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“Biz Hızır’ız ama belki bin Hızır gibi
Biliriz yeryüzünde bengisu illerini
Namazda yürüyoruz ışıldayan meşalelere
Oruçta aydınlığız İsa’yla Meryem’le…”
Sezai Karakoç
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1- GİRİŞ
1933 yılında dünyaya gelen
Sezai Karakoç, babasının görevleri
nedeniyle memleketin farklı şehirlerinde öğrenim hayatını sürdürmüş,
üniversite sürecini ise Ankara’da geçirmiştir. Hayatının bu aşamalarında olgunlaşma yolunda önemli aşamalar katederken beraberinde ülkenin
resmini çekme imkânını da elde etmiştir. Lise ve üniversite yılları, ülkedeki ‘Tek Parti’ye dayalı siyasal sistemden çok partili parlamenter sisteme geçişin yaşandığı, halkın ‘Tek Parti’ sistemine, ‘Artık Yeter’ dediği siyasi,
sosyal bir değişimin yaşandığı döneme denk gelmiştir. Gençlik ve üniversite hayatını; batıcılığın dümeninde
ve seküler bir siyasanın egemenliğinde, ittihat terakki mirasını devralarak devrimsel bir dönüşümle kendi hedeflerine taşıyanların gölgesinde geçirmiştir. Ülkede tesis edilen yeni rejimin kendisini tahkim ettiği, muhaliflerini ‘devrim ve devlet’ kutsaldır tabusu ile bertaraf ettiği dönemin ağır kokusunun alındığı ve nice şahidinin
canlı olduğu bir zamanda yaşayan Karakoç, ailesinin mutedil anlayışında İslami bir şahsiyet olarak yetişmiştir.
1950’li yıllarda Türkiye’de Demokrat parti iktidarıyla oluşan ‘kısmi’ normalleşme sürecinde basın-yayındaki çeşitlenmeler, fikri mülahazalar; Karakoç’un düşün dünyasının şekillenmesinde etkili olmuştur. Ülkede gerçekleştirilen tüm darbelerin; topluma ve siyaset kurumuna dayattığı ağır şartlara, İslami kitleye yapılan
baskılara ve dışlamalara tanıklık etmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren ülkede görülen ideolojik kamplaşmalara,
üniversitelerdeki sağ-sol gruplaşmalarına, akademisyenlerin de kendilerinden beklenen ‘bilimsel’ duruş ve
tekno-bilgi üretimleri yerine söz konusu ideolojilere ve gruplaşmalara taraf olmalarının doğurduğu ‘niteliksiz’
akademiye ve toplumu ayrıştırıcı tutumlarına da şahitlik etmiş ve önermeli eleştirilerde bulunmuştur.
Temelleri Tanzimat döneminden itibaren atılan, batıya yollanan talebelerin pek çoğunun ithal ama
İslam toplumunun yapısına aykırı virüslü fikirleriyle toplumsal bünyeyi ve siyasal düzeni, özendikleri Batı’ya
yamama sürecinin sonunda ülkede hem siyasal sistemin hem de sosyo-kültürel dokunun yerle bir edilmesi için
yapılanlara yakinen şahitlik etmiştir.
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Sezai Karakoç yaşamını, gayretini; ‘Diriliş’ mefkûresiyle ifade ettiği yüce gayeye adamıştır. Kendisini ‘İslam’ın ve İslam Medeniyetinin bir neferi olarak görmüş, fikriyatını bu temel üzerine inşa etmiştir. Batı
uygarlığının sömürgecilikle, sanayileşmeyle elde ettiği tekno-ekonomik ve askeri güç karşısında İslam dünyasının ‘ezilmişlik’ psikolojisiyle teslimiyetine itiraz etmiştir.
Batı’nın maddi güce tapan zihniyeti sonucu insanın ‘fıtri’ olarak ifade edilen ‘insani’ yönünü tutsak
ettiğine, Müslümanların ise bu yanılgıdan ve ezilmişlikten azade olması için ‘Diriliş’ ruhuyla ‘aslına’ dönerek
‘ihya’ olması gerektiğine inanarak hareket etmiştir. Bu bir bakıma Arnold Tonybee’nin deyimiyle ‘medeniyetlerin meydan okumaları’dır. Batı; inancı, ruhun hakikatini, kalbin muhabbetini ve erdemli ahlakı yok sayarken,
varlığını sadece ‘maddeye-güce’ hasretmiştir. Karakoç, buna karşın hem ‘İslam Medeniyeti’nin tarih boyunca
karşılaştığı pek çok ‘meydan okumaları’ bertaraf etmeye muktedir güce sahip olduğunu muhataplarına haykırmış, hem de ‘Diriliş’ mücadelesi ile Batı modeline karşın ‘İslam’ın insan modelini’ savunmuş ve bunun
toplumda yaşanılır olmasını hedeflemiştir. İslam medeniyeti, potansiyel enerjisine her zaman sahiptir. Yapılması gereken bu potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünü sağlayabilmek, bunun önünde oluşan arızi
faktörleri gidermektir.
Mütevazi şahsiyeti ve yaşantısıyla ‘devletlinin iltifatına’ iltifat etmeyen düşünür, edebiyatçı-yazar Karakoç; eserleriyle, konuşmalarıyla ‘Diriliş’ idealine hizmetkar olmuştur.

1-HAYATI, ESERLERİ VE FİKRİYATI
a)

Hayatı:

Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu, babasının
işi sebebiyle çeşitli yerlerde geçmiş olan Karakoç; ilkokulu
1944’te Ergani’de, ortaokulu 1947’de Maraş’ta, liseyi de
1950’de Gaziantep’de okumuştur. Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin Maliye Bölümü’nden 1955’te mezun olan
Sezai Karakoç, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü bünyesinde memuriyete başlamıştır. Bu görevi
vesilesiyle birçok yer gezmiş ve Anadolu’yu yakından tanıma imkânına sahip olmuş, ancak 21 Haziran 1973
tarihinde memuriyetten ayrılmıştır. Ömrünü, edebiyat ve düşünce dünyasını Diriliş Nesli’ne adamıştır. 26 Mart
1990’da Diriliş Partisi’ni kurmuş, ancak partisi iki kez üst üste seçimlere katılmadığı için yasa gereği 19 Mart
1997’de kapatılmıştır. Daha sonra 2007 yılında Yüce Diriliş Partisi1 olarak yeniden faaliyete başlamıştır. Sezai
Karakoç, 1968’de MTTB Milli Hizmet Armağanı’nı, 1970 yılında Gümüş Hürriyet Madalyası’nı, 1982’de
Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü’nü, 1988’de Üstün Hizmet Ödülü’nü, 1991’de XII. Dünya Şairleri
Kongresi`nde “World Academy of Art an Culture” Ödülü’nü almış.2 Şair, mütefekkir, edebiyatçı ve yazarın 16
Kasım 2021’de biten ‘dünya sürgünü’yle vuslat yolculuğu başlamıştır.
1 http://yucedirilis.org.tr/ E.T: 21.11.2021
2 https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/290741/yokAcikBilim_348408.pdf?sequence=-1&isAllowed=y E.T: 21.11.2021
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b) Eserleri3:

Şiir

Düşünce

İnceleme
Günlük yazılar
Deneme

Taha’nın Kitabı, Şahdamar, Körfez,
Gül Muştusu, Hızır’la Kırk Saat, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Sesler, Çeşmeler, Ayinler, Zamana Adanmış Sözler, Alın Yazısı Saati, Monna
Rosa, Gün Doğmadan (Şiirlerin Toplu Basımı)
Ruhun Dirilişi, Kıyamet Aşısı, Çağ ve İlham
I-II-III-IV, İnsanlığın Dirilişi, Diriliş Neslinin
Amentüsü, Yitik Cennet, Makamda, İslâm’ın
Dirilişi, Gündönümü, Diriliş Muştusu, İslâm,
İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Düşünceler I-II, Dirilişin Çevresinde, Fizikötesi
Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III, Yapı
Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II, Unutuş ve
Hatırlayış, Varolma Savaşı, Çağdaş Batı Düşüncesinden, Çıkış Yolu I-II-III
Yunus Emre, Mehmet Akif, Mevlâna Piyes:
Piyesler, Armağan Hikâye: Meydan Ortaya
Çıktığında, Portreler
Farklar, Sütun, Sur, Gün Saati, Gür
Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir,
Dişimizin Zarı, Eğik Ehramlar

