeple, tıpkı sanatı teĢvik etmenin dinin karakterinde 
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var olduğu gibi, sanatı baskı altında tutmanın da ateizmin karakterinde var 

olduğunu söylemek mümkündür. Ġzzetbegoviç bu düĢüncelerini Sovyetler Birliği 

üzerinden örneklendirir ve Sovyetler birliğinde eğitim kurumlarının aksine, sanatın 

geliĢmemiĢ olduğunu belirtir. Ona göre bu durumun sebebini iktidar ve vatandaĢ 

arasındaki iliĢkide, daha doğru bir ifade ile insan hürriyetinin sınırlı olmasında 

aramak gerekmektedir. Temelde totaliter bir rejim olması nedeniyle Sovyetler, 

uysal vatandaĢ yetiĢtirmek için eğitim kurumlarına önem verirken, muhalif seslerin 

yükselmesine imkan sağlayacak ve insanların hürriyet alanlarını geniĢletecek olan 

sanatsal ve kültürel faaliyetleri bilinçli olarak baskı altına almıĢ ve sadece Sovyetler 

Birliğinin iktidarını destekleyecek sanat eserlerine müsaade etmiĢtir. Sanatın aksine 

eğitim kurumunun üstlendiği iĢleve –özgür ve yaratıcı düĢünmeyin engelleme ve 

muhalif sesleri bastıma iĢlevi- spor faaliyetlerini, alkol tüketimini, geniĢ park ve 

bahçelerin inĢa edilmesini de eklemek mümkünüdür. Nitekim Sovyetler döneminde 

iyi eğitim görmüĢ, sporsal faaliyetlerde baĢarı sağlamıĢ, alkolizm batağına 

saplanmıĢ sayısız insan varken sanatsal alanda baĢarı göstermiĢ kiĢi sayısı oldukça 

azdır. Ġzzetbegoviç bu düĢünceyi “19. asırda, daha yoksul, yarı cahil ve 

örgütlenmemiĢ bir durumdayken dünyaya PuĢkin, Gogol, Çehov, Tolstoy, 

Dostoyevski, Çaykovski ve Rimski Korsakov‟u vermiĢ olan bir memleketin bugün, 

20. asırın son çeyreğinde, sanat ve edebiyatta Rus Kültürünün tarih sahnesine 

çıkmağa baĢladığı zamanlarda yetiĢtirmiĢ olduğu büyük Ģahsiyetlere muadil bir tek 

sanatkarı bile çıkarmağa hemen hemen hiç kabiliyeti yoktur”(Ġzzetbegoviç, 2003: 

121) tespiti ile destekler. Çünkü ihtilaldan sonra Rus ilmi yükselmeye, sanatı ise 

gerilemeye baĢlamıĢtır. Fizikçi, atom uzmanı, devlet adamı vb. alanlarda çok 

önemli Ģahsiyetler yetiĢmiĢ; fakat Ģair, müzisyen, ressam yetiĢmemiĢtir 

(Ġzzetbegoviç, 2003: 121). Böylece Ġzzetbegoviç sanat ile ilim arasındaki tezatlığı 

ve buna karĢılık din, ahlak ve sanat arasındaki paralellikleri Sovyetler örneği 

üzerinden aktararak, bu örneği tüm ateist ve materyalist düĢünce üzerine kurulan 

toplumlar için genelleĢtirmenin mümkün olduğunu belirtir. Böylelikle Ġzzetbegoviç, 

sanata, din ve ahlaka eĢ değer bir anlam yüklemiĢ olur. 

 Ġzzetbegoviç sanata dair düĢüncelerini ortaya koyarken bir çok batı düĢünce 

ve sanat adamının argümanlarından faydalanır. Fakat diğer ele aldığı konularda 
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olduğu gibi sanat hakkındaki düĢüncelerini de Ġslami bir yorumlamaya tabi tutarak, 

sanatın esasında hakikatin tezahürlerinden bir olduğunu belirtir. Böylelikle ebedi 

bir hayatın ya da tabiatın dıĢında baĢka bir alemin var olduğunu vurgular. Sanatın 

insanın iç dünyasında olup bitmesi ve Ģahsın kendisine has olması durumu da 

sanatın mutlak hürriyete din ve ahlakın yanında bir kapı açtığının göstergesidir. 

Böylelikle sanat insanı özgürleĢtirici kılmaktadır. Bu özgürlük esasında insanın iç 

dünyasında gerçekleĢen bir hareketliliktir ve bu hariketlilik hakikati bulmaya 

yönelmiĢtir
26

. 

 Ġzzetbegoviç‟in sanata dair düĢüncelerini bizim için önemli kılan, onun etik, 

din ve siyaset felsefesinde olduğu gibi sanat alanında da derinleĢmiĢ olduğunu 

görebilmemizdendir. Bunun yanında onun sanata bakıĢ açısının bizim 

toplumumuzun değerleri üzerine yükseliyor olması sebebiyle, onun çalıĢmaları 

sanatı nasıl algılamamız gerektiği noktasında yol göstericilik yapmaktadır. 

Böylelikle yaĢanılan batı sanatına ve genel olarak sanata nasıl yaklaĢmamız 

gerektiği sorusuna cevap arama giriĢimi gerçekleĢtirilmiĢ ve alternatifler 

sunulmuĢtur.    

 

2.3.4 Dram ve Ütopya 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in birbirleri ile iliĢkilendirerek analiz ettiği bir diğer iki kavram, 

dram ve ütopyadır. O, birçok analizinde olduğu gibi bu iki kavramı da birbirleri ile 

karĢıtlığı bakımından inceler. Dram ve ütopya üzerinden esasında özgürlük, ahlak 

ve insana dair görüĢlerini ortaya koyan Ġzzetbegoviç‟in özellikle bu kavramlar 

arasında bir karĢılaĢtırmaya gitmesinin sebebi; dram ve ütopya tezatlığının insan 

hürriyeti ile esareti arasında ki ince geçiĢi gözler önüne sermesidir. 

                                                           
26

 Ġzzetbegoviç bu düĢünceleri ile ülkemiz düĢünce adamlarından olan Nurettin Topçu ile fazlaca 

benzeĢmektedir. Topçu‟da temelde hareketin hakikati bulmak için bir yöntem olduğunu belirterek, 

ancak hakka yönelik bir hareketin var olduğunu belirtir (Bkz. Topçu, 1999). 
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 Dram kelimesi tiyatro literatüründen ödünç alınarak sosyal bilimlerde 

kullanılan bir kavramdır ve esasında hayatın acıklı ve eğlenceli yönlerini bir arada 

yansıtan sahne oyunu anlamına gelmektedir (TDK). Yani dram hayatın bizzat 

kendisini konu edinen tiyatro türüdür. Sosyal bilimlerde ise iyisi ve kötüsüyle 

bizzat akıp giden hayatı nitelendirmektedir. Buna karĢılık ütopya ideal bir toplum 

düzeni ya da yönetim biçimi ortaya koyan tasarımdır. Bu yönüyle ütopya esasında 

siyasal bir projedir. Bilinen ilk ütopya Platon‟nun Devlet adlı eseridir. Bunun yanı 

sıra Campanella‟nın Güneş Ülkesi, Thomes More‟un Ütopya, Francis Bacon‟un 

Yani Atlantis eserleri belli baĢlı ütopya örneklerindendir (Cevizci, 2000: 1068). 

 Ġzzetbegoviç, dramı kâinatta mümkün olan varoluĢun en yüksek Ģekli, 

ütopyayı; dünyada cennet rüyası veya hayali anlamında kullanır. Ona göre bu iki 

kavram birbirine karĢıttır. Çünkü dram insanın ruhunda cereyan eder ve Ģahsiyetine 

aittir, ütopya ise dünya ve insan toplumuyla ilgilenir. Bu farklılık kendisini dünya 

ile insan, Ģahsiyet ile toplum arasındaki iliĢkide gösterir. Bu haliyle ütopyada dram, 

dramda da ütopya yoktur (Ġzzetbegoviç, 2003: 188-189). 

