
KORONA SONRASI DÜNYA AHVÂLİ
-Dijital Psikopolitika, Küresel Denklemler ve Değer Arayışı-

B ugünlerde değişim pek çok uzmanın gündemini oluşturmaktadır. Siyasal düzen, dünya düzeni, kapitalist düzen 
ve sosyal medya düzeni gibi pek çok şeyin değişimi tartışılıyor. Soğuk Savaş sonrasında Fukuyama’nın Batılı 

liberalizmin galibiyetiyle sonuçlandırdığı tarihi ve Huntington’ın medeniyetler arası çatışmanın mukadder olacağı 
tezlerini birlikte okuyan ABD, geçen zaman içerisinde küresel tek lider olma arzusunu yeni bir Haçlı Savaşı’na dönüş-
türecekti.  O zamandan beri başta İslâm dünyası olmak üzere birbiri ardına yaşanan krizler, ABD’nin küresel sorunlara 
liderlik yapamadığını ortaya koydu. 

Öte yandan Suriye’de Esed ve rejimini savunanların anti-emperyalist maskeyle tüm insanlığın gözleri önünde 
yaptıkları kitlesel işkence gerçeği nasıl bir dünyada yaşadığımızın kanıtı.  Bu bağlamda Amerika’daki ırkçılık karşıtı 
gösterilerde sömürgecilerin heykellerinin alaşağı edilmesi, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler 
bir değişimin arifesinde olunduğunu gösteriyor. Türkiye’nin yüzyıl sonra Libya’ya dönmesinin uluslararası dengelerin 
dayattığı bağımlılık ve hegemonya ilişkilerini tedrici olarak düşürmek için tarihî bir fırsat sunduğu kesin. Bu aynı za-
manda Türk dış politikasındaki açık değişim ve dönüşümü yansıtan bir alameti farikadır. Birinci Dünya Savaşı sonrası 
uzun yıllar içine çekilen Türkiye bölgesel ve uluslararası sorunları ele alırken bugün farklı şekilde ayağa kalkıyor. 
Yine aynı şekilde Batılı emperyalistlerin dayatmasıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın yeniden aslî hüviyetine 
döndürülmesi sürecinin hız kazanması da önemli bir gösterge. 

Çoğu kimse korona sürecini yeni evrensel bir ân olarak okurken, dikkatli ve şüpheci bir şekilde bakılması gere-
ken durumlar da yok değil.  Korona salgını ile birlikte yürütülen psikolojik harekât, virüsün kendisinden daha büyük 
bir tahribat yapmaktadır. Sular durulduğunda psikolojik harekâtın tahribatı daha iyi görülecek ve de anlaşılacaktır. 
Aslına bakılırsa bu denli yoğun psikolojik harekât, arka planda bir şeylerin planlanıp yürürlüğe sokulmak istendiğinin 
bir göstergesidir. 

Korona sonrası dönemde insanlığa çip takılmaya başlanacağı ve kapitalizm yerine dataizm devrinin başlayacağı 
konuşulmakta. Neoliberal muktedirler hükmetme güçlerini arttırmak için şimdi üçüncü bir savaş biçimi olan “dijital 
savaş” projesini uygulama yoluna gidiyorlar. Dijital savaşlarda kan akmıyor ama daha incelikli sömürü biçimleri icat 
edilerek iradeler kontrol altına alınıyor. Bu bakımdan devletler gecikmeli de olsa birkaç küresel şirketin kontrolündeki 
sosyal medyanın düzenlenmesi için birtakım somut adımlar atmaya başladılar.  Küresel hegemonya ve kapitalist 
düzen değişir mi bilinmez, ama bunları değiştirecek olan “kişilerin” değişen insanlar olacağı muhakkaktır.  Salgın belki 
de kötülük ve iyiliğin mücadelesini yeni bir formatla devamını sağlayacaktır. Kötülük üretenler ve bunun karşısında 
iyilik üretenler var olmaya devam edecektir. Bu mücadelenin karakteristik yapısı açısından geçmiş, şimdi ve gelecek 
açısından bir fark yoktur/olmayacaktır. Dolayısıyla bu çerçevede asıl konuşulması gereken insanın değişimidir.

Modern hayat, fıtrata saldırarak insanoğlunun düşünce ve davranışlarını kontrol altına alıp, inançsız, ilkesiz, ego-
ist ve hazcı “Kaliforniya sendromuna” dayalı bir akıl inşa etti. Bu aklın ayırt edici özellikleri, eğlencenin, bedensel haz-
ların, para kazanmanın ve harcamanın yani hedonizmin hayatın temel felsefesi olarak algılandığı, insanların doymak 
bilmez hazları için üretirken ve tüketirken eğlenceden eğlenceye koşturulduğu, her defasında tüketimin ve eğlen-
cenin dozunu artırıp şeklini değiştirdiği israfa dayalı anlayış şeklinde sıralanabilir.  Hâl böyle olunca insanlığın hayrına 
yapıcı ve faydalı iş yapmak, sıkıntı ve ihtiyaç sahibinin yanında olmak, istikamet üzere olup salih amel işlemek unu-
tuldu. Doymak bilmez bir iştahla dünya malına sarılmayı hayatın gayesi hâline getiren insanlık, dilinde savunduğu 
ve sahip olduğu değerlerin çok gerisine düştü.  Hümanizmden post-hümanizme geçilirken Avrupa-merkezci insan 
algısı eleştiri konusu yapıldı fakat insanın yaratanla bağını göz ardı etmeye devam etme durumu süreklilik kazandı. 
Dolayısıyla insana anlamlı bir hayat için gereken insani değerler, her insana öğretilmeli ve hedefe çok ufak bir azınlık 
yerine tüm insanlar yönlendirilmelidir. Başka bir ifadeyle insana, insanlık öğretilmelidir.

Kriz durumlarında insanlar bir taraftan krizle başa çıkmaya çalışırken öbür taraftan da kriz sonrası neler ola-
bileceğiyle ilgili çeşitli projeksiyonlar tutma gayretine girerler. Küresel sermayenin tahakkümü altında parçalanan 
ve manevi bir boşluk yaşayan insanlığın yeniden bir doğuş hikâyesi yazmaya ihtiyacı vardır. Yaşananlar artık bir 
paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  Kovid-19 salgını uluslararası sisteme dair yoğun sor-
gulamalara yol açtığı gibi Türkiye’ye ve Müslümanlara, geleceğe dönük teklifler sunması için fırsat sağlıyor. Bu ise 
kendi kavramlarımızla konuşmakla, kendi kavramlarımızla düşünmekle mümkün olacaktır. Çünkü inançlar, kültürler, 
medeniyetler kavramlarla yaşadıkları için bugün savaş kavramlar üzerinden devam ediyor. İlk tanımlamayı kim yap-
tıysa onun söylemi yaygınlaşır, onun zihniyeti kabul görür, toplumsal düzen onun imzasını taşır.

Not: Değerli okurlarımız, korona günlerinde yaşanan dağıtım sorunu ve dergimize ulaşmakta yaşanan güçlükler 
devam ettiği için Temmuz ve Ağustos sayılarımızı da birleştirerek tek sayı şeklinde (311-312) yayınlıyoruz. Anla-
yışınızı rica ederiz. Ayrıca internet sitemizde, Temmuz-Ağustos sayılarımızın PDF’lerini herkesin kullanımına açtık.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
Umran 
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G Ü N D E M   FETİH RUHUNUN DİRİLİŞİ VE AYASOFYA

Abdullah YILDIZ

Ayasofya mümin gönülleri heyecanlandırırken Batılıları ve Batıcıları 
endişelendirmişe benziyor. Ancak, Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili 
çalışmaları baltalamak için algı operasyonları yaparak, “Ayasofya siyasete 
açıldı.” türünden söylemler geliştiren malum çevrelerin klişeleşmiş “Dini siyasete 
alet ediyorlar.” çığırtkanlıklarının, doğrusu ciddiye alınır bir tarafı görünmüyor.

Fetih Ruhunun Dirilişi ve Ayasofya

İ stanbul’un Fethi’nin 
simgesi ve Fatih Sultan 

Mehmet’in vakıf emaneti 
olan Ayasofya camiinin ye-
niden ibadete açılması ko-
nusunda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
işareti ile başlatılan çalış-
malar ve Sürekli Vakıflar 
Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin, 
Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kuru-
lu kararının iptali için açtığı davanın Danıştay’da 
görülüyor olması, mümin gönülleri heyecanlan-
dırırken Batılıları ve Batıcıları endişelendirmişe 
benziyor. Ancak, Ayasofya’nın ibadete açılması ile 
ilgili çalışmaları baltalamak için algı operasyon-
ları yaparak, “Ayasofya siyasete açıldı.” türünden 
söylemler geliştiren malum çevrelerin klişeleşmiş 
“Dini siyasete alet ediyorlar.” çığırtkanlıklarının, 
doğrusu ciddiye alınır bir tarafı görünmüyor.

İnancımız o ki, Ayasofya’nın ibadete açılması, 
Osmanlı mirasına sahip çıkma gayretleri içinde 
olan Türkiye Müslümanlarının ve kalpleri Türkiye 
Müslümanlarıyla birlikte atan dünya Müslüman-
larının emperyalist Batı dünyasına karşı direniş 
bilincini ve dahası fetih ruhunu yeniden canlan-
dırması bakımından oldukça önemli ve anlam-
lı bir dönüm noktası teşkil edecektir. Özellikle 
Türkiye’nin Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Libya, Afri-
ka ve Doğu Akdeniz’de emperyalist hegemonyaya 
meydan okuduğu ve onların şer planlarını bozdu-
ğu bir aşamada, Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete 
açılıyor olması oldukça derin tarihi, stratejik ve 
psikolojik anlamlar ve mesajlar taşıyacaktır.

Ayasofya’nın Kısa Tarihçesi

İstanbul’un Fethinden 
sonra şehrin en büyük ma-
bedi olan Hagia Sophia Ki-
lisesi Fâtih Sultan Mehmet 
tarafından Ayasofya adıyla 
fethin sembolü olarak cami-
ye çevrilmiş ve ilk cuma na-

mazı da burada kılınmıştı. Bu sebeple daha sonra 
fethedilen diğer şehirlerdeki kiliseler camiye çev-
rildiklerinde en büyüğünün Ayasofya adıyla anıl-
ması bir gelenek olmuştu… Bazıları ise camiye 
çevrilmeden önce Hagia Sophia veya Sveti Sofia 
adında olduklarından Ayasofya ismiyle tanınmış-
lardır… Ayasofya adıyla anılan camiler arasında, 
1453’ten 1934’e kadar İstanbul’un ulu camii du-
rumundaki Ayasofya Camii ve etrafında oluşan 
külliye en tanınmış ve en önemli eserdir.

Ekânîm-i selâsenin (Hristiyanlığın baba-oğul-
kutsal ruh üçlemesinin) ikinci unsuru oğulun bir 
vasfı olarak, mistik bir mefhum olan sofia (ilâhî 
hikmet) adına kurulmuş olan Ayasofya’nın ilk bi-
nası İlkçağ İstanbul’unun merkezî yerinde, birinci 
tepe üzerinde IV. yüzyılda ahşap çatılı bir bazili-
ka biçiminde yapılmıştır. Genellikle bu ilk yapı-
nın I. Konstantinos’un (324-337) eseri olduğuna 
inanılırsa da yapı ancak oğlu Konstantios (337-
361) zamanında bitirilmiş ve 15 Şubat 360’ta 
açılmıştır. Fakat 20 Haziran 404’te patrik İoannes 
Khyrosostomos’un sürgün edilmesi üzerine mey-
dana gelen bir ayaklanmada çıkan yangında kili-
se harap olmuş, II. Thedosius (408-450) binayı 
beş nefli (sahn) olarak yeniden yaptırıp 10 Ekim 
415’te tekrar açmıştır. Bu ikinci kilise de Iusti-
nianos (527-565) ve karısı aleyhine 532 yılında 
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13-14 Ocak gecesi çıkan Nika ayaklanmasında sa-
rayın bir kısmı ve başka umumi binalarla birlikte 
yandıktan sonra imparator onu evvelki binalar-
dan daha büyük, değişik ve muhteşem bir şekilde 
yaptırmayı tercih etmiş; inşaat 537 yılına kadar 
sürmüştür. Iustinianos geniş imparatorluğunun 
her tarafından malzeme istetmiş, bunun için daha 
eski yapıların işlenmiş malzemesi de toplanmıştır. 
Böylece Mısır’da Heliopolis’ten, Batı Anadolu’da 
Efesos’ta Artemis Mâbedi’nden, Kyzikos (Kapu-
dağ yarımadası) ve Suriye’de Ba‘lebek’ten sütun-
lar başka yerlerden de değişik cins ve renklerdeki 
mermerler alınmıştır…

Ayasofya mimarisinin esası, Hıristiyan dinî 
yapılarının hâkim planı olan 
bazilika biçimine göre ya-
pılmış olmakla beraber, orta 
mekânı, çapı yaklaşık 31-33 
metreyi bulan basık büyük 
bir kubbe ile örtülmüştür… 
Bu çapta ve tertipte bir ya-
pıyı bu derecede büyük bir 
kubbe ile örtmek aslında 
büyük bir cesaret idi. Ancak 
yapının statik bakımından 
bu ağırlığı çok güç karşıla-
dığı da bir gerçektir. Gerek 
Bizans gerekse Türk devrinde 
duvarlara dışarıdan eklenen 
büyük destek payandaları 
yardımıyla Ayasofya bugüne 
kadar ayakta tutulabilmiştir. 
Nitekim 557 depreminin de 
tesiriyle 7 Mayıs 558’de kub-
benin doğu tarafının çökmesi 
üzerine, kubbe evvelkinden 
yirmi kadem (6,25 m.) kadar 
yükseltilerek yeniden yapılan kilise, bu defa 24 
Aralık 562’de ibadete açılmıştır…

1204’te IV. Haçlı Seferi ile İstanbul’u işgal eden 
Latinler burada büyük tahribat yaptılar. İstanbul 
tekrar Bizans idaresine geçtikten sonra ufak bir 
tamir gören Ayasofya’da II. Andonikos 1317’de 
büyük ölçüde tamirat yaptırmış, duvarlar dışarı-
dan takviye payandalarıyla desteklenmiştir. Ancak 
büyük ve yaşlı binada bu tamirler yetersiz kalmış 
ve 19 Mayıs 1346’da sebepsiz olarak doğudaki 
baş kemerle kubbenin bir parçası çökmüştür. Bu 
sırada iyice fakirleşmiş olan Bizans, büyük zor-
luklarla ve halktan yardım toplamak suretiyle 

ancak 1354’te bu zararları giderebilmiştir. 1402’de 
İstanbul’a gelen İspanyol elçisi Clavijo, Ayasofya’yı 
harap ve bakımsız bir hâlde görmüştür. Evliya Çe-
lebi Seyahatname’sinin bir yazmasından öğrenilen 
bilgiye göre, İstanbul’un fethinden birkaç yıl önce 
bir depremde zarar gören Ayasofya’nın kuzey ta-
rafını tamir etmek üzere Ali Neccâr adındaki Türk 
mimarı Edirne’den İstanbul’a gönderilmiş, gerek-
li takviyeyi yapan mimar Edirne’ye dönüşünde 
müstakbel minarenin kaidesini de hazırladığını 
açıklamıştır.

Ayasofya İstanbul’un fethinde, usulden olduğu 
üzere şehrin büyük kilisesi olarak camiye çevril-
di. Tursun Bey’in yazdığına göre kubbeye kadar 

çıkan Fâtih Sultan Mehmed, 
yapının ve çevresinin harap 
görüntüsü karşısında meş-
hur Farsça beyti söylemiştir. 
Fâtih Ayasofya’nın tahribini 
önlemiş, burada ilk namazı 
kıldıktan sonra camiyi ken-
di hayratının ilk eseri olarak 
vakfetmiş, yanına bir de med-
rese yaptırmıştır. İlk minare-
nin de batıda yarım kubbenin 
yanındaki iki baskı kulecikle-
rinden güneydekinin üstün-
de ahşap olarak inşa edildiği 
anlaşılmaktadır. Bu minare 
uzun müddet durmuş, ancak 
1574 tamirinde kaldırılmış-
tır. Caminin güneybatı köşe-
sindeki tuğla minarenin Fatih 
devrine ait olduğu söylenirse 
de bunun II. Bayezid zama-
nında yapılan minare olması 
ihtimali daha kuvvetlidir. II. 

Bayezid dönemine ait olduğu iddia edilen gü-
neydoğu köşedeki yivli minareyi ise, Edirne’deki 
Selimiye Camii minarelerine çok yakın benzerli-
ği dolayısıyla, Mimar Sinan’ın eseri olarak kabul 
etmek yerinde olur. Kanuni Süleyman devrinde 
Budin’in fethi üzerine oradaki başkiliseden alınan 
tunç şamdanlar, üzerine manzum birer kitabe ya-
zılarak 1526’da Ayasofya’da mihrabın iki yanına 
yerleştirilir. II. Selim devrinde Mimar Sinan tara-
fından takviye payandaları yapılarak yapının çök-
mesi önlenir. Bu vesileyle bir de minare yapılır ki 
bunun güneydoğu köşedeki minare olması kuv-
vetle muhtemeldir…

Halifelik ve medreseler 
başta olmak üzere Osmanlı-
İslâm Medeniyetini ayakta 

tutan birçok kurumun 
ortadan kaldırılması 

sürecinde sadece Ayasofya 
değil, Trabzon’daki Ayasofya, 

İstanbul Edirnekapı’daki 
Kariye Camii, Fatih 

Çarşamba’daki Fethiye 
Camii gibi Hristiyan Batı 

dünyası için büyük sembolik 
değeri olan mekânların da 

camiden müzeye çevrilmesi 
suretiyle galiplere mesajlar 
verildiği anlaşılmaktadır.
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Cami olduğu süre içinde Ayasofya, ramazan 
aylarında bilhassa teravih namazında çok kala-
balık bir cemaatin toplanmasına imkân verir ve 
padişahın da katıldığı Kadir geceleriyle bayram 
namazlarında muhteşem bir görünüş arz eder-
di. Ayasofya’nın camilikten çıkarılması ile bunlar 
unutuldu (Semavi Eyice, TDV İslâm Ansiklopedi-
si, “Ayasofya” md.). 

Ayasofya Camii Kebirinin Müzeye Çevrilmesi

Ayasofya 24 Ekim 1934’te camilikten çıkarılıp 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlanır, 1 Şubat 
1935 tarihinde ise fiili olarak müzeye çevrilir. Bu 
arada sebepsiz olarak medrese yıktırıldığı gibi ca-
miye ait olan çeşitli eşya ile halılar ve levhalar da 
kaldırılır. Bunlardan büyük levhalar daha sonra 
(Adnan Menderes döneminde) tekrar yerlerine 
asılır…

1931’de Amerikan Bizans Enstitüsü adına Aya-
sofya mozaiklerini meydana çıkarma izni alan Th. 
Whittemore, Atatürk’ün isteği ve bakanlar kurulu 
kararı ile 1932’de işe başlar. 1936’da A. M. Schne-
ider, 1944-1950 yılları arasında müdür Muzaf-
fer Ramazanoğlu yapının içinde ve dışında bazı 
araştırmalar yaparlar. Amerikan Enstitüsü’nün 
çalışmaları 1970’e kadar sürer ve bu çalışmaların 
sonucunda Meryem, Konstantin ve Justinianos’u 
tasvir eden XI. yüzyıla ait olduğu sanılan mozaik 
ile İmparator Kapısı üstündeki alınlıkta VI. Leon’u 
Îsâ önünde secde eder vaziyette tasvir eden mo-
zaik ve apsis yarım kubbesinde büyük bir Mer-
yem ile önündeki kemerin alt kısımlarında iki 
baş melekten biri meydana çıkarılır (IX. yüzyıl). 
Yukarı katta ise İmparator Alexandros’un portresi, 

üç aziz, Îsâ-Meryem-Joannes üçlüsü (XII. yüzyıl), 
İmparatoriçe Zoe ve IX. Konstantin Monomakhos 
ile II. İoannes Komnenos’un karısı ve oğlunun re-
simleri bulunur… (a.g.y.).

1930’lu yıllarda Ayasofya camiinin minarele-
rinin yıkılması için de bir komisyon kurulduğu 
bilinir. Komisyon Osmanlı ilavelerinin tamamen 
temizlenmesi üzerinde çalışır. Minarelerin yıkıl-
ması da gündeme gelir. İbrahim Hakkı Konyalı 
Ayasofya’nın tarihi yönünü ortaya koyan bir rapor 
hazırlar. Mimar Kemaleddin Bey de, ‘Eğer minare-
ler yıkılırsa kubbenin çökeceğini, çünkü kubbenin 
kaymasını minarelerin önlediğini’ belirten teknik 
bir rapor verir ve böylece minareler yıkılmaktan 
kurtulur…

Hıristiyan Avrupa’nın Gözünde Ayasofya

Ayasofya Camiinin müze oluş aşaması, öncesi 
ve sonrası hakkında, Ayasofya camiinin ibadete 
açılması için çok çalışan ve 1991’de Ayasofya’nın 
Hünkâr Mahfili bölümünde imamlık yapan Mah-
mut Toptaş hocamızın anlattıkları gerçekten ibret-
lik bilgilerdir (Gerçek Hayat, 1 Nisan 2019):

“Mütareke yıllarında Fransız işgal komutanı 
Franched J’Esperey Fatih Sultan Mehmet’i taklit 
ederek bir beyaz at üzerinde Ayasofya’ya gelir. 22 
Aralık 1919 Londra Konferansında Ruslar, İngi-
lizler, Fransızlar ve Yunanlılar Ayasofya’ya çan 
takılmasını kararlaştırırlar. Ancak Katolik mi, 
Ortodoks mu yoksa Protestan çanı mı takılması 
konusunda anlaşamazlar. Bunun üzerine İstanbul 
hücum taburu komutanı Binbaşı Şükrü Oğuz Bey 
işgal kuvvetleri komutanına “Eğer Ayasofya’ya çan 
takarlarsa Ayasofya’yı dinamitleyeceğim.” deyince 
çan takmaktan vazgeçerler. Ama kapatma fikrin-
den vazgeçmezler. Basın yoluyla konuyu dünya 
gündemine taşırlar. ABD’nin Boston kentinde 
kurulan Bizans Araştırma Enstitüsü 1931 yılında 
Ayasofya’yı tamir etmek için Türk hükümetine 
başvurur; Atatürk’ün isteği ve bakanlar kurulu 
kararı ile de 1932’den itibaren işe başlar.

Müzeye çevrildiği döneme kadar 3 imamla 
7 müezzin bulunur Ayasofya’da. O günlerde bu 
atamaları yapan Vakıflar İdaresi bir imamla bir 
müezzin kadrosunu Ayasofya’da bırakır ama ata-
nan imam başka yerlerde görev yapar. Ayasofya 
Camii’nin tapusu “müze” yapıldıktan sonra çı-
karıldığı hâlde, devletin tapu kayıtlarında hâlâ 
“cami” olarak geçiyor. Sahibi de Fatih Sultan Meh-
met Han…”

Kanaatimizce Batılı emperyalistlerin 
dayatması ile veya onlara jest olsun 

diye “müze” hâline getirildiği anlaşılan 
Ayasofya Camii Kebir’inin yeniden asli 
hüviyetine döndürülmesi yani tekrar 

“cami” hâlinde ibadete açılması, 
Türkiye’nin gerçekten özgür ve tam 

bağımsız bir devlet olduğunun sembolik 
mesajı büyük ve anlamlı bir göstergesi 

olacaktır.
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Ayasofya Camiinin Bir Kısmının 
İbadete Açılması ve İlk Namaz

Ayasofya’nın bir bölümünün ibadete açıldığı 

ve Ayasofya’da yeniden ilk namazın kılındığı an-

lara dair hissiyatını şöyle dile getiriyor Mahmut 

Toptaş hocamız:

“12 Eylül ihtilalinden kısa süre önce Demirel 

döneminde Hünkâr Mahfili ibadete açılır (8 Ağus-

tos 1980); 12 Eylül darbesi olunca da bir albayın 

sözlü emriyle kapatılır (14 Eylül 1980)… Telefon-

la ‘açılsın’ deniyor, telefonla ‘kapansın’ deniyor. 

Turgut Özal dönemine kadar da kapalı kalıyor.

1 Şubat 1991’de Cemil Çiçek’in de çabalarıyla 

yeniden açıldığında ben orada kadrolu imamdım. 

Kadrom 1988 yılında Ayasofya’ya alınmıştı ama 

başka camilerde vaizlik yapıyordum. 1 Şubat’ta 

müzeye çevrilen Ayasofya’nın bir bölümü, yine 

1 Şubat’ta ibadete açıldı. Şu an hatim de okunu-

yor, 5 vakit namaz da kılınıyor orada. Ben 4 mi-

naresinden ezan okuyordum. Benden sonra 1’e 

düşürdüler…

İlk namazı ben kıldırmıştım. İçerisi ve dı-

şarısı cemaatle doluydu. Heyecan dorukta ama 

üzüntüyle sevinç beraberdi. Bir taraftan üzülü-

yorsun, bir taraftan da ‘hiç değilse bir yerinden 

tuttuk’ diyorsun. İlk cuma çok daha kalabalık 

oldu. İçerisi dışarısı tıklım tıklım doluydu. Vaazı 

bitirdikten sonra dışarı çıkıp namazı kıldırmıştım. 

5 binin üzerinde insan vardı. Vaaz ederken “Siz 

Ayasofya’da namaz kılmaya geldiniz ama siz şu 

anda Ayasofya’da namaz kılmıyorsunuz. Ayasof-

ya arkanızdaki duvarın öbür tarafıdır.” dedim… 

Halk galeyana gelir de Ayasofya’ya geçmek isterse, 

ahşap kapıyı kırıp geçmesinler diye mermerlere 

vura vura demirden kapı yapmışlardı. Kapının 

öbür tarafı Ayasofya. “Sultan buraya atıyla geldi-

ğinde, şuradaki taşa basarak ata biner ve inerdi. 

Burası Osmanlının ilave ettiği ve at bağladığı yer-

di… Ve bizi, at bağlanan yere uygun buldular.” de-

dim. Bu vaazım gazetelerde çıktı ve benim oradaki 

imamlığımdan ayrılmama sebep oldu…’

Ayasofya’da resmen 5 yıl imamlık yapıp 2 ay 

bilfiil namaz kıldıran Mahmut Toptaş Hocamız, 

böylece Ayasofya Camiindeki görevinden ayrılmış 

olur.

Ayasofya’nın Tekrar Cami Olması 
Özgürlüğümüzün Göstergesidir

İmdi, bütün bu tarihi bilgiler ışığında, kanaa-

timizce Batılı emperyalistlerin dayatması ile veya 

onlara jest olsun diye “müze” hâline getirildiği an-

laşılan Ayasofya Camii Kebir’inin yeniden asli hü-

viyetine döndürülmesi yani tekrar “cami” hâlinde 

ibadete açılması, Türkiye’nin gerçekten özgür ve 

tam bağımsız bir devlet olduğunun sembolik me-

sajı büyük ve anlamlı bir göstergesi olacaktır.

Dahası, Ayasofya’nın tekrar cami olması, sa-

dece Türkiye’de değil, Malezya ve Endonezya’dan 

Afrika’ya, Balkanlardan Kafkaslara ve 

Ortadoğu’dan Orta Asya’ya kadar dünyanın her 

yerinde yaşayan Müslümanlar bir sevinç ve heye-

can vesilesi olacaktır.

Burada, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki 

galipler ve mağluplar denklemi özellikle hatırlan-

malıdır. Halifelik ve medreseler başta olmak üzere 

Osmanlı-İslâm Medeniyetini ayakta tutan birçok 

kurumun ortadan kaldırılması sürecinde sadece 

Ayasofya değil, Trabzon’daki Ayasofya, İstanbul 

Edirnekapı’daki Kariye Camii, Fatih Çarşam-

ba’daki Fethiye Camii gibi Hristiyan Batı dünyası 

için büyük sembolik değeri olan mekânların da 

camiden müzeye çevrilmesi suretiyle galiplere 

mesajlar verildiği anlaşılmaktadır.

Ama artık aradan tam yüzyıl geçmiş ve köprü-

lerin altından çok sular akmıştır. Tarihin “nesnesi” 

değil, artık “öznesi” olma yolunda emin adımlarla 

ilerleyen “Yeni Türkiye”, bir yandan tarihi mirası-

na sahip çıkmaya çalışırken, diğer yandan da Os-

manlı ve İslâm medeniyet coğrafyası ile sıkı bağlar 

kurmak için oldukça yerinde ve zamanında yeni 

atılımlar gerçekleştirmektedir.

İnanıyoruz ki, tapusu ecdadımız Fatih Sultan 

Mehmet’e ait olan Ayasofya’nın Vakıf Senedine sa-

dık kalınarak tekrar aslî hüviyetine döndürülmesi 

yani yeniden cami hâline getirilerek bütünüyle 

ibadete açılması, Müslümanlar olarak yüz yıllık 

rüyamızın gerçekleşmesi anlamına gelecektir.

Bu bağlamda, Hıristiyan Batı dünyasından 

gelebileceği vehmedilen muhtemel tepkiler üze-

rinden geliştirilen algı operasyonları dikkate alın-

mamalı ve Ayasofya’yı müze yapan kararın iptal 

edilerek cami hüviyetine döndürülmesi için baş-

latılan hukuki süreç bir an önce tamamlanmalıdır.



8

 Umran • Temmuz-Ağustos 2020

G Ü N D E M   BİYOLOjİK SAVAŞ ÜZERİNDEN “DİjİTAL DÜNYA DÜZENİNİ” İNŞA ETMEK-3

Burhanettin CAN

İman edenler, Siyonizm’in öngördüğü “Yeni Dünya Düzenine” / “Dijital Dünya 
Düzenine” karşı gerekli mücadeleyi vermez, vurdumduymaz davranır, Şeytanın 
adımlarını izlerse, zalimler zümresine dâhil olan suçlu günahkârlardan olacaklardır.

Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-3

Siyonizm’in “Dünya Nüfusunun
500 Milyona İndirilmesi Projesi”

“O, iş başına geçti mi 
yeryüzünde fesad çıkar-

maya, ekini / harsı ve 
nesli helak etmeye çaba 
harcar. Allah ise, fesadı 

(bozgunculuğu ve kışkır-
tıcılığı) sevmez.” Kur’ân-ı 

Kerim 2/Bakara 205

Giriş

Koronavirüs (Corona, 
Covid-19) salgını üzerinden başlatılan bir psikolo-
jik savaşın sonucu, dünyanın büyük bir kesiminde 
adeta seferberlik ilan edilmiştir. Adı konmamış kü-
resel bir kaos ve olağanüstü bir hâl ilanı vardır.

Dünyanın her tarafında aynı anda başlatılan 
kampanya, çok ciddi ve merkezi bir psikolojik 
harekâtın ürünüdür. Bir merkezden düğmeye 
basılmış, tüm psikolojik harekât ajanları, uyuyan 
hücreler harekete geçmiştir. Yürütülen psikolojik 
harekât, koronavirüs salgınının yaptığı tahribattan 
daha büyük bir tahribat yapmaktadır. Sular durul-
duğunda psikolojik harekâtın tahribatı daha iyi 
görülecek ve de anlaşılacaktır. Bu denli yoğun psi-
kolojik harekât, arka planda bir şeylerin planlanıp 
yürürlüğe sokulmak istendiğinin bir göstergesidir.

Bu kaos ortamının oluşturulması, derinleştiril-
mesi ve yaygınlaştırılmasındaki amaçlar ve hedef-
ler neler olabilir?

Ayrıca virüs salgını sonrasında Siyonizm’in 
sözcülerinin yaptıkları açıklamalar, nasıl yorum-
lanmalı ve değerlendirilmelidir?

Bu açıklamalar ile koronavirüs salgının çıkarıl-
ması arasında bir irtibat kurulabilir mi?

Koronavirüs salgı-
nı “Küresel Hâkimiyet 
Projesinin”; “Tek Dünya 
Hükûmeti”, “Tek Dünya 
Devleti”, “Tek Din”, “Tek 
Para-Tek Banka”, “Tek 
Hukuk”, “İki Sınıf” ve 
“Küresel Dijital Dünya 
Düzeni” projelerinin ha-
yata geçirilebilmesi için 
sadece bir aşama mıdır?

Davos 2021’de görüşüleceği ifade edilen “Bü-
yük Sıfırlama”nın anlamı nedir?

Koronavirüs salgınının çıkarılmasının ana 
amacı, “Büyük Sıfırlama”nın yapılıp “Küresel Di-
jital Dünya Düzenine” geçebilmek için bir alt yapı 
hazırlığı için midir?

“Kaostan Düzene Projesi” / “yaklaşımı” kime 
aittir?

“Dünya Nüfusunun Azaltılması Projesi” kime 
aittir?

Bu çalışmanın amacı, duygusal bir tepki orta-
ya koymak değildir. Yıllardır duygusal tepki verip 
kaybeden bir coğrafyanın mensuplarıyız. Amacı-
mız, duygusallıktan kurtulup içinde bulunduğu-
muz durumu, objektif olarak ortaya koyabilmek 
ve kendimizi aldatmamaktır. Amacımız, bir başka-
sının satranç tahtasında piyon olarak kullanılmak 
yerine oyun kurmak, oyun kurucu olmak olma-
lıdır. O nedenle gerçekçi olmak, büyük davanın 
öncü ve önder kadroları için vazgeçilmez, olmazsa 
olmaz bir ilke, düsturdur. 4 T formülünü asla 
unutmamalıyız: Tespit, Teşhis, Tedavi, Tedbir.
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Önceki yazıda biyolojik savaş üzerinden ku-
rulmak istenen “Dijital Dünya Düzeni, “Kaos-
tan Kaynaklanan Düzen” kapsamında ele alınıp 
değerlendirilmiştir.

Bu yazıda, Siyonizm’in “Dünya Nüfusunun 
Azaltılması Projesi” ele alınıp değerlendirilecektir.

Bu noktada öncelikle bir hatırlatma yapmakta 
fayda vardır. Biz Siyonist derken tüm Yahudile-
ri veya İsrailoğullarını kastetmiyoruz. Bugün 
Siyonist olan Yahudilerle Siyonist olmayan 
Yahudiler mevcuttur ve aralarında ciddi fikir 
ve metot farklılıkları vardır. Bu nedenle bu iki 
zümrenin düşünce ve davranış farklılıklarını göz 
önüne alarak konuşmak ve yazmak gerekmekte-
dir. Bu iki zümreyi aynı kategoriye koymak yan-
lıştır ve tehlikelidir. O nedenle Yahudi/Yahudilik 
genellemesi yerine Siyonist/Siyonizm kavramlarını 
kullanmak daha doğru, daha tutarlı ve daha adil 
bir davranıştır.

Genel Çerçeve

“Dünya Nüfusunu Azaltma Projesi” çok 
uzun vadeli bir stratejinin ürünüdür. Tarihsel ar-
kaplanı vardır. Çok geniş ve çok boyutlu bir ko-
nudur. Bu strateji, aşağıdaki başlıklar açısından ele 
alıp değerlendirilmesi gerekir:
· Siyonizm’in Amentüsü
· Dünyada Nüfus Artışının Nedenleri
· Erken Evlilikler,
· Sanayileşme,
· Dini İnançlar.
· Nüfusu Azaltmak İsteyenlere Göre Nüfus 

Artışının Neden Olduğu Sorunlar
· Aşağı Sınıfların Çoğalması
· Açlık- İşsizlik-Yoksulluğun 

Artması-Yaygınlaşması
· Kıtlık (Kıtlık Paktı-Pacte De Famıne),
· Siyonizm’in Aşırı Nüfusu Yönetme Zorluğu,
· Gıda Yetersizliği,
· Su Yetersizliği,
· Çevre Kirliliği,
· Ozon Tabakasının Delinmesi, Küresel Isınmaya 

Sebebiyet Verme,
· İklim Değişikliği,
· Suç Oranlarının Yükselmesi.
· Küresel Nüfusun Artışını Engellemek İçin 

Tarihsel Süreçte Yapılan Çalışmalar
· Küresel Nüfus Azaltılmak İçin Çalışan Ör-

gütler ve Gerçekleştirilen Organizasyon ve 
Projeler

· Küresel Nüfusu Azaltma Yöntemleri
· Beyin Yıkama ve Zihin Kontrol,

· Yanlış Cinsel Eğitim ile Çocuk Yapmayı 
Engelleme,

· Çocuğu Külfet Olarak Gösterme,
· Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi ile 

Çocuksuz Aile Modelleri(!), “Ailesiz Toplum” 
Modelini Yaygınlaştırma, “Nötr Cinsiyet Hare-
ketin” Etkin Kılma,

· Çocuk Yapmaya Engel Cinsel Tatmin Yolları-
nı Meşrulaştırma ve Yaygınlaştırma: Cinsel 
Yönelim-LGBTIQ+, Pedofili, Zoofili, Negrofili, 
Robotla Seks, Ensest, Eş Değiştirme, Grup Sek-
si ve…

· Sperm ve Yumurta Bankaları Kurmak, Taşıyıcı 
Annelik Müessesi İnşa Etmek,

· İlaçlara Yapılan Özel Katkılarla Kısırlaştırma,
· Kısırlaştırıcı ve Hastalık Yapıcı Aşılar 

Kullanmak,

· Sperm Öldürücüleri Bilerek ya da Bilmeyerek 
Kullandırmak,

· Kürtaj,
· Doğum Kontrol Hapları,
· GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Temel Besin) 

Ürünler (Gıda Yasası [(The Codex Alımentarı-
us, 1963)] ve Katkı Maddeleri ile Kısırlaştırma,

· Biyolojik Savaş ile Nüfusu Azaltma Projesi: 
Salgın Hastalıklar (Pandemiler) Meydana Ge-
tirmek (İspanyol Gribi, Domuz Gribi, Ebola, 
Koronavirüs Salgını gibi Tüm Salgınlar),

· Uyuşturucuların Yaygınlaştırılması ve Ölümcül 
Boyuta Taşınması,

· 3. Dünya Savaşının Çıkarılması ya da Yerel Sa-
vaşların Tüm Dünyaya Yaygınlaştırılması, Ka-
osun Sürekli Kılınması,

· İntihara Teşvik ve İntiharları Yaygınlaştırma.

Yürütülen psikolojik harekât, koronavirüs 
salgınının yaptığı tahribattan daha 

büyük bir tahribat yapmaktadır. Sular 
durulduğunda psikolojik harekâtın 

tahribatı daha iyi görülecek ve 
de anlaşılacaktır. Bu denli yoğun 

psikolojik harekât, arka planda bir 
şeylerin planlanıp yürürlüğe sokulmak 

istendiğinin bir göstergesidir.
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Sorunu bu çerçevede ele almak, bir makalenin 
boyutlarını aşacağından dolayı biz bir kesit sun-
mak durumunda kalacağız.

Siyonizm’in Amentüsü (Temel Varsayımları): “Seçilmiş 
Halk (!)”, “Üstün Irk(!)”, “Arı Irk(!)” / “Saf Irk(!)”, “Etnik 

Temizlik” / “Soykırım”

Tarihsel süreç içerisinde “küresel nüfusu 
azaltma stratejisinin” ortaya çıkışını ve uygulan-
masını anlayabilmek için Siyonizm’in ana man-
tığını, amentüsünü anlamak gerekmektedir. Bu 
anlaşılmadan tarihi süreçte vuku bulan olayları, 
bugün yaşananları ve yarın yaşanabilecek olanları 
anlamak mümkün olmayabilir.

Siyonizm, “Dinî, ırkî ve siyasî bir doktrin-
dir.” Siyonizm, yaklaşık 3000 yıllık bir mücadele 
ile şekillenmiş, “Kabala, Tevrat ve Talmut karışımı 
felsefi ve mistik bir teori üzerine inşa edilmiş, sö-
mürgeci bir doktrin ve bir ifsad hareketidir.” (1-4)

İslâm dininin amentüsü, olmazsa olmazları, 
imanın şartlarıdır. Siyonizm’in de dayandığı, ol-
mazsa olmazları, onun amentüsünü (temel var-
sayımları) oluşturur. Bir Siyonist, bunların doğru 
olduğuna inanır. Siyonizm’in olmazsa olmazları, 
temel kabulleri, aşağıdaki gibi özetlenebilir (1-4):
1. Allah Tarafından Yahudilere ‘Vaat Edilmiş Top-

raklar Var (!)’
2. Yahudiler Allah Tarafından ‘Seçilmiş bir Halk-

tır’, ‘Üstün bir Irktır (!)’
3. Yahudiler ‘Arı Irktır’, ‘Saf Irk Olarak Kalmalı-

dır’, ‘Başka Irklarla Evlenmemelidir.’
4. Yahudi Olmayanlar İçin ‘Etnik Temizlik ya da 

Soykırım’ Doğaldır ve Yapılacaktır.
5. ‘Dünya Yahudileri İçin Bir Tek Devlet Vardır’: 

İsrail
6. Yahudilerin ‘Dünya Hâkimiyeti’ için ‘Tek Dün-

ya Devleti’ / ‘Gizli Dünya Devleti’ Olmalıdır. 
“Yeni Dünya Düzeni”, “Tek Dünya Devletinin” 
Şifreli ya da Kodlanmış Hâlidir, İsmidir.

Siyonizm’in amentüsünü gündeme getirip Si-
yonist tehlikeye karşı insanların dikkatlerini çek-
mek isteyenler, hep komplocu olmakla eleştirildi, 
hatta suçlandı. Bundan en çok nasibini alan rah-
metli Erbakan Hoca’dır. Oysa Siyonist kadrolar 
yıllardır, bu temel varsayımların gereğini yapıyor-
lar ve yapacaklarını da söylemekten çekinmiyorlar.

“Dünya nüfusunun azaltılması” konusu, 
Siyonist belgelere dayanılarak ele alınıp incele-
necektir. Değerlendireceğimiz kaynaklardaki ifa-
deler için ‘Bu kadar da olmaz!’ denmemesi için 
Siyonizm’in amentüsünün 2., 3., 4. varsayımla-
rını ele alıp değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Yaptıkları ve yapmak istedikleri işler, ‘Siyonist 
imanın (!)’ bir sonucudur.

Yahudiler, ‘Allah Tarafından’ ‘Seçilmiş Bir Halktır’(!), 
‘Üstün Bir Irktır (!)’

Siyonistler tarafından çarpıtılarak kullanılan en 
temel konulardan biri, Yahudilerin ‘Allah tarafın-
dan seçilmiş bir kavim (!)’, ‘Seçilmiş Halk (!)’ oldu-
ğu fikridir. Bu, Siyonistler için temel varsayımlar-
dan biri olup Tevrat’a dayandırılmaktadır:

“Şöyle seslenir Rab: Benim ilk doğan oğlum 
İsrail’dir.” (Çıkış, 4/22)

“Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. 
Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için, yeryüzün-
deki bütün halkların arasından sizi seçti. RAB’bin 
sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklar-
dan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca 
öbür halklardan azdınız.” (Tesniye 7/6-7)

Bu konu, Siyonist önderler tarafından çarpıtı-
larak geliştirilmiştir. Bu kabulle dünyada insanla-
rı yol boyu ve sürekli olarak, ‘seçkin olanlar ve 
olmayanlar’ diye iki sınıfa ayırmışlardır. Haham 
Cohen’in Talmud adlı eserinde bu ayırım açık bir 
şekilde görülmektedir:

“Dünya insanları, İsrail ve bir bütün olarak ele 
alınan diğer milletler olarak ikiye ayrılabilir. İsrail 
seçkin millettir. Bu, temel dogmadır (Kabul, varsa-
yım).” (2)

Bu, ‘Vaad Edilmiş Topraklar’ varsayımında 
olduğu gibi Tevrat’ın bütünlüğünün gözden ka-
çırılması ve sathı okunmasının doğal bir sonu-
cudur. Allah’ın tüm vaatleri iman etme şartına 
bağlıdır. Bunun için sadece Tesniye 28. ve Levil-
ler 26. bölümlerinde ‘seçilmiş bir halka (!)’ reva 
görülen cezaların sebeplerine bakmak yeterli olur 
kanaatindeyiz.

Yahudiler ‘Arı Irktır (!)’, ‘Saf Irk Olarak Kalmalıdır (!)’

İsrailliler seçilmiş üstün bir kavim olunca onun 
kanı, diğer ikinci sınıf insanların kanları ile karı-
şıp pislenmemelidir. İkinci sınıf olanların, Yahudi 
olmayanlarla evlenmesi, etnik saflığı bozduğun-
dan buna müsaade edilemez. Yabancılarla evlen-
me yasağı da diğer temel kabuller gibi, Tevrat’a 
dayandırılmaktadır:

“Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka 
ilahlara gönül verirken oğullarınızı da artlarından 
sürükler.” (Çıkış.34: 16)

“Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğulla-
rına vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız 
almayacaksınız.”
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“Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten sap-
tıracak, başka ilahlara tapmalarına neden olacak-
lardır. O zaman RAB size öfkelenecek ve sizi çabu-
cak yok edecek.” (Tesniye 7/3-4)

“Bütün bunlardan sonra, önderler yanıma gele-
rek şöyle dediler: “İsrail halkı, kâhinlerle Levililer 
dâhil, çevredeki halkların -Kenanlıların, Hititlerin, 
Perizlilerin, Yevusluların, Ammonluların, Moavlı-
ların, Mısırlıların, Amorluların- iğrenç alışkanlık-
larından kendilerini ayrı tutmadı.

Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız al-
dılar. Böylece kutsal soy çevredeki halklarla karış-
tı. Önderlerle, görevliler bu hainlikte öncülük etti.” 
(Ezra, 9/1-2)

“Kâhin Ezra kalkıp, “Siz Tanrı’ya ihanet etti-
niz!” dedi, “Yabancı kadınlarla evlendiniz. İsrail’in 
suçuna suç kattınız. Şimdi atalarınızın Tanrısı 
RAB’be suçunuzu açıklayın. Onun istediğini yapın. 
Çevredeki halklardan ve yabancı karılardan ayrı-
lın.” (Ezra10/10-11)

“Çocuklarının yarısı Aşdot dilini ya da öbür 
halkların dilini konuşuyor, Yahudi dilini bilmiyor-
lardı. …Tanrı’nın adıyla onlara ant içirdim ve “Ya-
bancılara kız verip kız almayacaksınız!” dedim.” 
(Nehemya 13/24-25)

“Halkı bütün yabancılardan arındırdım.” (Ne-
hemya 13/30)

Bu bölümlerdeki Tevrat ayetlerinde Yahudiler 
için üç noktaya dikkat çekilmektedir: 1. İnanç sis-
teminde bozulma, 2. Dilin unutulması, 3. Irkın Saf-
lığının Bozulması

Siyonistlerin ağırlık verdiği temel nokta, 
Tevrat’ın bütünlüğündeki amacı, hiç göz önüne 
almadan “yabancılarla evlenme yasağını” “seçkin 
halkın korunması” olarak yorumlayıp kullanmış-
lardır. Yabancılarla evlenenleri dışlamışlar, hatta 
kendi mezarlıklarına koydurmamışlardır. Konu-
lanları, hem mezarlıklarından dışarı atmışlar hem 
de antisemitizm için istismar etmişlerdir. Bu an-
lamdaki istismar örneklerinden en önemlisi, Mayıs 
1990’da Fransa’daki, Carpentras (Karpantra) Me-
zarlığı ve 2 Mart 1984 Tel-Aviv yakınındaki Rişon 
Letzion İsrail mezarlığı hadiseleridir. (1)

Siyonistlerin Ortadoğu’da yaptıklarından ha-
reketle Birleşmiş Milletler, 10 Kasım 1975’te, 
‘Siyonizm’in bir ırkçılık ve ırk ayırımcılığı şek-
li’ olduğunu kabul etmiştir. Ancak Sovyetler 
Birliği’nin çökmesinin ardından Amerika Birle-
şik Devletleri’nin baskısıyla bu karar, 16 Aralık 
1991’de kaldırılmıştır. (2)

Yahudi Olmayanlar İçin 
‘Etnik Temizlik ya da Soykırım’ Yapılacaktır

Siyonistler, insanları seçkin olanlar ve olma-
yanlar diye iki kategoriye ayırmakta; Yahudi ol-
mayan tüm insanları ikinci sınıf, İsrailoğullarının 
kölesi ve hizmetkârları olarak kabul etmektedirler. 
Hizmette kusur edenlerin ‘etnik temizliğe’ tabı 
tutulmalarını doğal bir hak olarak görmektedir-
ler. Onlara göre gerek Hz. Musa ve gerekse onun 
yerine geçen Yeşu soykırım için Allah tarafından 
görevlendirilmişlerdir(!):

“(Medyenlilerin yenilmesi üzerine), “Rabb’in 
Musa’ya emretmiş olduğu gibi, bütün erkekleri 
öldürdüler”, “kadınları esir aldılar”, “bütün şe-
hirleri yaktılar.” Hz. Musa’ya döndükleri zaman, 
“Musa kızdı. Onlara, “Bütün kadınları hayatta 
bıraktınız demek!” dedi...

Pekâlâ, şimdi, bütün erkek çocukları ve bir 
erkekle karı koca hayatı yaşamış bütün kadınla-
rı öldürün... Fakat bütün bakireleri... Kendinize 
saklayın.” (Sayılar 31/14-18)

“Ve Yeşu o günde Makkeda’yı aldı ve onu ve 
kralını kılıçtan geçirdi. Onları ve onda olan bü-
tün canlıları tamamen yok etti. Arta kalan kimse 
bırakmadı.

Ve Yeşu ve kendisiyle beraber bütün İsrail 
Makkeda’dan Libna’ya geçti ve Libna’ya karşı cenk 
etti. Ve kralı ile beraber bunu da Rab İsrail’in eline 
verdi. Onu ve onda olan bütün canlıları kılıçtan 
geçirdi. Onda arta kalan kimse bırakmadı.

Ve Yeşu ve kendisiyle birlikte bütün İsrail 
Libna’dan Lakiş’e geçti. Ve onun karşısına kondu 
ve onunla cenk etti. Ve Rab Lakiş’i İsrail’in eline 
verdi. Ve onu ikinci günde aldı. Ve Libna’ya yaptığı 
her şeye göre, onu ve onda olan bütün canlıları 
kılıçtan geçirdi.

Ve Yeşu ve kendisiyle beraber bütün İsrail 
Lakiş’ten Eglon’a geçti. Ve onun karşısına kondular 
ve ona karşı cenk ettiler ve onu o günde aldılar ve 
onu kılıçtan geçirdiler. Ve Lakiş’e karşı yaptığı her 
şeye göre, onda olan bütün canlıları o günde ta-
mamen yok etti.” (Yeşu, 10/28-36)

“Ve Rab İsrail’in sesini işitti ve Kenânlıları ele 
verdi ve onları ve şehirlerini bütün bütün yok et-
tiler.” (Sayılar, 21/3)

“(Amoriler ve kralları ile ilgili olarak) Ve onu 
ve oğullarını ve bütün kavmini, kendisinde bir 
kimse kalmayıncaya kadar vurdular ve onun 
memleketini aldılar.” (Sayılar, 21/35)

“Rab, senin Tanrın, seni ülkeye soktuğu za-
man... ve senin önünde sayısız milletleri kovdu-
ğu zaman... sen onların hepsini imha edeceksin.” 
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(Tesniye, 7/1-2) “ve sen onları yok edeceksin.” 
(Tesniye, 7/24)

Millî Yahudi Fonu Müdürü Yossef Weitz, 
1940’ta Filistin topraklarında iki halka yer olma-
dığını belirtirken Arapları açık bir şekilde tehdit 
etmekteydi:

“Bu ülkede iki halka yer olmadığını açıkça bil-
memiz gerekir. Eğer Araplar terk eder giderlerse, 
burası bize yeter. Onların yerini değiştirmekten 
başka çare yoktur; tek bir köyün, tek bir kabilenin 
bırakılmaması lâzımdır... Roosevelt’e ve bütün dost 
devlet başkanlarına izah etmek gerekir ki, bütün 
Araplar çekip giderse ve sınırlar Litani ırmağı bo-
yunca kuzeye doğru ve doğuya, Golan tepelerine 
doğru biraz ileri itilirse, İsrail toprağı fazla küçük 
sayılmaz.” (1)

Madam Golda Meir ise 15 Haziran 1969 ta-
rihli Sunday Times’a verdiği demecinde Filistin 
halkını yok varsayıyordu:

“Bir Filistin halkı yoktur... Bizler gelip de on-
ları kapıya koyduğumuz ve ülkelerini ellerinden 
aldığımız için değil. Onlar mevcut değildir.” (1)

Bu psikoloji ile Siyonist önderler, “Halkı ol-
mayan topraklara, toprağı olmayan bir halkın 
yerleştirilmesi” gerektiğini söyleyip durmuşlar-
dır. Bu etnik temizlik varsayımı doğrultusunda; “9 
Nisan 1948’de Menahem Beghin, kendisine bağ-
lı İrgun askerleriyle birlikte Deyr Yasin köyünün 
erkek, kadın ve çocuk 254 sakinini katliama tabi 
tutmuştur.” (2)

Ben Gurion, Beghin’in ırkçılığından övgüyle 
söz etmektedir:

“Beghin su götürmez bir şekilde Hitler’in ka-
rakterini taşıyor. İsrail’in birliği rüyasını gerçek-
leştirmek için bütün Arapları imha etmeye ve bu 
kutsal gaye için bütün vasıtaları kullanmaya hazır 
bir ırkçıdır.” (1)

İsrail’in büyük gazetesi Yediot Aharonoth’ta, 
14 Temmuz 1972 tarihinde, Yoram Ben Portath, 
Filistin topraklarında bir etnik temizlik yapılması 
gerektiğini yazmıştır:

“Zamanın unutturduğu birtakım vakıaları ka-
muoyuna açıkça ve cesaretle izah etmeleri İsra-
il yöneticilerinin görevidir. Bunlardan birincisi, 
Araplar bertaraf edilip toprakları müsadere edil-
medikçe, Siyonizm’in, kolonileri yerleştirmenin, 
İsrail devletinin olmayacağı vakıasıdır.” (1)

Batı Şeria’daki Kiryat Arba kolonisinden Dok-
tor Baruch Goldstein, ‘Atalarının mezarları başın-
da dua eden Filistinlilerden yirmi beş kişiyi mit-
ralyözle tarayarak öldürmüş ve elliden fazla kişiyi 
yaralamıştı.’ (1)

Keza Lübnan’ın istilâsına komuta eden General 
Ariel Şaron, Sabra ve Şatila adlı Filistin kampla-
rında Falanjistler’in kıyım yapmasını organize et-
miştir. (1)

Amerikalı Siyonistlerin Kızılderilileri kitle 
hâlinde imha etmesi aynı mantığın ürünüydü:

“Amerika’nın koyu dindar ilk sömürgecileri, 
topraklarını ellerinden almak için yaptıkları Kızıl-
derili avı sırasında, hep Yeşu’yu ve onun Amoriler 
ile Filistîleri “kutsal yok edişi”ni yâd ediyorlardı.” 
(1)

Bütün Siyonistler, aralarında farklılıklar olsa 
bile, hepsinin ortak özelliği, “arı bir ırk” için “tüm 
yabancıların mallarına el koymak”, onları “sürüp 
çıkarmak” ya da “toptan imha ederek” “vaad edil-
miş toprakların” (!) yegâne hâkimi olmaktır.

Bu boyutu ile her Siyonist birer Hitler’dir ve 
birer Firavun’dur.

“Tanrı’nın Krallığı”, “Tanrı’nın Devleti”, Tanrı’nın 
Peygamberleri”, “Tanrı’nın Irkı” ve “Tanrı Olmak”

Başlıkta geçen bu ifadeler, gizli bir stratejinin 
ürünü olup yeri ve zamanı geldiğinde kullanıl-
mış kavramlardır. Amerika kıtasına çıkan Püri-
tenler, “Yeni İsrail”i kuracaklarını” söylemişler ve 
ABD’deki ilk yerleşim yerlerinden birine “New 
Canaan” (Yeni Kenan) adını vermişlerdir. Bundan 
yaklaşık iki asır sonra edebiyatçı Herman Merville, 
“İsrail” kavramına özel bir vurgu yapmaktadır:

“Ve biz Amerikalılar, apayrı bir ulusuz; zama-
nımızın İsrail’iyiz; dünya özgürlüklerinin temel di-
reğini biz tutuyoruz.” (5)

Amerika kıtasına, Avrupa’daki baskılardan ka-
çarak ilk göç edenler arasında Yahudiler vardır. Si-
yonist hareketin, isim farklı da olsa, Masonluğun 
ABD’nin kuruluşunda ve şekillenmesinde ciddi et-
kileri vardır. Siyonizm’in amentüsünde geçen pek 
çok kavram, ABD yönetiminin diline, yasalarına 
ve parasına yansımıştır. Amerika’nın “Yeni İsrail” 
olarak isimlendirilmiş olması bundan dolayıdır. 
Dolayısıyla “Tanrı’nın” bir emridir:

“ABD’nin ikinci başkanı John Adams, 1765: 
Amerika’nın kuruluşu, bence Tanrı’nın hâlâ tut-
saklık durumunda bulunan insanlığı aydınlatıp ve 
zincirlerinden kurtarmak yolunda taşıdığı bir niyet 
gibidir hep. (5)

“Güney Carolina Başyargıcı William Henry: 
Yüce yaradan, şimdiki kuşakları Amerikan İmpa-
ratorluğunu kurmak için seçmiştir.” (5)

ABD’nin kurucu felsefesindeki bu yakla-
şım, daha sonraları “takdir-i ilahi” / “aşikâr 
yazgı” (“manifest destiny”) olarak adlandırılıp 
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yaygınlaştırılmıştır. ABD başkanları bunu, bu 
yaklaşımı, bilerek ya da bilmeyerek, yol boyu 
kullanmışlardır.

“Takdir-i ilahi”/“aşikâr yazgı” (“manifest 
destiny”) kavramını ilk kullanan ve yaygınlaştır-
maya çalışan Democratic Review gazetesinin edi-
törü John O’Sullivan’dır. (5) Siyonizm’in amentü-
sünde geçen, “seçilmiş halk”, “arı ırk”, “üstün ırk” 
gibi kavramlarını kullanması dikkat çekicidir:

“O’Sullivan, 1839: … Biz insanlığın ilerle-
mesinin ulusuyuz; kim bizim daha ileri adımları-
mıza sınır koyacak? Tanrının takdiri bizimledir 
ve buna başka hiçbir dünya gücü sahip değildir… 
Hakikatin aydınlatıcı ışığından uzak kalmış dünya 
halklarına karşı bu kutsanmış görev için Amerika 
seçilmiştir.

“O’Sullivan, 1845: Her yıl sayıları milyonlar-
la artan insanlarımızın özgürce gelişebilmesi için 
kıtanın her tarafına yayılmamız alnımıza yazılan 
bir takdir-i ilahidir (manifest destiny)... Aşikâr 
yazgımızın hakkı, üzerimize düşen büyük özgür-
lük deneyimi ve federatif kendi kendini yönetmeyi 
geliştirmek için Yaradan tarafından bize bahşedilen 
kıtada yayılmak ve onun tamamına sahip olmaktır.

Bu, bir ağacın büyüme yazgısının gerçekleşmesi 
için gerekli toprak ve havaya sahip olma hakkı gibi 
bir haktır.”

 
“Takdir-i ilahi”/“aşikâr yazgı” (“manifest des-
tiny”) inancının ateşli savunucularından politikacı 
Caleb Cushing, 1859’da Massachusetts Temsilciler 
Meclisi’ndeki yaptığı konuşmada “seçilmiş halk” 
bağlamında beyaz ırka vurgu yapması, geleceğin 
dünyasında asimile edilecek hatta yok edilecek 
ırkların kimler olacağının bir işareti idi (5):

“Biz mükemmel beyaz ırkın temsilcileriyiz. Er-
keğin sahip olduğu mükemmelleştirilmiş zekâsı, 
kadının sevme kabiliyetine yatkınlığı gibi beyaz 
ırkımızın gücü ve ayrıcalığı çok açıktır... Ben an-
cak benim gibi beyaz bir adamla -benim kanım ve 
ırkımdan olan- eşit sayılmayı kabullenebilirim. 
Amerikan Kızılderilisi, Asyalı sarı ırktan olanı 
ya da Afrika’nın siyah adamını değil.”

 
Nitekim ABD Senatörü Albert J. Beveridge, 27 
Nisan 1898 tarihli Senato konuşmasında, ABD’nin; 
‘üstün ırk (!)’ tarafından kurulan ve “Tanrı tara-
fından yönlendirilen bir devlet (!)” olduğunu 
açık bir şekilde ifade etmiştir:

“Amerikan cumhuriyeti, tarihin en üstün ır-
kının kurduğu bir cumhuriyettir. Tanrı tarafın-
dan yönlendirilen bir devlettir. Bu cumhuriyetin 

liderleri de yalnızca devlet adamı değil, aynı za-
manda Tanrının Peygamberleridir.” (6)

“Senatör Albert J. Beveridge, 1900: Tanrı 
binlerce yıldan beri, Alman halklarını ve İngiliz-
ce konuşan halkları sırf kendilerince tembelce ve 
boş bir hayranlık duysunlar diye hazırlamamıştır. 
O, karışıklığın sürdüğü her yerde düzeni kuralım 
diye bizleri seçmiştir. Barbar ve yaşlanıp çökmüş 
halkları güdelim diye, bizi yönetici olmaya yeter-
li kılmıştır. Böyle bir kuvvet gelmemiş olsaydı, şu 
dünya barbarlığın ve karanlığın kucağına düşerdi. 
Ve bütün öteki ırklar arasından Tanrı, dünyayı 
yeniden diriltip düzene kavuştursun diye Ameri-
kan ulusunu seçti.” (5)

Senatör bu konuşmasında şu dört noktaya vur-
gu yapmaktadır:

1. Üstün Irk, 2. ABD Tanrı’nın Devleti, 3. ABD 
Liderleri Tanrı’nın Peygamberleri. 4. Diğer Irkları 
Yönetme-Gütme Görevi.

Böyle bir devletin liderlerinin yaptığı her şey 
Tanrı’nın emriyle(!) ve Tanrı’nın koruması(!) altın-
da gerçekleşmektedir.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) elinden Dolar 
basmayı aldığı için öldürülen ABD

Başkanı Kennedy de yeryüzünde “Tanrı’nın ya-
pacağı işi yapmakla görevli” olduğunu söylemesi, 
aynı mantığın ürünüdür (5):

«Amerikalılar istediklerinden değil, kader 
böyle istediği için dünya özgürlük kalelerinin 
nöbetçisidirler.» “...Tanrı’dan bizi korumasını ve 
bize yardımcı olmasını dileyelim ama unutmaya-
lım ki yeryüzünde Tanrı’nın yapacağı işi yapmak-
la biz görevliyiz.”

11 Eylül 2001 tarihinde, ABD derin devleti 
tarafından yapılıp el-Kaide’ye fatura edilen ABD 
New York’taki İkiz Kulelerin sivil uçaklar tarafın-
dan vurulması sonucunda bir ‘hafta tehlikeden 
dolayı, sığınaktan dışarı çıkamadığı’ iddia edilen 
ABD Başkanı George W. Bush’un 2001 yılında; 
“Tanrı beni ilahi bir misyonla görevlendirdi. Bu 
bir din savaşıdır; geniş ve uzun vadeli. 100 Yıl 
Sürecek Haçlı Savaşı başlamıştır. Ya benimle-
siniz ya da karşımda… Bunlar (Müslümanlar) 
bizim yaşam tarzımıza karşıdırlar.” (7) şeklinde, 
Senatör Albert J. Beveridge’den, 103 yıl sonra 
yaptığı konuşma, aynı mantığın ve aynı stratejinin 
ürünüdür.

Senatör Albert J. Beveridge’nin konuşmasından 
(1898) 64 yıl sonra “300’ler Komitesi” üyesi, İsra-
il Başbakanı David Ben Gurion’ın 1962 yılında 
yaptığı bir konuşma bugünlerin kısa bir özeti ya 
da tasviri gibidir:
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“Hayalimdeki 1987 yılında Soğuk Savaş sona 
ermiş olacaktır. Rusya’da büyüyen halkın özgürlük 
talepleri ve halk topluluklarının yaşam standartla-
rının yükseltilmesi için yapacağı baskılar Sovyet-
ler Birliği’ni demokrasiye sürükleyecektir.

Diğer taraftan, çiftçi ve işçilerin artan güç-
leri ile bilim adamlarının artan politik erkleri 
Amerika’yı da planlı ekonomisi ile güdülen sosyal 
bir devlet hâline getirecektir.

Batı ve Doğu Avrupa bağımsız cum-
huriyetlerden oluşan sosyalist ve demok-
rat bir federasyon hâlinde birleşecektir. 
Bir Avrasya federal devleti olarak kalacak olan 
Rusya dışında tüm ülkeler dünya birliği içinde 
birleşeceklerdir.

Bu birliğin uluslararası bir polis gücü olacak 
ve diğer tüm ordular lağvedilecektir. Böylece artık 
savaşlar olmayacaktır.