c) Diriliş Öğretisi ve Gençlik İdeali
“Diriliş” ideali ile tanınmış olan Sezai Karakoç, kendine özgü bir öğretiyi, edebi yönüyle harmanlayarak ortaya koymuş ve kendisini de bu idealin hizmetine adamıştır.
Bu ideal, tasavvur edilmiş tarihte ve hayatta, yaşanılan zamanda karşılığı olmayan, insan
aklının ve ruhunun, sosyal yaşantının dışında kalan bir ‘hülya’ mahsulü değildir. “Diriliş” idealini oluşturan düşünce sistemi, İslam’dan ve ondan neş’et eden İslam medeniyetinden başka bir şey değildir. Bu idealin düşünce sistematiğinde ve atiye taşınmasında
gençliği merkeze oturtmuştur. “Diriliş Neslinin Amentüsü” adlı eserinde, ‘Diriliş’i ve
neslini vasıflandırırken şunları paylaşır: “Öncü bir neslin, diriliş neslinin yetişmesi elzemdir. Bu neslin en belirgin özellikleri; tarih bilinci ve derinliği, içinde yaşadığı toplumla barışık olma ve toplumunun her katmanında varlık gösterme, çalışkanlık ve savaşçılık olmalıdır. Öncelikle diriliş eri, savaşçı olmak mecburiyetindedir.
Kendi mevzisini korumakla mükelleftir. Bu savaşı verirken top, tüfek, bomba, füze kullanmayacaktır. Çünkü bu
savaş bir ruh savaşıdır, medeniyet savaşıdır, zihniyet savaşıdır. Bu savaşın ana unsuru irfanî yüceliş ve değerlerdir. Dava, hakikat davası; savaş, hakikat savaşıdır.”4 Diriliş5, kaynağını İslam’dan aldığından ve insanlığın
ahlaklı, erdemli bir düşünüş ve yaşantıya evrilmesini hedeflediğinden, insanlığın topyekûn kıyama kalkması
adına insanlığa, onun için yapılmış bir çağrıdır.
3 https://www.edebiyatogretmeni.org/sezai-karakoc/, https://www.antoloji.com/sezai-karakoc/hayati/ , http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/karakoc-sezai E.T: 21.11.2021
4 https://www.somuncubaba.net/pdf/0170/www.somuncubaba.net-2014-12-0170-23ideal_genclik.pdf E.T: 21.11.2021
5 https://islamansiklopedisi.org.tr/dirilis--dergi E.T: 21.11.2021
t f y sdamstrateji
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“Öncü bir neslin, diriliş neslinin

yetişmesi elzemdir. Bu neslin en belirgin özellikleri; tarih bilinci ve derinliği,
içinde yaşadığı toplumla barışık olma ve
toplumunun her katmanında varlık gösterme, çalışkanlık ve savaşçılık olmalıdır.
Öncelikle diriliş eri, savaşçı olmak mecburiyetindedir. Kendi mevzisini korumakla
mükelleftir. Bu savaşı verirken top, tüfek,
bomba, füze kullanmayacaktır. Çünkü bu
savaş bir ruh savaşıdır, medeniyet savaşıdır, zihniyet savaşıdır. Bu savaşın ana
unsuru irfanî yüceliş ve değerlerdir. Dava,
hakikat davası; savaş, hakikat savaşıdır.”

Bir medeniyet krizinin, bir insanlık felaketinin yaşandığı dünyamızda bu sorunun temel köklerinde Batı6 uygarlığının insan’ı metalaştıran fikirleri ve pratikleri, kendisini merkeze koyup herkese ‘öteki’ veya ‘barbar’ olarak bakıp emperyalist bir vahşet uygarlığı ortaya koymasına karşın, hususen İslam medeniyetinin
kendi öz inancını yaşa(ya)maması ve medeniyet değerlerinden kopmasında ‘batı
karşısında alınan askeri, teknik yenilgilerin doğurduğu eziklik paradoksunun’
büyük rol oynadığına dikkat çekilir. Batı’da Rönesans’ın başlattığı bu uygarlık
krizi, gelinen son noktada farklı insan tiplerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bunlar; ‘Marks tipi insan’ ki, metayı üretirken kendisi de bir metaya dönüşerek,
insanı meta seviyesine indirmiştir. Sezai Karakoç bu insan tipini, “hayvan kadar
bir değer vermediği öbür insanları gerektiği gün bir anda ve bir çırpıda yok etmek” şeklinde tarif etmiştir. ‘Freud tipi insan’ daha çok dünyayı kadın bedeni
üzerinden tanımlarken insanı cinsiyet üzerine inşa etmiştir. ‘Homoekonomikus
tipi insan’, daha çok Anglosakson ülkelerinde (İngiltere, Kanada, ABD) görülen
ve parayı tanrılaştırdığı için insana tüketen-kazandıran üzerinden yaklaşır. ‘Ad-

ler tipi insan’ ise başarının önemli olduğunu söyler ve bu başarının diğer insanları tahakküm altına almak için
bir araç olarak kullanıldığını belirtir. Zenginlik ve başarının, Adler tipi insan için egonun tatmin aracı olduğunu
belirterek Almanların zengin ve kuvvetli olmalarına rağmen Adler insanının etkisinde oldukları için faşizme ve
dünyaya hükmetmeye yöneldiklerini söyler.7 Netice itibariyle batı insanı ya bunlardan biridir ya da bunlardan
birkaçını kendinde toplamıştır. Bu insan tiplerinde insanlığa bir umut, huzur, kurtuluş reçetesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Batı’nın Rönesans’ından gelinen noktada insanı, yaratılış hikmet-i gayesinden beri kılan,
insanı insana secde ettiren ve insanı ‘medeni insaniyet’ten yoksun bedevi kılan, tefessüh ideolojilerinden sıyrılmış olarak “öz”ün dirilişi reçetesi ortaya konulur ki bu, yaratılışın asıl gayesidir. Yaratılışı, Allah’ın sanat-ı
muazzaması ve ilm-i kudreti olarak içselleştirmeyen, buna mukabil ‘hiçlikçi’ Niectzenin ifadesiyle öldürdükleri Tanrılarının ardından ürettikleri yeni Tanrıları olan ‘ego’ odaklı, cismi küçük tahayyülü büyük ama aslını
yitirdiğinde Kur’an-ı Kerim’de “Esfel-i safilin” olarak tasvir edilen insan tipi zuhur etti. Buna karşılık Karakoç’un ‘Diriliş’inde nihai hedef ise Kur’an-ı Kerim’de “eşref-i mahlûkat” olarak zikredilen ve onaylanan,
bizim edeb-i hayatımızda ‘insan-ı kamil’ olarak adlandırılmış insan tipi karşımıza çıkar. Karakoç’un acısı da
sancısı da çırpınışı da ‘Diriliş’ ile eşref-i mahlûkat kimlikli erdemli bir insanın, bir toplumun doğuşuna hizmet
etmekti.8
Mehmet Akif’in vakt-i zamanında tasavvur ettiği ‘Asım’ neslini, Sezai Karakoç, İslam’ın amentüsünden
yola çıkarak ‘Diriliş’in doğuşunu arzuladığı bir ati-i zaman içindeki inkılâbı ‘Taha’ üzerinden sembolleştirerek
dile getirmiştir. Diriliş muştusunu eserlerinde ‘Taha’ ile sembolleştirir ki bu, batıcı Tevfik Fikret’in materyalist
ve ateist ‘Haluk’una karşı İslami değerleri savunan ve onu yaşayan şahsiyetli bir gençliğin simgeleşmiş adıdır.
“Diriliş” İslam’ın zengin ve evrensel anlam yelpazesi içinde neşv-ü nema bulmuş bir sistemin adıdır. İslam’ın
cihanşümul rahmet pınarlarının kâinatın her tarafına ulaşması, ilahi mesaja susamış gönüllerin izn-i ilahi ile
tekrar dirilmesi, “Diriliş” medeniyetinin esasını oluşturur.9 Taha, dini inançlar ve ahlaki erdemler bakımından
6
7
8
9
8