 Ġzzetbegoviç ütopya kavramını ele alırken öncelikle Platon‟nun Devlet adlı 

diyalogundan örnekler vererek ütopyanın gayri insani yönüne dikkat çeker. Hasta 

insanların öldürülmesi, çocukların annelerinden ayrılarak özel bir ortamda 

yetiĢtirilmesi, masal yazımının yasaklanması, halkın amirlerine itaat etmeye mecbur 

olması, hüzünlü melodilerin dinlenilmesinin yasak olması bu örneklerden 

bazılarıdır. Bu örnekler üzerinden Ġzzetbegoviç, toplumsal hayatın iĢleyiĢi açısından 

mükemmel bir mekanizma olan ütopyaları, mükemmel olduğu kadar gayri insani 

bulur. Ütopyalar aynı zamanda felsefi ve düĢünsel açıdan da oldukça tutarlıdır. Ona 

göre, ütopyaların özünü düzen ve tek düzelik oluĢturur. Çünkü ütopyaların temel 

amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. Bunu yaparken insanı ihmal eder. Nitekim 

hiçbir ütopyada beĢeri problemlere yer verilmez ve insan özgürlüğünden 

bahsedilmez (Ġzzetbegoviç, 2003:189). Ütopyalarda insan yaĢayan bir canlıdan 

ziyade sadece fonksiyon icra eden bir varlıktır. Yani insan sadece sistemin devamı, 

devletin bekası ve toplumun iĢleyiĢi için vardır. Bu sebeple ütopyalarda insanın iç 

dünyasına dair tasvirler bulmak imkânsızdır. Buna karĢılık dram hayatın içinde 
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olup biteni konu edinir ve insan Ģahsiyetini önceler. Hatta dram insanın bizzat 

ruhunda cereyan eder. Bundan dolayı dramın özünü hürriyet oluĢturur. Çünkü dram 

bir mekanizma örneği sunmaz ve yanlıĢı doğrusu ile insanı konu edinir. Bu haliyle 

dünya ile insan arasındaki farklılığı dram ve ütopya üzerinden okumak 

mümkündür. Çünkü ütopyalar dünyadaki bir düzenin sağlanması için insanı ihmal 

ederken, dram insanın kendisini konu edinir ve var olanla uğraĢır. Ġzzetbegoviç bu 

görüĢlerini desteklemek için ünlü ütopya yazarlarından Thomas More ve 

Campenalla‟dan da örnekler verir ve tüm ütopyaların gayri insani ve hayata 

geçmesinin imkânsız olduğunu belirtir. 

 Ġzzetbegoviç‟e göre ütopyalarda insan Ģahsiyetinin olmaması sebebiyle ahlak 

ve hürriyet de yoktur. Çünkü toplumu merkeze alan ütopyaların konu edindiği 

insan, esasında iĢlevleri olan „sosyal hayvandır‟. Ütopyalarda insanların 

planlanmıĢın dıĢında bir eylemde bulunacakları hesap dahi edilmez. Sadece iĢlevi 

ile değerlendirilen insanda ise,  iradeyi merkeze alan hürriyet ve ahlaktan 

bahsetmenin imkanı yoktur. Bu yönüyle ütopyalar birçok siyaset ve düĢünce 

akımını da etkilemiĢlerdir. Bu durumun en açık örneği sosyalizm ve komünizmde 

görülmektedir. „Bilimsel sosyalizmde ahlakın zerre kadar yeri yoktur‟ diyen 

Lenin‟in, insanı mekanik bir varlık olarak değerlendirerek söylediği bu söz, 

ütopyalar ile komünizm arasındaki bağı ortaya koymaktadır. Bu haliyle gerek 

Marx‟ı, gerek Lenin‟i, insanları ele alıĢ biçimleri ile ütopyacı bir yaklaĢım 

sergiledikleri noktasında eleĢtirmek mümkündür. Çünkü bu yaklaĢımlarda 

toplumun iĢleyiĢine dair mükemmel sistemler öngörülebilmesine rağmen, iradenin 

ve ferdiyetçiliğin var olmadığı açıktır. Bu durum ise, ahlak ve hürriyetin var 

olmaması manasına gelmektedir (Ġzzetbegoviç, 2003: 196). 

 Ġzzetbegoviç ütopya ve drama arasındaki iliĢkiyi toplum ve topluluk 

arasındaki farklılıklar üzerinden daha açık bir Ģekilde ortaya koyar. Ona göre; 

fertler tarafından meydana getirilen ve menfaat esasına dayanan toplum ile kiĢilerin 

beraberlik hissi ile birbirine bağlı olduğu topluluk arasında ayrım yapmak gerekir. 

Toplum maddi ihtiyaçları ve menfaatleri merkeze alırken, topluluk maneviyatı 

merkeze alır. Yani toplumda insanlar menfaat sebebiyle birbirlerine bağlanırken, 
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toplulukta birlikte olma hissi ve itimat duygusu ile birbirlerine bağlanır. Toplum ile 

topluluk arasındaki bu farklar ütopya ile drama arasındaki ayrımı gözler önüne 

serer. Çünkü ütopyalarda önemli olan toplumdur. Toplumun devamı için ferdin 

feda edilmesinden tereddüt dahi edilmez27. 

Ġzzetbegoviç‟e göre; uygarlığın öngördüğü insan birlikteliği tipi toplumdur. 

“Uygarlık, toplumu oluĢtururken, insanlar arasındaki dahili Ģahsi, vasıtasız 

münasebetleri koparır ve yerine harici, anonim vasıtalı münasebetler 

kurar”(Ġzzetbegoviç, 2003: 198). Bunu yaparken uygarlık aile birliktelikleri, 

dayanıĢma, akrabalı, doğum ve ölüm gibi törenler yerine bakım ve organizasyon 

müesseselerini ikame ederek, memurlar görevlendirir. Günümüzde doğum iĢlerinin 

tamamıyla hastanelere, ölüm iĢlemlerinin belediyelere bırakılması, akrabalık 

duygusunun geçmiĢe nispeten daha zayıf olması Ġzzetbegoviç‟in uygarlık ve 

topluma dair ortaya koyduğu bu düĢünceleri kanıtlar niteliktedir. Bu noktada 

Ġzzetbegoviç aile üzerine özellikle durur ve ütopyaların aileyi yok saydığını belirtir. 

Platon, Engels, Marx, Simon de Beauvoir‟dan örnekler vererek ütopyaların aileye 

bakıĢ açısını ortaya koyar ve bu düĢünürleri aile ve kadına dair düĢüncelerinden 

dolayı eleĢtirir. Uygarlığın aileyi gün geçtikçe tahrip ettiğini, evliliklerin gittikçe 

azalması, boĢanmaların artması, çalıĢan kadınların fazlalaĢması gibi göstergelerden 

anlayabileceğimizi belirten Ġzzetbegoviç‟e göre; uygarlığın aksine “bütün dinler 

aileyi insanın yuvası, anneyi ise ilk ve kimsenin yerine geçemeyeceği bir mürebbi 

olarak telakki edip yüceltmeğe devam edecektir. Öbür taraftan bütün ütopyalar 

sosyal eğitim, gündüz bakımevleri, kreĢler ve çocuk bahçelerinden heyecanla söz 

edeceklerdir” (Ġzzetbegoviç, 2003: 203).  

                                                           
27

 Ġzzetbegoviç‟in toplum ve topluluk ayrımına dair ortaya koyduğu düĢüncelerin benzerlerini birçok 

klasik sosyologda görmek mümkündür. Durkheim‟da „mekanik dayanıĢma‟- „organik dayanıĢma‟, 

Tönnies‟de „cemaat‟ – „cemiyet‟, Weber‟de „rasyonel toplum‟ - „geleneksel toplum‟ ayrımları bu 

duruma örnek gösterilebilir. Bu düĢünürlerden farklı olarak Ġzzetbegoviç organik dayanıĢma, 

rasyonel toplum, cemiyet kavramlarına eleĢtirel yaklaĢmaktadır. Bu anlamda O‟nun topluma dair 

eleĢtirilerinin tamamını klasik sosyologlarının analizlerine yönelik eleĢtiri olarak okumak 

mümkündür. Özellikle Durkheim‟ın bireyin yetiĢmesinde tek yetkin faktör olarak ön gördüğü 

„kollektif düĢünce‟ ve gelecekte düzeni doğuracak olan menfaat temelli iliĢkileri niteleyen „iĢ 

bölümü‟ kavramları Ġzzetbegoviç‟in eleĢtirilerine konu olmaktadır (Bkz. Durkheim, 2006; 

Weber,1998; Tönnies 2002).  
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Ġzzetbegoviç‟in toplum ve topluluğa dair altını çizdiği bir diğer önemli 

nokta; saf toplum ve ya saf topluluğun ancak prensip olarak var olabileceğidir. 