İbrani peygamberi Yeşaya tarafından öngö-
rüldüğü gibi Kudüs’te Birleşmiş Milletler tara-
fından tüm insanlar için büyük bir tapınak inşa 

edilecektir.
Yükseköğretim dünyadaki herkesin kullanabile-

ceği bir hak hâline gelecektir.
Çin ve Hindistan’daki korkunç nüfus artışını, 

icat edilecek bir hap yavaşlatacaktır.” (8)
Ben Gurion’un bazı olaylarla ilgili öngörüsü, 

zamansal olarak sapmalar olmuş olmasına rağmen 
gerçekleşmiştir. SSCB 1989 yılında dağılmış, Doğu 
ve Batı Avrupa AB çatısı altında nispeten bütünleş-
miştir. “İbrani peygamberi Yeşaya tarafından tüm 
insanlar için öngörülen büyük bir tapınak” henüz 
Kudüs’te inşa edilmemiş ama ABD, Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıyarak “Asrın Antlaşması” adı altın-
da Kudüs’ü İsrail’e tek yanlı olarak bağışlamıştır. 
(9) Büyük tapınağın BM tarafından yapılacağının 
ifade edilmiş olması, BM üzerindeki Siyonist etki-
nin gücünün bir işaretidir. Dikkat çeken en önemli 
nokta, “Tapınağın tüm insanlar için inşa edileceği-
nin” ifade edilmiş olmasıdır. Bu da geçen yazıda 
ifade ettiğimiz, “Tek devlet, tek para, tek hükümet, 
tek hukuk, tek kültür ve tek dinin” var olacağı(!) 

yaklaşımının ifade edilişinden başka bir şey değil-
dir. (10)

Koronavirüs salgını ile Siyonist merkez tarafın-
dan başlatılıp yürütülen psikolojik harekâtta, vi-
rüs salgınına karşı “Küresel bir mücadelenin ABD 
önderliğinde, küresel bir yönetimle/hükümetle ve-
rilmesi, ulusal bazda verilmemesinin” istenmesi 
tesadüfi olmayıp Ben Gurion’ın seslendirdiği stra-
tejinin uygulanması ile ilgili bir durumdur. Fakat 
mevcut ABD yönetimi, buna olumlu cevap verme-
yip meseleyi ulusal bazda ele almıştır ve de bunda 
da kararlı gözükmektedir. Bunun üzerine ABD yö-
netimi, Kissenger, Bill Gates, Rockefeller ve Harari 
gibi Siyonist önderler tarafından ağır eleştiriye tabı 
tutulmuş ve ardından bazı eyaletlerde etnik mer-
kezli sokak hareketleri, başlatılıp sürdürülmekte-
dir. ABD içindeki bu kavga derinleşebilir.

ABD ve AB’deki gelişmeleri Siyonist Soros’un 
“4. Nesil Kadife Darbe girişimi” olarak değerlen-
direbiliriz. ABD’deki olaylar zinciri, Fransa mer-
kezli olarak Avrupa’ya sıçramıştır. Gelişmelerin 

nasıl sonlanacağını kestirmek zordur. Olaylar zin-
ciri açısından meseleye bakıldığında 1968 olay-
larına benzer gelişmeler olmaktadır. Bu akımın, 
Türkiye’ye sıçrama tehlikesi mevcuttur. Türkiye 
dikkatli olmalı ve 1. Nesil, 2. Nesil (‘Arap baha-
rı’(!) ve 3. Nesil (Taksim) Kadife darbe sürecini 
hatırlamalıdır. (11)

Siyonist Ben Gurion’ın “Çin ve Hindistan’da-
ki korkunç nüfus artışını, icat edilecek bir hap 
yavaşlatacaktır.” ifadesi, Çin’in Wuhan bölgesin-
de meydana gelen virüs salgınının mahiyetini açık-
layan önemli bir belge niteliğindedir. Aradaki fark, 
hap yerine virüs kullanılmış; sadece Çin ve Hin-
distan’daki nüfus yerine tüm dünya nüfusu hedef 
alınmıştır. Demek ki son 30-40 yılda salgınla ilgili 
tüm roman, film ve bilimsel içerikli olduğu iddia 
edilen senaryolarda dünya çapındaki bir virüs sal-
gınının Çin’den başlayacağının ifade edilmiş olma-
sı, tesadüfi değilmiş. Süreç, Siyonizm’in Yeni Dün-
ya Düzeni stratejisini, kitlelere kabul ettirebilmek 

Türkiye, kendi aşı sistemini, biyo-güvenlik sistemini mutlaka kurmalıdır. Siyonizm’in dünya 
nüfusunu azaltmak için çizdiği yol haritasını, başvurduğu yöntemleri göz önüne aldığımızda, 
çok büyük bir ifsat ve ifrat hareketi ile karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Cinsel 

yönelim adı altında öngördükleri cinsel tatmin şekilleri, insanı insanlıktan çıkaran bir tutum 
ve tavır olup çocuksuz aile, ailesiz bir kitle /sürü inşa etmek istedikleri anlaşılmaktadır.
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için bir “beyin yıkama ve zihin kontrol yaklaşımı” 
olarak değerlendirilmelidir.

Gelişmelerin bir başka boyutu da 3. Dünya 
savaşını başlatabilecek güçler olarak ABD ile Çin’i 
karşı karşıya getirme amaçlı olabilir. (12, 13)

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta 
da Siyonist hareket, kendi menfaatine olan tüm iş-
leri, faaliyetleri, muhatabın menfaatine imiş ya da 
ortak menfaatmiş gibi sunmaktadır. Bunda da iyi 
beceri sahibidir. “Yumuşak Güç Teorisi” (Soft Po-
wer), “Akıllı Güç Stratejisi” ve “Model Ortaklık” bu 
varsayım üzerine oturtulmuştur. (14-17) ABD’de 
George Kennan, 1948 yılında yaptığı konuşma-
da, Siyonizm’in menfaatlerini Amerikan’ın menfa-
ati imiş gibi sunmaktadır:

“Biz dünya nüfusunun %6,3’ünü oluşturuyoruz 
fakat zengin liğinin ise yarısına sahibiz. Bu farklı-
lık özellikle bizler ve Asyalılar kadar büyük. Böyle 
bir durumda kıskanılma ve gücenilmeyle karşıla-
şabiliriz. Gelecek dönemdeki asil göre vimiz, ulu-
sal güvenliğimize bir zarar getirmeden bu farklılık 
durumunu sürdürebileceğimiz bir ilişki kalıbı ta-
sarlamaktır. Bunu yapmak için de tüm duygusallık 
ve hayallerden uzak durup dünyanın her yerindeki 
ulusal hedeflerimize odaklanmalıyız. Kendimizi, 
çıkarlarımızdan fedakârlık ederek dünyanın iyiliği 
için lüksümüzden vazgeçeceğimiz konusunda kan-
dırmamıza hiç gerek yok.” (18)

Görünürde ABD nüfusunun, gerçekte Yahudi 
nüfusunun, dünya nüfusuna oranla az olmuş ol-
ması ve fakat zenginliğin çok yüksek olmasından 
kaynaklanacak tehlikenin farkında olunmasını 
istemekte, hayalci davranılmaması gerektiğine 
dikkat çekmektedir. Nüfus dezavantajını avanta-
ja çevirebilmenin yollarının aranması gerektiğini, 
muhtemelen Dünya nüfusunun azaltılması, bunda 
da duygusal davranılmaması gerektiğine özel vur-
gu yapmaktadır.

Bu yaklaşım tarzı, Siyonizm’in yukarıda veril-
miş olan Siyonist Amentünün 2, 3 ve 4. varsayım-
larının farklı bir kalıpta ifade edilişinden başka bir 
şey değildir. Tüm Siyonistler için Dünya nüfusu-
nun azaltılması, son derece önemli bir stratejik he-
def olarak kabul edilmektedir.

Kendilerini Tanrı (!) yerine koymak ya da Tanrı 
olmak (!) düşüncesi, pek çok Siyonist önderin, bi-
lim insanının ve araştırmacıların kafasında bir ta-
kıntı olarak vardır. Nitekim Prof. Abigail Salyers, 
gen jokeylerini ‘Tanrılık iddiasında’(!) olmakla 
eleştirmektedir:

“…Antibiyotiğe dirençli genlerin aktarılmasını 
yavaşlatmak ya da durdurmak için ne yapılabilir? 
Ancak gen jokeyleri, koyuna insan, domatese sığır 

genlerini suni yöntemlerle iliştirmelerinin sonuçla-
rını Tanrı gibi görebildiklerini iddia etmektedir-
ler.” (18)

14 Nisan 2006’da Roma Katolik Kilisesi’nden 
Papa 16. Benedict, genetik bilimcileri ‘Tanrı ol-
maya oynamakla (!)’ suçlamıştır:

‘Tanrı tarafından istenilen ve plânlanan ya-
şamın gramerini değiştirme’, ‘Tanrı olmadan 
Tanrı’nın yerini almaya çalışmak riskli, tehlikeli 
ve delice bir cürettir’. “…Anti-genesis (yaratılış 
karşıtlığı) aileyi ortadan kaldırmayı hedeflemiş 
şeytanî bir gururdur. (18)

300’ler Komitesi kitabında John Coleman, her 
biri birer Siyonist yapı olan “Dionysos Tarikatı, 
İsis Tarikatı, İlluminati, Katharsistler, Bogomiller 
ve Komünistlere dayanan gizli elit grubun amaçla-
rı nedir?” sorusuna verdiği cevapta, 23 maddelik 
bir planı hayata geçirmek isteyen ve kendilerini 
“Tanrı’nın üstünde gören” “Olimpos Kurulu” 
diye bir kurulun varlığından bahsetmektedir:

“Bu elit grup kendisini “Olimpos Kurulu” 
olarak da nitelendirmektedir çünkü kendileri-
ni Olimpos Tanrıları kadar güçlü saymakta-
dırlar. Şeytana tapanlar misali bu elitler ken-
dilerini Tanrı’nın üstünde görerek aşağıdaki 
amaçları gerçekleştirmeyi kendilerine verilmiş 
kutsal bir hakka dayandırmaktadırlar…” (19) 
Siyonist öğretilerin hemen hemen hepsinde ‘kut-
sal’, ‘Tanrılaşmış’, “Sırrı bilen” özel insanlardan 
bahsedilir. Muhtemelen bir Dolar’daki piramidin 
en tepesinde “herkesi ve her şeyi gözetleyen, gö-
ren gözün” altındaki, 3’ler, 13’ler ve 33’ler meclisi 
ile 300’ler komitesinde bulunan ve İblis’le irtibatlı 
insanlar kast ediliyor olabilir:

“lluminati’nin olağanüstü çalışması -dünya ge-
zegenindeki insanlığın dönüşümü- 1990’larda bü-
yük ölçüde tamamlanmış olacak. Bu yüzyılın en kötü 
medyumu, kendisine “İblis, 666” demekten zevk alan 
İngiliz Aleister Crowley bu tahminde bulunmuştu. 
1904 yılında basılan, Kanun Kitabı isimli iğrenç 
kitabında Crowley, “Horus” ismindeki şeytani bir 
ruhun kendisine bu bilgiyi verdiğini iddia ediyor-
du. Horus aynı zamanda Crowley’e 1940’ların, kan 
dökülecek, kaos ve savaş yılları olacağını da söyle-
mişti. (İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla gerçek-
leşmiş şaşırtıcı bir kehanet.)

Öyle görünüyor ki Crowley’in ruhani reh-
beri Horus’a kaos iyi geliyor. Aslında, kaos 
sayesinde Şeytan amaçlarına ulaşabildiği için tüm 
şeytani güçler kaosa bayılır. Şeytani Öğreti, ancak 
planlanmış bir büyük kargaşa ve kaos döneminin 
ardından Yeni Dünya Düzeni’nin kurulabileceği-
ni öne sürer. Söz konusu “kaostan kaynaklanan 
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düzen” kavramı, tüm Mason öğretilerinin temelin-
deki ortak öğedir…

Crowley bilgili bir Mason’du ve Asil Sırrı iyi 
biliyordu; 20. yüzyılın son yıllarında meydana 
gelecek kaosun doğrudan sonucu olarak küresel 
dengeye veya senteze ulaşılacaktı. Ardından Yeni 
Medeniyet doğacak, bu da ruhani açıdan üstün 
küçük bu grup tarafından yönetilecek küresel bir 
toplumun doğuşuyla sonuçlanacaktı. Şeytanın güç 
verdiği tanrı-adamlar kusursuz olacaktı.” (20)

‘Gezegen Komisyonu’ başkanı John Randolph 
Price, İnsanüstü Yaratıklar isimli kitabında, “dün-
ya üzerinde Yeni Çağ Krallığı kuracak bazı ruhani 
varlıklardan bahsediyor. Yeni Çağın hayli gelişmiş 
ve “aydınlanmış” ‘insanüstü yaratıklar’ tarafından 
yönetileceğini söylüyor. “İlahi Plan”a göre, yeni ve 
parlak bir çağ başlamadan önce ‘dünyanın temiz-
lenmesi’ gerektiğini söylemektedir.” (20)

1983 yılında Hıristiyanlar Uyanıyor gazete-
si, “Tanrı’nın Krallığı” gibi gösterilecek bir dik-
tatör süper devletin doğacağını haber veriyordu: 
“Görünürde Komünizm diye bilinen tez 
var. Bir de anti-Komünizm denilen anti-
tez. Tez ve antitez tamamen zıt gibi görü-
nüyor ve sanki fikir mücadelesi içindeler. 
Son olarak planlandığı gibi sentez içinde birle-
şiyorlar. Sentez ya da nihai biçim ise, sahte bir 
hayırsever görünümü ardında “Tanrı’nın Dünya 
Üzerindeki Krallığı”- para ve servet tekeli, yani 
tekel Kapitalizmi (Faşizm) demek olan küresel 
bir süper devlet olacak.” (20)

Tarihte “büyücüler, sihirbazlar ve anlaşılma-
sı güç filozoflardan” oluşan Simyacılar denilen 
bir hareket var. Ne zaman başladığı kesin bilin-
memekle beraber, Orta çağlarda etkin olduğu 
bilinmektedir. Bunlar simya sayesinde “kurşun 
gibi baz metallerin altına dönüştürebileceğini”, 
“insanların yaşlılıktan tekrar gençliğe döndürü-
lebileceğini” ileri sürüyorlardı. Altın ve gençleş-
tirme söylemleri ile insanlar üzerinde etkili ola-
biliyorlardı. Siyonist hareket, halk kitlelerinin 
olağanüstülüklerden etkilenmesini göz önüne 
alarak bu harekete sızarak hareketi, kendi strate-
jik hedeflerine yönlendirip kontrol altına almıştır. 
Simyacı hareket, Siyonizm’in bir kolu olarak ça-
lışmaya başlıyor ve “kendi kendine Tanrılaşma 
teorisini” inşa ederek “insanın, kendi gayretleri 
sayesinde” “Tanrı” olabileceğini iddia ediyorlar. 
Gerçekte bunların Tanrıları şeytandı ve “Kaostan 
Düzene” teorisinin gizli savunucuları ve inşacıları 
oldular. (20)

70’lerde, İlluminati’nin inşa ettiği “Yeni Çağ 
Hareketi” geniş kitlelere sirayet ediyordu. Gezegen 

Komisyonu’nun kurucusu Yeni Çağ lideri John 
Randolph Price’a göre, gezegende “aydınlanmış 
insanüstü yaratıklar” var olup kendisi bunları reh-
ber edinmiştir. Bu “insanüstü yaratıklar,” kendi-
sine “Dünyanın Üzerindeki Ruhani Çağa” doğru 
yavaş yavaş ilerlemekte olduğunu açıklamışlardır:

“Devrim başladı... gidişat hızlanıyor. Tüm dün-
yada, kadınlar ve erkekler yükselerek, bir gün tüm 
evreni yönetecek yeni ırkın bir parçası olmak için 
öne çıkıyorlar. Şimdi hep birlikte ilahi plana uygun 
olarak, geleceği yaratabiliriz.” (20)

Mason olan Alice Bailey, Yeni Uluslararası Eko-
nomik Düzen isimli eserinde, İlluminati’nin kul-
landığı “yeni yaratı” kavramsallaştırmasına açık-
lık getirmeye çalışıyor:

“Eski dünya düzeninin bozulduğu ve kaosun 
hüküm sürdüğü günümüzde, yeni yaratı süreci iler-
liyor: bu, insan hayatını baştan aşağı yeniden dü-
zenleyecek bir yeniden yapılandırma işlemi...” (20)

Ayrıca mason Bailey, Yeni Çağda Müritlik ki-
tabında, “İlluminati Tanrısının, dünyanın “kaos 
hâlinden planlanan “güzelliğe” geçmesini sağlaya-
cak olan “anlam politikası” planını hazırladığını 
iddia ediyor. (20)

ABD senatörü ve Bill Clinton’ın Başkan yardım-
cısı olan Al Gore, Dengeli Dünya: Ekoloji ve İnsan 
Ruhu isimli kitabında, “dünyadaki ekolojide ruha-
ni bir boyut olduğunu, ona tapınmanın doğru ol-
duğunu”, “Hıristiyanlığın temelde kötü olduğunu”, 
“Hinduizm, Budizm ve diğer doğu dinlerinin” ve 
“Amerikan yerlilerinin Şamanizm’inın daha doğru 
olduğunu”, “fikir zenginliği sunduğunu”, “herkesin 
içinde bir Tanrı” olduğunu savunuyor. “Tanrının 
içimizde olduğu fikrini kâfirlik” kabul eden Hıris-
tiyanları eleştiriyor.” “Tanrı, yukarılarda cennet 
diye bir yerlerde yaşayan bir kişi değil…” “Her-
kes Tanrı.” “Bir kişi akıl gözüyle tüm yaratılan-
ları bir araya getirirse, yaratıcıyı canlı bir şekilde 
görebilir.” “Doğa her şeyiyle Tanrı’dır.” “İnsanlığın 
kaderi, gelecekte yeni bir dinin ortaya çıkmasına 
bağlı. Böyle bir dinle güçlenerek, dünyayı yeniden 
kutsama imkânına sahip olabiliriz.” (20)

ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, İlluminati 
Tarikatı kurucusu, Adam Weishaupt’un; “Ah in-
sanlar, size inandırılamayacak bir şey var mı? Yeni 
bir dinin kurucusu olacağımı hiç düşünmemiştim.” 
(20) demiş olması, şirk dininin (‘tek din’) hangi 
karanlık merkezlerde inşa edilmeye çalışıldığının 
en güzel bir ifadesidir.

Günümüzde yeni Siyonistler, “büyük devri-
min” zamanının geldiğini düşünerek Tanrı fikrine 
şiddetli karşı çıkmaktadırlar:
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“Wendy Brown: “…Tanrı insanın paçaların-
dan tutup onun ilerlemesini, güç elde etmesini 
engelleyen bir sanıydı. Biz Tanrı’ya karşı sorum-
luluklarımızı reddederek 200 yıldır dünyanın efen-
disi olduk.”

…Bu aşamadan sonra, hâlâ dünyanın patronu 
olmak için Tanrı’yı ve O’na karşı sorumluluk-
larımızı reddetmek yetmeyecek: Bundan sonra 
Tanrı’dan geriye kalan hayaleti / hortlağı da yok 
etmeliyiz. Vurmamız gereken hedef, ahlâktır…” 
(21)

“Harari:… Bulutların üstündeki Tanrının akıllı 
tasarımı değil, bizim akıllı tasarımımız ve bulut-
larımızın akıllı tasarımı. “Tanrı olmak istemek 
değil, Tanrı olmak istememektir ahlaksızlık…” 
(22)

“Monbiot: “…Birleşik Devletler artık sadece 
bir millet değil, o şimdi bir din… Amerika Birleşik 
Devletlerinin artık Tanrıya yakarmaya ihtiyacı 
yok; kendisi Tanrı…” (5)

Yukarıdaki ifadeleri birkaç kez okuyun. İfa-
delere dikkat edin, bunlar, sadece Tanrı’ya karşı 
çıkmıyorlar (!), aynı zamanda da “İnsanüstü Irkın 
(!)” rahat yaşayıp yöneteceği yeni bir dünyanın 
inşası için “ıskartalar (!)” dan da kurtulmak isti-
yorlar. Dünyanın, “gereksizlerden”, “ikinci sınıf 
mensuplarından” temizlenmesi fikrini (Soy arı-
tım, dünya nüfusunun azaltılması, nüfus kontrol, 
nüfus planlaması vb.), utanmadan, sıkılmadan 
seslendirmektedirler.

Açıkça soykırım istiyorlar.

Arka Plan: Kavramsal Değişim: Soy Arıtım, Doğum 
Kontrolü, Aile Planlaması, Nüfus Planlaması, Kalıtım

Nüfusun azaltılması ve kontrol altında tutulma-
sı ile ilgili çalışmaların tarihi eski olmakla beraber, 
teorik bir zemine oturtulmasının bir İngiliz köy 
vaizinin oğlu ve East India Company çalışanı olan 
İngiliz Papaz Thomas Robert Malthus’a dayandı-
rıldığı belirtilmektedir. (19, 23, 24) Malthus’un 
Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme 1789 Yılı, adlı ki-
tabında nüfus artışının kontrol edilmesi gerekçe-
leri tartışılmaktadır. Malthus’a göre “İnsan nüfusu 
geometrik olarak”, “ihtiyaçlara ilişkin imkânlar” 
aritmetik olarak artmaktadır. O nedenle “Nüfus 
artışı kontrol edilmelidir.”:

“…Nüfus kontrol edilmediğinde geometrik bir 
oranda artar. Yaşamı sürdürme eylemi ise yalnız-
ca aritmetik bir oranda artar. Rakamlarla hafif 
bir aşinalığa sahip olunduğunda, ikinci önermeye 
kıyasla ilkinin gücünün yoğunluğunun daha fazla 
olduğu görülecektir.”

“…Geçim araçlarının fazla olduğu ve buna 
paralel olarak da geçim düzeyinin görece daha iyi 
olduğu, halkın daha ahlâkî değerlere sahip oldu-
ğu ve dolayısıyla da erken evliliklerin Avrupa’daki 
modern devletlerden daha düşük olduğu Amerika 
Birleşik Devletleri’nde, nüfus 25 yıl içinde kendisi-
ni ikiye katlamıştır.

Bu artış oranını, nüfusun azamı gücü yetersiz 
olsa da fiili bir deneyimin organik bir sonucu ola-
rak genel bir kural şeklinde ele alacağız ve diyece-
ğiz ki; nüfus kontrol edilmediğinden her yirmi beş 
yılda bir kendini ikiye katlayacak veyahut da ge-
ometrik oranda bir artış gerçekleştirecektir.” (25)

Malthus’a göre dünyaya bir çocuk getirmek, 
insanoğlunun standartlarının düşmesine sebebiyet 
vermektedir. “Nüfusun bu üstün gücü, sefalet, ah-
lak bozukluğu üretilmeksizin kontrol edilemez!”:

“…Dünyaya bir çocuk getirmek, insanoğlunun 
yaşam standardını düşürmeyecek mi? Söz konusu 
kişi, şu an ki hissettiği zorluklardan daha büyüğü-
ne maruz kalmayacak mı?

“…Söz konusu nüfusun geçim araçları olmadan 
artamayacağı önermesi, hiçbir açıklamaya veya-
hut da örnekleme ihtiyaç duyulmadan kanıtlanmış 
bir geçekliktir. Bununla birlikte nüfus, geçim araç-
larının olduğu her yerde sürekli olarak artacaktır. 
Şimdiye kadar var olan bütün insanlık tarihi de bu 
önermeyi fazlasıyla ispatlamış ve ispatlamaya de-
vam edecektir.

“…Nüfusun bu üstün gücü, sefalet, ahlâk bo-
zukluğu üretilmeksizin kontrol edilemeyeceğini, 
insan hayatındaki bu türden kötü durumların ve 
bunları üreten fiziksel nedenlerin devam etmesinin 
ise bu durumun çok fazla ikna edici bir tanıklık 
üretilmesini sağladığını göstermektedir.” (25)

Malthus’a göre nüfusun artışını “erken evlilik-
ler” tetiklemektedir. Bu nedenle erken evliliklere 
mani olunmalıdır:

“…Erken yaşta evliliklerin, bütün Çinliler 
arasında oldukça yaygın ve genel kabul görmüş 
bir durum olduğu söylenmektedir. …Lüzumsuz ve 
gereğinden fazla nüfusun mutlaka erken evlilikle-
rin yaygınlığı nedeniyle oluştuğu söylenebilir. Bu 
normalden fazla olan nüfus ise ara sıra ve tesadüfi 
oluşacak kıtlık ve açlıkla ve sıkıntılı zamanlarda 
Avrupalılarca kabul edilenden muhtemelen daha 
sık çocuk yapma alışkanlığı bastırılmalıdır.” (25)

Malthus, İngiliz hükûmetinin fakirler için yar-
dım planlarına, “fakirlerin daha fazla çocuk sahibi 
olmalarına yol açacağı” gerekçesiyle karşı çıkıyor 
ve “parası olmayana çocuk doğurma hakkı” veril-
memesini savunuyor:
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 “…Evlilik olayı belki de yaşam standartlarının 
iyice gelişkin olmasına kadar ortaya çıkmayabilir.” 
(25)

Malthus, nüfusun artışını engellemek için 
“toplumun en düşük sınıflarında nüfus kontrolü 
yapılması” gerektiğini savunmaktadır:

“…Nüfusa yönelik olumlu kontrol tümcesinden 
kastım, zaten başlamış olan bir nüfus artışını bas-
kılayan bir kontrolün esas olarak, belki de toplu-
mun en düşük sınıfı ile sınırlı olmasıdır.” (25)

1789 yılında Malthus’un ortaya koyduğu teori-
ye atıfta bulunmamızın sebebi, Siyonist Hareketin 
Malthus’u referans almış olması, onun önerilerini 
hayata geçirmeye stratejilerinde yer vermiş ol-
malarından dolayıdır. Yol boyu bu gerçeğe vurgu 
yapılacaktır.

Malthus gibi düşünen İngiliz Sir Francis Gal-
ton (1822-1911), Kalıtsal Deha kitabında (1869), 
“Ruhsal yönden dengeli, zeki ve özel yetenekli in-
sanlar ancak belirli aileler arasından çıkar.” “Bu 
özellikler kalıtımsaldır.” O nedenle insanların soy 
kütüğü önemlidir. O nedenle, “Sağlıksız bireyle-
rin dünyaya gelmesi engellenmelidir.” Bu işleme / 
operasyona, o dönem soy arıtımı (eugenik: öjeni) 
adı verilmiştir. (26)

Alan Gregg, 1922-1956 döneminde 34 sene 
Rockefeller Vakfı’nda tıp bölümünün başında bu-
lunmuş; Malthus ve Galton’un fikirlerine benzer 
fikirleri savunmuştur. Gregg, yazdığı bir makale-
de, nüfusun artmasını insan vücudunda kanse-
rin gelişmesine benzeterek soy arıtımına vurgu 
yapmıştır:

“İnsan vücudunda kanserin gelişmesi ile ekolo-
jik ekonomide nüfusun artması arasında büyük bir 
paralellik vardır. Kanserin büyümesi için gıda ge-
rekir ama tedavi edildiği hiç görülmemiştir. Benzer 
durumlar, yağmalanmış gezegenimizde daha önce 
de görülmüştür.” (18)

Gregg, Science dergisine verdiği demeçte ise 
“Kenar mahalleri kokuşmuş bir tümörden daha 
kötü ve tehlikeli” olarak vasıflandırmıştır:

“Büyük şehirlerdeki derme çatma mahalleler ne 
kadar da ölü tümörleri andırmaktadır.” “Hangisi 
asalet ve güzellik için

 
daha iticidir? Kokuşmuş bir 

tümör mü, yoksa kenar mahalleler mi?” (18)
Siyonizm, amentüsünün 2, 3 ve 4. varsayım-

larını hep bu tür çalışmalar üzerine bina etmeyi 
becermiştir. Kendileri üretmese bile üretilenlerden 
yararlanmayı bilmişlerdir.

Malthus’tan itibaren nüfusun azaltılması için 
kullanılan kavram “soy arıtım” iken Hitler son-
rasında, Nazi ırkçılığını ve üstün ırk programla-
rını hatırlatmasından dolayı, soy arıtım kavramı 

itici bir kavram hâlini gelmiştir. 1956’da yazılan 
bir makalede “Soy arıtım ismi bazı çevrelerde tep-
ki yaratıyor. Nerede hata yaptığımızı kendimize 
sormalıyız. Her şeye sahibiz ama soy arıtım hare-
ketini öldürdük.” denerek soy arıtım hareketinin 
öz eleştiri yapması istenmiştir. (18)

Soy arıtım ekolü mensuplarından Osborn, soy 
arıtım kavramı yerine daha cazip başka bir kavra-
mın kullanılması gerektiğini savunmuştur:

“Neredeyse evrensel ve insan doğasına işlemiş 
bir özelliği hesaba katmayı unuttuk. İnsanlar ken-
di karakterlerinin aktarıldığı kalıtsal temelin aşağı 
olduğunu ve bir sonraki nesilde tekrar edilmemesi 
gerektiğini kabul etmek istemiyorlar.”

“…Bu seviyede doğum oranlarının azaltılması, 
gelecek nesillere zekâ özürlü çocukların aktarılma-
sına engel olacaktır. En acil politika, her sınıftan 
insana eşit olarak aynı prosedürleri uygulayabil-
mektir. Soy arıtım amaçlarımızı başka bir isim 
altında yürütmeliyiz.” (18)

“İnsan Genom Projesi” adı altında yürütülen 
“Soy Arıtım Hareketi” (Öjeni Programı: “kötü 
genlerin” belirlenmesi ve ortadan özel ilaçlar, bi-
yolojik silahlar ve hastalıklar yoluyla yok edilme-
si) itibar kaybettiği için isim değiştirmek zorunda 
kalmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce kullanılan te-
rim soy arıtımı iken savaştan sonra, 1952’den iti-
baren “soy arıtım” yerine, aynı amaç için insanları 
çok fazla rahatsız etmeyecek “aile plânlaması”, 
“nüfus plânlaması”, “nüfus kontrolü”, “nüfus 
uzmanları”, “kalıtım” ve “halk sağlığı” gibi te-
rimler kullanılmaya başlanmıştır. (18) Artık zehir, 
altın kâse içerisinde sunulmaktadır.

Kavram değiştirilmiş ve fakat işin özü değişti-
rilmemişti: “Değersiz ırkların (!)” üremesi, “üstün 
ırkın” korunabilmesi için kontrol altına alınacak-
tır. (18)

Rockefeller, Harrıman, Banker J.P. Morgan Jr., 
Mary Duke Biddlc, John Harvey Kellogg, Cleve-
land Dodge, Proctor & Gamble’ın sahibi Claren-
ce Gamble gibi zenginler tarafından desteklenen 
Amerikan Soy Arıtımı Derneği, 1959 yılından 
itibaren soy arıtım çalışmalarını “kalıtım bilimi” 
adı altında yürütmeye başlamıştır. (18)

İlginç olan Kaliforniya’nın, soy arıtım için bir 
model eyalet oluşuydu. 1909’da çıkan yasayla 
“tüm zekâ özürlü ve geri zekâlı hastalar, danışman 
doktorlar tarafından gizlilik içinde, yaklaşık 9,782 
kişi kısırlaştırılmışlardır. (18) 1930 yılı itibariyle 
ABD eyaletlerinin yaklaşık üçte ikisin de soy arıtı-
mı yasaları kabul edilmiş ve halk sağlığı adına 67 
bin insan kısırlaştırılmıştır. (23)
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1920’lerde Amerikan Soy Arıtımı Derneği’nin 
önde gelen üyelerinden, Uygulamalı Soy Arıtımı 
adlı eserin yazarı Dr. Paul Bowman Popenoe ki-
tabında, “akıl hastalarının ırk için fayda değil, yük 
olduğunu” bunun için de üç farklı yolla “infazın 
kaçınılmaz olarak” yapılabileceğini savunmakla, 
insanlıktan nasibi olmadığını ortaya koymuştur:

“Görünüşe göre ilk metot infazdır. Bir ırkın 
standartlarının korunması açısından infazın değe-
ri küçük görülemez.” “Aşırı soğuk gibi çevresel bir 
etki, bir bakteri ya da bedensel bir kusur yoluyla 
bireyin yok edilmesi mümkündür.” (18)

Dünya nüfusunu azaltmak için öngörülen ve 
de uygulanan bu yaklaşımlar bize; Kur’an’ın şu 
ayetlerini hatırlatmaktadır:

“…Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldür-
meyin; onlara da size de biz rızık veririz. Şüphe 
yok, onları öldürmek büyük bir hata (suç ve gü-
nah) dır.” (17 İsra 30-31)

Siyonizm’in Öngördüğü Dünya Nüfusu: “500 Milyon”

Siyonist zümrenin, son yıllarda “seçkinler” / 
“elitler”/ “insanüstü ırk”/ “süper insanlar” edebi-
yatı ve “dünya nüfusunun fazlalığı”, “atıklar soru-
nu”, “gereksizler”, “robotların hayatın her alanına 
girdiği ve girmesi gerektiği” tarzında yoğun psiko-
lojik harekât yapması, “Tanrı’nın Krallığı’nın” 
ilan edilmesi için şartların olgunlaştığına inan-
mış olduklarından dolayıdır. Koronavirüs salgını 
ile birlikte ilan etmek istedikleri “Küresel Dünya 
Hükûmetine” ABD Başkanı ve onu destekleyen 
kesimin yaklaşmaması, yüz vermemesi ile ABD’de 
bir iç kavganın başlatılmış olması, dünya nüfusunu 
azaltmak için öngördükleri tüm dünya nüfusunun 
aşılanması stratejinin uygulanamaması tehlikesin-
den dolayıdır.

İsrailli Siyonist Prof. Harari başta olmak 
üzere bazı yazar, akademisyenler, yazdıkları ma-
kale ve kitaplarda, Siyonist Amentünün 2, 3, 4. 
varsayımlarına uygun olarak “seçkinler”, “elitler” 
ve “süper insanlar” tabirlerini sık sık kullanarak 
bir zihinsel alt yapı oluşturmaya çalışmaktadırlar. 
Harari, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, Homo 
Deus, 21. Yüzyıl İçin 21 Ders adlı kitaplarında 
değişik vesilelerle böyle bir zümreden, sınıftan 
bahsetmektedir:

“…İnsan hakları ya da insan eşitliği, en güç-
lü insanları hadım ederek süper insanların geliş-
mesinin önüne geçilebilir, hatta bunlarla Homo 
Sapiens’in bozulmasına ve soyunun tükenmesine 
bile neden olabiliriz.”

…Eğer seçkin bir millet insanlığın gelişimine 
devamlı ön ayak oluyorsa onu, insan türünün ev-
rimine bir katkı sağlamayan diğerlerinden üstün 
tutmalıyız.”

…Nasıl ki Homo Sapiens (bugünün insanı) 
maymunlara ya da neanderthale “ne istersin” diye 
sormamışsa, geleceğin süper insanı “Homo Deus” 
da bugünün insanı Homo Sapiens’e kanunları ya-
parken, “Ne düşünüyorsun, ne istersin?” diye 
sormayacak.”(22)

Stephen Hawking de 2018 yılında yazdığı 
kitapta “insanüstü bir ırktan” ve bunun “insan-
lığın sonunu getirmesinden” bahsetmektedir: 
“Zenginlerin, çocuklarının DNA’ları üzerinde ya-
pacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk, 
insanlığın sonunu getirecek.” (27)

Dünya nüfusunun ne kadar olduğuna ilişkin 
farklı kaynaklarda, farklı bilgiler bulunmakta-
dır. Bazı araştırmalara göre 1900’de 1,6 milyar, 
1950’de 2,5 milyar, 2006’da 6,5 milyar, 2011’de 
7 milyar olan dünya nüfusu; 2025’te 8,2 milyar, 
2050’de ise 9 milyar, 2075’te ise 11 milyar civa-
rında olacaktır. (24) Bir başka araştırmaya göre 
14 Mayıs 2018’de Dünya nüfusu 7.622.106.064 
ve 25 Nisan 2020 itibariyle dünya nüfusunun 
7.784 milyar olduğu tahmin edilmektedir. ABD 
Sayım Bürosu, Birleşmiş Milletler, 2018 yılında 
Dünya nüfusunu 7.472.985.269 olarak hesapla-
mıştır. (28)

Bazı araştırmalara göre de dünya nüfusunun 
2040-2050 yılları arasında 8 ila 10,5 milyar ara-
sında olması öngörülürken; BM’ye göre 2050 için 
9,8 milyar ve 2100 için de 11,2 milyar olacak-
tır. Daha başka araştırmalarda Dünya nüfusunun 
2100 yılında 10-12/15 milyar arasında olacağı ön-
görülmektedir. (28)

194 ülke içinde dünyanın en kalabalık ülkeleri 
sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, ABD, 
Endonezya ve Brezilya’dır. Hindistan’ın nüfusu-
nun Çin’i geçeceği ve en hızlı nüfus artışının ise 
Afrika’da yaşanacağı öngörülmektedir. Nüfus artış 
hızı, AB ülkelerinde 1,6, Afrika’da 4,8 (Nijerya’da 
7,6)’dir. Dünya nüfusu yılda yaklaşık 65-70 mil-
yon artmaktadır. (29)

Kendilerine “Seçkinler (!)” diyen bazı kesimler/
Siyonistler, kendilerinin “efendi” geri kalanlarının 
ise “kimliksiz köle” olduğu bir dünya (Yeni Dünya 
Düzeni) tasavvur etmektedirler. Bu nedenle yuka-
rıdaki dünya nüfusu ile ilgili rakamlar, Siyonist-
lerin uykusunu kaçırmaktadır. Öngördükleri “Tek 
Dünya Devleti” ve “Tek Dünya Hükûmetinde” 
böyle bir nüfusu kontrol etme şanslarının olmadı-
ğını görmektedirler. O nedenle 1962 yılında İsrail 
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Başbakanı David Ben Gurion’un ifade ettiği gibi 
dünya nüfusunu azaltacak “haplara” ya da “vi-
rüslere” ihtiyaç vardır.

Bu kesim uzun zamandır mevcut dünya nü-
fusunun fazla olduğunu ileri sürerek “dünya nü-
fusunun ciddi bir şekilde azaltılması” gerektiğini 
savunmaktadırlar.

1977’de yayımlanan Eka-Bilim kitabının ya-
zarlarından biri olan Bay John P. Haldem, “Yer-
yüzündeki insan nüfusunun en fazla bir milyar 
olması gerektiğini” ifade etmiştir. (24)

ABD’nin Georgia eyaletinde Elbert kasabasın-
da, “Yeni Dünya Düzeni İçin 10 Emir”in yer al-
dığı ve “dünya nüfusunun 500 milyona indirilme-
si” gerektiğinin belirtildiği “Georgia Rehbertaşı 
Anıtı”nın varlığı bu açıdan dikkat çekicidir. Anı-
tın yapımı 1979 yılında başlamış ve 1980 yılında 
bitilmiştir. (Şekil-1) Anıt üzerinde yer alan ve 8 
farklı dilde yazılan “Yeni Dünya Düzeni İçin On 
Emir” aşağıda verilmiştir (29-31):

“İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu ola-
rak 500 milyonun altında tut.
• Farklılıkların ve uygunluğun, gelişiminin ço-

ğaltılmasını bilgece idare et.
• İnsanlığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir.
• Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet.
• İnsanları ve ulusları, adil yasalar ve hakkani-

yetli mahkemeler ile koru.
• Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahke-

meye bağla.
• Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden 

kaçın.
• Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele.
• Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kur-

ma arayışını takdir et.
• Dünyada bir kanser olma, doğaya yer bırak, 

doğaya yer bırak.”
Anıt kendisini Robert C. Christian olarak ta-

nıtan bir şahıs tarafından yaptırılmıştır. Georgia 
eyaletinde Elbert kentindeki Elberton Granite Fi-
nishing adlı şirkete gelen bu şahıs, “Ben küçük bir 

grup Amerikalının adına burada, hem saat, hem 
takvim, hem rehber olacak bir granit anıt siparişi 
vermek istiyorum.” diyerek hiç pazarlık yapma-
dan, verilen fiyata razı gelerek anıtın yapımını si-
pariş vermiştir. (29-31)

“...Küçük bir grup Amerikalı” tabiri ile kim 
kastedilmektedir ve amacı nedir?

Dünya nüfusunu 500 milyonun altına indir-
mek istemelerinin sebebi nedir? Sorulması gere-
ken en önemli soru, Dünya nüfusunu 500 milyo-
nun altına indirmek için öngördükleri strateji ve 
politikalar nelerdir? sorusudur.

“Georgia Rehbertaşı Anıtı”nı yaptıran “Küçük 
bir grup Amerikalının” kim olduğunu bilmiyoruz; 
ancak anıtta yer alan “dünya nüfusunun 500 mil-
yon civarına indirilmesi” ile ilgili çalışma yapanla-
rı, değişik zamanlarda yapmış oldukları açıklama-
lardan tahmin etmek zor değildir.

Rockefeller ile yapılan bir röportajda, “Siste-
min işlemesi için 300-500 milyon insana ihtiyacı-
mız var. Gerisi fazlalık.” demiş olması, öngörülen 
“Yeni Dünya Düzeni” için gerekli olan dünya nü-
fusuna ilişkin özel bir planlama yapıldığına işaret 
etmektedir. (27)

Bill Gates’in TED konferanstaki konuşmasın-
da; “Dünya’da 6,8 milyar insan var ve bu rakam 
9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama progra-
mı ve sağlık hizmetiyle bunu %10-15 azaltabi-
liriz.” demekle, “Küçük bir grup Amerikalının” 
içinde yer almış olduğunu ifade etmiştir. (32) 
Aynı zamanda da çok ciddi bir itirafta bulunmuş-
tur. Manası şudur: Ürettiğimiz aşılar kısırlık 
yapmaktadır.

Koronavirüs salgınından sonra büyük bir telaş 
ve heyecan içerisinde tüm dünyanın aşılanması 
gerekir demesinin farklı boyutları olabilir: 1. Aşı 
ile insanları kısırlaştıracaklar. 2. Tüm dünyayı aşı-
layarak çok büyük bir para kazanacaklar. 3. Virüs 
fabrikasyon olabilir. 4. Aşı ellerinde mevcuttur.

CNN’in kurucusu Ted Turner; “Bence, nüfus 
kontrolü son derece önemli. Kendi servetimden bir 
milyar doları Birleşmiş Milletler Nüfus Kontrolü 
Programı’na bağışladım. Ben, üstünde 225 mil-
yon insanın yaşadığı bir dünyada rahat olabili-
rim, daha fazlasını istemem.” (24) diyecek kadar 
vahşileşmiştir.

Muhtemelen Ted Turner’in yaptığı yardımın ve 
teklifin bir sonucu olsa gerekir ki; “BM’nin Kü-
resel Biyoçeşitlilik Belirleme Raporu”nda, “Yer-
yüzündeki insan sayısının yüzde 85 azaltılması” 
önerilmektedir. (24) Bugünkü dünya nüfusunun 7 
milyar civarında olduğu varsayılırsa; BM Raporuna 

Şekil-1: “Georgia Rehbertaşı Anıtı”(30)
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göre bu nüfusun yüzde 85’i, yani yaklaşık 6 milyar 
insan bir şekilde yok edilmelidir.

Dünya nüfusunun azaltılmasına ilişkin hedef 
kitle, tarihi süreç içerisinde değişiklik arz etmek-
tedir. Maltus, alt sınıftan olanların çoğalmasına 
engel olunması gerekir derken Dr. Alexis Carrel, 
Bilinmeyen İnsan kitabında, “hapishanede ve akıl 
hastanesinde olanların korunmaması gerektiğini” 
savunmuştur:

“Çok sayıda özürlü ve suçlu olması çözülme-
miş bir sorundur. Bunlar, normal nüfus için büyük 
bir yüktür. Hapishanelerin ve akıl hastahaneleri-
nin bakımını sağlamak ve halkı katillerden ve akıl 
hastalarından korumak için çok büyük meblağlara 
gerek vardır.

Neden bu gereksiz ve zararlı varlıkları koruyo-
ruz? Anormal olanlar normal olanların gelişimini 
engellemektedir. Bu gerçekle dürüstçe yüzleşmek 
gerekir. Toplum neden suçlulardan ve akıl hastala-
rından daha ekonomik bir yaklaşımla kurtulmu-
yor?” (33)

Bill Gates, Rockefeller, Ted Turner gibi Siyo-
nistler, dünya nüfusunun 500 milyon civarına 
indirgenmesi gerektiğini savunduklarına göre tas-
fiye edilecek olanlar, “sadece hasta olanlar”, “suç-
lu olanlar” değil; insanlığın çok daha geniş bir 
kesimidir.

Öyleyse, bu noktada ana soru şu;
Tasfiye edilecek kesimler kimlerdir?
Tasfiyede kıstas nedir?
Bu tasfiye etme hakkı kime aittir ve hangi hak-

la, hangi gerekçe ile?
Gerçekte bu planları yapanlar insan mı? Hayır 

bunlar insan olamazlar:
“Andolsun, cehennem için cinlerden ve insan-

lardan çok sayıda kişi yarattık. Kalpleri vardır bu-
nunla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bunun-
la görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. 
Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktır-
lar. İşte bunlar gafil olanlardır.” (7 A’râf 179)

İsrailli Siyonist Harari, bu konuda “süper seç-
kinler” ve “gereksizler” tanımlaması yaparak “ge-
reksizlerin”, “bütün acımazlığına rağmen” tasfiye 
edilebileceklerini açık bir şekilde ifade etmekten 
çekinmemektedir (13):

“21. yüzyılda ilerlemenin trenine yetişenler, ya-
ratmanın ve yürütmenin ilahi kudretine ererlerken, 
geride kalanlar yok olma tehlikesi ile karşı karşı-
yalar... Yeni Dünya, “süper seçkinler” ve “gereksiz-
ler” arasında bir dünya olabilir.”

“Askerî ve ekonomik olarak vazgeçilmez olan 
yoksullar yerine, kendi çıkarları için hareket 
eden 20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyılda üçüncü sınıf 

insanları taşıyan vagonları (her ne kadar acıma-
sız olsa da) tamamen geride bırakmak ve sadece 
birinci sınıfla geleceğe doğru ilerlemek istiyorlar…

“İnsanın şuur ve bilinç sahibi olmasının avantaj 
olduğunu ve bu yüzden şuursuz, duygusuz robotla-
rın onların yerlerini alamayacaklarını düşünenler 
için geleceğin dünyası bir hayal kırıklığına gebe:

Atlar, öyle ya da böyle bir bilinç sahibiydiler; 
sahiplerini tanırlar, evlerini kendileri bulurlar, kız-
gınlık veya keyfîlerini belli ederler, sıcaklık ve sev-
gi gösterirlerdi.

Ama biz arabaları tercih ettik. Çünkü arabalar, 
daha çok yükü, daha uzun mesafelere taşıyorlardı. 
İşte sıradan insanlar da ROBOT-İNSANların bece-
rileri karşısında işlevsiz kalacaklar ve egemenler; 
atları attıkları gibi gereksiz insanları da bir kenara 
atacaklardır.” (22)

Benzer düşünceler, Zygmunt Bauman tarafın-
dan da seslendirilmektedir:

“Dünya, ıskarta insan, (işsiz) tüketilmiş mal ve 
eşyanın çöpleri ile doldu.

Modernite için, bir varlık olan insanın ıskar-
taya (çöpe) dönüşmesi ile eşyanın çöpe dönüşmesi 
aynıdır. Atık insanlar hız kesmeden çoğalıp muaz-
zam miktarlara ulaşırken gezegendeki çöp alanla-
rı ve atığı geri dönüşüme sokacak araçlar giderek 
azalmakta. Bundan sonra gündemimiz, atık insan-
ların ve insanî atıkların tasfiyesidir.” (34)

Siyonizm’in bu yaklaşımları, bize geçmişte 
Firavun’un İsrailoğulları’na uyguladığı stratejiyi 
hatırlatmaktadır:

“Firavun kavminin önde gelenleri, dediler ki: 
«Musa ve kavmini bu toprakta (Mısır’da) bozgun-
culuk çıkarmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri 
için mi (serbest) bırakacaksın?»

(Firavun) Dedi ki: «Erkek çocuklarını öldü-
receğiz ve kadınlarını sağ bırakacağız. Hiç şüp-
hesiz biz, onlara karşı kahir bir üstünlüğe sahi-
biz.»” (7 A’râf 127)

Bugün geçmişte Firavun’un İsrailoğulları’na 
uyguladığı soykırımı, şimdi Siyonistler, tarihlerini 
unutarak, tüm dünya insanlığına karşı uygulama-
ya çalışmaktadırlar.

Öyleyse Siyonistler 21. asrın Firavunlarıdır-
lar. Sonları da Firavun gibi olacaktır:

“Musa’ya da: “Kullarımı gece yürüyüşe geçir, 
çünkü izleneceksiniz!” diye vahyettik.

Bunun üzerine Firavun da şehirlere (asker) 
toplayıcılar gönderdi.

“Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir 
topluluktur;”

“Ve şüphesiz bize karşı da büyük bir öfke 
beslemektedirler.”
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“Biz ise uyanık bir toplumuz.” (dedi).” (26 
Şu’arâ 52-56)

“Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş 
vakti onları izlemeye koyuldular.

İki topluluk birbirini gördükleri zaman, 
Musa’nın adamları: “Gerçekten yakalandık.” 
dediler.

(Musa:) “Hayır” dedi. “Şüphesiz Rabbim, be-
nimle beraberdir; bana yol gösterecektir.”

Bunun üzerine Musa’ya: “Asanla denize vur!” 
diye vahyettik. (Vurdu ve) deniz hemencecik yarı-
lıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu.

Ötekileri de buraya yaklaştırdık.
Musa’yı ve onunla birlikte olanların hepsini 

kurtarmış olduk.
Sonra ötekilerini suda boğduk.
Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onla-

rın çoğu iman etmiş değildirler. (26 Şu’arâ 60-67)
Bu noktada göz önüne almamız gereken en 

önemli husus; Siyonizm’in, insan nüfusunu 500 
milyonun altına çekebilmek için ne tür bir strateji, 
taktikler, yöntemler ve projeler geliştirdiğidir.

Siyonizm’in Dünya Nüfusunu Azaltmak ve Kontrol 
Edebilmek İçin Kullandığı Yöntemler/Özel Projeler

Kendilerine “küresel elitler, seçkinler (!)”, “in-
sanüstü ırk” adını veren soy arıtım daha doğrusu 
“soykırım hareketi” mensupları (insanlıktan nasibi 
olmayanlar zümresi),” aşağı sınıftan (!)” gördüğü 
ırkların, insanların çoğalmasını engellemek, hatta 
soylarını tüketmek için, “Dünya nüfusunun azal-
tılması” için çok uzun zamandan beri operasyon 
yürütmektedir.

Rockefeller Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ta-
rafından 1931 yılında Porto Rikolu 300 kişi üze-
rinde, yüzlerine bir tür gaz püskürtülerek kanser 
deneyi yapılmıştır. Denekler yüzlerine püskürtü-
len gazin ne olduğunu bilmemektedir. Deney son-
rasında 13 Porto Rikolu acılar içerisinde ölürken 
projenin yürütücüsü Prof. Cornelius Rhoads, şu 
iğrenç açıklamayı yapmaktan utanmamıştır (35):

“Porto Rikolular bu dünyadaki en pis, en tem-
bel, dejenere olmuş bir ırktır. 13 tanesini öldü-
rerek ve diğerlerinin kanser olmasını sağlayarak 
bu ırkı ortadan kaldırmak için elimden gelenin en 
iyisini yaptım.”

Böylesi bir katil, 1940 yılında gizlilik içeri-
sinde yürütülen kimyasal silah projesinin başına 
getirilmiş, Atom Enerji Komisyonu baş danışmanı 
yapılmış ve kendisine “Legion of Merit nişanı” ve-
rilmiştir. (35)

9 Haziran 1969’da ABD Savunma Departmanı 
Biyolojik Araştırma Enstitüsü üst düzey yöneticisi 
ve proje yöneticisi, Dr. Donald Mac Arthur, Be-
yaz Saray’da yapılan bir toplantıda kullandığı şu 
ifadeler, gerçekten ibret verici ve düşündürücüdür 
(35):

“Bugüne kadar bilinen tüm hastalıklara neden 
olan bütün organizmalardan birçok yönden ayrılan 
yeni bir bulaşıcı mikroorganizmanın 5 veya 10 yıl 
arasında geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Daha önemli bir nokta da şu: Bu mikroorga-
nizma, mevcut bulaşıcı hastalıklara karşı güven-
diğimiz bağışıklık ve iyileştirici işlemlerin hepsine 
karşı çıkabilecek yapıdadır.

İnsan bağışıklık sistemini yok edecek biyolojik 
silah üzerinde düşmanlar çalışmaktadır. Bu araş-
tırmayı biz yapmadığımız takdirde, bizim açımız-
dan büyük bir zafiyet oluşacaktır.”

Siyonist lobinin etkin isimlerinden olan ve ABD 
Başkanları Carter, Reagan, George H. W. Bush dö-
nemlerinde önemli görevlerde bulunan Brzezins-
ki, biyolojik silahları ve savaşı savunmuş, 1976 
yılında yazdığı Between Two Ages adlı kitabında 
2018 yılı içinde bir biyolojik saldırının varlığına 
dikkat çekmiştir (35):

“Bir uzmanın belirttiğine göre 2018 yılına ge-
lindiğinde gizli savaşı gerçekleştirmek için başlıca 
ulusların liderlerine çeşitli teknolojik tekniklerin 
kullanımı sunulacak. Bir ulus bakteriyolojik yol-
larla bir rakibe gizlice saldırabilir. Kendi silah-
lı kuvvetleriyle düşman ulusu devralmadan önce 
alternatif olarak hava modifikasyon teknikle-
ri, kuraklık veya fırtına gibi taktikler üretilip 
kullanılabilir.”

Medeniyetler çatışması tezinin sahibi, Samuel 
Huntington’a göre “Batılı olmayanlar” bir işe yara-
mazdır, bunlar sadece “şiddetten” anlarlar (5):

“Batı, dünyaya fikirlerinin, değerlerinin ya da 
dininin (diğer dinlerden birkaç kişinin benimsedi-
ği) üstünlüğüyle değil, organize şiddet uygulama-
daki üstünlüğüyle galip geldi. Batılılar şu gerçeği 
sık sık unutuyorlar: Batılı olmayanlar işe yaramaz.”

Dolayısıyla dünya nüfusunun azaltılmasında 
şiddet kullanmak önemli bir araçtır.

Yapılan uygulamaları ve değişik zamanlarda 
yaptıkları açıklamaları göz önüne aldığımızda, 
dünya nüfusunu azaltmakla ilgili geliştirdikleri 
projeleri ya da uyguladıkları yöntemleri aşağıdaki 
gibi özetleyebiliriz (27, 29, 32, 35-37):
· Beyin Yıkama ve Zihin Kontrol Yöntemlerini 

Kullanarak Köleleştirme
· Yanlış Cinsel Eğitim ile Çocuk Yapmayı 

Engelleme
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· Çocuğu Külfet Olarak Gösterme,
· Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi ile 

Çocuksuz Aile Modelleri (!), “Ailesiz Toplum” 
Modelini Yaygınlaştırma

· Çocuk Yapmaya Engel Cinsel Tatmin Yolları-
nı Meşrulaştırma ve Yaygınlaştırma: Cinsel 
Yönelim-LGBTIQ+, Pedofili, Zoofili, Negrofili, 
Robotla Seks, Ensest İlişkiler, Eş Değiştirme, 
Grup Seksi vb. “Nötr Cinsiyet Hareketi”,

· Sperm ve Yumurta Bankaları Kurmak, Taşıyıcı 
Annelik Müessesi İnşa Etmek

· İlaçlara Yapılan Özel Katkılarla Gizlice 
Kısırlaştırma

· Kısırlaştırıcı ve Hastalık Yapıcı Aşıları Kullan-
dırma, Kullanmaya Mecbur Etme

· Sperm Öldürücüleri Bilerek ya da Bilmeyerek 
Kullandırmak

· Kürtaj Yaptırmak, Özendirmek
· Doğum Kontrol Hapları Kullandırmak
· GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Temel Besin) 

Ürünleri (Gıda Yasası [(The Codex Alımentarı-
us, 1963)] ve Katkı Maddeleri ile Kısırlaştırma

· Biyolojik Savaş ile Nüfusu Azaltma Projesi: 
Salgın Hastalıklar (Pandemiler) Meydana Ge-
tirmek (İspanyol Gribi, Domuz Gribi, Ebola 
Gibi Tüm Salgınlar, Koronavirüs Salgını),

· Uyuşturucuların Yaygınlaştırılması ve Ölümcül 
Boyuta Taşınması,

· 3. Dünya Savaşı’nın Çıkarılması ya da Yerel 
Savaşların Tüm Dünyaya Yaygınlaştırılması, 
Kaosun Sürekli Kılınması,

· İntihara Teşvik ve İntiharları Yaygınlaştırma
Bu makalede bugünkü tartışmalardan dolayı aşı 

ile kısırlaştırma operasyonları üzerinde duracağız.

Aşı ile Kısırlaştırma

Aşılar, dozları zayıflatılmış, hastalık yapma 
özelliğinden arındırılmış antijenlerdir (mikroplar, 
virüsler). Zayıflatılmış virüsler vücuda enjekte edi-
lerek “vücudun bunları tanıması ve bu virüslere 
karşı direnç gösterip antikor oluşturarak” bağı-
şıklık sistemini kuvvetlendirmesi sağlanmaktadır. 
Aşıların doğrudan tedavi özelliği olmayıp vücu-
dun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. 
Kuvvetlenen bağışıklık sistemi, bu tür mikrop ya 
da virüsler vücuda girdiğinde onları tanımakta ve 
hemen saldırıya geçerek onları tasfiye etmeye ça-
lışmaktadır. (37)

Aşılama, 1796 yılında İngiltere’de Dr. Edward 
Jenner’in uygulamasıyla başlamıştır. Ancak 1840 
yılında kızamık aşısı büyük risk taşıdığı için ya-
saklanmıştır. “İngiltere’de, 1853 Aşı Yasası ile yeni 

doğan çocukların 3-4 ay içinde devlet tarafından 
ücretsiz aşılanması zorunlu hâle getirilmiştir.” Ma-
kul mazereti olmadan aşı yaptırmayanlara para 
cezası uygulanmıştır. 1867 Aşı Yasası’nda ise ceza-
lar artırılmıştır. Amerika’da yaygın olarak aşı uy-
gulaması 1905’ten sonra başlamıştır. (37) “Birinci 
ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra geliştirilen 
aşılarla birçok çocuk hastalığının ve bulaşıcı hasta-
lıkların önüne geçilmiştir.” (37)

Genel olarak aşılar, başlangıçta insanları özel-
likle çocukları korumak amaçlı olarak geliştiril-
miştir. Ancak 20. yüzyıldan itibaren aşı sistemi, 
büyük bir ticari araç hâline dönüşmüştür. Bununla 
da kalmamış aşılar biyolojik silah olarak kulla-
nılmaya başlanmıştır. Bugün aşı sisteminde üç 
boyutlu bir sapma söz konusudur: 1. Aşırı para 
kazanma hırsı, 2. Dünya nüfusunu azaltma, 3. 
Biyolojik silah olarak kullanma.

Para kazanmadaki tamahtan dolayı, bazı aşılar 
tam geliştirilmeden, yan etkileri tam tespit edil-
meden, piyasaya sürülmekte ve muhataplarında 
çok ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet 
vermektedir.

Aşı sektörü- siyaset-bilim insanı üçgeninde 
oluşan rüşvet mekanizması, birçok aşının olgun-
laşmadan kullanılmasına imkân vermektedir.

Görünürde amaçlar farklı olmuş olmasına 
karşın bugün aşı sistemindeki sapmanın 2. ve 3. 
boyutları iç içe geçmiş ve örtüşmüştür. Düşman 
askerine karşı kullanılması gereken bir biyolo-
jik silah, pratikte hedef ülkenin halkına karşı da 
uygulanmaktadır. Latin Amerika ülkelerinde ve 
Vietnam’da ABD’nin biyolojik silah uygulamaları 
bunun en canlı örnekleridir. (18, 19, 23, 37)

Siyonizm’in Dünya nüfusunu azaltma proje-
sinde aşı sistemi, çok ciddi bir silah olarak kul-
lanılmaktadır. 1962 yılında İsrail Başbakanı Ben 
Gurion’un, “Hindistan ve Çin için bir hap ye-
ter.” ifadesi (8) ile aşı sektörü kralı Bill Gates’in 
“Dünya’da 6,8 milyar insan var ve bu rakam 9 
milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve 
sağlık hizmetiyle bunu %10-15 azaltabiliriz.” (32) 
ifadesi, bu açıdan yeniden değerlendirilmelidir.

Bugün başta Çin olmak üzere dünya nüfusu-
nun azaltılması için hap yerine virüs kullanılmıştır.

BM, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rockefeller 
Vakfı, Bill Gates Vakfı, Carnegie Vakfı vb. aşı sis-
temini dünya nüfusunu azaltmak için kullanmış-
lardır, kullanmaktadırlar, kullanmada da kararlı-
dırlar. Koronavirüs salgını dolayısıyla Bill Gates’in 
yaptığı açıklamalar, özellikle “Tüm dünya nüfusu 
aşılanmalıdır.” ifadesine bu açıdan bakılmalıdır.
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Bugün aşı sistemindeki bu üç sapma hare-
keti/üç boyut bütünleşmiştir. Çünkü aşı sistemi 
dünya nüfusunu azaltmak isteyen bir kesimin/
Siyonizm’in eline geçmiştir. Bu kesim, aynı za-
manda büyük bir medya desteğine sahiptir ve her 
ülkede işbirlikçi yapılar kurmuş ve insanlar elde 
etmiştir. Yürütülen büyük bir psikolojik harekâtın 
sonucu, ülke yönetimleri çaresizlik içerisinde tek-
lif edilen aşıları yaptırmak zorunda kalmaktadırlar.

Covid-19 Koronavirüs salgınından sonra tüm 
dünyada başlatılan psikolojik harekât bu açıdan 
yeniden değerlendirilmelidir. ABD’deki Amerikan 
milliyetçileri, bu kampanyaya karşı çıkmasaydı 
bugün tüm dünya, Bill Gates’in önerdiği aşıyı yap-
mak zorunda kalabilecekti.

ABD’deki kavgaya bu açıdan bakılmalı, geli-
şimi iyi takip edilmelidir. Amerikan milliyetçileri 
ile Siyonistler arasındaki bu kavganın derinleş-
mesi ve Siyonizm’in belinin kırılması insanlığın 
geleceği açısından yararlı olacaktır.

Gavi Alliance (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği) 
2000 yılında Gates Vakfı’nın yardımıyla kurulmuş 
olup amacı, “aşı üretip üçüncü dünyanın hepsini 
aşılamaktır.” 2000 yılında Sr. William H. Gates; 
“Rockefeller Vakfı’ndan aldığımız ilhamla vakfı-
mız, bir GAVI enstrümanı olan Çocuk Aşıları Glo-
bal Bütçesine 750 milyon Dolarlık katkıyı taahhüt 
ederek GAVI’yi başlatmıştır.” demiştir. GAVI’nin 
önemli finansörlerinden biri Rockefeller’dir. (32, 
35)

Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Dünya Ban-
kası, Uluslararası İlaç Üreticileri Federasyo nu 
(IFPMA) ve Rockefeller Vakfı, 1970’lerde “Üreme 
Düzenlemesi Aşıları İşbirliği” adı altında bir araya 
gelip “kısırlık aşısı üretimini” koordine ederek “aşı 
ittifakı” kurduklarını dünyaya duyurmuşlardır. 
(18, 23, 35)

Bu grup, “sperm ve yumurta engelleyici aşı-
lar” üzerinde çalışmış ve bir “anti-hCG aşısı” üret-
mekte başarılı olmuştur. “Tetanoz aşısıyla hCG’nin 
insana taşınması sonucu, kadınlar kısırlaştırılmış 
ve hamile kadınların çocuğunu düşürmesi sağlan-
mıştır.” Kısırlık aşılarının başarıyla gerçekleşti-
rilmesinden sonra “hCG aşıları”, birçok üçüncü 
dünya ülkesinde kullanılmıştır. (23, 32, 33, 35)

İngiliz kanalı BBC’nin, 1995 yılında hazırladı-
ğı “İnsan Laboratuvarı” (The Human Laboratory) 
adlı belgesele göre, “Tetanos aşısıyla Filipinli ka-
dınlar kısırlaştırılmış ve hamile kadınların çocu-
ğunu düşürmesi sağlanmıştır.” Aşı yapılmadan 
önce insanlara Tetanos aşısının kısırlık yaptığı ve 
çocuk düşümüne sebebiyet verdiği söylenmemiş-
tir. Daha sonraları bu uygulama, birçok üçüncü 

dünya ülkesinde hayata geçirilmiştir. (23, 32, 33, 
35) David Rockefeller, 1989’da Yeni Delhi’deki 
Ulusal İmmünoloji Enstitüsü’nde benzer çalışma-
ların yapılmasını finanse etmiştir. (23)

Üçüncü dünya ülkeleri, kobay olarak kullanı-
lıp hem aşı sistemi geliştiriliyor hem de yöre halkı-
na rağmen nüfus planlaması yapılıyor.

Bu canavarlığı yapanlar, nasıl “seçilmiş” 
olabilir?

Nasıl “üstün ırk” olabilir?
Evet “bunlar hayvandan da aşağıdırlar.” (7 

A’râf 179)
28 Şubat 1998’de Dr. Andrew Wakefield’in, 

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan “Çocuklar-
da Spesifik Olmayan Ko lit Ve Yaygın Gelişimsel 
Bozukluk” başlıklı makalesinde, 12 hastaya uy-
gulanan “MMR (kızamık, kabakulak ve kızamık-
çık) aşısı” sonrasında sekiz hastada (3-10 yaş) 
“otizmle uyumlu davranış semptomları geliştiğini” 
belirtmiştir. Makalenin yayınlanmasından sonra 
Dr. Wakefield çok yoğun saldırıların hedefi ol-
muş, İngiltere’deki Genel Tıp Konseyi tarafından 
“sahtekârlık ve sorumsuzlukla” suçlanmıştır. (23)

Amerika’nın önde gelen çocuk doktorlarından 
ve 1981-82 yıllarında tamamlayıcı tıbbı savunan 
Ulusal Sağlık Federas yonu (NHF) Başkanlığını ya-
pan Prof. Robert S. Mendelsohn, yeni gelişen tıp 
anlayışını çok ağır bir şekilde eleştirmiştir (23):

“Modern tıpta yazılı olmayan kurallardan biri, 
tüm yan etkiler ortaya çıkmadan önce hızlı bir şe-
kilde yeni bir ilacın reçetesini yazmaktır.”

