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ÖZET 

Geçmişin Marksist, 1982 sonrasının Müslüman Fransız düşünürü Roger Garaudy, 

1913'te Fransa’nın Marsilya şehrinde doğdu. Ordu personeli, Komünist politbüro üyesi, 

öğretim üyesi, parti başkan vekili ve senatör olarak görev yaptı. Akademik çalışma alanı 

felsefe olup kitapları ve makaleleri siyaset teorisi ve felsefesi üzerinedir.  

Roger Garaudy, Batı’da doğup büyüdü. Yaşam felsefesi Marksizm’le şekillendi. 

Fransa’da Marksist yapılanma içinde etkin ve öncü bir rol üstlendi. İdama mahkum edildi. 

Kurşuna dizileceği esnada Müslüman Cezayirli askerlerin savunmasız birine silah sıkmayı 

reddetmesi onu ölümün eşiğinden aldı ve bu olay Roger Garaudy’e maddeci bir bakıştan 

manevi bir bakışa giden yolu açtı.  

Roger Garaudy, Batı toplumu içinde yetişti. Yüzyıla bir kala 2012’de vefat eden 

Garaudy, Batı medeniyetini içten biri olarak iyi gözlemledi. 19. ve 20. yüzyılın  ileri düşünce 

sistemlerini ve felsefik yaklaşımlarını araştırdı ve uzun yıllar yaşamı bu çerçevede şekillendi. 

Marksist düşüncenin fikirsel ve eylemsel anlamda güçlü bir sembolü iken İslam’la tanıştı. 

Garaudy, İslam’a içten bağlandı ve İslam düşünce sistemini çabuk özümsedi; çünkü o Batı 

medeniyeti ve düşünce sistemini çok iyi biliyordu. Bin yılı aşkın bir zamandır İslam’ın her 

saldırı, tazyik ve düşmanlığa rağmen orijinalliğini koruması, deforme olmaması, ‘madde ve 

mana dengesi’, hak ve adalet vurgusu Garaudy’nin Müslüman olmasında etkili donelerdi.   

Garaudy, Batı düşünce dünyası ve pratiğini “Demir kafes” olarak niteliyordu. Garaudy 

hakikati arama sürecinde yaşadığı ve doğru bildiği bu “Demir kafes”in aslında insan aklını ve 

ruhunu nasıl sıktığını, tektipleştirdiğini yaşadı ve gördü. 

Bu makale, Roger Garaudy’nin bu sıradışı hayatını ve yaşam felsefesini anlatmayı 

amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Marksizm, Din, İdeoloji, Madde, Batı ve İslam 
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GİRİŞ 

Batı ve Doğu serüvenini bir Batılı olarak yaşayan Roger Garaudy, hayatın asıl 

mecrasının aşkı bulmak olduğunu şu cümleleri ile dile getirir: 

“Batı’dan, ‘güneşin battığı ülke’den geliyorum ama onun Doğu’da doğasına uygun 

olarak doğduğunu görmüş değilim. Allah’tan korkmak, cezalarından korkmak değildir; O’nu 

hoşnutsuz etmekten korkmaktır. Ve buna aşk denir.”
1
 

Roger Garaudy, Marksizm, komünizm ve sosyalizm gibi eklentilerin ağırlığını 

hissettirdiği bir zaman diliminde yaşayan bir düşünce adamı ve felsefe alimidir. Çağımızın 

bilgisel ve felsefik alanda çok yönlü olan bu düşünce adamı, fikir anaforları içinde ilmi ve 

düşünsel bir derinlik yaşamış; nihayetinde bir Müslüman olarak İslam’ı seçmiştir. Garaudy, 

hem felsefi  ve dini görüşleri hem de aksiyoner düşünce yapısıyla birçok akademik çalışmaya 

konu olmuştur.  

Batı’da, Batı düşünce ikliminde ve Batılı felsefenin atmosferinde yetişen Garaudy’in 

Müslüman olması, İslâm’ı Batı’nın idrakine sunması yönüyle önemlidir. Garaudy, 

Marksizm’i fikirsel bağlamda yeniden tanımlayacak ve inşa edebilecek felsefi bir birikime 

sahip olduğu gibi Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve özellikle Hristiyanlık hakkında da çok 

geniş bir bilgiye sahiptir. Ömrünün büyük kısmını Marksist fikirleri savunmak ve bu fikirlere 

öncülük etmekle geçiren, aynı zamanda manevi bir arayış içinde olan Garaudy, İslam’ı tanıyıp 

seçtikten sonra eski kabullerine sırt çevirmemiştir. O, çağdaş fikirlerin ve arkaik dinlerin 

anaforundan geçerek İslam’ı kabul etmiştir. Böyle bir kabul, tamamen iradeli ve kendi 

tercihidir. Garaudy, önceki fikirsel doğrularını yitik hikmetler kapsamında İslam düşüncesi 

bütünlüğü içinde değerlendirmiştir. Bu yaklaşımını şu sözleriyle vurgular: 

“Ben İslâm’a bir kolumun altında Kitâb-ı Mukaddes, ötekinin altında Marks’ın 

Kapital’i ile geldim. İkisini de bırakmamaya kararlıyım.”
2
 

Garaudy, düşünceleri kadar eylemleriyle de öne çıkar. O, uzun ve yorucu bir düşünme, 

araştırma ve diyalog sürecinden sonra İslam’ın da içinde bulunduğu inançlar, felsefeler ve 

fikirler arasında kendine özgü bir sentez oluşturmaya çabalar. Akıl ve duygu yönüyle güçlü 

olan Garaudy vicdani bir doyuma ulaşmak arzusundadır. Geniş çerçeveli bir diyalog fikrini 

                                                           
*
İbrahin Dağılma, Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi.  

1
 Mustafa ÖZTÜRK, “Kur’an’ın Aktüel Değeri -Roger Garaudy’in Kur’an Tasavvuru Üzerine-”, Usûl, 2 

(2004/2), 77 - 101. 
2
 Roger Garaudy, Hâtıralar, (çev. İbrahim Demirci-İshak Yetiş), Hece Yayınları, Ankara 2004, s. 303. 
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öne sürer. Bu sebeple Batı ve Türkiye’de çeşitli tartışmalara yol açar. Kendine özgü bir sentez 

diyebileceğimiz bir bakış açısı oluşturan Garaudy’nin hem olumlanacak hem de eleştirilecek 

yönleri vardır.    

Roger Garaudy, bir Batılı gibi düşünüp yaşadığı dönemde fikirleri ile el üstünde tutulur. 

Fransa Marksistleri için idol olarak görülür; ama ne zamanki İslam’ı seçip Filistin halkının 

haklarını İsrail’e karşı savunmaya başlar, o zaman konjoktür onun aleyhine işler. Birçoğu 

İsrail yanlısı sermayenin elinde olan Batılı basın-yayın organları ve büyük yayınevlerince 

dışlanır. Düne kadar onu el üstünde tutan basın ondan tek kelime, tek satır ve tek cümle 

bahsetmez olur. 

Biz de bu satırlarda, Müslüman olduğu ve siyonizmin soykırım yalanını deşifre ettiği 

için Batı’nın kendisine ambargo uyguladığı, Marksizm’den İslam’a doğru yalnız bir yolcu 

gibi gördüğümüz Roger Garaudy’yi anlatacağız.  

ROGER GARAUDY  

1982 yılında 2 Temmuz günü haber ajanslarından bir haber yayılır. Batının sanat, 

edebiyat ve siyaset çevreleri; Kremlin ve Paris şu haberle sarsılır:  

“Roger Garaudy İslam’ı seçti!”  

Çağdaş Batı, Fransa’daki Marksist ve Komünistlerin en büyük akıl hocasını 

kaybetmiştir. Batının bilim, siyaset, sanat ve felsefe dünyası Garaudy’yi çok iyi tanıyordu. 

Son yıllarda  Marksizm, Batı’da onun kalemi ve aksiyonerliğiyle yayılmıştı. Nihai tercihini 

İslam’dan yana yapan bu arayış insanı o gün İslam’ı diğer din ve ideolojilere kıyaslarken 

şunları söylüyordu:  

“…İslâm, çağları arkasından sürükleyen bir dindir. Diğer dinler ise, çağların 

arkasında sürüklendi. Yâni, İslâm dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu. Reforma tâbi 

tutuldu. Mukaddes kitaplar zamana göre tahrif edildi, değiştirildi. Kur’ân-ı Kerîm ise 

indirildiği günden beri her zamana hükmetti. O, zamanı değil, zaman onu izledi. Zaman 

yaşlandıkça o gençleşti. Bu, çağlar üstü bir olaydır. Bugüne kadar bunca savaşların bıraktığı 

korkunç, sosyal, siyâsî ve ekonomik sarsıntılardan daha büyük bir olaydır. İslâm 
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materyalizme de pozitivistlerin görüşüne de egzistansiyalistlere de hâkimdir. Fakat bunlardan 

hiçbiri, İslâm’a hâkim değildir…”
3
 

Bu sözlerin sahibi Roger Garaudy, 17 Temmuz 1913’te Marsilya’da dünyaya gözlerini 

açar. Çocukluğu, herhangi bir dinden yana tercihini yapmamış Fransız ve Mağripli karışımı 

yoksul bir anne babanın yanında geçer. Babası bir ateisttir, annesi her ne kadar dini konulara 

karşı duyarlılık gösterse de Garaudy, bu dönemde büyük çelişkiler yaşar ve çocukluğundan 

beri madde ve mana arasında gel gitler yaşar: 

“…Bu dönüş
4
 bir sevinç falan getirmiyor. Çünkü babam, bir anlam veremediğim çok 

fazla acıdan dolayı asabi. Annem bizi aç bırakmamak için günlük savaşına başlıyor. Bu 

yoksulluk, soframızı ve binlerce başka sofrayı kemiriyor. Gazeteler ona enflasyon diyorlar. 

Anlamadığımız ama bizi korkutan bir hastalığın veya bir kâbusun adı bu enflasyon. Evin 

duvarları arkasında başka bir savaşın yankılarını işitiyoruz. Bir yandan sıkıntı ve feryatlar, 

öte yandan üniformalar ve silah sesleri. Tarih kitaplarında bunlardan bahsedilirken, '1920 

grevleri' deniyor. Yedi yaşımdayım ve tüylerim diken diken… Bunlardan korkmak mı yoksa 

umutlanmak mı gerekiyor diye bilmek için babamın yüzüne bakıyorum. Babam hiçbir şey 

demiyor. Daha sonra on yaşıma geldiğimde, 'enflasyon' bütün meyvelerini veriyor: ortalıkta 

dişlerini gıcırdatan, iflas etmiş eski zenginler; eğlence ve sefahatle kokuşan yeni zenginler ve 

yumruklarını sıkan ebedi yoksullar. Bize anlattıklarına göre, 1917'de Avrupa'nın doğusunda 

aç bir canavar dünyaya gelmiş; küçük çocukları yiyormuş. Her sokakta dişleri arasında 

bıçağıyla bir adamı gösteren afişler bizi dehşete düşürüyor. Gazeteler güneyde de ürkütücü 

şeylerin olduğunu yazıyor..."
5
  

‘Mutlak bir hakikatin’ peşinde olan Garaudy, on dört yaşında Hıristiyanlığı kabul eder; 

çünkü o, daha bu yaşlarda ‘hayatının bir anlamı olması’ gerektiğini düşünür. Öğrenciliği 

sırasında Komünizmi yoksullara sahip çıkan bir sistem olarak görür. Genç Garaudy, fikir 

dünyasında Kierkegaard ile Marx arasında gidip gelir. O, bu git gelleri yaşarken aynı zamanda 

‘imanın yüceliğini uzaktan uzağa sezdiğini’
6
 de dile getirir. 

