
359

kız, bi ri er kek üç ço cu ğu ol du. 1959’da İn-

gi liz Dı şiş le ri gö rev li si ola rak ai le siy le bir-

lik te Ja ma ika’ya yer leş ti. Bu dö nem Ea ton 

için İslâmî ha ya tın da baş lan gı cı nı teş kil 

et ti. 1964’te Mad ras’ta (Hin dis tan), da-

ha son ra Ga na ve Tri ni dad’da dip lo mat lık 

yap tı. 1974’te te mel li ola rak İn gil te re’ye 

dön dü.

1975’te ye ni den gö rüş me ye baş la dı ğı 

Lings ara cı lı ğıy la Şâzelî-Alevî ta ri ka tı na 

gir di ve ay nı yıl Lo zan’da ya şa yan ta ri kat 

şey hi Frith jof Schu on’u (Îsâ Nûred din) zi-

ya ret et mek için İs viç re’ye git ti. Lozan’da 

do ğan Ea ton’ın, İslâm ta sav vu fu sa yesin-

de ye ni den do ğu şu da Lo zan’da ger çek-

leş miş ol du (a.g.e., s. 347). 1977’de Dı şiş-

le ri’nden er ken emek li ye ay rıl dık tan son-

ra ta ma men İslâmî fa ali yet le re yönel di. 

1978’de Lon dra Mer kez Ca mii’ne bağ lı 

Lon dra İslâ mî Kül tür Mer ke zi’nin (Is la mic 
Cul tu ral Cen tre of Lon don) mü dür lü ğü ne 

ge ti ri len Ez her me zu nu İslâm âli mi Şeyh 

Ze kî Be de vî’ nin da ve ti üze ri ne, da nış man-

lık ve mer kez ta ra fın dan çı ka rı lan The 

Is la mic Qu ar terly der gi si nin edi tör lü ğü 

gö rev le ri ni yü rüt me ye baş la dı. Su udi yö-

ne ti mi ta ra fın dan fi nan se edi len mer kez-

de sûfî kar şı tı Vehhâbî an la yı şın bas kın 

ha le gel me si ne ve Be devî’nin üç yıl son ra 

mü dür lük ten uzak laş tı rıl ma sı na rağ men 

müs lü man ce ma at ten kop ma mak adı na 

yir mi iki yıl bo yun ca mer kez de ki hiz me ti-

ni sür dür dü. Bri tan ya müs lü man ce ma-

ati nin ge li şip güç len me si ni, Bri tan ya’da 

İs lâm’ın ve müs lü man la rın doğ ru ta nın-

ma sı nı amaç la yan Bri tan ya Müs lü man 

Kon se yi’nin de (1996) ku ru cu la rı ara sın-

da yer al dı.

26 Şu bat 2010 ta ri hin de ve fat eden 

Eaton, ki tap ve ma ka le le ri nin ya nı sı ra 

İn gil te re için de ve dı şın da ver di ği kon-

fe rans lar ve yap tı ğı rad yo / te le viz yon 

ko nuş ma la rıy la hem İslâm’la il gi li Ba-

tı’da ki olum suz al gı la rı gi der me ye hem 

de müs lü man ce nah ta ki ra di kal ve ya 

Vehhâbî eği lim le rin yan lış lı ğı nı gös ter-

me ye ça lış mış tır. Ea ton’ın, si yaset ile 

ide olo ji ara sın da ayı rım ya pa rak, İs lâm 

açı sın dan si ya se tin di nin ay rıl maz bir 

par ça sı ol du ğu nu söy le me si, İslâm’ın bir 

ide olo ji du ru mu na in dir gen me si ni ise 

(Isla mism / İslâmcı lık) mo dern ve İslâm 

dı şı bir du rum ola rak de ğer len dir me si 

bil has sa önem li dir (a.g.e., s. 351-352). 

(tra dis yo na list) ekol men sup la rı nın gö rüşle-

rin den de bu ve si ley le ha ber dar ol du. Bil-

has sa ge le nek sel ci öğ re ti nin mo dern ça ğa 

yö ne lik eleş ti ri sin den et ki len di.