Ayrıca, Doktorunuza Rağmen Sağlıklı Çocuk 
Nasıl Yetiş tirilir? (How to Raise a Healthy Child, 
in Spite of your Doctor) adlı kitabında, çocukla-
rın ilk iki yıl içerisinde aşı yapılmasına, kadınların 
hamile iken aşı olmasına karşı çıkmış ve aşıların 
kadın ve erkekte “kısırlığa” neden olduğunu cesa-
retle söyleyebilmiştir:

“…Aşılar, döküntülerden yüksek ateşe, nörolo-
jik ha sarlardan, nöbetlerden ve hatta ölümlere ka-
dar çeşitli yıkıcı reaksiyonlara neden olur. Genel-
likle aşıya bağlı ölümler ‘do ğal’ veya ‘bilinmeyen’ 
nedenlere veya ‘beşik ölümü’ SIDS’e bağlanarak tıp 
topluluğu tarafından göz ardı edilir.

Başkaları nın size söylediklerine güvenmeyin. 
Kendinizi eğitin ve aşıla ma hakkında bilinçli ka-
rarlar alın.”

“…Doktorların akraba evliliğine karşı olmala-
rı aslında bi limle ilgili değil, ideolojiktir. Genetik 
sorunu olan gebelikler zaten ekseriya düşer, düş-
meyenlerde ise umumiyetle ehem miyetsiz sorunlar 
olur. Akraba evliliği mahsulü çocuklar aşı lardan 
olumsuz etkilenen en önemli gruptur…”
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“Gebelikte asla aşı yapılmamalıdır...”
“Kadın ve erkekte kısırlığın en önemli sebeple-

rinden biri aşılardır...”
“Hayatın ilk iki senesinde güncel hiçbir aşı 

yapılmama lıdır...”
“Aşılar koruyucu tıbbın ikinci önemli unsuru-

dur, birin cisi temizliktir...” (23)
Nobel Ödülü sahibi, Prof. Dr. Luc Montaig-

ner ve kanserle mücadelede ulusal madalya lı Prof. 
Dr. Henri Joyeux aşı konusunda “Aklıselime Çağ-
rı” başlıklı yayımladıkları bildiride;

“Aşıya karşı değiliz. Ama iki yaşından küçük 
çocukların çok sayıda ve sis tematik olarak aşılan-
masına karşıyız!” ifadesini kullanarak aşı yapma 
konusunda insanları daha dikkatli olmaya davet 
etmişlerdir. (23)

Nisan 2009’da Meksika’da ortaya çıkan “H1N1 
virüsünün” küresel bulaşıcı bir virüs olduğu, başta 
Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere Siyonist kay-
naklar tarafından büyük bir psikolojik harekâtla 
dünyaya duyurmuşlardır. Hemen hemen eş za-
manlı olarak geliştirilen ve yeterli denetimden 
geçirilmeyen, yan etkileri ciddi bir şekilde tartı-
şılmayan aşılar, Ekim 2009’dan itibaren piyasaya 
sürülmüştür. (37, 38)

2009 yılında dünyada bugünkü gibi çok bü-
yük bir panik meydana getirilirken grip aşısı üre-
ten firmalar, çok büyük kârlar yapmışlardır. Salgın 
ve aşılarla ilgili başlatılıp yürütülen büyük psiko-
lojik harekâtın arka planında, “İngiltere’deki aşı 
kampanyalarına yön veren hatta WHO’ya (DSÖ) 
da danışmanlık yapan, aşı firmaları ile irtibatlı, 
önemli pozisyonlardaki bir iki uzman bulunmak-
tadır. (37)

Dikkat çeken nokta, DSÖ’nün hiçbir bilimsel 
temele dayanmayan ve panik meydana getiren tah-
minler yapmasında kasıtlı bir davranış içerisin-
de olmasının yüksekliğidir! Covid-19 salgınında 
DSÖ’nün takındığı tavırdan dolayı ABD Başkanı 
Trump doğrudan doğruya DSÖ’yü hedefe koyup 
çok ağır eleştirilerde bulunmuş ve DSÖ’ye desteği-
ni keserek ayrılmıştır.

DSÖ’nün karanlık ilişkilerinin araştırılıp or-
taya çıkarılmasında fayda vardır.

Amerika’da The Huffington Post’un 6 Ağustos 
2009 tarihli sayısında, ‘Domuz Gribi Aşısına Hayır 
Deyin!’ adlı bir makale yayınlanmıştır. Makalede 
önemli iddialara yer verilmektedir:

“Bu aşı kampanyası, hükümette bir işe yara-
mayan zararı faydasından çok (perilous) bürokrat-
lar tarafından yürütülmektedir. Büyük dâhilerin 
bu büyük grip sektörüyle bağlantıları vardır. Sizi 
de aşılamak isteyen bu aşı çığırtkanlarına hayır 

deyin, çocuklarınızı koruyun. Bu hükümet teşvikli 
aşıyı yaptırmamaları için arkadaşlarınızı, dostla-
rınızı uyarın. Her yıl 36 bin Amerikalı sezonluk 
grip aşısından ölürken, bu rakamla mukayese edi-
lemeyecek oranda az ölüme sebep olan domuz gribi 
konusunda bu kadar büyük yaygara koparılması 
ve herkesin aşıya zorlanması herhâlde Amerika’da 
çoğunluğun uyanmasına ve ilk defa büyük bir tepki 
ortaya koymasına sebep oldu.” (37)

Avustralyalı araştırmacı-gazeteci Jane Burgme-
ister, 10 Haziran 2009 tarihinde Dünya Sağlık Ör-
gütü ve BM hakkında “kuş ve domuz griplerinin 
laboratuvarlarda insanları öldürmek için üretil-
diği” iddiası ile bazı belgeleri dayanak göstererek 
dava açmış ve elindeki belgeleri ABD’de FBI’a tes-
lim etmiştir. Açtığı davada iddiaları yenilir yutulur 
gibi değildir (37, 39):
1. “Grip virüsleri, laboratuvarlarda gen mühen-

disliği kullanılarak üretilmişlerdir.”
2. “Biyolojik silah kategorisinde olan bu virüsle-

rin belli korunma standartları ve kuralları var-
dır. (korunma standardı- BSL3 (Biosafety Level 
3) O nedenle “virü s kesinlikle yanlışlıkla yol-
lanmamış, bilerek, şuurlu bir şekilde küresel 
olarak yayılması sağlanmıştır.”

3. “Amaç finansal ve politik çıkarlar sağlamaktır.”
4. “Halkların yaşamını riske atmışlardır.”
5. “Bunu ‘Amerika’da Dünya Sağlık Örgütü, Bir-

leşmiş Milletler, uluslararası bankerler ve Ame-
rikan Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) 
başını çektiği güçler bilerek, şuurlu bir şekilde 
yapmıştır.”
Jane Burgmeister’in söylemediği ya da söyle-

yemediği çok önemli bir başka nokta, şuurlu bir 
şekilde dünya nüfusunu azaltmak için virüs, 
şuurlu bir şekilde üretilmiş ve dünyaya yayılması 
sağlanmıştır.

Gazetecinin suçladığı kesimlere baktığımız-
da meselenin salt bir para meselesi olmadığını 
söyleyebiliriz.

Açılan dava, belli güç merkezleri tarafından ka-
patılıp unutturulmuştur.

Domuz gribi salgınının doğal olmadığını, fab-
rikasyon üretimi olduğunu iddia eden bir başka 
isim, Avustralyalı, aşı ve virüs uzmanı Prof. Dr. 
Adrian Gibbs’tır. Ekip olarak yaptıkları araştırma-
ların sonucu, Avustralya’da Virology Journal adlı 
dergide, Kasım 2009’da yayınlamışlardır. Araştır-
ma sonuçlarına göre “domuz gribi tesadü fen veya 
doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkmamış, 
laboratuvar ortamında geliştirilirken kazara or-
taya çıkmıştır. Çünkü buluntular, üç ayrı kıtadan 
gelen üç ayrı virüs türünün bir laboratuvarda ya 
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da aşı geliştirme merkezinde bir araya getirilme-
siyle virüsün elde edildiğini” ortaya koymaktaydı. 
(37) Diğer taraftan ABD’deki Hastalıkları Kontrol 
ve Önleme Merkezi ve Almanya’daki Friedrich-
Loeffler Hayvan Sağlığı Enstitüsü de bu “domuz 
gribinin menşei’nin laboratuvar ortamı olduğunu” 
kabul etmiştir.

DSÖ, ABD Sağlık Bakanlığı ve aşı firmaları, 
domuz gribinin domuzlardan insanlara geçtiğini 
iddia etmişlerdir. Araştırma sonuçları, bunun tam 
tersini ortaya koymuştur:

“Domuz gribi olarak adlandırılan gribin as-
lında domuzlarla alakası yoktur. İnsanlarda rast-
lanan bu virüsün domuzlarda rastlanan virüsle 
genetik akrabalığı vardır. …Domuz gribi olarak 
adlandırılan, domuzdan insana geçtiği iddia edilen 
A/H1N1 virüsünün domuzdan insana geçtiği konu-
sunda hiçbir buluntu yoktur. Aksine bu grip önce 
insanda ortaya çıkmış nadir de olsa domuzlara bu-
laşmıştır.” (37, 40, 41)

Konu ile ilgili en ilginç, en dikkat çekici, en 
ibret verici, en açık ve en anlamlı açıklama, Av-
rupa Konseyi’nde yapılan konuyla ilgili oturumda 
konuşan Dünya Sağlık Örgütü’nün, epidemiyo-
loji birimi direktörü Prof. Ulrich Keil tarafından 
yapılmıştır:

“Domuz gribi salgını, ilaç üreticilerinin 
kârlarını artırmak için bu şirketlerle ortak ola-
rak üretilen bir korku kampanyasıydı.”

“WHO, SARS ve kuş gribi konusunda da tüm 
tahminlerinde yanıldı. Kamu sağlığını ilgilendiren 
onca şey varken, domuz gribi konusunda halkta 
büyük bir panik yaşanmasına sebep olduk ve bu 
tamamen abartılmış bir korkuydu. WHO’nun ka-
rarları ülkelerin sağlık bütçelerine çok büyük yük 
getirdi. İnsanların ölümüne sebep olan en önemli 
etkenlerin hipertansiyon, sigara, yüksek kolesterol, 
obezite, egzersiz yapmama, sebze ve meyve tüketi-
minin azlığı olduğunu çok iyi biliyoruz. Hükümet-
ler, WHO’nun tavsiyesi doğrultusunda bu alanlara 
yatırım yapmaları gerekirken küresel bir salgın 
yaşanması yönündeki deliller çok zayıf olmasına 
rağmen domuz gribine yatırım yapmak zorunda 
bırakıldı.” (42)

Türkiye’de DSÖ ile ilgili ciddi sorgulama ya-
pan akademisyenlerden Prof. Ahmet Rasim 
Küçükusta’dır:

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her sene bu gün-
lerde (sonbahar) dünya çapında grip salgını ola-
cağını ve milyonlarca insanın hastalanıp öleceğini 
ilan ediyor ama çok şükür bu gerçekleşmiyor. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Asya ve Pasifik Direktörü Shige-
ru Omi, beş sene önce (2005), önümüzdeki aylarda 

çıkması beklenen ve tüm dünyada yayılacak pande-
mide 2 milyardan fazla insan gribe yakalanacağını 
ve iyimser senaryoda 2 ile 7 milyon arası, kötümser 
senaryoda ise 100 milyon insanın öleceğini söyle-
mişti. Tabii bu tahminde Dünya Sağlık Örgütü’nün 
gribal salgınlar konusundaki çoğu yanlış ve 
abartılı tahminleri gibi doğru çıkmamıştı.” (37) 
“…Domuz gribi ağır bir hastalık değildir. Belirtile-
ri diğer grip türlerine göre daha hafiftir. Hastaların 
ateş düşene kadar evde istirahat etmeleri yeterlidir. 
Hastalık kendiliğinden geçer.” (43)

Bu noktada şu soruyu sormamız gerekmez mi?
DSÖ’nün dünya çapında, her sene, büyük 

bir grip salgını çıkacak tarzında açıklama yap-
masının manası nedir? Sebebi nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) yazılı ama-
cı nedir? Gizli bir amacı var mı?

Kime hizmet etmektedir?
Ana finansörleri kimlerdir?
Bünyesindeki bilim kurulu üyelerinin aşı 

firmaları, Bill Gates, Rockefeller ve Carnegie 
gibi vakıfları ile bir irtibatı, danışmanlığı, üye-
liği var mıdır? Siyonist ya da Mason olma du-
rumları var mı?

Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye ile ilişki-
leri nelerdir?

Türkiye’deki Bilim Kurulu arasında DSÖ 
ve aşı firmaları ile irtibatlı akademisyenler var 
mıdır?

Bütün bu soruların cevaplarını bulabilmek 
için DSÖ ve onun salgınlarla ilgili beyanatları 
mutlaka ve mutlaka sorgulanmalıdır. (18, 24, 
33, 37, 40-47)

Türkiye bu sorgulamayı gerçek boyutlarıyla 
yapmalıdır. Çünkü Türkiye Domuz Gribi aşısında 
çok üzüntü verici olaylara sahne olmuştur. Dö-
nemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Domuz Gribi 
aşısına itiraz edenleri azarlamış, tehdit etmiş ve 
gerçeği yansıtmayan tahminlerde bulunmuş, ra-
kamlar vermiştir / ya da vermek durumunda bıra-
kılmıştır (37):

‘…Dünya Sağlık Örgütü aşıyı onaylıyor, siz 
mâni oluyorsunuz?’ (23.10.2009)

‘…Bir çocuk domuz gribinden ölse annesi de 
bana gelip çocuğuma falancanın sözüyle aşı yap-
tırmadım derse o kişi hakkında suç duyurusunda 
bulunurum.’ (03.11.2009)

“…Bakanın, ‘Aşı olunmadığı takdirde 
Türkiye’de beş bin kişi ölecek!” açıklaması üzerine 
medyada Bakana güvenilmemesi gerektiği tartış-
masının başlaması üzerine (48), “Ben değil bunu 
söyleyen, salgın hastalıkları uzmanlarımız, ben 
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onların beyanını aktardım.” açıklamasını yapmak 
durumunda kalmıştır. (37)

O günlerde en dikkat çeken bir konu da Baş-
bakan Erdoğan’ın Sağlık Bakanı ile aynı düşüncede 
olmaması ve aşı yaptırmaya karşı çıkmasıdır (37, 
49):

‘Benim adımı vermişsin, ben aşı olmayacağım.’
“Sağlık Bakanımla aynı düşünmüyorum. Va-

tandaşım kendi isteğine bağlı olarak böyle bir 
yolu tercih ederse eyvallah. Ama etmiyorsa illa 
yaptırmalısınız diye bir kampanyanın sürdürül-
mesi yanlıştır. Zorla (cebren) bu iş olmaz.”

“(15 gün sonra) ‘Ben de kendime göre araştır-
malarımı yaptım. Ben domuz gribi aşısı olmaya-
cağım, ailemde de olan yok.’ (49)

Tüm bu olup bitenlere baktığımız zaman 
Türkiye’nin dünya aşı sistemini ve DSÖ ilişkile-
rini bütün boyutları ile sorgulaması gerektiğine 
inanıyoruz.

Bu konuda bütün gönüllü kuruluşları, sendi-
kaları, meslek odalarını, siyasi partileri ve yöneti-
cileri göreve davet ediyoruz. Bu konu, her türlü si-
yasi mülahazanın üstünde milli bir konudur, milli 
bir davadır. Bir gelecek sorunudur.

Sonuç: “Ekini/Harsı ve Nesli Yok Etmek” İsteyen        
Bir Zihniyete Dur Demek

Çin Wuhan üzerinden başlatılan biyolojik 
savaş deneyimi şunu ortaya koymuştur: Labora-
tuvarda üretilmiş bir virüsün bir ülkeye ya da tüm 
dünyaya yollanması, bugün için çok kolaydır. Bi-
yolojik silahlar, hedef ülkeye ya da ülkelere gön-
derildikten sonra başta Dünya Sağlık Örgütü gibi 
kuruluşlar olmak üzere tüm şer ittifakının kuru-
luşları harekete geçmekte, hedef ülkeyi/ülkeleri 
en kötü durumda göstermek için psikolojik savaş 
mekanizmasını harekete geçirmektedirler.

Böyle bir psikolojik harekâtla hedef ülke/
ülkeler, bir taraftan ekonomik olarak zarara 
uğratılırken; diğer taraftan siyasal ve sosyo-
lojik olarak iç gerilimlere ve bunalımlara sü-
rüklenmektedir. Hedef ülkenin iktidarları acze 
düşürüldükten sonra mahiyeti bilinmeyen aşılar 
servis edilerek hem para kazanılmakta hem he-
def toplumun sağlık yapısı bozulmakta, hem de 
soy arıtım /soykırım / nüfus azaltılması gizlice 
gerçekleştirilmektedir.

O nedenle Türkiye, kendi aşı sistemini, bi-
yo-güvenlik sistemini mutlaka kurmalıdır!

Siyonizm’in dünya nüfusunu azaltmak için 
çizdiği yol haritasını, başvurduğu yöntemleri göz 
önüne aldığımızda, çok büyük bir ifsat ve ifrat 

hareketi ile karşı karşıya olduğumuz ortaya çık-
maktadır. Cinsel yönelim adı altında öngördükleri 
cinsel tatmin şekilleri, insanı insanlıktan çıkaran 
bir tutum ve tavır olup çocuksuz aile, ailesiz bir 
kitle /sürü inşa etmek istedikleri anlaşılmaktadır.

Sperm ve yumurta bankası ve taşıyıcı annelik 
müesseseleri aracılığıyla nesebi belli olmayan bir 
neslin inşa edilmesi öngörülmektedir.

İnsanlara rağmen, insanlar farkına varmadan, 
insanların kullandıkları ilaçlara, gıdalara (GDO), 
aşılara yapılan özel katkılarla kısırlaştırılması, tam 
bir vahşet olup insanlığa karşı işlenmiş en büyük 
suç ve ihanettir.

Kürtaj, doğum kontrol hapları neslin yok 
edilmesinde kullanılan önemli biyolojik silah-
lardandır. Uyuşturucuyu serbest bırakıp yaygın-
laştırma eğilimi, vahşetin bir başka boyutudur.

Bütün bunlar, kendine “arı ırk (!)”, “üstün ırk 
(!)”, “seçilmişler (!)”, “elitler (!)” diyen bir kesimin 
/Siyonizm’in, Dünya’yı tek başına, kolayca yönete-
bilmek için yapılmakta ve de yapılmak istenmek-
tedir. Bunlar, tam iktidar oldukları zaman insanlı-
ğın nasıl bir zülüm mekanizması ile karşı karşıya 
kalabileceğini tahayyül etmek bile zordur. Dünya-
nın hemen hemen her bölgesinde başlatılıp sürdü-
rülen iç savaşlar, bir asimilasyon aracı olarak kul-
lanılmaktadır. Hedef 500 milyonluk bir dünyayı, 
feodal bir döneme döndürüp (Komünizmdeki İlkel 
Komünal Dönem), şehir devletlerine bölüp (Eski 
Sparta, Atina Şehir Devletleri Örneği), yönetme-
yi hedeflemektedirler. Bunun anlamı, insanlığın 
asırlar boyu tüm kazanımlarını sıfırlayıp (“Büyük 
Sıfırlama”), yok edip sadece ve sadece kendi ırk-
larının (onlardan da kendilerini tasvip edenler) 
efendi olduğu diğerlerinin hizmetçi, köle olduğu 
Yeni Bir Dünya Düzeni / Dijital Dünya Düzeni inşa 
etmektir.

2021 yılında Davos’ta konuşulacağı söylenen 
“Büyük Sıfırlama”, gelecek 100 yılın şekillendi-
rilmesi demektir. Ne ve kimler sıfırlanacak sorula-
rının cevapları önemlidir.

Türkiye buna hazır olmalı ve gerekli tedbirleri 
almalıdır.

Tam bu noktada Kur’an’ın çağrısına, işaret etti-
ği büyük tehlikeye ve yapılması gerekenlere bak-
mak gerekmektedir:

“İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya haya-
tına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbin-
dekine rağmen Allah’ı şahid getirir; oysa o azılı bir 
düşmandır.

O, iş başına geçti mi/iktidar oldu mu yer-
yüzünde fesad çıkarmaya, ekini ve nesli helak 
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etmeye çaba harcar. Allah ise, fesadı (bozguncu-
luğu ve kışkırtıcılığı) sevmez.

Ona: “Allah’tan kork!» denildiği zaman, onu, 
büyüklük gururu günaha sürükleyerek alıp-kuşatır. 
Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktır o.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızası-
nı ara(yıp kazan) mak amacıyla nefsini satın alır. 
Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.

Ey iman edenler, hepiniz topluca İslam’a girin 
ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size 
apaçık bir düşmandır.” (2 Bakara 204-208)

Bu ayetlerde üzerinde durulan konuları ve ve-
rilen mesajları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Ayetlerde “İnsanlardan öylesi de vardır ki” 
diye yapılan genel bir tasnif vardır. Mümin, müs-
lim, kâfir, münafık gibi bir özelleştirme yoktur. 
Öncelikle buna dikkat edilmelidir. Böyle bir tas-
nif, genel bir yapı ortaya koymakta ve insanları iki 
genel ana sınıfa ayırmaktadır:
1. Allah’a düşman olduğu hâlde Allah’ı şahit 

gösterenler ve insanlara dünyalık hoş şeyler 
söyleyenler.

2. Allah’ın rızasını kazanmak için nefsini satın 
alanlar.

3. Ayetlerde, “İman edenler” diye 3. grup bir in-
san unsuru daha vardır. Bu grup “İnsanlardan 
öylesi de vardır” diye geçen 2. grubun içerisin-
de daha özel bir gruptur.
Sonuç olarak ayetlerde üç grup insana dikkat 

çekilmektedir: 1. Dünya hayatına ilişkin çok hoş 
şeyler söyleyen gerçekte fesatçı olan insanlar, 2. 
Allah’ın rızasını kazanmak için nefsini kontrol al-
tına alan insanlar, 3. İman edenler.

“İnsanlardan öylesi de vardır ki” diye ni-
telendirilen birinci gruptaki insanların temel 
özellikleri:
· “Dünya hayatı ile ilgili, kalplerindeki gerçek 

niyetlerinin tersine, diğer insanların hoşuna gi-
decek şekilde konuşurlar; hoşa gidecek kavram-
lar üretirler (Kavramsal değişim ara başlığında 
anlatılanların bu açıdan bir kez daha okunma-
sında fayda vardır.)

· Allah’a azılı düşman oldukları ve şeytana tabı 
oldukları hâlde, Allah’ı şahit gösterirler. (Bu-
nun için Siyonizm’in Amentüsü ara başlığı 
altındaki kısmın ve geçen ayki yazının tekrar 
okunmasında fayda vardır.)

· Temel özelliklerinden biri, fitne ve fesatçı oluş-
larıdır. Her türlü fitne ve fesadın çıkarılıp yay-
gınlaşması için çalışırlar.

· İş başına geldikleri / iktidar oldukları zaman 
fesat çıkarmaya devam ederler; fitne ve fesatla 
insanları yönetmeye çalışırlar.

· İktidara geldiklerinde, gücü elde ettiklerinde 
ekini / harsı ve nesli helak etmek için uğraşır-
lar. (Dünya nüfusunu azaltmak için kullanılan 
yaklaşımlar ara başlığını bir kez daha okumak-
ta fayda vardır.)

· Kibirli, müstağni, müstekbirdirler, müstebittir-
ler. 21. asrın Firavunlarıdırlar.

· Cehennem ehlidirler.
“İnsanlardan öylesi de vardır ki” diye ni-

telendirilen ikinci gruptaki insanların temel 
özellikleri:
· Amaçları, Allah’ın rızasını kazanmaktır.
· Allah’ın rızasını kazanmak için “nefsini sa-

tın alırlar”. Yanı nefsinin en alt seviyesi olan 
ve şeytanın her türlü hitabına açık olan nefs-i 
emmâre aşamasını kilitler, bir daha oraya dön-
memek üzere nefs-i râziyye ve merziyye aşa-
masına doğru yolculuğa başlar ve geriye dönüp 
bakmazlar.

· Allah’ın, kullarına karşı şefkatli olduğunu asla 
unutmazlar.

· İman edenler, bu grubun içerisinde daha özel bir 
grup olup ana sorumluluk, asıl sorumluluk on-
lara yüklenmiştir.

· İman edenlere gösterilen yol, çizilen strateji, 
Şeytanın adımlarını izlememek, İslam’a gir-
mektir. İman edenlere yapılan bu hitap, şey-
tanın adımlarını izlemeye başlarsanız İslâm 
dairesinden Cahiliye dairesine doğru yöneliyor-
sunuz demektir. Öyleyse geri dönün.

· Şeytanın adımlarını izleyen, şeytanın kölesi 
olmuş birinci gruptakilere, onların düşüncele-
rine, onların öngördükleri hayat nizamına, asla 
uymayın ve de benimsemeyin. Öngördükleri bu 
hayat nizamına ulaşmak için çizdikleri strateji-
leri paramparça edin. İnsanlığı kurtarın.

· Korkmayın, çünkü Allah sizinle beraberdir ve 
size yollarını gösterecektir:

· “Bizim uğrumuzda cihad edenlere, biz şüphe-
siz onlara yollarımızı gösteririz. Gerçek şu ki 
Allah, ihsan edenlerle beraberdir.” (29 Ankebût 
69)
“Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsa-

nız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve an-
layış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi 
bağışlar.” (8 Enfâl 29)

Hak ettiğimiz takdirde Allah, “görünmez ordu-
ları” ile bize yardım edecektir:
· “Ey iman edenler; Allah’ın sizin üzerinizdeki 

nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmiş-
ti; böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve 
sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, 
yapmakta olduklarınızı görendir.” (33 Ahzâb 9)
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İman edenler, Siyonizm’in öngördüğü “Yeni 
Dünya Düzenine” / “Dijital Dünya Düzenine” karşı 
gerekli mücadeleyi vermez, vurdumduymaz dav-
ranır, Şeytanın adımlarını izlerse, zalimler zümre-
sine dâhil olan suçlu günahkârlardan olacaklardır:

“Sizden önceki kuşaklardan onlardan kurtardı-
ğımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculu-
ğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil 
miydi?

Zulmedenler ise, içinde bulundukları refahın 
peşine düştüler. Onlar, suçlu-günahkârlardı.” (11 
Hud 116)

Allah, Siyonizm’in bu büyük fitne ve ifsad 
hareketine müsaade etmeyecektir. Bu, ilahi sün-
netin, yaratılış kanunlarının gereğidir. Eğer iman 
edenler bu büyük fitne ve ifsad hareketine karşı 
sorumluluklarını yerine getirmezlerse, Allah baş-
ka insan unsurunu ifsadcıları üzerine göndererek 
onları mutlaka cezalandıracaktır:

“…Eğer Allah’ın, insanların bir kısmıyla bir 
kısmını defetmesi olmasaydı, manastırlar, kilise-
ler, havralar ve içinde Allah’ın isminin çokça anıl-
dığı mescitler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah ken-
di (dini) ne yardım edenlere kesin olarak yardım 
eder…” (22 Hacc 40)

Bu, Allah’ın vadidir ve vaadine en sadık olan 
da Allah’tır:

“(Bu,) Allah’ın vaadidir; Allah vaadinden geri 
dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.” (30 
Rûm 6)

“Ancak Rablerinden korkup-sakınanlar ise; on-
lar için yüksek köşkler vardır, onların üstünde de 
yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ır-
maklar akmaktadır. (Bu,) Allah’ın vaadidir. Allah, 
vaadinden dönmez.” (39 Zümer 20)
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Mustafa AYKAÇ

Rahmetli Sabri Orman daima ahlaki kalarak dost kazanmayı sanat hâline getirmeyi 
en iyi başaran güzel bir insandı. Hayatı ciddiye alıp bir defa yaşanan bu dünya hayatını 
ilme tahsis etmek suretiyle ebedi dünyası için en güzel kazancı ve azığı hazırlamış 
oldu. Aynı zamanda ömrü boyunca güzel insan olmanın en güzel örneklerini ve 
inançlı bir münevver olmanın derinliğini bütün davranışlarında sergilemiştir.

Prof. Dr. Sabri Orman: 
İlim Kalesinin En Nazik ve Mütevazı Örneği

H azırlıkları 2019 yılının son ayla-
rına kadar devam eden ve kitap 

olarak elimize Aralık 2019’da ula-
şan ve Prof. Dr. İlhan Eroğlu’nun 
üstün gayret ve fedakârlığı ile ha-
zırlanan Değişim ve Dönüşüm Pers-
pektifinden İktisadi Bakış: Prof. Dr. 
Sabri Orman’a Armağan kitabına 
birçok akademisyen gibi benim de 
katılmam konusunda aldığım da-
veti zevkli bir görev kabul etmiş 
ve “İnsan Sevdiğini Anar, Andığını 
Sever: Sabri Orman ile 40 Yıllık 
Dostluk” başlıklı bir değerlendirme 
yazmıştım. Bu armağan kitap eline 
ulaştıktan sonra beni arayıp bu ya-
zıda değindiğim konuların burada yer almasının 
ne kadar önemli olduğunu ve aksi hâlde unutulup 
gideceğini ifade ederek teşekkür etmiş ve memnu-
niyetini izhar etmişti. Bu armağan kitapta yer alan 
ve Sabri Orman’ı farklı üstün ve faziletli yönleriy-
le tanıtan akademisyen dostları, kendisi hayatta 
iken kendisiyle ilgili en güzel sözleri söylemiş ve 
görevlerini yerine getirmiş olduklarının farkında 
değillerdi. Ben de aynı şekilde, onun sağlığında 
böyle bir görevi yerine getirmiş olmanın sevinç 
ve mutluğunu hissetmiştim. Kader, sevenleri far-
kında olmaksızın ona karşı kadirşinaslığını yerine 
getirmiş ve kendisine de bu mutluluğu yaşatmış 

oldu. Bu hadiseden yaklaşık altı ay 
sonra Sabri Orman’ı Hakk’tan gelen 
davete icabet edip ebedi dünyamı-
za yolcu etmek varmış. Evet, mer-
hum Erdem Bayazıt’ın şiiri, ölü-
mün ne kadar yakın olduğunu ve 
hepimizin ölümsüzlük yolcusu ola-
rak dünyadaki yerimize işaret eden 
güzel ifadelerdir. Ağırlıklı olarak 
üniversite çevresinden olmak üze-
re çok geniş bir yelpazeden dostları 
ve sevenleri, onun hakkında tees-
sürleriyle birlikte bir bilim insanı 
ve güzel ahlak timsali olarak hatıra-
larını, görüş ve değerlendirmelerini 
yazmaktadır. Buna benzer görüş ve 

değerlendirmelerin bundan sonra da artarak de-
vam edeceğini tahmin etmek zor olmasa gerektir.

Sabahattin Zaim’in İzinde

Sabri Orman, akademik hayatının en önemli 
safhalarında kendisini her bakımdan etkileyen ve 
iz bırakan hocalarını ve akademisyen dostlarını 
değişik vesilelerle dile getirmiş ve onları şükranla 
anmıştır. Bu hocaların başında Prof. Dr. Sabahattin 
Zaim, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ve Prof. Dr. Sab-
ri F. Ülgener gibi İstanbul Üniversitesi’nin öğre-
tim üyeleri gelmektedir. Sabahattin Zaim’in bun-
lar arasında daha özel ve ayrıcalıklı bir yer işgal 
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ettiğini söylemek hata olmayacaktır. Sabri Orman 
Hoca’nın Sabahattin Zaim konusundaki bakış açı-
sı ve değerlendirmeleri, Sabahattin Zaim Hocanın 
güzel insan örneği olarak sergilediği tutum ve 
davranışlarıyla ilgili olduğu kadar aynı zamanda 
akademide ve geniş bir kültür ve fikir dünyasında 
tavır alışları ve münevver olarak ülke insanlarına 
ulaşmadaki maharetiyle de ilgilidir. Nitekim Sab-
ri Orman İslâmî İktisat, Değerler ve Modernleşme 
Üzerine adlı kitabında “Türkiye’nin Modernleşme 
Tecrübesinde Sıradışı Bir Akademisyen Tavrı veya 
Örnek Bir Fikri Şahsiyet Olarak Sabahattin Zaim” 
başlıklı bir bölüm yazmış ve derin bir analiz ör-
neği sunmuştur. “Onun çok 
yönlülüğünün başka bir boyu-
tu veya uzantısı, dar anlamdaki 
akademik ilgilerin çok ötesinde 
yer alan kadim insani gerçekler 
ve problemlerle de hemhâl ve 
haşir-neşir olmuş olmasıdır… 
Onun bu konudaki tavrı, ülke 
olarak din ile bilimi ve dindar-
lık ile bilim adamlığını uzlaş-
maz şeyler görmek yerine, telif 
edilebilir alanlar olarak görmek 
yönünde olmuştur. Nitekim 
onun iyi bir bilim adamı oldu-
ğu kadar iyi bir dindar, samimi 
ve tutarlı Müslüman olduğu da 
bilinmektedir.” (Orman, 2014: 
202). Bu değerlendirme, Sabri 
Orman’ın, diğer tespitleri gibi, 
Sabahattin Zaim hakkındaki 
özgün bakışını yansıtmakta-
dır. Sabri Orman, Sabahattin 
Zaim’in ülke meseleleri ve si-
yasi gelişmeleri konusundaki 
itidalli ama keskin bakış açısını ve tavır alışını da 
şu şekilde tespit etmektedir: “Başka bir ifadeyle, 
gerginlik alanlarını müzmin ve içinden çıkılmaz 
gibi görünen problem alanları hâline gelişi, tabii 
ve makro-sosyal bir hadise olmaktan çok, sun’i ve 
mikro-sosyal hadisedir ve biz buna ‘elit problemi’ 
diyoruz. Ancak daha doğru olanı, ona ’yönetici 
elit problemi’ demektir; zira entelektüel bakımdan 
donanımsız ama siyasi ve askeri bakımdan güçlü 
olan küçük bir yönetici elit zümrenin maceracı ic-
raatlarının ürünüdür. Sabahattin Zaim’in söz ko-
nusu gerginlik alanları karşısındaki tavrı elitlerin-
kiyle adeta tezat teşkil eder” (Orman, 2014: 204). 

Şu tespitler ise Sabahattin Zaim ve benzer ilim ve 
fikir insanlarının ülke için taşıdığı değeri ve ha-
yati rolü vurgulamakla kalmamakta, fakat aynı 
zamanda ülkesine, milletiyle ve kültürel değerle-
rine yabancılaşmış bilim ve kültür insanlarının yol 
açtığı ve yıkım ve tahribatı da veciz şekilde dile 
getirmektedir: “İnanıyoruz ki Sabahattin Zaim 
modeli üzerinde yetişmiş insanlar, toplumumuzu 
karakterize edebilecek bir sayıya ulaşabilmiş ve 
hele etkili karar mekanizmalarında yer alabilmiş 
olsaydı, kaynaklarımızı ve enerjimizi tüketen ve 
bir kader gibi görünen bazı ekonomik, sosyal ve 
siyasi problemleri yaşamıyor olurduk”(Orman, 

2014: 206).
Birbirinden değerli ilmî 

eserleri ve güzel insan davranı-
şının en güzel örneklerini ser-
gileyen Sabri Orman Hocamız 
ile vefatından yaklaşık bir ay 
kadar önce bu makale üzerinde 
konuşmuş ve Sabahattin Zaim 
Hoca ile ilgili birer hatıramızı 
paylaşmıştık. Kendisi, Sabahat-
tin Zaim hakkında nasıl derin 
ve etraflı bir bakış açısına sahip 
olduğunu ve bir anlamda onun 
yolunda olduğunu anlatır gi-
biydi. Sabahattin Zaim’in ya-
şadığı dönemde üniversite çev-
resinde olduğu kadar, devlet 
bürokrasisinde ve siyaset çev-
relerinde ve sivil toplum kuru-
luşları ve vakıflarda, iş dünyası 
ve gençliğin elinden tutma ko-
nusunda da bir münevver ve 
halk adamı olarak nasıl bir yol 
izlediğini değerlendirmişti. Bu 

değerlendirme ile bir taraftan Sabahattin Zaim’in 
bir ilim ve irfan insanının geniş zeminde büyük 
bir teveccühe nasıl mazhar olduğunu ve iz bırak-
tığını tahlil ederken aynı zamanda da kendisinin 
ilmi ve fikri derinliğini de sergilemiş oluyordu. 
Aynı kitapta yer alan Malezya ve Türkiye karşılaş-
tırması, Adıyaman’da sosyal değişme değerlendir-
mesi ve Kâtip Çelebi’de sosyo-ekonomik düşünce 
bölümleri-kitabın İslâmî iktisat ile diğer başlıklar 
yanında- Sabri Orman’ın alanındaki en yetkin ça-
lışmaları olarak dikkat çeker niteliktedir.

Sabri Orman’ın Sabahattin Zaim’e olan ilgisi 
ve sevgisini, diğer birçok örneğe ilaveten İKDER 

Sabri Orman, akademik 
hayatının en önemli 

safhalarında kendisini 
her bakımdan etkileyen 
ve iz bırakan hocalarını 

ve akademisyen 
dostlarını değişik 

vesilelerle dile getirmiş 
ve onları şükranla 

anmıştır. Bu hocaların 
başında Prof. Dr. 

Sabahattin Zaim, Prof. 
Dr. Nevzat Yalçıntaş 
ve Prof. Dr. Sabri F. 

Ülgener gibi İstanbul 
Üniversitesi’nin öğretim 

üyeleri gelmektedir.
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tarafından istikrarlı şekilde sürdürülen Sabahattin 
Zaim toplantılarına daima katılması ve görüşleriy-
le katkıda bulunmasında da görmek mümkündür. 
Sabri Orman’ın Sabahattin Zaim Hoca’nın yolun-
da olduğunu gösteren bir diğer örnek de, ilmî, 
fikrî ve kültürel her türlü faaliyete katılmakta hiç-
bir zaman tereddüt etmemesi ve bu konuda bütün 
davetlere icabet etmesidir denilebilir. Bu konudaki 
hassasiyeti ve dikkati bir taraftan kendisinin ilmî 
ve kültürel çalışmalara verdiği önemi yansıtırken, 
diğer taraftan da ne kadar tevazu sahibi olduğu-
nu göstermektedir. Bu tutum ve davranış kalıbı, 
aynı zamanda neyi elde etmek istediğimiz ve ne-
leri gaye edindiğimizin önemli olduğunun güzel 
örneğini teşkil etmektedir.

Meyvesi Olan Ağaç Başını Aşağı Eğer

Özellikle bilim insanlarının tavrını anlatma 
için kullanılan yukarıdaki özdeyiş, Rahmetli Ho-
camız Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in sık tekrarla-
dığı ve kendi şahsında yaşadığı bir meziyetiydi. 
Türkiye’nin elitler eliyle ağırlaştırılan ve gittikçe 
müsamahasız bir hâl alan laikçi ve yabancılaştı-
rıcı uygulamalarının baskın hâle geldiği siyasî, 
iktisadî ve sosyal şartlarında üniversite çevreleri-
nin ne derecede kapalı, baskıcı ve tek tipçi oldu-
ğunu anlamak zor olmasa gerektir. Bu yüzdendir 
ki bu dönemlerde modernleşme serüveninin kale-
leri olarak tahkim edilen Türk üniversitelerinde, 
Batıdakine benzer şekilde fikir çeşitliliğini ve öz-
gürce düşüncelerin söylenebildiği ve yazılabildiği 

şartlardan uzak olmanın yanı sıra ülkenin tüm in-
sanlarının renklerini ve zenginliğini bünyesine al-
mak derdi gündeme hiç getirme ihtiyacı hissedil-
meyen bir konuydu. Bu şartların bütün ağırlığı ve 
katılığının hüküm sürdüğü yıllarda modern dün-
yayı ve üniversitelerindeki gelişmeleri ve şartları 
bilmeye ilaveten kendi ülkesini, tarihini ve insan 
zenginliğini de bilen ve bu gayeye matuf olarak 
gençlerin elinden tutan ve onlar için bir hami ro-
lünü benimsemiş olan Sabahattin Zaim Hocamı-
zın desteğine ve yol göstericiliğine mazhar olmuş 
şahsiyetlerden biri de Sabri Orman olmuştur. Sab-
ri Orman Hoca, Sabahattin Zaim Hocamızın izini 
dikkatle takip etmiş ve ondan tevarüs ettiği mirası 
her fırsatta dile getirmiştir. Sabri Orman, hâl ve 
davranış olarak da Sabahattin Zaim’in güzel insan 
modelini daima en güzel şekilde temsil etmiştir. 
Bu özelliklerden biri de yukarıdaki başlıkta yer 
alan özdeyiştir. Bu özdeyişin çağrıştırdığı anlam 
ve davranış kalıbı, yaygın şekilde arzulanan ve 
gıpta edilen bir meziyet olsa da bir bilim insanının 
şahsında temsil edilmesi ve diğer insanlara bunun 
sonuçlarının yansıtılması o derece kolay değildir. 
Sabri Orman Hoca, kendisini yakından tanıyan 
herkesin yakından şahit olduğu bu tevazu ve mu-
hatabına değerli olduğunu hissettirme meziyetini 
hep taşımıştır. Bunun tabii sonucu olarak üniver-
sitelerde çok sayıda gencin elinden tutmuş, onla-
ra yol göstermiş ve ağabeylik yapmıştır. Onun bu 
konudaki hassasiyeti ve yüksek mertebede görev 
bilinci, bilim insanı için gençlere kılavuz olmak 
ve onlara kol-kanat germeyle kendini göstermiş 
ve hayatın bu anlamda bir proje olarak yaşamayı 
bilmiştir. Muhatabıyla konuşmalarında daima en 
güzel ve ikna edici kelimeleri özenle seçtiğini his-
settirdiği gibi kendisiyle birlikte olan herkesin dü-
şünce dünyasının ve gönlünün genişlediği ve zen-
ginleştiği kanaati veren bir ortamı hazırlamakta da 
mahirdi. “Söz artarsa öz azalır.” deyişinin canlı ve 
en güzel örneği idi.

Bilim İnsanının Duruşu ve Ciddiyeti

Akademik dünyada bulunanları yakından şa-
hit olduğu ve yaygın olarak tecrübe edilen durum, 
çoğu zaman ilmi çalışmanın gerektirdiği zorlu ve 
insandan büyük fedakârlık isteyen gayretin göster-
mekten kaçınıp başka gerekliliklere teslim olmak 
ve acele etmektir. Zaman kısıtlaması, bugünün 
üniversite mensuplarının bilimsel çalışmalarda 

Hayatta güven esastır. Güven olmadan 
hayat devam edemez veya hayata devam 

edilemez. Dostluk hayattaki en hoş 
şeylerden biridir. Ama hoş olmasa da 
düşmanlık da hayatın gerçeklerinden 
biridir. Mümkünse hayatı, hep ahlaki 

kalmaya özen göstererek, dost 
kazanma sanatı hâline dönüştürmek 

gerekir. Diğerkâm olmak insan olmanın 
şartlarından biridir. Hile, hileyi terk 

etmededir. Ya da en iyi hile hileyi terk 
etmektir.
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aranan kalite ve özgünlükten taviz vermeksizin 
ısrar edebileceği bir yol olarak görülmemektedir. 
İşte bu noktada akademik çalışmalarını kuyum-
cu titizliği ile ve büyük bir şevkle yerine getirmek 
yönünde tercih kullananların ulaşabileceği yük-
sek gaye ise ciddi, kalıcı ve çığır açan eser orta-
ya koymak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabri 
Orman bütün akademik hayatı boyunca sabır ve 
tahammüle dayanan, alın teri ve yoğun fikrî çaba-
nın yoğurduğu kalıcı ve çığır açan eser vermeyi, 
güncel, hızlı ve hızla etkisi kaybolan eserler ver-
meye feda etmemeyi de bilmiştir. Nitekim yakın 
dostu ve meslektaşı Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz, 
Sabri Orman ile ilgili olarak Malezya’da şahit ol-
duğu bu özelliğini sosyal medya mesajında şöy-
le dile getirmiştir: “Onun bu teenni ile hareketi 
öğretimine yansımıştı. Vize ve final kâğıtlarının 
okunması için odasına çekilir, satır satır okuduğu 
bazı yerlerin altını çizerdi. Okuduğu sınav kâğıdı 
baştan sona notlarla işaretlenmiş olurdu. Yanlış-
ların altını çizer, öğrencilere bu hataları hatırlatır, 
sınav kâğıdı ile de onlara bir şeyler öğretirdi. İşini 
çok titiz bir şekilde yapardı; yani hakkını verirdi. 
Sınav kâğıdı değil âdeta doktora çalışmasıdır diye-
rek kendisine espri yapardım.”

Sabri Orman’ın bilim insanının sahip olma-
sı gereken üstün vasıf ve meziyetlere işaret etme 
noktasında, Prof. Dr. İlhan Eroğlu tarafından ha-
zırlanan Prof. Dr. Sabri Orman’a Armağan kita-
bında Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun şu ifadeleri dik-
kate değerdir: “Bütün bu telaşlı süreçlerde, ondan 
sabrı, tevazuu, bilime ve insanlığa olan saygısını, 
yorulmaksızın kararlı ve istikrarlı bir tempo ile 
hareket etmeyi kırkıcı yaşımda yeniden öğreni-
yordum. Doğu halklarına ait vakarı, görüyorken, 
klasik ilim geleneğinin ve kadim kültürün çağdaş 
akademik metodolojiyle meczedildiği farklı bir 
bilgeliği görüyordum.” (Oğurlu, 2019: 5).

Bu çerçevede Sabri Orman’ın ilim adamının 
duruşunu ve güncel gelişmeler karşısında sav-
rulmayışını, yakın dostu ve meslektaşı Prof. Dr. 
Ahmet Tabakoğlu’nun şu satırlarında daha isabetli 
şekilde tespit etmek mümkün olmaktadır: “Görev 
yerlerimiz değişse de Hoca’yla her fırsatta görüş-
tük. 1975’lerde neyse 2019’da da aynıdır. Mad-
di değişmeler manevi hayatını etkilememiştir. O 
eskiden de örnek alınıyordu. Günümüzde daha 
fazla örnek alınması gerekiyor. Maddi ihtiras, 
gösteriş ve siyasetin Müslümanları alabildiğine 

örselediği bir dünyada nadir ve nadide kalmayı 
başarabilmiştir.” (Tabakoğlu, 2019: 14).

Her devirde yaşanan siyasî, iktisadî ve sosyal 
olayların meydana getirdiği büyük dalgalanma-
lar ve çalkantılı şartların Sabri Orman’ın yaşadı-
ğı Türkiye ortamında ve bilhassa üniversitelerde 
yaşandığını söylemek mümkündür. Cumhuriyetle 
başlayan kültür ve medeniyet krizinin, bazı dö-
nemlerde nasıl büyük ve acımasız savrulmalara 
yol açtığının şahitleri, üniversitelerdeki dar ve 
modernleştirici anlayışın oldukça katı örneklerini 
bilmektedirler. Sabri Orman’ın üniversiteye inti-
sap ettiği yıllar da bu zorlukların ziyadesiyle hük-
münü icra ettiği dönemdir. O, bu zorlu yolculuğu 
göze almanın da ötesinde bir bilim insanının hac 
yolunda bir karıncanın azim ve kararlığı ile İslâmî 
iktisat alanına akademik hayatını vakfetmiştir. 
İşte bu noktada neyi elde etmek istediğimiz ve 
neleri gaye edindiğimizin önemli olduğu gerçeği 
yolumuz aydınlatan bir meşale olmaktadır. Sab-
ri Orman’ın şahsında da bu adanmışlığı görmek 
mümkün olmaktadır. O, bilim insanının güncele 
teslim olmadan ve siyasi, iktisadi ve sosyal çalkan-
tılara kapılmadan dağ gibi bir duruş sergilediğinin 
ve savrulmadığının da en güzel örneğini vermiştir.

İnsan Sevdiğinden Kıymet Alır

Sabri Orman ilim adamlığını her şeye tercih 
etmiş ve ömrünün bütün safhalarında ilim tahsili-
ni ana meşguliyet olarak sürdürmüştür. Rahmetli 
Sabahattin Zaim Hocamızın 1969 yılında ilk defa 
Modern İktisat ve İslâm başlıklı bir risale olarak 
ilim ve fikir dünyamızda ilk tohumlarını attığı 
söylenebilir. MTTB tarafından neşredilen hacmi 
küçük fakat değeri yüksek olan kitap, İslâm ikti-
sadı disiplininin o yıllarda üniversite seviyesinde 
inceleme konusu yapılan ilk eser olma özelliğini 
taşır ve kendisinden sonraki bütün çalışmalara 
ilham vermiştir. İslâm iktisadı disiplininin geli-
şip serpilmesi ve ete-kemiğe bürünmesinde ve 
Türkiye ve dünya bilim çevrelerinde haklı bir yer 
edinmiş olmasında Sabri Orman’ın haklı ve ciddi 
payının bulunduğu inkâr edilemez. Çünkü Sabri 
Orman’ın İslâmî iktisat alanındaki çalışmalarının 
ilk ve en önemli adımı, İstanbul Üniversitesi İk-
tisat Fakültesi bünyesinde hazırladığı ve danış-
manlığını da bu fakültenin seçkin hocalarından 
biri olan Prof. Dr. Sabri F. Ülgener ’in yaptığı 
“Gazali’nin İktisat Felsefesi” başlıklı doktora tezi 
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(İ.Ü. İktisat Fakültesi,1981) olmuştur. (Orman, 
2002). Nitekim bu alandaki katkısını dile getiren 
çok sayıda örnekten biri olarak Prof. Dr. Feridun 
Yılmaz ve Dr. Âdem Levent’ in çalışması verilebilir: 
“Çünkü İslâm iktisadı çalışmaları somut ve pratik 
sorunlar sonucu gelişirken aynı zamanda bağım-
sız bilimsel bir alt disiplin şeklinde de araştırma-
cıların ilgisini çekmiştir. Bu minvalde Türkiye’de 
Sabri Orman’ın İslâm iktisadına dair düşünceleri 
önem arz etmektedir. Orman bir taraftan Gazali 
özelinde İslâm entelektüel mirasını incelerken, 
diğer taraftan bu mirastan kalkarak İslâm iktisat 
çalışmaları için bir metodoloji üretmeye çalışmak-
tadır. İlgili çabası sonucunda ilm-i tedbir-i menzil, 
sosyal adalet. Modernleşme, etik ve tarih gibi kav-
ramları öncelikli olarak araştırmaktadır.” (Yılmaz 
ve Levent, 2019: 51-52).

İslâmî İktisadın Gelişmesinde Bir Öncü

Bu konuda O’nun yakın mesai arkadaşı ve 
samimi dostu olan ve aynı zamanda İslâm ikti-
sadı alanındaki çalışmaların öncülerinden Prof. 
Dr. Ahmet Tabakoğlu’nun değerlendirmeleri çok 
büyük bir değer taşımakta ve bu alanda Sab-
ri Orman’ın rolüne işaret etmektedir. Tabakoğlu 
öncelikle Sabri Orman’dan bir alıntı yapmaktadır 
(Tabakoğlu, 2019: 31): “Gerek teoride gerekse uy-
gulamada İslâm iktisadının orijinalitesi, yaratıcılı-
ğı ve vaatkârlığı, faiz yasağının ima ettiği ve kre-
diye değil, namütenahi varyasyonlarıyla ortaklık 
esasına dayanan bir iktisadi hayat vizyonunda yat-
maktadır” (Orman, 2009). Tabakoğlu, aynı ma-
kalesinde kendi değerlendirmesini de şu sözlerle 
sunmaktadır: “Orman’ın, İslâm iktisadının kredi-
ye değil, ortaklık esasına (ve öz kaynağa) dayandı-
ğını vurgulaması çok önemlidir. Bununla birlikte 
işçilik olgusunun da sıfırlanamayacağını belirtir. 
Hür düşünceli bir ilim adamı olan Orman, İslâm 
İktisadi Düşüncesinin kaynakları, Gazali’nin İk-
tisadi Düşüncesi ile İslâm İktisadi Düşüncesinin 
ilk ve temel kaynaklarından olan Kitabu’l-Kesb 
alanında uzmandır. Uzun, ayrıntılı, titiz çalışma-
ları güvenilir eserlere dönüşmüştür. Türkiye’de 
ve dünyada bu konularda çalışacak olanlar onun 
eserlerini okumadan işe başlamamalıdırlar” (Ta-
bakoğlu, 2019: 32).

Sabri Orman, Adıyaman Üniversitesi Akademi 
Adıyaman Dergisi’nin 2014 yılında kendisiyle ya-
pılan röportajda gençlere ve öğrencilere tavsiyeleri 

ise oldukça ufuk açıcı ve istifade edilmesi gereken 
hususlara işaret etmektedir.

“Birincisi kendi hayatlarını ciddiye almalarıdır. 
Bu, başkalarının anlamanın da ilk adımıdır. İnsa-
nın bu dünyada sadece bir hayat şansı vardır ve 
bu sebeple onun üzerinde ciddiyetle düşünmesi, 
onun için bir amaç hedefler belirlemesi ve onlara 
ulaşmaya yönelik bir projesinin, kişisel bir hayat 
projesinin olması gerekir. Denebilir ki kişisel ha-
yat projesi olanla olmayan arasında derece değil, 
tür farkı vardır. Hayatta başarının en kritik belir-
leyicisi bir hayat amacının ve ona dayalı bir kişisel 
hayat projesinin olup olmamasıdır. İkincisi bu ki-
şisel hayat projesine dayalı sürekli bir gündemle-
rinin olması gerekir. Kendi gündemi olmayanlar, 
başkalarının gündemlerinin aleti ve malzemesi 
olurlar… Başarının bir şartı da süreklilik ve istik-
rardır. Hayatta güven esastır. Güven olmadan ha-
yat devam edemez veya hayata devam edilemez. 
Dostluk hayattaki en hoş şeylerden biridir. Ama 
hoş olmasa da düşmanlık da hayatın gerçeklerin-
den biridir. Mümkünse hayatı, hep ahlaki kalma-
ya özen göstererek, dost kazanma sanatı hâline 
dönüştürmek gerekir. Diğerkâm olmak insan ol-
manın şartlarından biridir. Hile, hileyi terk etme-
dedir. Ya da en iyi hile hileyi terk etmektir. Yahut 
da en iyi politika dürüstlüktür. Ders kitabı dışında 
okumadan olmaz. Nihayet, öyle hatalar vardır ki 
hiç ama hiç işlenmemeleri gerekir; çünkü telafileri 
yoktur.”

Sıradışı bir durum söz konusu değilken so-
rulan bir soru üzerine verilen cevap ve gençlere 
sunulan tavsiyeler, üzerinde hayli düşünülüp ders 
çıkarılmayı gerektiren ve damıtılmış denilecek 
türden sözler olarak hemen dikkatimizi çekmek-
tedir. Aynı mantıksal kurguyu ve ifade zenginli-
ğini Sabri Orman’ın bütün eserlerinde görmek 
mümkündür. Rahmetli Nuri Pakdil’in özlü sözüy-
le ifade etmek istediği, “Bir şey söylenmiyor sus-
mayınca” sözünün hikmeti üzerinde bizi düşün-
meye sevk ediyor.

Sabri Orman’a Vefa

Evet, rahmetli Sabri Orman daima ahlaki ka-
larak dost kazanmayı sanat hâline getirmeyi en 
iyi başaran güzel bir insandı. Hayatı ciddiye alıp 
bir defa yaşanan bu dünya hayatını ilme tahsis et-
mek suretiyle ebedi dünyası için en güzel kazan-
cı ve azığı hazırlamış oldu. Aynı zamanda ömrü 
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boyunca güzel insan olmanın en güzel örnekle-
rini ve inançlı bir münevver olmanın derinliğini 
bütün davranışlarında sergilemiştir. Dağılmadan, 
yalpalamadan ve başka beklentilere kapılmadan 
sürekli ve istikrarlı bir şekilde kendi uzmanlık 
alanında çalışmayı ve derinleşmeyi tercih etmiş 
şuurlu bir bilim adamıydı. Genel olarak bilim 
dünyasında çalışanlar için ve özel olarak da İslâmî 
iktisat alanında çalışanlar ve çalışacak olanlar için 
her yönüyle zengin bir tecrübe hazinesi ve ciddi 
bir birikim bıraktı. Dolayısıyla, Sabri Orman Ho-
canın İslâmî iktisat alanında açmış olduğu bu çı-
ğırın sürdürülmesi bundan sonraki nesle düşüyor. 
Sabri Orman’ın Türkiye’nin birçok üniversitesin-
de hâlen akademik görevini sürdüren çok sayıda 
akademisyenin bu doğrultuda göstereceği gayret, 
bu alandaki gelişmeleri daha ileri noktalara taşı-
mış olacaktır. Buna ilaveten akademik kariyerin 
başlangıcında olanlar ile doktora ve yüksek lisans 
seviyesinde bulunanlar için de Sabri Orman’ın 
birikiminden faydalanmak ve bu alandaki çalış-
malara ağırlık vermek bir taraftan onun hatırasına 
saygı ve minnet ifadesi olarak gerekli olduğu gibi 
aynı zamanda da bu gibi alanlarda iğne ile kuyu 
kazmak kabilinden çaba ve ısrarla kazanılmış bi-
rikimden istifade etmenin ve bu birikimi gelecek 
nesillere aktarmanın sorumluluğunun bir gereği 
olarak kabul edilmelidir.

Sabri Orman Hoca’nın, hayatının bütün safa-
hatında ahlaki kalarak nazik, kibar ve incelik sa-
hibi bir şahsiyet olarak inancının şuuruna ermiş 
ve bunun gereğini de davranışlarında en güzel 
şekliyle sergilemeyi başarmış bir kişi olarak çok 
geniş bir dost çevresine sahip olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu örneklik onun daima gönüllerde de 
yer ettiğini bize gösterdiği gibi gönüllerde yaşa-
yacağını bize işaret ediyor. O, daima rahmetle ve 
minnetle anılacak ve ilmi eserleriyle de Cenab-ı 
Hak nezdinde sevap hanesi açık kalıp bundan 
hissedar olacaktır. Bizim kanaatimiz ve niyazımız 
bu yöndedir. Bu doğrultuda belirtilmesi gereken 
bir hatırlatmayı yapmak da bir görev olarak bizim 
önümüzde durmaktadır. Sabri Orman’ın gerek 
akademik ve ilmi cehd ve gayreti ile bu alanda ser-
gilediği güzel insan özellikleriyle birlikte bize bı-
raktığı miras ve birikimin unutulmaması ve hatı-
rasının yaşatılmasına ihtiyaç vardır. Bu esas olarak 
yaşayanlar için yarınların daha sağlam temeller 
üzerinde kurulması ve birikimlerin kaldığı nok-
tadan ileri götürülmesi anlayışının bir gereğidir. 

Bu konuda akademide ve ilim dünyasında çalı-
şanlara düşen görevin dışında aynı zamanda her 
seviyedeki yöneticilerimize de, geçmişi muha-
faza edip yarınlara daha birikimli ve şahsiyetli 
insanlar yetiştirmede ve güzel insan örneklerini 
çoğaltmada önemli bir görevin düştüğünü hatı-
rımıza getirmektedir. Diğer önemli hizmeti geç-
miş şahsiyetler konusunda gösterilen vefakâr ve 
kadirşinas tutumun Sabri Orman konusunda da 
tekrarlanmaması için bir sebep yoktur. Tıpkı mer-
hum hocamız Sabahattin Zaim örneğinde olduğu 
gibi ismi de Adıyaman Üniversitesi’ne verilmesi 
hem Sabri Orman Hocanın isminin yaşatılması ve 
hem de akademik mirasın canlı tutulması ve sür-
dürülmesi açısından önemli bir fırsat sunacaktır. 
YÖK nezdinde bir çalışma ile bu sağlanabileceği 
gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak böyle 
bir teklifin hüsn-ü kabul göreceğine şüphe yok-
tur. Unutmayalım ki bir ülkenin yeni döneminin 
kaderini tayin eden, çığır açmış ve büyük hizmeti 
geçmiş öncü şahsiyetlerini nasıl karşıladığı ve on-
lardan ne kadar istifade ettiği belirlemektedir. Bir 
kez daha Sabri orman Hocamıza Allah’tan rahmet 
ve mağfiret niyaz ederken daima dualarımızın da 
ebedi yurdunun adn cenneti olması ve cemaliyle 
müşerref kılınması içindir.
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın fark 
etmesini sağlamaktır. Yazıların/yorumların 
bu perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavrama 

sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Halil Çelik tarafından 

Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

B irleşik Arap Emirliklerinin 
resmî twitter hesapları ül-

keler ile İsrail arasındaki ilişkileri 
ifade etmekte adeta yarışıyorlar. 
Belki de en dürüstleri Hamed el-
Mezrai Filistinlilere olan düşman-
lığını açıkça ifade ediyor ve Siyo-
nistlere zafer duası ediyor. Tuhaf 
ırkçılık söyleminde Likud’un sa-
ğında durma noktasında General 
Dahi Halfan (niye mareşal rütbe-
sine çıkarılmaz ki!) dışında kimse 
onunla yarışamaz. 

Birleşik Arap Emirliklerinden 
akademisyen Abdulhalik Abdul-
lah bazen baskılara boyun eğdiği 
şüphesi veriyor ancak hâlâ İsrail’le 
normalleşmeye karşı muhafazakâr 
bir çizgi benimsiyor. Tam orta-
da hikmetin adamı, dışişlerinden 
sorumlu devlet başkanı Enver 
Gargaş duruyor, Kral Hüseyin, 
Yasir Arafat ve bu ikisi dışında “ 
doğrudan katılım” yoluyla İsrail 
kamuoyunu etkileme imkânının 
olduğunu düşünenlerin söylemini 
benimsiyor. Oysa Kral Hüseyin, 

Arafat ve onlardan önce ki Enver 
Sedat’ın işgal devleriyle savaşlara 
girdiklerini görmezlikten geliyor. 

Ürdün 1967 savaşında ülke-
nin yarısını kaybetti. Öncesinde 
1948’de kadim Kudüs’ü kurtar-
mış ve iki yakayı birleştirmişti. 
Arafat 1965’ten itibaren savaşıyor 
ve Filistin devletini kurmaya çalı-
şıyordu. Sedat Sina’yı kaybetti ve 
1973 savaşına girdi. Peki, Birleşik 
Arap Emirlikleri neredeydi? On-
lardan önce Burgiba İsrail’le anlaş-
ma çağrısı yaptığında Filistinlinin 
hakkına inanıyorlar, Arapların as-
keri olarak yenildiğini, müzakere 
ve İsrail kamuoyuna etki etmek 
dışında güçlerinin olmadığını 
görüyorlardı. Nihayetinde İsra-
il toplumu daha da radikalleşti 
ve  Filistinlilerin kendi devletle-
rini kurma hakkı olduğuna inan 
yönetici siyasetçiler kalmadı. 

Yukarıya doğru tırmanan bir 
süreç içerisinde Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin ABD Büyükelçisi 
Yusuf el-Uteybi Yedioth Ahranoth 
gazetesine makale yazdı. Ondan 
önce ve sonrasında Filistinlile-
re sağlık malzemesi adı altında 
İsrail’e uçak gönderilerek nor-
malleşme çabası içine girildi, Ya-
hudi nesli için ülkede kutlamalar 
yapıldı ve Time of İsrail gazetesi 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Arap 
Baharı, Türkiye ve İran’la müca-
dele için işgal devletiyle stratejik 
ittifakını gizliden-açıktan yapma-
ya çalışıyor. İki ülkenin bayrakları 
gizli kanallar yerine resmî büyü-
kelçiliklerde dalgalanmaya başla-
dı. Bu gazetede Gargaş ülkesinin 
işgal devletiyle süren yakınlaşma-
sını açıklayarak, “Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başka alanlarda 
iş birliği için karşılıklı çıkarlarla 

Filistin sorunu etrafındaki anlaş-
mazlıkları birbirinden ayırmak 
istediğini” ifade etti. Amerikan-
Yahudi Kongresinde çevrim içi 
yapılan konuşmasında Birleşik 
Arap Emirlikleri bakanı İsrail’e 
yıllardır süren Arap boykotunun 
istenen sonuçları getirmediği gö-
rüşünü vurguladı ve bağlantı ka-
nalları açılması, teknoloji ve sağlık 
gibi farklı alanlarda Kudüs’le ile-
tişiminin arttırılması çağrısı yaptı. 
“İsrail’le siyasi anlaşmazlık bul-
mamız mümkün değil ancak aynı 
zamanda ilişkinin başka noktala-
ra yönelmeye çalışıyorum. Buna 
güç yetireceğimi düşünüyorum.” 
Gargaş Amerikan-Yahudi Komi-
tesi Uluslararası Sanal Forumuyla 
röportajında “Bunun bizim özü-
müz olduğunu düşünüyorum.” 
diyordu. 

Gargaş Mısır, Ürdün ve 
Türkiye’nin İsrail’le resmî ilişkileri 
olduğunu, Körfez’de Katar ve baş-
ka ülkelerin ilişkileri bulunduğu-
nu gerekçe göstererek “Yol İsrail’le 
daha doğal ilişkiler kurmaya doğ-
ru gidiyor.” diyor. Bakan ülkesi ile 
bu ülkeler arasındaki farkları gör-
mezlikten geldiği kadar uluslara-
rası hukuka uygun şekilde meşru 
hakları alma amaçlı açıktan mü-
zakere ilişlerinin yapısını da gör-
mezlikten geliyor, İsrail’in ulusla-
rarası hukuka yönelik ihlallerinin 
üzerini kapatan bir ittifaka doğru 
gidiyor. Dahası Katar, Umman 
ve Fas gibi bazı ülkelerin İsrail’le 
ilişkiler kurmasının kronolojik 
zamanlamasını da görmezlikten 
geliyor bakan. Bu ülkelerin ilişki-
leri Oslo anlaşması ve Vadi Urba 
anlaşması akabindeki barış girişi-
minin bir sonucuydu. 