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/155335 E.T: 21.11.2021
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/handle/11352/2824 E.T: 21.11.2021
Bknz. Sezai Karakoç’un Konuşmalar bölümü http://yucedirilis.org.tr/
Kibar AYAYDIN, Sezai Karakoç’ta “Gençlik, Ahlak, Anne Ve Çocuk” Kavramlarının “Diriliş Neslinin Amentüsü”
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Peygamberler çağını müjdeleyen bir diriliş neferidir. Karakoç’a göre diriliş programını; Allah’a bağlanan
özgür bireyin, yine onun rızası adına iyiliği· emretmek, kötülükten menetmek ve yalnız Allah’a hesap verme
düşüncesiyle hareket eden; ‘Hakikat aşkına’ bağlı, haşre inanmış, zulme rıza göstermeyen; maddeye değil ruh
üstünlüğüne inanmış sabırlı ve alçak gönüllü diriliş erleri gerçekleştirir. Diriliş öğretisi insanın çalışmayla,
çabayla, erdemle, sabırla ulaşacağı, varlığını bir değere, anlama dönüştüreceği bir insanlık idealidir.
Karakoç; davasını, inancını, idealini ve savunduğu değerlerin menbaını şöyle
dile getirir: “Benim inandığım ve bağlandığım dava ilk insan ve ilk yol göstericinin;
dünyayı dolduran inkâra karşı özgür inanç gemisinin kaptanı olan Hazreti Nuh’un; ebedi kurtuluş sancağını uygarlıklar başkentine diken, ateş imtihanından geçmiş ve kurban
şifasıyla azapların zehrini eritmiş Hazreti İbrahim’in; toplumu yönetecek altın kuralları,
sütunlar gibi ufkumuzda yükselten ve onları kıyamete kadar tarihin levhası olarak belirleyen Hazreti Musa’nın; ölüleri dirilten, ölü gönülleri diriltici soluğun sahibi Hazreti
İsa’nın ve nihayet en büyük insan, en büyük yol gösterici, bütün insanlığa ışık tutucu,
fiziği ve fizikötesini aydınlatıcı son Peygamber Hazreti Muhammed’in davasıdır.”10 Diriliş erinden, “Doğunun ve Batının özlemini çektiği haberci, yollarda gözlenen, tozların
gerisinde hayal edilen yolcu”11 olarak bahseder.
İnsanı ancak diri olan Kur’ân’ın diriltebileceğini; umut, sevgi, merhamet ve sonsuz hikmet dersi almakla dirilişin gerçekleşeceğine inanır. “İslâm ve Kur’ân, insanlığın diriliş programıdır. Ondan uzaklaşan,
aya da çıksa, yerin en derin tabakalarına da inse ölüdür. Onunla olan zindanlarda da olsa diridir. Diriliş, içe
doğru radikal bir değişimdir. Daha sonra bu değişimin dışa yansıması olacaktır. Diriliş, Batılılaşmaya paydos
deyiştir, bir öze dönüş değişimidir.”
İman ve ahireti ise ‘metafizik’ kavramını kullanarak açıklamaya çalışır: “Bizim anlayışımızda metafizik, temel bir kavram, bir ilkedir, anlayış ve görüştür. Bizim metafiziğimiz, Tanrı ve ahiret inançlarıyla şahdamarında gürül gürül canlı bir kan akan bir metafiziktir: İslam uygarlığının temel ilkesi olan bir mutlaklık
âleminin bu dünya penceresinden görülen manzarasıdır. Bu dünya, aslında o dünya metnine bir çıkma, bir
dipnotudur.”12 der.
Dünyadaki sorunların kaynağı hakkında, “insanlık tümüyle bir buhran içinde kıvranıp duruyor. Kimi
medeniyetler bitiş acısını çekmekte (eski Çin ve Hint inanç ve yasayışları), kimisi eski ateş ve harareti kaybetmenin, küllenmenin ve külle, ölü toprağıyla örtülmenin azabını yaşamakta (bizim medeniyetimiz), kimileri de
sığlığın, suyun dibinin çabuk görünmesi, sınırlarına ulaşma sıkıntısı ve korkusuyla ürpermekte (Marksist dünya dâhil Batı Medeniyeti).”13 tespitinde bulunarak problemi, (tevhid esaslı medeniyet olan) asli medeniyetten
sapmada görmüştür. Yani ortada ruh, akıl, inanç, zihin menşeli insanlık krizi yaşanmaktadır. Bu krizin temel
arızaların başında da materyalizm gelmektedir. Bu probleme şifa olarak “İnsanlığın giderek içine gömüldüğü
Bağlamında Ele Alınışı, Sinop Üniversitesi, Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Cilt-2, 2016, s 657
10 Sezai Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Yayınlan, 18.baskı, İstanbul 2013, s.10.
11 Kibar AYAYDIN, A.G.E, s. 658
12 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/158382 E.T: 21.11.2021
13 https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/290741/yokAcikBilim_348408.pdf?sequence=-1&isAllowed=y E.T: 21.11.2021)
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mutsuzluktan kurtulma çaresi, dinin (İslam’ın) gerçek ve saf halindeki özünde aranıp bulunabilecektir.” diyerek din dışındaki tüm doktrinlerin, fikirlerin insanlığı rahata erdirmeyeceğinin altını çizer. Çünkü sorun madde
cihetinden kaynaklanan bir fiziksel ihtiyaçlar dizini değildir. Zaten dünyaya yayılan bir egoizm, zevkperestlik, her nimeti istediğim gibi tepe tepe kullanırım muameleciliği, tamamen dünyaya doyma şeklinde tezahür
eden nefsanî hazlar peşinde koşan, bunun için durmadan koşuşturan bir insan yığını felaketi yaşanmaktadır ve
bundan muzdarip olarak yürek acısıyla insanlığa ‘Diriliş’i hatırlatmaktadır. Daha sonra Karakoç, medeniyet
anlayışının çerçevesini çizerek, “Bizim anlayışımızda, din, uygarlık ve metafizik, birbirine kopmaz bağlarla
kenetlenmiş, birbiriyle iç içe geçmiş, birbirinden ayrılmaz, somut bir hakikat bütünü, yaşantısı ve tarihidir.
Hakikat inancı, Allah’a ve ahirete inanma (iman), insan ruhuna atılan, ekilen bir tohumdur. Bu tohum, ruhta
kök bağlayıp dal-budak salınca, dışa vurur (İslâm). Topluma yayılınca da İslam toplumu, milleti ve devleti
doğar. Hakikat medeniyeti, İslam medeniyeti oluşur.”14 açıklamalarında bulunur.

d) ‘Diriliş’in Çocuğu
Cemiyetin temel yapı taşı olarak tariflendirilen aile, fırtınalı sosyal ve kültürel değişmelere karşı dayanıklı olduğu müddetçe, cemiyet büyük sarsıntılara uğramaz yahut uğrayacağı tazyikleri bertaraf edebilir veya
en az zayiatla giderebilir. Arzulanan ahlaklı gençliğin yetişmesi, anne ve babanın ilah-i reçeteye teslimiyet
ve onun tatbiki ile mümkün olacaktır. Bu, evvela ailenin asılları olan anne-babanın bilgisel donanımı, şuurluluğu ve yaklaşım yönteminin yerindeliği ile olacaktır. İyi ahlak ile yetişecek olan ‘Diriliş’ çocuğu, “cennet,
annelerin ayağı altındadır.15” hakikatine boyun büken hürmetkâr bir şahsiyet olacaktır. Zaman makinesinde
gündelik hayat içinde takla atmayacaktır. Çünkü o, bir davayı üstlenmiş farkında olan çocuktur. O, Kur’an-ı
Kerim’de “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz,
Allah katında büyük bir nefretle karşılanır (gazabı gerektirir).”16 Rabbani ikazını; söylem ve eylemsel tutarlılığın gerekliğini bilen ve buna uyan çocuktur. Böyle değil midir ki Sırat-ı Müstakim üzere olunsun da istikamet
berdevam etsin. İşte ideal olunan asli fıtratıyla doğan çocuk, bu olsun. Bundandır ki ‘Diriliş’ amentüsünün
tohumu çocuktur. Ehemmiyeti büyük olan çocuk için Karakoç, “çocuk benim ülkem”, “umut ışıklarını taşıyan
gönül eridir” demiştir. İnsanlığı kurtaracak çocuğun beklentisini şöyle dile getirir:17 “O çocuğu bekliyoruz.
Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, meşhur kelimemizle söyleyelim, diriltecek çocuğu. O çocuğu ki, görüntüye
değil, öze; dışa değil, içe baksın. O çocuğu ki, ön planı değil, arka planı görsün. O çocuğu ki, reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin.”18 Kur’an, insanlığın diriliş kaynağı; Peygamber ise kaynağın
canlı şahididir. Ruhun diriliş davasını, Kur’an’ın istediği ve Peygamberin de yaşayıp gösterdiği ahlaka bağlamıştır. Bunun sevdasındaki gençliği şu ifadelerle övmüştür: “Diriliş Gençliğine selam! Nefsine değil ruhuna
selam!.. Tohumu ağaç haline getiren, ağaca çiçek açtırtan, çiçeği, meyveye durdurana selam… Terör, öç ve
nefret için değil, aşk, sevgi, acıma için selam. Ölmeden önce ölenlere, öldükten sonra gerçek dirilişle dirileceklere selam…”