Protestan bir militan olmasına rağmen 20 yaşındayken Fransız Komünist Partisi'ne 

girerek dünyayı daha güzel ve daha âdil bir yer yapmak için çalışmaya başladığında aklında 

tek bir şey vardır; kapitalizmin ağır tahakkümü altında ezilen insanlara umut ışığı olabilmek! 

                                                           
3
 Gündüz Ziya, “Roger Garaudy Ve Yobazlıklar”, http://www.akasyam.com/kose-yazisi/1690/roger-garaudy-ve-

yobazliklar.html, Erişim: 12.06.2019 
4
 Babasının I. Dünya Savaşı esnasında cepheden sakat olarak dönüşü 

5
 Garaudy Roger, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum Hatıralar, (Çeviren: Cemal Aydın) Türk Edebiyat Vakfı 

Yayınları, İstanbul 2005, s. 25. 
6
 A.g.e., s. 35-45. 

http://www.akasyam.com/kose-yazisi/1690/roger-garaudy-ve-yobazliklar.html
http://www.akasyam.com/kose-yazisi/1690/roger-garaudy-ve-yobazliklar.html
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Eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde yeni bir dünya inşa etme fikrine inandığı için komünist 

saflardadır, ilerleyen yıllarda "Beni komünist yapan ne ise Müslüman yapan da odur!" 

sözleriyle hatırlanacaktır zaten.
7
 

Roger Garaudy, 20’li yaşlarında komünizmi bir hayat felsefesi olarak kabul eder ve 

1933’te Komünist Partisi’nin gençlik kollarına katılır. O, dünyayı daha güzel ve adil bir yer 

yapmak ve kapitalist çarkların arasında ezilen halklara bir umut olabilmek için Komünist Parti 

saflarına katılır. 35 yıl boyunca bu partinin her kademesinde militan ve yönetici olarak çalışır. 

Kendisi bunu şu sözleriyle dile getirir:  

“Komünist Parti’deki 35 senelik militanlığım ve yönetim görevimden sonra bile, her 

zaman sadık kaldım. 1968’den itibaren ‘Sovyetler Birliği sosyalist bir ülke değildir.’ demeye 

başladığım için 1970’te Komünist Parti’den ihraç edildim.”
8
 

Protestan bir çocuk, Komünist bir militan ve Müslüman bir münzevi Garaudy hayatının 

her döneminde ‘Eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde yepyeni bir dünya inşa etmek’ fikrine 

inanmış ve bunu insan olabilme felsefesinin temel dinamiği yapmıştır.  

İlk orta ve yüksek tahsilden sonra felsefe agrejesi(öğretim görevlisi) olur. Marksist 

fikirlerin etkisinde kalarak Marksizm’in önemli bir teorisyeni, öncüsü ve aktivisti olur. 

Eserleri, konferansları ve eylemleriyle kısa sürede ünlenir ve Komünist Parti’de yükselir.
9
  

Garaudy, II. Dünya Savaşı sırasında Fransız ordusunda bir askerdir. Bu savaşta 

gösterdiği kahramanlıklardan ötürü kendisine şükran madalyası verilir. Fransız hükümeti, bu 

savaş esnasında Hitler’le bir anlaşma yapar. Bu anlaşma, Garaudy’e çok ağır gelir ve bu 

anlaşmayı savaş esnasında kışlada protesto eder ve bununla ilgili bildiriler hazırlayıp dağıtır. 

Savaş esnasında böyle bir tavır, tehlikeli ve sakıncalı bulunur. 1940 Eylül'ünde Mareşal 

Petain, onu gizli örgüt kurma suçlamasıyla Fransız sömürgesi adına tutuklar.  Cezayir’e 

sürgün kampına gönderir.  

Garaudy, Celfa bölgesinde bir askeri toplama kampında otuz üç ay hapis kalır. Burada 

bir ayaklanmaya elebaşılık yapma iddiasıyla yargılanır ve kurşuna dizilmek istenir.
10

 Her şey 

hazırlanır, idam mangası yerini alır. Garaudy ve komünist arkadaşları tam bir adanmışlık ve 

teslimiyet içinde ölüm marşları söyleyerek ölümü beklerler. Ateş emri verilir. İşte tam o 

sırada beklenmedik bir şey olur. Roger Garaudy, kurşuna dizilmek üzereyken ateş etmeyi 

reddeden ve komutanın “Ateş!” emrine uymayan Cezayirli askerler sayesinde kurtulur. Bu 

                                                           
7
 Adıgüzel Güven, “Cesur ve yalnız; Roje Garodi”, Lacivert e-dergi, Sayı: 34, Nisan 2017, Erişim: 20.06.2019. 

8
 Garaudy Roger, İsrail Mitler ve Terör, (Çeviren: Cemal Aydın) Pınar Yayınları, İstanbul 2012, s. 13. 

9
 Aydın Cemal, “Roger Garaudy”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 2016, s. 463-466. 

10
 A.g.e. 
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gelişme karşısında hem komutan hem de Garaudy şaşkındır. Askerlerin bu tavrı, Garaudy’nin 

yıllarca gönlünde beslediği ve peşinden koştuğu bir hakikate bağlılık kaynaklıdır. Bir asker, 

suçlu addedilen birini komutanının emrine rağmen niçin vurmayı reddeder? Sorular içinde 

geçen bir bekleyiş kısa sürede biter. Komutan Petain’in askerlere; “Niçin ateş etmediniz?” 

sorusuna askerler adına bir çavuşun “Bir Müslüman savaşçı için, silahsız birine ateş etmek 

şerefsizliktir!” cevabını vermesi Garaudy’i yeni bir mecrayla karşı karşıya getirir. Bu mecra, 

İslâm dininden başkası değildir. Garaudy, bu manzarayı şöyle anlatır: 

“İnsan, sebebini ve yalnız olmadığını bildiği zaman, yirmi sekiz yaşında da olsa, 

kurşuna dizilmek zor değil. Mutlu bir hatıra, sadece sonu mutlu bittiği için değil. Fakat bütün 

hayatıma yeni bir renk kattığı için ... Artık hayatla, ama yaşanılan aşkınlığın tecrübesinden 

sonraki başka bir hayatla buluşmalar. O an bende, bende olandan daha fazla bir şey var 

olmuştu. Beni bir daha terketmeyecek olan bir şey veya biri. İlkin, bizim gözümüzde, bizi 

vurmayı böylesine mucizevi bir şekilde reddeden o kimselerle yeni bir insani ilişki kuruluyor. 

Halbuki bir mucize değilmiş. Onların bu davranışını, birkaç gün sonra, Cezayirli bir assubay 

bize alelade bir şeymiş gibi izah ettiği zaman anlıyoruz. Bize ateş etmeyen askerler, İslam 

dininin mensuplarıymış… Böylesine düşman bir ortamda hayatta kalabilmek, Allah'ın 

davetine gönüllü olarak uyan ve koşan, gün be gün yenilenen bir imanın eseridir. Bir tür asil 

yaşama tarzı...”
11

  

 Bu sözler, düşünsel bir değişimi ve kalbi bir dönüşümü hissettirse de mecra 

değiştirmek Garaudy için henüz erkendir. O, komünist fikirleri savunmaya devam eder ve 

1945’te Fransız Komünist Parti Merkez Komite üyeliğine getirilir. Her iki Kurucu Meclis’te 

de (1945-1951) Tarn Milletvekili olarak vazife yapar. Garaudy, 1952 yılında Sorbonne 

Üniversitesi’den edebiyat dalında, 1954’te de SSCB Bilimler Akademisi’nden Maddeci Bilgi 

Teorisi (Théorie Matérialiste de la Connaissance) adlı doktora teziyle bilim dalında doktor 

unvanı alır.  

Garaudy, Marksist estetik ve Marksizm üzerine yazdıklarıyla artık bu felsefenin öncü 

bir düşünürü olur. Fransa’da komünist sistemin ateşli savunucusu olan Garaudy üniversiteden 

siyâset kürsülerine kadar Fransızlara ve Batı dünyâsına Marksizm’i anlatır. Bu dönemde Ona 

göre ‘İnsanların kurtuluşu yoksul ve zengin arasındaki sınıf farkını yok eden, insanların 

eşitliğini  kabul eden Marksist bir hayat tarzından başkası değildir.’ Fransız komünistleri onu 

ideolojik bağlamda Marksizm’in idolü sayarlar.  Marksist felsefe adına, Komünist ideoloji 

adına nerede bir miting, konferans veya seminer varsa orada Garaudy boy gösterir. 

                                                           
11

 Garaudy Roger, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum Hatıralar, s. 67. 
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Komünistler, ona olan güvenini şu sözlerle ifade ederler; “Karl Marks’ın bütün eserleri 

kaybolsa Garaudy onları yeniden yazabilir.”
12

 Gençlik yıllarında ruhi arayışının ilk basamağı 

olan Katoliklik ve Hıristiyanlığa karşı kalemi ve konuşmalarıyla karşı koyar ve bir mücadele 

pratiği geliştirir. 

Roger Garaudy, 60’lı yıllarda çok faaldir. O bu dönemde Fransız Parlamentosu’nda 

milletvekili, Millet Meclisi Başkan Yardımcısı, Milli Eğitim Komisyonu Üyesi, Senatör ve 

Ferrand ve Poitiers Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapar. Fransız Komünist 

Partisi siyâsî büro üyesi seçilir ve büro şefi olur. Marksizm üzerine yazdığı kitaplarla bütün 

dünyada kendisinden söz ettirir. Bir müddet Marksist İnceleme ve Araştırmalar Merkezi’nde 

müdürlük yapar. Bu vazifesi sırasında Hristiyanlarla diyaloğu başlatır. Aforozdan 

Diyaloğa(1965), Yirminci Yüzyıl Marksçılığı(1966) adlı eserler bu çerçevede yazılan 

eserlerindendir.
13

  

Roger Garaudy; Kafka, Aragon ya da Saint-John Perse gibi bilinen düşünürler hakkında 

araştırma ve inceleme yazıları yazar. Fidel Castro, Stalin, Jean-Paul Sartre, Bachelard, 

Picasso, Chagall ve Pablo Neruda gibi pek çok devlet adamı, felsefeci ve sanatçıyla yüz yüze 

görüşür, onlarla fikri mülahazalar çerçevesinde tartışırdı. Bu kişilerin tamamına yakını siyasi, 

dini ve estetik planda 20. yüzyılın oluşumuna katkıda bulunan kişilerdir. Garaudy, bu 

yazışma, görüşme ve tartışmalarını daha sonra Şahitlerim adıyla kitaplaştırır. Garaudy'ye 

gönderilen mektuplar, 20. ve 21. yüzyılı ideolojik bağlamda tanıma adına önemli belgelerdir. 

Birçoğu kişiye özel olan bu mektuplarda Romain Rolland, diyalog ve iman; Sartre, 

Marksizm-varoluşçuluk ilişkileri; Levy-Strauss, Marksizm ve yapısalcılık konularını öne 

çıkarır.
14

 Yazışmalar, mektuplar ve tartışmalar Garaudy hakkında hep şu noktayı sabitliyor: 

Garaudy'nin hayatın anlamını arayış çizgisinde ve yarınlara dair umut dolu beklentisinde hep 

istikrar olmuştur; çünkü hayaller içinde yalanlara sarılıp hayata devam etmeye ve hiçbir şey 

olmamış gibi davranmaya karşıdır. Eksik veya yanlış bir şeyle karşılaştığında genellikle 

“Hayır! Bu böyle olmamalı!” diyebilmiştir.   