Gargaş Ürdün’ün işgal devle-
tiyle ilişkilerinin en kötü zamanı-
nı yaşadığını bilmezlikten geliyor, 
Batı Şeria’nın ilhakının Ürdün ve 
Filistin yönetimi için oluşturduğu 
tehdidi göz ardı ediyor, Katar’ın 

Birleşik Arap Emirlikleri İsrail’le Normalleşme 
Değil İttifak Peşinde
Yasir Ebu HİLALE

ORTADOĞU’DAN



37

 Umran • Temmuz-Ağustos 2020

  ORTADOĞU’DAN

10 yıl önce Birinci 

Gazze Savaşı gölgesin-

de İsrail’in ticari tem-

sil ofisini kapattığını 

görmezlikten geliyor 

ve tam bir yüzsüzlük-

le, “Bu ülkeler yolunu 

buldu.” diyebiliyor. 

Ne gariptir ki Bir-

leşik Arap Emirlikleri, 

siyaset ile hayatın ge-

reksinimleri ve koro-

navirüsle mücadeleyi 

birbirinden ayırmayı 

sadece  Netanyahu, 

Beşşar Esed ve İran’a 

uyguluyor. Katar, 

Libya ve Türkiye’ye 

uygulamıyor. İronik 

olan İsrail’le stratejik 

ittifaka rağmen İran’la 

ekonomik ilişkilerin 

zarar görmemesi. Si-

yonistlerle ittifaktan 

daha tehlikelisi ise 

Avrupa ve Amerika’da 

İslâmcılarla mücadele 

gerekçesiyle Araplara 

ve İslâm düşman aşırı 

sağla ittifak yapılması. 

Tamam peki Fi-

listin, Arapçılık ve 

İslâm Birleşik Arap 

Emirlikleri’nin Siyo-

nistlerle ve sağcı akım-

larla ittifakı karşısında 

tehlikede mi? Basit ifa-

de ile resmî politikası 

öncelikle kendi vatan-

daşlarının ve ardından 

Arap ve İslâm dünya-

sının düşüncelerini 

karşısına alarak Bir-

leşik Arap Emirlikleri 

tehlike içindedir.

(El-Arabi El-Cedid 

gazetesi, 18 Haziran 

2020)

M ısır Libya’ya girme yönünde-
ki tehditlerini hayata geçirirse 

bölge oldukça tehlikeli bir sürece gir-
miş olur. Libya’da çekişen bölgesel ve 
uluslararası güçler arasındaki vekâlet 
savaşı başka ülkelere sıçramazsa şayet, 
en azından Türkiye ile Mısır arasında 
doğrudan savaşa dönüşebilir. 

Sürpriz Mısır tehdidi uluslarara-
sı tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat 
Hükûmetine Sirte, Cufra ve Libya’nın 
doğusuna ilerlemekten geri adım at-
tırma, darbeci Hafter’le çekişmeyi güç 
yoluyla sonlandırma girişiminden vaz-
geçirme ve müzakere masasına yeniden 
dönme yönünde açık bir uyarıdır. Yani 
Mısır yenilen müttefikinin başını kur-
tarmak, son zamanda BM’nin ve birçok 
ülkenin gerçekleşmesi için baskı yaptı-
ğı barışçıl çözüm denklemi dayatmak 
istiyor. Mısır Hafter milislerini çöküş-
ten kurtarmak, daha fazla isyancıyı 
silahlandırarak ve eğiterek güçlendir-
mek, Ulusal Mutabakat Hükûmetinin 
Libya’nın tüm topraklarını ele geçir-
mesini engellemek, hem bu hükûmete 
hem de Türkiye’ye emri vaki dayatmak 
ve Hafter’in esas aktör olacağı bir çözü-
mü kabul ettirmek için Libya’nın doğu-
suna girebilir. 

Beklenen Mısır saldırısı büyük riskler 
taşımaktadır. Başta da Libya bataklığına 
saplanma, Mısır ordusuna kan kaybettir-
me amaçlı çete savaşına başvurabilecek 
Ulusal Mutabakat Hükûmeti güçlerine 
toslama ve 1960’larda Abdunnasır dö-
neminde Yemen’de yaşananların tekrar-
lanması riski gelmektedir. Yemen’deki 
yenilgi 5 Haziran 1967 savaşındaki bir 
başka yenilginin temel sebebidir. Ancak 
en büyük tehlike Mısır ve Türk orduları-
nın, her ikisini de dumura uğratacak bir 
savaşa girme olasılığıdır. Herkes Irak or-
dusunun Saddam döneminde Kuveyt’e 
nasıl girdirildiğini hatırlar. Sonrasında 
bu ordu feshedildi. Ardından Suriye 
ordusu barışçıl halkçı ayaklanmaların 
bastırılması için kullanıldı. Sonrasında 

bu ordu çökertildi ve gücü bitirildi. Bu 
yüzden Mısır’ı Birleşik Arap Emirlikleri 
ve başka medyanın Libya’da savaşması 
için yaptığı tahrike gelmemesi yönünde 
uyarıyoruz. Zira bölgede iki güçlü ordu 
arasındaki bir savaş her ikisine birden 
zarar verebilir ve nihayetinde Siyonist 
oluşum dışında kimseye hizmet etmez. 

Hatta iki ülke orduları için yıkıcı 
olacak bir savaştan kaçınsalar ve Türki-
ye istemese de Mısır’ın Libya’nın doğu-
sundaki sınırlı varlığını kabul etse dahi 
Mısır’ın Libya’nın doğusunun devle-
tin kucağına dönüşünü engellemesi 
iki devlete -batıda Ulusal Mutabakat 
Hükûmeti, doğuda darbeci Hafter- bö-
lünme tehlikesini ikiye katlar. Tabi gü-
neyde üçüncü bir devlet kurulmazsa 
şayet… Bu durum krize barışçıl çözüm 
bulma ve birleşik Libya’nın korunması 
amaçlı tüm bölgesel ve uluslararası ça-
baları suya düşürecektir. 

Bu yüzden Mısır’ın Ulusal Mutaba-
kat Hükûmetini kendi topraklarında 
egemenliğini sağlamasının önüne geç-
mek için Libya’ya saldırmasının va-
him sonuçları olacağını düşünüyoruz. 
Mısır’ın bu tehlikeli karardan geri adım 
atmasını, darbeci Hafter’e destek ve-
ren ülkelerin medyasının başını çektiği 
ucuz kışkırtma hamlesinin peşinden 
gitmek yerine bölgede yükselen aklıse-
lim seslere kulak vermesini umuyoruz. 

Son olarak Arap Birliği’nin Mısır’ın 
tarafında yer alan tutumunun, bu örgü-
tün Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın kuyru-
ğundan ibaret olduğunu ve kararlarını 
meşrulaştırmak için elinde piyon ol-
duğunu gösterdiğini ifade etmek isti-
yoruz. Bu durum birliğin sapmalarına 
karşı çıkan ülkelerin üye olarak kalma-
sının ve halklarının paralarını Arapları 
birleştirmek ve aralarını düzeltmek ye-
rine Arap saflarını bölen bu yanlı ör-
güte aktarmasının yararına ilişkin soru 
işaretleri oluşturmaktadır.

(Cezayir gazetesi Şurûk, 24 Haziran 
2020)

Mısır Libya Bataklığına Saplanacak mı?
Hüseyin LAGRA
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Y üzyıl önce ve özellikle Ekim 
1911 ve Kasım 1912 arasın-

da Türkler Libya’ya Mısır üzerin-
den doğudan, Tunus’ta kendileri-
ne Fedailer adı verilen Osmanlı 
güçleri üzerinden batıdan  geldi-
ler. Aralarında Osmanlı Ordusun-
daki Jön Türklerden iki önemli 
subay Enver Paşa ve Mustafa Ke-
mal vardı ki sonrasında 1923’te 
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk olacaktı. 

Osmanlı Fedaileri Libya’nın 
batısındaki kabilelerle iş birliği ve 
eşgüdümle, Senusi hareketi çatısı 
altındaki direnişçilerle Libya’daki 
İtalya işgaline karşı bir operasyon 
başlattılar. Osmanlı Fedaileri ken-
dilerinden sayı olarak on kat fazla 
olan İtalyanlara karşı büyük çatış-
malara girdiler. Enver Paşa hatıra-
tında Libyalıların savaştaki kah-
ramanlıklarına, işgalci İtalya’ya 
karşı sergiledikleri cesaretlerine 
olan hayranlığını ifade ediyor. Bu 
değerli subayın İstanbul ile Trab-
lus arasındaki coğrafi uzaklık ve 
Osmanlıların İtalyanları Libya’ya 
girmekten ve işgal etmekten alı-
koymakta başarısız olmasına 
rağmen Libyalıları Osmanlı salta-
natına bağlayan manevi dini irti-
battan dolayı gözleri kamaşmıştı. 

Komutanların ve özellikle de 
Enver Paşa ve Mustafa Kemal’in 
İtalya’nın Avrupalı müttefikle-
riyle Balkanlarda Osmanlılara 
karşı yeni cepheler açması sebe-
biyle Libya’da savaşan güçlerinin 
çoğunluğunu çekmek zorunda 
kaldıkları doğru  ancak Libyalı 
fedailer saflarını organize etme ve 
İtalyan işgaline karşı çıkan kabile-
leri birbirine bağlama noktasında-
ki çabalarda büyük rol oynadılar. 

Tam bir yüzyıl geçti, uluslara-
rası sistem bu süreçte dağıldı ve bir 
başka düzen kuruldu, iki dünya 

savaşı ve ardından soğuk savaşla 
dünyadaki güç dengeleri değişti. 
Türkiye’nin bugün çok sesli ulus-
lararası arenada daha girişimci ve 
ileri düzeyde bir rol almak için 
uzaktan geldiği görülüyor. Bu rol 
dünyadaki büyük dönüşümle-
re işaret ediyor. Türkiye’nin son 
harekâtı Trablus’ta Fayiz es-Serrâc 
başkanlığındaki Ulusal Muta-
bakat Hükûmetini desteklemek 
içindi ve beraberinde bölgesel ve 
uluslararası sahadaki Türk rolünü 
yansıtan açık mesajlar ve göster-
geler taşımaktadır: 

1- Türk harekâtı Ankara’nın 
20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a yap-
tığı asker indirme operasyonunu 
saymazsak yüz yıldır bir benze-
ri yaşanmamış bir adımdır. Bu 
harekât Türk dış politikasının 
işaretleri içinde yeni bir unsuru 
yansıtıyor. 

2- Türkiye’nin Libya dosya-
sındaki bu harekâtı Türk dış po-
litikasındaki dönüşümü ortaya 
koydu. Artık sıfır sorun veya dışa-
rıyla sorunları sıfırlama düşüncesi 
Türkiye’nin etrafındaki çözümsüz 
gelişmeler gölgesinde Türk çıkar-
larını korumak ve bölgesel rolünü 
sağlamak için yeterli değil. Görü-
nen o ki dış politika vizyonunun 
güncellenmesi, Ankara’nın bir şe-
kilde zarar gördüğü Suriye dosya-
sını ele alırken benimsenen Türk 
yaklaşımından elde edilen açık 
çıkarımların sonucudur. Zira bu-
gün Ankara bölgenin ve dünya-
nın yaşadığı önemli gelişmelerle 
etkileşim içine giren, etkin ve es-
nek bir dış politika benimsemeye 
daha fazla eğilimli. 

3- Libya dosyasındaki bu ha-
reketlilik Türkiye’nin bölgedeki 
ve dünyada muteber bir güç ola-
rak yükselişini yansıtıyor. Zira 
birçok uluslararası araştırma 

Türkiye’nin dünyada 2030 yılın-
da en güçlü 10 ekonomisi arasın-
da olacağını tahmin ediyor. Keza 
Türkiye insansız uçaklar da dâhil 
askeri sanayisi, turizm sektörü, 
Türk dizilerinin dünyayı kasıp 
kavurması, ordunun ABD’den 
sonra NATO’nun en büyük ikinci 
ordusu olması gibi birçok alanda 
öncü konumunda. 

4- Türkiye doğudan Asya ve 
Batıda Avrupa olmak üzere iki 
kıtadaki coğrafi konumu ve 8 
ülkeyle sınırı olması gereği ulus-
lararası alanda stratejik önemini 
yineliyor. Bu konum kendisine 
dünyada ileri düzeyde seçkin 
diplomatik rol oynama imkânı 
veriyor, bölgesel ve uluslarara-
sı güçlerle rekabet etme imkanı 
sağlıyor.

5- Türk hareketlenmesi, et-
rafını tozu dumana katma giri-
şimlerine rağmen Libyalıların sa-
vaşın durması ve General Hafter 
milislerinin Libya kentlerine ve 
köylerine yönelik diz çöktürme 
amacıyla yaptığı saldırılara nok-
ta konması yönündeki talepleri 
doğrultusunda gerçekleşti. Sal-
dırılar bölgesel Arap ülkelerinin 
askerî desteğiyle demir ve ateş 
gücüyle doğu bölgelerini diz çök-
türdü. Bu ülkeler bölgedeki Mı-
sır’daki Abdulfettah Sisi rejimine 
benzer diktatör askerî rejimlerin 
gelmesini istiyor. Ne var ki Türk 
hareketlenmesi Libya’da meşru 
hükûmetle uyum içinde ve bizzat 
onun talebiyle başarının şartlarını 
hazırladı ve Hafter’in başını çekti-
ği isyanı kırmak için bu hükûmeti 
savundu. 

6- Türkiye, Arap tutumu-
nun uluslararası alanda tanınan 
hükûmeti savunma noktasın-
da sessiz ve aciz kalması sonrası 
Libya’da uluslararası meşruiyeti 
korumak için nitelikli bir hare-
kette bulundu. Arap taraflar açık 
şekilde Hafter’in Trablus’a yönelik 

Türkiye Yüzyıl Sonra Libya’ya Döndü
Celal EL-VARGİ
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isyanını ve saldırılarını benimse-
diler, hatta askerî olarak destekle-
diler ve  uluslararası yaptırımlar-
dan korumak için diplomatik kılıf 
verdiler. Dahası bu Arap ülkeleri 
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri 
gibi Hafter’in Afrikalı ve Rus para-
lı milisleri meşru yönetime darbe 
çabaları ve isyanında kullanması 
için finanse ettiler. Araplar meşru 
yönetimi koruyup Hafter’in sal-
dırılarını durdursalardı Türkiye 
müdahale etmezdi. Arap tutumu 
komplo (karşı devrim ekseni) ile 
kendi iç sorunlarıyla uğraşma-
larından dolayı Arap ülkelerinin 
çoğunluğunun Libya dosyasıy-
la ilgilenmemesi arasında gidip 
geldi. 

7- Türk harekâtı uluslarara-
sı tutumların kafa karışıklığı ve 
zayıflığı gölgesinde gerçekleşti 
Kendi iç sorunlarına boğulmuş 
Avrupa krize yönelik ortak bir 
tutum almaya kadir değildi. Hat-
ta Hafter’i destekleyen Fransa ile 
Libya’daki çekişmenin tırmanma-
sına dikkatli bir yaklaşım sergile-
yen İtalya arasında yasa dışı göç 
konusu üzerinden yaşanan sür-
tüşmede bu durum ortaya çıktı. 
İtalya Dışişleri Bakanı Fransa’ya 
sömürgeci tarihini ve Afrika’daki 
emellerini hatırlatmakta tereddüt 
etmedi. Hatta Libya’daki çekişme-
nin kronikleşmesinin sorumlulu-
ğunu Fransa’ya yükledi. Almanya 
Berlin Konferansı üzerinde krizini 
kontrol altına almaya ve Avrupa 
tutumunu birleştirmeye çalış-
tı ancak Fransa bölgedeki karşı 
devrim ekseni ülkeleriyle birlikte 
Hafter’e desteğini sürdürdü. Bu 
Avrupa kafa karışıklığının Libya 
krizini ele alamayacağını gören 
Ankara meşru hükûmeti destek-
leyerek ve Hafter isyanıyla müca-
delede yanında durarak krizin çö-
zümünde kendi yaklaşımını etkin 
hâle getirdi. Ankara Libya’daki 
Rus hareketlenmesinden özellikle 

de Wagner paralı askerlerin Haf-
ter safında savaşmaları için gön-
dermesinden ve silahla destek-
lemesinden rahatsız Amerikan 
tutumunu da zeki şekilde okudu. 
Washington, Rus nüfuzuna son 
verme amaçlı Türk hareketlenme-
sine doğrudan itiraz etmeme du-
rumunda kaldı. 

8- Türkiye bu müdahalesiy-
le savaş suçlarını durdurmakta 
başarılı oldu. Hafter’in Trablus’a 
saldırısı bu savaş suçlarını işle-
mesine imkân tanıyordu. Doğu 
bölgesinde bu suçları işledi ve 
demir ve ateşle kendisine boyun 
eğmesi için Bingazi’deki semtleri 
yerle bir etti. Görüntüler ken-
disine bağlı milislerin suçlarını 
belgeliyor. Toplu idamları infaz 
ediyorlar, Bingazi’de muhalifle-
rin cesetlerini cezalandırıyorlar. 
Uluslararası Ceza Mahkemesi 
Hafter’e bağlı liderlerden biri olan 
Mahmud el-Verdi hakkında tu-
tuklama kararı çıkardı. Bu şahıs 
şahısları bizzat kafalarına sıkarak 
öldürüyordu. Ayrıca Terhune’de-
ki toplu mezarlar korkunç suç-
ları gözler önüne serdi, insanlar 
Hafter’e ve Trablus’a saldırılarına 
karşı çıktıkları için canlı canlı 
gömüldüler. Hafter’in işlediği ve 
işleyeceği suçlar Libya’daki Türk 
harekâtının daha fazla istendiğini, 
Hafter’in katliamları ve savaşın 
durması için aciliyet gerektirdiği-
ni gösteriyor. 

9- Türk hareketlenmesi Türk 
dış politikasındaki açık değişim ve 

dönüşümü yansıtan bir alâmet-i 
fârikadır. Birinci Dünya Savaşı 
sonrası uzun yıllar içine çekilen 
Türkiye bölgesel ve uluslararası 
sorunları ele alırken bugün farklı 
şekilde ayağa kalkıyor. Bu deği-
şim Türkiye’nin 20 yıldır AK Parti 
ile birlikte yaşadığı iç dönüşü-
mün boyutunu gözler önüne se-
riyor. Derin dönüşüm, yükselen 
Türkiye’yi, jeopolitik konumu-
nun medeniyet nimeti olduğu te-
melinde yeniden tanımlıyor. 

Yüzyıl soran Türkiye motive 
olmuş ayağa kalkan bir millet ola-
rak uzaktan dönüyor. Yenilenmiş, 
kalkınan bir tecrübe kendisini şe-
killendiriyor, içine kapanmayan 
kendine güven dolu ve stratejik 
derinliğe doğru yol alıyor. Çoğu 
kimse bu dönüşümü umut vaat 
eden yeni evrensel bir an olarak 
okuyacak ve başkaları dikkat-
li ve kuşkulu şekilde bakacak. 
Arapların önlerinde yeni strate-
jik ortağı seçmek ve uluslararası 
dengelerin dayattığı bağımlılık 
ve hegemonya ilişkilerini tedrici 
olarak düşürmek için tarihi bir 
fırsat olduğu kesin. Zira zahiren 
birbirinden farklı ama Batının itti-
fak hâlindeki iki emperyalist güç 
arasında yıllarını verdiler. Bu iki 
güç istikrarı Arap aşağılanmışlık 
hâlini ebedileştiriyorlar. Türkiye 
bu emperyalistler sonrası dönem-
de ortaklık için yeni bir ufuktur.

(Kudsülarabi gazetesi, Mega-
rib Araştırma ve Kalkınma Mer-
kezi Direktörü,23 Haziran 2020)
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F ilistin Başkanı Mahmud 
Abbas’ın, ABD başkanının 

Kudüs Amerikan Büyükelçiliğinin 
taşınması ve sözde Yüzyılın Antlaş-
ması (Yüzyılın suçu) politikalarına 
yönelik tutumunun, Filistin soru-
nu ve halkıyla ilgili bu kirli politi-
kaları reddetme hususunda Filistin 
tutumunun birlik oluşturmasında 
katkısı olmuştur ancak bu redde-
diş siyasi önemine rağmen mini-
mum bir tepkidir, bu politikalara ve 
Netanyahu’nun yakında alınacağını 
açıkladığı ilhak kararlarına cevap 
için yeterli görülemez. 

Keza durum Abbas ve Fetih yö-
netiminin Netanyahu hükûmetiyle 
yapılan Oslo Antlaşması’na göre dü-
zenlenen ilişkilerin sonlandırıldığı 
-güvenlik koordinasyonunu dur-
durması da dâhil- açıklaması için 
de geçerli ancak pratik olarak bu tu-
tumların sorunlu ve yararlı olmadığı 
görüldü. Hatta Netanyahu’yu Ürdün 
Vadisi ve yerleşim birimlerinin ilha-
kına başlandığını açıklamaya teş-
vik etti. Bu durum Abbas’ın Fetih 
hareketi yönetiminin tutumlarının 
Trump-Netanyahu’nun politikala-
rını boşa çıkarma ve ilhakı hayata 
geçirmelerini engelleme noktasında 
etkili olamadığını gösteriyor. 

Bu yüzden Fetih hareketi yöne-
timi ve liderinin önünde iki seçenek 
var. Ya Filistin sorununun tasfiye 
edilmesi, Batı Şeria ve Kudüs’ün ilha-
kının sorumluğunu üstlenip Filistin 
halkının direnişçi ve aktif gruplarına 
alanı açmak ve yerleşim birimlerini 
ve işgal altındaki yerleri sallayacak 
kapsamlı intifadayı ateşleyen ulusal 
bir birlik oluşturmak için görevi bı-
rakmalıdır. Ya da Fetih ve lideri, yer-
leşim birimlerinin, Ürdün Vadisinin 
ilhakı, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi, 
Mescid-i Aksa’yı kontrol altına alma 
girişimleriyle mücadelede yararsız 
politikalara son vermelidir. Sonra-
sında Filistinli grupların liderleriyle 
ve halkla birlikte intifada, mücadele, 

sivil isyan ve direnişe geçecek or-
tak yönetim altında ulusal halkın 
bir birlik oluşturması için çalışma-
lıdır. Böyle yapılırsa sadece Trump-
Netanyahu’nun ilhak politikaları 
sonlandırılmaz aynı zamanda işgal 
sonlandırılır, yerleşim birimleri Batı 
Şeria ve Kudüs’ten kayıtsız ve şartsız 
gider. 

Şartlar Mahmud Abbas’ın poli-
tikalarıyla daha fazla devam edile-
meyecek bir noktaya geldi. Yüzyıl 
Antlaşması’nı reddederken ve ilhaka 
karşı çıkarken aynı zamanda ulu-
sal birliği, intifada ve mücadeleyi 
engelliyor. Bu durum reddetmeyi 
etkisiz hâle getiriyor ve suçun işlen-
mesini engelleyemiyor. Bu politika-
lar Ramallah yönetiminin ve işgalle 
birlikte yaşama ömrünü uzattıysa 
da ve hatta güvenlik koordinasyo-
nu kanalıyla himayesini sağlasa da 
Kudüs’ün ilhakı, Mescid-i Aksa’ya 
yönelik ihlaller, yerleşim birimleri 
ve Ürdün Vadisinin ilhakı adımla-
rına dair yaşanan gelişmeler, yerle-
şim birimlerini korumaktan, direniş 
ve intifadayla mücadele etmekten 
daha tehlikeli hâle gelmiştir. Çünkü 
bu politikalar Batı Şeria’nın ilhakı-
na, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi ve 
Mescid-i Aksa’nın tehdit edilmesine 
yol açacaktır. Zira Oslo Antlaşması 
Filistin’in yüzde 78’inden ödün ver-
di, Batı Şeria’nın yerleşim birimleri-
ne ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesine 
zemin hazırladı. Bu yüzden reddet-
mekle yetinme, ulusal birlik kurul-
masını ve intifadanın başlatılmasını 
engelleme politikası Filistin’den 
elde kalanların da yitirilmesine yol 
açacaktır. 

Abbas ve Fetih hareketinin 
önünde, Filistin yönetimini feshet-
mek, Oslo ve sonuçlarıyla ilişkili 
her şeyi sonlandırmak, Amman, 
Şam, Beyrut ve Kahire’de genel 
sekreterlerinden veya yardımcıla-
rından olan Filistin yönetimini top-
lantıya çağırmak, geçmişte yaşanan 

bölünmüşlükleri bir kenara bırakıp 
ulusal birlik ilan etmekten başka bir 
çıkış yoktur. Ardından bir üçüncüsü 
olmayan şu iki sloganla -işgalcinin 
kovulması, yerleşimlerin Batı Şeria 
ve Kudüs’ten kayıtsız ve şartsız çıka-
rılması- ilhakı engellemek için soka-
ğa dökülmeli ve mücadele edilmeli. 
Sonrasında olan olur zaten. 

Toprak özgürleştirilmeden, Batı 
Şeria ve Kudüs kayıtsız şartsız müza-
keresiz ve pazarlıksız kurtarılmadan 
bölünmüşlük ve devlet konusu açı-
lamıyor. Ne işgal meşrudur, ne yer-
leşim birimleri, ne Kudüs’ün ilhakı 
ve işgali meşrudur. Suçuna karşılık 
işgale ödül verilemez. Gazze’den ve 
Lübnan’ın güneyinden gittiği gibi 
buralardan da gitmeli. 

Bu iki hedef ve ilhakın engel-
lenmesi konusunda herkes ittifak 
edebilir ve kapsamlı ulusal birlik 
gerçekleşebilir. Haziran 1967 ön-
cesi sınırlarında devlet konusu ise 
tartışmalıdır. Keza 1964 ve 1968 
sözleşmesine dönüş de “iki devletli 
çözümü” veya “tek devletli çözümü” 
benimseyenlerle anlaşmazlık konu-
sudur. Keza nehirden denize tam 
kurtuluş ve tamamen dönüş konusu 
ise “Aparthaid rejiminin iptali çözü-
mü” konusu da tartışmalıdır. İşgalin 
kovulması ve yerleşimlerin dağıtıl-
ması sonrası strateji de cabası. 

Önemli olan Abbas ve Fetih yö-
netiminin, Oslo Antlaşması’ndan şu 
ana kadar izlenen aynı politikaları 
sürdürme imkânları kalmamıştır. 
Netanyahu’nun ilhakı hayata geçir-
mesi gölgesinde Ramallah yönetimi 
altında yaşayamazlar. Çünkü ger-
çekçi bir mücadele ortaya koymak-
sızın ödün verir ve ilhakın geçmesini 
izlerlerse iş birlikçi ve ihanet kapsa-
mına girerler. Bu yüzden ya gitmeyi 
seçmeliler ya da mücadeleyi. Yöne-
tim altında yaşama seçeceği yoktur 
ve tüm meşruiyeti kaybetmişlerdir. 

Netanyahu’nun ilhak adımı at-
maması yönünde uluslararası ve 
iç Siyonist baskılara maruz kaldığı 
doğru ancak geri adım atmakta zor-
lanacaktır. Hâlihazırdaki şartların 

Ya Abbas Gitmeli Ya İntifada Yönetimi Gelmeli!
Münir ŞEFİK 
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Trump’un ve Ramallah yönetiminin varlığı içinde 
ilhak için uygun olduğunu düşünüyor. Kudüs’ün 
ilhakı, Abbas’ın ve Fetih yönetiminin zayıf tepki 
gösteren politikaları olmasaydı kolay geçmezdi. 
Buradan hareketle Netanyahu’nun atacağı ilhak 
adımı, intifadasız ve Filistin sokakları patlamadan 
geçmemelidir. 

Diğer yandan Filistin grupların liderle-
ri Abbas’ın onayı ve Fetih’in katılımıyla ulu-
sal birlik ve intifadaya geçiş ilan etmeliler. Oslo 
Antlaşması’yla tüm ilişkileri sonlandırma talebi 
veya bölünmüşlüğü sonlandırıp uzlaşıya dönüş, 
Filistin evinin yeniden düzenlenmesi ve Filistin 
yönetiminin sonlandırılması çağrılarıyla yetinilme-
si mümkün değil. Durum hiç vakit kaybetmeksizin 
başkaca hızlı adımlar atmayı gerektirmektedir. 

Filistinli grupların, Fetih yönetimi katılsın veya 
katılmasın (tabi katılması daha iyidir ve arzulan-
maktadır) sekreterler düzeyinde tüm yöneticilerin 
buluşması çağrısı yapması kaçınılmaz hale gelmiş-
tir! Ancak bu buluşmaya veya Abbas’ın onayına 
bel bağlamak mümkün değil. Bu durum Filistin 
liderlerinin buluşmayı organize etmesini gerekli 
kılmaktadır. 

Şartlar ilhak politikalarına karşı kapsamlı bir 
halk intifadası başlatılması, işgalin kovulması ve 
yerleşimlerin dağıtılması için Fetih’le veya Fetih’siz 
acil bir Filistin ulusal birliğinin oluşturulmasını 
gerektirmektedir. Başlangıç 1 Temmuz itibariyle 
tüm Filistin’i kapsayan genel grev ilanı olsun. Batı 
Şeria’dan başlayıp Gazze’yi kapsasın ve tüm dün-
yadaki Filistinliler desteklesin. 

Açık greve başlanması kapsamlı intifada adım-
larının ilki demektir. Kitlelerin sokaklara inmesi 
işgalle, yerleşimlerle mücadele ve ilhak kararları-
nın düşürülmesi için olası pratik tepkidir. Bu mü-
nasebetle ilhak politikaları ve Trump’ın ilan ettiği 
tüm politikalar intifadaya gerekçelerini vermiştir 
ve güç dengesini Trump-Netanyahu’nun lehine 
götürmemektedir. 

Kudüs ve Batı Şeria’da kapsamlı Filistin katılı-
mıyla bir halk intifadası Arap ve İslâm ülkelerince 
desteklenecektir, ilhakın engellenmesi, işgalin son-
landırılması ve yerleşimlerin dağıtılmasını hedef 
olarak belirleyecektir. Kapsamlı uzun vadeli bir 
intifada Trump ve Netanyahu’yu bir köşeye, işgali 
ve yerleşimleri diğer köşeye koyacaktır. Çatışma 
irade, sabır, kurbanlar ve uzun soluklu savaşa dö-
nüşecektir. İşgalin kovulması ve yerleşimlerin ka-
yıtsız ve şartsız dağıtılması dışında Filistin siyasi 
krizinin bir çözümü yoktur. Bu çözüm de uzak 
değildir inşaallah.

(arabi21.com, 19 Haziran 2020)

A BD, Suriye’ye aralarında Beşşar Esed ve eşi Esma el-
Ahras’ın da bulunduğu 39 isme ve şirkete yaptırımı ön-

gören Sezar yasasını dayattı. ABD Dışişleri Bakanı Esma’yı ve ai-
lesini savaştan en fazla istifade eden isimler olduğunu açıkladı. 

Amerikalı bakan Sezar yaptırımlarının daha fazla yaptırım-
ların başlangıcı olduğunu ifade ederek Esed ve rejimi barbar-
ca savaşı durdurana ve “çekişmenin barışçıl çözümüne” onay 
verene kadar bu yaptırımların durmayacağını söyledi. Yasanın 
özeti Esed’le siyasi ve ekonomik ilişkisi olan herkes Amerikan 
yaptırımlarına maruz kalacak. 

Dolayısıyla soru şu: Bu Sezar yasasından kimler istifade 
edecek. Yasa maliyetli bir hediye olabilir. Peki nasıl? 

Yaptırımların sert olduğu ve sonuçlarının olacağı kesin an-
cak burada amaç şu: Amerikalılar Esed’den savaşı durdurma-
sını ve siyasi girişime başlamasını bekliyorlar. Bu da iktidardan 
uzaklaşması anlamına geliyor. 2011’den bu yana halkını kat-
letmekten, İran ve Ruslardan yardım istemekten çekinmeyen 
biriyle bu iş olmaz. Zira Suriye’yi yıktı, yaktı, yolgeçen hanına 
çevirdi. Böyle biri yaptırımlara kulak asmaz! 

Amerikan basınının Esed’in ekonomik olarak çökme ihtima-
linden bahseden haberleriyle birlikte soru şu: Sezar hediyesini 
kim kazanacak? Gerçekten de Amerikalıların Suriye’de  petrolü 
korumak dışında etkin bir varlığı bulunmazken Ruslar, İranlı-
lar ve Türkler toprağı bölüşüyorlar ve dolayısıyla yaptırımları 
önemsemeyecek taraflar Suriye’yi kazanacak. Bu da maliyetli 
olacağı için kayıp tadında bir kazanç olacaktır. 

İran mesela Amerikan yaptırımlarıyla ilgilenmiyor ve 
İran’ın ekonomik olarak çökmesine rağmen Suriye’ye taahhüt-
lerde bulunuyor. Zira Tahran Suriye’yi kaybetmesinin kendi 
dış projesinin çöküşü anlamına geleceğinin bilincinde. Tahran 
Şam’ı kaybederse Hasan Nasrallah ve örgütü tarihî eser olacak.

Ruslar da Amerikan yaptırımlarıyla fazla ilgili değiller. Her 
dosyada müzakere yoluyla bu yaptırımları aştılar. Çünkü Rus-
lar nihayetinde siyasetle oynuyorlar. Türkler ise İsrail’le sahte 
boykottan, Irak’taki Amerikan savaşına, köktenci gruplar ve 
hatta İran’a kadar tam bir yaptırım tüccarıdır. 

Amerikan yönetimi Sezar yaptırımlarının peşinden gerçekçi 
askeri diplomasi trafiğini başlatmazsa bu yasa İran ve Rusya’ya 
maliyetli de olsa bir hediye olacaktır. Amerikalıların görmezlik-
ten geldiği nokta şu:  “Silahını göstermen yeterli değil, kullana-
bileceğini de ispatlaman gerekmektedir.” Esed ve müttefikleri-
nin anladığı dil budur. 

Amerikalıların bölgemizdeki krizlerle ilgili paradoksu “ bir 
sonraki gün” paradoksudur. Yani karardan sonrasıdır veya ha-
rekete geçmektir. Burada belirtilmelidir ki bahsini ettiğimiz Su-
riye ancak kâğıt üzerindedir ve bir kuruntudur. Zira Suriye’de 
devlet pratik olarak son bulmuştur. Bizim buradaki amacımız 
Suriye’nin terör sahası olmaması için çalışmaktır ve komşu ül-
kelere uzanacak tam bir iç savaştan kaçınmaktır.

(Suudi Arabistan gazetesi Ukaz, 21 Haziran 2020)

Suriye ve Sezar Yasası Hediyesi
Tarık EL-HUMEYİD 
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  KORONA SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ ARAYIŞLARI VE MÜSLÜMANLAR

B ugünlerde en çok 
duyduğumuz ve 

neredeyse herkesin 
mutabık olduğu söz 
“Kovid-19 sonrası 
hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı, dünya-
nın öncekinden çok 
farklı olacağı ve yeni 
bir dünya kurulacağı” 
şeklindeki ifadelerdir. 
İnsanlar can derdine düşmüşken, diğer yandan 
pek çok şirket üretim kayıpları nedeniyle batma 
noktasına gelmiş, işsizlik patlamış, birçok insan 
evine ekmek götüremez hâle gelmiştir. Salgın 
hâlihazırda aktif olarak devam ettiğinden, ke-
sin tahminlerde bulunmak henüz erken olmakla 
birlikte, bu salgının küresel ve bölgesel düzeyde 
ciddi ekonomik, siyasî, sosyolojik, kültürel ve jeo-
politik sonuçlar doğuracağı, önemli değişikliklere 
sebep olacağı gözükmektedir.

Küresel Salgın ile Hızlanan Küresel Değişim Süreci

Bu kadar kısa sürede ekonomik ve sosyal ha-
yatı sarsmış, toplum sağlığını hem ruhsal hem de 
fiziksel olarak derinden etkilemiş bir dönüşüm 
daha önce hiç yaşanmamıştır. 2008 krizinin birçok 
bölgeye ulaşması 12 ay sürmüştü. Şimdi yaşanan 

kriz ise 3 ay içinde 
bütün dünyayı hızla 
sarmış bulunmaktadır. 
Korona salgınının ne-
den olduğu ekonomik 
krizin, 2008 krizinden 
çok daha ağır geçeceği 
görülmektedir. Hat-
ta yaşanan krizi 1929 
ekonomik buhranına 
benzeten birçok eko-

nomist var.
Salgınla mücadelede ülkelerin dayanışma ve 

birbirine destek olmak yerine tıbbi araç gereçleri 
paylaşmaması, birbirinin tıbbî malzemelerine el 
koyması, salgının bir “insanlık krizine”   dönüş-
tüğünü göstermiştir. Her ülkenin kendi kaynak-
larına dayanmaktan başka şansının olmadığına 
şahit olması, uluslararası kurumlara olan güveni 
sarsmıştır. Soğuk Savaşın ardından “Yeni Dünya 
Düzeni” olarak adlandırılan küresel sistem, mal 
ve hizmetlerin hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan 
yeryüzünü dolaşmasını önceleri savunurken şim-
di sınır duvarlarını yükseltmesi, salgın bittikten 
sonra ülkelerin kıyasıya bir ekonomik kavgaya 
gireceğini göstermektedir.

Kovid-19 salgını Batı’nın insani niteliği konu-
sunda önemli bir resim ortaya koymuştur. Gelişmiş 
diye bilinen Avrupa ve Amerika’da sosyal güvenlik 

Küresel sermayenin tahakkümü altında parçalanan ve manevi bir 
boşluk yaşayan insanlığın yeniden bir doğuş hikâyesi yazmaya 
ihtiyacı vardır. Yaşananlar artık bir paradigma değişikliğine ihtiyaç 
olduğunu göstermektedir. Kovid-19 salgını uluslararası sisteme dair 
yoğun sorgulamalara yol açtığı gibi Türkiye’ye ve Müslümanlara, 
geleceğe dönük tez ve projelerinin olması için fırsat sağlıyor.

Korona Sonrası 
Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve 

Müslümanlar

Metin ALPASLAN
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politikalarının iflas ettiği gözlemlenirken, ABD 
Avrupa’ya sınırlarını kapatmış, AB ülkeleri de 
Schengen’i askıya alıp sınırları birbirlerine ka-
patmışlardır. Uluslararası arenada iş birliğinden 
ziyade rekabet, husumet ve çatışmanın öne çık-
ması, ticarette himayecilik, yaptırımlar, gümrük 
vergilerini artırmak gibi uygulamaların ortaya 
çıkması, küreselleşmeden bölgeselliğe ve milli-
yetçiliğe doğru bir kayış olacağını göstermekte-
dir. Nitekim 2008’de ABD’de 
mortgage krizi ile başlayan 
ve dünyaya yayılan finansal 
ve buna bağlı sosyal krizler 
Batı’da popülist-milliyetçi 
akımları güçlendirmiş, yaban-
cı düşmanlığı, İslâmofobi ve 
anti-küreselleşmeci bir siyasî 
dalga oluşturmuştur.

Mevcut uluslararası siste-
min, toplumun sağlığını, ül-
kelerin ekonomisini ve sosyal 
güvenliğini korumakta yeter-
siz kalması, bir güvensizlik 
duygusu oluşmasına sebep 
olmuştur. İnsanlık var olan 
mekanizmaların yetersizliğini, 
adaletsizliğini ve gelecek için 
bir şey vaat etmediğini gör-
müştür. İnsanı boyunduruğu 
altına alarak sömüren ama bu 
gibi salgın dönemlerinde yal-
nız ve çaresiz bırakan sisteme 
karşı toplumlar artık karşı ref-
leksler geliştirmektedirler. Bu 
süreç ile yeni bir dönemece girilmiş, sistemin sor-
gulanması ile birlikte yeni sistem arayışlarının da 
kapısı aralanmıştır.

Sömürü Düzeni ve Kaos

Uzun zamandır insanlık için bir vizyon ortaya 
koyamayan kapitalist Batı, dünyaya kaos, ölüm, 
zulüm, gelir dağılımında adaletsizlik, sömürü, ta-
lan, yağma, açlık, çevrenin kirletilmesi, yalanlar, 
aldatmalar ve daha nice nice olumsuzluklardan 
başka bir şey getirmemiştir. Batı kültürünün değer 
anlayışla insanlık bugün bir çıkmazın içine sürük-
lenmiştir. Salgın ile birlikte ortaya çıkan manzara, 
bireycilik ve liberalizm üzerine kurulu Batı’nın ça-
resizliğini gözler önüne sermiştir.

Uluslararası siyasetin ikiyüzlülüğü, ilkesizli-
ği, uluslararası örgütlerin yanlı, taraflı tutumları 
ve yetersizliği nazarı dikkate alındığında bu sal-
gın uluslararası sistem açısından bir milat niteliği 
taşıyor. Kurulu düzen yaşattığı ekonomik krizler, 
toplumsal eşitsizlikler ve adaletsizlikler ile lime 
lime dökülmektedir. Bir tarafta dünyanın toplam 
servetinin yüzde 80’ine sahip yüzde 1’lik bir azın-
lık, diğer tarafta ise kalan yüzde 20’yi paylaşmaya, 

kırıntılarla yaşamaya çalışan 
büyük çoğunluk sistemin çü-
rüdüğünün en büyük gös-
tergesidir. Doğayı talan eden 
kapitalist uygulamalar çok kü-
çük bir azınlığı cennet hayatı 
sunarken diğerleri için tam bir 
cehenneme çevirmiştir.

Faizi merkeze alan, masa 
başında üretilen birtakım sanal 
kâğıtlarla ülkeleri borçlanma 
anaforuna sürükleyen “vahşi 
kapitalizm” dünya nüfusu-
nun %1’ni teşkil eden finans 
oligarşisi kanalıyla insanlık 
tarihinin en korkunç sömü-
rü düzenini sürdürmektedir. 
Borçlanma ve yüksek faizle 
ülkeleri küresel finansal siste-
minin kölesi hâline getiren bu 
emperyalist sistem sürdürüle-
bilir bir sistem değildir. Mev-
cut bankacılık ve kredi meka-
nizmaları, ülkeleri her geçen 
gün daha fazla borçlandırarak 
geleceklerini ipotek altına alır-

ken yüksek faiz gelirleriyle küçük bir kesimi daha 
fazla zenginleştirmektedir.

2008 krizi ve sonrasındaki gelişmeler göster-
miştir ki her kriz yeni bir krizi tetiklemekte ve 
çözüm için uygulamaya konan yöntemlerin çare 
olmadığı görülmektedir. Ne kapitalizm ne de 
sosyalizm bu adaletsizliği çözememiştir. Toplu-
mu borç yükünden kurtarma ve refahın yüksel-
tilmesi için bir merhamet iklimine ihtiyaç olduğu 
görülmektedir.

Dijital Totaliterlik ve Modern Kölelik

Yine bu günlerde, virüs sonrası dönemde in-
sanlığa chip takılmaya başlanacağı ve kapitalizm 

Yine bu günlerde, 
virüs sonrası dönemde 

insanlığa chip takılmaya 
başlanacağı ve 

kapitalizm yerine dataizm 
devrinin başlayacağı 

konuşulmaktadır. 
Neoliberal efendiler 
hükmetme güçlerini 
arttırmak için şimdi 

üçüncü bir savaş biçimi 
olan “dijital savaş” 
projesini uygulama 

yoluna gidiyorlar. Dijital 
savaşlarda kan akmıyor 

ama daha incelikli sömürü 
biçimleri icat edilerek 
iradeler kontrol altına 

alınıyor.
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yerine dataizm devrinin başlayacağı konuşulmak-
tadır. Neoliberal efendiler hükmetme güçlerini 
arttırmak için şimdi üçüncü bir savaş biçimi olan 
“dijital savaş” projesini uygulama yoluna gidi-
yorlar. Dijital savaşlarda kan akmıyor ama daha 
incelikli sömürü biçimleri icat edilerek iradeler 
kontrol altına alınıyor. Yalanın, sahtenin kol gez-
diği dijital devrimle insan beynine hâkim olup 
zihinleri işgal ederek, dünyayı kontrol etmeye ça-
lışıyorlar. Big Data (Büyük Veri) bizi izliyor, psiko-
lojinin hedef alındığı, seçmemiz, sevmemiz, hatta 
sevmemiz gerekenlerin dayatıldığı ve yalancı öz-
gürlüğün sömürüldüğü bir dönemdeyiz

Byung- Chul Han, Türkçe’ye Psikopolitika ‘Ne-
oliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri diye çevrilen 
kitabında Neoliberalizm ve dijital çağ ile birlikte 

başka bir aşamaya geçildiğini söylüyor: “Bugün 
dijital psikopolitika çağına doğru gidiyoruz. Bu 
siyaset pasif gözetlemeden aktif yönlendirmeye 
doğru ilerliyor. Bu da bizi özgürlüğün yeni krizine 
itiyor. Artık bizzat özgür iradedir bundan etkile-
nen. Big Data (Büyük Veri) toplumsal iletişimin 
dinamiklerine ilişkin kapsamlı bilgi edinmeye ola-
nak sağlayan çok etkili bir psikopolitik araçtır. Bu 
bilgi, insan ruhuna nüfuz etme ve onu düşünce 
öncesi düzeyde etkilemeyi mümkün kılan bir ik-
tidar bilgisidir.”1

Her anımızı, her şeyimizi, sonucunu hiç dü-
şünmeden paylaştığımızı söylüyor Byung Chul 
Han. Günlük kalorilerimizi, kalp atışlarımızı, 

1 Byung-Chul Han Psychopolitics: Neoliberalism and new technologies 
of power, Verso Books, London, 2017, s.12

adımlarımızı, aldığımız beğenileri, aldığımız ne-
fesleri. Siber hegemonyanın patronları dijital psi-
kopolitika ile insan ruhuna yaklaşmakta ve onu 
görünmez işaretlerle yönlendirerek biriken Big 
Data’nın küçük bir rakamı hâline getirmektedir. 
Bireyin bütün dikkati, hatta bizzat hayatı neoli-
beral tahakküm teknikleri tarafından yönlendi-
riliyor. Dijitalleşme ve görünmez ağlar, insanları 
gönüllü şekilde kendi dünyalarını teşhir ve ifşa 
etmeye yönlendirmektedir. Like/Beğen simgesi ise 
bu düzene tabi olmanın mührü ve dijital ‘âmin’ 
olmaktadır.

26 Mart 2020 tarihli The Economist dergisinin 
kapağında “Her şey kontrol altında” başlığı altın-
da: evcil hayvanın tasmasını tutan bir insan ve 
onun da tasmasını tutan gizli bir el, bütün insan-
lığı bir ipte oynatırcasına güdüyor. Gördüğümüz 
kadarıyla yaşadığımız bu virüs belası da doğal bir 
afet değil, laboratuvarda yapay üretilen biyolojik 
bir silahtan söz ediliyor. Yapılmak istenen ise, fiili 
sömürgecilik yerine, insanlığa korku salarak, pa-
nik havası oluşturarak, insanlığın daha rahat gü-
dülebileceği inançsız, vicdansız, ruhsuz bir dünya 
inşa etmek.

Hayatı Yeniden Düşünmek için Bir Fırsat

Yaşadığımız dönem, dünya tarihinde eşi gö-
rülmedik ve hatta bundan elli yıl önce hayal bile 
edemeyeceğimiz bilim ve teknolojinin göz kamaş-
tıracak boyutlarda geliştiği bir çağ hâline gelmiş-
tir. Ancak bilim ve teknoloji ne kadar ileri giderse 
gitsin bütün dünyadaki toplam ağırlığı beş gram 
etmeyen bir virüs, statü, makam ve mevki tanıma-
dan milyonlarca insanı evlerine hapsetmiştir. Her 
şeye hükmettiğini, her şeyi yapabildiğini zan eden 
insan şimdi gözle görülmeyecek kadar küçük bir 
şeye karşı aciz kalmıştır. Egemenlerin sahip oldu-
ğu devasa ekonomik ve askeri güce rağmen mik-
roskobik boyuttaki bir düşman karşısında çaresiz 
kalması, Rabbimizin ilahlığa yeltenen insanoğluna 
ne kadar aciz olduğunu hatırlatmasıdır.

Modern hayat, fıtrata saldırarak insanoğlu-
nun düşünce ve davranışlarını kontrol altına alıp, 
inançsız, ilkesiz, egoist ve hazcı bir akıl inşa etti. 
İnsanlığın hayrına yapıcı ve faydalı iş yapmak, 
sıkıntı ve ihtiyaç sahibinin yanında olmak, yani 
“salih amel” işlemek unutuldu. Doymak bilmez 
bir iştahla dünya malına sarılmayı hayatın gayesi 

Modern hayat, fıtrata saldırarak 
insanoğlunun düşünce ve davranışlarını 

kontrol altına alıp, inançsız, ilkesiz, 
egoist ve hazcı bir akıl inşa etti. 

İnsanlığın hayrına yapıcı ve faydalı iş 
yapmak, sıkıntı ve ihtiyaç sahibinin 
yanında olmak, yani “salih amel” 

işlemek unutuldu. Doymak bilmez bir 
iştahla dünya malına sarılmayı hayatın 
gayesi hâline getiren insanlık, dilinde 
savunduğu ve sahip olduğu değerlerin 

çok gerisine düştü.
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hâline getiren insanlık, dilinde savunduğu ve sa-
hip olduğu değerlerin çok gerisine düştü.

Bu salgın, yeryüzünde böbürlenerek yürü-
yen (İsrâ 37), nefsine tapan, 
kendini Yaratıcıdan müstağni 
saymaya başlayan insanın ger-
çek kudret sahibini tanıması, 
haddini bilmesi ve aczini ka-
bullenmesi için güzel bir fırsat 
oldu. İnsanoğlu bu haz ve hız 
çağının baş döndürücü orta-
mından çıkıp eve kapanarak 
kendi iç dünyasında bir seya-
hate çıkma, kendini dinleme 
fırsatı yakaladı. Dünyaya yal-
nız gelip yine yalnız döneceği-
mizi, Allah’tan başka hiçbir şe-
yin ebedi olmadığını, her şeyin 
bu dünya hayatının süsü ve eğlencesi olduğunu 
(Hadid 20) görmemizi sağladı. Yaşanan musibet 
inşallah insanoğluna, sade yaşamanın, azla yetin-
menin, temizliğe, tabiata ve çevreye değer verme-
nin ve israftan kaçınmanın kıymetini anlamasına 
vesile olmuştur!

İnsanlığın Yeniden Bir Doğuş Hikâyesi                  
Yazmaya İhtiyacı Var

Fıtrat dışı sistemler, insanlığı adalet, hakkani-
yet, sevgi ve merhamet gibi insani meziyetlerden 
yoksun bıraktı. Ruhunda var olan acımasız reka-
bet ve ahlaki zaafiyet nedeniyle adaletsizliğe, eşit-
sizliğe, sömürüye, çevrenin yok olmasına neden 
oldu. Neoliberal sistem, arkasında birçok işgal, 
zulüm, parçalanmış, iç savaşa sürüklenmiş ülke 
bırakarak artık son sınırlarına ulaşmış ve felsefi 
olarak çökmüştür. Korona sürecinde şahit oldu-
ğumuz bencillik, birbirlerinden maske çalacak 
kadar haydutlaşan modern Batı ülkeleri, sistemin 
çarpıklığını göstermektedir. İflas eden ideolojiler 
yerine, artık insanoğlu hak ve hukuku gözeten, 
dayanışma ruhunu yaşatan sistemlerin hâkim ol-
masını arzu etmektedir.

Kovid-19’dan sonra sosyal hayatın nasıl olaca-
ğını, bizi nelerin beklediğini ve insanların konu 
ile ilgili düşüncelerini araştıran Think Aloud 
Research, katılımcıların geçmişe nazaran ruha-
ni hassasiyetlerinin arttığını, belirsizliğin bitmesi 
için ruhani dünyaya sığındıklarını tespit etmiş-
tir. Avrupa’da bazı merkezlerde Müslümanlar 

ezan sesleriyle moral bulduğu için, Almanya ve 
Hollanda’da da belirli camilerde ezan okunmasına 
izin verildiğini görüyoruz. İtalya Başbakanı; “İşi-
miz gökyüzüne kaldı.” diyor. Sokakta namaz kılan 

Müslümanlara bakarak secde-
ye giden Hıristiyanlara şahit 
oluyoruz. Almanya’da Müs-
lüman gençler evden çıkama-
yan yaşlı Alman komşularının 
kapılarını çalıp, ihtiyaçlarını 
sorduğunda, durum karşısında 
şaşıran Almanlar “Onca yıldır 
ben sizi yanlış tanımışım, sizi 
hiç böyle bilmiyordum. Sizden 
özür dilerim.” diyor.

Küresel sermayenin ta-
hakkümü altında parçalanan 
ve manevi bir boşluk yaşayan 
insanlığın yeniden bir doğuş 

hikâyesi yazmaya ihtiyacı vardır. Yaşananlar ar-
tık bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu-
nu göstermektedir. Kovid-19 salgını uluslararası 
sisteme dair yoğun sorgulamalara yol açtığı gibi 
Türkiye’ye ve Müslümanlara, geleceğe dönük tez 
ve projelerinin olması için fırsat sağlıyor. Bu gidi-
şe dur diyecek, tutunacak bir dal arayan çaresiz 
insanlara adalet ve huzur getirecek fıtrat fikrine 
sahip olan İslâm’ın ve Müslümanların, salgın son-
rasında nasıl bir pozisyon alınacağı hususunda 
geniş çaplı bir gelecek projeksiyonuna ihtiyaçları 
vardır.

Nasıl Bir Dünya Kurulacağına Dair                            
Bir Öngörümüz Var mı?

Gelişmeleri, yeni bir dünya düzeninin ayak ses-
leri olarak görmemiz gerekiyor.  Mimarisi yeniden 
şekillenecek olan yeni dünyanın yapılanmasında 
Müslümanlar adına bazı şeylerin konuşulması, 
sorgulanması, irdelenmesi ve yeni baştan düzen-
lenebilmesi gerekmektedir. Siyasetiyle, ekonomi-
siyle ve sosyolojisiyle yeni bir dünya kurulurken, 
biz bu değişim ve dönüşüme bigâne kalamayız. 
İnanç ve değerler sistemi yıkılmış insanlığa, kendi 
inanç ve değerlerimizi yaşayarak gösterir ve anla-
tabilirsek geleceğin inşasında söz sahibi olabiliriz.

Yeni bir hayat tarzı arayan insanlık nereye tu-
tunacak, kime inanacak bilemez durumdadır. Can 
alıcı soru şudur; İnsanlığın geleceğini küresel güç 
odakları mı yoksa vicdan ve kul hakkı zeminli 
İslâmî değerler mi belirleyecek? Kovid-19 salgını, 
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mek, değişimin yolunu açmak için bir fırsat ola-
bilir. Eğer bir modeliniz var ise insanlığa bir alter-
natif olarak sunabilirsiniz. Bir çözümünüz yoksa 
mevcut sistem direnecek ve kendini restore ede-
rek yoluna devam edecektir. Nitekim daha önce 
öyle oldu ve kapitalizm 2008 krizi ile yaşadığı 
kısa vadedeki düşüşün ardından geçmişte kaldığı 
yerden hükümranlığına devam etti.

Şimdi de dünya yeni bir düzene evrilirken pla-
nı ve projesi olanlar öne geçecek, olmayanlar ise, 
yine bin bir karmaşa içerisinde ezildikleri sömü-
rüldükleri yeni sistemin hükümranlığına boyun 
eğeceklerdir. Salgın sonrasına şimdiden hazırlık 
yapmazsak, geleceğimizi inşa etmenin yollarını 
aramazsak virüsü üreten katiller, sistemin ayakta 
kalmasını amaçlayan tedbirlerle yine kendilerini 
kurtarıcı ilan edeceklerdir.

İnsanlığın önüne değişik senaryolar sürülmek-
tedir. Bize düşen yazılan senaryoların figüranı 
olmaktan kurtulup, yarınlar için ne gibi senar-
yoların hazırlandığını, bizleri neyin beklediğinin 
tahmin ederek vaziyet almaktır. Eğer biz hazırlıklı 
değil isek dünya bizim dahlimiz dışında şekille-
necek ve ne olacağını bilemeyeceğimiz bir dünya 
olacak. Çürüyerek çöken bu gayri insani sistemin 
altında kalmamak için eş zamanlı olarak kendi al-
ternatifimizi inşa etmek mecburiyetindeyiz. Eğer 
bu konuda hazırlıklı, fikren ve zikren yeterli akıl 
ve donamıma sahipseniz ve gerekli gayreti gösteri-
yorsanız siz hedefe götürecek yolları göstereceğini 
Rabbimiz buyurmaktadır. (Ankebût 69)

Topyekûn Bir Değişim Şart

İslâm coğrafyası kukla devletçiklerin işbirlikçi 
yöneticileriyle kontrol altına alınıp savaşlarla, zu-
lümlerle alev alev yanarken bir taraftan da Müs-
lümanların zihinleri yeniden formatlanmaktadır. 
Çünkü işgal önce zihinlerde başlar. Zihni korku-
ya esir edilen insanların bedenlerinin de esaret-
ten kurtulamayacağını bilelim. Bu nedenle önce 
zihnimizi kendi kültürümüz, kendi değerlerimiz 
ışığında arındırmamız gerekmektedir.

Yeni bir dünya inşa etmek ancak kendi kav-
ramlarımızla konuşmakla, kendi kavramlarımızla 
düşünmekle mümkün olacaktır. İnançlar, kül-
türler, medeniyetler kavramlarla yaşadıkları için 
bugün savaş kavramlar üzerinden devam edi-
yor. İlk tanımlamayı kim yaptıysa onun söylemi 

yaygınlaşır, onun zihniyeti kabul görür, toplumsal 

düzen onun imzasını taşır.

Müslümanlar olarak dilimizle savunduğumuz 

değerlerin çok gerisinde bir hayat yaşıyoruz. Bu 

milletin muhafazakâr kesiminin vermiş olduğu 

oylarla geldikleri makamdan, milletin değerlerini 

yok edecek sonuçlar doğuran “İstanbul Sözleşme-

si” gibi düzenlemeler yapılmıştır/gaflete düşül-

müştür! “Yapılan adaletsizlikler nedeniyle dinden 

soğudum.” diyen, din ile ilişkisi zedelenen, dini 

baskı kuran bir motif gören koca bir nesil ile karşı 

karşıyayız. Düşünmeyen, tartışmayı beceremeyen 

ve dolayısıyla gelişemeyen bir insan tipi ile karşı 

karşıyayız. Şahsiyetsiz, karaktersiz, mevki, ma-

kam ve maddiyata tapan sürü zihniyetli, konfor-

mist bir insan tipi yetişmektedir. Böyle bir neslin 

yetişmesine vesile olan ortamı ve şartları oluştu-

ranlar, buna göz yumanlar ne bu dünyada ne de 

ahirette bunun hesabını veremeyeceklerdir.

İnsanlığın Değer Arayışı

Bir kurtuluş yolu arayan insanlık güç ve zen-

ginliğin paylaşıldığı, adaletin hâkim olduğu siyasi 

ve ekonomik bir düzenin özlemini duyuyor. Ge-

linen noktada yozlaşmış sömürü düzenin artık 

bu şekilde ilerleyemeyeceğine ve sebep olduğu 

krizlerin ancak İslâm ile yoğrulmuş insana yakışır 

bir sistemle çözülebileceğine inanıyoruz. Geleceği 

kurmak için nasıl bir vizyonla hareket etmemiz 

gerektiğini düşünmek ve dünyanın sahibi gibi 

davranan psikopat zalim egemenlerin elinden öz-

gürlüğümüzü geri almak zorundayız.

“Önce kâr” diyen Olympus’un çocuklarının 

düzeni çöküyor “önce insan” diyen Hira’nın evlat-

larının artık yeni bir dünyaya uyanması gerekiyor. 

Üzerinde yürüdüğümüz yol vahyin çizdiği bir 

güzergâh değildir. Zaman, kendimizle yüzleşme, 

kendimize dönme ve dünyayı yöneten egemenler-

le hesaplaşma zamanıdır.

Gölgelerle savaşmayı bırakalım artık. Enkazın 

altında kalmamak için, geleceğin kapılarını ara-

layacak, geleceğe ışık tutacak çalışmalara ihtiyaç 

vardır. İki yüz yıldır özgür olmayan İslâm dünya-

sını ayağa kaldırmak, küllenmiş bir medeniyetin 

yeniden çağın efendisi olması için gayret göster-

mek boynumuzun borcudur. Ne var ki onlar ya-

pıyorlar, biz ise konuşuyoruz.
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B ütün canlı varlıklar hayat-
ta kalma ve neslini devam 

ettirme içgüdüsüne sahiptir. 
Hayatta kalmaksa, bir takım 
hayati ihtiyaçlarımızın karşı-
lanmasına bağlıdır. Bu ihti-
yaçlarımızı çevremizdeki ta-
biattan karşılarız ve her canlı 
ihtiyaçlarını temin peşinde 
koşarak “iyi şartlarda yaşa-
mak” için çaba sarf eder. İn-
sanda bu amaç dizginlenmez-
se, egoistçe bir çaba içine girer ve kendi yaşam 
ihtiyaçlarının kat kat fazlasına, hatta tüm dünya 
nimetlerine sahip olmak ister. Bu sebeple insan-
ların birbirleri üzerinde bir güç mücadelesi içinde 
oldukları görülmektedir. Maalesef insanlık tarihi 
bu hâkimiyet çatışmalarıyla doludur. Bu çatışma-
lar günümüzde de dünyayı yok edebilecek silah-
lar geliştirilerek hâlâ devam etmektedir. Dolayısıy-
la insanın insanlık karnesi kötü notlarla doludur. 
Peki, insan bu kadar kötü bir varlık mıdır?

Bilişsel - varoluşçu - hümanistler insanın, 
Freud’un anlayışındaki gibi insan kötümser, dü-
şük vasıflarda değil; çok iyimser, gelişmeye açık, 
üstün vasıflara sahip olduğunu savunurlar. Hü-
manist psikologlardan Maslow, insan tanımında 
aslında şu gerçeği vurgulamaktadır; insan, iyi ve 
kötüyü ayırt edecek şekilde sorgulayıcı olarak 
yaratılmıştır. İnsan yanlış davranıştan ve kötü-
den kaçınıp, kendisi için iyi olana, gerçek olana 
yönelip, onu kavrayabilme yeteneğine sahip ya-
ratılmıştır. Ancak, “Bu vasıflar insanda doğuştan 

vardır ve insana insanlık öğ-
retilmez” derler. Yine biliş-
sel-varoluşçu-hümanist psi-
kologlara göre, “İnsan özgür 
bırakılmalı, ona müdahale et-
memelidir. Zira o kendisi için 
en iyi olanı bulur.” derler. İyi 
de on bin yıldan beri devam 
eden bu kavga niye ki? İnsan 
neden hâlâ “kendisi için en 
iyi” olanı bulamadı? Bir yer-
de bir yanlışlık olmalı. Kim 

haklı?
Bir defa, “insana insanlık öğretilmez” ifadesine 

katılmak mümkün değildir. Bu çok eksik bir an-
layıştır ve hümanistlerin en büyük yanılgılarıdır. 
Hâl böyle ise bu kadar uzun eğitim hayatı niye 
ki? Bu adamlar insanın iyi yanı olduğu gibi bir de 
kötü yanı olan “nefsi”nin olduğunu göz ardı et-
mektedirler. İnsan doğuşta tertemiz bir kâğıt gibi-
dir. Ona ne yazarsan o olur. Bunun da gerek ailede 
gerekse okullarda ancak eğitimle mümkün olacağı 
bir gerçektir. Bu gerçeği görmezden gelerek, insanı 
homoekonomikus olarak gören bir medeniyette in-
san özgür bırakılmalı o doğru olanı bulur demek, 
insana yapılabilecek en büyük kötülüktür. Böyle 
bir ortamda, başıboş bırakılan insanların çoğu-
nun kendisi-egosunu tatmin peşinde koşturuldu-
ğu ortada.

İnsanlık tarihinde bunca çatışmaya baktığı-
mızda Freud daha haklı gibi görünmektedir. An-
cak bunun insanın fıtratından geldiğini söylemek 
Freud’un yanılgısıdır. Evet, insanın fabrika ayarları 

Eğer insan başıboş bırakılırsa, her insan yetiştiği ortamda kazandığı değerler 
üzerinden kendini gerçekleştirir. Bu yüzden insana anlamlı bir hayat için 
gereken insani değerler, her insana öğretilmeli ve hedefe çok ufak bir azınlık 
yerine tüm insanlar yönlendirilmelidir. Yani insana, insanlık öğretilmelidir.

İ lhan AKKURT

Sorgulamak, 
Yabancılaşmak ve Anlamsızlık



48

 Umran • Temmuz-Ağustos 2020

D O S Y A
D

O
S

YA
K

O
R

O
N

A 
SO

N
R

AS
I D

Ü
N

YA
 A

H
VÂ

Lİ
  SORGULAMAK, YABANCILAŞMAK VE ANLAMSIZLIK

iyiye, güzele, doğruya açıktır ama insan yetiştiği 
çevreden çok büyük ölçüde etkilenir ve bu ayarla-
rından saptırılabilinir. Tekrar bu ayarlara dönmesi 
her insan için kolay olmaz. Fıtri ayarlarına tek-
rar geri dönmesi, şahsi çabasıyla yaşadığı ortamı 
sorgulamasına bağlıdır. İnsanın en önemli insan 
olma özelliği, “sorgulama”dır. Hayvanlar sorgula-
yamaz, hayvanla insan arasında asıl fark budur. 
Sorgulayıp bilgi sahibi olmak ve gerçeğe ulaşmak. 
Günümüzde bin bir manipülasyonlarla dolu bir 
ortamda insan “dilediğini bile dileyemeyecek” bir 
baskı-yönlendirme altındadır. 
Her konuda doğru bir bilgi 
sahibi olup gerçeği öğrenmek 
mümkün değildir. Çünkü bilgi 
kaynakları birtakım derin güç-
lerin kontrolü altındadır.