Pratikte her toplum insanlardan meydana geldiğinden dolayı topluluk özellikleri 

gösterir ve ne kadar çok iradesini kullanabilen insan olursa içinde yaĢanılan 

birliktelik o kadar çok topluluk özelliği gösterir (Ġzzetbegoviç, 2003: 199). 

Ġzzetbegoviç ütopyalara yönelik eleĢtirel bir yaklaĢım getirirken, sadece 

insanlığın düzen ve huzur içinde yaĢayacağını ön gören ütopyaları ele almaz. 

Bunların yanı sıra gelecekte makine ve robotların insanlığı mahkumiyeti altına 

alacağını veya dünyada insan neslinin tükeneceğini vb. konu edinen anti 

ütopyaları
28

 da eleĢtirir..   Çünkü tıpkı ütopyalar gibi anti ütopyalar da insan 

ahlakını ve hürriyetini yok saymakta ve insanlık için düzeni, iĢleyiĢi öngören 

ütopyaların karĢıt kutbu olarak kaosu ve insanlığın yok oluĢunu ön görmektedir. Bu 

sebeple Ġzzetbegoviç bu iki kutbun da makul olmadığını belirterek, ütopyacı ve anti 

ütopyacı görüĢleri aĢan bir yaklaĢım sergileyerek, ferdi merkeze alan bir yaklaĢım 

sergiler. Onun bu tutumu, ele aldığı bir çok konu ve kavramda görebileceğimiz 

kutupları aĢma çabası ve sentezci yaklaĢımı ile yakından ilintilidir. Dolayısıyla 

Ġzzetbegoviç‟e göre ütopyalara ya da anti ütopyalara saplanarak bir dünyas 

tasavvuru yapmak aĢırılıktan ibarettir.   

Bir düĢünce adamı olarak Ġzzetbegoviç‟in dram ve ütopya konusuna dair 

analizlerini bir çok düĢünürden ayıran nokta, bu konuda ezber bozucu bir tutuma 

sahip olmasıdır. Toplumun çekirdeğinde ailenin olduğu, ütopyaların insanların 

mutluluğunu ve refahını ön gördüğü, uygarlığın insanlar arası iliĢkilerde olumlu 

geliĢmelere sebebiyet verdiği gibi ezberleri bozan Ġzzetbegoviç, bu yönüyle sosyal 

bilimlerde kabul görmüĢ yargıları eleĢtirmiĢ ve bu yönüyle de bir çok 

entelektüelden ayrıĢmıĢtır. 

                                                           
28

 Anti-ütopya her Ģeyin olumsuza doğru gideceğini, gelecekte insanı sadece baskı ve korku ortamını 

beklediğini konu edinen bir ütopya türüdür. George Orwell‟ın Bin Dokuz Yüz Seksen Dört ve 

Hayvanlar Çiftliği, Aldous Huxley‟in Cesur Yeni Dünya, Ray Bradbruy‟un Fahrenheit 451 ve 

Yevgeni Zamyetin‟in Biz adlı eserleri anti ütopyanın tipik örneklerindendir. 
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Ġzzetbegoviç, yaĢadığı dönemin çift kutuplu dünyasında Dram ve Ütopya 

arasındaki çatıĢmayı da görmektedir. Sağ ya da sol fark etmeksizin bütün ütopyalar, 

hayata geçirilmeye çalıĢıldıklarında, insanlığın baĢına felaketler açmıĢlardır. Çünkü 

düĢüncedeki tutarlılığına ve idealliğine rağmen hayata geçirilmeye çalıĢılan ütopya 

çabası, hayatı, gerçeği aĢan bir talep olarak görülebilir. Hayatı, gerçeği aĢmak ise 

insanı, özgürlüğü ve ahlakı da aĢmak demektir. 

 

2.3.5 Aliya Ġzzetbegoviç’te Ġslam DüĢüncesi  

Bu bölüme kadar muhtelif yerlerde Aliya Ġzzetbegoviç‟in hem düĢünce dünyasının 

hem de eylemlerinin merkezine Ġslam‟ı koymaya çaba sarf eden bir düĢünce adamı 

olduğunu ortaya koyduk. Bu durum Ġslam‟ın ona nasıl yaĢanılması ve nasıl 

düĢünülmesi gerektiği noktasında yol gösterici olduğunun göstergesidir. Bu sebeple 

onun Ġslam‟a dair düĢüncelerinden önce, Ġslam‟ın O‟nun hayatına ve düĢünce 

dünyasına ne derece etki ettiğini, anlamaya çalıĢmak gerekmektedir. Bunun tek 

yolu ise O‟nun eserlerine ve eylemlerine bakmaktır. Çıkarımlarımızı tek bir cümle 

ile ifade etmeye çalıĢacak olursak; O her Ģeyden önce Ġslam‟ı temel alan bir hayat 

yaĢama çabasındadır. O‟nun izlediği siyasette, aile hayatında, arkadaĢları ile 

iliĢkilerinde, ahlak anlayıĢında kısacası tüm hayatında Ġslam‟ın belirleyiciliği söz 

konusudur. O‟nun Ġslam anlayıĢı atalarından devralınarak kültürel boyutu ile 

yaĢanan bir Ġslam anlayıĢı değildir. O henüz on altı, on yedi yaĢlarında bir çok 

farklı görüĢ ve ideolojileri tahlil ettikten sonra, muhakeme ederek Ġslam‟ı tercih 

etmiĢtir.  Ġzzetbegoviç, bu tercihine hayatının sonuna kadar sadık kalmıĢtır (Bkz. 

Ġzzetbegoviç, 2003: 14). Bu sebeple onu bir siyasetçi ve düĢünce adamı olarak 

değerlendirirken, Ġslam‟ın onun hayatına etkisini göz önünde bulundurmamız 

gerekmektedir. 
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2.3.5.1. Üçüncü Yol Olarak Ġslam 

Ele aldığımız konun diğer bir boyutu, Ġzzetbegoviç‟in Ġslam‟a yüklediği anlamdır. 

O çalıĢmalarında temelde Ġslam‟ı iki yönü ile değerlendirmiĢtir. Bunlardan 

birincisi; günümüzde Ġslam‟ın konumunu ne olduğu ve mevcut konumunu ileriye 

taĢımak için neler yapılması gerektiği sorularına yönelik tartıĢmalardan 

oluĢmaktadır. Ġzzetbegoviç bu yönüyle Ġslam‟ı özellikle İslam Deklarasyonu ve 

İslam‟ın Yeniden Doğuşunun Sorunları eserinde tartıĢmıĢtır. Müslümanların neden 

geri kaldığı ve geri kalmıĢlıktan kurtulmak için neler yapması gerektiği sorusuna 

yoğunlaĢan Ġzzetbegoviç, bu tartıĢmalarla Ġslam‟ı yaĢanan haliyle ele almıĢtır. 

BaĢka bir deyiĢle, günümüzdeki Müslümanların var olan dünya Ģartlarındaki 

konumunu değerlendirmiĢ ve Müslüman toplumların meselelerinin çözümü için 

yine Ġslam‟ı merkeze alarak yol göstermiĢtir. Onun Ġslam‟ı ele alıĢının diğer bir 

yönünü üçüncü yol fikri oluĢturmaktadır. Ġzzetbegoviç‟in özellikle Doğu ve Batı 

Arasında İslam eserinde kaleme aldığı bu yön, Ġslam‟ın çift kutuplu düĢünce ve 

dünya sistemini aĢmada en önemli alternatif olmasıdır. Onun bu özgün 

değerlendirmesi, bir düĢünce adamı olarak değerlendirilmesine imkan vermektedir. 

Çünkü Ġzzetbegoviç bu çalıĢmasında tutarlı ve senteze dayanan bir düĢünce ortaya 

koyar ve özgün yaklaĢımlar geliĢtirir. 

 Ġzzetbegoviç‟e göre tüm dünya görüĢlerini üç kümede toplamak 

mümkündür. Bunlar dini  (maneviyatçı), materyalist ve Ġslami görüĢlerdir. “En eski 

zamanlardan bugüne kadar ortaya atılmıĢ bütün ideoloji, felsefe ve düĢünce 

sistemleri bu üç temel dünya görüĢünden birine dayanmaktadır. Bunlardan 

birincisine göre yegâne ve esas varlık ruhtur; ikincisine göre maddedir. Üçüncüsüne 

gelince, o ruh ve maddenin bir arada varoĢlundan yola çıkmaktadır. Bu haliyle 

Ġslam temelde en yüksek Ģekli ile insanda sergilenen ruh madde birliği prensibinin 

adıdır” (Ġzzetbegoviç, 2003: 11). 