14 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/158382 E.T: 21.11.2021
15 Nesâî, Cihad, 6
16 Saff suresi, 3.ayet
17 https://www.dogrulus.com/yazi/58/SUUR-YAZILARI/INSANLIGIN-ALIN-YAZISI-BIR-COCUK.html E.T:
21.11.2021
18 Kibar AYAYDIN, A.G.E, s. 668
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Tanzimat döneminden itibaren damlanan Cumhuriyet döneminde devletleşen “modern-laik zihniyet19
ile toplumsal buhranın aşılacağı hararetle savunulmuşsa da, sabittir ki sadr-a şifa olmamış bilakis buhranları
ziyadeleştirmiş, hatta ‘Diriliş’ çocuğunu da çok kez boğmak istemiştir ve a’dan z’ye ahaliye deli gömleği
giydirmek istemiştir. Bundan mütevellit, kadim medeniyet genleriyle oynanarak bir şifa hali değil lakin bir komalık/serkeş halli bir toplumsal tablo doğurulmuştur. Buradan hareketle ‘Diriliş Eri’nin özelliklerinin ne’liği
kısmında; geçmişini inkâr etmeyen ama geçmişte de kalmayan, inançlı, şahsiyet sahibi, özgüveni sağlam,
estetik anlayışı gelişmiş, hak ölçülerde kendi kültür ve medeniyetinin inşası için gayret sarf eden, çağına yön
veren, Fatiha’nın istikametinde, peygamberi çizgide, muhakkik imanlı genç karşımıza çıkmaktadır. Böylece
kökü kendi içinde, medeniyetini bilen, tahkik eden, ‘dünü’ne düşman olmayan, ama yaşadığı dünyanın da
yabancısı olmayan bir genç karşımıza çıkmaktadır. Bu genç sorumluluk sahibidir. Sorumluluğunu ‘kanuni-memuri’ zorunluluk gibi gönülsüzlükle değil, ‘Diriliş Eri’ olmanın verdiği aşk ve heyecan içinde severek ve
sevmekle yerine getirir. Çünkü bu bir ideal sevdadır. İşte ‘Diriliş’in çocuğu bu bilinç ve sorumlulukla hareket
eder. Bu durumu ‘Günlük Yazılar III’ eserinde şöyle özetlemiştir: “İki yüz yıldır ülkemiz ve İslam dünyası,
yalancı düşlerle gerçek düşün, yalancı fecirlerle gerçek fecrin, yalancı sistem ve doktrinlerle vahyin hakikat
ve medeniyetinin, sahte ütopyalar, göz kamaştırıcı hayallerle, boğulmak istenen hakikat ve idealin savaşını
yaşamaktadır.”

e) Doğu-Batı Yorumu
İnsanlığın son dönemlerine damgasını vuran, özellikle sanayi ve teknolojik ağırlığını ortaya koyan
Batı uygarlığının incelenmesi ve bilinmesi zaruridir. Karakoç’un, Batı uygarlığından kastı ise Rönesans sonrası Batı uygarlığıdır. Karakoç, Batı uygarlığını özgün bir medeniyet olarak görmez. Ona göre Batı medeniyeti
bir “yeni” değil, “yenileniştir”. Rönesans ile Batı’yı, tarihindeki antikiteye bir özenişi olarak değerlendirir.
Rönesans’ın Batı’yı, dünyaya ve insana sağlıklı bir bakıştan yoksun bıraktığını savunur. Çünkü Batı, inançlı
ve iyi ahlak temelli insan tipine son vermiştir. İnsanlık, tarihi boyunca ruh-madde, fizik-metafizik uyumunu
yakaladığı dönemlerde mutluluğa ermiştir. İnsan ruhu, fiziğin ötesinde bir hakikat arayışı içerisindedir, hakikat
olmaksızın yaşayamaz. Karakoç’a göre ise hakikat, peygamberlerin getirdiği ilâhî mesajda özünü bulur. Rönesans’la birlikte Batı’nın, insanı tek kanatlı bir varlığa indirgediğini savunmuştur…

"

Batı medeniyeti bir “yeni” de-

Ruhu elinden alınmış insan metaya indirgenmiş ve onu o yapan değerleri yitirince

ğil, “yenileniştir”. Rönesans ile Batı’yı,

terör, soykırım, savaş ve kaybolan insan varoluşu ortaya çıkmıştır. Batı’yı buna-

tarihindeki antikiteye bir özenişi olarak

lıma götüren temel problemi, din ve akıl arasındaki sağlıksız ilişkide görür. Batı

değerlendirir. Rönesans’ın Batı’yı, dünya-

uygarlığının, vahiy karşısında aklı bir direniş bendi olarak kullanmasını eleştiren

ya ve insana sağlıklı bir bakıştan yoksun
bıraktığını savunur.

Karakoç’a göre insanlık, bunu denediği her dönemde bir bocalama ve bunalıma
girmekten kurtulamamıştır.20 Batı, Rönesans’tan Fransız Devrimi sonrasına ‘yeni bir din’ arayışına girmiştir.
Ürettikleriyse devrim önderlerinin tabulaştırılıp putlaştırılması olmuştur. Karakoç bunu, birtakım antik dünya
politeizminin hortlaması olarak görmektedir. Bu durumu Nietzsche21 de, “Tanrı ölmüştür” düşüncesiyle özetlemektedir. Roma – Yunan paganizmiyle sentezlenen Hıristiyanlık, ‘aslını’ yitiren bir inanç olarak Rönesans
19 Dr.Yunus Emre ÖZSARAY, Sezai Karakoç’un Eğitim-Öğretimle İlgili Görüşleri: Eserlerinden Hareketle Fert ve
Toplum İdeali, FSM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı/12 Yıl/2018, s 243-274.
20 https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/28127/2130.pdf?sequence=1&isAllowed=y E.T:
21.11.2021
21 https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1524299198.pdf E.T: 21.11.2021
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sonrası Batı’da işlevselliğini büyük ölçüde kaybederken, Fransız Devrimi sonrası ise bir darbe daha alarak
karşısında sekülerizmi, nihilizmi vs görerek ‘ayin’ci pozisyona dönüşmüştür. Bu durum onu, Batı için bir umut
olmaktan çıkarmıştır. Onun için derinleşen psikolojik bir med-cezir yaşayan Batı uygarlığının askerî, politik
ve ekonomik alanlara öncelik vermesi bir zaaf olarak görülmektedir. Teknolojinin insanlığa pek çok imkân
sağladığı inkâr edilemez bir gerçek olmakla beraber tekniğin insanlığın çokça zararına kullanılmakta olduğu
da bir hakikattir. İnsanlık bugün adalet yerine zulmün, ruh yerine nefsin, akıl yerine zekânın buyruğundadır.
Robot üretebilen insan ona ruh, sevgi, merhamet, adalet nakşedemez. Fakat robotu bir ölüm canavarına dönüştürebilmektedir! Bu hususta Karakoç: “teknik; ruhun gelişimi ve açılımı yolunda değil, ona set çekme, onu
bendetme aracı olarak işlenilen bir konu. Evet, gazete sayfası ve televizyon ekranı, günümüzde ruha bir ayna
değil, bir perde, bir duvar. Ve dönen makine çarkları, insanı, zamanı tasarruf eden bir efendi olmaktan çıkararak, bir vida gibi ayarlanıp dönen, duyma ve düşünmeden mahrum, giderek zamanın bir parçası hâline gelmiş
bir ‘yaşayan ölü’, büyülenmiş bir köle kılmakta.”22 değerlendirmesinde bulunmuştur. Batı’nın insanlığa yeni
bir mesajı yoktur. Söyleyecek sözü de kalmamıştır. Batı’yı kurtuluş için çare gören insanları bir benzetmeyle
uyarmaktadır: “Onlara göre doktor Batı’dır. Hâlbuki bilmiyorlar ki, kendilerini hasta eden, doktordur. Batıcılık, Batı’ya yönelme tam bir çıkmaz sokaktır. Batı doğuda bir saplantıdır artık.”23

Batı, bir insanlık krizini yaşamaktadır ve bunu dünyaya ihraç etmiştir. Batı, kendisine ve hinterlandına
yeni bir inanç, bağlanış ve sevgi anlayışı sunamazsa ruhça derinleşen vahşet, ruhsal buhranları artan, tabiata
dönen insanlığın intiharı kaçınılmaz bir hal alacaktır. İşte burada ‘Diriliş’ ideali reçete olarak ortaya konulmaktadır. Diriliş’i vasıflandırmasını da şöyle yapmıştır: “Ne Kapitalizm sömürüsü, ne Komünizm terörü, ne batıcılığın anarşizmi, ne taklitçiliğin ezberciliği, diriliş eyleminin özelliği olabilir. Ne hile, ne pasiflik, ne reklam, ne
de propaganda. Diriliş eylemi, kişiliğin dışavurumu, kimliğin belirlenişi ve varoluşun ısrarı demektir. Tek tek
çoğalmak. Durmadan bilinçlenmek. Bilinç kılıcını durmadan bilemek. Diriliş eyleminin çıkış noktası budur.”24