Sorgulamak Özgürlüktür, 
İnsanlıktır

İnsana verilmiş gelişmiş be-
yin sayesinde insan sorgular, 
sorgulamaksa kurulu düzene 
bir baş kaldırı, isyan ve özgür-
lüğe giden yoldur. Anlamsızca 
körü körüne itaati ve bağlan-
mayı reddetmektir. Sorgula-
mak bilgiyi, gerçeği ve doğruyu 
aramaktır. Hani şu bizi özgür 
kılacak olan gerçeği. Bu araş-
tırma ve sorgulama hayatın 
bütününü kapsar. Sorgulamak, 
Sokrates’in ve Franklin’in de-
diği gibi gerçekte insanlığını 
kanıtlamaktır. Hayatın gerçek 
anlamını bulmaktır. Bu iş tek 
yönlü değildir ve insan sorgu-
layarak sonunda doğru ve yanlış olanı anlar ve bir 
idealin peşine düşüp, onu gerçekleştirerek ken-
dini topluma kanıtlar. Bu çaba insanlara önder 
olup toplumu değiştirmeye kadar gidebilir. “Söz 
ola kese başı, söz ola kese savaşı” sözünü Koca 
Yunus’a bu sorgulaması söyletmiştir. Ancak bu iş 
çok az bir insanın yapacağı bir eylemdir. İnsan-
ların çoğu kurulu düzene uyup, sorgulamadan 
çıkarları istikametinde hayatını sürdürür. Sorgu-
lamak da biraz yürek ister. Sorgulayıp ta başına iş 
alacak kahramanlar çok azdır.

Kapitalist anlayıştaki çağdaş uygarlıkta ol-
duğu gibi başıboş bırakılan ve insani değerler 
için eğitilmeyen kişi, tüketim ve zevklerinin 

körüklenmesiyle hayvani içgüdülerinin-hazları-
nın tesirinde, sadece kendi ihtiyaçlarını düşünme-
den başka yapabileceği şey yoktur. Sorgulamayan 
insan çağdaş uygarlığın kendisine sunduğu fado-
fiesta-futbol üçgeninde hayatını nefsi zevkleri-
ni tatminine harcar. İnsanoğlu kendisine verilen 
eğitim, öğretim ve toplumsal kültür şekline göre 
insan, anlamlı bir hedefe varmakta olumlu veya 
olumsuz etkilenmektedir. Kötü olan şey ve dav-
ranış, özellikle toplum hayatında her insan için 
kötüdür. Ancak kötüler iyi, iyiler kötü sunulunca, 

iyiyi bulma her insan için ayni 
kolaylıkta olmuyor.

İçindeki bu mükemmellik 
arayışı sonunda bazı insanlar, 
kötü bir ortamda yetişse de 
sorgulamayla zamanla iyi olanı 
bulur ve ona teslim olur. İşte 
insanların bir kısmı, fıtratı ge-
reği müspet akılla, önceleri çok 
daha vahşice olan toplumsal 
ilişkileri sorgulayarak, bugün 
iyi bir hayat için birçok ortak 
iyi şeyler keşfedebilmiştir. Sor-
gulayan insan, zamanının yan-
lış propaganda ve yönlendirme-
lerinin esaretinden kurtularak, 
onları kritik edendir. Bu se-
viye her insan için rastgele ve 
tek başına ulaşılacak bir nokta 
değildir. “Sorgulamak, kurulu 
düzene bir başkaldırıdır, cesa-
ret ister.” demiştik. Bu yüzden 
her başkaldıran özgürlükten 
söz eder. Sorgulamak için öz-
gür bir ortam gerekir ve sorgu-
ladıkça insan esaretten özgür-

lüğe doğru bir yol alır. Bu yüzden aynı zamanda 
sorgulamak, özgürce yeniden doğmaktır. Uydu 
ve uşak insanlar sorgulayamaz. Bunu bilen derin 
güçler günümüzde insanı görünen prangalardan 
ve duvarlardan ziyade, egosunun hazlarından 
kendilerine bağımlı kılmışlardır. Onlara göre insa-
nı düşünmeden uzak tutacak, meşgul edecek bir 
şeyler gerek. Onlar için internet ortamı bu iş için 
bulunmaz bir nimettir. Bedava filmler, yarışmalar, 
facebook, twitter gibi her insana ulaşan kanallarla 
insanoğlu kontrol altına alınmaktadır. Eğer insan 
başıboş bırakılırsa, her insan yetiştiği ortamda ka-
zandığı değerler üzerinden kendini gerçekleştirir. 
Bu yüzden insana anlamlı bir hayat için gereken 

Kaliforniya 
sendromunun ayırt edici 
özellikleri, eğlencenin, 

bedensel hazların, 
para kazanmanın 

ve harcamanın yani 
hedonizmin hayatı 

temel felsefesi olarak 
algılandığı, insanların 
doymak bilmez hazları 

için üretirken ve 
tüketirken eğlenceden 

eğlenceye koşturulduğu, 
her defasında tüketimin 

ve eğlencenin 
dozunu artırıp şeklini 

değiştirdiği israfa 
dayalı anlayış şeklinde 

sıralanabilir.
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insani değerler, her insana öğretilmeli ve hedefe 
çok ufak bir azınlık yerine tüm insanlar yönlen-
dirilmelidir. Yani insana, insanlık öğretilmelidir. 
Bir insanın hayat mücadelesinde başarılı ve iyi bir 
insan olabilmesi için sadece teknik bilgilere değil, 
evrensel değerler olan kâmil insan olma bilgilerini 
de öğrenmeye ihtiyacı vardır. “İnsana müdahale 
etmeyin! O mükemmel yaratılmıştır ve iyi olanı 
bulur.” demekle, istenilen sonuca ulaşmak çok 
zaman alacak güç bir iştir. “İnsanı özgür bırak o 
doğru yolu bulur.” anlayışı bağımlı bir özgürlük 
saplantısıdır ve kapitalizmin asıl amacı olan “fay-
da” ve “haz” kültürüyle yetişen insanların çoğu-
nun, egonun istikametinden çıkıp, doğruya yö-
nelmesi çok zordur. Ancak bunu ufak bir azınlık 
gerçekleştirebilir ve Maslow’un kendini gerçekleş-
tirdiğini iddia ettiği küçük azınlık işte bunlardır. 
Bu yüzden bütün insanlığa genellenemez.

İnsan için esas olan, insanî olanı sorgulamaktır. 
Ancak sorgulayan insan kendisi için doğru bir ha-
yat ideali seçebilir. Yoksa rüzgârın önünde yaprak 
misali kapitalist kültürün enjekte ettiği hayvani 
içgüdülerinin-egosunun dürtüleri peşinde koşar. 
Tabi ki, insan bir yandan hayatiyetini sürdürmek 
için gereken ihtiyaçlarını temin için koşuşturur-
ken, bir yanda da ortaya koyduğu kimliği, sahip 
olduğu insani değerler veya maddi gücüyle top-
lumda kendini kanıtlamaya çalışır. Bu, bir ömür 
boyu sürer ve insan iyi-kötü bir iz bırakarak bu 
dünyadan göçüp gider. Hayatın gerçeği çoğunlu-
ğa göre maddi güç sahibi olmak, bazılarına göre 
insanlık için iyi bir insan olarak, “iyi bir dünya 
kurmak” idealine katkı sağlamak, yani insanlık 
için bir şeyler geliştirmektir. Bu durumda birinci 
gruptakiler “yemek için yaşar” (ihtiyaçlar-maddi 
güç peşinde koşarlar), ikinci gruptakiler “yaşamak 
için yer.” Maddi ihtiyaçlar insani faaliyet yapabil-
mek için hayatta kalma aracıdır. Yani hayatın asıl 
gayesi, maddi ihtiyaç peşinde veya ihtiyaçtan öte 
şeyler peşinde koşmak değildir. Bu faaliyetler ha-
yatta kalabilmek için gerekli ihtiyaçları temin için-
dir. Pekâlâ, hayati ihtiyaçları temin ettin ve maddi 
sorunlarını çözdün, bunu hayvan da yapıyor. İn-
san olarak bu hayata ve insanlığa bir katkın olma-
yacak mı? Hayatımızı bu maddi zevklerin peşinde 
mi tüketeceğiz. Ömrümüzü birilerinin ürettiği 
şeyleri tüketerek, onlara para pompalamakla mı 
geçecek? İşte kapitalizmin en çok korktuğu soru 
budur!

Yabancılaşma ya da Anlamsızlık

Sorgulamak sadece insanlar arasındaki çatış-
maları bitirmez. İnsanın içine düşürüldüğü gir-
dapları da çözmeye yarar. Bu durum, zengin fakir 
herkesin sorunudur. Sabah kalk, işe git, bütün 
gün çalış, eve dön, imkânın varsa akşam zevk sefa 
ara, ertesi gün yine aynı monoton hayatı robot 
gibi tekrarla. Ne anlamı var böyle hedefsiz yaşa-
manın? İnsan hayvan gibi içgüdü komutlarıyla 
hareket eden bir varlık değildir. Bir eli yağda bir 
eli balda da olsa belli bir doyumdan sonra insan, 
bütün bu koşuşturmalarını sorgulayıp, bir anlam, 
bir ulvi gaye-ideal bulamadığı takdirde geriye 
yapacak iki şeyi kalır: Ya hayata küsüp psikolo-
ğa gitmek ya da bu boş hayattan kurtulmak için 
intihar. İşte hayata küsüp hiçliğe sarılmak olan 
Kaliforniya Sendromu’nun sebebi budur. Kalifor-
niya, ABD’nin batısında Büyük Okyanus kıyısında 
yer alan en büyük eyaletidir. Dünyanın en büyük 
6. ekonomik gücüne sahip olan bu eyalet, aynı 
zamanda psikoloji ve pedagoji tarihine “Kalifor-
niya sendromu” diye adlandırılan bir hastalıkla 
ismini duyurdu. Kaliforniya sendromunun aslı 
kapitalist hayat sendromudur. Narsist ve egoist 
kişilikle insanın varılacağı son noktadır. Bir kişilik 
bozukluğu olan Kaliforniya sendromunun ayırt 
edici özellikleri, eğlencenin, bedensel hazların, 
para kazanmanın ve harcamanın yani hedonizmin 
hayatı temel felsefesi olarak algılandığı, insanların 
doymak bilmez hazları için üretirken ve tüketir-
ken eğlenceden eğlenceye koşturulduğu, her de-
fasında tüketimin ve eğlencenin dozunu artırıp 
şeklini değiştirdiği israfa dayalı anlayış şeklinde 
sıralanabilir. Hani şu hiçlikten-anlamsızlıktan do-
ğan hayata boş vermiş hippi tarzı yaşam.

Burada hayat, aynı zamanda bireyci-narsist bir 
yaşantıdan dolayı, milyonların yaşadığı metropol-
lerde beş yıldızlı malikânelerin içinde insanlardan 
kendini tecrit etmiş bir mahkûm gibi yapayalnız 
yaşamaktır. Bunun neresi özgürlüktür ki? Zaten 
işi, aşı, elektriği, suyu, gazı, evi, barkı bir yerlere 
bağımlı olan bir insan nasıl özgür olur ki? Tıpkı 
sanal ortamdaki dostların gibi, her şeyin var ama 
hiçbir şeyin yok. Bu sorgulanma sonucunda çok 
az insan kendisi için bir anlamlı hayat anlayışına 
varabilir. Bu gerçeğin üzerinde duran varoluşçu-
hümanist psikologlar bu konuya kafa yormakta-
dır. Bunlara göre modern insanı psikoterapiste 
yönelten birincil problem “yaşamın anlamı ve 
amacı nedir?” sorusundan kaynaklanan kaygılar 
ve arayışlardır. Kendini Arayan İnsan kitabının 
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yazarı olan varoluşçu-hümanist psikologlardan 
Rollo May bu konuda şöyle der:

“Kendi klinik deneylerime ve meslektaşlarımın 
gözlemlerine dayanarak yirminci yüzyılın orta-
sında bireyin esas probleminin ‘boşluk’ olduğunu 
söylemek size şaşırtıcı gelebilir. Acı veren bir güç-
süzlük duygusuyla karışık oradan oraya atılmışlık 
fikrine esir düşüyorlar. Çünkü kendilerini anlam-
sız bir boşlukta hissediyorlar.”1

May, bunun sebebini şöyle açıklıyor: “Top-
lumsal değer yargılarının çöküşü, insan olmanın 
onurunun unutulmuş olması, insanın doğa ile 
uyumunun bozulup çevresine yabancılaşması ve 
bireyin değerine olan inancının kayboluşudur.” 
Kapitalist dünyada her insan diğerini geçmesi ge-
ren bir yarış içindedir. Her insan, diğerinin saf dışı 
bırakması gereken rakibiyse gerçek dostluk nasıl 
kurulacak? Bu anlayış resmen insanlar arasına 
düşmanlık tohumu ekmektedir ve çatışmaları kö-
rükleyen önemli bir etkendir. Böyle bir dünyada 
insanlar yalnızdır. Bu kadar sevgiden bahsedildiği 
hâlde gerçek sevgi öldürülmüş ve insani değerler 
yok edilmiştir. Aile zaten bitirilmektedir. Bütün 
ilişkiler maddi çıkara göre yürürse insanların bir-
birlerine yabancılaşması kaçınılmazdır. Merhamet 
duygusu öldürülmüştür, “acıyan acınacak hâle 
düşer” anlayışı körüklenmektedir. İnsanlar tela-
fisi çok zor bir boşluktadır. Avusturyalı psikiyatr 
Victor E. Frankl ise varoluşsal boşluğun insana üç 
biçimde yansıdığını söyler: Depresyon, saldırgan-
lık-intihar ve madde bağımlılığı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya çapın-
da 150 milyon kişiyi etkileyen depresyon, sebep 
olduğu ekonomik ve sosyal masraf bakımından 
dördüncü büyük hastalık durumundadır. Bu in-
sanların büyük çoğunluğu da gelişmiş kapitalist 
ülkelerin insanlarıdır ve insan hayatında yarattı-
ğı tahribat birçok hastalıktan daha fazladır. Dep-
resyondaki insanların %15-20’si hastalığın etki-
sinden kurtulamayıp intihara başvuruyor ya da 
uyuşturucu bağımlılığına yöneliyor. Victor Frankl 
geliştirdiği “Logoterapi” adlı yönteminde, “fayda-
cı felsefe-psikoloji”sinin aksine, “İnsanın temel 
uğraşısı haz almak ya da acıdan kaçınmak değil, 
yaşamında bir anlam bulmaktır.” der ve “insanın 
var oluşunun özünü” bizim gibi sorumluluğa bağ-
lar. “Kişi hizmet edeceği bir davaya ya da seve-
ceği bir insana kendini adayarak ne kadar ken-
dini unutursa, o kadar çok insan olur ve kendini 

1 Aktaran Bayzan Ali Rıza, Sufi ile Terapist, Etkileşim Yayınları, 
İstanbul, 2013, s.241.

gerçekleştirir.” der. Bu yüzden artık psikologlar 
hayatı anlamsız bulan ve mutluluk arayan insanla-
ra insani yardım vakıflarında çalışmayı önermek-
tedir. Frankl da bu konuda fedakâr insanı üstün 
tutar.2

Frankl, insanın anlamı kaybettiğinde ruh sağ-
lığını da kaybeder, ruh sağlığı ancak hayata bir 
anlamla tutunarak korunabileceğini savunur. Yani 
“İnsan bir gün gelir hayatı sorgular.” demek ister. 
Gerçeği yakalayacak sorgulama budur işte. İşte 
özgürlük bu soruların cevabını bulmaktan geçer. 
Bütün bunlar, açıklamaya çalıştığımız insanın 
yaradılış gayesini doğrulamış oluyor. İşte şim-
di “insan olmanın” hayvan olmaktan farkı olan 
büyük sorumluluğuna geldik. İnsan için iki ana 
yol vardır: Birincisi maddi değerler, yani “fayda” 
peşinden koşmak. Diğeri insani değerler yani bir 
“ideal” peşinden koşmak. Ancak anlamlı bir ideali 
gerçekleştirmek insanı gerçek mutluluğa ulaştırır. 
İnsanın bir eli yağda bir eli balda da olsa bir müd-
det sonra bunlardan da bıkılıyor. Aynı şeylerden 
insan haz alamaz oluyor. Bunun üzerine ya yeni 
hazlar aramayı çıkıp LBGT eylemcisi gibi daha 
önce anormal sayılan şeyleri test ediyor ya da asıl 
hazzın insanlığa fayda verecek bir idealin olduğu-
nu anlayıp daha ciddi uğraşlara yöneliyor. İnsan 
yetiştiği ortama göre, bu iki uç arasında bir yer-
dedir. İnsani değerlerden uzak yetişen ve madde-
nin-egonun eline düşmüş bir insan da, gün gelir, 
insan olmanın gereği olarak hayatı sorgular. Ha-
yatta ihtiyacından çok çok fazla şeylere sahip ol-
duğu hâlde, hâlâ maddi varlık peşinde koşmanın 
anlamsız olduğunu görebilir ve daha anlamlı he-
defler ve idealler arar. Bulamayınca da psikoloğun 
kapısını çalar. Allah insana anlamlandırıcı ve sor-
gulayıcı bir beyin gücü vermiştir. Bu yüzden ha-
yatın sorumluluğu insana yüklenmiştir. Şu kâinat 
içindeki varlıkları ve hayatı bilip anlamlandıracak 
tek varlık insandır.

İşte maddi şeyler peşinde koşuşturmadan bi-
raz kurtulan insanı bu güç dürtmektedir. Sen ne-
sin, hayat ne, kâinat ne, nereye gidiyorsun vs.? Bu 
hayatta hangi gaye peşinde koşmalıyım? Hayat, 
ihtiyacın olmadığı hâlde, dağ gibi servet yığma pe-
şinde harcanıp, yanına hiç bir şey almadan çekip 
gitmekse bu koşuşturma niye? Sorgulayan insan 
şöyle demez mi?: “Hayat boyu ne toplarsan topla, 
ne yaparsan yap, sonunda hepsi sıfırla çarpılacak-
sa ben neden böyle yaşayıp kendimi zora sokayım 

2 http://www.logoted.org/index.php?option=com_content&view=categ
ory&id=11&Itemid=19
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?” Arkamdan hoş bir seda bırakmak varken, üç 
metrelik bez parçası için neden savaşayım. Arka-
sından çatışmaları durduracak eylemler gelir. Bu 
yüzden kapitalizmin derin güçlerinin fado-fiesta-
futbolu onu artık oyalayamaz. Bu da çatışmaların 
ana kaynağı olan derin güçlerin tekerine çomak 
sokmaktır.

İşin özü insan için nihaî sorun “hayatın gerçe-
ğini” bulmaktır. Kur’ân’da Allah birçok ayetle biz-
lere hayatı sorgulamayı-akletmeyi emretmektedir. 
Hiçbir dini metin insanı Kur’ân kadar aklı çalış-
tırıp varlığı ve hayatı sorgulamaya zorlamaz. İn-
sanın bu sorgulamalarından felsefe doğmuştur ve 
bütün ilim dalları da bu sorgulamadan-felsefeden 
türemiştir. Bu yüzden sorgulamak bilgiye, gerçeğe 
ve özgürlüğe ulaşmaktır. Bu yüzden ne kadar bilgi 
o kadar özgürlük diyoruz. İşte insanla meleklerin 
imtihan sırrı bu bilgi sahibi olabilmektir (Bakara 
30-34). Çağdaş putlardan olan maddeye-tüketime 
kul olmak akıl sahibi bir varlık için son derece al-
çaltıcı bir durumdur. İnsan maddi şeylerden çok 
yüceleri keşfedebilecek bir varlıktır. Bir şeye kul 
olup ona hizmet edecekse, hayatını onun uğru-
na tüketecekse, bu şey kendinden çok daha yüce 
bir hedef, gaye ve hakikat olmalıdır. İşte şeytanın 
manüpilasyonlarını aşacak halis-erdemli insanlar 
bunlardır (Sâd 83, Hicr 40). Geldik mi şimdi ünlü 
ateistlerden Amerikalı teorik biyolog ve dünyada 
yaşamın kökeni ile ilgilenen karmaşık sistemler 
araştırmacısı, Stuart Alan Kauffman’ın Prof. Sinan 
Cağnan’a dediği söze: “Ben ateistim, bir şeye ta-
pacak olsam şu dünyadaki canlılık küresindeki 
canlılığı var edene taparım.”

İnsanın bu zirveye ulaşıp bu sorgulamayı yapa-
bilmesine “insanın yücelişi” kendini yenilemesi ve 
yeniden doğuşudur. Ünlü filozof Sokrates boşu-
na “Gereği gibi sorgulanmayan hayatın yaşamaya 
değer olmadığını” söylemiştir ve bulduğu gerçeği 
hayatına mal oluncaya kadar da savunmuştur. Bir 
insan için dünyada her türlü maddi, hayati, sosyal 
vs. sorun bitse de, bu arayışı bitmeyecektir. İnsa-
nın fıtratı yani fabrika ayarları onu sorgulamaya 
zorlar. Günümüz insanı bu noktaya ulaşıp, bu 
sorgulamayı üç durumda yapabilmektedir. Birin-
cisi, kendisini egoist hazların esaretinden kurta-
rabildiğinde yani beynindeki prangaları kırıp ger-
çek özgürlüğe kapı araladığında, ikincisi belli bir 
doygunluğa ulaştıktan sonra egosunu hâlâ tatmin 
edemediğinde. Üçüncüsü zevkü sefasını bozan bir 
travma yaşadığında. İşte aklımız, özgürce sorgu-
layacak noktaya bu üç durumda gelebilmektedir. 

Ancak mesele, en kısa zamanda bu gerçeğe ula-
şıp, geçici hazların esaretinde boşa vakit kaybet-
memektir. Bu arayışına hangi din, fikir, ideoloji, 
düşünce ile cevap bulursa orada sorun biter. Tabii 
mesele olan gerçeği-doğru olanı-hayat için iyi ola-
nı olanı sorgulayıp bulmaktır. İşte bu sorumuzun 
doğru cevabı bizi gerçek özgürlüğe götürecektir.3

Sadece doymak bilmez maddi ihtiyaçlarının 
peşinde koşan veya zorla koşturulan, hayatta baş-
ka bir hedefi olmayan insanın sonunda varacağı 
nokta budur. Bu açıdan insanın arayışlarına cevap 
verecek tek şey “Neden varım, ne yapmalıyım ve 
nereye gidiyorum?” sorgulamalarına bulacağı an-
lamlı çözümlerdir. Maslow insanlarda psikolojik 
rahatsızlıklar oluşmasını, sıraladığı “ihtiyaçlar zin-
cirini” elde edememeye bağlar. Oysa asıl gerçek, 
her şeye sahip olsa bile bu koşuşturmayı anlamsız 
bulup, hayattan tat alamayıp, bu insanların daha 
fazla psikolojik rahatsızlıklara düştüğüdür. Ego-
sunun esiri olmuş, insani değerlerden uzak bir eli 
yağda, bir eli balda olan insanın, narsist bir yapı-
ya düşeceğinden sosyal hayatta büyük sorunlarla 
karşılaşacağı kaçınılmazdır. Allah, bu dünyada sa-
hip olunmasıyla insanın bütün dertlerini bitirecek 
bir şey yaratmamıştır. Dertleri bitirecek cennet 
hayatıdır. İnsan için, ihtiyaçların karşılanmaması 
bir sorun olduğu gibi ölçüsüzce karşılanması ise 
çok daha büyük sorun oluşturmaktadır. “Parayla 
saadet olmaz.” sözü bu olsa gerek. Zenginlerdeki 
psikolojik rahatsızlıklar, fakirlerden kat kat fazla-
dır. Fakir, yoklukta doğup yoklukta yaşadığından 
zorluklar karşısında sarsılmaz, elindekiyle yetinir 
ve “Tevekkel Allah” der geçer. Sahip olduğu mad-
di güçle insanların kendisine gıpta ettiği karizma 
peşinde koşan bir insanın, karizmasının çizilmesi-
ne tahammülü yoktur. Ayni şekilde karizma sahibi 
peşine koşturulan bir insanın bir türlü yeterli ka-
rizma sahibi olamaması da depresyonlarının ana 
sebebidir. Oysa bir lokma bir hırka sahibi olsa da 
hayatına bir anlam katabilen, kendisiyle barışık 
bir insanın ne derdi olabilir ki?

Şair ne diyor:
“Servetle biz zannederdik ki eshabı rahat eder,
Rahatla zannederdik ki dilde sükûnet artar,
Bulduk bir ehli tahkik, sorduk hakikatinden,
Dedi! Servetle gaflet, rahatla illet artar.”
Lâ Edri

3 Ne olur bu videoyu ölmeden önce bir kez izleyelim. https://www.
youtube.com/watch?v=OBAKmOv3XAs&t=28s
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G eçen Mayıs ayı son-
larında Amerika’da 

meydana gelen polis ci-
nayeti, insanlığın vicda-
nını sızlatmakla kalmadı, 
neredeyse kararttı desek, 
yeridir. İzlemişsinizdir, 
Minnesota eyaletinin 
Minneapolis kentinde 
25 Mayıs günü gerçek-
leşen olay aynen şöyle 
gelişiyor: Siyahi bir vatandaş olan George Floyd’un 
20 dolarlık bir sahte banknot kullandığı, alışveriş 
yaptığı esnaf tarafından polise ihbar ediliyor. Olay 
yerine gelen polisler Floyd’un ellerini arkadan ke-
lepçeleyip gözaltına alıyorlar. Ancak polis araba-
sına bindirilmeden önce polislerden biri onu yüz 
üstü yatırarak diziyle boynuna bastırmaya başlıyor. 
Tavrından, “Sen misin şu siyahi hâlinle sahte para 
kullanan, öyleyse merkeze gitmeden cezanı bir de 
ben vereyim!” dediği, rahatlıkla okunabiliyor. Başı 
polisin diziyle araba lastiği arasında sıkışan ve gırt-
lağı asfalta yapışan vatandaş dakikalarca bağırıyor, 
“Nefes alamıyorum!” diye inliyor, imdat diyerek 
yardım istiyor etrafındakilerden. Diğer polisler 
olayı sadece seyrediyorlar. Beş dakika boyunca ne-
fessiz bırakılan Floyd ölüm komasına giriyor. Ada-
mın öleceği anlaşılınca nihayet çağrılan ambulansla 
hastaneye götürülürken hayatını kaybediyor.

Olay çevredeki vatandaşlar tarafından telefon 
kameralarıyla kaydedilmiş. Görüntüler internetten 
izlenebiliyor. Ne diğer polisler ne çevredeki vatan-
daşlar olaya müdahale etmiyorlar. Adam çırpına 
çırpına can veriyor; olayı engellemek için ne eliyle 
ne de diliyle bir müdahale edip olayı engelleme-
ye çalışan var. Mümin bir toplum söz konusu olsa, 

İslâm Peygamberi’nin 
“İmanın en zayıf dere-
cesi” dediği bir kategori 
kalmış geride. Kalben 
tepki ve hoşnutsuzluk 
gösterenler, olayın vide-
osunu çekip internete 
yüklemişler, elimizde 
takdire şayan bir bu kalı-
yor. Hiç olmazsa cesaret 

gösterip bunu yapmışlar.
Olay o kadar vahimdi ki, İslâm Peygamberi’nin 

zayıf da olsa “iman” diye nitelendirdiği ve bize göre 
her insanın fıtratında zaten mevcut olan insanlık 
vicdanı harekete geçti ve dünya çapında büyük 
protestolara neden oldu. Sanırız, insanlık vicdanı 
resmi düzeydeki cılız kınamaların zaten caydırıcı 
olmayacağını hesaba katarak harekete geçmişti. 
Birçok dünya başkenti ırkçılık karşıtı gösterilerle 
sallandı adeta. Küresel salgın nedeniyle sokağa çık-
ma konusunda tereddütler olmasa, bu gösterilerin 
neden olduğu sarsıntılar büyük depremlere bile 
dönüşebilirdi. Özellikle Minneapolis’te üçüncü 
gününe giren protestoların şiddete ve yağmaya dö-
nüşmesi gerçekten ürkütücüydü. Bu arada dünya 
basını ve özellikle sosyal medya ortalığı kırdı ge-
çirdi. Pandeminin engel olduğu depremler sosyal 
medyada ortaya çıktı, bütün dünya günlerce Floyd 
cinayetiyle sallandı durdu.

İnsanlık vicdanı o cılız resmi protestoların asla 
başaramayacağı caydırıcılığı bir nebze olsun başar-
dı. Nihayetinde, Floyd’un polis katiline yöneltilen 
suçlama 3. derece cinayetten 2. derece cinayet suç-
lamasına yükseltildi. Diğer sorumlular daha dü-
şük derecelerde ihmal suçundan yargılanacaklar. 

Bir zamanlar ABD’nin yarı resmî siyaset bilimcileri ABD’nin küresel liderliğinin 
doğal ve tartışılmaz olduğundan dem vururlardı. Şimdi ibre tersine dönmüş 
durumda. Yeni arayışların yarı resmi sözcüsü konumundaki siyaset bilimcileri, 
ABD’nin küresel sorunlara liderlik yapamadığından dem vurmaya başladılar.

Büyük Biraderlikten 
Basit Bir Ulus Devlete Doğru ABD

Sıbğatullah KAYA
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Sonuçta yargılanacaklar ve işten el çektirilmişler, 
bu da bir şeydir.

Amerika’nın Siyahlarla İmtihanı

Amerika’da olayların kontrolden çıkacağı en-
dişesi de ayrıca kaygı vericiydi. Biz buradan hak 
ve adalet taleplerinin etkin çalışmalar yerine şid-
dette ve yıkıcılığa dönüşmesinden endişelenirken, 
Amerika’da yönetim kendi derdine düşmüştü. Bi-
zim endişemiz, “Hakkınızı hak olmayan yollarla 
tahsil etmeye kalkıştığınızda ne yazık ki o hakkı 
asla elde edemiyorsunuz, çünkü haksız olanları 
haklı duruma getiriyorsu-
nuz…” yönündeydi. ABD’li 
yetkililerin ise günü kurtar-
mak ve itibar kaybetmemeye 
çalışmaktan başka dertleri yok 
gibiydi. Bu nedenle, protes-
toları bastırmak için şiddetli 
müdahalelerin yanı sıra, so-
kağa çıkma yasağı dâhil sert 
önlemler almaktan geri dur-
madılar. Başta Minnesota eya-
leti olmak üzere birçok eyalet, 
Ulusal Muhafızlar Birliklerini 
de yanlarına alarak sokağa çık-
ma yasağı ilan ettiler.

Başkan Trump’ın çaresizliği 
daha ilginçti. Washington’da 
büyüyen protestolar Beyaz 
Saray’ı neredeyse tehdit eder 
hâle gelince Gizli Servis takvi-
ye kuvvet talep etmek zorunda 
kaldı. Bu olaylar sırasında gizli 
sığınağına götürülen Trump, 
eyalet valilerini uyararak 
“olayları bastırmakta yetersiz 
kalırsanız, Ulusal Muhafızları gönderip kontrolü 
ele alırım” şeklinde mesajlar yayınlıyordu. Bütün 
dünyanın gözü üzerindeyken, Amerika zevahiri 
kurtarmaktan başka bir şey yapmayacağını bir kez 
daha kanıtlamış oluyordu ne yazık ki!

Amerika neden bu kadar çaresiz duruma düş-
tü? Bir siyahi vatandaşın polis şiddetine kurban git-
mesi bir ülkeyi bu kadar zor duruma düşürür mü? 
İşte bu galiba, ABD’nin hem yumuşak karnı hem 
de kirli yüzü. Çünkü polis şiddetine bağlı ırkçı po-
lis cinayetleri Amerika’da ilk değil, son da olmaya-
cak. Nitekim 4 Haziran günü medyaya yansıyan bir 
haberden öğrendiğimize göre başka bir siyahi cina-
yeti daha işlendi. Habere göre, ABD’nin New York 
şehrinde cezaevinde bulunan bir siyahi mahkûm, 

hücresinde biber gazıyla müdahale edilmesi sonu-
cu yaşamını yitirdi. Resmî açıklamaya göre yıkıcı 
hâle dönüştüğü, kendisine ve etrafındakilere po-
tansiyel olarak zararlı hâle geldiği için mahkûma 
görevli personel tarafından biber gazıyla müdahale 
edilmiş.

Amerika’da siyahilere karşı duyulan nefret ve 
bunun sonucu olarak ortaya çıkan ırkçılık, ne yazık 
ki kökü eskilere uzanan bir hastalık. Amerika’daki 
siyahiler, 155 yıl öncesine kadar tarlalarda çalışan 
kölelerden ibarettiler. Ataları sömürgeci köle tacir-
leri tarafından Afrika’dan zorla zincire vurularak 

kaçırılan köleler.
Amerika’da köleliğin kal-

dırılması, sanıldığı gibi uygar 
bir devletin ve halkın kendi rı-
zasıyla uyguladığı bir erdemli 
davranış olarak kayda geçme-
di. Çünkü köleliğin kaldırıl-
ması meselesi, büyük bir iç sa-
vaşa neden oldu Amerika’da. 
Güney eyaletleri, siyahi kö-
lelerin tarlalarda köle olarak 
çalışmalarını kendileri için 
hayati bir zorunluluk olarak 
görürken; sanayileşen Kuzey 
eyaletleri, siyahiler kölelikten 
kurtulsalar, fabrikalarda çalı-
şan ucuz iş gücüne dönüşür-
ler diye düşünüyorlardı. 1861 
yılında başlayan ve devam 
ettiği birkaç yıl boyunca yüz 
binlerce askerin ölümüne ne-
den olan bu iç savaş, sonunda 
Kuzey’in galibiyetiyle sonuç-
landı. Bu galibiyet, köleliğin 
kaldırılmasıyla sonuçlanacak, 

ancak başka sorunlu sonuçlar doğuracaktı.
Zira iç savaştan Kuzeyin galip olarak çıkma-

sı, hukuki açıdan köleliği ortadan kaldırıyordu 
ama bunun ardından özgürleşen kölelerin siyasi 
ve ekonomik hayata katılımı önemli bir mesele 
hâline gelecekti. Öte yandan düne kadar köle olup 
hiçbir toplumsal statüye sahip olmayan bir siyahi-
nin, artık “beyaz adamla” eşit sayılması da önemli 
bir sorun teşkil ediyordu. Beyaz adam çareyi top-
lumsal bir segregesyon uygulamakta buldu. Seg-
regesyon, özetle ayrıştırma demektir. Bu anlamda 
Amerika neredeyse yüz yıl boyunca beyaz halkla 
siyah halkı birbirinden ayrı tuttu. 19. yüzyılın ikin-
ci yarısından 20. yüzyılın ortalarına kadar katı bir 
şekilde uygulanan segregesyon yasaları, siyahları 

Amerika’nın genlerinde 
WASP (White/Anglo-Saxon/

Protestant) kodu var. 
Kurucu babalar anayasada 

dile getirilmediği hâlde 
beyaz olmayı, Anglosakson 

ırkından gelmeyi ve 
Protestan olmayı önemli 
görevler ve toplumsal 

statüler için hep gerekli 
gördüler. Bu kodlarla 
işleyen Amerika’da 
göstermelik figürler 

dışında siyahilerin önemli 
bir toplumsal statü 

kazanmaları zaten mümkün 
değildi.
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beyazlardan ayrıştırdı. Artık mahalleleri, iş yerleri, 
otelleri, restoranları, kafeleri, toplu taşıma araçla-
rındaki mevkileri, trenlerdeki vagonları, hatta kili-
seleri bile ayrı olmak zorundaydı.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren si-
yahilere yönelik kısıtlamalar ortadan kalktı. Kanu-
ni eşitlik kâğıt üzerinde sağlandı ama beyaz ada-
mın gönlündeki üstünlük duygusu tam olarak yok 
edilemedi. Hâlâ birçok eyalette kayıtlara geçmeyen 
bir ırkçılık ve siyahi düşmanlığı dip dalga olarak 
devam ediyor.

Irkçılığın bir gelenek olarak yaşamaya devam 
ettiği eyaletlerde polis kuvvetleri de bu durumun 
devam etmesine, meydana gelen ırkçı vakaların 
asla kayıtlara geçmemesine yardımcı oldular. Polis 
kurumunun Amerika’da bu aralar yaşadığı meş-
ruiyet probleminin kaynağını anlamak için kuru-
mun tarihini ve kuruluş değerlerini biraz anlamak 
gerektiğine inanıyoruz. Amerika kıtasında kolluk 
kuvvetleri ilk kolonilerin yerleşmesiyle birlikte 
gönüllü birlikler üzerinden gerçekleşmiş ve bağım-
sızlık savasından itibaren gittikçe daha organize ve 
bürokratik formlar hâlini almıştır. İç savaş öncesi 
dönemde Güney eyaletlerinin birçoğunda polisin 
birincil amacı kaçak kölelerin toplanması, cezalan-
dırılması ve sahiplerine iade edilmesiydi. Ancak 
belki daha da önemlisi polisin varlığı kölelik siste-
minin harmoni içinde işlemesi için bir gereklilikti 
ve kurumsal olarak organize bir suç örgütü gibi bü-
tün köleler üzerinde terör estiriyordu. Köleler öz-
gürlüklerine kavuşunca, uzunca bir süre boyunca 
polis kuvvetleri segregesyona hizmet ettiler. Siya-
hilerin ancak sözüm ona layık oldukları toplumsal 
statüde kalmalarına yardımcı oldular. Amerika’da 
örtük-ırkçılığın devam ettirildiği eyaletlerde siyahi-
lerin öteki olarak kalmasının başrollerinden birini 
hâlâ polis oynamaktadır. Polisin tutumu yüzünden 
siyahi gençlerin çok kolay bir şekilde suça bulaşıp 
kriminalize oldukları Amerika’da genel-geçer bir 
kanaattir.

Amerika’da suça bulaştınız mı düzgün iş bul-
maktan tutun, seçme ve seçilmeye kadar neredeyse 
tüm ekonomik, sosyal ve siyasal haklarınızı kay-
bediyorsunuz. Bu ağır yasalar bazı eyaletlerde hâlâ 
yürürlükte ne yazık ki. Son 20 yılda bu konuda 
belli iyileştirmeler yapılmış. Dolayısıyla cezasını 
tamamlamış mahkûmların bir kısmı oy kullan-
maya başlamış. Ancak yasa eyaletten eyalete göre 
değişiyor. Güney eyaletlerinde daha sıkı kurallar 
hâlen yürürlükte. 2012 başkanlık seçimlerinde oy 
kullanma hakkına sahip olmayan 6 milyon Ame-
rikalı bulunuyordu. Kimi hâlen hapiste, kimi eski 

mahkûm 6 milyon Amerikalı oy kullanarak kendi-
sini yönetenleri belirleme eylemine katılamamıştı. 
Sanırız, ırkçı polislerin neden siyahilere bu kadar 
sert davrandıklarını net olarak açıklıyor bu durum. 
Adamı kriminalize ettiniz mi, sosyal ve siyasal tüm 
hayatını yakıyorsunuz çünkü.

Segregesyon politikalarının resmen uygulandığı 
dönemlerde siyahilere karşı ekonomik hayatta da 
ağır tecritler uygulanıyordu. Örneğin, 1930’lardan 
1960’lı yıllara kadar devam eden kredi politikaları 
yüzünden siyahi vatandaşlara yüksek riskten do-
layı kredi verilmiyordu. Düşük kredili siyahilerin 
yüksek kredili beyazlarla rekabet etmesi ve yasada 
artık eşit sayılsalar bile aynı mahallelerde oturma-
sı, aynı kalitede eğitim alması, aynı nitelikli işlere 
girmesi bu yüzden mümkün olmuyordu. 1968’den 
sonra kredi kullandırmadaki yasal eşitsizlikler gö-
rünürde ortadan kaldırıldı. Ancak bankaların kredi 
kullandırma ve subprime kriterleri ne yazık ki pra-
tikte segregasyonu devam ettirecekti.

Sonuç itibarıyla pek çoğu kötü mahallelerde ya-
şayan, nitelikli iş bulamayan, çocuklarına nitelikli 
eğitim kazandıramayan, kapsamlı sağlık sigorta-
larından mahrum, çoğu işsiz bir siyahiler ordusu 
var karşımızda. ABD Merkez Bankası FED’in 2016 
tüketici verilerine göre, siyahi bir Amerikalı aile-
nin aile serveti beyaz bir Amerikalı aileye göre on 
kat daha düşük. Beyaz bir aile ortalama 171 bin 
dolarlık bir servete sahipken, siyahi bir aile orta-
lama 17 bin dolarlık bir servete sahip. Bu tam da 
Necip Fazıl’ın “Destan şiirinde” yakındığı şey değil 
mi? “Allah’ın on pulunu bekleyedursun on kul/Bir 
kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul/Bu taksimi 
kurt yapmaz kuzulara şah olsa/Yaşasın kefenimin 
kefili karaborsa!”

Ayrıca, yoksulluk sınırının altında yaşayanların 
da %21’i siyahi, %8’i beyaz vatandaşlardan oluşu-
yor. Bırakınız yoksul olmayı, düşük gelirli olmak 
da düzgün sağlık hizmeti almayı ve kapsamlı bir 
sağlık sigortasına sahip olmayı, neredeyse imkânsız 
hâle getiriyor Amerika’da. İçinde bulunduğumuz 
küresel salgın, bizi bu acı gerçekle bir kez daha 
karşı karşıya getirdi. Amerika’da tüm nüfusun 
%13’ünü oluşturan siyahilerin Kovid-19’dan dola-
yı ölüm oranı %23.

Bütün bunlar gösteriyor ki, 21. yüzyılın ilk çey-
reğinde Amerika kendi siyahileriyle olan imtihanı-
nı bir kez daha kaybetmiş ne yazık ki.

Amerika’nın İçine Düştüğü Çaresizlik!

Amerika’nın genlerinde WASP (White/Ang-
lo-Saxon/Protestant) kodu var. Kurucu babalar 
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anayasada dile getirilmediği hâlde beyaz olmayı, 
Anglosakson ırkından gelmeyi ve Protestan olmayı 
önemli görevler ve toplumsal statüler için hep ge-
rekli gördüler. Bu kodlarla işleyen Amerika’da gös-
termelik figürler dışında siyahilerin önemli bir top-
lumsal statü kazanmaları zaten mümkün değildi. 
Bırakınız siyah olmayı, beyaz olduğu hâlde bir ABD 
başkanının Katolik olduğu için suikast sonucu öl-
dürüldüğü dünyanın malumudur. WASP kodunu 
tehlikeye atan toplumsal hareketler de hep tehli-
keli görülmüştür Amerika’da. Örneğin siyahi Müs-
lüman lider Malcolm X’in 1965’te suikast sonucu 
öldürüldüğü de hepimizin malumudur. Malcolm 
X, siyahileri atalarının gerçek dini İslâm’da birleş-
tirme kararı almıştı. Bu genel anlamda WASP’ın 
hâkimiyetine gölge düşürürdü.

Bu günlerde Amerika’nın siyahiler dışında nü-
fusu hızla artan diğer yabancılarla da başı dertte. 
Çünkü 2011 yılında ilk defa siyahi, Hispanik Latin 
ve diğer azınlıkların doğum oranı beyazların do-
ğum oranını geçmişti. Böyle giderse, 2043 yılında 
beyazların azınlık olacağı tahmin ediliyor. Trump’ın 
geçen seçimlerde “Meksika sınırına bir duvar inşa 
edip parasını Meksika’dan alacağını…” neden 
vadettiğini böylece daha iyi anlamlandırabiliriz. 
Trump gibi birisinin başkan seçilmesinden anlı-
yoruz ki, Hispaniklerin ve Latinlerin Amerika’ya 
yaptıkları yoğun göçün durdurulacağını duymak, 
beyaz adama oldukça cazip gelmiş olmalı. Ancak, 
Trump’ın iktidar yılları ne göçü ne de azınlıkların 
nüfus artışını durdurmaya yetmedi. Yani tehlike 
geçmiş değil. Bu nedenle beyaz adam dertli ve pa-
nik içinde. Beyaz adam atalarının mirasını kaybe-
deceği korkusuyla öfkeli olduğu için ırkçı nefrete 
ve yabancı düşmanlığına oldukça açık vaziyette. Bu 
da bariz bir şekilde öfke ve şiddet atmosferi doğu-
ruyor Amerika’da.

Atılmak istenen reforma dönük çabalar bu at-
mosferde kayboluyor bir süredir. Örneğin Obama 
döneminde polis şiddetini ve adil olmayan davra-
nışlarını engellemek için düşünülen bir yasa tasa-
rısı galiba bu atmosferin kurbanı oldu. Amerika’da 
yerel inisiyatiflere bırakılan reform çabaları etkin 
lobi ve sendika faaliyetlerinin direncine karşı bo-
yun eğiyor çoğu eyalette. Ülkenin her alanda ikiye 
ayrılmış siyasi yapısı da federal hükûmetin önem-
li adımlar atmasının önünü tıkıyor. Hatta polisin 
kendisini dokunulmaz hissetmesine Trump’ın bu 
ve benzeri konularda atılan her adıma çelme tak-
ması yol açıyor, şeklinde yoğun eleştiriler yapılıyor 
Amerika’da.

Amerika Büyük Birader Olmaktan Çıkıyor mu?

Amerika’nın başı sadece kendi azınlıklarıyla 
dertte değil. İşsizlik ve ekonomik açık bakımın-
dan da oldukça sıkıntılı durumda. Öncelikle bil-
diğimiz anlamda sosyal bir devlet değil; kazanma 
hırsı, teşebbüs ve bireysel rekabet ekseninde kur-
dukları düzen neredeyse çatırdıyor. Bu anlamda ne 
yapacaklarına henüz tam olarak karar verebilmiş 
değiller.

Küresel anlamda da birçok gaile var Amerika’nın 
başında. Bugün Amerika’nın küresel anlamda li-
derliği her zamankinden fazla tartışmalı bir hâl al-
mış durumda. NATO, Ortadoğu ve Asya politika-
ları ortada. Çoktan iflas etmiş bencil bir çıkarcılıkla 
hareket ediyorlar. Avrupa Birliği üyeleri dâhil, pek 
çok müttefiki ile ipler gerilmiş durumda. Bazılarıy-
la ipler kopma noktasına gelmiş. Yani dışarıda da 
işler iyi değil. Küresel liderlik yapamadığı yolunda 
ciddi eleştiriler var. Şu bir gerçek ki, Amerika’nın 
önünde önemli yol ayrımları var ve tercihleri çok 
ciddi sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

Bilindiği gibi, Amerika Soğuk Savaş sonrasında 
dünyanın global lideri olmaya soyunmuştu. Hatta 
bunun doğal ve kaçınılmaz olduğuyla ilgili ciddi 
tezler bile üretilmişti. Bunlardan ikisi tüm dünyada 
yıllarca konuşuldu. Şöyle bir hatırlayalım:

Bunların ilki Tarihin Sonu teziydi. Francis Fu-
kuyama adlı ABD’li siyaset bilimci 1989’da büyük 
ilgi toplayan bir makale yayınladı. Makalesine 
“Dünya tarihinde çok temel bir şey oldu.” diye baş-
layan Fukuyama’ya göre, SSCB ve Doğu Avrupa’da 
görülen reform hareketleri ve tüketim kültürünün 
tüm dünyaya yayılıyor olması, Batı’nın zaferini ilan 
etmekteydi. Biten yalnızca Soğuk Savaş değildi; 
bizzat tarihin kendisi de sona ermişti. Alman filo-
zofu Hegel, tarihin, ideolojik tezlerin çatışmasıyla 
oluştuğunu ve bunun da maddi dünyaya tarihsel 
olaylar biçiminde yansıdığını söylüyordu. Ancak 
Fukuyama Soğuk Savaş’ın sonunda, insanlığın 
ideolojik evriminin mükemmele ulaşmış noktası 
olan Batı’nın ekonomik ve siyasal düzeninin yani 
kapitalizm ve demokrasinin kesin olarak galip 
geldiğini ve Hegelci anlamda tarihin sona erdiğini 
iddia etti. Tarihsel olaylar elbette devam edecekti, 
ancak temel çatışma bitmişti ve dünyayı Batı libera-
lizmi yönetecekti. Yani Fukuyama’ya göre bundan 
böyle yalnızca Batılı ekonomik ve liberal sistem 
içerisinde alternatif ekonomik ve siyasal sistemler 
çıkacaktı, ama dışarıdan bir sistem çıkıp da Batı 
sistemine alternatif oluşturamayacaktı.

Medeniyetler Çatışması tezi Samuel 
Huntington’ın dünyanın gelecekteki gündeminin 
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YA ne olacağıyla ilgili bir tezdi. F. Fukuyama’nın Ta-
rihin Sonu tezine karşılık yazılmış bir tez. Bu teze 
göre gelecekte mücadelenin nedeni ideolojik veya 
ekonomik olmayacak. Mücadelenin nedeni kül-
türler olacak ve savaşlar farklı medeniyetler ara-
sında gerçekleşecek. Huntington tam olarak ne 
diyordu? İnsanlık arasındaki büyük bölünmeler 
ve hâkim mücadele kaynağı, artık kültürel olacak. 
Medeniyetlerin çatışması global politikaya hâkim 
olacak. Medeniyetler arasındaki fay hatları gele-
ceğin savaş alanlarını belirleyecek. Medeniyetler 
arasındaki mücadele, modern dünyadaki müca-
delenin evriminde nihaî safha olacak. Medeniyet 
kimliği, gelecekte gittikçe artan bir şekilde önem 
kazanacak ve dünya büyük ölçüde, belli başlı yedi 
veya sekiz medeniyet arasındaki etkileşimle şekil-
lenecek. Medeniyet başlığı altında Batı, Konfüçyüs, 
Japon, İslâm, Hint, Slav-Ortodoks, Latin Amerika 
ve muhtemelen Afrika medeniyetlerini sayabiliriz. 
Geleceğin en mühim mücadeleleri, bu medeniyet-
lerin birini diğerinden ayıran kültürel fay kırıkları 
boyunca meydana gelecektir.

Fukuyama’nın Batılı liberalizmin galibiyetiy-
le sonuçlandırdığı tarihi ve Huntington’ın kültü-
rel çatışmanın mukadder olacağı tezlerini birlikte 
okuyan ABD, geçen zaman içerisinde küresel tek 
lider olma arzusunu ne yazık ki, yeni bir Haçlı 
Savaşı’na dönüştürecekti. Huntington’ın tezinde 
emperyalizmin tüm günahları bir bakıma kültürel 
çatışmanın bir ürünü olarak temize çıkarılıyordu. 
Bu Amerika’nın hoşuna gitmiş olmalı ki, yeniden 
başlattığı Haçlı Savaşı’nı sadece İslâm dünyasına 
yönelik tutmadı; bu savaşı diğer kültürleri de kap-
sayacak şekilde genişletti. 90’lı yıllardan itibaren 
ABD’nin tüm çatışma alanlarında görünmesinin 
hikayesi budur.

ABD, bu yıllardan itibaren kontrol altına al-
mak istediği tüm ülkeleri gerekirse işgale varacak 
şekilde ele geçirmeye çalıştı. Hepimizin bildiği 
Ortadoğu’dan örnek verelim. 2001’deki 11 Eylül 
saldırılarından sonra ABD “terörizmle savaş”, “de-
mokrasi ihracı” ve “halkları özgürleştirme” gibi 
bahanelerle önce 2001’de Afganistan’ı, ardından 
2003’te Irak’ı işgal etti. ABD’nin başını çektiği Ba-
tılı ülkeler, 2010 yılı sonlarında Tunus’ta başlayan 
ve ardından neredeyse tüm Arap ülkelerine yayılan 
devrimci hareketleri askeri ve ekonomik açıdan 
desteklediler. Birçok ülkede eski diktatörlükler 
devrime uğradı. Tabi Batılıların “Arap Baharı” adını 
verdikleri bu devrimler, kendi hâline bırakılmadı. 
Halkın kendi kendini yönetmesine, kendi hür ira-
desiyle bir yönetim kurmasına müsaade edilmedi. 

Genelde Batı Liberalizminin, özelde ABD’nin kont-
rolü devam ettirilmeliydi. Bu nedenle İslâm dün-
yasına bahar hiç gelmedi. Afganistan’ın, Irak’ın, 
Yemen’in, Suriye’nin, Mısır’ın ve Libya’nın hâli or-
tada. ABD’nin başını çektiği Batı bloğunun istediği 
kontrol mümkün olmadı ve hiç de olmayacak.

Artık kimse memnun değil ABD’yle müttefik 
olmaktan ve tüm dünyada sıkı önlemler alınıyor. 
ABD’nin tüm dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri 
gücü olmaya soyunduğunu gören diğer ülkeler bu 
gücü durdurmaya yönelik farklı arayışlara girdiler. 
ABD’ye karşı başka ittifak ve iş birliği arayışları son 
zamanlarda daha da hız kazandı. Bunun en bariz 
örneği kamuoyunda “Şanghay Beşlisi” olarak bili-
nen Şanghay İş Birliği Örgütü’nün giderek güçlen-
mesi ve üye potansiyelinin giderek artması.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin eski edil-
gen müttefik rolüne razı gelmemeleri de ABD’ye 
duyulan rahatsızlığın önemli göstergeleri arasında. 
ABD’nin son zamanlarda uluslararası hukuku hiçe 
sayan politikaları, birçok ülkenin sabrını taşırmış 
durumda. Siyaseten görüşlerine katılmayanlar, son 
zamanlarda ortaya çıkan Türkiye-ABD gerilimini 
Erdoğan’ın şahsi hamlelerine bağlasalar da olay 
öyle değil aslında. ABD’nin başta İsrail politikası 
olmak üzere Ortadoğu’da attığı her adım rahatsız-
lık uyandırıyor ve bu rahatsızlıklar ABD’nin ken-
disini küresel anlamda liderlikten edecek derecede 
büyüyor. Şu bir gerçek ki, “büyük birader” artık 
neredeyse can çekişiyor.

Bir zamanlar ABD’nin yarı resmî siyaset bilim-
cileri ABD’nin küresel liderliğinin doğal ve tartışıl-
maz olduğundan dem vururlardı. Şimdi ibre ter-
sine dönmüş durumda. Yeni arayışların yarı resmi 
sözcüsü konumundaki siyaset bilimcileri, ABD’nin 
küresel sorunlara liderlik yapamadığından dem 
vurmaya başladılar. Örneğin Yuval Noah Harari, 
geçtiğimiz Mart ayında The Financial Times’da 
yayınlanan (20.03.2020) “The World After Coro-
navirüs” başlıklı makalesinde ABD’nin pandemide 
dünyaya liderlik edemediğini, koronavirüs sonrası 
dünyada sağlık teknolojisi başta olmak üzere bazı 
hususların planlama ve üretim zincirinin global 
platformlar tarafından üstlenmesi gerektiğini söy-
lüyordu. Ortak ekonomik cepheler, ortak üretim-
ler, uluslararası seyahatlerin küresel merkezlerce 
yönetilmesi teklifi, beraberinde farklı bir dünya 
doğurur. Yanına bir de ortak bir para birimi koydu-
nuz mu ABD’nin pabucunu dama attınız demektir.

Bize kızıp da üstümüze gelmeye kalkma ey 
ABD! Bu çalışmalar yapılıyor…
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Doğu Akdeniz 
üç kıtanın mer-

kezinde bulunan 
O r t a d o ğ u ’ n u n , 
Kafkasya’nın, Orta 
Asya’nın enerji kay-
naklarının Avrupa’ya 
ulaşmasını sağlayan 
aynı zamanda dün-
ya ticaretinin önemli 
bir bölümünü bün-
yesinde barındıran 
Akdeniz’in önemli bir parçasıdır. Çevresindeki 
ülkelerin bir kısmında “Arap Baharı” ile birlikte 
başlayan siyasî istikrarsızlık çok boyutlu ve aktör-
lü yapısıyla oldukça karmaşık sorunlar yumağını 
oluşturmaktadır.

Bu sorunların birincil aktörleri Kıbrıs Türk ta-
rafı ile Rum tarafıdır. Her iki tarafın yaklaşımlarını 
karşılaştırmalı şekilde ele aldığımızda aralarında 
belirgin farklar olduğu görülmektedir. Söz konusu 
farklılıklar ise tarafların kalıcı bir barışa ulaşma ka-
pasitelerine, arzu ve yeterliliklerine doğrudan etki 
etmektedir. Bu bağlamda tarafların yaklaşımlarına 
baktığımızda, Kıbrıs Rum kesimi, Türk tarafını is-
tilacı, Türk tarafının ise, Rum tarafını çözümü bal-
talayan kesim olarak nitelendirdiklerini görürüz.

Tüm bu müzakereler süresince Kıbrıs Türk ke-
simi kendi konumunu “Self-determinasyon” hakkı 
ve devlet olma iddiasına dayandırmaktadır. Rum 
kesimi ise, uluslararası hukuk ve meşru devlet sis-
temlerinin hükümranlık hakkına sahip olduğunu 
iddia etmektedir. Uzun bir geçmişe sahip Kıbrıs 

sorununa son yılların 
güncel konusu Doğu 
Akdeniz sorunu da 
eklenmiş oldu. Önce 
Doğu Akdeniz’in coğ-
rafi sınırlarına kısaca 
bakalım.

Doğu Akdeniz’in 
coğrafi sınırlarının bir 
tarafı Tunus’un Bon 
Burnu ile İtalya’nın 
Sicilya Adası’nın ba-

tıya uzanan Lilibeo Burnu hattının doğusundaki 
bölgenin tamamı Doğu Akdeniz olarak kabul edil-
mektedir.(GF)

Bu bağlamda kapsadığı ülkelere baktığımızda, 
İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Ka-
radağ, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Suriye, 
Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Libya kıyıları ile çev-
rilidir.(GF) Ancak petrol ve doğalgazın keşfedildi-
ği kısım Kıbrıs çevresinde bulunmaktadır. Bu ne-
denle Doğu Akdeniz’in jeopolitik konumu küresel 
güçlerin mücadele alanı hâline gelmiş durumdadır.

Doğu Akdeniz’in jeopolitik Önemi

Doğu Akdeniz Hint Okyanusu’nu Kuzey At-
lantik Okyanusu ile birleştiren Süveyş Kanalı’na 
sahiptir. Ortadoğu petrolünün yanı sıra dün-
ya ticaretinin çok önemli bir bölümü buradan 
geçmektedir.

Akdeniz’in en önemli stratejik adası Kıbrıs’tır. 
Çünkü Kıbrıs hem Ortadoğu’nun hem de Doğu 
Akdeniz’in kontrol edilmesinde önemli bir 

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji kaynaklarının büyüklüğü, bölgesel ve 
küresel dinamikleri yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Ekonomik 
değeri yüksek enerji kaynakların bölgede bulunması var olan ihtilafların 
artmasına ve mevcut sorunların daha da derinleşmesine yol açmaktadır.

Doğu Akdeniz ve Çevresinde Neler Oluyor?

Mehmet BEYHAN
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lokasyona sahiptir. Kıbrıs’ın jeopolitik konumu ta-
rih boyunca devamlı güç mücadelelerin ilgi odağı 
olmuştur. Kıbrıs sadece üstünlük sağlamak açısın-
dan değil aynı zamanda barış ve istikrarın sağlan-
masında da baha biçilmez bir konuma sahiptir.

Doğu Akdeniz’in jeopolitik konumunu göz 
önünde bulundurarak eğer NATO üyeleri arasın-
daki ihtilaflar barışçıl yöntemlerle çözülmezse ör-
gütün işlevselliğinin uzun vadede zayıflayacağını 
düşünüyorum. Aynı şekilde AB’li politikacılarının 
Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan açıklamaları 
kısa vadede iç politikada kendilerine oy kazandır-
sa da uzun vadede siyasi, ekonomik ve güvenlik 
açıdan aleyhlerine olacaktır. Devletlerin son 500 
yılık siyasi tarihine baktığımızda jeopolitik gerçek-
lere sırtını dönen bütün devletlerin zararlı çıktığını 
görürüz. Günümüzde de bütün hesaplar bir yerin 
jeopolitik önemi üzerinde yapılır.

Doğu Akdeniz’de Küresel Denklemler

Keşfedilen enerji kaynaklarının büyüklüğü, 
bölgesel ve küresel dinamikleri yeniden şekillen-
mesine neden olmuştur. Ekonomik değeri yüksek 
enerji kaynakların bölgede bulunması var olan ih-
tilafların artmasına ve mevcut sorunların daha da 
derinleşmesine yol açmaktadır.

Bölgede enerji tüketiminde en büyük paya sa-
hip Avrupa için alternatif bir enerji kaynağının bu-
lunması Rusya’nın Avrupa üzerindeki enerji kartı-
nın zayıflamasına neden olacaktır.

Bu bağlamda Doğu Akdeniz denkleminde Lib-
ya önemli bir mücadele alanıdır. Libya’da bulunan 
aktörlere ve amaçlarına kısaca bakacak olursak be-
nim penceremde durum şöyle görünmektedir:

Rusya; Suriye’de bulunan askeri üssüne 
Libya’yı ilave ederek Akdeniz’i paranteze almak 
istiyor. Böylece hem Akdeniz üzerindeki ticareti 
kontrol edecek hem de Batı’ya gücünü hissettire-
rek Ukrayna üzerindeki amaçlarından vazgeçirme-
yi planlıyor.

Fransa; hem Libya’daki zengin enerji kaynak-
larına gözünü dikmiş hem de Cebelitarık’tan Doğu 
Akdeniz’e kadar uzanan bir deniz hâkimiyeti kur-
mak istiyor. 2007’de Güney Kıbrıs’ta küçük bir as-
keri üs kurduğunu unutmamak lazımdır.

İtalya; eski sömürgesi olan Libya’yı Fran-
sa ve Rusya’ya kaptırmak istemiyor. Onun için 
Türkiye’nin yanında durarak pay almak istiyor. 
Doğu Akdeniz’de ise İtalya’nın Türkiye’yi mi 
Yunanistan’ı mı destekleyeceği henüz net değil.

ABD; Libya konusunda Türkiye’ye sıcak me-
saj veriyor ama perde arkasında İsrail ve BAE 
göz kırparak ikili oynadığını düşünüyorum. Aksi 
hâlde Birleşik Arap Emirlikleri Amerika’ya rağmen 
Hafter’i destekleye bilir mi? Doğu Akdeniz’de ise 
Yunan tarafını desteklemektedir. F-35 Savaş uçak-
ları bu nedenle Türkiye’ye vermediler. S-400’ler 
sadece bahaneydi.

Mısır, BAE, Suudi Arabistan, İsrail; bunların 
hepsinin amacı; hiçbir Arap ülkesinde hukukun 
üstünlüğüne dayalı, seçimle liderlerin değişebildi-
ği bir sistemin kurulmasını istemiyor. Bu nedenle 
Sarrâc için “İhvan hareketinin mensubudur.” di-
yerek Batı’dan da destek almak istiyorlar. Araplar 
kendi iktidarlarına örnek olur korkusunu yaşıyor, 
İsrail’de diktatör rejimler yerine istikrarlı rejimler 
kurulursa işgalci emellerinin sona ereceğinden en-
dişe ediyor.

Türkiye; coğrafi konumu ve askeri kapasi-
tesi Doğu Akdeniz’in en önemli ülkesidir. Batı 
Türkiye’yi, dışlamaya devam ederse, Türkiye’de 
potansiyel işbirliklerinin yollarını arayacaktır.

Doğu Akdeniz’de İş Birliği Arayışları

Türkiye’nin Libya ile yaptığı antlaşma çok 
önemli stratejik bir hamleydi. Ancak benzer bir 
antlaşmayı Lübnan’la da yapması gerekir.

Bölgedeki gelişmeler Türkiye’nin Rusya’yla da 
bir antlaşma yapma potansiyelini gündeme geti-
rebilir. AB ülkelerinin Doğu Akdeniz’deki enerji 
konusunda motive eden Rusya’ya olan enerji ba-
ğımlılığıdır. Bölgede denklem dışı bırakılmış ak-
törlerin birlikte hareket etmeleri neden olmasın?

Türkiye’nin yaklaşımı Doğu Akdeniz’de keşfe-
dilen enerji kaynaklarının araştırılması ve işletil-
mesinde hakkaniyet çerçevesinde kıyıdaş tüm ülke 
halklarının bu fırsattan istifade etmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Türkiye’nin bu erdemli tutumu 
hem kendi tarihine hem de küresel çapta devam 
eden haksızlıklara güzel bir örnektir. Türkiye diyor 
ki, “gelin tarih boyunca birçok medeniyetin doğup 
büyümesine, insanlığın bilimsel, kültürel, ekono-
mik ve siyasal gelişiminin merkezinde bulunmuş 
Akdeniz’in kıyılarını huzurun kıyıları yapalım!”

Türkiye zamanın ve mekânın ruhuna uygun 
davranarak “inşa edici bir dış siyaset” izlemektedir. 
Ancak Batı bencil davranarak Doğu Akdeniz’de 
Yunanistan’ı amaçları doğrultusunda manipüle 
etmektedir.

Hâlbuki Yunanistan küresel güçlerin çıkarla-
rını değil, Yunan halkının çıkarlarını düşünürse, 
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Türkiye’yle işbirliği yapar. 10 milyonluk nüfusuyla 
Türkiye’yi tehdit edeceğine nüfusu 100 milyona 
doğru hızla yükselen Türkiye’yle işbirliği yapması 
kendi halkı için daha doğru olurdu. Ne yazık ki, 
Yunanlı siyasetçiler de tarihten gelen negatif ön-
yargıları aşacak böyle bir ufuk göremiyoruz.

Yunanistan’ın Türkiye’ye Karşı Tutumu

Türk-Yunan ilişkileri geçen iki yüzyıla yakın 
bir zaman içerisinde hep sorunlu olmuştur. Bunun 
temel nedeni bazı Yunanlıların Türklere karşı ina-
nılmaz derecede negatif önyargılara sahip olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. En basit konularda bile 
iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginliğe yol açması 
oldukça düşündürücüdür.