 Ġzzetbegoviç‟e dünya hem siyasal hem de fikri açıdan iki zıt kutba 

bölünmüĢ durumdadır. Ġdealist-materyalist, sağ-sol, ruh-beden, dram-ütopya, 

Hıristiyanlık- Yahudilik, topluluk-toplum, yaratma-tekamül vb ifade 

edebileceğimiz tüm ikilikler temelde din-materyalizm kutuplaĢmasına 
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dayanmaktadır. Bu iki zıt kutup da kendi içinde gayet tutarlıdır ve birçok olumlu 

özellikleri barındırmaktadır. Fakat bu kutupların yaĢanabilirliği gündeme 

geldiğinde maneviyatçı ve materyalist düĢünce baĢarısızlığa mahkûmdur. Bu 

yönüyle uygulanabilirlikleri yoktur. Çünkü bu iki zıt kutup da kendilerini tek bir 

âleme dayandırmakta ve insana dair düĢüncelerini tek bir alem üzerinden 

geliĢtirmektedir. Bunlardan birincisi manevi âlem, diğeri ise maddi âlemdir. Bu 

yönüyle maneviyatçı düĢünce „ide‟ ye materyalist düĢünce „madde‟ye 

indirgenmiĢtir ve her biri insan tasavvurlarını bu alemlerden biri üzerinden 

yapmıĢlardır. Hâlbuki insan, ahlak, hürriyet, ölüm vb. mefhumlar iki âlemin de 

varlığını kanıtlar niteliktedir. Her düĢünceye sinmiĢ olan maneviyatçı ve materyalist 

düĢüncenin tek yönlü bakıĢ açısını, iki alemin varlığından yola çıkarak insan ve 

hayat tasavvuru yapan Ġslam aĢmaktadır. Bu yönüyle Ġslam iki kutuplu dünyada 

üçüncü yoldur. Ġzzetbegoviç‟in üçüncü yol düĢüncesi temelde bu analize 

dayanmaktadır ve Ġzzetbegoviç‟in Doğu ve Batı Arasında İslam Eseri‟nin tamamı 

bu analizinin açıklayıcısı niteliğindedir. 

 Ġzzetbegoviç‟e göre her Ģey çift yaratılmıĢtır. Bu ikilik içinde insan ruh ve 

beden düalizmini barındırmaktadır. Batı dünyası bu düalizme tutunarak iki temel 

paradigma geliĢtirmiĢtir. Bu iki paradigmanın hakikatleri birbirinden farklıdır, fakat 

birbirini dıĢlayıcı değildir. Ancak zaman içinde bu iki paradigma birbirinin zıttı 

haline gelmiĢtir. Bu paradigmalar medeniyet ve kültür olarak tasavvur 

edilmiĢlerdir. Bilim ve teknoloji medeniyete, din ve sanat ise kültüre ait 

görülmüĢtür. Bunlardan ilki beĢeri ihtiyaçların (nasıl yaĢarım?), diğeri ise insani 

arzuların (nasıl yaĢıyorum?) ifadesidir. Medeniyet ve kültür arasındaki ikilik 

kendisini dram-ütopya ve pozitivist bilim-sanat(din) karĢıtlığında göstermektedir. 

Bütünü itibariyle ütopya ve pozitivist bilim, insanı Allah‟ın inkârına götürür. Sanat, 

ahlak ve din ise bu alemin dıĢında baĢka bir alemin varlığına insanı götürür. 

Medeniyette vazife duygusu, kültürde ise menfaat duygusu yoktur. Bunlardan 

birincisi dünyevi imparatorluğu ön görürken diğeri semavi imparatorluğu ön görür. 

Tıpkı Yahudilik ve Hristiyanlığın insan tasavvurunda olduğu gibi. Hristiyalık insanı 

övüp yüceltirken Tanrı mertebesine çıkartır. Buna karĢılık Yahudilik ise; insanı 

sürekli madde ile iliĢkilendirerek bu dünyaya hapseder. Bu sebeple Yahudiler her 
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zaman maddi ilerlemenin Hıristiyanlar ise manevi ilerlemenin taĢıyıcıları 

olmuĢlardır. Böylelikle temelde madde ve maneviyat ikiliğine ulaĢılır. Tüm bu 

ikilikler Hz. Musa ve Hz. Ġsa‟da beden bulur (Ġzzetbegoviç, 2006:168). Bunlardan 

birincisi kendi halkının lideri iken, diğeri ise bir ahlak vaizidir. Ġkisinin de hedefleri 

birbirinden farklıdır. Bu ikilikler bu gün gelinen dünyada, siyasette sağ-sol, 

düĢüncede ide-madde düalizmi olmak üzere insanları iki kutupta yaĢamaya zorunlu 

kılmıĢtır. Tüm bu kutuplaĢmalar, zıtlaĢmalar insanda ve Ġslam‟da uzlaĢmıĢtır. Hz. 

Musa ve Hz. Ġsa düalizmi hem bir lider hem de öğütleyici olan Hz. Muhammed‟de 

aĢılmıĢtır. Hristiyanlığın ruhu; Yahudiliğin ise; bedeni merkeze alan insan 

tasavvuru; Ġslam‟ın ruh ve beden düalizmini barındıran insan tasavvurunda 

aĢılmıĢtır. Bu haliyle Ġslam, her türlü aĢırılığın dıĢında kendini konumlandırır. 

Ġzzetbegoviç‟e göre iki kutba bölünmüĢ dünyada Ġslam üçüncü bir yol 

olarak karĢımızda dururken, Ġslam‟ın içinde de bu iki kutbun tezahürlerini görmek 

mümkündür. Bu iki kutup Rasyonalistler ya da akılcılar (Ġzzetbegoviç‟in cetvelinde 

materyalist, ilim, medeniyet, tekâmül, Hz. Musa, Yahudilik vb. ile aynı safta yer 

alır) ile tasavvufçular ya da mutasavvıflar (maneviyatçılık, kültür, sanat, ahlak, 

Hıristiyanlık, Hz. Ġsa vb. ile aynı safta yer alır) dır. Mutasavvıflar Ġslam‟ın daima 

manevi yönüne, akılcılar ise dünyevi yönüne vurgu yapmıĢlardır. Her iki görüĢte 

Ġslam‟ı bütüncül bir Ģekilde kavrayamamıĢ ve Ġslam‟ın dıĢında var olan zıt kutuplu 

dünyaya teslim olmuĢtur. Ġzzetbegoviç‟e göre “Birinde siyasi yönü ihmal ederek ve 

kendimizi dini mistisizme vererek üstünde durduğumuz zemini kaybediyor ve 

zımmen baskı altında yaĢamaya ve köle olmaya „evet‟ diyoruz. Öbür tarafta ise, 

Ġslam‟ın manevi yolunu ihmal etmekle biz, evrensel kültür sahasında manevi 

bakımdan herhangi bir kuvvet olmaktan çıkıyoruz” (Ġzzetbegoviç, 2003a: 21). Akıl 

ve mana birliğine dayanan Ġslam, bu iki kutbu aĢma noktasında da üçüncü yol 

olarak kendisini göstererek, sağlam bir zemin üzerinde manevi duygulara bağlı bir 

Ģekilde siyaset güdülmesine imkân vermektedir. 

 Aliya Ġzzetbegoviç‟in üçüncü yol fikrini ve bu fikre ulaĢmasına imkan 

sağlayan Ġslam vurgusunu ele aldığı her konuda gözlemlememiz mümkündür. 

O‟nun üçüncü yol fikri ele aldığı konuları ikilikler içinde incelemesine imkan 
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vermiĢtir. Bu sebeple Ġzzetbegoviç, ele aldığı kavramların karĢıtlıklarını ortaya 

koymuĢ ve bu karĢıtlıkları aĢma noktasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini 

belirtmiĢtir. Bu haliyle üçüncü yol bir fikir olduğu kadar bir metodolojidir.   