As ke ri ye den ay rıl dık tan son ra ge çi mi ni 

sağ la mak için Lon dra’da yö net men yar-

dım cı sı ve ak tör ola rak ça lış tı. 1944’te yap-

tı ğı, kı sa sü ren ilk ev li li ğin den Myers’ın ve 

ba ba sı nın anı sı na Leo Fran cis adı nı ver di ği 

bir oğ lu ol du. Kı sa bir müd det Ja ma ika’da 

ya şa dık tan son ra İn gil te re’ye dön dü. Ka hi-

re Üni ver si te si’nde İn gi liz ede bi ya tı ho ca lı-

ğı yap mak üze re bir yıl lı ğı na Mı sır’a git ti. 

Bu ra da, bir di ğer önem li İn gi liz müs lü man 

âlim ve dü şü nü rü Mar tin Lings’le (Ebûbe-
kir Sirâced din) ve onun sa ye sin de sûfî 

dü şün cey le ta nış tı. İslâm’ın fıkhî ta ra fın-

dan zi ya de ta sav vufî yö nün den et ki le nen 

Ea ton, ara dı ğı ha ki ka ti İslâm’ın her şe yin 

kay na ğı ola rak gös ter di ği “ger çek, yü ce 

ve ce mal sa hi bi Tan rı” inan cın da bul du ğu-

na ka na at ge tir di (a.g.e., s. 247). 1951’de 

otuz ya şın day ken Lings’in evin de ke li me-i 

şehâdet le Müs lü man lı ğa ilk adı mı nı at tı ve 

Ha san Ab dül hakîm is mi ni al dı. Fa kat bu 

dö nem de he nüz İslâmî bir ha yat ya şa ma-

ya baş la ma mış tı. Tek rar Ja ma ika’ya gi de-

rek ora da ön ce öğ ret men, ar dın dan ga ze-

te ci ola rak ça lış tı ve 1954’te İn gil te re’ye 

dön dü. 1956’da Ja ma ika lı bir res sam la 

ikin ci ev li li ği ni yap tı; bu ev li lik ten de iki si 
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1 Ocak 1921’de İs viç re’nin Lo zan şeh-

rin de İn gi liz bir an ne ve ba ba nın ço cu ğu 

ola rak doğ du. Fran sa’da bü yü yen ve Fran-

sız kül tü rü nün hay ra nı olan an ne si Ruth 

Mud dock ku rum sal di ne kar şı ve ser best 

dü şün ce yan lı sı bir fe mi nist ti. An ne si 

tara fın dan ag nos tik ola rak ye tiş ti ri len 

Ea ton’ın ilk ço cuk luk yıl la rı İn gil tere’de 

geç ti. Ang li kan ki li se ka nu nu uz ma nı bir 

avu kat olan ba ba sı Fran cis Er ring ton’ı 

ergen lik dö ne mi ne doğ ru tanı dı. İn gil te re 

ve İs viç re’de çe şit li okul lar da oku duktan 

son ra or ta öğ re ni mi ni İn gil te re’nin en 

pres tij li özel okul la rı ara sın da yer alan 

Char terhouse’da (Sur rey) yap tı. Fel se fe yi 

keşfettiği li se yıl la rın da Des car tes, Kant, 

Hu me, Spino za, Scho pen ha uer ve Russell 

gi bi ön de ge len fi lo zof la rın eser le ri ni oku-

du, fa kat yazdıkla rı nın spe kü las yon dan 

öte ye git me di ğine ka na at ge tir di. Bir ho-

casının, tanı dı ğı tek ger çek ev ren sel şüp-

heci oldu ğu şeklinde ki öv gü sü ne mu ha tap 

oldu (Eaton, A Bad Be gin ning, s. 78). Bu 

dö nem de şi ir ve ede bi yat la da il gi len di. 

Ro man ya zan bü yük ba ba sı nın (Preston 
Mud dock) et ki siy le ro man yaz ma ya karar 

ver di; fa kat ilk ro ma nı nı (Cur ta in Rai-
ser) ya yım la ma te şeb bü sü ba şa rı sızlık-

la sonuç la nın ca bu ha ya lin den vaz geçti. 