Burada aklımıza: “Peki, bu sorunlar gerçekten 
çözümsüz mü?” sorusu gelmektedir. Aslında hiç-
bir sorun çözümsüz değildir. Ancak bu meseleyi 
derinlemesine incelediğimizde çözümü engelleyen 
iki faktörün rol oynadığını fark ederiz.

Bunlardan birincisi, Yunanistan’ın Türkiye’ye 
karşı aşırı derece de duyduğu korku ve güvensiz-
liktir. Bu öyle bir korku ki, Türkiye’nin en masu-
mane çözüm çağrılarına bile Yunan medyasında 
“Acaba bunun altında ne var?” şeklinde yaklaşıldı-
ğını görmekteyiz.

İkincisi, harici güçlerin Yunanistan’ın bu korku 
ve güvensizliğini manipüle edip Türkiye’ye karşı 
mütemadiyen kışkırtmasından kaynaklanmakta-
dır. Özellikle Batı Avrupa devletleri ve Yunan asıllı 
ABD’li bazı lobilerin etkili olduğunu biliyoruz.

Bir bütün olarak Akdeniz’e baktığımızda Ce-
belitarık Boğazı’ndan İskenderun Körfezi’ne kadar 
uzanan kıyı şeridinin tümü küresel güç mücadele-
sinin ilgi odağı hâline geldiğini görürüz.

Yunanistan’la birlikte hakkaniyette uygun ol-
mayan küresel güçlerin Türkiye’ye karşı tutumları-
nın ve Libya’da artan etkisinin, Doğu Akdeniz’deki 
sondaj gemilerine tepki göstermesinin üç boyutlu 
olduğunu düşünüyorum.

Bunlardan birincisi, hukukidir. Hatırlanacağı 
gibi Güney Kıbrıs ile Mısır 2003’te MEB antlaşması 
yapmış ve Türkiye buna itiraz etmişti. Türkiye’nin 
itirazları iki temele dayanmaktaydı. İlki, belirle-
nen coğrafi noktaların bir kısmının Türkiye’nin 
kıta sahanlığının içinde yer alması, diğeri, güney 
Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs’ı yasal olarak temsil edeme-
yeceğinin olmasıydı.

İkincisi, ekonomiktir. Keşfedilen enerjinin 
miktarı Avrupa’nın 500 yıllık enerji ihtiyacını kar-
şılayacak büyüklükte olduğu iddia edilmektedir. 

Devasa bir rezervin olması küresel güçlerin iştahı-

nı kabartıyor. Bu nedenle Yunanistan’ı sürekli ma-

nipüle ederek Türkiye’ye karşı kışkırtıyorlar.

Üçüncüsü, kimliklendirmeyle ilgilidir. Devlet-

ler de tıpkı bireyler gibi birbirlerini pozitif veya 

negatif olarak kimliklendirirler. Her kimlik bir 

farklılığa, her farklılık çıkarla birleştiğinde çatış-

ma riskine işaret eder. Genelde Batı özelde Yunanlı 

politikacıların Türkiye’ye karşı hırçın ve uzlaşmaz 

tutumu, Türkiye’yi negatif kimliklendirmesinden 

kaynaklanmaktadır.

Doğu Akdeniz’de sadece çıkarları çatışmıyor 

aynı zamanda Türkiye’nin adalet ve barış teme-

linde çözümden yana siyasetiyle, emperyalistlerin 

bencil ve negatif kimliklendirmesinin sömürgeci 

anlayış çatışmaktadır.

Sonuç

Enerji; dünyanın ekonomik, siyasal yapısını et-

kileyen son derece stratejik bir kaynaktır. İnsan ve 

bilginin, ürünlerin taşınması, ticari tarımın ve kit-

lesel üretim yapan sanayi faaliyetlerinin gelişmesi 

tamamen ısı ve itici güç sağlayacak enerjinin elde 

edilmesine bağlıdır.

Tarih boyunca insanoğlu, kendi sınırlı yete-

neklerini tamamlamak üzere, hayvan, rüzgâr ve su 

gücü şeklinde enerji kullanmıştır. Ancak son 200 

yıldan beri teknolojik gelişmeler, fosil yakıtları ya-

karak dünyanın depoladığı enerjiden, su gücünü 

elektriğe çevirerek daha etkili bir biçimde yarar-

lanmasını mümkün kılmıştır.

Günümüzde maden kömürü, petrol, doğalgaz 

ve benzeri kaynaklardan yararlanmaya talep o ka-

dar büyüktür ki, bunların bir gün tükeneceği en-

dişesi sık sık tartışılmakta, dolayısıyla küresel güç-

ler arasında rekabete neden olmaktadır.

Bundan yaklaşık 100 yıl önce emperyalist güç-

ler petrol nedeniyle topraklarımızı gasp etmişlerdi. 

Günümüzde ise Doğu Akdeniz’de keşfedilen do-

ğalgaz nedeniyle bu defa denizlerimizi gasp etmek 

istiyorlar. Kavganın merkezinde yine enerji yer 

almaktadır.

Doğu Akdeniz bağrında zengin enerji kay-

nakları barındırmaktadır. Çevresinde ise, küresel 

güçlerin bencil çıkarlarına alet olan Yunanistan’la, 

Türkiye’nin paylaşmaya dayalı erdemli siyaseti 

çatışmaktadır.
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İnsanı tanı(mla)ma ça-
basına dair anlatı asır-

lara baliğdir. Hakkında 
filozofların, ediplerin, 
şairlerin, âlimlerin en 
fazla mürekkep akıttığı 
mesele herhâlde insanın 
bu dünyadaki varlığının 
anlamı ve gayesi olsa ge-
rek. Bilinen insanlık tarihinin her safhasında in-
sanın nereden gelip nereye gittiği, varoluşunun 
amacının ne olduğu, potansiyeli, karakteri, zaafla-
rı vb. hususlar hakkında dile getirilen kanaatlere 
rastlamak mümkündür.1 Düşünce tarihi, insanın 
anlam arayışının tarihidir dersek herhâlde abart-
mış olmayız. Bu arayış materyalizm, pozitivizm, 
bilimcilik, hedonizm, hümanizm, sosyalizm, eg-
zistansiyalizm vb. farklı ideolojik kampların in-
şasında etkili olmuştur. Ancak tüm bu kamplar 
hakikatin sadece bir cüzüyle temas kurabilmiş 
fakat insana dair bütüncül ve kâmil bir öğretinin 
mümessili olmayı başaramamışlardır.

Modernlik, Seküler Bilgi ve Araçsal Akıl

Bilinen insanlık tarihinin yaklaşık olarak son 
üç asrı modern paradigmanın egemenliğinde şe-
killendi. Modernite, seküler bilgiyi ve araçsal aklı 
referans alarak yola koyuldu. Vahiy ve nübüvvet 
bilgisinin yerine bilimsel bilgiyi ikame etti. Hakika-
tin verili olmadığını iddia etti ve onun(hakikatin) 

1 Alexis Carrel, İnsan Denen Meçhul, çev. Refik Özdek, Timaş Yayınları, 
İstanbul,1998.

doğadan bilim yoluyla 
elde edileceğini vehmet-
ti. Matematiğin dilini 
merkezileştirdi. Evren-
deki düzeni, nizamı ve 
ölçüyü anlamanın aracı 
olan matematik, tanrıyı 
yeryüzünden kovmak 
amacıyla araçsallaştırıldı.

Mekanik insan ve evren tasavvurunun inşasın-
da matematiğin rolü hayatiydi. Mesihi bekleyen 
ve yoksulluğu övünç olarak kabul eden Hıristiyan 
toplumunu, cennetin bu dünyada inşa edilebi-
leceğine ikna eden söylem matematikten ilham 
alıyordu. Sadece bu da değil… Üç uknum teori-
sine sığınan Hıristiyan teolojisini de mağlup etti 
matematik. Kiliseye karşı verilen bağımsızlık mü-
cadelesinde matematiksel düşünme biçiminin et-
kisi yadsınamazdı. Dünyanın büyüsü bozulmuş-
tu bir kere. Büyü bozulunca dünya-ahiret ilişkisi 
de tek taraflı olarak yeniden düzenlendi. Kadim 
geleneğin canlı evren/tabiat algısı tersyüz edildi.2 
Tabiatın sırlarına ulaşmak için ona işkence etmeyi 
meşru gören hastalıklı bir akıl ortaya çıktı. Araçsal 
akıldan ve seküler bilgiden ilham alan modern bi-
lim, benzerine insanlık tarihinde daha önce rast-
lanmayan bir yıkımın ve tahribatın öncüsü oldu.

Modern bilimin rehberliğinde ihdas edilen 
sosyal ve siyasal bilimler bilgiyi tahakküm kur-
ma amacıyla araçsallaştırmayı tercih etti. Tabiat 

2 Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal, çev. Yusuf Yazar, İz Yayınları, 
İstanbul, 2001.

Post-hümanizm Avrupamerkezci insan algısını eleştiri konusu yaparken, bu 
algıyı besleyen referanslara doğrudan cephe almayı değil, bu referansların 
eril karakterini sorunsallaştırmayı yeğlemektedir. İnsanın tanrıyla 
olan bağını göz ardı etmeye devam etmektedir. Muharref Hıristiyanlık 
özelinde bütün dinleri dogmatik/ataerkil ve ilkel bağlama hapsederek 
insanın anlam arayışını tanrıdan bağımsızlaşma üzerine kurmaktadır.

Hümanizmden Post-Hümanizme 
İnsanın Durumu

Kamil ERGENÇ
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ve insan hakkında edinilen bilgiler, hakikatin bil-
lurlaşması için değil bilakis yeni tiranlıkların inşa 
edilmesi için kullanıldı/kullanılıyor. Modern tıp 
ve psikoloji aracılığıyla bedensel(anatomik) ve 
ruhsal varlığı adeta bir makine gibi incelenen in-
san, yeni iktidar odaklarının elinde oyun hamu-
runa dönüştürüldü. Başından itibaren ruh-beden, 
dünya-ahiret, fizik-metafizik, madde-mana, ka-
musal-özel gibi birbirinden bağımsız alanlar oluş-
turma amacına matuf olarak işlev gören modern 
düşünme biçimi, bu amacına büyük oranda ulaş-
mış görünmektedir.

Hayata, tarihe ve bilgiye tevhidi perspektiften 
bakmayı emreden İslâm’ın ruhuna yabancı olan 
bu düşünme biçiminin “şirk” le olan yakınlığı 
görmezden gelinemez. Tevhidin zıddı olarak şirk; 
birleştirmeyi değil ayırmayı, bütünü değil parça-
yı, külli olanı değil cüzi olanı öne çıkararak ila-
hi sınırların ihlal edilmesine yol açar. Böylece bir 
yandan toplumsal yapının kompartmanlaşmasına 
sebep olurken, diğer yandan dinin belirleyici ve 
tayin edici özelliğini tahrip ederek onu(dini) bi-
reyselliğin sınırları içine hapseder. İktisadi, içti-
mai, siyasi, hukuki vb. alanlara ilişkin temel ahla-
ki ilke ve prensip vazetme yetkisini ilahi olandan 
alıp beşeri olana verir.

Dönüşümün Mahiyeti

Hıristiyanlık içi mücadelenin sonucu olan 
modern paradigma, bir bütün olarak değerlendi-
rildiğinde, dinin belirleyici ve tayin edici olduğu 
bir dünyadan rasyonalitenin egemen olduğu bir 
dünyaya iltica edildiği görülebilir. Buradaki dinin 
muharref Hıristiyanlık olduğunu söylemek müm-
kündür. Roma’nın müstehcen, ırkçı, materyalist 
ve kapitalist dünyasına dâhil olmayı reddeden İse-
vilik, İsa’nın ölümünden birkaç asır sonra Roma 
müesses nizamının kodlarına teslim olarak tahrif 
yolunu seçti. Kamusal iddialarından sarfınazar ede-
rek kiliselerin kalın duvarları arkasına hapsoldu. 
Romalıların, pagan Grek/Yunan kültür ikliminden 
tevarüs ettikleri Zeusvari tanrı tasavvurunu miras 
aldı. Merhamet, tevazu, sadelik örnekliğiyle teba-
rüz eden İsa’nın yerini Roma kayserlerinin gaddar, 
bencil, görkemli dünyası aldı.3 Din kurumsallaştı. 
Kilise, tanrının temsilcileri olduğunu iddia eden-
lerin sığınağı olarak öne çıktı. Roma’nın pagan 
karakteri İsevi öğretiye nüfuz etti. Dindarlık adına 

3 Ali Şeriati, İnsan, çev. Şamil Öcal, Fecr Yayınevi, Ankara, 1997.

şehri terk eden ruhaniler(clericus), halkı örgütle-
yerek siyasi/politik figürler üzerinde nüfuz sahibi 
oldu. Din dili kalabalıkların dikkatini çekmek için 
ruhaniler eliyle vulgarize edildi ve İsa’nın öğretisi 
hurafe yığınına döndü. Ortaçağ olarak adlandırı-
lan dönemde kilisenin temsil ettiği skolastik çizgi, 
hem yorum tekelini elinde tuttu hem de İncil’in 
Latince dışında herhangi bir dile çevirilmesini en-
gelledi. Sanat ve edebiyat sadece Hıristiyanlığın 
propagandası için yapılabilirdi. Kilise, insanların 
günahlarını affetme yetkisini kamusal ve siyasal 
alan üzerinde mutlak anlamda denetim ve kont-
rol amacıyla kullandı. Bu yetkisinin elinden git-
mesine sebep olacak her türlü girişimi hoyratça 
bastırdı.4

Ortaçağ Avrupa’sı bu karanlık süreçten çıkış 
için, Grek/Yunan kültür iklimine dönmeyi ter-
cih etti. 1492’de hem Müslümanlardan hem de 
Yahudilerden arındırdığı kıtada Batılı bir Hıristi-
yanlık icat etmek için canla başla mücadele etti 
ve bunu başardı. Artık Kudüs değil Roma vardı. 
İsa ve Meryem Batılı formda tasavvur edilmeye 
başlandı. Doğulu kökenlerinden arınmak için 
Kudüs’e sırtını çevirdi Hıristiyan Avrupa. Endülüs 
Medeniyetinin ilmi entelektüel mirasını Toledo 
(Tuleytula) ve Sicilya üzerinden inceleme fırsatı 
buldu. Bu incelemeler ona Yunanlı kökleriyle ir-
tibat kurma imkânı verdi. Hümanizm böyle bir 
sürecin neticesinde ortaya çıktı. İnsanın asaletine 
inanmayı öğütlüyordu ve O’nun tanrıların gaza-
bından ve kıskançlığından kurtulması gerektiğine 
işaret ediyordu. Hümanizmin şekillenmesinde 
Sofist düşünce geleneğinin etkisi büyüktü. İnsanı 
her şeyin ölçüsü olarak kabul eden Sofistleri, an-
tikçağın postmodern düşünürleri olarak görmek 
mümkün. Yunan/Grek kültürünün tanrılarla in-
sanları kavgalı gösteren mitolojik perspektifi, Hü-
manizmde de belirgin olacaktır. Tanrıların pran-
galarından/zincirlerinden kurtulmak için verilen 
mücadele ve akabinde gelen özgürlük, Ortaçağ 
Hıristiyanlığı için oldukça cazipti.

Hümanizmin Yükselişi

Prometeus algısından beslenen hümanizm bir 
yandan muhatabını dinin sınırlarından kurtulma-
ya zorlarken diğer yandan sanat/edebiyat alanla-
rında da insanı ve onun özelliklerini öne çıkaran 

4 Aliya İzzetbegoviç, Doğu-Batı Arasında İslam, çev. Salih Şaban, Yarın 
Yayıncılık, İstanbul, 2011.
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yeni bir ekolün gelişmesine sebep oldu. Öncesin-
de sadece Hıristiyanlığın kutsal figürleriyle sınırlı 
olan sanat/edebiyat hayatı, şimdi tanrısal olmayan 
insanın bedensel ve duygusal özelliklerini öne 
çıkarıyordu. Yunan düşün dünyasında oldukça 
önemli olan bedeni hazlar, Ortaçağ’ın haz karşıtı 
dünyasında iştahla sahiplenildi. Vaaz ve ilahilerin 
yerini zevk/şehvet/güzellik/aşk/komedi gibi insa-
na ait lezzetler almaya başladı. Artık hayatın her 
alanında dinin etkisi azalmaya başlıyor ve seküler 
hayat tarzı ve dünya görüşü kendisine ifade zemi-
ni buluyordu. Hümanizmin bu yükseliş trendi in-
sanın asaletine kavuştuğu algısının güçlenmesine 
de yardım etti. Alametifarikası öfke, kin ve gazap 
olan muharref Hıristiyanlığın Zeusvari tanrısın-
dan bizar olmuş toplumlar, hızla pagan Yunan/
Grek kültürüne intibak etti. Artık yeni bir insan 
tipi vardır karşımızda. Tanrıyla savaşmış ve onu 
mağlup etmiş bu yeni insanın en önemli özelliği 
Protestan ve burjuva olmasıdır. Kendisini dünya-
nın merkezi olarak görmektedir. Bilimsel bilginin 
kilise karşısında sağladığı galibiyete şahit olduğu 
için bütün yatırımını bu alana teksif etmektedir. 
Tanrının temsilcisi olduğunu iddia edenleri ka-
musal alanın dışına itmiştir. Yeni bir dünya kur-
muş ve bu dünyayı da modern bilimin ilke ve 
prensiplerine göre tasarlanmıştır. Maddi zenginli-
ğe adeta tapmaktadır. Kapitalizm bu perspektiften 
ilham alacaktır. Muharref Hıristiyanlığın Katolik 
ümmetçiliği yerine ulus-devleti, cemaatin yerine 
toplumu, müminin yerine bireyi, papazın yerine 
bilim adamını, vaizlerin yerine gazetecileri, kili-
senin yerine üniversiteyi, dinin yerine de ideolo-
jiyi koymuştur. Irk, parti, lonca, kavim, aile ve en 
önemlisi de din bağlarından kurtulmuştur. Kendi 
kendisinin tanrısıdır artık. Osmanlıcada hüma-
nizm için kullanılan terkibin “beşeriyete ibadet” 
olması manidardır.5

Felsefe literatürünün hümanizm tanımı yuka-
rıda işaret etmeye çalıştığımız tarihsel arkaplana 
ilişkin önemli veriler sunar. Ahmet Cevizci’deki 
tanım şöyledir: “İnsanı, değerlerin yegâne kaynağı 
olarak gören anlayış… Bununla birlikte hümaniz-
min ilk anlamı eğitimde insanı insan yaptığına, 
onu gerçekten ve pozitif bir anlam içinde şekillen-
dirdiğine inanılan klasik dil, şiir, tarih ve felsefe 
benzeri disiplinlere yapılan vurgudan meydana 
gelir. O özellikle Rönesans döneminde öğrencileri 

5 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi(Kavramlar ve Akımlar), 
Remzi Kitabevi, İstanbul.

şekillendirmek amacı doğrultusunda edebiyatı, 
beşeri bilimleri kullanan eğitim yaklaşımını ifade 
eder. Hümanizm doğası gereği sekülerdir. Ahlakın 
temeli olarak doğaüstü olanı ve dini dogmaları 
reddedip aklı, bilimi ve adaleti benimser.”6 Or-
han Hançerlioğlu’nun Felsefe Ansiklopedisi’nde 
ise hümanizm “antikçağ yapıtları üzerine çalışma, 
onları meydana çıkarma, değer ölçüsü olarak in-
sanı koyma olarak tanımlanıyor ve üçe ayrılıyor. 
Birincisi Sokrat, Protagoras gibi ilkçağ filozofları-
nın öncülüğünde şekillenen ve insanı insan etme 
amacına matuf olan eğitim merkezli hümanizm. 
İkincisi burjuva hümanizmi ki Rönesans İtalya’sın-
da ortaya çıkıp Katolik/skolastik geleneğin insanı 
rüzgarın önünde yaprak gibi gören katı/dogmatik 
anlayışına reddiye olarak doğmuş ve Aydınlanma-
ya giden yolun açılmasına imkan tanımıştır. Bunu 
yaparken de ilham aldığı yer antikçağdır. Üçüncü 
olarak ise Marksist hümanizme temas edilir. Bi-
limin desteğiyle yol alan bu hümanist çizgi insa-
nın insan olma serüvenine tarihin nesnel yasala-
rı çerçevesinde işaret eder. Amacı insanın insanı 
sömürmesine engel olmaktır. Marks’ın deyimiyle 
“insanı aşağılanmış, uşaklaşmış, hor görülmüş bir 
varlık olarak tutan tüm ilişkileri reddeder.”7

Süleyman Hayri Bolay da benzer noktalara te-
mas eder. “13. asırda başlayıp Rönesans’ta daha 
çok aydınlar arasında revaç bulan bir harekettir 
hümanizm. Ortaçağ Hıristiyanlığının skolastik 
karakterine karşı görkemli bir protesto. Antik-
çağ eserleri karşısında büyülenmiş bir aydın sınıfı 
eliyle terviç edilmiştir. Kilise karşıtlığının eşlik et-
tiği bu hayranlık seküler bilincin inşasında haya-
ti rol oynar. Amaç insanı her türlü dini tesirden 
kurtarmaktır. Bu amaç doğrultusunda hümanizm 
hem ateizmle hem de natüralizm ve materya-
lizmle işbirliği yapar. Batı’da gelişen bu hümanist 
perspektif Osmanlı modernleşmesine de etki ede-
cektir. Yurt dışı eğitimine gönderilen öğrencilerin 
büyük çoğunluğu hümanist değerlerle büyülen-
miş olarak dönecektir ülkesine. Tevfik Fikret ve 
Ziya Gökalp gibi aydınlar hümanizmi şekillendi-
ren Grek/Yunan kültür ikliminden istifade etmek 
ve hatta kendi bünyemize uydurmak gerektiğini 
söyleyecektir.8

6 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 2017.

7 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi(Kavramlar ve Akımlar), 
Remzi Kitabevi, İstanbul.

8 Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, Nobel 
Yayınları, Ankara, 2013.
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Hümanizmin Post-Hümanizme Evrimi

Tarihin seyri hakkında değerlendirme ya-
parken “post” ve “pre” öneklerine duyulan ihti-
yaç esasında lineerci çizginin meşruiyetine olan 
inancın sonucu. Bu hataya hepimiz bir şekilde 
düşüyoruz. Örneğin modern paradigmayı teşrih 
masasına yatırdığımızda, modernlik öncesi dö-
nemin kodlarına işaret etmek istediğimizde “pre-
modern”; modernlik sonrasına dair değerlendirme 
yapacağımız zaman da “post-modern” ifadesini 
kullanıyoruz. Tarihin çağlara ayrılması sonrasında 
literatüre giren “pre-historic dönem” adlandırması 
da bu yaklaşımın sonucu. İnsanlık tarihini doğru-
sal çizgi üzerinde akan olaylar silsilesi olarak de-
ğerlendiren yaklaşımın böyle bir sonuca varması 
kaçınılmaz. Bugünü dünden daha iyi ve ileride; 
geleceği de bugünden daha iyi ve daha ileride ola-
rak kodlayan lineerci tarih algısının zihinlerimiz 
üzerindeki baskısından kurtulmak gerekiyor. Bu 
bağlamda “post” ve “pre” öneklerini kullanarak 
yapılacak değerlendirmelerin ciddi analiz hatala-
rıyla malul olması kaçınılmazdır diye düşünüyo-
rum. Bu hatalara düşmemek için bilgiye, tarihe ve 
hayata tevhidi bir perspektiften bakmanın elzem 
olduğuna inanıyorum. Ayağımızı sağlam bir nok-
taya sabitlemeden yapacağımız her türlü değer-
lendirmenin konjonktürün sığ ve yapay doğasına 
mahkûm olacağını görmezden gelemeyiz.

Hümanizm geleneğinin post-hümanizme evri-
len şekline işaret ederken aslında sadece tarihsel 
bir sürekliliğe değil aynı zamanda her iki ideolo-
jik yaklaşımın da insanın anlam arayışının sonucu 
olduğunu söylemek mümkün. “Post” önekinin 
eklendiği sözcüğe kazandırdığı meşruiyet dikkate 
alınırsa, post-hümanizm dendiğinde aslında hü-
manist geleneğin bize bıraktığı mirası kabul etmek 
gerekiyor(muş) gibi bir algıyla karşılaşabiliriz. 
Nasıl ki post-modernlik dediğimizde modernliği; 
post-Kemalizm dediğimizde ise Kemalizm’i mer-
keze alarak bir değerlendirme yapmak zorunda 
kalıyorsak, post-hümanizm dediğimizde de hü-
manizme bir tür meşruiyet kazandırmış oluyo-
ruz. Bu noktada ben, insanın anlam arayışında 
yeni bir evreyi temsil ediyormuş gibi görünen 
post-hümanizmin de, tıpkı hümanizmin kendi-
si gibi, insana hadsizliği/hudutsuzluğu veya aziz 
Kur’an’ın ifadeleriyle söyleyecek olursak tuğyanı 
ve müstekbirliği önerdiğini söyleyebilirim. Bili-
min geldiği nokta itibariyle hümanist geleneğin 

asil/saygın ve özne (erkek) insanının iktidarının 

yerinden edildiğini savlayan post-hümanist çizgi, 

özellikle feminist havzalar tarafından iştahla sa-

hipleniliyor. Antikçağ Yunan/Grek geleneğinden 

esinlenen hümanizmin içkin olduğu “eril” dil, 

uzun zamandır feminist toplulukları rahatsız edi-

yordu zaten.

Hümanizm her ne kadar Katolik geleneğin 

dogmatik ve edilgenleştirici doğasıyla yüzleşmiş-

se de, Roma üzerinden Hıristiyanlığa nüfuz eden 

ataerkil Yunan/Grek kültürünün eril dilini olduğu 

gibi miras almıştı. Bu miras öylesine etkiliydi ki, 

tepki olarak feminizmi doğurdu. Dolayısıyla femi-

nist çizgi, sadece kadının kamusal görünürlüğü-

nün erkekle eşit koşullarda olmasını savunmakla 

kalmamış, aynı zamanda muharref Hıristiyanlığın 

Yunan/Grek kültüründen miras aldığı ve modern 

dönemde de taşımaktan gocunmadığı ataerkil 

söylemin mağlup edilmesini de amaç edinmiştir. 

Bu bağlamda Post-hümanizm, dinden ve gelenek-

ten ve hatta modern paradigmadan ilham alan in-

san tasavvurunu( yani hümanizmi) revize ederek 

yola devam etme niyetindedir. Yani bütünüyle hü-

manist perspektifi ret söz konusu değildir. Hüma-

nizmin tanrıyla kavga ederek özgürleşen insan ta-

savvuru yine caridir. Dinden ilham alan her türlü 

yaklaşım (yine) merduttur. Dogmaların yerine bi-

limin aydınlığı tercih edilmeye devam etmektedir. 

Sanat ve edebiyatta insana dair lezzetlerin (ama bu 

sefer kadın merkezli olarak) gündemleştirilmesi 

aynen sürdürülmektedir. Modern paradigmanın 

sınırları belli ve katı kuralları artık esnetilmiştir. 

Marks’ın “Katı olan her şey buharlaşıyor.” sözün-

de karşılık bulan ideolojik aidiyetler ve sınırlar 

ortadan kalkmıştır. Bu sınırsızlık hâli hem gele-

neğin hem de modernitenin kabul ettiği erillik ve 

dişillik rollerini de yerinden etmiştir. Kesinlik ve 

mutlaklık söz konusu olmadığı için ahlaki sınırlar 

adı altında yapılan öneriler, şayet dinden esinleni-

yorsa kabule şayan değildir. Özgürlük, “Dilediği-

mi yapmaktan beni kimse alıkoyamaz.” klişesiyle 

ifade edilir olmuştur. Hümanizm, Hıristiyanlığın 

düşük/günahkâr olarak addettiği insan mode-

line karşı her türlü otoriteyi yıkarak var olması-

na ve insanı kendi kendisinin tanrısı yapmasına 

rağmen artık makbul değildir. Bilimin sağladığı 

imkânlar erilliğin yıkımı için fevkalade işlevsel 

görünmektedir.
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Post-Hümanizm ve Küresel Kardeşlik Ağı

Post-hümanizm küresel bir kardeşlik ağının 
peşindedir aynı zamanda ve bu yönüyle de olduk-
ça cazip görünmektedir. Hümanizmin Avrupa’ya 
özgülüğünü eleştiri konusu yapmaktadır ve bir 
anlamda Avrupamerkezci insan algısına itiraz 
etmektedir. Küreselleşme realitesinin de yardı-
mıyla “beyaz adam” mottosuna karşı sarsıcı bir 
dil kullanmaktadır. Avrupalı, beyaz ve erkek ka-
tegorisinden beslenen hümanizmin Avrupalı ol-
mayan, siyah ve kadını dışladığını bu nedenle 
de kuşatıcı olmadığını iddia etmektedir. Avrupa-
merkezci insan tasavvuruna yapılan bu itiraz ilk 
bakışta oldukça etkileyicidir. Mazlum, mağdur ve 
madun halkların ilgisini çekmeye muktedir gibi 
görünmektedir. Beyaz adamın “uygarlık misyonu” 
adı altında işlediği cürümlerin deşifre edilmesine 
imkân sağlıyor izlenimi vermektedir.

Özellikle Doğu toplumlarının yaklaşık iki 
asırdır maruz kaldığı kolonyalist dilin üstesinden 
gelmeyi vaat ediyormuş gibi bir söylemin temsil-
cisi olmaya aday görünmektedir. Fakat burada 
oldukça sinsi ve ayartıcı bir tutumun, tavrın ve 
tarzın içkin olduğunu söyleyebiliriz. Avrupamer-
kezci insan algısını eleştiri konusu yaparken, bu 
algıyı besleyen referanslara doğrudan cephe alma-
yı değil, bu referansların eril karakterini sorun-
sallaştırmayı yeğlemektedir. İnsanın tanrıyla olan 
bağını göz ardı etmeye devam etmektedir. Muhar-
ref Hıristiyanlık özelinde bütün dinleri dogma-
tik/ataerkil ve ilkel bağlama hapsederek insanın 
anlam arayışını tanrıdan bağımsızlaşma üzerine 
kurmaktadır.

Toplumların geleneksel birikimini, dinin ege-
menliği altında şekillendiği ve dinlerin de eril 
karakter merkezli söylem inşa ettikleri için red-
dedilmesi gerektiği tezini savunmaya devam et-
mektedir. Hakikatin verili değil doğada gizli oldu-
ğunu, bilim yardımıyla çekilip çıkarılacağını hatta 
doğanın denetim altına alınarak değişime zorlan-
ması gerektiği tezini işlemektedir. Avrupalı olma-
yan ulusları ilkel/arkaik ve özbilinç yoksulu olarak 
gören ve bu nedenle müdahaleyi meşrulaştıran 
kolonyalist perspektife9 muhalefet ediyormuş gibi 
görünen post-hümanizm, esasında, post-kolonyal 
dilin ve söylemin inşasında oldukça önemli bir 
rol oynamaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından 

9 Edward Said, Şarkiyatçılık, çev. Berna Ülner, Metis Yayınları, İstanbul, 
2013.

itibaren “demokrasi” ve “insan hakları” klişelerine 
yaslanarak Doğulu/Müslüman toplumlara nüfuz 
ve müdahale eden Batı aklı; 21. yüzyılda “cinsel 
özgürlükler” ve “kadın özgürlüğü” klişesini kulla-
nacaktır. Bu bağlamda post-hümanizm bulunmaz 
Hint kumaşı gibidir.

Post-Hümanizm ve Post-Kolonyalizm

Dolayısıyla post-hümanizmle post-
kolonyalizm arasında var olan ünsiyeti gözden 
ırak tutamayız. Erilliğin, türcülüğün, cinsiyetçili-
ğin, insan merkezciliğin ve Avrupamerkezciliğin 
yerilmesi, aşılması veya yapıbozuma uğratılması 
amacıyla sığınılan güvenli bir liman gibi görünen 
post-hümanizmin yeni bir sömürgecilik biçimi 
olduğunu söylemek mümkündür. Zeno-feminist 
kuramcı Laboria Cuboniks “Doğa adil değilse do-
ğayı değiştir.”10 sloganında makes bulan bu yeni 
sömürgecilik biçimi insanı ekolojik bir varlık 
olarak kodlayıp, ürettiklerinin kölesi durumuna 
düşürme arayışındadır. Doğalcılık (aslında fıtrat-
ta diyebiliriz. Özellikle feminist havzalarda fıtrat 
sözcüğüne karşı yükselen alerjinin arka planında 
Cubonicks ve benzeri kuramcıların etkisi görü-
lebilir) karşıtıdır. Çünkü doğalcılığa “teoloji” nin 
bulaştığı kanısındadır. Doğa yasalarının eril-dişil 
söyleme katkı yaptığını, dinlerin de bu yasalardan 
ilham alarak konuştuğunu iddia eder ve bu ne-
denle doğalcılığın mümkün olduğu kadar dışarı-
da tutulması gerektiğine inanır. Teknolojiyi ilerici 
cinsiyet politikalarını hayata geçirmek ve dünyayı 
yeniden düzenlemek için kullanmayı önerir. İn-
san ürünü olan makinelerin de bireyselliği olduğu 
iddiasındadır. İnsan olmayan makine ve hayvan-
lara karşı duyarlılık ve etik ilişki çağrısı yapar. 
Rasyonalizmin efdaliyetine kanidir. Kutsal ve aş-
kın olanı tanımaz. Bilimsel olarak incelenemeye-
cek ve teknolojik olarak işlenemeyecek hiçbir şey 
yoktur. Ev, gelenek tarafından içi doldurulmuş bir 
hapishane olarak görülür ve evin normları kabul 
edilemezdir.11

Halkı Müslüman olan ülkelerde post-
hümanizmin özgürlükçü söyleminin karşılık bul-
masına şaşırmalı mıyız? Bence hayır. Çünkü bu 
ülkeler gerek geleneksel kodlarında içkin İslâm’a 
muğayir unsurlarla gerekse modern/post-modern 

10 Laboria Cuboniks, Zenofemizim Bir Yabancılaşma Politikası, çev. 
Şeyda Öztürk, Cogito, 2019, sayı: 95-96.

11 Laboria Cuboniks, Zenofemizim Bir Yabancılaşma Politikası, çev. 
Şeyda Öztürk, Cogito, 2019, sayı: 95-96.
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paradigmanın seküler/kapitalist/neoliberal do-
ğasıyla İslâm’ın ilke ve prensiplerine yaslanarak 
gerçek bir yüzleşmenin mümessili olma liyakatine 
henüz sahip değiller. Bu ülkelerde ilmi/entelektüel 
bağımsızlık ve ferdiyet/şahsiyet bilinci henüz inşa 
edilemediği için, toplumlar oldukça kolay sevk 
ve idare edilebilmektedir. Özellikle genç kuşaklar 
enformasyon araçları aracılığıyla kendilerine ulaş-
tırılan “bilginin” manipülatif ve spekülatif karak-
terine dair farkındalık bilincine sahip olmadıkları 
için, kolaylıkla tesir altında kalabilmektedir.

İlmi/entelektüel bağımsızlığın olmadığı yerler-
de hamasi/popülist ve vulgarize bir dil ve söylem 
hâkim olur. Bu söylemin taşıyıcılarına da “trol” ya 
da “aparatçik” denir. Halkı Müslüman toplumla-
rın siyasi önderliğini deruhte eden figürler, büyük 
ölçüde kendi politik ikballerini teminat altına al-
manın peşindedirler. Yürüttükleri siyasal müca-
dele toplumlarını edilgenleştiren ve apolitik kılan 
bir mahiyette tezahür etmektedir. İslâm’ın siyasal 
alana ilişkin ilke ve prensipleri göz ardı edilmekte 
ve din yalnızca manevi tatmin vasıtası olarak işlev 
görmektedir. Türkiye özelinde de açıkça görülece-
ği üzere, İslâm kamusal alanın şekillendirilmesin-
de rol al(a)mamakta sadece kapitalist/neoliberal 
hayat tarzının bunaltıcı ikliminde yaşamaya mec-
bur ve mahkûm olan Müslümanları belirli aralık-
larla rahatlatan ve geçici olarak içsel huzuru temin 
eden bir pozisyona mahkûm edilmiştir. İlmi/en-
telektüel bağımsızlığa sahip kadrolarımızın azlığı 
nedeniyle kamuoyu dışarıdan gelen ideolojik tsu-
namilerden kendisini koruyamamaktadır. İslâm, 
muhafazakarlığın sığ ve yapay iklimine mahkum 
edildiği için sistemin kendisini sorgulayan ve pa-
radigma dışı mücadelenin imkanlarını zorlayan 
bir istinatgah ol(a)mamaktadır.

Üçüncü Dünyalı/Doğulu/Müslüman toplumla-
rı özgürlük, çoğulculuk, rasyonalizm, anti-erillik, 
anti-fıtratçılık, anti-devletçilik, anti-normculuk, 
anti-gelenekçilik klişeleri adı altında doğrudan 
ve dolaylı olarak sömürgeleştirip tekno-endüst-
riyel uygarlığın ultra-kapitalist ve ultra-liberal 
doğasına mahkûm ederek hem zihinsel hem de 
duygusal olarak kadavralaştıran post-hümanist 
perspektifin mağlup edilmesinin ve sömürülen 
halkların gerçek anlamda hür ve bağımsız ola-
bilmesinin yolu İslâm’ın “insan-ı kâmil” mode-
lini inşa etmekten geçiyor.12 İnsanı Allah’ın kulu 

12 Murtaza Mutahhari, İnsan-ı Kamil, Çev. Şeyhmus Okur, Akademi 
Yayınları, İstanbul,1989.

olarak konumlandıran ve bütün bir hayatı boyun-
ca “kulluk vazifesini” yerine getirmeye çağıran, 
bu vazifenin ifası sürecinde insanın kemal mer-
tebelerini tırmanmasına imkân veren ilahi meşi-
yete duyarlılık, varoluşun anlamlı olmasını temin 
edecektir. “Kulluk” modern/postmodern veya hü-
manist/post-hümanist yaklaşımların kulaklarını 
tırmalayan bir kelime biliyorum. Yukarıda da izah 
etmeye çalıştığımız üzere bu yaklaşımlar, özgür-
lüğü tanrıyla kavga ederek kazanmanın mümkün 
olduğuna inandıkları için ona kul olmayı içine 
sindirmesi zor görünüyor. Onlar, pagan Yunan 
kültür ikliminin kıskanç, gaddar, ceberut Ze-
us’uyla; kullarının hidayeti için insanlar arasından 
seçtiği elçilere hakikatin bilgisini veren ve böylece 
onları şirkin/zulmün/tuğyanın karanlıklarından 
tevhidin/adaletin ve ihsanın aydınlığına çıkaran 
âlemlerin Rabbini bir tutma cahilliğiyle maluldür-
ler. İnsan-ı kâmil modeli, ilahi hitabın mücessem 
örneği olan elçinin(resûl) rehberliğine kayıtsız ve 
şartsız olarak teslim olan insanın ulaşabileceği bir 
mertebe olarak öne çıkar. Nebevi rehberlik, mut-
lak hakikat olan vahiy bilgisinin insan düzleminde 
nasıl anlaşılıp yaşanacağına dair örneklik sunarak, 
zaman ve zemin değişse de değişmeyen bir ahlaki 
duruşun mümessili olmayı öğütler.

Nebevi Çizgi

Nebevi çizginin ilk ve en kesin öğüdü Allah 
‘tan (c.c) başkasına “kulluk” etmemektir. Bu be-
yan müstesnadır. İnsana hayatı buyunca rehberlik 
edecek ana ilkedir. Kulluk, bütün bir varlığımızın 
ve hayatımızın yegâne sahibi olarak Allah’ı tanı-
mak ve ölüm bize ulaşıncaya kadar bu duyarlılıkla 
yaşamaktır. Hayat tarzımız ve dünya görüşümüz 
kulluğumuzun işaretlerini taşımalıdır. O’na karşı 
duyduğumuz saygı ve sevgi başka hiçbir şeyle kı-
yas kabul etmez. Kulluk bilinci, mülkün gerçek 
sahibi olarak Allah’ı tanımayı gerektirir. İnsan 
emanetçidir. Bedeni, malı, mülkü, evlatları, aile-
si, sağlığı, hayatı, aklı, içinde yaşadığı evren/tabiat 
(kendisine ait olduğunu zannettiği her ne varsa) 
emanettir. Emanete ihanet etmemesi icap eder. 
Bunun için de nebevi rehberliğin izinden gitmek-
le mükelleftir.

Nebevi çizgi insan-insan ilişkisini emniyet/
güven üzerine tesis etmemizi öğütler. Kendisini 
İslâm’a nispet eden birinin alamet-i farikası emin-
lik olmak durumundadır. Bu özellik toplumsal 
bünyenin sağlıklı olmasını temin eder. Eminlik 
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vasfına sahip olmayan fertlerin bir arada yaşadığı 
toplumlar Hobbes’un “insan insanın kurdudur” 
söyleminde karşılık bulan durumun tezahür et-
mesine sebep olur. Aldatmanın terviç edildiği, 
yalanın sistematik olarak üretildiği, manipülas-
yonun kurumsallaştığı toplumlar ortak hedef ve 
ülkü sahibi olmaktan uzaklaşarak “yığın” hâline 
gelirler. Kapitalist/neoliberal hayat tarzının ve 
dünya görüşünün arzuladığı insan tipi tam da 
budur. Başarı, ilerleme, büyüme putlarının kar-
şısında saygıyla eğilmemizi öğütleyen kapitalizm, 
bu yoldaki yürüyüşümüze engel olacak her türlü 
ahlaki ilke ve prensiplerden sarfı nazar etmemi-
zi ister. Kazanmak/kâr etmek için hiçbir ahlaki 
ilke tanımayan bu yaklaşımın toplumlarımızı “zi-
hinsiz bedenler” hâline getirdiğini söyleyebiliriz. 
Kendisini İslâm’a nispet eden bir toplumda, gü-
ven duygusunda meydana gelen aşınmanın kabul 
edilebilir ve anlaşılabilir bir tarafı yoktur. Güven 
duygusu zedelenen ve düşüncelerin/fikirlerin her-
hangi bir endişe taşımadan ve kınayıcının kına-
masından korkmadan ifade edilmesine mani olu-
nan toplumlarda, Ortadoğu-Türkistan-Çin-Rusya 
vb. gibi devletlerde görüleceği üzere, muhaberat 
rejimleri egemen olur. İnsanların birbirlerine karşı 
güven duygusunu arttırmanın yolu iknaya dayalı 
ilişki biçimine değer vermekten ve adalete olan 
sadakatten geçer.

Nebevi çizgi insan-tabiat ilişkisinin mahiyeti 
ve keyfiyetiyle ilgili emanet ve merhamet olgu-
larına dikkat çeker. Tabiatın var edicisi ve sahibi 
Allah’tır. Onun tabiata koyduğu yasalar ve düzen, 
insan tarafından keşfedilerek kulluk bilincinin 
tahkimatına mesnet yapılabilir. Allah’ın esması ta-
biatta tecelli eder. İnsan, bu tecelliyi idrak etmekle 
ve idrakin neticesi olarak ta şükürle mükelleftir. 
Tabiat üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma 
hakkına sahip değildir. Tabiatı, insan olmayan 
canlılarla paylaştığını unutmamalıdır. Yaratılış 
başıboş, gelişigüzel değil bir hikmete mebnidir. 
Havanın, suyun, toprağın, kuşun, börtü böce-
ğin hakkını gözetmek gerekir. Tabiata düşmanlık 
beslemek, onda içkin yasaları tahakküm kurmak 
amacıyla ifsad etmek en başta insanın yıkımı de-
mektir. Uhud mağlubiyeti sonrasında kimi Müs-
lüman savaşçıların “Uhud Dağının uğursuzluğu-
na” öfkelendiğini ve ağızlarından nahoş cümleler 
döküldüğünü gören Allah Resûlü (s.) “Biz Uhud’u 
severiz Uhud da bizi” diyerek insan-tabiat ilişkisi-
ne dair oldukça önemli bir ders vermiştir. Benzer 

bir dersi “Nehir kenarından abdest alsanız dahi 

israf etmeyiniz.” beyanında görmek mümkündür. 

Kapitalist değer sisteminin anaforunda debelenen 

ve sanki tabiat kendi mülküymüş gibi davranan 

insanın anlamakta güçlük çekeceği bu ders(ler)e 

kulak kabartmakta fayda var.

Nebevi çizgi insana Allah’ın ahlakıyla ahlak-

lanmayı öğütler. İlk bakışta imkânsız gibi görünen 

bu öğütün önerdiği insan modeli bizzat Allah’ın 

elçisidir. “Beni rabbim terbiye etti” beyanı elçi-

nin dikkatle takip edilmesini (ittiba) gerektirir. 

O, hem teslimiyetin zirvesini hem de insan-insan 

ilişkisinin emniyet-güven bağlamında en güzel ör-

nekliğini temsil eder. “İçimizden biri” olması onun 

örnekliğini kolaylaştırır. Aziz Kur’ân’ın “Allah’ın 

boyasıyla boyanın!” beyanı da bu bağlamdan ba-

ğımsız değildir. İnsanlık ailesini bir bütün olarak 

görmek, renklerin/ırkların/dillerin farklılığını te-

arüf/muarefe vesilesi saymak bu bağlamın tabi 

sonucudur. Hümanizmin siyahları, kadınları ve 

Avrupalı olmayan ulusları kuşatamadığı gerekçe-

siyle revize edilmesi gerektiğini iddia ederek or-

taya çıkan post-hümanizm, aziz İslâm’ın muarefe/

tearüf eksenli öğretisinin yanına bile yaklaşamaz. 

Fakat kendisini İslâm’a nispet edenlerin bile bu 

öğretinin hikemi, irfani, edebi ve felsefi boyutla-

rından bihaber oluşu, müfsit ve müstağni ideolo-

jik yaklaşımların Müslüman muhayyilesini işgal 

etmesine sebep oluyor. Oysa her öğreti insanla 

buluştuğunda ve hayata dâhil olduğunda anlamlı-

dır. Yüce Kur’an’ın asli kavramlarından olan takva, 

adalet ve ihsan13 kamusal alanın tam göbeğinde 

tecessüm etmiyorsa; insan-insan/insan-tabiat ve 

insan-Allah ilişkisine yön ve istikamet vermiyor-

sa o zaman teorik mülahazaların konusu olmak-

tan öteye gidemez. Hayatı boyunca mustazafların 

yareni, müstekbirlerin korkulu rüyası olan aziz 

Peygamberimi’zin rehberliği hayata temas etmeye-

cek ve sadece özel gün ve gecelerin dokunaklı at-

mosferine konu olacaksa ya da mabetlerin soğuk 

duvarları arasında kalacaksa, kültürel tsunamiler 

karşısında yaşadığımız altüst oluşlardan dolayı 

hayıflanmaya hakkımız yok.

13 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç, 
Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
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K riz durumlarında insanlar bir 
taraftan krizle başa çıkmaya 

çalışırken öbür taraftan da kriz 
sonrası neler olabileceğiyle il-
gili çeşitli projeksiyonlar tutma 
gayretine girerler. Koronavirüs 
sürecinin yaşandığı bu günler-
de uzmanlar, kriz sonrasında 
dünyayı nelerin beklediğiyle il-
gili çeşitli senaryolar üretiyorlar. 
Bugünlerde en çok kullanılan 
kelimelerden birisi de değişim-
dir. “Alışkanlıkları değiştirmek”, “yaşam tarzını 
değiştirmek”, “eski günleri unutmak” gibi pek 
çok ifade bu bağlama işaret etmektedir. Bu çerçe-
vede en çok kullanılan ifadelerden birisi “Hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak.” şeklindeki repliktir. Bu 
söylem her şeyin değişeceğini imleyen bir içeriğe 
sahiptir. Bu ifadenin kimi açılardan erken bir çı-
karsama olduğu söylenebilir; çünkü nelerin eskisi 
gibi olmayacağını bilmiyoruz; ancak pek çok şeyin 
eskisi gibi olacağını güncel olgulardan hareketle 
söyleyebiliriz.

Radikal değişimlerin ortaya çıkacağını ve hiç-
bir şeyin eskisi gibi olmayacağını öngören tezlerin 
gözden kaçırdığı temel aktör/faktörlerden birisi 
dünyadaki iş ve işlemlerin temelini oluşturan in-
sandır. Toplum değişecek, küresel düzen değişe-
cek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve her şey 
yeni bir form kazanacaksa insanın da değişmesi, 
yeni bir form kazanması gerekmektedir. İnsanın ve 
onun alışkanlıklarının değişmediği/değişemediği 
bir çerçevede her şeyin değişeceğini, hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmayacağını söylemek, değişimin insa-
na rağmen meydana geleceğini düşünmektir. Oysa 
değişim her ne şekilde olacaksa olsun, bunu ger-
çekleştirecek olanların insan olacağı kuşkusuzdur. 

Toplumu, dünya düzenini, ada-
leti, eşitliği, inancı, eğitimi kı-
saca paydası insan olan olguları 
konuşmak bir biçimiyle insanı 
konuşmaktır. İnsani alışkanlık-
ların değişimini tavsiye eden/
savlayan tezleri bu çerçevede 
okumak gerekir.

“Gerçekten de kriz sonrasın-
da insan eskisi gibi olmayacak 
mı? Eskisinden farklı bir doğa-
ya mı sahip olacak?” şeklindeki 

soruların cevabını şimdiden vermek güçtür; ancak 
tarihi tecrübeler ve yaşanan güncel örnekler insa-
nın kolay bir şekilde değişmeyeceğini, alışkanlık-
larını bırakmayacağını göstermektedir. Örneğin 
gelir adaletsizliği devam edecek, katliamlar süre-
cek, yönetenler ve yönetilenler var olacak, muh-
temelen fakirler daha çok fakirleşecek, ezme ve 
ezilme ortadan kalkmayacak. İnsandaki bencillik, 
çıkar, menfaat, para biriktirme hırsı gibi motivas-
yonlar “kalıcı” olacak. Kendi çıkarları uğruna öte-
kine zarar verme eğilimi var olmayı sürdürecek; 
çünkü insan doğası kötülük yapma, üretme ve 
ortaya çıkarma eğilimini sürdürdüğü sürece kötü-
lük, adaletsizlik ve haksızlık da var olmaya devam 
edecektir. Ve o çok fazla tavsiye edilen mesafe ku-
ralına “sosyal alışkanlık” kazanan insanlar kulak 
asmamaya devam edecektir.

Elbette ki insan doğası özcü bir şekilde ele alı-
namaz, toplumsal değişim, üretim biçiminin de-
ğişmesi, şehirleşme, eğitim gibi durumlar bu eği-
limi değiştirip dönüştürecek/ dönüştürmektedir; 
ancak bu konuda halen gidilecek uzun bir yolun 
olduğu görülmektedir. Aslında ontolojik anlamda 
insan doğası diye bir şeyden söz etmenin zor ol-
duğunu da vurgulamak gerekir. Diğer bir ifadeyle 

Bugünlerde değişim pek çok uzmanın gündemini oluşturmaktadır. 
Siyasal düzen, dünya düzeni, kapitalist düzen gibi pek çok şeyin 
değişimi tartışılıyor. Oysa asıl konuşmamız gereken insanın değişimidir. 
Tartışılması gereken asıl sorun insanın gerçekten değişip değişmeyeceğidir.

Korona İnsanı Değiştirebilecek mi?

Mehmet Furkan ÖREN
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sosyal şartlar, mülkiyet ilişkileri ve “zamanın ruhu” 
dikkate almadan insan iyidir ya da kötüdür veya 
her iki eğilime sahiptir demek sosyolojiyi dikkate 
almamak demektir. Sosyal bağlam mı insanı şe-
killendirir yoksa insan mı sosyal bağlamı belirler 
tartışması buradan işlenmeyecek kadar derin bir 
tartışmadır. Yaklaşık iki yüzyıl önce Fransız sos-
yolog Emile Durkehim toplumun insanı belirledi-
ğinin altını çizmekteydi1 ancak insanın da sosyal 
dokunun yapıcısı olduğunu vurgulayan pek çok 
gözlem vardır. Neticede sosyal doku/örüntü ne şe-
kilde tanımlanırsa tanımlansın ana maddesi insan-
dır. İnsan denilen canlı sosyolojiye indirgenmeye-
cek kadar karmaşık bir varlıktır.

İnsan Doğası Statik mi Yoksa Dinamik midir?

Tarihsel olarak insan doğasının nasıl olduğuyla 
ilgili pek çok tartışma yapılmıştır/yapılmaktadır. 
İnsan doğasını değişim ve durağanlık açısından 
okumak onu iyilik veya kötülük bağlamında ir-
delemekten geçer. Neticede insan doğasına ilişkin 
tartışmalar, aynı zamanda iyinin ve kötünün ne ol-
duğu ve ontolojik kökeninin nereye dayandığına 
da işaret etmektedir. İyi olan nedir? Kötü olan ne-
dir? Bir şey her zaman kötü müdür? Ya da bir şey 
her zaman iyi midir? şeklindeki tartışmalarda pek 
dikkate alınmasa da üzerinde durulması gereken 
önemli konulardan birisi kuşkusuz ki değişimdir; 
çünkü değişim ontolojik anlamda var olanı tanım-
lamanın nasıl bir çerçeveye oturtulması gerektiği-
ne yönelik çeşitli açılımlar yapmayı sağlayan bir 
süreçtir. Şayet değişim denilen bir olgu varsa insan 
ve toplum değişiyorsa o halde iyilik ve kötülüğün 
ontolojik yapısını tartışmak da güçtür. İnsanın do-
ğasına, kötülüğe ve iyiliğe bakış açısıyla değişim 
arasında diyalojik bir ilişki vardır. Kötülük, iyilik 
ve insan doğasının konuşulması ancak değişim pa-
radigması içerisinde anlamlı olabilir. Ontik olarak 
dünyevi her olgunun statik olarak merkeze alın-
ması ve değişimin görmezden gelinmesi kaçınıl-
maz olarak özsel bir iyi ve kötü tanımını zorunlu 
kılar. Bu yönüyle iyi her yerde iyi kötüyse her yer-
de kötü olur. Diğer bir ifadeyle statik bakış iyi ve 
kötünün buna bağlı olarak insan doğasının özcü 
olmasını gerektirir. Değişim olmayacaksa iyilik ve 
kötülükte doğada verili olarak bulunmalıdır. Do-
ğası gereği, temelinde değişim olan bir durumu iyi 
veya kötü olarak tanımlamak zamana ve mekâna 
bağlı olarak yapılabilir. Zaman ve zemin üstü bir 

1 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz 
Alemdar, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2014, s. 230-256

kötülük/iyilik, değişimin kabul edildiği bir zemin-
de kaygan bir çerçeveye oturur.

İyilik, kötülük ve insan doğasının değişimine 
ilişkin analizleri iki çerçevede tasnif edilerek tartı-
şılabilir: Ateist perspektif ve teist perspektif. Ateist 
düşüncenin temelini dinamizm oluşturmaktadır. 
Bu düşünce biçiminin üzerinde şekillendiği “ev-
rim” bir biçimiyle sürekli değişimin ifadesidir. 
Buna göre insanın biyolojik yapısı değiştiği gibi 
karakteri ve duyguları da değişmektedir. İlkel 
insan (ilk insanlar) barbar, saldırgan, savaşçı ve 
sert mizaçlıyken zaman içinde şehirleşme, sosyo-
ekonomik durumların düzelmesi, birlikte yaşama 
kültürünün gelişmesi sonucu bu özelliklerini kay-
betmekte/ kaybetmelidirler. Sigmund Freud “Me-
deniyeti kuranlar savaşlarda mızrak kullanmak 
yerine, ilk defa küfür edenlerdir.” derken bu du-
ruma işaret etmekteydi. Nihayetinde küfür fiziksel 
şiddetten simgesel şiddete geçişin bir ifadesidir. 
Aslında insanların şehirleştikçe doğalarının deği-
şeceğini İbn Haldun da vurgulamaktadır. İnsanla-
rı bedevi ve hadari olarak sınıflandıran Haldun’a 
göre bedevi insan sert mizaçlı, savaşçı, asabiyesi 
güçlü insandır. Şehir insanıysa savaşçı özelliğini 
kaybetmiş, yumuşak karakterli ve asabiyesi güç-
lü olmayan insandır.2 Medenileştikçe birtakım 
özelliklerimizin ve doğamızdaki saldırganlıkların 
biteceğini “ilkel” yönlerimizin törpüleneceği tezi 
iyiliğin ve kötülüğün dinamizmine işaret etmekte-
dir. Aslında evrimci perspektifte iyilik ve kötülüğü 
tartışmak insan doğasından çok sosyoloji ve top-
lumsal kabulleri tartışmaktır. İyi veya kötü denilen 
şey ontolojik değil, sosyolojiktir. Nihayetinde in-
san açısından “kötü” olarak kodlanan pek çok dav-
ranış doğada bulunmaktadır. Çoğu canlıda insani 
ve İslâmî açıdan kabul edilmesi mümkün olmayan 
ilişkiler vardır. Kimi böcekler eşlerini yemektedir. 
O hâlde belli ilişki tarzları kötüyse, çirkinse neden 
bunu sadece insanlar için konuşuyoruz?

Evrimci perspektif açısından ahlak ve kötülü-
ğü insanlar için konuşmamızın nedeni canlıların 
evrimsel gelişmesinin farklı olması, şartların iyi-
lik ve kötülüğü belirlemesidir. Bu açıdan kötülük 
ve iyilik verili bir şey değildir. Bazı ilişkiler kimi 
canlıların üremesi ve devamlılığı için “iyi” iken 
kimi canlılar için düzenin bozulmasına neden ol-
duğu için “kötüdür”. Aslında bu paradigma pek 
çok tartışmanın fikri altyapısını da oluşturmak-
tadır. Örneğin son dönemlerde yoğun bir şekilde 

2 İbn Haldun, Mukaddime, haz. Süleyman Uludağ, cilt 1. Dergâh 
Yayınları, İstanbul, 2004.
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tartışılmakta olan kadın-erkek meselesinde kültüre 
vurgu yapan söylemin/tezin arka planında bu tür 
bir anlayış vardır. Buna göre kadın-erkek rollerinin 
ve ontolojik yapılarının farklılaşması, doğa, kültür, 
iktidar biçimi ve çeşitli faktörler sonucu oluşmuş-
tur. Bu etmenler değiştikçe kadınlık ve erkekliğe 
biçilen anlamlar ve roller değişeceği gibi, erkek 
ve kadına özgü olduğu düşünülen duygularda da 
değişmeler olacaktır. Özetle evrimci perspektifi 
merkeze aldığımızda insanı özsel bir varlık değil, 
dinamik bir varlık olarak ele almamız gerekmekte-
dir. Basit bir tanımlamayla insanı “sosyal” bir var-
lık olarak konumlandırmak şimdiki “şartların” bir 
sonucudur. Oysa dijital platformların yoğun bir 
şekilde kullanıldığı günümüzde “yalnızlık” gide-
rek bir tercih meselesine dönüşmektedir. İlerleyen 
süreçlerde insanların sosyal özelliğini kaybederek 
tamamen yalnız yaşayan bir varlığa dönüşmesi de 
muhtemeldir. Binlerce yıl sonra belki de insanın 
revaçtaki tanımı “yalnız” bir varlık olarak gündeme 
gelecektir. Bugünlerde sosyal mesafe bağlamında 
yoğun bir şekilde eleştiri konusu yapılan “sosyal” 
alışkanlıklar da yerini başka alışkanlıklara bıraka-
caktır; ancak doğamızın bu şekil bir özellik kazan-
ması uzun soluklu bir zamanı gerektirecektir.

Dolayısıyla evrimci paradigma açısından insanı 
sosyal veya herhangi bir kategori bağlamında ta-
nımlamak onun zaman ve mekan üstü doğasıyla 
ilgili değil, bizzat zaman ve mekana bağlı yapısıy-
la ilişkilidir. Bu açıdan evrimci paradigma açısın-
dan insanın ontolojik bir tanımlamasını yapmak 
güçtür. Bu paradigma temel alındığında kötülük, 
ahlak gibi tartışmaların zeminini zaman ve mekan 
oluşturmakta iyiliğin ve kötülüğün parametreleri-
ni zaman ve zemin belirlemektedir. İnsanın doğası 
saldırganlık özelliğini yitirebileceği gibi daha sal-
dırgan bir biçime de evrilebilir. Dolayısıyla iyilik 
ve kötülük bağlamında insan doğasını konuşacak-
sak şimdi ve şu anı konuşmak daha mantıklıdır. 
Şu andaysa insan/lar, kötülük üretemeyeceği bir 
pozisyonun bayağı uzağında bulunmaktadır.

Teist perspektifin insan doğasına ve değişime 
ilişkin anlatımları çok daha karmaşıktır. “İnsan 
doğası kötü mü yoksa iyi midir?” şeklindeki tar-
tışmaların evrimci paradigma açısından cevabı 
değişim iken teist perspektif açısından muğlaktır. 
Aslında doğası gereği evrimci anlatı değişim üze-
rinden şekillenmektedir. Bu bakış açısında insan-
lığın şimdiki konumu, binlerce yıllık bir değişim 
ve dönüşümün ürünüdür. Bundan sonraki süreçte 
nereye evrileceği belirsizdir. Nihayetinde insanın 

doğa ve koşullar tarafından şekillendirildiğini söy-
lemek, bir biçimiyle insan doğasının yine şartlar 
ve koşullar tarafından değişeceğini imlemektir. 
Oysa teist perspektife İslâm merkezli bir okuma 
yaparak baktığımızda, her şeyin yoktan var edicisi 
olduğunu görürüz. Başta insan olmak üzere kâinat 
belli amaçlar ve gayeler için yaratılmıştır. Bu açı-
dan insan ve kâinata biçilmiş birtakım görevler 
vardır. Bu görevleri yapabilmesi için de verilmiş 
statik ve değişmez birtakım özelliklerin bulunması 
şarttır. İnsanın akıllı olması, bazı tercihlerde bu-
lunması bunların başında gelmektedir. Dolayısıyla 
milyonlarca yıl geçse de insanın akıllı ve doğanın 
hâkimi olması, diğer canlılar üzerinde hükümran-
lık kurması devam edecektir. Daha açık ifadeyle 
her canlıya verilmiş olan bir çeşit “çalışma” kılavu-
zu vardır. Canlılar mutlak gücün koymuş olduğu 
kullanma kılavuzuna göre hareket ederler. Bu kul-
lanma kılavuzunun değişimini kabul etmek zaman 
içerisinde insanın ontolojik konumlandırılmasının 
değişmesini kabul etmektir. Oysa İslâm açısından 
insan yaratılırken halife olarak yaratıldığı gibi bu 
konumunu kıyamete kadar (büyük ölüm) devam 
ettirecektir. Dolayısıyla teist perspektifin üzerinde 
oturduğu ana çerçeve statikliktir. Bu statikliği be-
lirleyen güç, tüm kâinatın var edicisi olan Tanrı’dır.

Ne var ki insanın doğasına ilişkin en azından 
İslâm çerçevesinde net bir çıkarım yapmak zordur. 
“İnsan iyi mi yoksa kötü müdür?” şeklindeki so-
runun/sorunların İslâm literatürüne dayanarak net 
bir cevabının verilmesi güçtür. Aslında ilk etapta 
Tanrı’nın kötülüğü yaratıp yaratmadığı mesele-
si önemli bir problem alanıdır. “Allah doğada a 
pirori/özsel bir kötülük yaratmış mıdır?” sorusu 
ateistlerin de teodise bağlamında teizme yönelttiği 
temel itirazlardan birisidir.

Allah’ın kötülüğü yaratıp yaratmadığını dinî 
metinlerden hareketle temellendirmek kimi açılar-
dan zor ve yorumcunun durduğu yere bağlıdır. En 
azından Şems Suresi’nde “Nefse ve ona birtakım 
kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham 
edene yemin ederim ki” (Şems 91/8) şeklindeki bir 
belirlemeyle iyilik ve kötülüklerin insana ilham 
edildiği vurgulanmaktadır; ancak neyin iyi ve kötü 
olduğu daha çok ikincil unsurlarca anlaşılmakta-
dır. Diğer bir ifadeyle iyi veya kötü olarak kodla-
nan davranışların zaman ve mekâna göre değişe-
bilen yönlerine bakılarak karar verilebilmektedir. 
İnsan idraki açısından iyilik ve kötülük ancak bağ-
lama bakılarak anlaşılabilmektedir. Bu tartışma-
ların temel noktası bir ölçüde mutlak kötülüğün 
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YA ne olması gerektiğiyle ilgilidir. Örneğin Kur’ân’da 
adam öldürmenin kötü olduğu vurgulanmaktadır. 
(Mâide 5/32). Öte yandan Allah yolunda öldürme-
nin sevap olduğu da dillendirilmektedir (Bakara 
2/191; Tevbe 9/5). Eğer öldürmenin kendisi kö-
tüyse mantıksal olarak her şartta kötü olması ge-
rekir. Oysa öldürmek bazen kötü bazen iyi olarak 
kodlanmaktadır. Bu açıdan öldürmenin kendisi 
değil, bunun hangi şartlar ve nedenlerle yapıldı-
ğı önem kazanmaktadır. Burada öldürme fiilinin 
iyilik ve kötülüğünü belirleyen şey, öldürmenin 
gerçekleştiği sosyal bağlamdır.