 

2.4. BĠR DÜġÜNCE ADAMI OLARAK ALĠYA ĠZZETBEGOVĠÇ’ĠN ĠLKELERĠ 

Türkiye‟de daha çok Bosna kurtuluĢ savaĢının lideri ve geçmiĢ dönem Bosnahersek 

CumhurbaĢkanı olarak tanınan Aliya Ġzzetbegoviç‟in, düĢünür olma özelliği 

siyasetçi ve liderlik yönüne nispeten ihmal edilmiĢtir. Hâlbuki onun düĢünce 

adamlığı yönü lider ve siyasetçi yönünden önce gelir. Çünkü onun liderliği ve 

siyaset yapma tarzı, ahlaki ilkelerle Ģekillendirdiği bilgi birikimine yani düĢünce 

adamlığına dayanır (Akın yayımlanmamıĢ tebliğ). Bu yönüyle onun her eylemi 

düĢünce adamlığı ile ilintilidir. Bu sebeple onu hem bir siyasetçi, hem bir lider, hem 

de bir birey olarak doğru bir Ģekilde anlayabilmemiz için; bir düĢünür olarak 

benimsediği temel ilkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda nasıl bir düĢünce adamı 

olduğunu tespit etmek gerekmektedir
29

. Maddeler halinde sunmaya çalıĢacağımız, 

Aliya Ġzzetbegoç‟in bir düĢünür olarak özellikleri Ģu Ģekildedir; 

 

2.4.1 Kaygısının Olması  

DüĢünür, yazar ve en genel anlamıyla entelektüel olabilmenin temel koĢullarından 

biri, bir kaygıya veya bir derde sahip olmaktır. Ancak akıp giden dünyada bir 

Ģeylerin yolunda gitmediğini düĢünen, hisseden kiĢi düĢünce adamı olma yolunda 

çaba sarf eder. Bu anlamıyla düĢünce adamı veya entelektüel her Ģeyden önce bir 

Ģeylerin yolunda gitmemesinden dolayı rahatsız olan kiĢidir. Bu rahatsızlık 

                                                           
29

 Bu doğrultuda ilk çalıĢma Mahmut Hakkı Akın‟a aittir.  2009 yılında Bağcılar belediyesinin 

düzenlediği İzzetbegoviç Sempozyumunda“İzzetbegoviç Ġzzetbegoviç‟in Entelektüel Mirası” adlı bir 

tebliğ olarak sunan Akın; bu tebliğinde İzzetbegoviç‟nın entelektüelliğine dair bir takım ilkeler tespit 

etmiĢtir. Biz bu bölümde Akın‟ın da çalıĢmalarından faydalanarak, İzzetbegoviç‟nın entelektüel 

ilkeleri ile beraber düĢünce dünyasının ve düĢünür kimliğinin özelliklerine değinmeye çalıĢacağız.    
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beraberinde mesuliyet getirir ve bu noktada düĢünce adamı harekete geçerek 

düĢünme, okuma ve yazma yoluyla bir Ģeylere müdahale etmeye çalıĢır. Aliya 

Ġzzetbegoviç‟te gerek eylemlerinde gerekse de ortaya koyduğu eserlerinde, 

rahatsızlıklarını dillendirerek, çözümüne dair kaygılandığı problemlere müdahale 

etmeye çalıĢmıĢtır. Aynı zamanda müdahale etme çabasının sonuçlarına da 

katlanmıĢtır. Ġzzetbegoviç‟in bir kaygıya binaen kaleme aldığı İslam Deklarasyonu 

eseri ve bu eser sebebiyle 3 yıl mahkûmiyet dönemi geçirmesi bu durumun en 

somut örneğidir. Onun iki temel kaygısı olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunlardan birisi kendisinin ve halkının özgür olmayıĢıdır. Ġzzetbegoviç, kendisini 

rahatsız eden bu durum ile henüz lise yıllarında dertlenmiĢ ve Genç Müslümanlar 

örgütüne üye olarak Müslüman halkın hak ve özgürlükleri için mücadele etmiĢtir. 

Diğer kaygısı ise; eserlerinden çok rahat bir Ģekilde anlayabileceğimiz üzere Ġslam 

Dünyasının geri kalmıĢlığıdır. Bu kaygıya binaen Ġzzetbegoviç Doğu ve Batı 

Arasında İslam ve İslam Deklarasyonu kitaplarını yazmıĢ ve gittiği her Müslüman 

ülkede bu edindiği kaygıyı anlatarak, dertlendiği problemlerin aĢılması noktasında 

çözüm önerileri sunmuĢtur. 

Birçok örnekle destekleyebileceğimiz Ġzzetbegoviç‟in bu yönünü hayatının 

tamamına genellemek mümkündür. Çünkü o sadece belirli koĢullarda hayata dair 

duyduğu kaygıyı dillendirmekten ziyade edindiği kaygılarını bir duruĢ olarak 

ömrünün sonuna kadar taĢımıĢtır. 

 

2.4.2 Öğrenme Ve Ġlim Tutkusu  

Aliya Ġzzetbegoviç‟in okuma, yazma ve düĢünme tutkusunu anlayabilmemiz için, 

Özgürlüğe Kaçışım adlı eserine ve bu eserin yazıldığı koĢullara bakmak yeterlidir. 

Ġzzetbegoviç‟in hapishanenin zor koĢullarına rağmen birçok eseri okuması ve bu 

eserlere dair değerlendirmelerini aforizmalar halinde kaleme alması, sonrasında da 

bu aforizmaları kitap haline getirmesi, onun okumaya yazmaya ve düĢünmeye olan 

tutkusunu göstermektedir. Bu anlamda düĢünürlük, Ġzzetbegoviç için bir statü ve 

rolden ziyade zaruriyettir. Çünkü o özgürlüğe kaçıĢını sadece düĢündüklerini ve 
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okuduklarını nota dökmekte bulmuĢtur (Bkz. Ġzzetbegoviç, 2006:). Bunun yanı sıra 

Ġzzetbegoviç‟in henüz 17, 18 yaĢlarında Avrupa felsefesinin tüm temel metinlerini 

okuyarak bu metinleri analiz etmesi onun ilme düĢkünlüğünü gözler önüne 

sermektedir. 

 Ġzzetbegoviç‟in öğrenme ve ilim tutkusunu gösteren bir diğer nokta onun 

hem doğu hem de batı kaynaklarından beslenen bir düĢünür olmasıdır. Onu tüm 

çağdaĢ düĢünürlerden ayıran temel nokta, onun hem doğu hem de batı düĢünce 

dünyasına vakıf olmasıdır. ġimdiye kadar Müslüman olsun olmasın birçok düĢünür 

Ġzzetbegoviç‟in ilgilendiği konularla ilgilenmiĢ ve bu konulara dair eserler 

vermiĢtir. Fakat bunların bir kısmı sadece Batı düĢünce dünyasının içinde kalmıĢ ve 

çoğu zaman eserlerini doğulu olsalar dahi Doğu düĢünce dünyasının temel 

metinlerinden hiç faydalanmadan, Batı paradigması içerisinden oluĢturmuĢlardır. 

Diğer bir kısım ise; Batı‟nın ortaya koyduğu hiçbir tezin arka planını bilmeden bu 

tezlere sadece dini metinlerin ve Doğu düĢünce dünyasının içinden cevap vermeye 

çalıĢmıĢ ya da Ġslam dünyasının geri kalmıĢlığında Batı‟nın (dıĢ faktörlerin) hiçbir 

etkisi olmamıĢ gibi, sadece içerisinde yaĢadıkları dünyadan bir yaklaĢım 

sergilemiĢlerdir. Bu iki kesimde esasında tek yönlü ve sığ bir düĢünce biçimi ortaya 

koymuĢtur. Ġzzetbegoviç ise doğduğu toprakların Avrupa‟da yer alması ve içinde 

yaĢadığı toplumun Müslüman olması avantajını (esasında aleyhinde olan bu 

durumu lehine çevirerek) iyi değerlendirerek hem Batı düĢünce dünyasından hem 

de Doğu düĢünce dünyasından beslenmiĢtir. Fakat kendisi ne doğu paradigmasının 

içinde ne de batı paradigmasının içinde yer almıĢtır. Tüm bu okumaları sonrasında 

tıpkı Doğu ve Batı Arasında İslam eserinde olduğu gibi, kendisini doğu ve batı 

arasına yani „üçüncü yol‟ olarak adlandırdığı Ġslam dünyasının içinde 

konumlandırmıĢtır. Bu doğrultuda Kfuranî temeller üzerine bir düĢünce dünyası 

oluĢturmuĢtur. 