Cam bridge Üni ver si te si’ne bağ lı King’s 

Colle ge’da iki yıl ta rih ders le ri al dı. Ar-

dından II. Dün ya Sa va şı do la yı sıy la as kerî 

eği tim için The Ro yal Mi li tary Col le ge’a de-

vam et ti. Bu dö nem de de asıl il gi ala nı yi ne 

fel se fe ve ede bi yat tı. İn gi liz fel sefî roman 

ya za rı Leo Myers’la ya zı şıp gö rüş meye 

baş la dık tan son ra Myers’ın tav si ye siy le 

Do ğu din le ri üze ri ne araş tır ma yap tı ve 

Hin du Ve dan ta dü şün ce siy le ta nış tı. Çok 

son ra Müs lü man lı ğı ka bul et me hikâye si ni 

an lat tı ğı bir söy le şi ya zı sın da (“Char les Le 

Gai Ea ton, For mer Bri tish Dip lo mat”) birlik / 

tevhid fik ri üze ri ne ku ru lan Ve dan ta öğ-

re ti si ni ken di si ne İslâm’ın yo lu nu açan te-

mel un sur şeklinde ni te le ye cek tir. Baş ta 

René Guénon (Ab dülvâhid Yahyâ) ve Anan da 

Cooma ras wamy ol mak üze re ge le nek sel ci 

ا
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Bo ok of Ha dith: Sa yings of the Prop het 

Mu ham mad from the Mish kat Al Ma-

sa bih’ tir (Bris tol 2008).

Ea ton’ın çe şit li ki tap, der gi ve in ter net 

si te le rin de ya yım lan mış ya zı ve ko nuş ma-

la rın dan baş lı ca la rı şun lar dır: “The Earth’s 

Comp la int” (The Es sen ti al Sop hia, ed. S. 
H. Nasr – K. O’Bri en, Bloo ming ton, Ind. 
2006); “Know led ge and its Co un ter fe its” 

(Sci en ce and the Myth of Prog ress, ed. M. 
M. Za ran di, Bloo ming ton Ind. 2003); “Tra-

di ti on and Hu man So ci ety” (In Qu est of the 
Sac red: The Mo dern World in the Light of 
Tra di ti on, ed. S. H. Nasr – K. O’Bri en, Oak-
ton VA 1994); “The Con cept of Jus ti ce in 

Is lam” (the bo ok.org/re so ur ce/aoi4.html); 
“Is lam is ‘The Midd le Way’” (http://www.
li vin gis lam.org/k/hges_e.html); “Knowl-

ed ge and its Co un ter fe it” (Stu di es in Com-
pa ra ti ve Re li gi on, VI II/1 [1974]); “The Only 

He ri ta ge We Ha ve” (a.g.e., VI II/2 [1974]); 
“What We Are and Whe re We Are” (a.g.e., 
VI II/3 [1974]); “Man as Vi ce roy” (a.g.e., 
VII/4 [1973]); “Know led ge and the Sac red: 

Ref lec ti ons on Sey yed Hos se in Nasr’s 

Gif ford Lec tu res” (a.g.e., XV/3-4 [1983]); 
“(Bo ok Re vi ew) Fa ith and Be li ef by 

Wil fred Cant well Smith” (Jo ur nal of Mus-
lim Mi no rity Af fa irs, X/1 [1989]); “(Bo ok 
Re vi ew) Sac red Art in East and West: Its 

Prin cip les and Met hods by Ti tus Burck-

hardt” (Stu di es in Com pa ra ti ve Re li gi on, 
III/1 [1969]). Ea ton, İslâm dü şün ce si ne ve İs-

lâm’ın ev ren sel me sa jı nı doğ ru bir şe kilde 

du yurma ya yö ne lik kat kı la rın dan do la yı 

Asso ci ati on of Mus lim So ci al Sci en tists 

(UK) ta ra fın dan “Bu il ding Brid ges Award 

2002” ve The Mus lim News ta rafın dan “Al la-

ma Iq bal Award for Cre ativity in Is la mic Tho-

ught 2004” ödül le ri ne lâyık gö rül müş tür.
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ÿSa li me Ley la Gür kan

an la mı nı inanç, ta rih ve top lum sal ha-

yat bo yut la rı üze rin den, ay nı za man da 

di nin ha ki ka ti ne ve pa ra dok sal in san ta-

bi atı na atıf la or ta ya ko yan eser, İslâm 

üze ri ne İn gi liz ce ya zıl mış en iyi ve en çok 

oku nan ki tap lar dan bi ri ka bul edil mek-

te dir. Eser Türk çe’nin ya nı sı ra (İslâm ve 
İn san lı ğın Ka de ri, trc. İh san Dur du, İs tan-
bul 1992) bir çok di le ter cü me edil miş tir. 