Neticede iyilik ve kötülük kavramsallaştırma-
ları insan idrakine ilişkin belirlemelerdir ve kimi 
açılardan dünyevidir, ebedi değildir. En nihayetin-
de İslâm çerçevesinde iyilik ve kötülük süreçleri 
dünyanın son bulmasıyla bitecektir. Amel defte-
rinin kapanması bir anlamda iyilik ve kötülüğün 
hitamına işaret eder. Dolayısıyla iyilik ve kötülük 
zaman ve zemin üstü değildir. Zemin olarak dün-
ya, zaman olarak da kıyamete kadar olan süreyle 
sınırlıdır. Öte yandan ontolojik olarak iyilik ve kö-
tülüğün Allah çerçevesinde konumlandırıldığını 
düşünmek bu kavramları statik olarak okumaktır. 
Oysa statikliğin kendisini bile Tanrı merkezli oku-
mak kimi açılardan sorunludur. Örneğin Kur’ân’a 
göre Allah bir dönem Cumartesi gününü Yahu-
dilere kutsal kılmıştı (Bakara 2/65-66), oysa bu 
değiştirilerek Cuma yapılmıştır (62/9-11). İslâm 
literatüründe yer alan nesih- mensûh olgularını da 
değişim çerçevesinde okumak mümkündür. Sta-
tikliği mutlak güç olarak Allaha bağlamak bununla 
bağlı olarak iyilik ve kötülüğün özsel olarak onun 
tarafından çerçevelendiğini düşünmek sonsuz güç 
sahibine sınırlı birtakım anlamlar yüklemektir.

Kötülüğün sosyal bağlama göre ortaya çıktığı 
ontolojik olmadığı ve özellikle sosyal bir konsen-
süsle ilişkili olduğuna dönük İslâm kaynakların-
dan pek çok örnek verilebilir. Örneğin cinsellik 
yerine göre iyi yerine göre kötüdür. Zina yanlış 
bağlamlar sonucundakiler cinselliğin kötülüğüne 
işaret eder. Evlilik doğru bağlamlar sonucunda 
yapılan cinselliğin iyiliğine işaret eder. Dolayısıyla 
kötü olan cinselliğin kendisi değil, bunun yanlış 
bir bağlama oturtularak yapılmasıdır. Burada yine 
kötülüğü bağlamlar belirlemektedir. Diğer bir de-
yişle Allah tarafından yaratılan bir fiilin bağlamlar 
sonucu iyi veya kötü olma durumu söz konusu-
dur. Yine namazda setri avret denilen bölgelerin 
örtülmesi istenmektedir. Oysa banyo yaparken 
böyle bir durumdan söz edilmemektedir. Hatta 

insanların kıyamette elbisesiz haşredileceği söy-
lenmektedir. Dolayısıyla tarih ve zamanlar üstü/
dışı iyilik ve kötülükten ziyade bağlama göre an-
lam bulan ve sosyal konsensüse göre şekillenen 
iyilik ve kötülük vardır.

Elbette ki “bağlamın” belirleyici gücü de 
Tanrı’dır. Örneğin iyilik ve kötülük makro ölçekli 
bir hikmetten var olduklarından şu veya bu şekil-
de devam edecektir. İyilik ve kötülük ister insan 
doğasından kaynaklansın, ister sosyal bağlamlar 
sonucunda oluşsun dünyanın ve özelde insanın 
var oluşunun temel taşıdır ve bu gerçek “değişme-
yecektir”. İslâmî bir okuma yapıldığında kötülük 
ve kötülüğü üreten bağlamların/yapıların kıyamete 
kadar süreceği anlaşılmaktadır. İnsanın melekler-
den farklı olarak yaratılış amacı ve belki de temel 
esprisi kötülük üretebilme kabiliyetidir. Bu kötü-
lükler büyük oranda Kabil’le sembolize edilen in-
sanın insana yaptığı haksızlıklardır. Meleklerin in-
sanın kan dökücü yönüne vurgu yapması, Kabil’in 
Habil’i öldürmekle bu durumu başlatması insanın 
yaratılış hikmetiyle ilgilidir. Bu hikmetse iyilik ve 
kötülüğün mücadelesidir. Bu açıdan dünya var ol-
duğu sürece iyilik ve kötülük var olmaya devam 
edecektir. Koronavirüs süreci belki de kötülük ve 
iyiliğin mücadelesini, “yeni bir format” şeklinde 
devamını sağlayacaktır. Kötülük “üretenler” ve bu-
nun karşısında “iyilik” üretenler var olmaya devam 
edecektir. Bu mücadelenin karakteristik yapısı açı-
sından geçmiş, şimdi ve gelecek açısından bir fark 
yoktur/olmayacaktır.

Netice itibariyle bugünlerde değişim pek çok 
uzmanın gündemini oluşturmaktadır. Siyasal dü-
zen, dünya düzeni, kapitalist düzen gibi pek çok 
şeyin değişimi tartışılıyor. Oysa asıl konuşmamız 
gereken insanın değişimidir. Tartışılması gereken 
asıl sorun insanın gerçekten değişip değişmeyece-
ğidir. “Dünyayı değiştirmek isteyen önce kendini 
değiştirsin” sözü laf olmanın ötesine işaret ediyor. 
Küresel hegemonya ve kapitalist düzen değişir mi 
bilinmez, ama bunları değiştirecek olan “kişile-
rin” değişen insanlar olacağı muhakkaktır. Ateist 
gözlüğün merkezini oluşturan evrimci bakış, bu 
yolun hayli uzun olduğunu gösteriyor. Teist bakış 
açısındaysa “değişen” bir şey olmayacak insanlık 
ilk hikâyesinde olduğu gibi birbirini öldürmeye, 
iyilik ve kötülük de var olmaya devam edecektir. 
Değişim denilen şey bu iki durum arasındaki oran 
olacak, bazen iyiler çoğalacak bazen kötüler…

  AHMET HAMDİ AKSEKİ



İ slâmcılık düşüncesinin önemli 
isimlerinin pek çoğu modernleş-

me dönemimizin Osmanlı tecrü-
besiyle Cumhuriyet’in ilk yıllarını, 
Tek Parti evresini yaşayanlardan 
oluşur. İslâmcılar Namık Kemal 
gibi bazılarının Tanzimat’a uza-
nanları haricinde genellikle Kanu-
ni Esasi’den sonra, II. Abdülhamit 
iktidarı, İmparatorluğun İttihâd-ı 
İslâm politikasıyla belirginleşmiş, 
Meşrutiyet’te esas dilini, tezlerini ve 
söylemini bulmuş, Cumhuriyet’in 
ilk zamanlarında aktif roller almış 
umumiyetle Takrir-i Sükûn ve 1933 Üniversite 
tasfiyesiyle etkinliklerini kaybetmişlerdir. Meşru-
tiyet İslâmcılarının pek azı Ahmet Hamdi Akseki 
örneği gibi Demokrat Parti’ye kadar geçebilmiştir 
aynen Şemseddin Günaltay gibi. Dolayısıyla ule-
manın, İslâmcıların, Osmanlı mütefekkirlerinin 
Cumhuriyet idaresi ve Kemalistlerle mesai yapan-
ları bulunduğu gibi aktif bürokrasi ve siyasi ope-
rasyonlar gerçekleştirenleri de oldu.

Ahmet Hamdi Akseki Osmanlı’dan Tek 
Parti’ye geçişin klasik örneğidir. İki farklı zihni-
yetten söz edilebilir mi, tartışılır. Zira İslâmcıların 
yekûnu Meşrutiyet döneminde öne çıktığı için 
Abdülhamit karşıtlığından yeni siyasi yönelimlere 
kadar çağına özgü gelişmeleri savunduklarından 
esasında Cumhuriyeti kuran kadronun fikri ya-
pısına uzak değildi. Elbette inkılapları hele ki bu 
derece şedit biçimde beklemiyorlardı fakat İslâm 

düşüncesinin belirgin bir yenilen-
mesi, tecdîd ve ihyâ geçirmesi ta-
lebini ihtiva ediyorlardı. Akseki’nin 
durduğu yer tam da “a’raf”tan geçip 
yeni döneme eklemlenmekti.

Ahmet Hamdi Akseki Osmanlı 
döneminin mühim bir uleması mı 
yoksa Cumhuriyet zihniyetinin kla-
sik bir din adamı ve Diyanet İşleri 
Başkanı mıydı? Şu kesinlikle söyle-
nebilir ki Akseki, aktivist, siyasete 
açık, çalışkan ve birikimli, devlet 
mekanizması içinde yer almayı 
önemseyen, benimseyen ve bilen 

bir din adamı portresiyle Meşrutiyetten Menderes 
dönemine kadar “bir şekilde” kamuda etkili roller 
oynadı.

“İlm-i siyaseti” bilen bir kuşaktır Osmanlı 
İslâmcıları… Bir kısmı doğru yerde durmuş, ye-
rinde kararlar almış, geleceğe yönelik sağlam itti-
faklar kurmuş bir kısmı da ideal olanı koruma, en-
tegrasyondan kaçma, bildiği usulleri terk etmeme 
uğruna tarih dışına çıkmış, kamunun merkezkaçı-
na uğramış, tasfiye olmayı istemiş ve beklemiştir. 
Akseki “tam yerinde kararlar alıp, zamanlamasını 
doğru yaparak” yeni dönemde yerini almayı bilen-
lerden… belki de mecbur bırakılanlardan!

Arka planda kalarak rol dağıtmayı, temel dü-
şünceyi örmeyi bilen, Rifat Börekçi döneminde 
kısmen, Şerafettin Yaltkaya başkanlığında büyük 
oranda aktifleşen Akseki Cumhuriyet dönemi dini 
anlayışının temel kodlarını yazanlardandır.

Mecburiyet - Meşruiyet - Entegrasyon 
Yapabildiğini Yapan İslâmcı:

Ahmet Hamdi Akseki

Ercan YILDIRIM

Ahmet Hamdi Akseki Meşrutiyet döneminde kaleme aldığı metinlerde, Cumhuriyet 
idaresindeki yazılarında ve kitaplarında döneminin hususiyetlerini gözetmiş yeri 
geldiğinde tepkici, cevap yetiştiren yeri geldiğinde inşacı fikirler serdetmiştir. 
Bu açıdan İslâmcılık düşüncesinin klasik konularına dair yine yazdığı Sırât-ı 
Müstakim, Sebîlürreşâd kadrosunun genel çıkarımlarını tekrarlamıştır.
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Ahmet Hamdi Akseki esasında cumhuriyet 
dönemi din anlayışının özünü, hikâyesini temsil 
eder. Müslüman kalarak çağdaş olma ve klasik 
İslâm düşüncesiyle Kemalist idarenin sentezini, 
uyuşmasını, bir arada bulunabilmesini sağlamayı 
başarmıştır. Ne İslâm düşüncesinin temel akidele-
rinden ödün vermiş ne idarecileri “ürkütmüş”tür; 
bu tutumuyla geçiş sürecinin “en az” kayıpla atla-
tılmasının öncülüğünü yapmıştır.

İslâm düşüncesine, siyasal alanda dinin ko-
numuna Kemalistlerin istediği şekilde yorumlar 
getirirken bakılırsa klasik dönem uygulamaların-
dan, çıkarımlarından, fetvala-
rından çok da farklı yorumlar 
getirmemiştir.

Akseki’nin oynadığı temel 
rol dindar halk, Osmanlı baki-
yesi elit ve yeni zihniyet den-
gesini kurmak olduğundan 
Akseki, idareyi klasik İslâmî 
yönelimlere uygun biçimde 
“meşrulaştırmıştır.” Yönetime, 
idarecilere, “aramızdan çıkan 
ulu’l emr’e, askere başkaldır-
mayı kerih görüp, itaati hemen 
her kitabında dile getirerek 
Cumhuriyet idaresinden gele-
cek şedit dirençleri ve atakları 
önlemesidir.

Medreseli, Mektepli, Siyasetli

Burada esas üzerinden du-
rulması gereken nokta Akseki 
ve kuşağının İslâmcılarının te-
orik ve pratik donanımlarını 
görmektir.

Öncelikle Sırât-ı Müstakim, 
İslâm, Sebîlürreşâd dergileri 
merkezinde, Meşrutiyet döneminden Cumhuriye-
te geçen İslâmcı ulema, aydın, entelektüelin teorik 
ve pratik, siyasi hadise, devlet yönetimi, gelenek 
ve modernlik, Doğu ve Batı, İmparatorluk ve ulus 
devlet süreçlerini, dünya tarihinde birkaç dönem-
den biri olan modernlik ve kapitalizm aşamasına 
geçişi felsefeden sosyolojiye askeri kayıplardan 
yeniden devlet kurmaya dek tecrübe etmesinin 
belirleyici önemi var.

Bu kuşak ihsanları, ikballeri, tasfiyeleri… 
medreseyi, modern okulları… imparatorluk me-
kanizmasını ulus devlet sürecini… yıkılmayı ve 

yapmayı… eskiyi ve yeniyi… gelenekseli ve mo-
derni… tecrübe etti.

Modern dünya sisteminin işleyişini algılaya-
bildikleri için gelişme, medeniyet, kapitalizm ile 
Müslümanların cüsselerini mukayese ettiklerin-
den yeni döneme uygun geri çekilme stratejileri-
ni de tecrübe etti. Akseki özelinden bakıldığında 
mesele daha sarih hâle gelebilir. Sırat-ı Müsta-
kim dergisinde yazarken aynı zamanda Balkan 
Savaşları’nda Bulgaristan ve Romanya muhabirliği 
yapan Akseki (Yazıcı, 2004, 142-143) gördükle-
ri karşısında dehşete düşer, yeni dönemin izleri-
ni rahatlıkla okuyabilir. Kırklareli’nde yıkılan bir 

caminin civardaki gayrimüs-
limler tarafından tuvalet gibi 
kullanılmasına ahalinin sessiz 
kalmasına, Balkanlardaki ve 
öteki İslâm beldelerindeki va-
ziyete tepkisi hem dönemin ru-
hunu, iradesini ve zihniyetini 
hem İslâmcı aydınların vatan-
millet-İslâm-devlet bağını bir 
araya getirme ameliyesini işaret 
eder.

Akseki Ödemiş’ten İstanbul 
Fatih’e kadar medreselerde ilim 
tahsil etmiş, Dâru’l-Hılâfeti’l-
Âliye Medresesi’nden mezun 
olmuştur. Mehmet Akif’ten de 
Arap edebiyatı dersleri oku-
muştur. Zaten Akseki gibi bir 
“kültür ocağı”ndan, köy camii 
imam hatibi olan babasının di-
zinin dibinden geldiği için, ilme 
mesafesi bulunmuyordu. Ço-
cukluğundan ölümüne kadar 
ilim hayatı, devlet mekanizma-
sı, “ilim siyaseti” ve zor hayat 
şartları içindeydi. Ödemiş’te ilk 

medrese deneyimini geçirirken sanatını öğrendi-
ğinden mühür kazarak para kazanmış, idareli ama 
kaliteli yaşamaya özen göstermiştir.

İstanbul’da medrese tahsil ederken çok fazla 
arkadaş edinmemiş, takım elbise ve kravat takma-
ya ehemmiyet vermiştir. (Kara-Gündoğdu, 2019, 
39) Tabi burada belirtmek gerekir ki Diyanet İşleri 
Reisi olduğunda sarık takmayı ihmal etmemiştir. 
Elbette döneminin ruhuna uygun biçimde klasik 
İslâm âlimlerinin yanında Afgani, Abduh, Re-
şid Rıza, İbn Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye 
gibi isimlerden etkilenmiş, dergi çevresinde çok 

Ahmet Hamdi Akseki 
Osmanlı döneminin 
mühim bir uleması 

mı yoksa Cumhuriyet 
zihniyetinin klasik bir 
din adamı ve Diyanet 

İşleri Başkanı mıydı? Şu 
kesinlikle söylenebilir 

ki Akseki, aktivist, 
siyasete açık, çalışkan 

ve birikimli, devlet 
mekanizması içinde 

yer almayı önemseyen, 
benimseyen ve bilen bir 
din adamı portresiyle 

Meşrutiyetten Menderes 
dönemine kadar “bir 

şekilde” kamuda etkili 
roller oynadı.
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canlı bir ilim-aksiyon hayatı içinde bulunmuş, 
Mehmet Akif, Musa Kazım, İzmirli İsmail Hak-
kı, Bursalı Mehmet Tahir gibi arkadaş ortamın-
da fikirleri olgunlaşmıştır. Hem medresede hem 
Darülfünûn’daki eğitimi sonrasında Pertevniyal 
Camii, Dolmabahçe, Mihrimah Sultan, Hırka-i 
Şerif camileri imamlığı, Heybeliada Bahriye Mek-
tebi muallimliği, medrese müderrisliği, Ankara 
Sultanisi din dersleri muallimliği görevlerini ifa 
etmiştir. İslâm-Türk Ansiklopedisi’nde çok mühim 
maddeler yazmış modern döneme geçiş aşama-
sında dini düşüncenin yeni dilini, içeriğini büyük 
oranda belirleyenler arasına girmiştir. Ansiklope-
diciliği yalnız soran, sorgulayan yönünün ötesin-
de yeni bir dünyanın kurulduğunu görüp buna 
ciddi katkı vermesiyle de ilgili. Elmalılı Hamdi 
Yazır’ın Kur’ân tefsiri gibi gelecekte Müslümanla-
rın ihtiyaç duyacağı dil, anlayış, temel mevzular 
böylece “sorumluluk sahası”na dâhil edilmiş olur.

Heybeliada’da çalışırken Ankara’ya geçmiş 
Tacettin Dergâhında Akif ile ikamet etmiş İstik-
lal Harbi atmosferini birlikte yaşamışlardır. İstik-
lal Harbi’ne erken dönemde katılmasına rağmen 
yeni idarenin menfi tutumundan korunamamıştır. 
Rifat Börekçi’nin yardımcısı olması, muhtemelen 
yeni zihniyet yapısına uyum sağlayabileceğini “is-
patlaması” ve bu “iyi niyetini” göstermek için İs-
tiklal Mahkemesi cenderesinden sıyrılması sadece 
onun tarihi bir şahsiyet hâline dönüşmesinin öte-
sinde bir yol, usul ve üslup inşasının da başlangıcı 
olmuştur.

Akseki 1925 yılında bir gece evinden alınıp 
götürülmüştür. Kendisine isnat edilen suçlar 
Tarîkat-ı Salâhiye Cemiyeti ve Teâli İslâm Cemiye-
ti üyesi olmak… Ahmet Şirani’nin ona gönderdi-
ği bir mektup delil kabul edilmişti. (Ertan, 1988, 
17-18) Kırk günlük tutuklama ve muhakeme son-
rasında Akseki beraat eder. Fakat asıl önemli olan 
bu beraatın gerekçesi, yeni sistemin nasıl bir me-
mur, din adamı, aydın ve vatandaş beklediğinin 
en bariz göstergesidir. Mahkeme Reisi kararında,

“Heyet-i hâkime memleketin sizden istifade 
edeceğine kânidir. Şu şartla ki inkılabın bugünkü 
esasâtına en ufak bir uygunsuzluk yapmayacak-
sınız. Mevkiniz ve gençliğiniz itibariyle, bilhassa 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden sonra 
daha vatanî hidemâtta bulunabilirdiniz ve bulu-
nabilirsiniz. Bu itibarla beraatınıza karar verilmiş-
tir.” (Kara-Gündoğdu, 2019, 191)

İşte bu karar ve gerekçesi Akseki’nin tutumu-
nun, iki zihniyeti nasıl buluşturabileceğinin, İslâm 

düşüncesinin sisteme entegrasyonunu nasıl sağ-
layacağının deniz feneri olur. Akseki döneminde 
medreseler kapatılmış, dil devrimi gerçekleşmiş, 
Türkçe ibadet getirilmiş, din dersleri kaldırılmış, 
kıyafetler Batılılaştırılmıştı… İmam yetişmeyen, 
şedit modernliğin zor günlerinde vazife alan Ak-
seki türbelerin açılmasından ezanın aslına dön-
mesine, imam hatip okulları ve İlahiyatların açıl-
masına kadar yeni serbestlikleri görmüş, belki de 
bu geçiş sürecini “en az zayiatla” atlatılmasına ve-
sile olmuştu.

Çağdaş İslâm Düşüncesinin Temel Konuları

Ahmet Hamdi Akseki Meşrutiyet dönemin-
de kaleme aldığı metinlerde, Cumhuriyet idare-
sindeki yazılarında ve kitaplarında döneminin 
hususiyetlerini gözetmiş yeri geldiğinde tepki-
ci, cevap yetiştiren yeri geldiğinde inşacı fikirler 
serdetmiştir. Bu açıdan İslâmcılık düşüncesinin 
klasik konularına dair yine yazdığı Sırât-ı Müsta-
kim, Sebîlürreşâd kadrosunun genel çıkarımlarını 
tekrarlamıştır. Onun İslâm kitabı içindeki “İslâm 
Tabiî ve Umumî Bir Dindir” (Akseki, 2018, 408-
464) metni sadece İslâmcılığın değil çağdaş İslâm 
düşüncesinin tartıştığı, cevap aradığı, karşı çıktı-
ğı, savunduğu meselelerin hemen tamamını ihtiva 
eden bütüncül, kapsayıcı, referans niteliğindedir.

İslâm kitabında Akseki öncelikle dinin, 
İslâm’ın lüzumu üzerinde durur. Dönem ideo-
lojiler çağı olduğundan pozitivizmin, Kartezyen 
felsefenin, modernitenin genel yöneliminin tesi-
riyle dine hücumlar getirildiğinden Akseki dinin 
toplum, birey, devlet için gerekliliğini anlatmaya 
ihtiyaç duyar. Bu bakımdan dinin mahiyetine de 
giriş yapan Akseki, Peygamber kavramına, İslâm 
Peygamberi’ne yönelir; İslâm öyle bir dindir ki 
der, onun itikadında, amel ve ibadetinde, ahlak ve 
içtimaiyatında akıl ile, fıtrat ve tabiyatla tesadüm 
edebilecek bir esas bulunmaz. Kaygısı İslâm’ın 
öteki dinlerle bir tutulmasınadır. Asıl mühim 
olanı ise İslâm’ın asrî yani çağın gerekliliklerine, 
akla, pozitif ilimlere karşı, aykırı, mesafeli olma-
dığı yönünde gösterdiği çabadır. (Akseki, 2018, 
409-411)

Ahmet Hamdi İslâm’ı evrenselleştirmenin 
derdindedir. Bu yüzden İslâm’ın kabile dini 
değil, tüm insanlara şamil, bütün beşeriyetin 
tekâmülüne gaye edindiğini yine temel kaynaklar, 
İslâm tarihinden örneklerle kanıtlamaya çalışır. 
Ahmet Hamdi Efendi bu metninde yirmi sekiz 
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başlık altında İslâm’a oryantalistlerin hatta Müslü-
manların getirdiği eleştirileri, istifhamları, meyda-
na gelen soruları, yeni sorunları ele alır. Ciddi bir 
kaygının, İslâm düşüncesinin modern dönemdeki 
eleştiri oklarının başında yer alan akıl meselesi ya-
zının ilk maddesinde yer bulur.

İslâm ile modernite, laiklik, demokrasi, ka-
pitalizm, komünizm gibi konular bu ilk nesil 
İslâmcılarda canlı değildir; Tek Parti sonrasında 
artık İslâmcıların gündemine bu tür konular gi-
rer. Erken dönem Meşrutiyet İslâmcıları daha çok 
teorik, ontolojik hususlara değinir, dinin kendi 
söylemi üzerinden ithamlara cevaplar getirilirken, 
1960’lardan sonra Batı medeniyetinin, modernite-
nin tamamıyla yerleştiğinin kanıtı olarak demok-
rasi, laiklik gibi hususlar merkez pozisyonunda 
İslâmî olan ise tarih ve zaman dışı görülür.

Erken dönem oryantalist iddiaların başın-
da İslâm ve akıl meselesi gelir. Oryantalistlerin 
daha çok Batı medeniyetinin rasyonalizm kavra-
mı üzerinden yürüttükleri itham kampanyasına 
İslâmcılar genellikle benzer tarzda karşılıklar ver-
miştir. Akseki de artık klasikleşen tezleri, Kur’ânî 
delilleri sıralarken burada ayrıca İslâm’daki aklın 
“tabiat denilen muazzam kitabı” okumayı emret-
tiğini elbette kıvançla, övünerek zikreder. Fakat 
aslında Batılıların yüklendikleri husus da budur; 
rasyonalizmin, pozitivizmin, Kartezyen felsefenin 
tabiat üzerindeki otoriter söylemi, egemen tavrı, 
dönüştürücü gücü kastedilir; İslâmcıların geneli 
bu hususu gözlerden kaçırmıştır.

Akseki ayet, hadis ve kavramlar üzerinden 
İslâm’ın sürekli muhakeme, yorumlama, araş-
tırma yönünde teşviklerde bulunduğunu izah 
eder. Hatta taklitçiliğe karşı çıkmasının nedenini 
de akla verilen ehemmiyetle açıklar. Akseki akıl 
ve nakil arasında çelişki bulunmadığını belirtir, 
Kur’ân ve Sünneti aynı membada görür. Buradan 
Müslüman tipine geçen Ahmet Hamdi, “serbest 
düşünceli, eyi görüşlü akıl ve tedbir sahibi” Müs-
lümanları ideal görür. Ahmet Hamdi örnek Müs-
lüman tipine dünya ve ahret için gerekli bilgileri 
edinmeyi, ilim sahibi olmayı, cehaletle Müslüma-
nın aynı yerde bulunmayacağını da ekler. İslâm 
fıtri bir din olduğundan ilmi emreder hatta ona 
göre tüm fenalıkların kökeni Kur’ân’ın buyurduğu 
gibi bilgisizliktir. Akseki belki buna bağlantı yapa-
rak tekfir meselesine getirir işi.

İslâm tarihinde tekfir, kendisi gibi düşünme-
yeni “dinden çıkarma” tutumu çok erken dönem-
lerde başlamıştı. Bu da İslâm’ın emri olan vahdeti, 

Müslümanların birlik ve beraberliğini zayıflatmış, 
asabiyeyi artırmıştı. Akseki tekfire karşı çıkar:

“Demek ki İslâm’da bazılarının zannettikleri 
gibi, ‘Şöyle söyledi dinden çıktı, şunu yaptı ga-
vur oldu’ gibi bir şey yoktur. İnsan ne kadar hür 
düşünürse düşünsün, düşüncesinden dolayı dine 
muğayir bir harekette bulunmuş sayılmaz. Bir in-
sanın düşünceleri, sözleri ve işleri yüz ihtimalden 
biri ile olsun imanına delalet etmezse ancak o za-
man mümin değildir, dinden çıkmıştır, denilebi-
lir. (…) Öyle ise, ‘Yan baktın kâfir oldun, şöyle 
söyleme gâvur olursun’ gibi sözler, muhakkak 
İslâm’ın geniş esaslarını ve onun yüksek hikmet 
ve gayelerini bilmemektir.”

İslâm’ın evrensel ve akla dayanan bir din ol-
masının zorunlu sonucu “her asrın ihtiyaçları-
na” cevap verebilmesidir. İslâm büyük oranda 
amme menfaatleri yani devlet ve toplum için teş-
rii hükümler ortaya koymuştur. Ahmet Hamdi 
Efendi’nin bir başka vurgusu İslâm’ın zorluk değil 
kolaylık dini olmasıdır. Dinin emir ve yasakların-
dan örnekler veren Akseki, yine temel kaynak-
lardan emsaller getirerek herkesin gücü yettiğini 
yapabileceğini anlatır. Böylece adeta tebliğ vazifesi 
de yürüten Akseki, Müslümanların dinde aşırıya 
“gulüv ve ifrata” gitmelerine, birçok ibadetle nefis-
lerini tazib etmelerine, yıpratmalarına veya güzel 
ve nefis şeylerden mahrum bırakmalarına lüzum 
olmadığını anlatır. Bu kolaylıklar bahsine devam 
eden Akseki, İslâm’ın tedrici tekamüle ehemmi-
yet verdiğini, bazı yasakları bir anda kaldırmadı-
ğı aşama aşama gerçekleştirdiğini belirtir; bu da 
“İslâm’da gılzat ve şiddet yoktur.”

Kur’ân Rehber, Peygamber Önder…

Akseki’nin vurguladığı “İslâm’a ancak hikmet-
le, nezaketle, güzel güzel öğütlerle davet olunmak 
lazımdır.” ifadeleri sonraki dönemlerde de “tebliğ 
usulü” bahsiyle ele alınmıştır. Tabi Akseki’nin bu-
radaki kaygısı İslâm’ı hak din şeklinde onaylat-
mak kadar Kur’ân’ı rehber, Hz. Peygamber’i de bir 
önder alıp dinin yolunun en doğru ve hakikili-
ğini ispatlamaktır. Entegrasyonist ve muhafazakâr 
kabul edilen, Diyanet Reisliği yapan Akseki’nin 
Kur’ân için rehber, Hz. Peygamber için önder ta-
nımlaması sonraki yıllarda 27 Mayıs sonrasında 
İslâmcı hareketlerde özellikle radikal kesimler-
de sıkça kullanılması süreklilik ve kırılma çiz-
gilerinin İslâmcılıkta çok da keskin olmadığını 
belirginleştirir.
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Ahmet Hamdi Akseki’nin İslâm ile ilgili fikir-
leri şiddetten uzak durmayı sürekli salık vermesi, 
İslâm’ı oryantalist tezlerinden ayırma çabaları bir 
yanıyla “hümanist çizgi”de tutma girişimi, enteg-
rasyonist tavrı ile de alakalı. İslâm barış dinidir, 
başlığı altında yazdıkları, günümüze dek uzanan 
başka yaftalamalar, İslâm şiddet taraftarı, İslâm 
ve terörizm, gaza ve fetih gibi konularda “alttan 
alma” tutumunu geliştiren ifadelere örnektir:

“İslâm’ın yüksek gayelerinden biri de insanlar 
arasında devamlı bir sulh ve müsalemet etmektir. 
Esasen İslâm kelimesinin kök manası sulh yap-
maktır. Müslüman demek de hem Allah ile hem 
de O’nun yarattıkları ile barış yapan, barış içinde 
yaşayan demektir. Allah ile barış hâlinde olmak, 
Allah’ın iradesine tam bir itaattir. (…) Hz. Mu-
hammed yeryüzüne kılıç, kalblere kin ve intikam 
hisleri koymak için değil, çekilmiş olan kılıçları 
kınına sokmak, kalblere yerleşmiş olan intikam 
hislerini sökerek onun yerine barışı ve müsalemeti 
yerleştirmek için geldi.” (Akseki, 2018, 438)

Tabi bu cümlelerin devamında Akseki, İslâm’ın 
tüm dinleri ve peygamberleri kabul ettiğini gönül 
rahatlığı içinde zikreder. Akseki fıtrat kavramını 
öne çıkararak fıtratın her insanda doğuştan bu-
lunduğu gerçeği üzerinden İslâm’ın fıtrata uy-
gunluğunu yani insanın İslâm üzere doğduğunu, 
bunun insani bir durum olduğunu anlatarak te-
zini kuvvetlendirir. Başka metinlerinde İslâm’ın 
ibadetlerden müteşekkil olmadığını ifade eden 
Akseki (Ertan, 1988, 26) oryantalistlerin tezlerine 
cevap verirken bu ibadetin yalnız Allah’a yapılaca-
ğı hakikatini vurgular.

Moderniteyle beraber İmparatorluğa yeni fi-
kirler, yeni siyasi, iktisadi ve toplumsal yönelimler 
girdiği için zamanla hem İmparatorluk mekaniz-
ması hem klasik devlet yapısı hem İslâm’ın yak-
laşımı tartışılmaya başlandı. Fransız İhtilali’nin 
temel sloganları hürriyet-müsavat-uhuvvet kav-
ramlarıyla Meşrutiyet döneminde İmparatorluğa 
girdi. Hâliyle İslâm düşüncesinin nasıl şekillene-
ceği beklentiler arasındaydı. İslâm’daki şura, biat, 
meşveret gibi kavramlar yardıma çağrıldı.

Ahmet Hamdi Akseki “Müslümanlık ve Ta-
bii Haklar” yazısında insan hakları, özgürlükler, 
kamu idaresi ile ilgili İslâm’ın va’z ettiklerini be-
lirtir, yaşama, hürriyet, tasarruf, müsavat hakkı 
bunlar arasındadır. Modern hürriyetler karşısın-
da gerekli izahatı yapan Akseki, meseleyi köleliğe 
getirerek Batıda kölelik yaygınken İslâm’ın bunu 
kaldırmasını emsal gösterir. Bu bağlamda din 

ve mezhep hürriyetini de ele alan Akseki döne-
mi içinde Batının getirdiği eleştirileri karşılarken 
dinin bunlara yatkınlığına vurgu yapar. İslâm’ın 
yalnız ahirete ya da dünyaya, yalnız maddeye ya 
da manaya ait olmadığı, iki cihan saadetini hedef-
lediği ifadesi bütüncül yaklaşımının bir sonucu:

“Bir Müslüman şunu da bilir ki, onu bir takım 
ahkâm le mükellef tutan ve bunları yapmayanla-
rın mesuliyetten yakayı kurtaramayacaklarını kat’i 
bir ifade ile beyan buyuran Allah, aynı zamanda 
rahim ve şefiktir. (…) Hülasa Müslümanlıkta Al-
lah ile kulları arasında asla perde yoktur, hepsi 
O’nun kuludur. Bütün kar ve ziyan, herkesin ken-
di akıl ve iradesinin mahsulüdür; bütün saadet 
ve mahrumiyet kendi fiil ve hareketine bağlıdır.” 
(Akseki, 2018, 457)

Bu bağlamda İslâm’da insanların günahsız 
doğdukları, imtiyazlı bir sınıfın kabul edilmedi-
ği, dini bir saltanatın yani otoritenin bulunmadığı 
gibi başlıkları ve tezleri de Hristiyanlıkla mukaye-
seye, İslâm’ın daha doğal, insani ve üstün olduğu-
nu ispatlamaya yöneliktir.

İthamlara Cevaplar

Akseki çağdaş İslâm düşüncesinin en temelli 
tezlerinden biri olan İslâm’ın terakkiye mani ol-
maması üzerine görüşlerini elbette tüm İslâmcılar 
gibi açıklar. (Akseki, 1997a, 345-351) Asıl kay-
gısının İslâm’ı kendi kaynaklarından değil de or-
yantalistlerin yazdıkları üzerinden öğrenenlerin 
sahiden İslâm’ı terakkiye mani bir din fikrine 
kapılabileceklerini hâlbuki bunun geçersizliğini 
belirten Akseki, örneklerle İslâm’ın ilerlemeyi na-
sıl desteklediğini temel referanslar üzerinden izah 
eder.

İslâm medeniyetinin kaynaklarını imha eden 
Moğolların bile Müslüman olduktan sonra ilme 
sarıldığını belirten Akseki, öteki İslâmcılar gibi ec-
zacılıktan astronomiye, Farabi’den İbn Sina’ya ka-
dar referansları anlatır. Onun bu mevzudaki ayırt 
edici yaklaşımı terakki kavramını yorumlaması-
dır. Terakkiyi Batı gibi Batıya özgü kılmayı redde-
den Ahmet Hamdi Efendi terakkinin insanlar için 
izafi olduğunu, insanlığın mutlak ve müşterek bir 
gayesi bulunsaydı adının insanlık terakkisi kavra-
mının kullanılması gerektiğini, her dinin, milletin 
kendince bir terakki fikri bulunduğunu, onlara 
da engel olma ithamının yapılamayacağını ifade 
eder. Buradan taklide geçen Akseki, Müslüman-
ları asıl teslim alanın içtihadın unutularak taklit 
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bataklığına saplanma olduğunu iddia eder. Bu 
açıdan Kur’ân’ın hakemliğini önemseyen Akseki, 
mezhep ve meşrep bataklığına saplanan Müslü-
manların kurtuluşunun ancak çağın icaplarına 
göre içtihat yapılmasında görür. Buna çok net bir 
örnek de gösterir Akseki, mektep ve medreselerde 
verilen eğitimin işe yaramamasını zamanın icap-
larının gözetilmemesine bağlar. (Kara-Gündoğdu, 
2019, 111)

Ahmet Hamdi Efendi düşünürlere has bir me-
ziyetle zamanının eğilimlerini tespit edip onları 
hakiki olanlarla doğrulama ve kritik etme meto-
dunu uygular. Bu anlamda Akseki veya dönemi-
nin İslâmcıları, fikir adamları için pür eleştirmen, 
müzmin muhalif, salt reflektif diyemeyiz; Kur’ân 
ve Sünnet temelinde nelerin yapılması gerektiği 
hususunda derin ilmi tetkiklerde de bulunur.

Gelenekselci ve muhafazakâr çıkmaz karşı-
sında diğer İslâmcılar gibi tecdîd, terakkî, ihyâyı 
savunur. Taklide, kaza ve kaderi bahane göster-
meye, yersiz tevekküle karşı içtihâdı, iradeyi, ilmi 
öne çıkarır. Taassubu, bağnazlığı reddeder çağa 
açık kalmayı önemser. Saltanat ve otoriteye karşı 
demokrasi, adalet, şura, özgürlük, müsâvât kav-
ramlarını kullanır. Şiddete, ötekileştirmeye, zul-
me, düşmanlıklara, radikalizme karşı itidali, kar-
deşliği, barışı dillendirir. Böylece ithamlara temel 
referanslardan örnekler getirirken aynı zamanda 
çağın ruhuna özgü güncellemeler de yapar.

Ahmet Hamdi Akseki ve kuşağı Müslümanlara 
İslâm’ı anlatmak, dine ve devlete hizmet etmek, 
Batı medeniyetinden gelen tehditleri savuşturmak 
misyonunu üstlenir. Bunları gerçekleştirmek için 
hurafe ve bidattan arındırılmış bir İslâm anlayışı, 
Batı medeniyetinin emaresi pozitivizm, materya-
lizm gibi akımların geçersizliğini Müslümanlara 
anlatma, oryantalistlerden gelen ithamları cevap-
lama yoluna gider. (Kılıç, 2004, 117-119)

Taklit, cehalet, hurafe ve bidat İslâmcıların 
üzerinde en fazla durduğu meselelerin başında 
geldiği için kaza-kader-tevekkül üzerinde esasına 
bakılırsa aynı argümanlarla savunmalar yapılır. 
Çalışma, çabalama, ilim öğrenme devamında gelir 
ki tevekkülü tam manasıyla karşılasın. Zira çalış-
madan, emniyetini almadan, gereğini yapmadan 
yalnızca işi kadere bırakmak, tevekküle sarılmak 
manasızdır. “Ne yalnız başına azim ne de azm 
olmaksızın tevekkül hiçbir zaman kâfi değildir.” 
diyen Akseki, İslâm’ın tevekkül anlayışını şöyle 
yorumlar:

“Her türlü esbaba tevessül ederek icrasına ka-
rar verilen meşru bir gayeye; meşru bir maksada 
doğru yürürken hiç fütur getirmemek: Tevfik-i 
İlahinin tecellisinden emin olarak muttasıl iler-
lemek -acaba şöyle mi olur, yoksa böyle mi olur 
gibi- tereddüt ve evhamı terk eylemektir.” (Akse-
ki, 2016, 83-85)

Esasında adaleti “yerli yerine koymak” biçi-
minde değerlendiren Ahmet Hamdi Efendi için 
tevekkül de kaza ve kaderi yerli yerine koyma 
manasına gelir. Müslümanlar adaletten sapıp hu-
rafeperestlikle, tembellikle geminin yürüyebilece-
ğini zannetme gafletine düşmüş, milliyetçiliği de 
bu sürece eklemiştir. Osmanlı döneminde asabi-
ye karşıtı fikirleri daha çok dile getiren Akseki, 
dönemin ruhuna ve siyasi gelişmelerine bağlı bi-
çimde İslâm âleminin birtakım hile ve desiseler-
le, “dolaplar ve kurulan planlar”la parçalandığını, 
asabiyeciliğin bu süreci hızlandırdığını kaydeder. 
Akseki ve kuşağı çöküşü tek bir alan hasretmez, 
bütün saikler birbirini desteklemiştir. Bu yüzden 
de çıkış hepsinin aynı anda etkisizleştirilmesiyle 
gerçekleşebilir. Şu satırlar çağdaş İslâm düşünce-
sinin, İslâmcıların eleştiri ve reçete arayışlarının 
özeti mahiyetindedir:

“İslâm dünyasının kurtulması için bir çare 
vardır. O da İslâm’ın terakkisine set çeken birta-
kım hurafeleri, Müslümanları birbirinden ayıran 
milliyet fikirlerini kaldırarak bütün Müslümanlar 
arasında gerçek bir vahdet, Müslümanlığın icapla-
rından olan halis bir kardeşlik meydana getirmek-
tir. (…) Herhalde şu iyi bilinmelidir ki uluorta bir 
dinsizlik fikri bu memleket için ne kadar zararlı 
ise milliyet fikri de o nispette tehlikelidir.” (Akse-
ki, 1997b, 275-278)

Ahmet Hamdi Akseki’nin mezheplere ilişkin 
yazısı bir önsöz hariç bulunmaz, mevzuya pek 
girmez. Gazali’nin Batınilerin ve Karmatilerin İç-
yüzü kitabına yazdığı önsöz dışında (İlhan, 2004, 
49) mezhep konusuna genel planda ve siyasi yö-
nüyle yaklaşır. Küfür, iman, akıl gibi konularda 
daha çok Maturidi ve Hanefi yorumları tercih 
eden Akseki (Akseki, 1981, 90-100) övücü ifade-
ler kullansa bile mezhep farklılıklarını kavga vesi-
lesi de yapmaz. Kadın ve örtünme meselesine de 
döneminin diğer uleması gibi detaylı yer ayırmaz. 
Aznavur’u, Kılıçzade Hakkı’yı, Sıyânet Gazetesi’ni 
isimlerini zikrederek eleştiren “Tesettür ve Kadın 
Hakları Konusunda Bilinmesi Elzem Hakikatlar” 
yazısı dışında mevzuya ağırlık vermez. Bu tür 
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tartışmalı konuların ötesinde daha temelli sorun-
ları hâl yoluna gider.

Cumhuriyet Döneminin Din Anlayışına Katkısı

Eğitim onun başlıca ilgi alanları arasında yer 
alır.

Meşrutiyetten sonra medreselerin ıslahı hu-
susunda çalışmalar yapmış, Şeriye ve Evkaf Ve-
kaletinde teşkil edilen encümen, daha çok dil ve 
Türkçe kullanımına özgü yenilikleri hayata geçir-
mişlerdir. (Ertan, 1988, 10-12)

Dini eğitim konusunda da çok ciddi tesirleri 
bulunan Akseki, çocuklar, gençler ve askerler için 
dinlerini öğrenebilecekleri kitaplar kaleme almış, 
Cumhuriyet tarihinde uzun yıllar boyunca onun 
eserleri temel dini bilgilerin öğrenildiği kaynak 
olmuştur. Bununla beraber usul de geliştirmiş ve 
din eğitimcisi gözlüğüyle her yaş grubuna göre ki-
taplar yazmıştır:

“Burada o öncelikle onların kendi kelimeleri 
ve cümleleriyle konuşmakta ve böylece anlamayı 
iyice basitleştirmiş ve kolaylaştırmış olmaktadır. 
Sonra dersler kısa ve basit konulara ayrılmış, ve-
rilecek bilgiler iyice seçilmiş ve gerekli sınıflama-
lar yapılmıştır. Öğrencilere verilen bilgiler, kuru 
bilgiler yığını olmaktan çıkarılıp, aksine onların 
hoşlanacağı çok çeşitli yazılı vasıtalar ve şekiller-
le istenen bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bunların 
başında ders metinlerinin kısa tutulması, bilgile-
rin özlü olması, karşılıklı konuşmalar, hikayeler, 
şiirler, seçme sözler, baba öğütleri, ilgi çekici re-
sim ve motiflerle süslemecilik gelmektedir.” (Ya-
vuz, 2004, 69-70)

Döneminin gereği ıslahatçılık sadece 
Akseki’nin değil tüm entelektüellerin umumi vas-
fını oluşturur. Eğitimin yanında elbette moderni-
teyle çok ciddi etkileşimlere girildiği, kapitalizmin 
insanların gündelik hayatlarını, iktisadi vaziyetle-
rini etkilediği için içtihât, yeni sorunlara yeni ce-
vaplar ve fetvalar gerekmektedir. Bu açıdan çok 
farklı yaş gruplarına ilmihaller, dini eğitim kitap-
ları yazdığı için fıkıh mevzuuna, gündelik hayatta 
İslâmî olana temas etmek zorunda kalır.

Akseki, “ümmetin kurtuluşunu ve gelişmesini 
Asr-ı Saâdet İslâmı’na dönmekte gördüğü için fık-
ha bu görüş açısından yaklaşmış, ıslahat teklifle-
ri getirmiştir.” (Karaman, 2004, 40-45) Bunların 
arasında din ve vicdan hürriyeti, din, devlet ve 
hükümet ilişkileri, hilalin tespiti, zekat nisabı, ağır 
işçilerin oruç yerine fidye vermesi gibi konuların 

yanında içtihât mevzuunda usule ilişkin yargılar-
da bulunur.

Ahmet Hamdi Akseki İttihat Terakki 
Cemiyeti’ne girmiş fakat sonradan ayrılmıştır. Dö-
neminin İslâmcıları ve pek çok uleması, mütefek-
kiri gibi saltanat ve Abdülhamit karşıtı olmasına 
rağmen Hilafet taraftarlığını sürdürür. Fakat onun 
hilafet fikri meşrutiyetçilikle, Parlamenter idarey-
le, yetkileri törpülenmiş ve dini otoritesi zayıflatıl-
mış neredeyse sembolik düzeye getirilmiştir.

Cihad konusunda Batılı ithamları doğrula-
mama adına ılımlı, yumuşatıcı ifadeler kullanan, 
“savunma”ya özgü bir anlayışı getiren, fikir hür-
riyeti bahsini Fransız İhtilali boyutunda okuyan, 
meşrutiyet ve demokrasi yolunu açan bireysel 
özgürlükleri savunan Akseki Hilafet konusunda 

da “teokratik” yönelimin dışında demokrasinin 
paralelinde bir anlayışı savunur; saltanat ile ilgili 
mücessem değil manevi otorite yaklaşımı da bu 
açıdan 20. yüzyılın ruhuna yatkındır:

“Halifenin Müslümanlar nazarındaki mevki-
ini Frenklerin teokratik dedikleri sultan-ı İlahi 
ile kardırmak doğru olmaz. (…) Buna göre, ki-
lise halkın akaidine, herkesin Halikına karşı olan 
vezaifine tahakküm hakkını haizdir. Yani kilise 
istediğini teşri’, istediğini nesh eder; dilediği gibi 
vicdanları murakabe altında bulundurur. Halife-
de böyle bir sulta-i diniyye olmadığı gibi kadıda, 
Müftüde, Şeyhülİslâmda da böyle bir saltanat 
yokdur. (…) Müslümanlıkda mev’ıza-i hasene-
den, hayre da’vetten, nehy-i anil münkerden baş-
ka bir saltanat-ı diniyye yokdur. Bu ise öyle bir 

Akseki döneminde medreseler 
kapatılmış, dil devrimi gerçekleşmiş, 

Türkçe ibadet getirilmiş, din 
dersleri kaldırılmış, kıyafetler 

Batılılaştırılmıştı… İmam yetişmeyen, 
şedit modernliğin zor günlerinde vazife 

alan Akseki türbelerin açılmasından 
ezanın aslına dönmesine, imam hatip 

okulları ve İlahiyatların açılmasına 
kadar yeni serbestlikleri görmüş, belki 
de bu geçiş sürecini “en az zayiatla” 

atlatılmasına vesile olmuştu.
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kuvvet, öyle bir salahiyettedir ki Cenab-ı Hak onu 
-yalnız sultana, şeyhülİslâma değil- Müslümanla-
rın en acizine de vermişdir, en kavisine de en aciz 
bir müblüman en kavi dindaşına karşı bu salahiy-
yeti isti’mal edebildiği gibi, en kavisi de en acizini 
yine bu kuvvet sayesinde ıslah edebilir.” (Akseki, 
1971, 500-511)

Meşrutiyetçi fikirlerinin yanında Cumhuri-
yet dönemindeki misyonu da göz önüne alınırsa 
demokrasiyi, Hilafet ve saltanattan uzak yeni yö-
netimi tek tek bireylerin tamamını siyasal alana 
katarak meşrulaştırmayı İslâmî referanslarla ger-
çekleştirebilmiştir Ahmet Hamdi Efendi.

Cumhuriyetin İdeal Müslümanı, Yurttaşı

Cumhuriyet döneminde aldığı vazifeler, İs-
tiklal Mahkemelerinde belirlenen talihi onun de-
mokrasi yoluyla Hilafetin uzağında bir siyasi yapı-
yı yerleştirmeye çalışması bir tarafa dini yayıncılık 
vasıtasıyla bireyleri ve toplumu dönüştürme işti-
yakını da dikkatle takip etmek gerekir.

Diyanet İşleri’nde vazife yaptığı süre boyunca 
belki de en büyük hizmeti dini yayıncılık saha-
sındaki, toplumun dinini öğrenmesi yolundaki 
çabalarıdır.

Askere, çocuklara, ailelere yazdığı din kitap-
larında İslâm’ın temel ibadet, itikat meselelerini 
ehl-i sünnet ekseninde gayet sarih anlatan Akseki, 
belki de bunun diyeti için özellikle ahlak, vatan-
daşlık, siyasi meselelerde Cumhuriyet idaresinin 
istediği ve beklediği söylemi kullanır.

Cumhuriyet idaresi elitlerin İslâmlaşmasını 
reddeder, kamusal alanda gayrı İslâmî tutumla-
rı zorunlu kılan rejim milletin “temel dini” bil-
gilerini almasına “kontrollü” biçimde izin verir. 
Akseki’nin yazdığı kitaplar bu yüzden elitler için 
değil halka yöneliktir. Subaylara yazılmaz, Askere 
Din Kitabı erler içindir. Öteki kitaplar çocuklar ve 

aileler için kaleme alınsa da okulda eğitimin bir 
parçası görülmez.

İslâm Dini kitabı milyonlarca basılmıştır. Tay-
yarenin önemini dini bakımdan ele alan Kuvvet ve 
Tayyare risalesinden 1929 Ekonomik Buhranı ne-
deniyle yerli malının, tasarrufun önemini anlatan 
metinlerin kaleme alınmasına, salgın hastalıklar-
dan Kızılay ve hava kuvvetlerine yardımlara kadar 
siyasal yönelimler, aktüel buhranlar karşısında 
“iyi insan-iyi Müslüman-iyi vatandaşın” neler ya-
pılacağını anlatır, imamlara anlatmasını ister:

“Bu tifüs afeti, pislikten doğar ve pislikte ürer 
ve pislikte gelişir. Üstümüzü başımızı temiz tut-
mak, yemede, içmede, evde, sokakta, handa, ha-
mamda, camilerde, hülasa her tarafta temizliğe 
son derece riayet etmek bu afetin önünü alabilir. 
Hükümetin bu yolda aldığı tedbirlerin tatbikatını 
kolaylaştırmak ve bu hususta elden gelen maddi 
ve manevi her yardımı yapmak, milli varlığımızı 
tehdit eden bu tehlikenin ciddiyetini büyük kü-
çük herkese duyurarak (…) ele almak yerinde 
olur. (…) Dünyayı kasıp kavuran savaşın do-
ğurduğu kötülüklerden birisi de ihtikar, vurgun-
culuktur. Bugün dünyanın her köşesinde hayat 
pahalılığı fevkalade denilecek surette kendisini 
hissettirmiş ve her memleket bununla mücadele 
etmek zorunda kalmıştır.” (Ertan, 1988, 23)

Akseki, siyasal alana bu derece girmesini de 
“Cami kürsülerinden yalnız ahlak, fazilet ve sa-
mimiyet saçılmalı, ferdî, içtimaî hoşnutsuzluğu 
mucip olacak hiçbir harekete asla meydan veril-
memelidir.” gerekçesiyle açıklar.

Topluma yönelik kaleme aldığı kitaplarda bol 
bol vatan sevgisinden, hükümete bağlılıktan, va-
zife bilincinden, dayanışmadan, amirlere, hükü-
mete ve kanunlara itaatten bahseden Akseki, din 
vasıtasıyla toplumun yeni siyasi yönelimlere ve 
inkılaplara uyum sağlamasını da bir nebze ger-
çekleştirmiştir. Dini insanın-toplumun-devletin 
mutluluğunu sağlayan araç gibi izah eden Ahmet 
Hamdi Efendi, bunun için herkesin bulunduğu 
mevkide vazifesini eksiksiz yapmasını salık verir.

Askerlere yönelik çok ciddi örülmüş bir kitap 
yazan Akseki, dönemin atmosferine uygun biçim-
de itaati öne çekse de Cumhuriyet inkılaplarının 
dine yönelik uygulamaları nedeniyle ateizme yö-
nelimi kırmaya özgü delillendirmeler getirir, sık 
sık dinin gerekliliğini ele alır, Allah’ın varlığını, 
hitap ettiği kitlenin kır kökenli olmasına bağlı 
doğadan örneklerle verir. Talime çıkmanın, nöbet 
tutmanın “ibadet” olduğunu belirten Akseki,
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“Asker ocağına geldikten sonra bir askerin en 
büyük vazifesi komutanına ve kendisinden yük-
sek rütbede bulunanlara itaat etmektir. (…) Amiri 
neyi emretmişse onu yapmaya mecburdur. ‘Dur’ 
dediği yerde duracak, ‘Git’ dediği yerde gidecek-
tir.” der.

Bunun yanında arkadaşlarıyla iyi geçinmekten 
hırsızlık yapmamaya, yalan söylememeye kadar 
belli başlı faziletleri de askere “dini yükümlülük” 
boyutuyla anlatır. Sık sık menkıbeler, kahraman-
lık hikayeleri de paylaşan Akseki, dayanışmacı, 
uysal, devletin ve hükümetin sözünden çıkmayan 
vatandaş için ahlaki umdeleri de sıralar. İslâm 
Dini kitabında kırk sekiz maddede yapılmaması 
gerekenleri, kırk üç maddede ideal Müslümanın 
vasıflarını dikte eder. (Akseki, 1983, 280-285)

Akseki, hükümet kavramını, görevlerini an-
latırken gündelik dilden örnekler verir. İç ve dış 
düşmanlara, tehditlere, hırsızlık gibi hadiselere 
karşı hükümetin zorunlu ve doğal olduğunu be-
lirtirken bunu “çobansız koyun nasıl yaşayamaz-
sa, insanlar da hükümetsiz yaşayamaz” örneğiyle 
yapar.

Hükümet kavramıyla doneleri sıralayan Ah-
met Hamdi Efendi, hükümetlerin güçlerini, meş-
ruiyetini tartışmaya açmaktan kaçınır. Elbette bu 
anlamda hükümetle rejim arasında farklılık gör-
meden paralellik geliştirir. Bu yüzden de vatan-
daş olarak temel vazifemizi de çok net ifadelerle 
anlatır:

“Hükümete karşı birinci vazifemiz, onun ka-
nunlarına itaat etmek ve hiçbir bahane ile ona 
karşı gelmemektir. İkinci vazifemiz de hükümete 
vergi vermektir. Hükümete iki çeşit vergi vermek 
boynumuzun borcudur: Biri mal vergisi, diğeri de 
can vergisidir. Hükümet bu para ile yollar, şimen-
diferler, hastahaneler, toplar, tüfekler yapar. Mek-
tepler, mahkemeler açar, memleketin ve milletin 
rahatı için ne lazımsa hepsini yapar.” (Akseki, 
1982, 207; 1983, 267)

Ahmet Hamdi Akseki başta Necip Fazıl gibi 
pek çok kişiden sert eleştirilere uğramıştır. Ne-
cip Fazıl Akseki’ye, “günün şartlarına göre siz 
bu makamda oturacağınıza, sırtınızda bir küfe 
kanalizasyon temizleyiciliği yapsanız daha hafif 
olmaz mı?” der. Yüzü kireç gibi kesilen merhum 
Diyanet İşleri Reisi ise Üstad’a “Hakkın var Necip 
Fazıl fakat ben bu makama, daha fazla kötülüğe 
mâni olmak için katlanıyorum.” karşılığını verir. 
(Cündioğlu, 2002) Bu cevabın sağlamasını yap-
ma ihtimalimiz yok ise bile mümkünlüğüne kâni 

olabiliriz. Çünkü merhumun görev aldığı yıllar 

tarihimizin en kara ve karanlık dönemini içerir.

Akseki Hoca bir yanıyla Türkçe ibadetten 

İslâm’ı tamamıyla silmeye yönelik inkılaplara ka-

tılsa ve katlansa bile öte tarafıyla kaynakları ku-

ruyan, dili kaldırılan, yasakların hüküm sürdüğü 

ortamda çocuklara, askerlere, kentlerden köylere 

kadar her Müslümana temel dini bilgileri, temiz 

ehl-i sünnet yorumunu aktarmayı başarmıştır.

Hem devleti idare edenleri rahatsız etmeden 

hem milletin dinini öğrenmesine çabalaması bile 

“yapılabileceğin en iyisini yapma” felsefesinin ba-

riz bir tezahürüdür. Büyük anlatılar peşinde ko-

şanların hüsranla sonuçlanan girişimlerine karşı 

kendi patikasında karınca adımlarıyla ilerleme-

nin sonuçları çoğunlukla daha kalıcı ve derinlikli 

olabilir.

Ahmet Hamdi Akseki’nin açtığı patikada belki 

de İslâmcılara bırakacağı en önemli miras, ihti-

şamlı, şaşaalı retoriklerden ziyade sade, gösterişsiz 

ama köklü çalışmalar gerçekleştirme, “yapabildi-

ğini yapma” anlayışı olabilir.
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Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

K ur’ân1 kelimeleri üzerine çok 
eser yazılmıştır ve bunlar 

genellikle lugavî çalışmalar2 ola-
rak bilinmektedir. Ancak tefsir 
kitaplarını da bu kapsamda de-
ğerlendirmek mümkündür, zira 
özellikle dirayet ve tahkik ehl-i 
ulemânın kaleme aldığı eserlerde 
ciddi manada kelime tahlilleri ve 
yorumlar bulunmaktadır.3 Bu-
nun dışında fihrist mahiyetinde 
çalışmalar da vardır.4 Kur’ân 
kelimelerini kullanım sayılarına 
göre tasnif eden ve belki bundan 

1 Okur, bu yazı içinde savunulan görüşlerden 
çok, ‘tek-kullanımlık kelimeler listesi’ni 
önemsemelidir. Böylece bu kelimelerle ilgi-
li çalışmasını kendisi yapabilecektir.

2 Râğıb el-İsfehânî’nin Müfredât adlı eseri en 
bilinenidir. Bunun dışında, Arapça sözlükler 
de bu kapsamda değerlendirilebilir. Zira 
Kur’ân, son tahlilde, Arapça bir kitaptır. 
Bu alanda en çok müracaat edilen klasik 
dönem eserleri İbni Manzûr’un Lisânu’l-
Arab, Fîrûzâbâdî’nin Kâmûsu’l-Muhît ve 
Zebîdî’nin Tâcu’l-Arûs adlı çalışmalarıdır.

3 Zemahşerî’nin Keşşâf’ı ile Râzî’nin Tefsîr-i 
Kebîr’i, bu alanın en iyi örneklerindendir. 
Bu türden tefsirler, kelimelerin anlam dün-
yalarına dair lugavî eserlerde yer almayan 
kimi bilgiler ihtiva etmektedirler.

4 Fuâd Abdülbâkî’nin Mu’cemu’l-Müfehres’i 
(Çağrı Yayınları, 1996, İstanbul baskısı) bu 
türden bir çalışmadır. Eserde, bir kökten 
türeyen kelimelerin geçtiği ayetler harf sıra-
sına göre ve cümle içindeki ilgili kısmıyla 
yer almaktadır.

daha önemlisi, bu tasniften yola 
çıkarak birtakım yorumlara ula-
şan bir çalışma ise (bilebildiği-
miz kadarıyla) yoktur.5 Bunun 

5 Çağdaş dönemde internet teknolojisin geli-
şimiyle bazı sitelerin bu yönde çalışmalar 
yaptıkları görülmektedir. Fakat bunlarda 
da ‘yorum’ bulunmamaktadır. Bkz. http://
kuranharitasi.com. ‘Yorum’a dair bu yazı 
kapsamında kastımızı netleştirmek bakımın-
dan şu örnek yeterli olacaktır: Kur’ân’da en 
çok sayıda kullanılan kökler e-le-he (‘ilah’ 
ve ‘Allah’ kelimeleri bu kökten türemiş-
tir), ka-ve-le (‘söylemek’ eylemine karşılık 
gelir), ke-ve-ne (‘olmak’ eylemine karşılık 
gelir), ra-be-be (‘rab’ kelimesi bu kökten 
türemiştir), e-me-ne (‘iman’ kelimesi bu 
köktendir) ve a-le-me’dir (‘ilim’ kelime-
si bu kökten türemiştir). Bunlardan ikisi 
(ilah ve rab), Mevdudi’nin Kur’ân’a Göre 
Dört Terim adlı eserinde zikredilen 4 ana 
kavram listesinde (ilah, rab, din, ibadet) 
yer almaktadır. Diğer ikisi (‘söylemek’ ve 
‘olmak’ eylemleri) yardımcı fiil oldukları 
için bunların kullanım sıklığından hareketle 
herhangi bir yorumda bulunmaya gerek 
yoktur. Fakat diğer iki kelime olan ‘iman’ 
ve ‘ilm’in en çok zikredilenler arasında 
(5. ve 6. sırada) yer alması, kanaatimizce 
anlamlıdır! Konunun daha genişçe ele alın-
ması gerekmekle birlikte, bu sıralamadan 
çıkarılabilecek sonucu kısaca şöyle ifade 
edebiliriz: “Kur’ân’a göre iman, ilim teme-
line dayanır.” [Burada şu hususa dikkat 
edilmelidir: biz bu sonuca sadece tekrar 
sayılarından ulaşılabileceğini iddia etmi-
yoruz. Aynı sonuca birçok Kur’ân ayeti-
nin içeriğinden, hadislerden, makûlâttan 
vs. de ulaşılabilir. Örneğin, “kulları içinde 
Allah’tan ancak âlimler korkar” (Fatır:35) 
ayetinden yahut “ancak iki şeye hased edi-
lir: Allah’ın kendisine mal verdiği onu hak 
yolunda harcayan kişi ile Allah’ın hikmet 
verdiği ve onunla hükmeden ve onu baş-
kalarına öğreten kişi” mealindeki hadisten 
(Buhari, İlim, 15) yola çıkarak da ilim ve 

görünen/basit nedeni, mananın 
lafızda içkin olduğu ve lafızda 
tazammun edilenin (bağlam vs. 
de düşünülerek) yakalanması 
durumunda, kastın anlaşılabi-
leceği düşüncesidir.6 Konuyla 
ilgilenen müellifler kelimelerin 
anlam dünyalarını en iyi şekilde 
tasvir edebilmek için (metin-içi 
ve metin-dışı olmak üzere) baş-
ka kaynaklardan da yararlan-
mışlardır ki bunları siyâk-sibâk 
ilişkisi, hadisler, esbâb-ı nüzûl 
rivayetleri, Arap şiiri ve günlük 
kullanım7 şeklinde sıralamak 
mümkündür.8 Biz bunlara bir 
ilave daha yapmak istiyoruz ve 
‘kullanım sayısı’nı da bu listeye 
dâhil ediyoruz.9

Kelimelerin ‘kullanım sayı-
sı’10 anlam alanını doğru tanım-
lamak veya onu genişletmek 
bakımından tek başına bir mana 
ifade etmeyebilir, fakat ilgili ol-
duğu konunun mahiyetine bağ-
lı olarak, bir takım ‘sonuçlar’ 
çıkarmaya elverişlidir. Mevzu, 
‘az kullanılan kelimeler’11 me-
selesinin bir alt-başlığı olarak 
da incelenebilir. Bu noktada 
‘tek-kullanımlık kelimeler’ için 
söylemiş olduğumuz şeylerin, 
‘az kullanılan kelimeler’ için de 

iman kelimeleri arasındaki ilişkiye dair bir 
neticeye ulaşmak mümkündür].

6 Bu, esasen yanlış bir düşünce değildir; 
yanlış olan, yorumu ‘tümüyle’ bu alanla 
sınırlandırmaktır.

7 Bununla, lügavî eserlerde “Araplar bu keli-
meye şu manayı da verirler.” şeklinde ifade 
edilen ve gündelik hayatta insanların yaygın 
olarak kullandıkları anlamları kast ediyoruz. 

8 Derecesi değişmek birlikte, bunların hepsi-
nin ‘kaynak’ değeri taşıdığı söylenebilir. 

9 Kullanım sayısı, hadisler veya esbâb-ı nüzûl 
derecesinde önemli sayılmayabilir, fakat 
metin-içi verilerin, metin-dışı verilerden 
daha önemli olduğu tezi kabul edilecek 
olursa, bu durumda, ‘kullanım sayısı’nın, 
Arap şiiri ve günlük kullanımdan daha 
önemli olduğu söylenebilir.

10 Kur’ân kelimelerinin tümünü kullanım sayı-
larına göre tasnif eden çalışmayı (yorum 
bölümü hariç) tamamlamış bulunuyoruz ve 
bunu ilerde kamuoyunun bilgisine sunmayı 
düşünüyoruz. Bu yazıda, o çalışmanın tek-
kullanımlık kelimeler ile ilgili bölümünün 
sadece bir kısmı yer almaktadır.

11 ‘Az-kullanılan kelimeler’ ile kastımız, kul-
lanım sayısı “10’dan az” olanlardır. 

KUR’ÂN’DA
TEK-KULLANIMLIK 

KELİMELER1

Kürşad ATALAR

Tek-kullanımlık kelimeler, sadece dilbilimin çeşitli alanlarıyla 
ilgili tartışmalarda değil, tefsirin önemli konularında da (özellikle 
de müteşâbihât ve i’câz alanlarında) yeni yorumlara kapı 
aralayabilirler. Bu kelimelerin tümü üzerinde yürütülecek 
kapsamlı bir çalışma, bu yazıda ulaşmış olduğumuz sonuçların 
değerlendirilmesi (ve eleştirilmesi) bakımından önem arz etmektedir.

KUR’ÂN’DA TEK-KULLANIMLIK KELİMELER
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 KUR’ÂN’DA TEK-KULLANIMLIK KELİMELER 

büyük ölçüde geçerli olduğunu 
söyleyebiliriz.12 Her iki konu 
da ‘Kur’ân’da müteşâbihât’ 
meselesiyle13 ilgisi bakımından 
önemlidir.