1950’li-1960’lı yılların gençliği için idol olan ve yazdığı eserlerle gençleri bunalıma 

sürükleyerek Avrupa’da kendisini okuyan birçok gencin intiharına sebep olan Jean-Paul 

                                                           
12

 Özfatura İlhan, “Komünist militandan Müslüman aydına Roger Garaudy”, Türkiye Gazetesi, 30.08.2003. 
13

 Aydın Cemal, “Roger Garaudy”, TDV İslam Ansiklopedisi, s. 463-466. 
14

 Garaudy Roger, Şahitliklerim, (Çeviren: Cemal Aydın) Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul 2015. 
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Sartre
15

 ile yaptığı tartışmalar kayda değerdir. Roger Garaudy, Sartre’a meydan okur, Sartre 

de ona olumlu cevap verir ve tartışma yapmayı kabul eder. İki düşünür, günlerce bu 

tartışmaya hazırlanır. Tartışma, Fransa’nın entelektüel kesimi ve üniversite gençliğinin hazır 

olduğu bir salonda yapılır. Dinleyiciler, salona sığmayınca sokakları dolduran dinleyici kitlesi 

bu tartışmayı hoparlörlerden dinler. Tarih, Marksist ve Materyalist felsefesinin bu iki 

öncüsünün tartışmasını 7 Aralık 1961 olarak kaydeder. "Marksizm ve Varoluşçuluk" konusu 

ekseninde ‘Tabiatın bir diyalektiği var mıdır?’ Garaudy, Sartre’ı kendi tezleriyle alteder ve bu 

münazaradan kazanan olarak ayrılır. Simone de Beauvoir
16

, bu neticeyle deliye döner ve 

hırsını Sartre’den şu cümlelerle çıkarır: 

“Ben sana bu tartışmaya girme, bu adamla münazaraya oturma dememiş miydim? Bak 

işte, oyuna geldin! Halkın önünde yenik düştün!’
17

  

Marksist ilkeler açısından ‘eşitlik ve adaleti’ ciddi anlamda önceleyen bir pratik 

geliştiren Garaudy, yönetsel olarak zirvede olduğu bu dönemde Komünist Parti’yle görüş 

ayrılığı yaşar. Bu görüş ayrılıkları zamanla sert bir muhalefete dönüşür. Garaudy, partiye 

yönelik yaptığı eleştirilerin dikkate alınmadığını görünce partiden fiilen kopar ve bir süre 

sonra Fransız Komünist Partisi’nden atılır. Garaudy’i bu noktaya getiren gelişme ve sebep 

önemlidir: 

Roger Garaudy, kendini ve hayatın anlamını bulmaya çalıştığı her dönemde ilkeli 

olmayı bir prensip sayar. 1968 Çekoslovakya olaylarında SSCB bu ülkeye müdahil olur. 

Varşova Paktı üyeleri, Sovyetlerin bu askeri müdahalesini onaylamazlar; fakat Fransız 

Komünist Partisi, bu müdahaleyi doğru bulur ve destekler. Garaudy, hem Sovyetlerin 

Çekoslavakya’ya müdahalesini hem de Fransız Komünist Partisi’nin bu tavrını yanlış bulur; 

Komünist Parti’yi Stalinci metodlara başvurmakla suçlar. Garaudy, bu esnada gezi amaçlı 

Sovyetlerde bulunmaktadır. Bu gelişme üzerine buradaki gezisini yarıda keser ve Fransa’ya 

geri döner.  

Yoksullar, varoşlar ve ezilmişler üzerinden bir ‘eşitlik’ ilkesi üzerine makam ve imkan 

edinen Komünist yöneticiler aslında reel eleştirilere hiçbir zaman açık değiller. Garaudy’nin 

bu eleştirisi onlar açısından kabul edilemezdi. Garaudy, bir tabuyu yıkmak ve aşmak isterken 

çağdaş ideolojik ilahlar eliyle kurban seçilir. Garaudy, tek başına kalsa da doğru bildiğini 

                                                           
15

 Jean-Paul Sartre, Fransız yazar ve düşünür. Felsefi içerikli romanlarının yanı sıra her yönüyle kendine özgü 

olarak geliştirdiği Varoluşçu felsefesiyle bilinen biri. Varoluşçu Marksizm şekillendirmesi ve siyasetteki 

etkinlikleriyle 20. yüzyıl'ı düşünceleriyle etkilemiştir. 
16

 Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre’ın nikahsız eşidir. 
17

 Garaudy Roger, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum Hatıralar, s. 176-177. 
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haykırır. Bir nevi ‘Donkişotluğu’ kendine rehber edinir.
18

“Bir başka ülkeye zulmeden 

sosyalist midir? Defolun!” cümlesiyle biten bir bildiriye imza atar. Bu cümle üzerine Fransız 

Komünist Partisi’yle neredeyse pamuk ipliğine bağlı olan ilişkilerini tümden koparır. Şubat 

1970’te Fransız Komünist Parti kongresinde bir konuşma yapar. Aslında bu konuşma bir veda 

konuşmasıdır:  

“Bu kürsüde son defa öfkeyle değil, hüzünle konuşurken, şunu ifade etmek gereğini 

duyuyorum: Sorunları ortaya koyanlardan bazıları uzaklaştırılsalar bile, bu sorunlar, hayatın 

akışı içinde ortaya çıkmaya devam edeceklerdir.”
19

 

Yazıları ve konuşmalarıyla Komünizme yüzbinler kazandıran, Marksist felsefenin önde 

gelen teorisyenlerinden olan Garaudy Şubat 1970’te FKP siyâsî bürosundan ve Mayıs 1970’te 

de parti üyeliğinden atılır. Komünist Parti’den atılan Garaudy kendini bir kuyuya düşmüş gibi 

hisseder ve mana arayışının üçüncü aşamasına kapı aralanır. Bazı güzel tevafuklar ona ilk 

defa düşünsel kabuklarını ciddi manada kırma imkanı verir. Önce Afrika’yı tanımaya çalışır. 

Garaudy, komünist ve Marksist ilkeleri yeniden oluşturacak entelektüel bir bilgiye sahip olsa 

da  işin hakikati o, o güne kadar Hristiyan Batı kültürü dışında ciddi manada başka bir kültür 

tanımamıştır. O, bu tarihten itibaren Marksizm ve Hristiyanlık sentezinde bir dünya görüşü 

inşa etme çabasındadır. Araştırmalarını ‘Sömürgeci Batı ve Komünizm Çıkmazı’ konuları 

üzerine yoğunlaştırır.
20

 O, bunu hatıralarında şöyle anlatır: 

“O ana kadar yalnızca Avrupalıydım. Sadece doğum yeri olarak değil, kültür olarak da, 

yaşama tarzı olarak da. Bu maske bana hayatımın bir bilançosunu çıkarmamı ihtar ediyor. 

Felsefe profesörü olarak, bütün meslek hayatımı batılı olmayan düşünceyi tanımadan 

geçirmekte olduğumu fark ettim. Nitekim Çin, Hint, İslam felsefelerini, Afrikalılar’ın veya 

Amerika’nın yerlilerinin dünya görüşlerini hiç mi hiç bilmiyorum.”
21

 

Garaudy, Hristiyanlıkla sosyalizmin ortak noktalarını araştırıp yazmaya çalışır ve bu 

geniş kitlelerin ilgisini çeker.
22

 Medeniyetler arası bir diyalog oluşturabilmek için 

UNESCO’nun desteğiyle akademik bir enstitü kurar. Garaudy, bu dönemde üniversitedeki 

profesörlüğüne geri döner. Emekliye ayrılınca telif çalışmalarına hız verir. Bu dönemde her 

biri dünya çapında akis bulan “Ertelenen Özgürlük (Liberdé en Sursis), Marksçılar ve 

Hristiyanlar Karşı Karşıya (Marxistes et Chrétienes Kace á Kace), Sosyalizmin Büyük 

                                                           
18

 A.g.e, s. 25. 
19

 A.g.e, s. 233. 
20

 Özfatura, a.g.k. 
21

 Garaudy Roger, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum Hatıralar, s. 245-246. 
22

 Roger Garaudy, https://www.biyografi.net, Erişim: 13.06.2019 

https://www.biyografi.net/
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Dönemeci (Le Grand Tournant du Socialisme), İşte Gerçekler (Toute la Vérité), Erkek 

Sözü(Parole d’homme), Umut Projesi (Projet Espérance), Yaşayanlara Çağrı (Appel aux 

Vivants) ve Kadının Yükselişi İçin (Pour l’avénement de la Femme) adlı kitaplarını yazar.
23

 

Birçok ülkede konferanslar verir, panel ve ilmi münazaralara katılır. Uluslararası siyaset ve 

yanlış yaklaşımlar konularında sık sık bildiriler hazırlar ve bu bildirileri basın aracılığıyla 

kamuoyuna duyurur.
24

  

Roger Garaudy’nin hayatın anlamına dair arayışı limandan limana sürer ve ruhundaki 

fırtınalar bir türlü dinmez. Bu arayışlar onu 1982 yılında kelime-i şahadet getirerek Müslüman 

olmaya kadar götürür. 1973’te Afrika gezisi verimli ve olumlu geçer. Oradan yepyeni bir 

insan olarak döner. Ve bunu şu cümlelerle ifade eder:  

“Beşeri sanat ile ilahi sanat ve onun dili olan tabiat sanatı arasındaki ilişki bana hiçbir 

zaman bu denli canlı görünmemişti. Günün yüzü, bir sanat eseridir, aynen bir heykel gibi; 

sabahın çıplak yüzü, bir tecellidir, tıpkı bir yasemin gibi. 

Beşeri sanat bana Allah'ın yaratılmışlardaki işaretlerini okumayı öğretti. Büyülü bir 

alemde yaşadım; orada nesneler, duyularımızın her biri aracılığıyla, kutsal bir kitabın 

kelimelerine dönüşüyor. Dili, Allah'ın bizimle konuştuğu bir lisan oluyor... Görünüşten 

görüntüye, tezahürden tecelliye geçiliyor... Her şeyin bir anlam ve bir mesaj olup çıktığı bu 

teatide,hayatımız artık ferdin hayatı değil, aksine hayatın bütünü oluyor...”
25

 

Garaudy, senelerce yaptığı araştırma, inceleme ve karşılaştırmadan sonra 8 Nisan 1983 

günü Libya’nın Bingâzi Karyünes Üniversitesinin konferans salonunda İslâmiyeti kabul 

ettiğini açıklar. Roger Garaudy’in Müslüman oluşu haberi Batının sanat, edebiyat ve siyâset 

çevrelerinde büyük bir şaşkınlığa yol açar. Bir zamanlar, Komünizm ve Marksizm’in fikir 

danışmanı olan Garaudy’ın İslam’ı bir hayat düsturu olarak kabul etmesi Kremlin’deki 

iktidarı sarsar.
26

 Garaudy, Müslüman olmaya sevk eden başlıca etkenleri şunlardır: 

- İslam’ın hem dünyaya hem ahirete dönük güçlü söylemleri, 

- İslam’ın hem maddeye hem manaya hükmetmesi, 

- İlim ve çalışmanın her halükarda önemsenmesi ve teşvik edilmesi, 

- İslam’ın hayatı imanla anlamlı kılması ve güven toplumu inşa etmesi, 

- İslam’ın kendinden önceki vahiy ve peygamberleri kabul eden cihanşumûllüğü, 

                                                           
23

 Öztürk, a.g.e. 
24

 Acıyan Muhammed, “Vahşi Batı ve Roger Garaudy -1”, Konya Yeni Gün Gazetesi, 09 Eylül 2015 tarihli yazı. 
25

 Garaudy Roger, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum Hatıralar, s. 255-256. 
26

 Süveydi Abdullah, Hak Sözün Vesikaları, Hakikat Kitabevi, İstanbul 2014, s. 398. 
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- Medine’de Hazret-i Muhammed (a.s.m)’in etrafında oluşan saadet toplumunun kan, 

toprak, menfaat ve pazar üzerine değil iman ve sevgi temelli oluşu, 

- Medine İslam devletinin açık, şeffaf ve eleştirilere imkan veren yönü, 

- Yeni dünyâ düzeni düşüncesi adı altında empoze edilmek istenen sömürgeciliğin 

meydana getirdiği şiddet, haksızlık ve adâletsizlikler düzeninin aksine İslam’ın en yakınların 

aleyhine de olsa adaleti emretmesi, 

- Batı’daki İnsan Hakları Beyannâmesi’nin eşitlik, adâlet vurgusunun kağıt üzerinde 

kalması ve Batının en mükemmel düzen olarak dünyaya ısmarladığı demokrasinin aslında 

mal, mülk sâhipleri ve zenginler için var olduğu gerçeği, 

- İslam’ın ‘renk, cins, makam ve imkan’ ayrımını reddetmesi ve muammelede bütün 

insanları bir tarağın dişleri gibi kabul etmesi, 

- İslam’ın ‘isrâfı, gösterişi ve lüksü yasaklayan; kazancı alın terindeki damlacıklarda 

arayan; biriken sermâyeyi fakire ölçülü ve ahlâk hükümleri içinde aktaran; fâizi, tembelliğe 

sebeb olduğu için yasaklayan ve gayrimeşrû serveti böylece imhâ eden bir sistemler 

manzûmesi’ olması 

- İslâm’da, halîfe ile kölenin aynı hakka sâhib olması ki  bu Hz. Ömer’in kölesi ile 

Medine’den Kudüs’e giderken deveye sıra ile binmesi olayında somut halini bulmuştur. 