Aliya Ġzzetbegoviç gibi bir taraftan Batı diğer taraftan doğu düĢünce 

dünyasından beslenen ve bu iki dünyanın içinde kalmayarak, buralardan 

okuduklarını sadece argüman olarak kullanan çok az düĢünür vardır. Ali ġeraiti, 

Tarık Ramazan, Seyyid Kutup, Ziaüddin Sardar bunlardan bazılarıdır. 
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2.4.3 Çokyönlülük  

Günümüzde özellikle sosyal bilimlerde değer kazanan disiplinler arasılılık; bir 

alanın içinde kalmadan, çok yönlü bir analiz imkânı sunmaktadır. Aliya 

Ġzzetbegoviç‟in Doğu ve Batı Arasında İslam ve Özgürlüğe KaçıĢım adlı eserlerine 

bakıldığında özellikle psikoloji, sosyoloji, felsefe, antropoloji, siyaset, fizik, 

biyoloji, teoloji ve ilahiyat alanlarından çokça faydalandığını görmek mümkündür. 

Ġzzetbegoviç‟in bu alanların verilerini kullanarak, tek bir disipline bağlı kalmadan 

yaptığı çalıĢmalar ona çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaĢım sergileme imkânı 

sağlamıĢtır. Onun eserlerinde evrimcilik, hukuk, varoluĢ, sanat, estetik, ahlak, din, 

siyaset vb. farklı konulara yer vermesi disiplinler arası çalıĢmalar yaptığının 

göstergesidir. Bu disiplinler arasılılık onun parçalı bakıĢ açıları geliĢtirdiği 

manasına gelmemektedir. Aksine Ġzzetbegoviç tek bir temek üzerine disiplinler 

arası bakıĢ açısı geliĢtirmeyi baĢarabilmiĢ bir düĢünce adamıdır. 

 

2.4.4 Sorgulayıcılık, EleĢtirellik   

Aliya Ġzzetbegoviç‟in eserlerini ve hayat hikâyesini incelediğimizde sorgulayıcı ve 

eleĢtirel bir yapıda olduğunu gözlemlememiz mümkündür. 15 ve 16 yaĢlarında 

inancını sorgulamaya baĢlaması ve bu sorgulama sürecinin iki yıl sürmesi onun 

toplumsal hafızada en sorgulanamaz olan hususları dahi sorgulayabildiğinin 

göstergesidir (Bkz. Ġzzetbegoviç,2007: 14). Onun USTAġA ve Yugoslavya 

yönetiminde, sistemin iĢleyiĢine yönelik bir tavrının olması ve sistemi eleĢtirmesi 

bu özelliğinin bir sonucudur. Ġzzetbegoviç sadece içinde yaĢadığı siyasal sistemi 

değil, birçok kiĢi tarafından kutsal olarak kabul edilen ulema geleneğine de eleĢtirel 

yaklaĢır.   

Ġzzetbegoviç‟in hayatının bütününe yaydığı eleĢtirel tavrını eserlerinden de 

okumamız mümkündür. Aliya Ġzzetbegoviç eserlerinde hem Doğu hem de Batı 

düĢünce dünyasını eleĢtirmesi, İslam Deklarasyonu‟nda Ġslam‟ın geri kalmasına 

sebep olan mistik ve rasyonel Ġslam anlayıĢlarını eleĢtirmesi ve en temelde bir 
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eserinde kendisini eleĢtirmesi (Bkz. Ġzzetbegoviç, 2007: 30) onun eleĢtiriciliği ve 

sorgulayıcılığı bir hayat ilkesi olarak benimsediğinin göstergesidir. 

 

2. 4. 5. Özgürlükçülük  

Ġzzetbegoviç‟in temel kaygılarından olan ve hayat mücadelesinin tamamını 

kapsayan özgürlükçülük onun en temel ilkelerindedir. Hatta ona göre insanları 

varlık âleminden ayıran Ģey özgürlüktür. (Akın, 2008). Bu doğrultuda özgürlük 

O‟nun için insan hayatının tamamına yayılması gereken bir ahlaktır. Eserine 

Özgürlüğe KaçıĢım adını veren ve her uygun koĢulda özgürlüğe olan vurgusunu 

yineleyen Ġzzetbegoviç; KonuĢmalar adlı eserinde özgürlüğün hayata anlam katan 

Ģey olduğunu ve zor Ģartlarda sergiledikleri Bosna savaĢındaki mücadelelerine ıĢık 

tuttuğunu belirtmektedir (Ġzzetbegoviç, 2008: 235). 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in özgürlük tutkusu sadece kendisi ya da kendi milletine 

yönelik bir tutku değildir. Ona göre özgürlük her insanın hakkıdır. Bu yönüyle 

Ġzzetbegoviç özgürlük anlayıĢını ahlaki bir temel üzerine konumlandırır ve bu 

ahlakilik beraberinde adalet ilkesini getirir. Bu sebeple hiçbir zaman etnik ve dini 

çoğulculuğun olduğu Bosnahersek topraklarında kendi inancının gereği olan bir 

yönetim biçimini önermez. Her kesimin özgürce yaĢayabileceği demokratik ve 

barıĢçıl bir yönetim Ģeklinin temini için mücadele verir (Bkz. Ġzzetbegovi, 2008: 

15-35). Onun özgürlük bahsine eserlerinde ayrıca değinmiĢ olması ve özgürlüğü 

insani vasfın temel özelliklerinden görmesi, özgürlüğe verdiği önemi destekler 

niteliktedir.  

 

2.4.6 Tutarlılık 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in düĢünce adamı olarak benimsediği ilkelerden bir diğeri 

tutarlılıktır. Onun hem eserleri ile fikirleri arasında hem de düĢündükleri ile 

eylemleri arasındaki tutarlılığının temel sebebi, genç yaĢlarında edindiği kaygılarını 
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bıkmadan usanmadan taĢımasından gelmektedir. Genç Müslümanlar örgütünde yer 

almaya baĢladığından beri sorduğu Müslümanlar neden geri kaldı? Sorusu, bu 

soruya bulduğu cevapları arama aĢamasındaki isteği ve çözümleri sunma tutkusu 

ölümüne kadar devam etmiĢtir. Fikri yapısındaki bu tutarlılık Ġzzetbegoviç‟i 

düĢündükleri ile eylemleri arasındaki tutarlılığa götürmüĢ ve o bu tutarlılığı ahlaki 

bir ilke olarak hayatının tamamına nüksettirmiĢtir. Öyle ki Ġzzetbegoviç hayatının 

en sıkıntılı dönemini yaĢadığı hapishane dönemlerinde bu özelliğinden taviz 

vermemiĢ ve af dilekçesi imzalaması karĢılığında hapishaneden çıkabileceği 

vaadine rağmen dilekçeyi imzalamayarak düĢündüklerinin ve yazdıklarının 

arkasında durmuĢtur (bkz. Tarihe Tanıklığım s.66). Onun tutarlılığının en somut ve 

çarpıcı örneklerinden bir diğeri de, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleĢen 

Saraybosna duruĢmalarıdır. Bu duruĢmalarda Ġzzetbegoviç kendisine itham edilen 

suçların her birine, savunduğu fikirlerden ödün vermeden, 14 yıllık mahkumiyeti 

göze alarak cevap vermiĢtir (Bkz. Ġzzetbegoviç, 2007: 30-45). 

 

2.4.7 Sentezcilik 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in ortaya koyduğu üçüncü yol olarak bilinen kuramına 

bakıldığında O‟nun soysal bilimler alanında baĢarılı bir senteze ulaĢtığını görmek 

mümkündür. O sentezci yaklaĢımını en belirgin haliyle Doğu ve Batı Arasında 

İslam adlı eserin de ortaya koyar. Bu eserde temelde Doğu ile Batı‟nın sentezinden 

yola çıkarak ortaya koyduğu üçüncü yol kuramının yanı sıra, idealizme ait olan 

unsurlar ile materyalizme ait olan unsurları değerlendirmeye alarak bu unsurların 

sentezlerine ulaĢır. Ona göre en temel sentez ruh ile bedenin sentezi olan insandır. 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in bu sentezci yaklaĢımını en somut örneğini „zıddiyetler 

cetvelinde‟ görmemiz mümkündür (Bkz. Ġzzetbegoviç, 2003: 20). O bu cetvelde 

materyalizm ve idealime dair ulaĢtığı sentezlere yer verir. 
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2.4.8 Dinamizm 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in diğer bir özelliği de durağanlığa yer vermeyen ve 

durağanlığın sebep olduğu geri kalmıĢlığa tahammül edemeyen yapısıdır. Bu 

doğrultuda Ġzzetbegoviç, Ġslam Dünyasını kendi içine kapanık durağan yapısına her 

zaman karĢı çıkmıĢ ve bu yapıyı değiĢtirmek için çaba sarf ederek, bu duruma 

neden olan unsurları eleĢtirel bir bakıĢ açısı ile yeniden değerlendirmeye 

çalıĢmıĢtır. Örneğin Ġslami DüĢüncenin geri kalmasına sebebiyet verdiğini 

düĢündüğü mistisizmi ve ulema geleneğini eleĢtirmiĢ ve onların dinamik bir yapı 

sergilemediklerini belirtmiĢtir.  