Düşünce dünyasının esaslarından bir diğeri de kendini bilmenin aşamalarından ‘Doğu’yu bilmekte
görmüştür. Batı ile Doğu’nun birbirinden kesin çizgilerle ayrı olduğunu, Doğu ile kastedilenin İslâm olmadığına dikkat çeken Karakoç, “İslâm, ne Doğu ne de Batı’dır, ortadadır”. Bu pek çok Batılı bilim adamı tarafından
fark edilmemekte ve Doğu ile İslâm özdeşleştirilmektedir. İslâm’ı herhangi bir Doğu sistemi olarak görmektedirler.” demektedir. Rönesans sonrası Batı uygarlığı, Doğu’nun karşısına çok daha güçlü olarak dikilmiştir.
Doğu, ilkin bunalım yaşamış, bu kez hiç bilmediği ve tanımadığı bir güç tarafından kuşatılmış hissine kapılmıştır. Karşısındakini sanki bir öcüymüş gibi algılamış ve savaşmaktan başka seçenek üretememiştir. Onunla
yapılan her savaş kaybedildikçe de artan bir aşağılık duygusuna kapılmıştır. Bunun da zamanla tüm Doğu’yu
taklit duygusuna sürüklediğini belirten Karakoç, Doğu dünyasının neticede kendine dair her şeyden şüpheye
düşerek, hayalet biçiminde tasavvur ettiği deve teslim olduğunu dile getirmektedir. Doğulular kendilerini inkâr
ederek, taklit etmenin tek çözüm olduğunu zanneder hale gelmişlerdir. Bu sürecin önemli bir ayağı ise Batı’nın
durumu elindeki araçları kullanarak kurumsal şekilde, devlet aygıtlarıyla Doğu’ya hücumda bulunması ve ken22 https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/04/20150411.pdf E.T: 21.11.2021
23 https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/290741/yokAcikBilim_348408.pdf?sequence=-1&isAllowed=y E.T: 21.11.2021
24 http://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/7735/hasan%20ali%20servi.pdf?sequence=1&isAllowed=y E.T: 21.11.2021
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disi adına Doğu’yu yönetecek, Doğulu ancak kendini Doğulu hissetmeyen (mankurt) kadrolar yetiştirmesidir.
Bu devşirilen kadrolar, sanatta, siyasette, kampüste, medyada, bürokraside karşımıza çıkabilmektedir.
Atilla İlhan: “bizde aydın yoktur, batının manevi ajanı vardır.”25 der. Bundandır ki Doğulu aydın, öz
şahsiyetini yitiren taklitle şekilselci olarak Batıya öykünen bir tipolojiye dönüşmüştür. Yapıcı ve onarıcı değil
tahrifatçı ve tahribatçı rol oynamıştır. Ne kendi kalabilmiştir ne de Batılı olabilmiştir; kimliksiz ve kişiliksiz
olarak “araf”ta kalmıştır. İslam halklarının kendisini yeniden bulması gerektiğini ve bunun için büyük bir
savaşın verilmesi gerektiğini belirtir. İnanmak ve umut en büyük dayanak olacaktır. Bu hususta şunları paylaşır: “İslam ülkelerindeki batıcılar ve Marksistler düşünce köleleridir. Asıl kölelik düşünce köleliğidir, bilinen
kölelikten çok. Savaşta esir düşmekten doğan kölelik bir gün biter, ama kendi ruhunu ve kafasını köleleştirmiş
insanın işi çok daha zordur. Esaretten doğma kölelikte, insan ruhu, büyük bir direniş göstermekte ve içinde
kendi ülküsünü yaşatabilmektedir. Ama kültürce köleleşmiş insan, asıl direnecek olan gücünü satmış demektir.
20. yüzyılda, biz doğu çocukları, kendimizi bu son varoluş savaşına adamak zorundayız. Düşünce köleliğine
savaş açmak zorundayız. İnsan olmanın tek onuru buradadır. Gerisi kölece bir yaşayıştır.”26
Karakoç, Doğu’nun kendini bulmasında İslâm’ın engin rahmetine, Allah’ın sonsuz sevgi ve kudretine
sığınmaya ihtiyaçları olduğunu savunur. Çünkü Doğu’nun, İslâm dışında kalan unsurları olarak görülebilecek
Hindistan, Çin ve diğer toplumların hiçbirinde bir atılım yapabilecek dinamizm, dirilişin umut kaynağı bulunmamaktadır. Yeni bir medeniyet için temelli ve köklü bir hayat tarzını ancak din getirebilir. Bu çağda din
karakterini taşıyan tek din de İslâm’dır. Yaşanan krizi atlatmanın yolu olarak medeniyet atılımını şart koşmaktadır: “Bir medeniyet atılımı şarttır. Çünkü bütün felaketlerimiz, medeniyetimizin geçirdiği krizden kaynaklandı. O sebeple, biz, bugünkü durumlara düştük. O krizi atlattığımız takdirde, yine bir medeniyet atılımımız
olacaktır. O medeniyet atılımının temeli, ruhta, bilimde, sanatta diriliştir. Ahlakta ve maneviyatta olduğu gibi.”
Bir başka önemli vurgusu da şudur ki, Batı menşeli milliyetçilik fikrinin, İslam ülkelerinde birleştirici rolü
asla oynamadıkları, aksine irili ufaklı ayrışmaları artırdığına dikkat çekerek bu fikirden ötürü Osmanlı gibi
devletlerin çöküşünde ciddi etkisi olduğudur. Zira Selçuklu, Osmanlı gibi devletlerin toplum yapıları milliyetçi
fikre hiç uygun değildi. Kaldı ki İslam medeniyetinde ‘millet’ ile ‘ümmet’ kavramlarının kardeş olduğunun
da epistemolojik olarak altını çizer. Çünkü Peygamberimizin buyurduğu gibi “İslam tek millettir.”, “küfür tek
millettir.”27
Karakoç, Ortadoğu insanı hakkında ise zekâsı, hayal gücü, düşünüşü ve duyuşuyla farklı olduğuna
inanmaktadır. Ortadoğu, peygamberlerin yurdudur, dolayısıyla büyük vizyonların iklimidir. Onun, “Ortadoğu
sürekli bir mucize toprağı gibidir. Onun doğumu insanlığın doğumu, onun ölümü insanlığın ölümü gibidir.
İmanın en yücesi ve en köklüsü de, inkârların en şiddetlisi de bu topraklarda görülmüş; ruh hem menfi hem de
müspet gelişmede en yüksek düzeye burada ulaşmıştır. Ortadoğu ruhça zengindir, insanının kanında, Arab’ın
düşünce ululuğu, Acem’in duygu yeniliği, Türk’ün davranış üstünlüğü vardır.” sözleri, Ortadoğu hakkındaki
kanaatini ortaya koyar. Bu noktada gelenekçi ile geleneksel ayrımını göz önüne getirerek, “taklitle, kuru tek25 http://habervitrini.com/attila-ilhandan-sok-aciklamalar-turkiyenin-yuzde-10luk-hain-kontenjani-var/103014 E.T:
21.11.2021
26 https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/290741/yokAcikBilim_348408.pdf?sequence=-1&isAllowed=y E.T: 21.11.2021
27 Ebu Davud, Feraiz 11, (2914), İbnu Mace, Ruhun 21, https://hadisler.org/1131-nolu-hadis E.T: 21.11.2021
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rarla gelenekten yararlanılmış olunmaz… İkisi arasında fark vardır. Gelenekçi, eski olana körü körüne itibar
eder. Faydasız da olsa eskiyi daima toplum hayatında tutmak ister. Gelenekçilik kadim tecrübeden faydalanma
yollarını tıkar ve köhnemeyle neticelenir. Hâlbuki geleneksel olan verimi, düzgün işleyişi ve duyarlılığı esas
alır. Gerçeğe aykırı olan tutumlardan, daha açık bir ifadeyle sırf eski diye yararı olmayan işleri savunan gelenekçilik”28 ile Karakoç’un ilgisinin bulunmadığını belki sosyolojisinde ‘geleneksel’ci bir çizgide durduğu
söylenebilir.