- Marksizm ile kapitalizmin insanı sömüren sistemler olmasına mukabil İslâm’ın insana 

prestijini iâde eden bir semâvî din olması...”
27

 

Roger Garaudy (Roje Garodi) Müslüman oluşunu “Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum 

Hatıralar” kitabında şöyle anlatır: 

“Okudukça Kur’an, bana daha çok yaklaştı. Sanki bugün yazılmıştı ve doğrudan bana 

sesleniyordu Bizzat yerin, kıyamet günü, sarsıntısıyla birlikte, insanların eylemlerine ve 

hatalarına şahitlik edeceğinin anlatıldığı Deprem (Zilzal) sûresini okurken, ayaklarımın 

altındaki toprağın homurdandığını hissediyorum. Sorumluluğun bu uyanışını ben, hiçbir 

zaman çok çarpıcı bir mesel olan “Gece Yolculuğu” (İsra)’nu okurkenki kadar güçlü 

yaşamadım… Miraç, her ibadetin ruhudur. Çünkü o an, eylemlerimizin her birini ferdin bakış 

açısı olmayan bir bakış açısı içine oturtmayı denemek üzere, gündelik meşguliyetlerden 

kurtulunduğu andır. Ben merkez değilim. Allah’tır merkez. O zaman, yer Kıyamet Günü’ndeki 

gibi titrer ve yeni bir mücadelenin saati çalar. Bu yol alışın ana noktalarına, iki kitabımda, 

İslâm Geleceğimize Yerleşmiş ile İslâm’ın Vaad Ettikleri’nde temas ettim. Daha sonra 

Müslüman ülkeleri dolaştıktan sonra, İslâm’ın Aynası Camiler adlı eserimde, Allah’ın 
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mevcudiyetinin görünür işaretleri olarak, dünyanın büyük camilerinin mimarî mekânının ve 

güzelliğinin manevî izahını vermeyi denedim. Cenevre’de, 2 Temmuz 1982’de, İmam 

Buzuzu’nun önünde müslümanlığa girişin anahtarı olan “Allah’tan başka ilâh yoktur ve Hz. 

Muhammed O’nun elçisidir” kelime-i tevhidini söylediğimde demek ki, kendimi bu karara 

tamamiyle hazır ve bunun bütün sorumluluğunu üstlenecek durumda hissediyorum. O gün, 

hem iç tedirginliği veren bir kopuş, hem de sükûnet verici bir bağlanış duygusu içindeyim. Bir 

dünyadan, benimkinden, bundan böyle beni reddedecek olan Batı dünyasından kopuyorum. 

Ama aynı zamanda, bende her zamanki inancımdaki devamlılık duygusu da var. Bendeki bu 

iman, Kur’an’ın, numunesini Hz. İbrahim’de ve onun Allah’a kayıtsız şartsız teslimiyetinin 

belirtisi olan kurbanında gösterdiği bu iman sade ve güçlü, köklü ve ilk imandır. Yalnızlığım, 

bana yalnızlık gibi görünmüyor. Sûfîlerin, yani bütün zamanların en büyük şairi Mevlâna 

Celâleddin Rûmî’den, Müslüman İspanya’nın keşif adamı Mürsiyeli İbni Arabî’ye ve onun aşk 

destanına kadar, İslâm’ın derûnî hayatının manevî efendilerinin varlığıyla dopdoluyum.”
28

 

Bir hatıratta onun niçin Müsüman olduğu sorusu şu şekilde yanıtını bulur: 

“Meşhur Fransız düşünür Roger Garaudy, 1982 yılında İslam’ı seçtikten kısa bir süre 

sonra Türkiye’ye gelir ve bir cumartesi günü Taksim’de bir otelde konferans verir 

İstanbullulara. Konuşmasının sonunda bir gazeteci, cüretkar bir üslupla, şöyle bir soru 

yöneltir misafirimize: 

- Biz sizi tanıyoruz Bay Garaudy. Önceleri Marksist-Leninist ve ateist idiniz. Sonra 

Maoist oldunuz. Daha sonra Sovyet veyahut Çin eksenli devlet Marksizmini tenkid ederek 

Avrupa Komünizmi (Eurocomunism) yaklaşımını benimsediniz. Bir müddet böyle devam 

ettiniz. Bu arada Budizm'e ilgi duydunuz ve ben Budist bir Marksist’im dediniz. Sonra Katolik 

kökenlerinizi keşfettiniz ve Hristiyan bir Marksist’im dediniz. Latin Amerika'da bir elinde 

İncil bir elinde Das Kapital tutan bir papazın başlattığı 'Özgürlükçü İlahiyat' akımına sempati 

duydunuz, onları destekleyen yazılar yazdınız. Sonra Marksizm artık bitmiştir dediniz ve 

Marksizm ideolojisinden ayrıldınız. Bir müddet sonra Vatikan ve Hristiyan ilahiyatı ile de ters 

düşmeye başladınız ve oradan da koptunuz. Şimdi ise Müslüman oldum diyorsunuz. Size 

sorum şu: Bundan sonra ne olmak istiyorsunuz? 

Yeni Müslüman olmuş büyük düşünür, kısa bir sessizlikten sonra, şu cevabı verir: 

- Evet arkadaşım bu saydıklarınızın hepsi doğru. Ama şunu bilmenizi isterim ki 

defineciler aradıkları hazineyi buluncaya kadar önce yatay olarak yüzeyde dolaşırlar. 
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Ellerindeki cihaz üstünde durdukları yerin altında kıymetli bir maden olduğu sinyalini 

kendilerine verinceye kadar. Ondan sonra satıhta dolaşmayı bırakırlar ve kazmaya başlarlar. 

O ana kadar yatay devam eden arayışları artık dikey hale gelir. Benim hikâyem de böyle. Her 

nereye gittimse samimi olarak ontolojik yerimi arıyordum. Ama nereyi kazdımsa altından o 

çıkmadı. Şimdi ise bir yere geldim, çok canlı hissediyorum ayağımın altı kaynıyor. O noktanın 

adı İslam. Ama arayışım bitmeyecek. Şimdi de onun dikey katlarında kendimi aramayı 

sürdüreceğim, merak etme… 

Bu samimi ve hikmetli cevap sonrasında salonda bir alkış tufanı kopar.”
29

 

Başka bir hatırat da Roger Garaudy’nin Müsüman olmasını sağlayan temel dinamikleri 

anlamak açısından önemlidir: 

“Roger Garaudy yıllar önce İstanbul’a gelmişti. Yıldız Sarayı’nda bir konferans 

veriyordu. O konferansta hasbelkader ben de bulundum. Garaudy’ye: 

- Sizi önce Hristiyan, ardından komünist olarak görüyoruz. Şimdi Müslümansınız. 

Hindistan dolayına doğru da bir seyahat yapacak mısınız?” diye kinâyeli bir soru sordular. O 

da anlatayım, dedi: 

- Ben Hristiyandım. ABD’deki büyük kartellerin fiyatları sabit tutmak için milyonlarca 

ton sütü döktüklerini, milyonlarca ton buğdayı yaktıklarını görünce, bu vicdansızlık beni 

komünizme itti. Baktım komünizm de kuru, hiçbir mânevî tarafı yok. Hristiyanlık ile komünizm 

arasında bir köprü kurmaya çalıştım, ama olmadı. O dönemlerde Fransızlar benim 

öldürülmemi istiyorlardı. Cezâyirli Müslüman bir askerin yardımıyla bu tehlikeden 

kurtuldum… Ben o zamana kadar İslâm’ı bir aşîret dîni zannediyordum. Bu hâdise benim 

İslâm’a yönelmeme vesîle oldu. İktisatçı olduğum için İslâm iktisâdî yapısını da inceledim. 

Fâiz nedir, komünizmde nasıldır, İslâm’da nasıldır, nereye kadar yasaktır, hudutları 

nelerdir? Bu gibi hususları inceledim… (Bilâl-i Habeşîʼyi kastederek) Bilâlʼin bir hadisi beni 

selâmete çıkardı. Bilâl, Allah Rasûlüʼne güzel bir hurma götürür. Efendimiz: ‘Bunu nereden 

buldun?’  diye sorunca Bilâl de; ‘Bizde âdî hurma vardı. Rasûlullah`ın yemesi için ondan iki 

ölçek vererek bundan bir ölçek satın aldık.’ der. Bunun üzerine Hz. Peygamber; ‘Eyvah! Bu 

fâizin ta kendisi, sakın öyle yapma! Şayet iyi hurma satın almak istersen elindekini ayrıca sat; 

sonra onun parasıyla iyi hurmayı satın al.’  buyurur. (Müslim, Müsâkât, 96). Gördüm ki Allah 
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Rasûlü, fâize açılan her kapının anahtar deliğini bile kapatmış. Bu, beni İslâm’ı daha çok 

araştırmaya sevk etti…”
30

  

Roger Garaudy, İslam’ı hayat nizamı olarak seçtiği bu tarihe kadar Müslüman ülkelerde 

sadece Marksist bir fikir ve aksiyon adamı olarak tanınıyordu. Garaudy, bu tarihten sonraki 

çalışmalarıyla İslam ülkelerinde daha geniş kitlelerce bilinir hale gelir. Onun İslam 

ülkelerinde bu denli tanınmasında inanmış bir Batılı ve Marksizm’i iliklerine kadar yaşamış 

biri olarak Batıya yönelttiği eleştiriler etkili olur. Daha önce Batı’nın el üstünde tuttuğu 

Garaudy, Müslüman olunca batıda ibre onun aleyhine döner. Marksist felsefeyi savunduğu 

dönemde onu yere göğe sığdıramayan batı basını bir anda onu görmez hale gelir. Artık hiçbir 

gazete ve dergide onun yazılarını yayımlamaz ve ondan tek satır bile bahsetmez ve o, tam bir 

unutulmuşluğa terk edilir. Deyim yerindeyse onun için yazılmayan ama her tarafta işleyen bir 

yasa devreye girer. Batının yöneticileri, aydınları, sanatçıları ve insanı 20. yüzyılın yetiştirdiği 

büyük düşünürlerden olan Garaudy’i, ‘Fransa’nın Cezayir işgali ve buradaki soykırıma karşı 

çıkışı, İslam’ı seçip Filistinlileri savunması ve siyasal siyonizm realitesi içinde İsrail’in 

vadedilmiş topraklar ve mağdur halk yalanını belgeleri ile deşifre etmesi’ sebebiyle dışlarlar. 