Ġzzetbegoviç toplumların ya da kiĢilerin itici güçlerini kendilerinden aldığı 

değiĢim ve dinamizmden yanadır. Fakat bu değiĢim, yapının kendi içinden 

çıkmalıdır. Bu doğrultuda değiĢimin önüne geçen muhafazakâr tavırlara olduğu 

kadar, değiĢimin yönünü, kaynağını ve Ģeklini baĢka kiĢi ya da toplumdan alan 

tavırlara da karĢıdır (Bkz. Ġzzetbegoviç, 2007: 157-162). 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in bu özelliklerinin hepsi birbirinin tamamlayıcısı 

niteliğindedir ve onun yaĢamının bütününe sirayet etmiĢtir. Bu durumun temel 

sebebi, onun tüm bu özelliklerini tek bir kaynağa dayandırmasıdır. Bu kaynak 

Kuran-i Kerim‟dir. Bu doğrultuda Ġzzetbegoviç‟i tek bir cümle ile ifade etmeye 

çalıĢacak olursak; onun Ġslami bir hayat sürmeyi amaçlayan ve insanlığa bunu 

öğütleyen, bunu yaparken de Ġslam‟ın özüne dönülmesi gerektiğini düĢünen birisi 

olduğudur.  Onun özgürlük, adalet, hoĢgörü, bağımsızlık taleplerinin tamamını ve 

verdiği fikri ve fiili mücadeleyi onu tanımlayan bu cümle ile değerlendirmek 

gerekir. 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in düĢünce dünyasının özellikleri sıralarken amacımız 

onun hatadan münezzeh ve mükemmeli yakalamıĢ bir düĢünce adamı olduğunu 

ifade etmek değil, onun ihmal edilen düĢünce adamlığı yönünün esasında bizim 

düĢünce dünyamız açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktır. Çünkü 

Ġzzetbegoviç her Ģeyden önce bir insandır ve hataları ile birlikte var olmuĢtur. Hatta 

onu düĢünce adamlığından uzaklaĢtıracak yegâne Ģey kahramanlaĢtırarak, metafizik 
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boyuta taĢımak ve böylelikle bir düĢünce adamı olarak onu verdiği eserlerden ayrı 

değerlendirmek olacaktır. Bu sebeple Ġzzetbegoviç‟inde bir lider, siyasetçi ve 

düĢünce adamı olarak eleĢtirilebilecek birçok yönünün olduğunu bilmemiz 

gerekmektedir. 
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SONUÇ 

Entelektüeli tarihsel arka planı ile ele alındığımız ve entelektüelliğe yönelik 

eleĢtirel bir yaklaĢım sunmaya çalıĢtığımız birinci bölüm ile en genel anlamıyla 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in nasıl bir düĢünce adamı olduğunu ortaya koymaya 

çalıĢtığımız ikinci bölüm arasında, ilk bakıĢta bir kopukluk olduğu düĢüncesi hâsıl 

olabilir. Fakat Ġzzetbegoviç‟in düĢünür olarak benimsediği ilkelerin perspektifinden 

entelektüelliğe baktığımızda, birinci kısım ile ikinci kısmın arasındaki iliĢki anlam 

kazanacaktır. BaĢka bir deyiĢle, bizim entelektüelliğe yönelik sergilediğimiz 

eleĢtirel yaklaĢımın argümanlarını ve örneklendirmesini Ġzzetbegoviç‟in düĢünce 

adamı olarak benimsediği ilkelerden okumak mümkündür. Batılı bir düĢünce adamı 

olmasına rağmen hem kiĢilik hem de bir düĢünür olarak birinci bölümde ortaya 

koymaya çalıĢtığımız entelektüel prototipine uymayan Ġzzetbegoviç‟in, hangi 

kelime ile nitelendirilmesi gerektiği sorusu, esasında tezin temel sorunsalını 

oluĢturmaktadır. O halde acaba Aliya Ġzzetbegoviç‟i entelektüel olarak 

nitelendirmemizin imkânı nedir? Bu sorunun ilk bakıĢta yüzeysel ve iĢlevsiz 

görünmesi pek tabi mümkündür. Fakat soruyu düĢünce dünyamızda yaĢadığımız 

kavramsal kargaĢanın ekseninde sorduğumuz zaman, konunun önemi 

kavranacaktır. 

 Bu sorunun cevabını entelektüelliği ve Ġzzetbegoviç‟i ele alıĢımızda altını 

çizdiğimiz birkaç noktayı tekrarlayarak vermek, cevabı daha da anlamlı kılacaktır. 

Batı tipi entelektüellerin önce Modern sonrasında Postmodern dönemde, bilinçli ya 

da bilinçsiz olarak Aydınlanma düĢüncesinin taĢıyıcılığını yaptıklarını belirterek, 

esasında entelektüeller ile içinde yaĢadıkları dönem arasında karĢılıklı bir etkileĢim 

sürecinin olduğunu ortaya koyduk. Bu etkileĢim sürecinin bir yönünü 

entelektüellerin dönemlerinin düĢünce dünyasının dolayısıyla siyaset ve hukuk 

anlayıĢının oluĢmasında etkin rol oynamaları oluĢtururken, diğer bir yönünü; 

entelektüellerin içine doğduğu dönemden etkilenerek, dönemlerinin 

paradigmalarının taĢıyıcıları olduğu oluĢturmaktaydı. Daha basit bir ifade ile 

entelektüeller kavram inĢası yaparken, diğer nesil entelektüeller inĢa edilen 

kavramlar ile tartıĢmalarını yapmıĢtır. Tıpkı entelektüel kavramında olduğu gibi. 
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Her toplumun nitelikli bilgiye sahip olan kesimi için söz konusu olan bu durumu 

entelektüeller için ayrıcalıklı kılan, Aydınlanma dönemi ile entelektüellerin kavram 

inĢasında hiç olmadığı kadar etkin ve yayılmacı bir tutum sergilemesidir. Böylelikle 

Aydınlanma döneminden günümüze kadar düĢünce dünyasında etkin rol üstlenen 

yegane figür entelektüel olmuĢtur. Öyle ki her toplum kendi aydınını 

nitelendirmede entelektüel kelimesini tercih eder hale gelmiĢtir. 17 yüzyıldan 

günümüze kadar geçen süreyi kapsayan dönemlerde insanlığın, bundan önceki 

dönemlerde hiç görmediği kadar ölümü, yoksulluğu, sömürgeciliği, kitlesel 

imhaları görmesi ve bu süreçte entelektüellerin bir zihniyeti yayma noktasında aktif 

rol üstlenmesi eleĢtirel yaklaĢımımızın ilk noktasını oluĢturmaktaydı. Bunun yanı 

sıra Modernitenin içinden doğan birçok olguda olduğu gibi entelektüelin de zaman 

zaman genel geçer, her toplumda var olan bir unsur gibi değerlendirilmesi eleĢtirel 

tavrımızın ikinci noktasını oluĢturmaktaydı. Ġzzetbegoviç‟in terminolojisinden 

belirtecek olursak, tıpkı bugüne kadar gelmiĢ tüm fikri ve siyasal hareketlerde 

olduğu gibi entelektüellerinde iki kutba bölünmüĢ dünyada, her iki kutuptan birinde 

yer aldığını ve bu kutupların sonraki kuĢaklara aktarılması noktasında iĢlevsel 

olduklarını eleĢtirel bir yaklaĢım olarak sunmamız mümkündür. Böylelikle 

entelektüeller sağ-sol, maneviyatçı-materyalist, Hıristiyanlık-Yahudilik vb. düĢünce 

çizgilerinden birinde yar almıĢlar ve bulundukları kutup itibari ile insan ve âlem 

tasavvurlarını eksik bırakmıĢlardır. Ġzzetbegoviç‟i bizim için anlamlı kılan en 

önemli nokta tamda burasıdır. Ġkinci bölümde belirttiğimiz gibi O, bu iki kutuplu 

dünyadan kurtuluĢun yolunu aramıĢ ve üçüncü yol fikrini öne sürmüĢtür. Böylelikle 

siyasette, dinde, insan ve alem tasavvurunda her iki kutbun aĢırılıklarından 

kurtulma çabası göstermiĢtir. Ona bunu yapma imkânı veren yegâne Ģey; Ġslam‟dır. 