f) İdeal İnsan ve Topluma Nasıl Ulaşılır?
Sezai Karakoç; üniversite olaylarının arttığı, toplumsal buhranın bir kaosa dönmeye başladığı süreçte
(1960-1970), bir gençlik ideali çerçevesinde Diriliş Dergisi ile bir kadro oluşturma ve politize olmuş gençliği
asli kaynaklarla buluşturma idealini taşımıştır. “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten
bütün insanlığı diriltmiş gibidir.”29 ayetini derginin ana gündemlerinden biri yaparak gayesini, nerde durduğunu ve ‘Diriliş’ neslinin ne yapması gerektiğini Kur’an’ın rehberliğinde ortaya koymaktadır.
“Nasıl bir çağda yaşamaktayız? Nasıl bir toplumda yaşamaktayız?” gibi sorularla problemi ortaya
koymaya çalışarak, teorik çerçeveyi belirler. “Çağ ve toplum arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?” sorgusu onu,
geçmiş medeniyetlerin yükseliş ve çöküşlerinin merakla irdelenmesine götürmüştür.30 Ardından şunları söyler:
“Yaşanan an, toplum hayatında tarih açısından yorumlandıkça, yorumlanabildikçe, kültür ve medeniyetin sürekliliğine bir katkıda bulunabilir.” Bu çıkarımı onun tarihselci olmadığını ve tarihin ‘dün ile bugünden yarına
aralarında kopmaz bir bağ’ olduğu anlayışına sahip olduğunu göstermektedir.
Problemin tespitinden sonra “Diriliş eri” olarak adlandırılan ideal insana, yaşadığı çağı tanıma ve
tanıtma gayretine girer ve “… gözünüzü yumup elinizi uzatın, ne yazık ki ona dokunacaksınız.” ifadesiyle
muhatabının (diriliş eri’nin) yakın çevresinden (aile-arkadaş-komşu-mahalle…) aşkla başlayarak; çıkarcı hale
getirilen, küçük gruplara dönüştürülen, medeniyetlerinden soyutlandırılmış serkeş toplumun diriliş sancağıyla yeniden ihya edilmesini savunur. Çünkü İslam medeniyetine bayraktarlık yapan memleket insanına, Batı
uygarlığı kılığında bir dönüşüm sunulmakta hatta dayatılmak istenmektedir. Bu da toplumsal kırılmaları artırmaktadır. Medeniyet kodlarını yitirmemiş toplumdan ahlak, doğruluk, kanaat, tevekkül gibi anlayışlar yok
edilmek istenmektedir. Buna bir örnek olarak Cumhuriyet sonrasında gençliğin kültürel değişiminde bir nevi
kültür yapıcısı gibi rol üstlenen Resimli Ay dergisinin31 şu ifadelerini görmek mümkündür: “Medeniyetin gürültülü hayatı Türk gencinin maddi ihtiraslarını uyandırmamıştır. Babalarımızdan aldığımız kanaat ve tevekkül henüz yıkılmamıştır. Kanaat dünkü hayatta belki meziyetti. Fakat terakki ve tealiye aşık asri genç için kanaat bir kusurdur. Bizi terakkiden yükselmekten men eden bir kusurdur. Gözümüz ileride, daima ileride olmalı.
Mutavassıt bir hayat enerjisi kuvvetli bir genci idare edemez. Hayat aşağıdan yukarı, bir koşmadan ibarettir.
Bu yokuşu çıkarken insan bazen düşer, bazen kalkar fakat durmaz, yükselmek, daimen daha yukarılara çıkmak
28 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/158382 E.T: 21.11.2021
29 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/M%C3%A2ide-suresi/701/32-ayet-tefsiri E.T: 21.11.2021
30 https://www.acarindex.com/fsm-i-lmi-arastirmalar-i-nsan-ve-toplum-bilimler-dergisi/sezai-karakoc-un-egitim-ogretimle-i-lgili-gorusleri-eserlerinden-hareketle-fert-ve-toplum-i-deali-202137
31 https://kutuphane.ttk.gov.tr/details?id=589916&materialType=CR&query=Ergin%2C+Osman (E.T: 21.11.2021);
https://iyikigormusum.com/cumhuriyet-doneminin-ilk-dergileri-2-resimli-ay-dergisi E.T: 21.11.2021
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muvaffak bir ferdin ve milletin gayesidir. Başka milletler koşarken biz niçin mutavassıt bir hayata razı olalım.”

Ortadaki ahlaklı insan sorunsalını aşmak için Karakoç, erdemli fert ve toplum için ideal bir eğitimi şart

koşar. Böylece şahsiyetli, iyi ahlakı kimlik edinmiş fertler topluluğuna erişilebileceğine inanır. İslam adına ve
İslam medeniyetinin dirilişi adına hareket ederken dikkat edilmesi gereken temel hususlardan biri Diriliş’in bir
öç alma ve kin üzerine inşa edilmediğinin bilinmesidir. O bir tezdir. Zaten var olan hakikat sisteminin ihyasıdır.
Bu yüzden müminler, Peygamberimizin; “Hakikat müminin yitik malıdır, onu nerede bulsa alır.”32 hadisinin
muhatabıdır. Diriliş; bir yıkma, bir devrim değil bir ihya hareketidir.33
‘Öz Ülke’ olarak ifade edilen İslam ülkesi içinde fikir savaşının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor ama
bu savaşın verilmesi için şartların iç açıcı olmadığı, aydınlar sorunu olduğu, Batı’dan kimlik ithaline girişildiği ve bu maksada binaen yeni yaşamların ve kültürlerin empoze edildiği de bilfiil vakidir. Bir kurtuluş, bir
çıkış yolu önerisi olarak “ilham” kavramını ortaya atar. İlham kavramını da doğrudan imanla ilişkilendirir ve
“İmanlarını kaybetmiş olan milletler ilhamlarını da kaybederler.” der. Bu noktada Mehmet Akif’in “doğrudan
doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı” tespitine çok benzer şekilde; “Kur’an,
vahyin mucizesi, bize yeniden ilham kaynağı olmalı ve insanlığa onun sesini duyurucu yeni insanı biz yoğurmalıyız.” ifadelerini kullanır. İman ve ilham ilişkisinde halk ile aydın tabaka arasında bir kopukluk olduğu, bu
kopukluğun sebebinin ise halk değil aydın kesim olduğu anlaşılmaktadır. Temel sorun halkın kültür dayatmalarıyla labirent çıkmazına sokulması ve ilhamını yitiren, imana sırtını dönen halkına burun kıvıran ‘batı’nın
manevi-fikri ajanlığına soyunan aydın tiplemesindedir. Toplumun düşünme biçimini geleneksel kodların oluşturduğunu, bin yıllık geleneğin süzgecinden geçmiş sağlam ilkelerle yerine oturmuş toplumun, Tanzimat’la
birlikte Batı mağduru, Batı’nın iğfal ettiği aydınlar eliyle; düzeltilme, huzura kavuşturulma gibi arzularla huzurdan mahrum edildiğini söyler. Bu aydın tiplemelerini kimi yerde kapitalizmi, kimi yerde komünizmi, kimi
yerde faşizmi satarken, kim yerde de topyekûn İslam’a düşmanlık masasında müttefik görürsünüz. Ve dahi
‘hür düşünce merkezleri olması gereken’ üniversiteleri dolduran nice ‘aydın, akademisyen’ ünvanlı kimselerin
ilimlerini, kalemlerini tamamen ideolojilere sattığını görürsünüz. ‘İnsanın insana köleliği’ çağrılarını, ‘tutsaklığa özgürlük’ diye nida ederler. Ortada ilimden ziyade ideolojidir dolanmakta olan. Sezai Karakoç, bir kurum
olarak üniversiteye şu soruları yöneltmiştir: “Milletlerarası alanda isim yapmış, eserleriyle dünyaca tanınmış
hangi bilgini yetiştirdiler de bizi düşünce alanında yargılamak yetkisini kendilerinde buluyorlar? Tarih, edebiyat, tıp ve fen alanlarında hangi orijinal eser ve görüşlerin sahibidirler…?” 34