Garaudy, Müslüman olduktan sonra İslam’la ilgili okuma ve gözlemlerini daha da 

artırır. O, İslam’ı daha çok Cezayirli Müslümanlar ve Fransız müsteşrikleri vesilesiyle tanır. 

Bir yüzyıla yaklaşan hayatı boyunca, kendi ifadesiyle "Varlığı var edeni, her gün katılmamız 

istenen o tedirgin edici ama kamçılayıcı Allah'ı arayış eylemini"
31

 sürdürmekten hiç 

vazgeçmeyen bir mütefekkirdir. Garaudy’nin Müslümanlarda gördüğü eksikler ve İslam’ı 

batıya anlatma konusunda söyledikleri dikkate değerdir. 

Siyonistler Roger Garaudy’yi, İsrail’in Lübnan’ı işgalinden dolayı Le Monde 

Gazetesi’nde yayımlattığı tam sayfalık bildirisi yüzünden sükût suikastına tabi tutarlar. 

Medyada ve büyük yayınevlerinde kendisine yer verilmez olur ama Garaudy, susacak biri 

değildir. Üstelik Müslüman da olmuştur. Filistinliler, onun için sadece masum insanlar değil, 

aynı zamanda din kardeşleriydi artık. Bu sefer İsrail’in nasıl bir devlet ve siyasi siyonizmin ne 

menem bir şey olduğunu gözler önüne sermek ve insanlığa hakikati haykırmak için baştan 

başa belgelerle ve kaynaklarla dolu İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin kitabını yazar. Ayrıca 

geniş kesimlerin rahatlıkla okuyabileceği ve siyonistlerin ipliğini pazara çıkaran İsrail, Mitler 

ve Terör eserini yayımlar. Bu eserinde, şöyle haykırır:  

                                                           
30

 Topbaş Osman Nuri, Müslümanın Para ile İmtihanı, Erkam Yayınları, İstanbul 2012, s.  
31

 Garaudy Roger, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum Hatıralar, s. 438. 
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“Siz İsrail devletinin yetkilileri, hep Hitler’i kötülüyor, 6 milyon gibi şişirilmiş bir 

rakam ortaya atıyor ve sürekli soykırımdan bahsediyorsunuz! Sizden çok daha sayıda 

öldürülen Çingeneleri, sizin beş katınıza varan sayıda öldürülen Slavları ve daha başkalarını 

yok sayıyorsunuz. Romanlarınız, filmleriniz, hikâyeleriniz, kitaplarınız, dizileriniz ve 

müzelerinizde sizden başka soykırıma uğrayan başka hiçbir millet yokmuş gibi dünya 

insanlığının beynini yıkıyorsunuz. Sürekli kendinizi acındırıyorsunuz. Tazminatlar 

alıyorsunuz. Fakat elli yılı aşkın süredir Hitler’in yaptığının çok daha beterini, sizler 

Filistinlilere yapıyorsunuz! Bu zulmü bırakın! Filistin’de yapmakta olduğunuz işgalleri 

bırakın! Katliamları bırakın!”
32

 

İsrail Mitler ve Terör adıyla yayımlanan kitabı yüzünden ceza alır. 13 Haziran 2012’de 

Paris’te vefat eder. Cesedinin yakılmasını vasiyet ettiğini ileri süren ailesinin isteği üzerine 

naaşı yakılır.
33

 Batılı yayın organları Garaudy’nin ölüm haberini dahi iki gün sonra şu başlıkla 

verir: “Eski komünist ve yahudi soykırımı inkârcısı (negasyonist) Garaudy öldü.”
34

 Halbuki 

Garaudy yahudi katliamını hiçbir zaman inkâr etmemiş, aksine İsrail Mitler ve Terör, 

Siyonizm Dosyası, İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin ve Şahitlerim gibi kitapları ile 

konferanslarında haksız yere tek bir Yahudinin öldürülmesinin bile bir insanlık suçu, bunu 

işleyenin de cani sayılması gerektiğini söyler.
35

 

Roger Garaudy, hayatı boyunca insanın insanca yaşaması için çabalar. Bu uğurda 

militanlık yapmaktan bile çekinmez. Zulmün her yerde ezilmesi, insani uyum ve kardeşliğin 

de her yerde çiçeklenmesi için çaba sarf eder.
36

 Garaudy, insanlık yeni bir döneme girme 

sürecinde birçok sorunla boğuşurken yaptığı uyarı ve tavsiyelerle bu dünyada hoş bir seda 

bırakmış ve insanlığa karşı borcunu ifa etmiştir.  

ROGER GARAUDY’NİN FİKİR DÜNYASI 

Yüzyıla bir kala hayata gözlerini yuman Garaudy, Batı medeniyeti, Marksizm ve İslam 

dinini içten gözlemler. Çağımızın en popüler fikir sistemleri ve ideolojilerini derinlemesine 

inceler. On yıllarca Marksizm ve komünizmin hem ideologu hem tutkunu hem de aksiyoneri 
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olur. O, hep bir arayış içindeydi. Bu arayış, aynı zamanda hayatın anlamı olan aşkınlığın 

arayışıydı. Garaudy’nin bunalımları, karşı çıkışları, araştırmaları, okumaları, yazmaları, 

konuşmaları, tartışmaları ve seyahatleri bu arayışı isabetli ve hayata anlam katan bir limanda 

noktalamak içindi. İslam’la tanıştığı demde Marksizm’i iliklerine kadar yaşamış, Marksizm’in 

ABC’sini sıfırdan yazacak bir seviyedeydi. Makam, imkan, bilimsel ve entelektüel dünyada 

meşhur olma gibi dünyevi hazlara eriştiği bir süreçte İslam’la tanıştı.  

Garaudy, Yunan ve Roma Medeniyetleri’nin temelleri üzerinde yükselen Batı 

medeniyetini ve onun determinizm, pozitivizm, materyalizm, kapitalizm ve komünizm gibi 

düşünce sistemlerini çok iyi bilmekteydi. O, uzun yıllar Batı medeniyetini ve özellikle her 

kademesinde görev aldığı Komünist Parti üzerinden sosyalizmi dünya halklarının kurtuluş 

reçetesi kabul etmişti. Garaudy, hakikati arama serüveninde Batı’nın ve Marksizm’in birçok 

yanılgı ve açmazını görür. Hakikati arama yolunda ilke kabul ettiği  ‘insan hakları, özgürlük 

ve adalet’ gibi konularda Batı’nın ne kadar insafsız, bencil ve zorba olduğunu kendi 

deneyimlerinde müşahede eder.  

Batı’nın demokrasi, çağdaşlık ve medeniyet gibi cezbedici sözlerle maskelenmiş 

yüzünün arkasındaki tahammülsüzlüğü ve ikiyüzlülüğü gören sadece Garaudy değildir. 

Nietzsche başta olmak üzere bazı filozof ve düşünürler de Batı medeniyetinin insan tabiatını 

ve özgürlüğünü yok edici özelliğine vurgu yapıyor ve Batı’nın bu özelliğinden kurtulmak 

istiyorlardı.
37

 Öyle ki Batı düşüncesi “içinde” muhalif ekollerden biri olan Weber, Batı 

medeniyetinin ideolojik siluetini “Demir kafes” metaforu içinde değerlendirir.
38

 

Garaudy, İslam’la geç tanışır; ama İslam’a hızlıca bağlanır ve İslam hakkında Batı’ya 

seslenen bir hatip olur. Garaudy’yi İslama bağlayan, onun orijinal, deforme olmamış ve 

kendinden önceki “mesajları” tanıyan özelliği idi.
39

 Garaudy, çocukluktan gençliğe ve oradan 

Müslüman olana kadar bir hakikat arayışındadır. O, bu arayış serüveninde insanı kendi 

fikirsel kabulü içinde ayrıştırmaz, insanlığa bir bütün olarak bakar. Adalet, sosyal eşitlik ve 

insanların kardeşliği onun için düşünce ve ideolojiden öncedir. O, nihayetinde bu yaklaşımın 

tüm boyutlarıyla İslam’da olduğunu görür ve ‘İslam’ı insanlığın geleceği açısından bir 

kurtuluş olarak görür. Âdemoğulları günümüzde ona göre dünya ölçeğinde “modern bir 
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tufan” ile karşı karşıyadırlar. İslam onun için, bütün insanlığı Batı’nın kitlesel felaketinden 

güvenli bir limana götürecek Nuh’un gemisi mesabesindedir.’
40

  

Garaudy, Batı’nın ideolojik ikliminde yetişmiş ve Batı düşüncesini üreten mekteplerde 

okumuştu. O, yaşamının son demlerinde İslam’ın düşünce yapısıyla tanışır. Bu bağlamda onu 

bir İslam alimi gibi addetmek ve onun ‘diyalog’ hakkındaki değerlendirmelerinden hareketle 

ona Müslüman bir düşünür vasfı yakıştırmak yanlış olur. Evet, Garaudy İslam’ı samimi bir 

şekilde kabul etmiş, İslam’ın hak ve adalet vurgusu onu celbetmiş; ama o İslam’ı kabul 

ettiğinde yedeğinde Marksizm gibi bazı ideolojik öğretileri de taşımayı ihmal etmemiştir.  

Garaudy, İslam’ı bir hayat ölçüsü olarak kabul ettiği günden vefatına kadar İslam’ın 

teorik ve Müslümanların güncel konularına kayıtsız kalmaz. Aktif bir halde bu konulara 

eğilir, bu konularla ilgili konferanslar verir ve kitaplar yazar. ‘Örneğin İslam dünyasının 

kanayan bir yarası ve sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için yüz karası bir durum 

olan Filistin konusunda yazmaktan hiç geri durmadı. Her fırsatta Filistin konusunda konuştu 

ve yazdı. Hatta o kadar ki yazdıkları ile İsrail’in korkulu rüyası oldu. Ayrıca sırf bu nedenle 

ömrünün son yıllarında “modern engizisyon” tarafından aforoza da uğratıldı ve türlü 

sıkıntılar yaşadı.’
41

 

Garaudy’nin nasıl ki komünistliği pasif değil, dinamikti. Müslümanlığı da öyleydi. 

Müslüman Garaudy, hayatını faal bir şekilde Müsülümanların hizmetine verir; fikir ile 

eylemselliği bir araya getirir. Onun Batılı bir hayat tarzından yaşayıp öğrendiği ve İslam’da 

karar kılmasında öğrettiği ‘Medeniyetler, birbirini imha değil, ihya etmelidir.’
42

 Oysa “Altı 

yüz yıl süren Batı sömürgeciliği, dünya insanlığına ve medeniyetlere çok büyük zarar verdi. 