Çünkü Ġslam O‟nun zihninde üçüncü yolun adıdır. 

 Aliya Ġzzetbegoviç‟i ele alıĢımızda altını çizmemiz gereken birkaç önemli 

husus vardır. Bunlardan birincisi, Ġzzetbegoviç‟in yaĢadığı dönem ve tarihsel 

koĢullar ile değerlendirilmesi gerektiğidir. O, Doğu ve Batı bloğu Ģeklinde keskin 

ayrımların olduğu bir dönemde, Doğu bloğu olarak adlandırabileceğimiz Sosyalist 

sistemin içinde bir Müslüman olarak yaĢamıĢtır. Bu tarihsel koĢullar esas itibariyle 

O‟nun sınırlarını oluĢturmaktadır. Hiç kimsenin kendi tarihsel koĢullarını 
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aĢamayacağı gibi Ġzzetbegoviç‟inde bu sınırları aĢma imkânı yoktur. Bu sebeple 

günümüzde ya da bundan bir asır sonrasında Ġzzetbegoviç‟in fikirlerinin önemli 

olmadığı düĢünülebilir. Fakat O‟nun kendi döneminde, üçüncü bir Ģıkkın akla 

gelmediği bir kutuplaĢma halinde, üçüncü yol fikrini ortaya atması O‟nu düĢünce 

adamı olarak ezber bozucu olduğunun ve kendi tarihsel koĢulların ötesinde bir Ģey 

söylemeye çalıĢtığının göstergesidir. Bu sebeple Ġzzetbegoviç‟i okurken her Ģeyden 

önce yaĢadığı dönemi ve kendisinin sınırlılıklarını hesaba katarak, dönemini 

aĢmaya çalıĢan bir düĢünür ve siyasetçi olarak okumamız gerekmektedir. O‟nun 

ortaya koyduğu üçüncü yol fikri, aĢılmaz zannedilen kutupların aĢılabileceğini 

göstermiĢtir. Diğer bir nokta; Ġzzetbegoviç‟in hem bir siyasetçi ve eylem adamı 

hem de bir düĢünür olmasıdır. O‟nu sadece entelektüel olarak nitelendirmemize 

imkân vermeyen temel noktalardan birisi burasıdır. Çünkü günümüze kadar hem 

siyasetçi hem de düĢünce adamlığı kimliğini aynı anda taĢıyan çok az insan var 

olagelmiĢtir.  Devlet yönetiminin teorisyenliğini yapan Platon bile kendisine küçük 

bir yerin yönetilmesi fırsatı verildiğinde, yöneticiliği eline ayağına bulaĢtırmıĢ ve 

ilk fırsatta yöneticilikten kaçmıĢtır. Genel itibari ile entelektüeller masa baĢında 

çalıĢmalar yaparak siyaseti, yöneticiliği, hayatı, insanı tanımlamaya çalıĢmıĢlar 

fakat eylem noktasında eksik kalmıĢlardır. Siyasetçiler ise, sürekli eylemi 

öncelemeleri sebebi ile düĢünce adamlığı yönlerini ihmal etmiĢlerdir. 

Ġzzetbegoviç‟te bu ikiliğin ortaya kaldığını görmek mümkündür. Kendisi hem bir 

siyasetçiden öte halkının kurtuluĢunda lider rolü üstlenmiĢ, hem de kendi dönemini 

aĢan sentezler yaparak düĢünce adamlığı yönünü ortaya koymuĢtur. O‟nun kendi 

halkı tarafından „filozof kral‟ olarak adlandırılmasının sebebi budur. Ortaya 

koyduğumuz bu düĢünceyi bir adım daha ileri taĢıyarak Ġzzetbegoviç‟in bir çok 

entelektüelde ve düĢünce adamında eksikliğini hissettiğimiz teori pratik uyumunu 

sağlamaya çalıĢtığını söylememiz mümkündür. Diğer bir husus ise O‟nun Doğu 

Batı arasında bir düĢünce adamı olduğudur. O hem doğu hem de batı düĢünce 

dünyasından kompleksiz bir Ģekilde beslenmiĢ ve iki düĢünce dünyasının sentezine 

gidebilmiĢtir. Bu sebeple gerek O‟nun ortaya koyduğu üçüncü yol fikrinden 

gerekse beslendiği kaynaklardan yola çıkarak sentezci bir düĢünce adamı olduğunu 

söylememiz mümkündür. Ġzzetbegoviç hakkında belirtmemiz gereken en önemli 
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husus O‟nun hem sentezciliğinde, hem üçüncü yol fikrinde, hem de tüm yapıp 

ettiklerinde Ġslam‟ın belirleyici olduğudur. O ortaya koyduğu bütün düĢünceleri 

Ġslami bir bakıĢ açısıyla ortaya koymuĢtur. O‟na dönemini aĢma noktasında imkân 

veren temel noktada burasıdır. Ġzzetbegoviç en genel manasıyla tarih aĢırı bir bakıĢ 

ile ele aldığı konuları incelemesi sebebiyle kendi dönemini aĢma giriĢiminde 

bulunabilmiĢtir. 

 Zikrettiğimiz noktaların altını çizdikten sonra, sorumaza geri dönecek olursak; 

Aliya Ġzzetbegoviç‟in hayat hikâyesine, eserlerine ve nasıl bir düĢünce adamı 

olduğuna baktığımızda; esasında belirli bir toplumun özel koĢullarından doğmuĢ 

olan entelektüele hiç benzemediğinin farkına varmamız mümkündür. O hem 

düĢünce adamlığı itibari ile hem de düĢünce adamlığının yanında bir siyasetçi ve 

halkının lideri olması sebebiyle entelektüelliği aĢan bir kimsedir. Bu sebeple O‟nu 

bir entelektüel olarak değerlendirmek O‟nu sınırlandırmak anlamına gelmektedir. 

Daha geniĢ bir perspektiften baktığımızda bizim Modernitenin, entelektüelliğe 

genel geçer bir hal kazandırmak için verdiği çabaya aldanarak (ki bu hali 

entelektüelliği idealize ederek kazandırmıĢtır), entelektüel diye nitelendirdiğimiz 

birçok kiĢinin, hem kiĢilik olarak hem de bir kavramsallaĢtırma olarak entelektüel 

olmadığını gözlemlememiz mümkündür. Bu durum tespiti, baĢka toplumların ürünü 

olan kavramları kullanmamız gerekir, Ģeklindeki basit bir mantık üzerine 

kurgulanmamıĢ, aksine içeriğini dolduramadığımız ve bizde bir karĢılığı olmayan 

bir kavramı aldıktan sonra bu kavramın karĢılayacağı olguyu ortaya çıkarma 

giriĢimlerimiz neticesinde, düĢünce dünyamızın patolojik bir hale bürünmesi 

üzerine yapılmıĢtır. Dolayısıyla esas problem kavram ithalinden ziyade, kendi özel 

Ģartlarının ürünü olan bir olguyu ve kavramı, bizde o özel Ģartların veya 

benzerlerinin olmamasına rağmen alıyor ve içini doldurmaya çalıĢıyor 

olmamızdadır. Bundan daha da trajik olanı, tüm bunları yaparken kendimize ait 

kavramları unutuyor ve düĢünce hafızasızlığını gidiyor olmamızdır. Alim, ulema, 

fakih, allame bu hafızasızlığımıza konu olan bazı kelimelerdir. Aliya Ġzzetbegoviç‟i 

bizim için önemli kılan husus ise tamda bu noktadır. O gerek eserlerinde gerekse 

hal ve hareketlerinde bizim düĢünce dünyamızda ki kopuklukları yansıtmakta ve bu 

kopukluklara imkân vermememiz gerektiğini hatırlatmaktadır. O bizim sıkıĢtığımız 
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iki kutuplu dünyadan çıkmamızda yol gösterici olacak kapılar açmaktadır. Bu 

sebeple O‟nu yaygın olan anlayıĢın aksine entelektüel olarak nitelendirmemizin 

imkânı yoktur. Bu durum birçok düĢünürün idealize ettiği entelektüel ilkelerin 

O‟nda olmadığı anlamına gelmemektedir. Hatta O‟nun düĢünür olarak benimsediği 

ilkelerinden ideal bir entelektüel profili ortaya koymamız dahi mümkündür. 
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