g) Maarif Meselesi
İki yüz yıllık kültür değişimi macerasının sonucu bir çıkmaz sokak durumunda olan ‘Maarif Meselesi’,
mevcut siyasal sistemde müesses ideolojinin kurumsal hâkimiyetinde pek kimsenin dokun(a)madığı mayınlı
bir alandır. Ülkede değişen iktidarlar eliyle yapılanlar ise maarif sorununu içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.
Mesele büyük ve köklü olup, bir takım değişikliklerle çözümü mümkün olmamıştır, olmayacaktır.
32 https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=3141#:~:text=Sevgili%20Peygamberimiz%20(s.a.s.)%20de%2C,m%C3%BCminin%20bilgili%20olmas%C4%B1%20gerekti%C4%9Fini%20vurgulam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r. E.T: 21.11.2021
33 Mehmet ÖNAL, Son Konferansları Bağlamında Sezai Karakoç’un Medeniyet ve Diriliş Kavramları, İnönü Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2017, s. 192.
34 https://www.acarindex.com/fsm-i-lmi-arastirmalar-i-nsan-ve-toplum-bilimler-dergisi/sezai-karakoc-un-egitim-ogretimle-i-lgili-gorusleri-eserlerinden-hareketle-fert-ve-toplum-i-deali-202137
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Eğitim meselesi aileden başlayarak toplumun bütün kurumlarında girişilecek köklü bir kültür reformu
ile samimiyetçe ele alınmalıdır. Bunun için şunları belirtir: “İslam dünyasının, Müslümanların dirilişlerini
yapabilmeleri için girişmeleri gerekli bir kültür seferberliği veya bir başka tanımla bilgi seferberliği olmalıdır.
Eğitimin beraberinde yürüyeceği kültür savaşının muhtevasını şu şekilde ortaya koymuştur: “Yeni bir medeniyet atılımı gerekli. Bu, ruhun dirilişiyle olacaktır. Bilim aşkıyla, yeni baştan klasikleri aşkla, sevgiyle gündeme
getirmekle olacaktır. Yeni bir aydın tipi belirmelidir, yeni bir düşünce ve idealist hayat tarzı benimsenmelidir.
Bütün sorunlar bir bir ele alınmalıdır. Geniş bir kültür planı ve programı gereklidir. Diriliş tezi, bu yolu açmanın tezidir. İslam ülkelerinde aydınların medeniyet fikrine, bu fikrin gerçeğine dönüşü için yeni bir özveri
yolu. Manevi yolda, erdem yolunda ilerleyen kuşaklar, bilim, edebiyat ve sanatın doğu ve batı envanterinden
hareket edip yeni çığırını bulacak çilekeş düşünürler, bilginler, yazarlar, şairler ve sanatçılar kuşağı ufukta
gözükmelidir. İslam’ı, medeniyet kavramını, doğu, batı düşüncelerini yeni baştan ele alıp inceleyecek bir kuşak. Bu araştırmaya ve bunun ilham ettiği ideale kendini adayacak bir kuşak.” Bu anlamda “Sezai Karakoç,
yaşadığımız çağı ve bu çağı oluşturan kültürel temelleri bilinçle kavramış bir düşünürdür.”35
“Milli” denilen eğitim aslında hiçte “milli” değildir. Milletin bin yıllık kadim muazzam tarihini ve
medeniyetini oluşturan, sanatını ve kültürünü var eden, yaşam felsefesi olan hakikate düşmanca bir konumlanma ile batıdan tevarüs eden bir fikriyatla köklerine, asli medeniyetine hasmane bir tavırla muktedir bir kuvvet
tarafından yapılan tazyikler sonucu ayarları bozulmuş, bilyeleri dağılmış bir araç misaline dönüşmüştür. İlkin
cesur, bilgin, idealist, medeniyetine meftun bir kaptana ihtiyaç vardır. Sonra Avrupa mukallitliğindeki “milli”
olmayan eğitim yerine; talebelere ‘ideal’ veren, tarihi kökleriyle içten tanıştırılan, medeniyet değerleriyle yetiştirilen bir nesli ortaya çıkaracak bir maarif sistemi yapılandırılmalıdır.
Karakoç, kültür-eğitim değişiminin yukarıdan aşağıya doğru olması gerektiği görüşündedir ve bu yönüyle de Osmanlı döneminde yaşamış Emrullah Efendi’nin ortaya attığı Tûba ağacı nazariyesine paralel bir
şekilde eğitimde ortaya çıkan problemin temellerini ortaya koymuştur. Emrullah Efendi’nin bu nazariyesine
göre eğitimde yenileşme ve düzenlemeye aşağıdan (yani ilköğretimden) değil yukarıdan (yani üniversiteden)
başlanılmalıdır. Çünkü ilk elden bilimsel zihniyet kurup geliştirmek gereklidir. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu
yetişmiş insan da ivedi olarak üniversite tarafından yetiştirilebilir. Oysa eğitim reformuna ilköğretimden başlamak hem masraflı hem de uzun süreli olacaktır. Ona göre36 üniversitenin düzelmesi, orta öğrenimin düzelmesine, orta öğrenimin düzelmesi de üniversitenin düzelmesine bağlıdır. Üniversite ile ortaöğretim arasında
tek yönlü değil, karşılıklı bir geçişlilik olduğunu söylerken eğitim sistemi bozukluğunun bu iki ucun birbirini
doğru şekilde besleyememesinden kaynaklandığını düşünür. Ortaöğretimden çıkan öğrenci erdemli bir donanıma sahip olmadığı için üniversitede savrulmalar yaşamaktadır, üniversiteden gelenlerin ortaöğretime yönetici
yahut öğretmen olmasından dolayı da savrulma, yönetenler eliyle bu defa ortaöğretimde devam etmektedir. Bu
açıdan bakıldığında her iki taraf da birbirine negatif etkide bulunmaktadır. Bu negatif etkinin ve etkileşimin
pozitife dönüştürülmesi için müdahalenin her iki tarafa birden olması gerektiğini düşünür, fakat yine de üniversitenin etki çapının daha geniş olmasından dolayı ağırlığın üniversitede olması gerektiğini söyler.
“Derinlik ve doğruluk, erdem, sabır ve şehadet çilesi, iyi niyet, Allah rızası, kılı kıldan ayırma zekâsı,
35 http://bilgelerzirvesi.org/bildiri/pdf/yrd-doc-dr-m-necip-yilmaz.pdf s.95-114, E.T: 21.11.2021
36 https://www.acarindex.com/fsm-i-lmi-arastirmalar-i-nsan-ve-toplum-bilimler-dergisi/sezai-karakoc-un-egitim-ogretimle-i-lgili-gorusleri-eserlerinden-hareketle-fert-ve-toplum-i-deali-202137 E.T: 21.11.2021
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barış, savaş ve selamet, kerem ve keramet, birlik, beraberlik, derleyiş toparlayış ustalığı, tek zerreyi yitirmeyiş
ekonomisi, müsamaha, merhamet, rahmet, yumuşaklık, adalet, liderlik, hâkimiyet ve devlet, cesaret, şecaat,
karar, kuvvet ve kudret, ilim, fikir, hikmet ve hikmet-i hükümet melekeleri ne oldu?” sorularıyla aslında eğitimle çocuklara verilmesi gerekenleri belirtmiş olmaktadır. Mevzu öncelikle eğitimdir, öğretim değildir. Öğretimlenmiş ama eğitilmemiş bir nesil kendi toplumunu huzura götüremeyecektir. İnsani değerlerden kopuk
olacaktır. Kravatlı da olsa hileyi, çalmayı, suistimal etmeyi ‘bilgi’ yollarını kullanarak yapacaktır. Ama terbiye
edilen, eğitilmiş ve kişilik kazanmış çocuk, bunlardan uzak duracak ve toplumsal kenetlenmeyi ve huzuru
sağlayabilecektir. Çünkü yürekli bir ‘Diriliş Eri’ karakterini kazanmıştır ve ‘kıyamet günü’37 endişesini içinde
taşımaktadır. Hedeflenen çocuğun yetişmesi/yetiştirilmesi ise çileli bir yoldur. Bu yolu ancak ideal sahibi olan
kimseler üstlenebilir ve bu çile ancak aşkla aşılabilir. Yoksa Hindvari bedensel acılara kendini düşürmek anlamında bir çile çözüm değildir. Nihayetinde eğitim ve öğretim birbirini içtenlikle tamamlamalıdır. Ruh-beden
bütününde bir program daima uygulanmalıdır. Denge korunmalıdır. Hem irfan hem teknik, hem sanat hem
düşünce bir arada olmalıdır.

37 Mehmet ÖNAL, Son Konferansları Bağlamında Sezai Karakoç’un Medeniyet ve Diriliş Kavramları, İnönü Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2017, s. 190
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3. SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
Ömrünün elli yılından fazlasını yazın ve düşün hayatına vakfeden mütefekkir Sezai Karakoç, ideali
ile yaşamı arasında tam bir uyum kurmuştur. O, boğaza bakan pencerelerden hayali şiirler kaleme alan bir şair
değildir. O, hayata dair polyannacılık rolüne soyunan bir senarist ve kibir elbisesine bürünüp halka yukarıdan
bakan bir aydın da değildir. O, “Diriliş” ruhuyla donanmış, davasına aşkla bağlanmış bir Müslüman’dır ve
“halk içinde Hakk ile” sözüyle hemhal olmuş bir arifandır.
Doğu ile Batı uygarlıklarını iyi bilen, İslam medeniyetine gönül veren Sezai Karakoç; Doğu-Batı
uygarlıklarının değerlendirmelerini yaptıktan sonra Müslümanlara ve dünyaya, yaşanan insanlık krizine karşı, kurtuluş yolu olarak “İslam”ı hatırlatmaktadır. İnsanlığın uyanışı ve dünya-ahiret mutluluğuna erişiminin
sağlanması için öncelikle Müslümanların uyanışının şart olduğunun altını çizmiştir. Dolayısıyla evvela buna
odaklanmış ve fikriyatına, mücadelesine “Diriliş” adını vermiştir. Diriliş’ten kastı ise İslam değil, Müslümanların dirilişidir. Burada ana merkeze ise gençleri koymaktadır. Gençlerin yetişmesi için de iman şuurundaki
aile yapısına ve İslam medeniyetinden kaynağını alan bir maarif sisteminin mecburiyetine dikkat çeker.
Batı menşeli fikirlerin, ideolojilerin ve yaşam tarzının insanları manen buhrana sürüklediğini, dünyada
değerler yoksunluğunun yaşandığını; bundan çıkış olarak sunulan “Diriliş” ideali ile ‘insan-ı kâmil’e erişmenin arzulandığını söylemek mümkündür.
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Sezai Karakoç’un idealini, davasını, siyasi bakışını, tasavvur ettiği nizamını; onun tasvir-i efkâr-ı nazarından
almak üzere son sözleri merhuma bırakıyoruz:
İslam,

diridir.