Şimdi ise Batı, yaptıklarının cezasını çekmeye çoktan başlamış bulunuyor. Eğer o 

medeniyetlerin insanî ve ahlâkî değerlerinden yararlanma yoluna gitmezse intihara 

sürüklenecektir. Şayet Batı, diğer medeniyetlerle kardeşçe ve dostça bir diyalog kurmazsa yok 

olacak ve tarihten silinecektir. Batı hayatta kalabilmek ve varlığını devam ettirebilmek için 

dünya çapında bir sanat ve kültür kaynaşmasını gerçekleştirmek zorundadır.”
43

 

Bu satırlarda da görüyoruz ki Garaudy Batı medeniyetini ‘kibirli, aşırı rasyonalist, 

bencil ve bireyci’ olarak tanımlıyor. Garaudy, böyle bir yapıyı insanlık için felaketten başka 

bir şey getirmeyeceği  için reddeder ve İslam’ı insanlığın kurtuluşu için bir “referans noktası” 

olarak gördüğü için kabul eder.  
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20. ve 21. yüzyıl insanın en büyük açmazlarından biri hayata salt maddeci bir bakışla 

bakmasıdır. Bu iki yüzyılda öne çıkan ve kitleleri arkasından sürükleyen birçok ideolojik ve 

felsefik yaklaşım insanların savaşlar, işgaller, haksızlıklar kaynaklı bunalımları ve sıkıntılarını 

pozitivizm ve rasyonalizmle çözüleceğine inanmış ve insanları buna inandırmaya 

çalışmışlardır. Garaudy, Batı’nın ilim ve felsefe havzasında bire bir beslenen biri olarak 

Batı’daki bu aşırı rasyonalist yönelim karşısında İslam’ın mistik yorumunu önemser. Kalbi 

duyuşların ve sezgisel bir yaklaşımın öne çıktığı mistik yorumda İslam’ın akla ve kolektif 

hayata verdiği değeri dile getirmeyi ihmal etmez.
44

 Onun mistik bir yorumu öne çıkarmasında 

Batı insanıyla daha yakın temas kurabilme ve evrensel bir dil oluşturma etkili olmuştur.  

Garaudy, yüzyıla bir kalalık ömründe hem beşeri düşünceler hem ilahi vahye dayanan 

dinleri incelemiş. Hakikati arayan hayat serüveninde bu düşünce ve dinlerin kabul edeni, 

tarafı ve savunanı olmuştur. O, düşüncel ve eylemsel bulunduğu her zaman ve zeminde 

‘hayattan kopmayan, hayata sağlıklı bir mana sunabilen, evrensel bir bakış sergileyen, 

adaleti önceleyen ve tüm insanları muammelede eşitleyen’ bir sistemi umut etmiş ve aramıştır. 

Garaudy, hayatının anlam arayışını İslam’ı kabulle tamamlayınca yaşadığı köklü değişimi 

şöyle gerekçelendirir: 

“Her şeye yeniden başlamak gerekiyordu: “Bir ‘karşı tarih’ yazmak… Yeniliklerin 

tarihi olacaktı bu... Çünkü tarih her zaman yenenler tarafından yazıldı. Oysa en güçlü 

orduların üstünlüğü mutlaka en yüksek kültürlerin zaferi demek değildir. Bu tarihi ve 

kültürleri ben, ne hocalarımın el kitapları veya derslerinden ne de ‘filozof’ meslektaşlarımın 

tezlerinden öğrendim. Abece kitabım, ‘Kutsal Kitaplar’ olmuştur.”
45

 

Garaudy, konuşmalarında ve yazılarında genellikle eleştirel(critical) yaklaşım sergiler. 

Eleştirel kuramının entelektüel ve siyasal ilham kaynağı Marksizm’dir. Eleştirel kuram, 

eleştiri kavramını, toplumsal araştırmaları felsefeyle ilişkilendirme yoluyla bütün toplumsal 

pratiklere genişletme çabası güden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ekonomi, sosyoloji, felsefe, 

psikoloji ve edebi eleştiriyi kapsayan gelenek içinde hareket eder.
46

 

Garaudy’nin eserlerinde çoğunlukla ‘Marksizm, Batı, Kilise, Entegrizm, Medeniyet, 

Siyonizm, Yobazlık ve Din’ eleştirisi öne çıkar. Garaudy; Zerdüşt, Tao, Konfüçyüs, Brahma ve 

Buda gibi din kurucuların öğretilerini ve Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm gibi vahiy temelli 

dinlerin esaslarını detaylıca incelemiş ve derinlemesine okumalar yapmıştır. Yaşayanlara 
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Çağrı, Medeniyetler Diyaloğu, İnsanlığın Medeniyet Destanı, Bir Din Savaşına Doğru 

mu? isimli kitaplarında da bu bilgi birikimi görülür.  

Entegrizm ve entegrasyon, Garaudy’nin eserlerinde anahtar sözcük olarak önümüze 

çıkar. Bu iki kavram, iki karşıt uç ve ifrat tefrit noktası gibi durur. Entegrasyon, ‘Karşı tarafın 

hiçbir şeyini benimsemeden onu salt kendi tarafına çağırmak’, Entegrizm ise ‘Karşı tarafın 

her şeyini reddedip kendi doğruları içinde kendi içine kapanmak’tır.
47

 Entegrizm, gayesiz bir 

dünyanın anlamsızlığından doğmuştur. Entegrizm ve entegrasyon, ‘hareketsizlik, 

geçmişe/geleneğe özlem ve taassup/dogmacılık’ özellikleri üzerine bina edildiği
48

 için Batı, 

entegrasyon ve entegrizm örnekliği açısından ilk sırayı alır. İslam dünyası da bu iki yorumun 

örneklerinden hali sayılamaz. 

Garaudy, Entegrizm(Kültürel İntihar) adlı eserinde entegrizmi iki ana gruba ayırır. Bu 

kitapta Bilimsel, Stalinci entegrizm ve Roma entegrizmi Batı entegrizmi başlığı altında 

değerlendirilirken İslamcı entegrizmler ayrı bir başlıkta ele alınır.
49

 

O, entegrizmi şiddet ve savaşların üreticisi, zamanımızın öldürücü bir hastalığı olarak 

tanımlar. Müslüman entegrizmin merkez üssü Suudi Arabistan’dır. Roma Katolik entegrizmi 

piyasa(pazar) tektanrıcılığıdır. Hesabına geldiği yerde özgürlükçü ve insan hakları 

savunucusudur. Örneğin ‘çocuk aldırma ve gebelikten korunmaya’ karşı çok hassas(!) iken 

yetersiz beslenme ve açlıktan ölen çocuklara karşı suskundur. Siyonist entegrizm ise politik 

bir siyonist sapma içinde hareket eder. Burada yalan üzerine kurulmuş bir efsane etrafında 

olarak  ‘İsrail devleti’  Allah’ın yerini alır.
50

 

Garaudy, Yobazlıklar adlı eserinde ‘yobazlık’ kavramını entegrizmle örtüşen bir 

bağlamda ele alır. Bir fikri, hayat tarzını, düşünceyi yaşam biçimini bir topluma veya insana 

dikte etmek, yobazlıktır. Bunun din veya bir ideoloji adına yapılması sonucu 

değiştirmemektedir. Garaudy, kitabında ‘Roma’daki Vatikan (Papalık) yobazlığı, İran 

yobazlığı, İsrail yobazlığı ve Suudi yobazlığı’ üzerinde ısrarla durur.
51

 O, bu bağlamda 

yobazlığı şöyle tanımlar: “Yobazlık dini veya siyasi bir inancı, o inancın tarihinin önceki bir 

döneminde bürünebildiği kültürel veya kurumsal şekliyle özdeşleştirmektir. Dolaysıyla da 
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kendisinin mutlaka bir hakikate sahip olduğuna ve onu herkese zorla kabul ettirmek 

gerektiğine inanmaktır.”
52

 

Yobazlık her yerde her zaman aynıdır. Garaudy, yobazlıkla mücadele edilmesi 

gerektiğini önemsediği gibi bu konuda çözüm önerileri sunar. Yobazlığı oluşturan sebepler 

içinde ‘tavizler, saptırmalar ve baskılar’ın es geçilmemesi gerektiğini vurgular ve şu cümlenin 

altını ısrarla çizer: “Dini veya Siyasi yobazlık tehlikelerin en büyüğüdür; çünkü din hayatın 

kendisidir.”
53

 

Entegrizm ve yobazlık kavramlarına dair tesbitleri üzerine Garaudy, bazılarına göre 

İslami Rönesans’ın öncü isimlerinden, bazılarına göre Batı ideolojileri ve dini söylemleri 

sentezlemede çelişkiler içerisinde bocalayan, mecrasını tam bulamamış bir zavallı, kimine 

göre ise kurnaz ve zeki bir câsus olarak değerlendirilmiştir.
54

 Bu eleştirel yaklaşımlardan 

birinci yaklaşım Garaudy, için doğrudur; çünkü o İslam’ın hükümlerinin diğer doğrularla 

birlikte yeniden yorumlanması noktasında çaba sarf etmiştir. 

Komünizm, Garaudy’in eserlerinde sıkça ele aldığı bir kavramdır. Komünizm, onun 

için uzun yıllar ideolojik bir kabul ve yaşamsal bir bağlamdı. Roger Garaudy, komünizmin 

temel eserlerini orijinal dillerinden okumuş, komünizmi dar kalıplardan kurtarıp bütün 

insanlığın derdine çare olabilecek bir ekonomik ve siyasal sistem olarak ortaya koymaya 

çalışmıştır. Marx’ın, “Din halkın afyonudur.”
55

 sözünün dine bir reddiye değil dini bir 

sömürü aracına dönüştürenlere karşı koyuş amaçlı söylendiğini ifade eder. O, komünizmin 

aslında inançsızlığı savunan ve ateizmi öne çıkaran bir fikir olmadığını, zengin ile fakir 

arasındaki eşitsizliği gün yüzüne çıkardığını ve halkların eşitliği ilkesini yerleştirmek 

istediğini Maurice Thorez
56

 ile Palmiro Togliatti
57

’ye delilleriyle anlatır ve bunun böyle 

olduğunu onlar da kabul eder.
58

 Garaudy, Marksizm’i bir dönemin ve bir toplumun göze batan 

çelişkilerini tahlil etme ve bundan hareketle çelişkileri aşacak projeyi bulup ortaya koyma 

sanatı ve ilmi
59

 olarak değerlendirir. 
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Parti başkanlığı, milletvekilliği, senatörlük ve cumhurbaşkanlığı adaylığı dahil 

politikanın her alanında boy gösteren Garaudy, siyasetle hep iç içedir. Siyaset, onun 

nazarında ‘İnsanlığın huzur ve saadeti için binlerce yıl içinde oluşturulmuş bir tecrübe 

birikimidir; lakin vahiyden beslenmeyen bir siyaset çamur siyasetidir. Adil olmayan 

iktidarların elinde ise siyaset bir beyin yıkama faaliyetine dönüşür. Evrensel çerçevede doğru 

siyaset tabiat, insan ve Allah’la güçlü ilişki kurmakla oluşur. Doğru ve verimli siyaset, din ve 

bilgelik örneklerinden öğrenilebilir.’
60

  

Garaudy, İslam’ı fiilen kabul ettiği 1982 yılından önce 1981 yılında İslâm’ın 

Vadettikleri ve Geleceğimizde İslâm Var isimiyle yazdığı iki eserle bir Müslüman düşünür 

gibi okuyucu karşısına çıkar. Bu eserlerinde Garaudy’in İslam’a bakışı ve bir hayat tarzı 

olarak İslam’ı nasıl gördüğü rahatlıkla okunabilmektedir. Garaudy İslâm’ın insanlığı Allah, 

insan ve tabiatla yeniden buluşturacağına, böylece dünyaya egemen olan Batı medeniyetini 

ıslah edip dünyamızı intihardan kurtarabileceğine inanır.
61

 İslâm’ın Aynası Camiler ile İslâm 

ve İnsanlığın Geleceği gibi birçok eserinde ibadetlerde asıl olanın işlevsellik olduğunu dile 

getirir. Ona göre, ibadet salt bir ritüel olarak anlaşılmamalıdır. İbadet, insanı insanla ve insanı 

Allah’la buluşturan aşkın bir eylemsellik olarak anlaşılmalıdır. İslâm’ın namaz, oruç, hac ve 

kurban ibadetleri kişiyi Allah’la ve insanlıkla buluşturduğu için önemlidir. O, ruhsuz ve 