4. Re mem be ring God: Ref lec ti ons on 

Is lam (Cam brid ge 2000). Ya za rın ken di 

dinî tec rü be sin den ha re ket le İslâm’ın zik-

rul lah üze ri ne ku ru lu ha yat ta sav vu ru nu 

İs lâm-Ba tı iliş ki si ve ge le nek-mo der ni te 

kar şıt lı ğı üze rin den or ta ya koy mak ta dır. 

Eser de ge nel de din, özel de İslâm ol gu su 

hem top lum, si ya set, bi lim, mi ma ri, ta bi-

at ve cins ler ara sı iliş ki le re uza nan zâhirî 

yö nüy le hem Tan rı bi lin ci ve iman, ruh-

be den iliş ki si ve ne fis ter bi ye si, ge le cek 

ve âhi ret ko nu la rı nı kap sa yan bâtınî yö-

nüy le ele alın mak ta dır. Ea ton’ın bir ne vi 

mânevî oto bi yog ra fi si ka bul edi len ki tap 

fark lı dil le rin ya nı sı ra Türk çe’ye de çev ril-

miş tir (Tan rı’yı Ha tır la mak: İslâm Üze ri-
ne Dü şün ce ler, trc. Sa li me Ley la Gür kan, 
İs tan bul 2003, 2007). 5. A Bad Be gin-

ning and the Path to Is lam (Cam brid ge 
2010). Ea ton’ın pro fan oto bi yog ra fi si ya 

da müs lü man ol ma dan ön ce ki Gai Ea ton’ı 

an lat tı ğı bir bi yog ra fi ola rak ta nım la dı ğı 

ki tap, ya za rı nın ço cuk lu ğun dan iti ba ren 

tut tu ğu gün lük ler den ha re ket le sı ra dı şı 

ço cuk lu ğu nu ve İslâm’a dön me den ön ce-

ki ek san trik ha ya tı nı, ay nı za man da baş-

ta ha ki kat ve ai di yet ara yı şı ol mak üze re 

ken di si ni İslâm’a gö tü ren se bep le ri ko nu 

edin mek te dir. Ve fa tın dan kı sa sü re ön ce 

ya yım la nan ki ta bın da Ea ton, müs lü man 

ol ma dan ön ce ki ken di siy le müs lü man ol-

duk tan son ra ki ken di si ara sı na me sa fe 

koy mak adı na ken di sin den üçün cü ki şi 

ola rak bah set mek te dir. 6. Ref lec ti ons 

(Cam brid ge 2013). Mü el li fin, İs lâm ve gü-

nü müz top lu mun da ki ye ri üze ri ne 1978-

1996 yıl la rı ara sın da BBC Rad yo su’nda 

yap tı ğı ko nuş ma lar dan (Short Talks on 
Is lam) oluş mak ta dır. İslâm’a ait te mel il-