Müslümanlar
Yapılması

Diriliği,

kaybedebilmektedir.
gereken

Müslümanların

dirilişini sağlamaktır. Umut, dirilmenin
enerjisidir. Umudunu kaybedenler dirilişi
başaramaz. Bizim davamız, bir diriliş hareketidir. İnsanoğlunun dirilişidir. Kur’an’ı bu gözle okursanız bunu görürsünüz… İnsanoğlu gaflete düşerek
zaman zaman bu bilinci kaybedebilir… Diriliş ile bunun tekrar sağlanması gerekir… Müslümanın tam bir
bilinçle bunu yaşaması gerekir… Kaybetmelerimizin sebebi de bu diriliş bilincinin kaybedilmesindendir…
İnanç ve ibadetler bu dirilişin, diri kalmasını sağlamaktadır… Tefekkür hem düşün ameliyesi hem de geçmişin
iyice irdelenmesidir… Tefekkür yitirilince kazanma yetisi de kaybolmaktadır… İslam ülkelerinin yöneticileri
yetersiz olabilir, yönetemeyebilir, tehlikeyi görmeyebilir… Müslümanlar hür ve bağımsız olmak zorundadır.
Eğer Müslüman, başkasının izniyle ibadetini yapıyorsa Müslüman olmayanlara tabi ise, onların izni ile bunu
yapıyorsa bu makbul değildir. Müslüman yalnızca Allah’a teslim olandır. Ondan başka hiç bir şeye ve kimseye
teslim olamaz… Müslüman fert, hür şekilde sadece Allah’a teslim olmuş olarak yaşar.
Bazıları der ki İslam ölmüş mü ki, İslam’ın dirilişi diyorsunuz? Biz diriliş derken İslam’ın dirilişini kastetmiyoruz. Müslümanların dirilişini ifade ediyoruz; İmam Gazali’nin “İhya-i Ulum’id-Din”i yazması
gibi. Din’in ihyası değil, dini ilimlerin ihyası söz konusudur… Moğollar, Haçlılar; İslam âlemine saldırmıştır.
Büyük katliamlar yapmışlardır. Ama umudu yitirmeyen Müslümanlar sonradan dirilmiştir… Özellikle İslam
âleminin âlimleri, bilginleri, öncüleri, idarecileri asla inancını-umudunu kaybetmemelidir… (Bir misal verir;)
kurt ahıra girmiş, dedem lambayı alıp ahıra gitmiş, kurt lambaya üfürmüş önce lambayı söndürmeye çalışmış.
Ondan sonra saldıracaktır. Kurt, karanlıkta görür ama insan göremez. Aynen bunun gibi Batı geldi önce lambamızı söndürmeye çalıştı. Müslümanlara kolaylıkla saldırmak ve fitne faaliyetleriyle Müslümanları birbirine
kırdırmak istedi. Müslümanların buna karşılık bizim iç işlerimizdir, deyip onlara hiçbir fırsatı vermemeliydi…
Önemli olan Müslümanların şuurlu olması ve bu tuzakların farkında olmalarıdır…
Müslümanlara son zamanlarda iki büyük fırsat doğmuştur. Biri İkinci Dünya Savaşıdır. Batı bu savaşı
yaşarken Müslümanlar bunu değerlendirip tam bağımsız ve birlik kurabilirlerdi. Fakat bilincini, umudunu
kaybettiğinden bunu başaramadı. Kısmen faydası oldu, bazı devletler bağımsızlık kazandı. İkinci fırsat ise
1990’da SSCB’nin yıkılması ve komünizmin çökmesiydi. Bunu fırsata çevirip özellikle Orta Asya Türkî Cumhuriyetler birleşmeliydi. Demek diyorlar ki Rusya tekrar toparlansın gelsin bizi yutsun!… Şimdi diyorum ki
yine umutsuz bir durum var. Her devlet kendisini bir yere dayandırmaya çalışıyor. Mesela İran kendisini Çin
ve Rusya’ya; Arabistan Amerika’ya; biz Avrupa-Amerika’ya dayandırıyoruz. Burada hiçbir umut yoktur. Biz
kimseye düşman değiliz… Biz tüm insanlığın iyiliğini istiyoruz… Ama her tür haksızlığa, zulme karşıyız… Biz
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kendi İslam birliğimizi kurmalıyız… Aksi halde yarın büyük bir savaş daha yaşanırsa Müslümanlar arada yine
ezilecektir… Zülkarneyn misalini vererek doğu-batı şer kuvvetlerin coğrafik olarak arasında yer alan İslam
âlemi buna set olmalıdır. Dünya düzenini dizayn edebilmelidir…
Büyük sıkıntılarımızdan biri de başımızda bulunan yöneticilerdedir. Çünkü onlar ya batının/düşmanın
adamlarıdır ya da onlar tarafından seçilip oraya oturtulmuşlardır ama onlar seçilmiş olduklarını da bilmiyordur… O halde ağır sorumluluk aydınlara, âlimlere düşmektedir… Halkları, bunların bilinçlendirmesi gerekir… Bu, diriliş hareketidir… Müslümanlar; bir “İslam Milleti”dir, “İslam Toplumu”dur, “İslam Ülkesi”dir,
“İslam Medeniyeti”dir. Bizim tek medeniyetimiz vardır, o da İslam medeniyetidir. Yazısı birdir. Kur’an yazısı.
Bir yazı kullanılacaksa benim yazım kullanılacak. Neden biz başkasının yazısını kullanalım. Bunlardan kopuk
olan bir hareket, İslam hareketi değildir.38
Benim ülkemin yedi iklimi var, çok dilleri var ama benim ülkem tektir: adı İslam ülkesi’dir. Bu ülkenin
de tek devleti olacaktır. Türkçe, Kürtçe, Arnavutça, Boşnakça, Arapça vs tüm diller, bizimdir. Ama herkesin
bir ana dili olur. Müslümanları diller üzerinden algı yönetimleriyle ayrıştırdılar. Böyle olmalı ki kendisini
düşmandan koruyabilsin aksi halde işgallere uğramaya devam eder. Bunun dışında Müslümanlar için bir
çözümleme söz konusu değildir. (Siyasal manada sunduğu devlet modeli;) birleşmiş İslam devleti kurmalıyız.
Bu, ordusu tek olan, savunması, ekonomisi tek olan, dışa bağlı olmayan tek bir devlettir. Kendi içinde özerk
olabilirler. Federatif, konfederasyon ne derse dersin ama birlik içinde olunmalıdır. Bana bu zor değil midir?
diyorlar. Ben de diyorum ki, zorluğu - kolaylığı düşünme keyfiyeti yoktur. Başka seçeneğiniz var mı? Hem
dünya hem ahireti kazandıracak bir alternatifiniz var mı? Yoktur. Hayatta kolay ne var. Hayat zaten zordur.
Kölelik, esaret kolay mı, eğer bu kolaysa o zaman buna katlanın! 39
Sen şairsin, neden siyasete giriyorsun, neden siyasete karışıyorsun? diyorlar. Bunu diyenler bizi anlamamıştır. Harun Reşid, Kanuni zamanında yaşasaydım dedikleri belki olabilirdi. Bana düşen neyse onu
yapardım. Ama bunların hepsi alabora olmuştur. Bugünün sorumlulukları değişmiştir. Ya birlikte olmalıyız ya
da birlikte hareket edilmiyorsa diğerine karışılmamalı. Belki siyaseti siz yanlış yapıyorsunuz?
Müslümanlar; “İslam Milleti”, “İslam Toplumu”, “İslam Ülkesi”, “İslam Medeniyeti”dir. Bunlardan
asla taviz vermeyin, hiç kimse ile pazarlık konusu yapmayın!
Müslümanlar, hazırlıklı olmalıdır; doğacak her güne ve her fırsata. Hazır olmadıktan sonra fırsatlar
doğsa neye yarar?40

38 https://www.youtube.com/watch?v=0U9wOiNjq7s (20.10.2021)
39 https://www.youtube.com/watch?v=MqLUEgUdDhM (20.10.2021)
40 https://www.youtube.com/watch?v=kGGwWlLayPI (20.10.2021)
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