şekilci bir tarz kazanan ibadeti doğru bulmaz; ona göre ibadet, insanı manen kanatlandırıp 

mistik bir alemde uçurabilmeli ve ruh, ibadetle içselleşerek insan-ı kamili 

oluşturabilmelidir. Islam en occident, Cordoue, capitale de l’esprit ve İnsanlığın Medeniyet 

Destanı adlı eserlerinde eleştirileri İslam’ı şekilsel olarak anlayan ve Kur’an-ı Kerim’i bir ölü 

ruhsuzluğuyla okuyan Müslümanlar içindir. Garaudy, İslam’ın evrenselliğinin 1400 yıl 

öncenin şartları içinde aranamayacağını; bunun Kur’an ve Sünnet’in günümüz şartları içinde 

ve günümüzün sorularına cevap verebilecek bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini 

savunur.
62

 Garaudy, İslam ve Müslümanlarla ilgili tespitlerinde özellikle şu vurguları eleştirel 

bir tarzda öne çıkarır: 

  İslâm, dinamik ve zinde bir kabulle uygulandığı dönemlerde Müslümanlar, Atlas 

Okyanusu’ndan Hindistan ve Çin’e İslam’ı yaymışlardır. İspanya çok az bir kuvvetle kolayca 

fethedilmiştir; çünkü orayı fetheden kuvvet değil; İslam’ın adaletiydi.  
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  Müslümanlar, tefekkürü bir yana bırakıp geleneksel bir formatta eskilerin dediklerini 

tekrarladıkları için içtihad kapısı kapandı. Kendini düşünce ve problemlere göre yenilemeyen 

Müslümanlar sebebiyle İslâm âlemi önce durakladı; sonra İslam aleminde çöküş başladı. 

  İslam’ın yeniden dünya hakimiyeti ve Müslümanların her alanda ilerleyiş ve 

yükselmesi müctehid de olsa imamların formüllerini tekrarlamakla değil onların 

metotlarından ilham alarak Kur’an ve Sünnetin özüne uygun yeni bir yorumla olur. 

Garaudy’ye göre ‘Şeriat, içinden boz bulanık bir su alıp getireceğimiz durgun bir gölet 

değildir, çünkü bu yeni susuzlukları gidermekten çok kendimizi kandırmak olur. Şeriat, etrafa 

parıltılar saçarak gürül gürül akan ve kıyılarına bereket yağdıran güzel bir nehirdir.’ 

  Müslümanlar, tasavvuf gerçeğini yeniden kavramalıdır. Tasavvuf, birilerinin sandığı 

gibi Hristiyan mistisizminden ve Hint felsefesinden doğmamıştır; aksine o doğrudan Kur’an-ı 

Kerim kaynaklıdır. Tasavvuf, İslam’ın dört önemli cephesi olan tarikata bağlı imani bir boyut 

ve İslami bir derinliktir.  Tasavvuf alanında Râbia el-Adeviyye, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 

Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Ferîdüddin Attâr gibi isimler onun nazarında önemli isimlerdir. 

Garaudy, tasavvuf ile ilgili düşüncelerini İslâm ve İnsanlığın Geleceği kitabında detaylıca 

işler. 

  Garaudy, Kur’anın hem yüzeysel hem derinlikli okumalarında “bağlamsal yaklaşım”a 

vurgu yapar. “Sembolik dil, misaller (temsil)” eksenli okumaları yeni nesil Müslümanlara 

önerirken mistik, aklı dışlamayan ve evrensel okumaların da göz ardı edilmemesi gerektiğini 

dile getirir.   

İslâm’ın inanç dünyasına hayatının kemal devresinde giren Garaudy, Kur’an’ın her 

şeyden önce dinî-ahlâkî bir çağrı olduğunu düşünür ve bu düşünce temelinde ilâhî hitabın 

kesinlikle hukuki bir kanun metni olmadığını söyler.
63

 Garaudy, “Toplumun anayasasından 

iktisadî düzenine kadar sosyal hayatın tüm alanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerde bulunmuş 

olması gerekirdi. Oysa Kur’an, tarihin her döneminde toplumun ihtiyaçlarına uygun 

düzenlemelerin yapılabilmesi için temel ahlâkî değer ve prensipleri sunuyor, ama herhangi bir 

kanun teklifinde bulunmuyor. Bilinen anlamda siyasetle ilgili olarak da sadece ‘şûra’dan söz 

ediliyor; fakat şeklinin nasıl olacağı hususu inananlara bırakılıyor. Ekonomi için bir başka 

kelime, ribâ kullanılıyor, (ama) onun da nizâmi tanımı yapılmıyor. Dolayısıyla hep ahlâkî 

düsturlar veriliyor.”
64
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Garaudy’nin Batı düşüncesine ve felsefesine yönelttiği eleştiriler, dayanakları açısından 

güçlüdür. O, Batılı hayat algısı içinde doğmuş, büyümüş ve Batılı ideolojilerin uzun yıllar 

savunuculuğunu yapmıştır. Batı’ya dönük eleştirileri şu başlıklar etrafında izlenmektedir: 

  Batı’nın, Allah inancına muhalefet etmesi,  

  İnsanı her şeyin üstünde görmesi,  

  Pozitivist ve maddeci bir yaklaşımla salt doğrunun bilim olduğu ve bilimin her şeye 

cevap verebileceği sanısı,  

  Haklı olmayı güç ve paraya endekslemesi,  

  Faydalı faydasız demeden her şeyi üretmesi ve bunun üzerinden kendisinin “pazar 

tektanrıcılığı”
65

 adını verdiği çılgınlığa varan bir tüketim piyasası oluşturması, 

  Tek tip, tek piyasa, tek hedef gibi çıkışlarla insanlığı aynı tarafa yönlendirmekle 

insanlığı muhtemel yakın bir sona sürüklemesi, 

  Menfaatlerine ulaşmak için ilkesizlik ve her yolun kendisi için meşru olduğundan 

hareketle nükleer enerji, yer altı ve yer üstü kaynaklarını israf ederek çevreye en korkunç 

zararı vermesi,
66

 

Garaudy, Batı’yı bu ve benzeri nedenlerle eleştirdiği gibi Batı aklının ve insanlığa 

dayattığı yaşam tarzının reddedilmesi gerektiğini de söylemektedir. Elhak bu doğrudur; çünkü 

Batı, bireyi kutsayan, önceleyen bir toplumdur ve bu toplumda ‘piyasa ekonomisi’ katalizör 

işlevi görmektedir. Böylesi bir sitemde güçlü ve parası olan haklıdır. ‘Ben, yaşayayım, yiyip 

içeyim. Başkası açlıkan ölse bana ne?’ algısı yerleştiği için güçlü zayıf, ezen ezilen, zengin 

fakir ve seçkin öteki gibi sınıf ayırımı kaçınılmaz olur. Böylece oluşan adaletsiz bir çark 

sadece Batı insanını değil tüm dünya halklarını ezmektedir. Dünya servetinin %80’inin birkaç 

zengin kişi veya devlet arasında dolaşması Batı’nın dünya için nasıl bir felaket tellalı 

olduğunu göstermektedir. Garaudy, Batı’nın kibrini ve ben merkezciliğini yıkma arzusu taşır 

ve Parole d’homme adlı eserinde Batı’nın zihin yapısı ilgili şunları söyler:   

“XVI. yüzyılda kilise yetkilileri kendi kendilerine ‘Amerikan yerlilerinin ruhu var 

mıdır?’ sorusunu soruyorlardı. Buna karar verebilmek için birçok papanın gelip geçmesi 

gerekti. Bizim(Batı) medeniyetimiz, ‘Hayatın bir anlamı var mı?’ sorusuna, ‘Bilmiyorum’ 

cevabını veren tarihin ilk ve tek medeniyetidir.”
67

 

Ona göre Batı zihniyeti şu nedenlerden dolayı reddedilmelidir. 
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  İçinde Allah’ın bulunmadığı bir ekonominin vahşi yöntem ve uygulamaları kabul 

edilemez.  

  İçinde Allah’ın bulunmadığı Batı tarzı yönetim, milliyetçilik ve bloklaşma siyaseti 

insanlığa huzur veremez.  

  İçinde Allah bulunmayan, “Nereden geldik, nereye gidiyoruz?” sorularını cevapsız 

bırakan, güce sahip olmanın dışında bir hedef tanımayan, bilimi değil bilimciliği benimseyen 

bir zihniyet insanlığa mutluluk getiremez.
68

 

 Batı felsefesi hayata yanlış bir bakış getirdiği için reddedilmelidir; çünkü Garaudy’ye 

göre Batı felsefesi, varlık felsefesiyle uğraştığı için kusurludur. Doğru bir felsefe teoriyi, 

faraziyeleri değil dinamizmi, eylemselliği esas almalıdır.
69

  

Kur’an-ı Kerim’deki “Allah her an bir iştedir.”(er-Rahmân 55/29) ayetini referans alan 

Garaudy, eylemselliğin önemli olduğunu bütün eserlerinde vurgular. Batı Felsefesi, tıpkı Batı 

aklı gibi kibirlidir. İnsanı İlahi yücelikten ve tabiat doğallığından koparan bu felsefe ‘insanın 

kendi kendine yetebileceği, kendini ve her şeyi idare edebileceği ve kararlarını vermede tam 

yetkili olduğu’  teziyle insana zımni bir ilahlık verir. Descartes, Batılı insana tabiatın sahibi ve 

efendisi olmayı öğütlerken
70

, Sokrat’ın “daimon”unda
71

, Eflâtun’un “iyi ideası”da
72

, 

Aristo’nun “hareket etmeyen hareket ettirici”sinde
73

 ve yine Descartes’ın “ontolojik 

kanıt”ında
74

 hayatın asıl kaynağı Allah değildir.  

  Batı felsefesi reddedilmelidir; çünkü bu felsefe insani aşkınlığı reddeden, kendisini 

Allah’tan müstağni gören, vahyi kabul etmeyip sadece akılla yetinen bir felsefedir. Böyle bir 

felsefe de insanı kurtuluşa götüremez inancı Garaudy’de vardır.
75

 

Garaudy, sadece fikir ve felsefe ile değil sanat, edebiyat ve estetikle de ilgili bir 

düşünürdür. Esthétique et invention du futur, Yaşanmış Şiir: Don Kişot, Perottino guerre de 

religion? ve  İslâm’ın Aynası Camiler, 60 œvres qui annoncèrent le futur isimli eserleri onun 

sanata bakışını yansıtır. Garaudy, ‘Sanatın sanat için olduğu’nu kabul etmez. Ona göre sanat 

bir insandan diğerine giden en kısa yoldur. Sanat insana kendini aşması, aşkınlığını bulması 
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için yapılan sürekli bir çağrıdır. Sanat insana nasıl insancıl olunabileceğini öğretir. Sanat 

kutsalsa vardır, zira hangi dinde olursa olsun Allah demek hayatın bir anlamı var demektir.
76

 

Garaudy için ‘Diyalog’ adamı denilebilir. O, Marksist olduğu dönemde de İslam’ı kabul 

ettikten sonra da diyalog meselesini önemsemiş, insanlar arasındaki sorunların ve 

medeniyetler arası yakınlaşmanın ancak diyalogla gelişebileceğini vurgulamıştır. Garaudy, 

Medeniyetler diyaloğunu ilk başlatan kişinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî olduğunu düşünür. O, 

Aforozdan Diyaloğa adlı eserinde Marksizm-Hristiyanlık diyaloğu için Vatikan’a, 

Medeniyetler Diyaloğu adlı eserinde de insanlığın ve medeniyetlerin yakınlaşması için  tüm 

dünyaya diyalog çağrısı yapar.
77

 Bu eserinde akademik bir bilgi sunmaktan ziyade, 

medeniyetlerin diyaloğu için bir plan ve proje sunan Garaudy kitabının istikametini şöyle 

belirler:  

“Batılı olmayan büyük medeniyetleri ve ruhi zenginlikleri hatırlatmak ve bunu 

yaparken, ne geçmişin külleri arasından bir şeyler çıkararak bir tarih veya arkeoloji eseri 

ortaya koymak, ne de yabancı âlemleri tanıyıp tanıtma amatörlüğüne soyunmak. Burada her 

şey geleceğe yöneliktir. İstikbalin oluşturulmasına dönüktür. Beni asıl ilgilendiren, o 

öğretilerin hâlâ güncel olmalarıdır. İnsanlığın manevi projesi, sanki gaye makinanın 

işleyişiymiş gibi, bilim için bilim, teknik için teknik anlayışındaki Batılı projeye indirgenemez. 