ke le rin her ke si me hi tap eden arı ve du ru, 

ay nı za man da hik met ve la ti fe yük lü bir 

dil le ak ta rıl dı ğı bu ko nuş ma lar İslâm’ın 

bil has sa mâne vi yat ve te fek kür bo yut la rı-

nı öne çı kar mak ta dır. Ea ton’ın sağ lı ğın da 

ya yım la nan di ğer iki ça lış ma sı ise İslâm’da 

Tan rı fik ri üze ri ne ka le me al dı ğı risâle tar-

zın da ki The Con cept of God in Is lam 

(2005) ile meş hur ha dis der le me si Miş kâ-

tü’l-me ½â bî¼’ten yap tı ğı seç ki le ri içe ren 

ve Je re mey Hen zell-Thom as’ın kap sam-

lı gi riş ya zı sıy la bir lik te ya yım la nan The 

Ya zı la rın da ve söy le şi le rin de müs lü man 

olan ve ol ma yan her mo dern in sa na ses-

len mek su re tiy le mâne vi yat mer kez li bir 

ha ya ta dön me çağ rı sın da bu lu nan Ea ton 

bil has sa İsl âm’ın or ta yol ve gü zel ahlâk 

(edep) öğ re ti le ri ni vur gu la mış tır. Sağ lı-

ğın da her ke sim den müs lü man ve gay ri 

müs lim le te mas ha lin de ol muş, ara la rın-

da önem li isim le rin de bu lun du ğu bir çok 

İn gi liz’in İs lâm’ı seç me sin de et ki li ol muş-

tur. Sa hip ol du ğu zen gin tec rü be ve bil gi 

bi ri ki mi, Sey yid Hü se yin Nasr’ın ifa de siy-

le onu “İn gi liz ce ya zan gü nü müz İslâm 

âlim le ri için de en ile ri gö rüş lü ve ay nı 

za man da en güç lü le rin den bi ri” kıl mış-

tır (Tan rı’yı Ha tır la mak, “Tak dim”, s. 10). 
Gelenekselci eko le men sup sûfî en te lek-

tü el ve ay nı za man da Sün nî kim li ğiy le XX. 

yüz yı lın önde gelen müs lü man dü şü nür 

ve ya zar la rın dan bi ri ve Bri tan ya müs lü-

man ce ma ati nin en önem li ka le ta şı ka-

bul edi len Ea ton ba zı dost la rı ta ra fın dan 

“İs lâm’ın se si” şeklinde ta nım lan mış tır.

Eser le ri. 1. The Ric hest Ve in: Eas tern 

Tra di ti on and Mo dern Tho ught (New 
York 1949). Ea ton’ın Do ğu din le ri ve Ba-

tı dü şün ce si üze ri ne müs lü man ol ma dan 

ön ce yaz dı ğı ya zı lar dan mey da na ge len 

ki tap ün lü şa ir ve ya yın cı T. S. Eli ot ta-

ra fın dan ya yım lan mış tır. Ki ta bın bi rin ci 

bö lü mün de Hin du, özel lik le Ve dan ta öğ-

re ti siy le Zen Bu dizm ve Tao izm öğ re ti le ri, 

ikin ci bö lüm de Max Plow man, L. H. Myers 

ve Al do us Hux ley gi bi İn gi liz ya zar la rı nın 

ya nı sı ra Guénon ve Co oma ras wamy gi-

bi gelenekselci ekole mensup dü şü nür-

le rin gö rüş le ri ele alın mak ta dır. 2. King of 

the Cast le: Choice and Res pon si bi lity 

in the Mo dern World (Lon don 1977). 
İn sa nın ma hi ye ti ni ve dün ya da ki ko nu-

mu nu ele alan ki tap, mo dern ça ğın bi lim 

ve tek no lo ji ye da ya lı po zi ti vist-se kü ler 

ha yat an la yı şıy la in sa nı Tan rı’nın ha li fe si 

ola rak gö ren Tan rı mer kez li ge le nek sel 

ha yat an la yı şı ara sın da ki far kı göz ler önü-

ne ser mek te, di nin bü tün kut sal bi çim-

le riy le tek rar in san ha ya tı nın mer ke zi ne 

yer leş ti ril me si nin ge rek li li ği ne ve mo dern 

in sa nın bu yön de ki so rum lu lu ğu na işa ret 

et mek te dir. Ba sıl dı ğı yıl da The Ti mes 

ga ze te si ya zar la rın dan Ber nard Le vin’in 

öv gü ni te li ğin de bir de ğer len dir me ya zı-

sı na ko nu olan ki ta bın Türk çe’ye iki ay rı 

çe vi ri si ya pıl mış tır (Be şe rin Kum dan Ka-
le le ri, trc. Se la hat tin Ayaz, İs tan bul 2000; 
Ka le nin Kra lı: Mo dern Dün ya da İn sa nın 
Ter cih ve So rum lu lu ğu, trc. Bi rol Çe tin ka-
ya, haz. Ah met Ay do ğan, İs tan bul 2000). 3. 

Is lam and the Des tiny of Man (Al bany 
NY 1985). İslâm’ı ve müs lü man ol ma nın 