Doğu düşüncesinin karakteristiği olan negatif pedagojinin, Batılı manipülasyon 

tekniklerimizin gezegenimizin bütününü hedeflemeleri ve ona göre düzenlenmeleri için 

mutlaka müdahale etmesi gerekiyor. Doğu bilgeliğinden öğreneceğimiz çok şey var. Buna 

mukabil, Afrika’nın Asya’nın ve Latin Amerika’nın halklarının da bizim ve tekniğimizin bazı 

olumlu yönlerini özümseyip benimsemeleri mümkündür. Gerçek bir Medeniyetler Diyaloğu’na 

imkân veren bir alışveriş hiç de imkânsız değildir. Ancak bir diyaloğun olması için, her 

birinin diğerinden öğreneceği bir şey olduğuna inanması şarttır.”
78

 

Garaudy, Komünist Parti’nin bir üyesi olduğu dönemlerde Marksizmle Hristiyanlık 

arasında diyalog kurmaya çalışır. Bu çaba çeşitli sebepler ekseninde onun partiden ihraç 

edilmesine yol açar. Müslüman olunca aynı diyaloğu İslâmla kurmaya çalışır. Türkiye’de 

yaptığı açıklamalarda Marx ve Lenin’e hayranlığını gizlemez; Marx’ı Yahudiliğin insanlığa 

kazandırdığı değerler arasında zikreder ve “İslâmiyetin olduğu kadar, Hristiyanlık ve 

Marksizm’in de militanıyım!” ifadesini kullanır. Bu ve benzeri ifadeler ister istemez 
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Garaudy’nin ne yapmak istediğini anlamayı zorlaştırır. Hristiyanlık Marksizm, İslam ve diğer 

dinler arasında bir diyaloğu evrensel bir dil üzerinden oluşturma gayretindeki Garaudy; 

Kur’ân’da her halk ve zaman için geçerli bir hukuk sisteminin bulunabileceği fikri, 

İslâm’ın istikbali için öldürücü bir yorum olarak nitelemesi, 

Mezheplerle uğraşmayı zaman kaybı sayıp yeni içtihadlar yapılması çağrısında 

bulunması, 

Tesettür bahsinde, kıyafet konusunun çok önemli olmadığını, günümüz Müslümanlarının 

önündeki en mühim meselelerin büyüme ve kültür modelleriyle ilgili hususlar olduğunu 

söylemesi, 

İslâm dünyasından refesans gösterdiği Nâsır, Kaddafi gibi örneklerin, kendi sosyalist 

görüşleriyle örtüşmesi,  

İslâm kültür ve medeniyetini Araplarla sınırlayıp Osmanlı’yı bu medeniyetten ayrı 

tutması,  

İbni Arabî gibi bazı isimlerden riskli iktibaslar yapması ve onlara dayanarak imanî 

ölçüleri zorlayan yorumlarda bulunması
79

 gibi tespitlerinden dolayı ya kendini tam 

anlatamadığı ya anlaşılmadığı ya da gerçekten öyle olduğu için eleştirilmiştir. Garaudy, 

“teferruat” sayılabilecek konularda sergilediği tutumu sebebiyle “normal” karşılanabilir; ama 

Garaudy’nin İslami bir Rönesans inşa etme arzusunda dile getirdiği bazı konular, bu “normal” 

sınırı aşıyor. 

Garaudy’nin, doğruları yanlış sayılabilecek fikirlerle sentezleme çabası onunla ilgili 

değerlendirme ve çalışmalarda ihtiyatlı ve dikkatli olmayı gerektiriyor. Nihayetinde ömrünün 

büyük kısmını Marksist ve sosyalist olarak geçirmiş ahir ömründe İslam’ı seçmiş bir Batılı 

düşünürden bahsediyoruz. Böyle bir insanın İslâmı seçtikten sonra “dört dörtlük” bir 

Müslüman olmasını beklemek belki doğru değildir. Müslümanlar, dinlerini Garaudy’den 

öğrenmeye muhtaç olmadıkları gibi Garaudy ile ilgili eleştirilerde doğrusuna doğru yanlışına 

yanlış diyebilmelidirler.  

GARAUDY VE ESERLERİ 

Marksizm’den İslam’a giden yolda bilge bir yolcu olan Garaudy, fikir ve düşüncelerini 

sadece anlatmakla kalmamış, bunları yazıya geçirerek eser yönüyle geride önemli bir 

müktesebat bırakmıştır. Garaudy, klâsiklerin etkisiyle olacak, bir kıza duyduğu aşktan 
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hareketle Yaratılışın Sekizinci Günü adıyla ilk romanını yazdı.
80

 Les orateurs de la révolution 

française (Toulouse 1939) adlı çalışma, onun ilk eserlerindendir.  

Garaudy, yüzyıla bir kalalık hayatında irili ufaklı 80 eser kaleme alır. Eserleri 40’tan 

fazla dile çevrilen Garaudy’in Türkçe’ye de 30 eseri çevrilmiştir. Öte yandan yüzlerce 

makalesi ve tebliği, bir vakfı, günümüzde kapanmış olan iki enstitüsü(bunlardan biri 1974’te 

kurduğu Milletlerarası Medeniyetler Diyalogu Enstitüsü idi), iki üniversitesi (Küba 

Üniversitesi, Senegal’in Gore adasında kurduğu Değişim Üniversitesi), Afrika kültürüne dair 

kendisinin yönettiği uzun metrajlı bir filmi(Siyah Diyonizos), İslâm sanatıyla ilgili İspanya 

devlet kanalında yayımlanmış bir televizyon dizisi ve yüzlerce konferansı vardır. Hakkında 

otuzu aşkın tez yapılmış, lehinde ve aleyhinde yirmiyi aşkın kitap yayımlanmıştır.
81

 

Garaudy’in eserleri “Marksizmin Tarihi, Marksizmin Problemleri, Din, Ahlak, Estetik, 

Medeniyetler Diyaloğu ve İnsani Yüzlü Bir Geleceğe Yönelik İncelemeler” başlıkları altında 

tasnif edilebilir.
82

 

“Karl Marks, Lenin, Hegel, İnsanın Ufukları, 20. Yüzyılın Marksizmi ve Sosyalizmin 

Büyük Dönemeci" gibi 20’ye yakın eseri Komünizm ve Komünizmin sorunları hakkındadır. 

"Kıyısız Bir Gerçekçilik Üzerine, Gerçekçilik Açısından Kafka, Gerçekçilik Açısından 

Picasso ve Gerçekçilik Açısından Saint-John Perse" gibi eserleri sanat ve estetik üzerinedir. 

Hidayete eren ünlü koreograf merhum Maurice Béjart'ın önsözünü yazdığı Hayatını 

Raksetmek adlı eser ve Geleceği Müjdeleyen 60 Eser: Batı Resminin Yedi Yüzyılı adlı iki eseri 

de bu çerçevededir.  

"Yaşayanlara Çağrı, İnsanlığın Medeniyet Destanı ve Medeniyetler Diyaloğu, İslâm'ın 

Vaat Ettikleri, İslâm ve İnsanlığın Geleceği, İslâm'ın Aynası Camiler, İlâhî Mesajlar Toprağı 

Filistin ve İsrail, Mitler ve Terör" adlı eserleri de diğer önemli eserleridir.
83

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

99 yıllık bir hayat sürdüren Roger Garaudy, Türkiye’de ismen bilinen ama gerçek 

manada hakkında ciddi çalışmalar yapılmadığı için düşünsel boyutuyla tanınmayan biridir. 
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Çoğumuzun onun hakkında bildiği ‘Marksist ve Komünist bir Batılı düşünür ve Müslüman 

olduğu’dur. Müslüman olan bir Batılı! Bu, bize hep hoş gelmiştir. Diğer bazıları ise onunla 

ilgili değerlendirmelerde tam tersine gitmiş. Komünist ve sosyalist olduğu dönemde onu idol 

olarak gören bu kesim, İslam’ı seçtikten sonra özenle ondan bahsetmemeye çalışmışlar.  

Roger Garaudy, 20. yüzyılın yetiştirdiği ender düşünce ve eylem adamlarından biridir. 

Garaudy, sadece düşünce üreten bir düşünür değildir. O, bir asırlık ömründe hem düşünce 

üretmiş, hem politik kulvarda asi bir duruş sergilemiş hem de söylemlerini eyleme 

dönüştürmüş biridir. 

Kendine has çağdaş bir düşünce üreten Garaudy, Marksist ve Müslüman olduğu 

dönemde ‘hayatın bir anlamı olması gerektiğini önemsemiş, hak ve adaletin din ve ırk ayrımı 

olmaksızın herkes için geçerli olması gerektiğini savunmuş, entegrizm ve yobazlık olarak 

nitelediği her türlü taassubu reddetmiş ve medeniyetler diyaloğu diye isimlendirdiği yeni bir 

insanlık buluşması’ önermiştir. 

Garaudy’i doğru anlamak için iyi bir felsefe okuması, geniş bir fikir birikimi ve sağlam 

bir pratik gerektirir. Doğrusuyla yanlışıyla eleştirilere muhattap olmuş Garaudy dünyayı 

yaşadığımız haliyle çıkmazda görmüş ve kendince hep bir arayış içerisinde olmuştur. Onun 

‘kendince ve yalnız diyebileceğimiz hayat arayışı içinde’ iyice incelenmiş ve irdelenmiş bir 

Taoizm, Budizm, Musevilik, Hıristiyanlık, Marksizm, Sosyalizm, Kapitalizm ve İslamiyet 

vardır. Garaudy’in Müslüman olması, atalardan gelen geleneği sorgulaması, içtihad üzerinden 

yeni yorumlar ısrarı yüreğimizin bir tarafını ısıtsa da diyalog önerisi, mezhep reddiyesi ve 

tesettür yorumu oluşturduğu farklı bir Müslüman algısı ve yakılmasını vasiyet etmesi onunla 

ilgili temkin ve ihtiyatı gerektirmiştir. 

Dünyada en fazla oy alan en etkili komünist partisinin sözcüsü, felsefe alanında çok 

popüler, sisteme rest çeken, Siyonizme eleştiri getirebilen, Yahudi soykırımını reddeden, tüm 

maddi avantajları ve inancı dışındaki tüm manevi ayrıcalıkları yitiren ve nihayetinde 

Müslüman olan bir Garaudy birçok açıdan anlaşılmayı, araştırılmayı hakeden bir düşünürdür.  

Roger Garaudy, kendi yalnızlığı içinde hayatın anlamını araştırdığı her safhada 

insanlığı, yaşamı ve insanlığın geleceğini düşünmüş, buna dair söz söylemiş; evrensel bir 

insanlık dili oluşturmak için idam kararı, sürgün, ihraç, ambargo ve yalnızlaştırılma gibi 

bedeller ödemiştir.  
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