Kur’ân’da kullanılan keli-
melerin sayısı konusunda fark-
lı rakamlar nakledilmektedir.14 
Yaklaşık 77 bin civarındaki bu 
sayıya tekrarlar dâhildir.15 Kök 
sayısı, 1710’dur.16 Zamir, edat, 
zarf türünden de 83 çeşit kulla-
nım vardır.17

Mushaf’ta, çok kullanılan ke-
limeler olduğu gibi, az kullanılan 
kelimeler de vardır. En çok kul-
lanılan kelime, e-le-he kökün-
den türeyen ve iki binin üstünde 
kullanıma sahip olan ‘Allah’tır.18 
Bununla birlikte, iki kökten (ka-
ve-le ve ke-ve-ne) türeyen keli-
meler binin üstünde19 kullanıma 

12 Kullanım sayısı, ‘çok-anlamlılık’ mesele-
siyle ilişkisi bakımından da önemlidir; zira 
çok-anlamlı olduğu ileri sürülen kelimelerin 
büyük çoğunluğu (salât, kadr, küfr, vb) 
‘çok-kullanılan kelimeler’ kategorisinde yer 
almaktadır. 

13 Bu konuyu bir sonraki yazıda genişçe ele 
almayı düşünüyoruz.

14 Suyûtî, El-İtkân fi Ulûmi’l-Kur’ân adlı ese-
rinde konuyla ilgili olarak şu bilgiyi ver-
mektedir: “Kur’ân’ın kelimelerini 77.934 
olarak saymışlardır. 77.437, 77.277 ve daha 
başka rakamlar da söylenmiştir. Kelimelerin 
sayısı hakkındaki ihtilafın sebebi, kelimele-
rin; hakikat, mecaz, lafız ve yazı şeklinden 
ileri gelmiştir. Bunların her birini dikkate 
almak caizdir. Bu hususta ihtilaf eden ule-
manın her biri, bunlardan her birini dikkate 
almıştır.” http://www.sorusorcevapbul.com. 
Harflerin toplam sayısı için de yine farklı 
rakamlar verilmektedir. Bu ölçütlere göre 
sayı 320 bin ila 340 arasında değişmek-
tedir. Örneğin, Mücahid’e göre sayı 321 
bin 180, Suyûtî’ye göre 323 bin 671, Fadl 
bin Ata’ya göre, 325 bin 015, Muhammed 
el-Hâmânî’ye göre 340 bin 740’dır. https://
sorularlarisale.com. 

15 Mu’cemu’l-Müfehres’e göre, bu sayı 77 bin 
790’dür. 

16 Bu köklerden türeyen kelimelerin toplam 
kullanım sayısı 54 bin 565’tir.(Mu’cemu’l-
Müfehres)

17 Bunların toplam sayısı da 23 bin 235’tir 
(Mu’cemu’l-Müfehres). 

18 Kimi sayımlara göre, e-le-he kökünden 
türeyen kelimelerin toplam sayısı 2 bin 
698’dir. Bizim Mu’cemu’l-Müfehres’i baz 
alarak yapmış olduğumuz sayımda bu 
rakam, 2 bin 849 çıkmıştır. Bu kökten 
türeyen kelimelerden ‘Allah’ terimi 2 bin 
702 kullanıma sahiptir; 5 kez allâhumme 
formunda kullanım vardır, geriye kalanlar 
ise ‘ilâh’, ‘ilâhe’ vb. kelimelerdir. 

19 Ka-ve-le kökünden türeyen kelimeler 1721 
kez, ke-ve-ne kökünden türeyenler ise 1388 
kez kullanılmışlardır. Bunların ardından da, 

sahipken, kelimelerin kullanım 
sayısı azaldıkça kök sayısı art-
maktadır. Kur’ân’da beş, dört, 
üç ve iki kullanımlık kelimeler 
olduğu gibi, tek-kullanımlık ke-
limeler de vardır.20

Tek-kullanımlık kelimeler, 
her şeyden önce şu bakımdan 
önemlidir: Kur’ân’da sadece bir 
defa kullanılmış oldukları için, 
bunlarla kastedilenin ne olduğu 
konusunda Kur’ân-dışı kaynak-
lara (yani lügatler, tefsirler ve 
diğer eserlere) başvurmak el-
zem olmaktadır.21 Çünkü sadece 
metin-içi imkânlar (siyâk-sibâk 
ilişkisi, cümle içinde geçen diğer 
kelimelerin tazammunları, vb.) 
kullanılarak bu kelimelerin ma-
nasına dair tatmin edici bir neti-
ceye ulaşılamamaktadır.22

sırasıyla, 978 kullanımla ra-be-be, 879 kul-
lanımla e-me-ne ve 854 kullanımla a-le-me 
kökleri gelmektedir.

20 Mu’cemu’l-Müfehres baz alındığında, kök 
itibarıyla, tek-kullanımlık kelimelerin sayısı 
424, çift-kullanımlık kelimelerin sayısı 422, 
üç-kullanımlık kelimelerin sayısı 375, dört-
kullanımlık kelimelerin sayısı 376, beş-
kullanımlık kelimelerin sayısı ise 435’dir. 
Mu’cemu’l-Müfehres’te, yöntem farkın-
dan dolayı bazı kökler, başka bazı kökler 
altında işlendiğinden, bu rakamlarda küçük 
değişiklikler olması mümkündür. Örneğin, 
Tur 21’de geçen eletnâhum kelimesi, 
Mu’cemu’l-Müfehres’de e-le-te kökünde 
değerlendirildiği için, tek-kullanımlık bir 
kelime olarak görülmektedir. Oysa bu keli-
menin içinde geçtiği cümledeki ifade (mâ 
eletnâhum min amelihim min şey’in) ile 
Hucurat 14’te kullanılan ve içinde yelit-
kum kelimesinin geçtiği cümledeki ifade 
(lâ yelitkum min amelikum şey’en), mealler 
tarafından aynı şekilde “amellerden hiç-
bir şey eksiltmeme” olarak çevrilmektedir. 
Buna göre, bu iki kelimenin kökünün aynı 
olması gerekir! Müfredât’ta ise, le-ye-te 
maddesinde, Hucurat 14’e atıf yapılır-
ken, Tur 21’e atıf yoktur. Fakat bu kez 
Mu’cemu’l-Müfehres’de 15 kullanımlık 
le-ye-te kökünde Hucurat 14’e atıf yapıl-
maktadır! 

21 Kelimelerin bu vasfı, çağdaş dönemde 
‘mealcilik’ olarak bilinen akımın savun-
duğu “Kur’ân’ı yalnız Kur’ân tefsir eder” 
görüşünün zayıflığını ortaya koymaktadır.

22 Aslında bu durum, çift-kullanımlık, 
üç-kullanımlık (hatta dört-kullanımlık, beş-
kullanımlık, vd.) kimi kelimeler için de söz 
konusudur. Kullanım sayısı arttıkça manayı 
yakalama şansı da artmasına rağmen, az 
kullanılan kelimelerle ilgili olarak lügatlere 
ve tefsirlere başvurma ihtiyacı ortadan kalk-
mamaktadır. Kur’ân’da bu türden kelimeler, 
şu farklı biçimlerde kullanılmışlardır: 1) 
Aynı ayet için de aynı bağlamda (örnek: 
ne-şe-ta kökü, neştan, nâşitâti, Naziat 2), 
2) Aynı ayet içinde aynı formda (örnek: 
ve-ta-ra kökünden iki-kullanımlık veta-
ran, Ahzab 37), 3) Aynı ayet içinde fark-

Bu kelimelerin ikinci vasfı, 
değişen derecelerde ‘zannîlik’ 
vasfı taşımalarıdır.23 Bu oran, 
‘gayb’ ile ilgili olanlarda 
(Allah’ın isim/sıfatları, cennet 
ve cehennemin, cinlerin, melek-
lerin vs. mahiyeti, vb.) artmakta; 
‘şehâdet’ âlemi ile ilgili olan-
larda ise (bireysel ve toplumsal 
değişimin yasaları, ma’rûf’un 
mahiyeti, vb.) azalmaktadır.24 
Ayrıca kelimelerin bazılarının 
zannîlik dereceleri zaman içe-
risinde (ilgili oldukları konuda 
insanlığın bilgisinin artmasıyla) 
değişebilmektedir.25

Tek-kullanımlık kelimelerin 
üçüncü vasfı, kavramların içi-
ne ‘anlam pompalanabileceği’ 

lı formlarda (örnek: fe-se-ha kökünden, 
yefsehı, efsehû, tefessehû, Mücadele 11, 
4) Farklı surelerde farklı ayetlerde aynı 
formda (örnek: ce-se-de kökünden, dört-
kullanımlık ceseden, A’râf 148, Tâ-Hâ 88, 
Enbiyâ 8, Sâd 34), 5) Aynı surede farklı 
ayetlerde aynı formda (örnek: ka-me-se 
kökünden, kamîsî, Yusuf 18, 25, 26, 27, 28, 
93). Bu kullanımların tümünde Kur’ân-dışı 
kaynaklara müracaat gerekmektedir, çünkü 
bağlam (yahut siyâk-sibâk ilişkisi) manayı 
yakalamaya yetmemektedir.

23 Müfessir Râzî, bütün lafızların ‘zannîlik’ 
vasfı taşıdığını, kelimelerin maksûdunun 
‘kesin olarak’ bilinebilmesi için aklî (veya 
başka) kanıtlar bulunması gerektiğini söyle-
mektedir. Bkz. (Tefsir-i Kebir, 1993, Terc.: 
S. Yıldırım, Z. Cebeci, S. Kılıç, C.S. Doğru, 
Akçağ Yayınları, cilt: 6, s.155). Verdiği 
örnek, meallerin genellikle ‘oturmak’ olarak 
manalandırdığı istivâ kelimesiyle kast olu-
nana dair Kelamcıların getirmiş olduğu aklî 
kanıtlardır. Râzî’nin kelimelerin zannîliği 
hususunda benimsediği yaklaşımın, modern 
dönem Batı Düşüncesinde Jacques Derrida 
tarafından dile getirilen görüşe benzediği 
söylenebilir. Derrida, kendisine yöneltilen: 
“bu metinde kastınız şu muydu?” sorusuna, 
“hiçbir zaman tam olarak öyle söylemedim” 
şeklinde bir cevap vermiştir ki, burada 
maksadı, ‘anlam’ın sabitlenemeyeceğidir. 
Onun bu düşüncesi, Râzî’nin kelimelerin 
zannîliğine dair söyledikleriyle benzerlik 
taşımaktadır. Bu konu, genişçe bir dilbilim 
tartışmasını gerektirdiği için biz sadece şu 
kadarını söylemekle yetiniyoruz: lafızların 
tazammun ettiği manaların ‘kesin’ olup-
olamayacağını, lafzın işaret ettiği/gösterdiği 
şeyin ‘mahiyeti’ne dair bilgi belirler. Bu 
bilgi kesin ise, lafzın manası kesindir, değil-
se zannîdir. 

24 Örneğin, tek-kullanımlık tefsîran (Furkan 
33) ve fehhemnâhâ (Enbiya 79) kelimele-
rinin mana içeriğine dair (gerek ilim ehli 
arasında gerekse tabanda ‘tefsir’ ve ‘tefhim’ 
kelimelerinin yaygın kullanımı nedeniyle) 
çok fazla tartışma yoktur. Fakat bunun 
böyle olması, bu kelimelerin ‘mana’ yönün-
den ‘zannîlik’ özelliğini tümden kaldırmaya 
yetmemektedir!

25 Bu yazı içinde ele alınan Nebe 13 örneğinde 
bu husus görülebilir. 
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tezini iptal etmeleridir.26 Bu ke-
limeler, vahye muhatap olan 
Arapların Kur’ân’da kullanılan 
lafızların manalarını (bir biçim-
de veya bir ölçüde) bildiklerini 
göstermektedir.

Bu kelimelerin dördüncü vas-
fı ise, ‘müteşâbihât’ meselesiy-
le (ve dolaylı olarak Kur’ân’ın 
i’câzıyla) ilişkili olmalarıdır. 
Bununla kastımız, bu kelimele-
rin her birinin i’câza delil ola-
rak gösterilebilecekleri değil, 
müteşâbihât ile ilişkilendirilen 
bazılarının27 bu özelliği taşıdığı-
dır. Bu hususu açmamız yararlı 
olacaktır.

Aslında tek-kullanımlık bir 
kelimenin geçtiği her yerde şu 
soruyu sormak ‘anlamlı’dır: Al-
lah Teâlâ niçin bütün Kur’ân’da 

26 Zira eğer Kur’ân, Arapların kullandı-
ğı kelimelerin içine, onların daha önce 
duymadığı birtakım anlamları pompalamış 
olsaydı, bunu, ancak (en azından) bir keli-
menin birden fazla kullanımıyla yapabilir-
di. Kur’ân’da sadece bir yerde kullanılan 
bir kelimenin içine anlam, Kur’ân içinden 
değil, ancak ‘dışından’ pompalanabilir (eğer 
‘pompalama’ denilen şey mümkünse) ki, 
bu da Kur’ân dışında bir başka kayna-
ğı gerektirir! Kısacası, Kur’ân’da bulunan 
tek-kullanımlık kelimeler, Arapların bu 
kelimelerin manası konusunda ‘önceden’ 
bir bilgileri olduğunu göstermektedir. Öyle 
olmalıdır ki, inzal dönemindeki muhatap-
ları için en azından bu kelimelerin geçtiği 
ayetlerle ilgili olarak belirli bir düzeyde 
‘anlama’ söz konusu olabilsin! [Ğaribu’l-
Kur’ân başlığı altında ele alınan ve saha-
belerden bazılarının Kur’ân’da geçen kimi 
kelimeleri bilmediklerine dair (örneğin, Hz. 
Ömer’in Abese Suresi 31’deki ebben keli-
mesini bilmediğiyle ilgili) rivayetler ise 
öncelikle mevsûkiyet bakımından kritize 
edilmelidirler!]

27 Biz bu konuda müteşâbih kelimeleri, 1) 
lafzen, 2) mana olarak, 3) hem lafzen hem 
de mana olarak olmak üzere üçlü kate-
gorizasyona tabi tutan İsfehânî’den fark-
lı düşünüyoruz. (Bkz. Müfredât: Kur’ân 
Istılahları Sözlüğü, 2006, Terc.: A. Güneş 
& M. Yolcu, İstanbul, 1. Baskı, cilt: 1, s. 
637). Bize göre, Kur’ân’daki bazı kelime-
leri ‘lafzen’ müteşâbih olarak nitelemek 
(vahyin muhatapları lafızların manalarına 
dair ‘belirli bir düzeyde’ bilgi sahibi olduk-
larından) isabetli bir yaklaşım değildir. 
Fakat ‘mana olarak’ müteşâbihâttan bah-
sedilebilir, çünkü mana, ‘mahiyet’ bilgisine 
bağlı olarak daralabilmekte yahut genişle-
yebilmektedir. Aslında konunun ‘dilbilim-
sel’ (yahut terminolojik) tartışma boyutu 
da vardır. Bazıları Kur’ân’ın tamamının 
‘muhkem’, diğer bazıları ise, yine tamamın 
‘müteşâbih’ olarak nitelendirilebileceğini 
savunmaktadırlar. Her iki görüş taraftarları 
da bazı ayetleri (Hud 1; Zümer 23 vd.) 
kendi görüşlerine delil getirebilmektedir-
ler. Terminolojik tartışmalarda bu, sıklıkla 
görülen bir durumdur. 

sadece bir yerde bu kelimeyi kul-
lanmıştır? Bu soruya verilecek 
basit cevap şudur: “manayı en 
iyi karşılayan kelime o olduğu 
için.” Bu cevap Kur’ân kelime-
lerinin tümü için geçerli olduğu 
gibi, tek-kullanımlık kelimeler 
için de geçerlidir. Fakat bu keli-
melerle ilgili olarak kullanıcıda 
işaret edilen şeyin mahiyetine 
dair bilgi eksik ise, bu durumda 
muhatap açısından zannîlik du-
rumu ortaya çıkmaktadır, çünkü 
lafzın maksadına dair ‘kesin’ 
bir şey söylenememektedir. İşte 
icaz meselesi burada devreye 
girmektedir.

Konuyla ilgili olarak şu ör-
nekler yeterince açıklayıcıdır: 
Enbiyâ 96’da Kıyamet saati-
nin yaklaşmasıyla Ye’cûc ve 
Me’cûc’un “her tepeden akın 
edeceği” bildirilmektedir. Me-
allerin genel olarak ‘tepe’ şek-
linde tercüme ettikleri kelime 
hadeb’tir. Konu müteşâbihât 
ile ilgilidir ve kelime de tek-
kullanımlıktır. Lügatler, mealler 
ve tefsirlerde ‘yükselti’ ve ‘tüm-
sek’ şeklinde verilen anlamlar, 
bu kaynaklar mevsûkiyet değeri 
bakımından Kur’ân düzeyinde 
olmadığı için, kelime ile kaste-
dilenin ne olduğuna dair ‘kesin’ 
bir neticeye ulaşılamamaktadır. 
İş’ârî tefsir yapılsa bile, bunun 
da son tahlilde ‘zannî’ olacağı 
açıktır.28 Bu da göstermektedir 
ki, hadeb’in neliğine dair bilgi, 
ancak hadise gerçekleştiğinde 
elde edilebilecektir. Dolayısıy-
la, ayetteki hadeb kelimesinde 

28 İş’ârî tefsir yapanlar, kelimeye ‘yön’ veya 
‘taraf’ manası verebilmektedirler. Kelime, 
Elmalılı ve Kutub tefsirlerinde “dere ve 
tepe” olarak çevrilirken, Muhammed 
Esed ve Mustafa İslamoğlu meallerinde 
‘köşe’, Süleymaniye Vakfı mealinde ‘tüm-
sek’, Edip Yüksel mealinde ise ‘yön’ ola-
rak çevrilmektedir. İngilizce meallerden 
M. Picktall’in çalışmasında kelime için 
‘mound’ (tümsek), Yusuf Ali’nin çalışma-
sında ise “hill’ (tepe) manası verilmektedir. 
http://www.kuranmeali.com. 

icaza dair açık bir işaret olmadığı 
söylenebilir.29

Bu durum, sadece tek-
kullanımlık kelimeler için de-
ğil, ‘az kullanılan’ bazı kelime-
ler için de geçerlidir. Nur 43 ve 
Rum 48’de geçen vedka kelimesi 
de bunlar arasındadır. Kelime, 
sadece bu iki ayette geçmek-
te, fakat aynı kalıp form içinde 
kullanılmış oldukları için me-
tin-dışı kaynaklara başvurmak 
yine elzem olmaktadır. Konu, 
bulutların oluşumu ve “araların-
dan yağmurun (vedka) çıkması”30 
ile ilgilidir. Mealler ve tefsirler, 
bu ayetlerdeki vedka kelimesine 
genellikle ‘yağmur’, ‘su’ veya 
‘damla’ manası vermektedirler 
ki, bu, doğru görünmektedir.31 
Fakat buradaki soru şudur: Allah, 
başka ayetlerde ğays32, vâbil33, 
vs. olarak nitelenen ‘yağmur’ 
için burada neden vedka kelime-
sini kullanmıştır? Bu soruya da 
basitçe “çünkü burada yağmurun 
belirli bir özelliğine vurgu var-
dır” şeklinde cevap verilebilir. 
Peki, “bu özellik nedir?” diye 
sorulacak olursa, işte problem 

29 Fakat burada şu soru anlamlıdır: Kur’ân’da 
başka bazı ayetlerde meal ve tefsirlerin 
‘tepe’ olarak karşıladığı kelimeler (örneğin, 
Mü’minûn 50’de rabve) olmasına rağmen, 
burada niçin hadeb kullanılmıştır?

30 Orijinal ifade şöyledir: fe tera’l-vedka yah-
rucu min hilâlih (“arasından vedkanın çıktı-
ğını görürsün.”)

31 Çünkü “bulutların arasından çıkan” şeyin, 
bildiğimiz manada ‘yağmur’ olduğuna dair 
Rum 48’de işaret vardır. Ayetin devamında 
‘gökten yağan şey’le insanların sevindikleri 
ifade olunmaktadır. Bu ifadeden, vedka 
ile, su buharının yoğunlaşması sonucu 
yere ‘yağmur’ olarak inen yağış cinsinin 
kast edildiği neticesine ulaşmak mümkün-
dür. Nitekim müfessir Râzî, İbn Abbas’ın 
kelimeyi ‘yağmur’, Mücâhid’in ‘damla’, 
Ebu Müslim el-İsfehânî’nin ise ‘su’ olarak 
manalandırdıklarını aktarmaktadır (Bkz. 
Tefsîr-i Kebîr, Cilt:17, s.117). Fakat vedka 
ile ‘kar’ veya ‘dolu’ yağışının kast edil-
mediğine dair kesin bir neticeye ulaşmak 
da mümkün değildir. Çünkü bu yağış tür-
leri de, nihayetinde, buluttaki su buharının 
yoğunlaşmasından sonra “Bulutların arasın-
dan çıkan şey.” (yani ‘yağış’) cinsindendir. 
Belki nispeten dolu yağışı istisna tutulabilir, 
çünkü Nur 43’ün devamında ‘dolu’ yağı-
şından, ayrı bir kelime (bered) kullanılarak 
husûsen bahsedilmiştir. 

32 Hadid 20
33 Bakara 264
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oradadır, zira metin-dışı kaynak-
lara başvurma ihtiyacı burada 
da karşımıza çıkmaktadır. Konu 
ile ilgili Müfredât’ta yer alan bir 
bilgi, meseleye nispeten izah ola-
bilecek cinstendir. Müellif, ese-
rinde, vedka kelimesini “havada 
uçuşan toz tanecikleri” anlamına 
gelen ğabâr kelimesi temelinde 
açıklamaktadır ki, buradan hare-
ketle, vedka’nın “havada uçuşan 
su buharı” olabileceği sonucuna 
ulaşılabilir.34 Fakat bu da so-
nuçta zannî bir çıkarımdır. Zira 
klasik dönemde sis hadisesi ile 
birlikte bütün yağış çeşitlerinin 
de (çiğ, kırağı, yağmur, dolu ve 
kar) su buharının çeşitli formları 
olduğuna dair bilgi kaba gözle-
me35 dayalıdır, bu yüzden mü-
fessirlerin kelime için verdikleri 
mananın zannî olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Dolayısıyla, vedka 
kelimesinde de i’câza dair açık 
işaret olmadığı iddia edilebilir.

Fakat aynı şeyi (en azından 
aynı oranda) Nebe 13’te kul-
lanılan vehhâcen kelimesi için 
söyleyemiyoruz. Ayette sirâc 
(kandil) olarak nitelenen güne-
şin36 bir özelliği (vehhâcen) ifade 
olunmaktadır. Lügatler, mealler 
ve tefsirler bu kelimeye genel-
likle “ısı ve ışık yayan” anlamı 
vermektedirler, fakat kelime 
Kur’ân’da sadece bu ayette ve 
bir defa geçtiği için, bu anlamın 
‘kesinliği’ne dair metin-içi başka 
bir bilgiye ulaşılamamaktadır. 
Metin-dışı kaynakların tümün-
de ise mevsûkiyet bakımından 

34 Müfredât, cilt:2, s.844.
35 Tefsir-i Kebir’de konuyla ilgili tabiatçılara 

atfen verilen malumatın bir kısmı doğru 
olmakla birlikte, epeyce bir bölümü eksik, 
bir kısmı da yanlıştır! Bkz. cilt:17, s.117-
118.

36 Kur’ân’da güneşin yaygın kullanılan ismi 
şemstir. Unutulmamalıdır ki, bu kelime, 
güneş olarak bilinen cismin ‘yaygın’ veya 
‘öne çıkan’ özelliğini karşılamak için kul-
lanılmaktadır. Kur’ân’da çok-anlamlılığı 
kabul eden Müfredât müellifine göre, 
şe-me-se kökünde, “yerinde durmama”, 
“ışık yayma” ve “yuvarlaklık” özellikleri 
öne çıkmaktadır. Bkz. cilt:2, s.26. 

‘zann’ söz konusu olduğundan, 
kelimenin mana içeriğine dair net 
bir şey söylemek yine mümkün 
olamamaktadır. Klasik dönem 
müfessirlerden bazılarının, keli-
meye “en çok ısı ve ışık yayan” 
manası vermesi ise,37 açıktır ki, 
mahiyete dair karinelere değil, 
kaba gözleme dayalıdır. Dolayı-
sıyla, bu yorumun da son tahlilde 
yine zannî olduğu söylenmelidir. 
Ancak son birkaç asırda güneşin 
ısı ve ışık yayıcılık özelliğinin 
‘biricik’ oluşuna dair bilgimiz 
hayli arttığı için,38 zannîliğin de-
recesinin görece azaldığına da 
kuşku yoktur. Yani Kur’ân’da sa-
dece bir yerde kullanılan bir ke-
limenin ‘biricikliği’yle, güneşin 
ısı ve ışık yayma özelliği bakı-
mından biricikliğinin örtüştüğü-
ne dair bir mukayese yapılabilir. 
Zira ısı ve ışık yayma bakımın-
dan, vahyin indiği dönemdeki in-
sanların da bildiği birçok başka 
madde mevcuttur. Odun, çeşitli 
yağlar, mum, muhtelif gazlar, vs. 

37 Râzî, tefsirinde, kimi dilciler’in bu görüşü 
savunduklarını, İbn Abbas’ın ise kelime ile 
sadece “son derece mükemmel bir aydınlık” 
manasının kast edildiği görüşünde olduğu-
nu aktarmaktadır. Bkz. cilt:22, s.417.

38 Güneşin dünyaya uzaklığı, çapı, hangi gaz-
lardan oluştuğu, hangi sıcaklık derecesine 
sahip olduğu, patlamalarının mahiyeti, vb. 
konularda insanlığın bugün sahip olduğu 
bilgi, vahyin indiği dönemde hiç yoktu!

yakıldıklarında etrafa ısı ve ışık 
yayan maddeler arasında sayıla-
bilir. Vehhâcen kelimesinin, ma-
hiyeti görece daha iyi bilinen “ısı 
ve ışık yayıcılar” için değil de 
mahiyeti o dönemde neredeyse 
hiç bilinmeyen güneş için kulla-
nılmış olmasından, güneşin ma-
hiyetinin farklı ve biricik oluşuna 
dair (Kur’ân’da) bir işaret olduğu 
neticesine ulaşmak mümkündür. 
Bu da bizi, tabiatıyla, vehhâcen 
kelimesinde icaza dair bir işaret 
olduğu sonucuna götürür.39

39 İş’ârî tefsire karşı ihtiyatlı bir yaklaşıma 
sahip olduğu bilinen çağdaş dönem müfes-
sirlerinden Mevdûdî’nin dahi, insanlığın 
son birkaç asırda elde ettiği bilgilere dayalı 
olarak bazı ‘müteşâbih’ ayetlere ilişkin kimi 
izahlar getirmeye çalıştığı bilinmektedir. 
Örneğin, o, “göklerde ve yerde dabbe türe-
tip-yayılmasından” bahseden ayeti (Şûrâ 
29) yorumlarken, başka gezegenlerde başka 
bazı yaşam formlarının olabileceğini ima 
eden şu cümleyi kurmaktadır: “Burada, 
hayatın sadece dünyada değil diğer geze-
genlerde de olduğuna işaret olunuyor.” 
(Bkz. Tefhîmu’l-Kur’ân, 1996, Ed.: Ali 
Bulaç, İnsan Yayınları, 2. Baskı, cilt:5, 
s.241). Bundan daha ilginci, “Allah yedi 
göğü yarattı ve arzdan da onların benze-
rini yarattı” (Talak:12) ayetinin tefsirinde, 
iş’ârî tefsire sıcak bakmadığı bilinen Seyyid 
Kutub, konunun müteşâbihât alanıyla ilgisi 
dolayısıyla yorum yapmaktan kaçınırken 
(Fî Zılâli’l-Kur’ân, 1979, Terc.: M. E. 
Saraç, İ. H. Şengüler, B. Karlığa, Hikmet 
Yayınları, cilt:15, s.39-40), Mevdûdî, yine 
Şura 29’a atıf yaparak, bu ayetin, sayı-
sız yıldız ve gezegenlerde, yeryüzünde-
ki gibi kendine özgü bir dünya olduğunu 
“açıkça ispatladığını” söylemektedir (cilt:6, 
s.385). O, yorumunun devamında, klasik 
müfessirlerden sadece İbn Abbas’a ait “her 
aleme, tıpkı bizim peygamberlerimiz gibi 
Adem, Nuh, İbrahim, İsa gibi peygamberler 
gelmiştir” sözünün İsrailiyâttan olduğunu 
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Sonuç olarak şunu ifade 
edebiliriz: tek-kullanımlık keli-
meler, sadece dilbilimin çeşitli 
alanlarıyla ilgili tartışmalarda 
değil, tefsirin önemli konuların-
da da (özellikle de müteşâbihât 
ve i’câz alanlarında) yeni yo-
rumlara kapı aralayabilirler. Bu 
kelimelerin tümü üzerinde yü-
rütülecek kapsamlı bir çalışma, 
bu yazıda ulaşmış olduğumuz 
sonuçların değerlendirilmesi (ve 
eleştirilmesi) bakımından önem 
arz etmektedir.

Kur’ân-ı Kerim’de Tek-
Kullanımlık Kelimeler Listesi

Bu liste Mu’cemu’l-Müfehres 
adlı fihrist baz alınarak hazırlan-
mıştır. Müellif, kelimelerin kök-
leri konusunda diğer bazı yazar-
lardan farklı bir anlayışa sahip 
olduğu için, bu listede yer alan 
kimi kelimeler, başka müellifle-
rin eserlerinde tek-kullanımlık 
kelime olarak geçmemektedir. 
Örneğin, bu listede yer alan şu 
kelimeler, Rağıb el-İsfehânî’nin 
Müfredât’ında başka maddeler al-
tında işlenmektedir: Eletnâkum, 

söyleyen Aliyyu’l-Kârî’ye karşı çıkarak: 
“bu rivayette akla aykırı bir şey yoktur” 
demekte ve ilgili ayetin tefsirinin sonunda 
görüşüne delil olarak Economist dergisinin 
26 Temmuz 1969 tarihli sayısındaki şu 
malumatı göstermektedir: “iklim vs. şartları 
dünyanınkine benzer olan ve canlı varlık-
ların yaşama ihtimalinin bulunduğu 600 
milyon yıldız ve gezegen tespit edilmiştir!” 
(A.g.e, s.386).

Ye’ûduhû, Be’ûḍaten, Teṣribe, 
Ṣeyyibâtin, Hashasa, El-ḥurṭûm, 
Dif’un, Muẓebẓebîn, Teddeḥırûn, 
Rıd’en, Rafrafin, Senâ, Yetesen-
neh, Bisâhatihim, Sinîn, Saf-
safen, Fesurhunne, Iḍin, Aneti, 
Tefteû, Fer’uhâ, Efḍâ, Kâbe, 
Kübkibû, Küfüven, Mev’ûdetu, 
Nûn, En-nûn, Hudhûde, Hiyeh, 
Yeṣribe, Yeûka, Yeğûṣe. Bu ne-
denle, okurlar bu listeyi başka-
larıyla karşılaştırırken bu hususa 
dikkat etmelidirler. Ayrıca listede 
yer alan her kelime, fiil kökenli 
değildir; bazıları zarftır (örne-
ğin, fulânen, hâumû, mehmâ). 
Bununla birlikte, listenin çok 
büyük bir çoğunluğu fiil köken-
li kelimelerden oluşmaktadır. 
Bu listede yer alan kırk civarın-
daki tek-kullanımlık kelime ise 
Müfredat’ta yer almamaktadır!

Elif (ا) Harfi
Ebbe (Abese:31); Ebeka 

(Sâffât:140); Ebâbîl (Fîl:3); 
Eṣlin (Sebe:16); İdden (Mer-
yem:89); İrame (Fecr:7); Âsin 
(Muhammed:15); Eletnâhum 
(Tur:21); Elif, Lâm, Mîm, Râ 
(Ra’d:1); Elif, Lâm, Mîm, Sâd 
(A’râf:1); Emten (Tâhâ:107); 
Âmmîn (Mâide:2); Li’l-enâmi: 
(Rahmân:10); Yeûduhû (Baka-
ra:255); Î (Yûnus:53); El-eyâmâ 
(Nûr:32).

Bâ (ب) Harfi

Bâbîle (Bakara:102); Bi’rin 
(Hacc:45); Ebter (Kevser:3); Yu-
bettikunne (Nisâ:119); Enbeceset 
(A’râf:160); Yebhaṣu (Maide:31); 
Bâsikâtin (Kâf:10); Tebesseme 
(Neml:19); Basalihâ (Baka-
ra:61); Leyubaṭṭienne (Nisâ:72); 
Beûḍaten (Bakara:26); Biğâl 
(Nahl:8); Buk’ati (Kasas:30); 
Baklihâ (Bakara:61); Bekkete 
(Âli İmrân:96); Ubleî (Hûd:44); 
Nebtehil (Âli İmran:61); Tebîde 
(Kehf:35).

Tâ (ت) Harfi
Feta’sen (Muhammed:8); 

Tefeṣehum (Hac:29); Et-
kane (Neml:88); Vetellehû 
(Sâffât:103); Et-tîni (Tîn:1); 
Yetîhûne (Mâide:26).

Ṣâ (ث) Harfi
Feṣebbeṭahum (Tevbe:46); 

Ṣubâtin (Nisâ:71); Ṣeccâcen 
(Nebe:14); Teṣribe (Yusuf:92); 
Eṣ-ṣerâ (Tâhâ:6); Ṣeyyibâtin 
(Tahrim:5).

Cim (ج) Harfi
El-cibti (Nisa:51); Li’l-cebîn 

(Sâffât:103); Cibâhuhum (Tev-
be:35); Ectuṣṣet (İbrahim:26); 
Ceẓvetin (Kasas:29); Yecurruhû 
(A’raf:150); Yetecerrauhû (İbra-
him:17); Curufin (Tevbe:109); 
Tecessesû (Hucûrât:12); Cufâe 
(Ra’d:17); Cifânin (Sebe:13); 
Tetecâfâ (Secde:16); El-mecâlisi 
(Mücâdele:11); Yecmehûne (Tev-
be:57); Câmideten (Neml:88); 
Cemmen (Fecr:20); Fecâsû 
(İsrâ:5); Cevfihî (Ahzâb:4); Cev-
vi (Nahl:79); Cîdihâ (Mesed:5).

Hâ (ح) Harfi
El-hubuki (Zâriyat:7); Hat-

men (Meryem:71); Haṣîṣen 
(A’raf:54); Hadebi (Enbiyâ:96); 
Hardin (Kalem:25); Harasen 
(Cin:8); Tuharrek (Kıyâmet:16); 
Teharrav (Cin:14); Husûmen 
(Hâkka:7); Hashasa (Yusuf:51); 

Mushaf’ta, çok kullanılan kelimeler olduğu gibi, az 
kullanılan kelimeler de vardır. En çok kullanılan 

kelime, e-le-he kökünden türeyen ve iki binin üstünde 
kullanıma sahip olan ‘Allah’tır. Bununla birlikte, iki 

kökten (ka-ve-le ve ke-ve-ne) türeyen kelimeler binin 
üstünde kullanıma sahipken, kelimelerin kullanım 
sayısı azaldıkça kök sayısı artmaktadır. Kur’ân’da 

beş, dört, üç ve iki kullanımlık kelimeler olduğu gibi, 
tek-kullanımlık kelimeler de vardır.
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Hussile (Âdiyat:10); Hafe-
deten (Nahl:72); Bi’l-ahkâfi 
(Ahkâf:21); El-hulkûm 
(Vâkıa:83); Hanîẓin (Hûd:69); 
Leahtenikenne (İsrâ:62); Hûben 
(Nisâ:2); Tehîdu (Kâf:19); 
Hayrân (En’am:71); Muteh-
hayyizen (Enfal:16); Yehîfe 
(Nûr:50);  

Ḥâ (خ) Harfi
El-Ḥab’e (Neml:25); Ḥubzen 

(Yusuf:36); Yeteḥabbeṭuhû (Ba-
kara:275); Ḥabet (İsrâ:97); 
Ḥattâr (Lokmân:32); El-
ḥurṭûm (Kalem:16); Ḥuşubun 
(Münâfikûn:4); Maḥḍûdin 
(Vâkıa:28); Teḥuṭṭahu 
(Ankebût:48); Faḥla’ 
(Tâhâ:12); Ḥamṭın (Sebe:16); 
El-munḥanikatu (Mâide:3); El-
ḥıyâm (Rahmân:72).

Dal (د) Harfi 
Muddeṣṣir (Müddessir:1); 

Dehâhâ (Nâziat:30); Derâhime 
(Yusuf:20); Dusurin (Ka-
mer:13); Yedussuhû (Nahl:59); 
Dessâhâ (Şems:10); Dif’un 
(Nahl:5); Dâfikın (Târık:6); 
Dulûki (İsrâ:78); Demde-
me (Şems:14); Yedmeğuhû 
(Enbiyâ:18); Bidînârin (Âli İm-
ran:75); Dihâkan (Nebe:34); 
Mudhâmmetân (Rahmân:64); 
Edhâ (Kamer:46).

Ẓal (ذ) Harfi
Meẓmûmen (A’raf:18); 

Muẓebẓebîn (Nisâ:143); 
Teddeḥırûn (Ali İmrân:49); 
Muẓ’inîn (Nûr:49); Zekkeytum 
(Mâide:3); Teẓhelu (Hacc:2); 
Teẓûdân (Kasas:23); Eẓâû 
(Nisâ:83).

Ra (ر) Harfi
Rabihat (Bakara:16); Yerta’ 

(Yusuf:12); Ratkan (Enbiyâ:30); 
Rahîkin (Mutaffifîn:25); Ruhâen 
(Sâd:36); Rıd’en (Kasas:34); 
Radmen (Kehf:95); Mersûsun 
(Saf:4); Murâğamen (Nisâ:100); 
Rafrafin (Rahmân:76); Rakkın 
(Tûr:3); Ravâkide (Şûrâ:33); Rik-
zen (Meryem:98); Rimâhukum 
(Mâide:18); Keramâdin (İb-
rahim:18); Ramzen (Âli İm-
ran:41); Rameḍân (Bakara:185); 
Rahven (Duhân:24); Rav’u 
(Hûd:74); Rûm (Rûm:2); Rîşen 
(A’raf:26); Rîin (Şuarâ:128); 
Râne (Mutaffifin:14).

Ze (ز) Harfi 
Zebâniyete (Alak:18); Zah-

fen (Enfâl:15); Zerâbiyyu (Ğa-
şiye:16); Zurkan (Tâhâ:102); 
Tezderî (Hûd:31); Yeziffûne 
(Sâffât:94); El-muzzemmil (Müz-
zemmil:1); Zemherîran (İn-
san:13); Zencebîlen (İnsan:17); 
Zenîmin (Kalem:13); Zâhidîne 
(Yusuf:20); Zehrate (Tâhâ:131).

Sin (س) Harfi 
Secâ (Duhâ:2); Bi’s-sâhili 

(Tâhâ:39); Sudden (Kıyâmet:36); 
Es-serdi (Sebe:11); Surâdikuhâ 
(Kehf:29); Suṭihat (Ğâşiye:20); 
Yesṭûne (Hac:72); Mesğabe-
tin (Beled:14); Le nesfean 
(Alak:15); Meskûbin (Vâkıa:31); 
Seket (A’raf:154); Yeslubhum 
(Hacc:73); Selsebîlen (İn-
san:18); Selekûkum (Ahzâb:19); 
Sâmidûn (Necm:61); Semkehâ 
(Nâziat:28); Senâ (Nur:43); 
Musennedetun (Münâfikûn:4); 
Tesnîm (Mutaffifîn:27); Yetesen-
neh (Bakara:259); Bi’s-sâhirati 
(Nâziat:14); Suhûlihâ (A’raf:74); 
Fesâheme (Sâffât:141); 
Bisâhatihim (Saffat:177); Sevṭa 
(Fecr:13); Sâibetin (Mâide:103); 
Seynâe (Mü’minûn:20); Sinîn 
(Tîn:2).

Şın (ش) Harfi 
Şuhûmehumâ (En’am:146); 

Şerrid (Enfâl:57); Şirẓimetun 
(Şuara:54); Eşrâtuhâ (Mu-
hammed:18); Eşteale (Mer-
yem:4); Şeğafehâ (Yusuf:30); 
Muteşâkisûn (Zümer:29); Tuş-
mit (A’raf:150); Şâmiḥatin 
(Mürselât:27); Eşmeezzet (Zü-
mer:45); Şevben (Sâffât:67); 
Şuvâẑun (Rahmân:35); Eş-
şevketi (Enfâl:7).

Sad (ص) Harfi 
Sâd (Sâd:1); Es-sâḥḥatu 

(Abese:33); Tusa’ar (Lok-
man:18); Safsafen (Tâhâ:106); 
Sâfinâtu (Sâd:31); Fesakket 
(Zâriyat:29); Salden (Baka-
ra:264); Sâmitûne (A’raf:193); 
Es-samedu (İhlâs:2); Savâmiu 
(Hacc:40); Fesurhunne (Ba-
kara:260); Savâa (Yusuf:72); 
Asvâfihâ (Nahl:80); Sayâsîhim 
(Ahzâb:26); Es-sayfi (Kureyş:2).

Ḍad (ض) Harfi
Eḍ’ḍa’ni (En’am:143); 

Ḍabhan (Âdiyât:1); Ḍıdden 
(Meryem:82); Eḍ-ḍafâdiu 
(A’raf:133); Ḍâmirin (Hacc:27); 
Ḍanken (Tâhâ:124); Ḍanînin 
(Tekvir:24); Yuḍâhiûne (Tev-
be:30); Ḍayra (Şuarâ:50); Ḍîzâ 
(Necm:22)

Ṭı (ط) Harfi
Ṭahâhâ (Şems:6); Eṭrahûhu 

(Yusuf:9); Ṭâ, Sîn (Neml:1); 
Muṭaffifîn (Muṭaffifîn:1); 
Ṭalhin (Vâkıa:29); Feṭallun 
(Bakara:265); Ṭâ Hâ (Ṭâhâ:1); 
Keṭ’ṭavdi (Şuarâ:63).

Ẑı (ظ) Harfi
Ẑa’nikum (Nahl:80).

Ayn (ع) Harfi
Ya’beû (Furkân:77); Abka-

riyyin (Rahmân:76); Adesihâ 
(Bakara:61); Ke’l-urcûn 
(Yâsin:39); Arim (Sebe:16); 
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Izîn (Meâric:37); As’ase (Tek-
vir:17); Ayn, Sîn, Kâf (Şûrâ:2); 
Aselin (Muhammed:15); Iḍin 
(Hicr:91); Iṭfihî (Hacc:9); Ifrîtun 
(Neml:39); Amîkin (Hacc:27); 
Aneti (Tâhâ:111) El-muavvikîne 
(Ahzâb:18); Teûlû (Nisâ:3); 
Eîbehâ (Kehf:79).

Ğayn (غ) Harfi
Teğâbûni (Teğâbun:9); Ğade-

kan (Cin:16); Ğazlehâ (Nahl:92); 
Ğuzzen (Âli İmran:156); Ğasben 
(Kehf:79); Ğussatin (Müzzem-
mil:13); Ağtaşu (Nâziat:29); Ğal-
lekati (Yusuf:23); Yeteğâmezûne 
(Mutaffifîn:30); Tuğmiḍû (Baka-
ra:267); Ğavlun (Sâffât:47).

Fe (ف) Harfi
Tefteû (Yusuf:85); 

Fefetaknâhumâ (Enbiyâ:30); 
Fecvetin (Kehf:17); Ferṣin 
(Nahl:66); Fer’uhâ (İbrahim:24); 
Fârihîn (Şuarâ:149); Tefsîran 
(Furkan:33); Efsahu (Kasas:34); 
İnfisâme (Bakara:256); Tefḍahûn 
(Hicr:68); Efḍâ (Nisâ:21); 
Feẑẑan (Âli İmran:159); Fâkiun 
(Bakara:69); Fulânen (Fur-
kan:28); Tufennidûn (Yusuf:94); 
Efnân (Rahmân:48); Fânin 
(Rahmân:26); Fefehhemnâhâ 
(Enbiya:79); Ufevviḍu 
(Ğâfir:44); Fûmihâ (Bakara:61); 
El-fîl (Fil:1)

Kaf (ق) Harfi
Kâf (Kaf:1); Makbûhîn 

(Kasas:42); Kıṣṣâihâ (Baka-
ra:61); Kadhan (Âdiyat:2); Ku-
rayşin (Kureyş:1); Kasveratin 
(Müddeṣṣir:51); Kıssisine (Ma-
ide:82); Takşeırru (Zümer:23); 
Kâsıfen (İsrâ:69); Kasamnâ 
(Enbiyâ:11); Kaḍben (Abese:28); 
Yenkaḍḍa (Kehf:77); Kıṭṭena 
(Sâd:16); Kıṭmirin (Fâtır:13); 
Munkairin (Kamer:20); 
Akfâluhâ (Muhammed:24); Akliî 
(Hûd:44); Mukmehûn (Yâsin:8); 
Kamṭarîran (İnsan:10); Mekâmiu 
(Hacc:21); Kummel (A’raf:133); 

Kınvân (En’am:99); Aknâ 
(Necm:48); Kâbe (Necm:9); 
Kavseyn (Necm:9).

Kef (ك) Harfi
Kebedin (Beled:4); Kubkibû 

(Şuara:94); Keṣîben (Müzzem-
mil:14); Enkederat (Tekvir:2); 
Ekdâ (Necm:34); Kesâdehâ 
(Tevbe:24); Kuşiṭat (Tek-
vir:11); Kufuven (İhlâs:4); 
Kifâten (Mürselât:25); 
Yekleûkum (Enbiyâ:42); Kâlihûn 
(Mü’minûn:104); Lekenûd 
(Âdiyat:6); Kunnesi (Tekvir:16); 
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd (Mer-
yem:1); Fetukvâ (Tevbe.35).

Lam (ل) Harfi
İlhâfen (Bakara:273); Lah-

ni (Muhammed:30); Bi lihyeti 
(Tâhâ:94); Lâzibin (Sâffât:11); 
Telfehu (Mü’minûn:104); 
Yelfiẑu (Kâf:18); Bi’l-elkâb 
(Hucurât:11); Levâkıha 
(Hicr:22); Elhemehâ (Şems:8); 
Livâẓen (Nûr:63).

Mim (م) Harfi
Mihâl (Ra’d:13); Meḥâḍ 

(Meryem:23); Mârûte (Ba-
kara:102); Mervete (Baka-
ra:158); Muzni (Vâkıa:69); 
Lemesaḥnâhum (Yâsîn:67); 
Mesedin (Mesed:5); Tumsûn 
(Rum:17); Emşâcin (İnsan:2); 
Yetemeṭṭa (Kıyâmet:33); Ma’zi 
(En’am:143); Em’âehum 
(Muhammed:15); Mekketen 
(Feth:24); Mîkâle (Bakara:98); 
Mukâen (Enfâl:35); Mehmâ 
(A’raf:132); Nemîru (Yusuf:65).

Nun (ن) Harfi
Nûn (Kalem:1); Tenâbezû 

(Hucurât:11); Yestenbitûne 
(Nisâ:83); Netaknâ (A’raf:171); 
Necdeyn (Beled:10); Nece-
sun (Tevbe:28); Nahbehû 
(Ahzâb:23); V’enhar (Kevṣer:2); 
Neḥıraten (Nâziat:11); Nesran 
(Nuh:23); Naḍicet (Nisâ:56); 

Naḍḍaḥatâni (Rahmân:66); 
Naṭîhatu (Mâide:3); Yen’iku 
(Bakara:171); Na’leyke 
(Tâhâ:12); Feseyunğiḍûne 
(İsrâ:51); Neffâṣâti (Felak:4); 
Nefhatun (Enbiyâ:46); Yunfev 
(Mâide:33); Nak’an (Âdiyat:4); 
Nekiden (A’raf:58); Nemâriku 
(Ğâşiye:15); Binemîm (Ka-
lem:11); Minhâcen (Mâide:48); 
Letenûu (Kasas:76); Tenâvuşu 
(Sebe:52); Menâs (Sâd:3); 
En-nûn (Enbiyâ:87); Nevâ 
(En’am:95).

He (ه) Harfi
Hâûmu (Hâkka:19); Hâteyni 

(Kasas:27); Fetehecced 
(İsrâ:79); Yehceûn (Zâriyât:17); 
Hedden (Meryem:90); Lehud-
dimet (Hacc:40); Hudhude 
(Neml:20); Heraben (Cin:12); 
Hârûte (Bakara:102); Bi’lhezl 
(Târık:14); Ehuşşu (Tâhâ:18); 
Helûan (Meâric:19); Hâmidetin 
(Hacc:5); Munhemirin (Ka-
mer:11); Hemsen (Tâhâ:108); 
Heyte (Yusuf:23); Mehîlen (Müz-
zemmil:14) Hiyeh (Kâria:10).

Vav (و) Harfi
Mev’ûdetu (Tekvir:8); 

Mev’ilen (Kehf:58); Evbârihâ 
(Nahl:80); Vetîne (Hâkka:46); 
Vecebet (Hacc:36); Vuhûşu (Tek-
vir:5); Sinetun (Bakara:255); 
Şiyete (Bakara:71); Mevḍûnetin 
(Vâkıa:15); Mevâtıne (Tevbe:25) 
Vefden (Meryem:85); Mevfûran 
(İsrâ:63); Yûfiḍûne (Meâric:43); 
Vekabe (Felak:3); Mevkûẓetu 
(Mâide:3); Tevkîdihâ (Nahl:91); 
Vekeze (Kasas:15); Teniyâ 
(Tâhâ:42); Vehhâcen (Nebe:13); 
Vâhiyetun (Hâkka:16).

Ye (ي) Harfi
Yeṣribe (Ahzâb:13); Yâsîn 

(Yâsin:1); Yeûka (Nuh:23); 
Yeğûṣe (Nuh:23); El-yâkût 
(Rahmân:58); Yakṭînin 
(Sâffât:14); Eykâẑan (Kehf:18); 
Yen’ihî (En’am:99).
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“Bismillahirrahmanirrahim.
Hamd, alemlerin Rabbi Al-

lah’adır. O Rahman’dır, Rahim’dir. 
Hesap gününün malikidir. Ey Rab-
bimiz, yalnız sana ibadet eder ve 
yalnız senden medet umarız. Bizi 
doğru yola ilet. Kendilerine nimet 
verdiğin kimselerin yoluna; gaza-
ba uğrayanların ve sapkınlarınki-
ne değil.” (Fatiha, 1/1-7)

“Ben, cinleri ve insanları an-
cak Bana kulluk etsinler diye ya-
rattım.” (Zariyat, 51/56)

“Nefse ve onu düzenleyene, 
sonra da ona hem kötülüğü hem 
de takvayı ilham edene yemin ol-
sun ki, onu arıtan gerçekten fela-
ha ermiştir. Ve onu örtüp kirleten 
ise muhakkak ziyana uğramıştır.” 
(Şems, 91/7-10)

Misyon, bir şeyi kendisi ya-
pan şey olduğu gibi aynı zaman-
da sonsuza kadar kollanması ve 
yaşatılması gereken de temel bir 
değerdir. Misyon “niçin var oldu-
ğumuzu” diğer bir deyişle yaratılış 
gerekçesini izah eder. Bir açıdan 
bakıldığında, aslında misyon te-
mel görev, asli görev demektir.

Bir insanın hayatını anlamlı 
hâle getiren şey, onun kendisi ve 
kendi dışındaki eşya, kâinat hak-
kındaki bilgisi, algısı, yorumu ve 
değerlendirmesidir. Unutmamak 
gerekir ki, hayatı anlamlı kılan 
ona atfedilen temel değerdir, öz 
değerdir. Zira hayat, insanın yapıp 

ettikleri ve yolculuk esnasında 
yaşadıklarıyla anlam bulur ve 
değerlenir.

Değere Dayalı Bir Kültür İnşası

Temel değer, neyin uğrunda 
mücadele etmeye değecek kadar 
önemli olduğu konusunda benli-
ğimize yerleşmiş ve süreklilik arz 
eden bir görüştür. Temel değer, 
gelecekte hedeflediğimiz yere yani 
vizyonumuza nasıl ulaşacağımız 
konusunda genel hatlar belirler. 
Belirlenen vizyona ulaşmak için 
öncelikle temel değere dayalı bir 
kültür oluşturmak gerekmek-
tedir. Bunun için de yapılması 
gerekenleri şöyle tasnif etmek 
mümkündür:

1. Temel değeri belirlemek,
2. Temel değeri baz alarak alt 

değerleri oluşturmak,
3. Temel değeri ve alt değerleri 

hayata geçirmek,
4. Ve bu değerleri hayatımı-

zın tüm alanlarına ve yaşadığımız 
bütün organizasyon ve iklimleri-
ne hâkim kılmak ve onların do-
kularına ilmek ilmek işleyerek 
yerleştirmek.

Bu temel ve alt değerler bu-
gün için adalet timsali insan ol-
mak, hiçbir şey beklemeden ih-
san etmek ve bütün bu işlere en 
yakından başlayarak yeryüzünü 
bu değerler üzerinden yeniden 

şekillendirmektir. Diğer yan-
dan ise bu değerlerin karşıtlarını 
mahkûm edip yeryüzünden uzak-
laştırmaktır. Ve dünyada bütün 
bu yaşananlara şahitlik etmektir. 
Kısaca söylersek, iyiliği yaşayarak 
yaymak, kötülükten sakınarak 
önünü kesmektir.

Misyonu asli görev olarak ka-
bul edersek, yukarıdaki temel de-
ğerlerle yüklü insan için misyon 
daha net ve anlaşılır bir hâle ge-
lebilir. Kitaba baktığımızda insan 
için asıl misyon Allah’a kulluk-
tur. Zira Allah, insanın yaratılış 
amacının kulluk olduğunu açıkça 
söylüyor.

İnsan yaratılırken iki eksen 
üzerinde yaratılmış, başka bir ta-
birle kendisine iki yön verilmiştir. 
Bunlardan biri fıtrata dönük ve 
ondan beslenen iyilik yani takva 
yolu diğeri ise azmaya dönük ve 
ondan beslenen kötülük yani fü-
cur yoludur. İşte insan bu iki yol 
arasında salınıp durur. İnsanın asli 
misyonu iyilik yaparak takvaya 
yaklaşmak ve kötülükten sakına-
rak fücurdan uzaklaşmaktır.

Son zamanlarda vizyon kavra-
mı da gündeme gelmeye başladı. 
Vizyon kavramı ise gelecekte ken-
dimizi görmek istediğimiz yeri ifa-
de eder. Diğer bir deyişle vizyon, 
gelecekte kendimizi ve hâlimizi 
nasıl görmek istiyoruz, bunun bir 
tür cevabıdır.

İNSANIN MİSYONU

Temel HAZIROĞLU

Kulluk sadece efendi köle ilişkisini anlatan bir kavram değildir. 
Kulluk her şeyden önce insanı doğrudan doğruya Rabbine bağlayarak 
özgürleştiren ve derinleştiren bir hâldir. Zira insan, Allah’tan başkalarına 
asla boyun eğmeyerek, ibadet etmeyerek ve sadece Allah’a kulluk 
yaparak gerçek anlamda özgürlüğünü tadar ve kendini gerçekleştirir.
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Kulluk ve Takva Üzere Olmak

Gerçekte misyon niçin var 
olduğumuzun, vizyon ise nereye 
gideceğimizin cevabıdır. Bu çerçe-
vede düşünürsek, şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz: İnsanın misyonu 
Allah’a kulluk ve takva üzere ol-
mak, vizyonu ise cennette Pey-
gamberimiz (s.a.v.)’e komşu 
olmaktır.

Kulluk sadece efendi köle 
ilişkisini anlatan bir kavram de-
ğildir. Kulluk her şeyden önce 
insanı doğrudan doğruya Rab-
bine bağlayarak özgürleştiren 
ve derinleştiren bir hâldir. Zira 
insan, Allah’tan başkalarına asla 
boyun eğmeyerek, ibadet etme-
yerek ve sadece Allah’a kulluk 
yaparak gerçek anlamda özgür-
lüğünü tadar ve kendini gerçek-
leştirir. Kulluk insana insan ol-
duğunu hatırlatarak onu diğer 
canlılardan ayırarak bir takım 
temel ilkelere ve kurallara bağlı 
kalarak yaşamasını temin eder. 
Bu suretle onu asalet sahibi, er-
demli ve onurlu kılar. Kulluk 
aynı zamanda kula kulluğu kal-
dırmanın yegâne zemininin sa-
dece ve ancak Allah’a kul olmakla 
mümkün olabileceğinin bilincini 
verir.

İnsanın kendini yoktan var 
eden ve vardan da yok eden 
Allah’a kulluk yapması onu tam ve 
kâmil özgürleştirmekle bırakmaz 
aynı zamanda yeryüzünün halifesi 
de kılar. Kulluk insanın bir yaratı-
lış, bir fıtrat vazifesidir. Maddî ve 
manevî varlığı ile Allah’a yönelen 
insan varoluş amacına dönük kut-
sal bir eyleyiş içine girer. Üstelik 
insan Allah ilişkisindeki bu kulluk 
bilinç ve eylemi insan-insan iliş-
kisinde kendini özgürlük olarak, 
insan-eşya ilişkisinde ise sorumlu-
luk olarak gösterir. Böylece insan 
kulluk ile insani kâmil yolculuğu-
na çıkmış olur.

Tabii ki, burada misyona yani 
temel değerimize bağlı kalarak, 
vizyonu yani nereye gideceğimiz 

de esas alarak yaptığımız yolcu-
luğa “hayat” diyoruz. Söz konu-
su bu hayatın anlamını, değerini 
vermek gerekir. Bu da anın görev 
ve sorumlulukları üstlenmek ile 
mümkündür. İşte yaşamak, bu 
anın görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmek diğer bir deyişle 
topyekûn mükellefiyetlerimizin 
gereğini yapmaktır. Bu noktadan 
hareketle insan hem Yaratıcı ile 
irtibat kurar hem de toplum, eşya 
ve kâinat ile irtibat kurar. Böylece 
yeryüzünü, doğayı ve kendini ma-
mur kılma görevini yerine getirir. 
İşte bütün bu ilişkilerin temelini 
hukuk oluşturur. Dolayısıyla hu-
kuk, insan ve toplum hayatında 
çok önemli bir işlev görürken 
aynı zamanda kulluğun ifasının 
da önünü açmış olur.

Hukukun nihai amacı adaleti 
tesis etmek, adaletin nihai ama-
cı da hak eşitliğini ifa etmektir. 
O yüzden ahlak temelli hukuk, 
İslam’da toplumsal yapının teme-
lini oluşturur. Toplumda öncelikle 
ahlaktan neşet etmiş bir hukuk 
vardır ve diğer bütün siyasal, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel 

kurum ve kuruluşlar meşruiyet-

lerini buradan alırlar. Başka bir 

deyişle, İslam düşüncesinde hu-

kuk istisnasız bütün kurumları 

oluşturan alt yapı kurumu niteli-

ğindedir. Diğer bütün kurumları 

belirlemek, tanımlamak, kısıtla-

mak, oluşturmak ve var kılmak 

hukukun asli işi ve görevidir.

İslam’ın öngördüğü ahlak 

temelli hukukun yanında son 

derece hayati önem taşıyan bir 

vasatlık meselesi de vardır. Bu 

vasatlık olgusu düz ve sıradan 

bir anlamın ötesinde çok daha 

derin ve ihata edici boyutlar 

taşır. Zira vasat/orta yol birçok 

şeyin ortalaması değil çok daha 

öte ve üst anlamlar taşır. Orta 

yol, şiddetten ve terörden uzak, 

kişiliksiz ve uzlaşmacı tutuma 

kapalı, tarihsel olarak gelene-

ğin izinde doğru bir şekilde 

konumlanmak, oradan aldığı 

güçle yarını gözeterek bugünü, 

bu anı yaşamaktır.

Diğer yandan ise vasatta olmak 

yani her türlü aşırılıklardan uzak 

kalmak, ifrat ve tefritten kaçınarak 

hayatı idame etmek ebedi barış 

yurdu yolcuları için çok güçlü bir 

şahsiyet oluşumu sağlarken kul-

luk misyonunu üstlenmiş insanlar 

için de kemale doğru yürüyüşün 

önünü açar.

Velhasıl orta yol/vasat, kendi 

başına varlığı olan bağımsız bir 

gereklilik olduğu gibi aynı zaman-

da insanı gerçek kulluğa taşıyan 

hasletlerinin zirvelerinden de biri-

dir. Böylece kendini gerçekleştiren 

insan bir ve bütüncül kulluğa yö-

nelmiş olur.

Netice itibariyle, insanın 

asli misyonu orta yol üzerinden 

“Allah’a kulluk” yapmaktır.

Temel değer, neyin uğrun-
da mücadele etmeye değe-
cek kadar önemli olduğu 

konusunda benliğimize yer-
leşmiş ve süreklilik arz eden 
bir görüştür. Temel değer, 

gelecekte hedeflediğimiz 
yere yani vizyonumuza 

nasıl ulaşacağımız konu-
sunda genel hatlar belirler. 
Belirlenen vizyona ulaşmak 
için öncelikle temel değere 
dayalı bir kültür oluştur-

mak gerekmektedir.
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İ badetlerin ritüellere hapsedil-
mesi, adetlere dönüşmüş ol-

ması her daim olmuştur. Namaz 

ibadeti de bundan nasibini almış 

mıdır? İbadet ve bilinç ilişkisini 

nasıl kurabiliriz?

Allah’a hamd Peygamberi-

mi’ze salat ve selam ediyorum. 

İbadet, Allah’ın emirlerinin, 

Allah’ın emrettiği şekilde yalnız 

Allah için yapılmasıdır. Bura-

da niyet ve zikredilen unsurlar 

olmazsa yapılan ibadet ritüele, 

ayin türü törene dönüşmüş olur. 

Yani ilgili unsurları muhtevî ol-

mayan yönelimler ibadet olmaz. 

Namaz ibadeti de bu şekildedir. 

Allah’ın emri, Allah’ın emrettiği 

tadili erkân ile ve sadece Allah 

için yerine getirildiğinde namaz 

ibadeti gerçekleşir.

Namaz, oruç, kurban gibi te-

mel ibadetlerimizle tanışmamız 

Resûlüllah (s.) ile mi başladı?

İslâm inancının telkin etti-

ği hiç bir ibadet türedi değildir. 

Bütün ibadetler insanlıkla yaşıt 

kadim tarihi köklere sahip olup 

tevhid inancına dayanırlar. İba-

detlerin nesilden nesile intikal 

etmesi, İslâm inancının vahye 

dayalı olduğu gerçeğinin bir baş-

ka açıdan delilidir. Mesela oruç 

ibadeti de belli bir süreliğine, 

belli bir toplulukla sınırlı olma-

yıp süreklilik arz eden kulluk ey-

lemi olarak yaşana gelmiştir.

“Ey iman edenler! Oruç siz-

den önce gelip geçmiş ümmetle-

re farz kılındığı gibi size de farz 

kılındı. Umulur ki sakınırsınız/

korunursunuz.”1

1 Bakara, 2/183.

Ayette, “Umulur ki sakınır-

sınız/korunursunuz.” ifadesiyle 

mümin, sorumluluk bilincini 

artırmaya, Rabbine, kendine, in-

sanlara, tabiata ve eşyaya karşı 

daha sorumlu davranmaya dâvet 

edilir. Oruç müminlere açılmış 

İlahi bir af kapısıdır. Oruç ibade-

tiyle her mümin insanlıkla yaşıt 

tevhid kervanına dâhil olmuş, 

insanlıkla yaşıt ‘iman ailesi’ne 

mensubiyetini ilan etmiştir.

İbadetler İslâm’ın süreklili-

ğiyle doğrudan alâkalıdır. Nite-

kim peygamberlerin hiçbiri tü-

redi değildir ve keza peygamberi 

mesajlarda süreklilik esastır.

“De ki: “Ben türedi bir pey-

gamber değilim. Bana ve size 

ne yapılacağını da bilmem. 

Ben sadece bana vahyedilene 

uyarım. Ben sadece apaçık bir 

uyarıcıyım.”2

İlahi mesajda tekrarla yapılan 

çağrıya dikkat edilecek olursa 

hep aynı hedef gösterilmekte, 

kulluğun sadece Allah’a has kı-

lınması emredilmektedir. Nü-

büvvet zincirinin halkaları hep 

aynı amaç etrafında dizilmiştir. 

Peygamberleri gönderen kaynak 

aynı olduğu gibi görevlendirme 

gerekçesi de aynıdır. Peygambe-

rimiz (a.s.) bu durumu beyanla, 

“Peygamberler, anneleri ayrı, ba-

baları bir kardeşlerdir, dinleri de 

birdir.”3 buyurmaktadır.

Ramazan ayı sonrası nasıl 

bir bilinç hâline sahip olmalıyız? 

Ramazan bizde neleri değiştirmiş 

olmalı?

Bize ne kazandırdı, nasıl 

geçirdik, bundan sonrası için 

hayatımızda nasıl bir değişim/

2 Ahkaf, 46/9.

3 Buhârî.

RAMAZAN YAZÇİÇEK İLE 
KUR’ÂN VE AHLAK

ÜZERİNE

Hamza ER

Nefes nefese yaşadığımız olaylar, her gün her ân değişen gündemler, 
can yakıcı şahitlikler dahi maalesef yarın olmadan unutulmakta, 
yerini farklı popüler gündemlere bırakmaktadır. Ancak bir Müslüman 
için değişmeyen aslî gündem vardır, o da, Rabbimize karşı olan 
kulluğumuzdur. Zira kulluk bilincimizi canlı tutar ve duyarlılığımızı 
gevşetmezsek, o takdirde değişen gündemleri de doğru okuyup 
değerlendirebiliriz. İçinde bulunduğumuz sıkıntıları giderecek asli 
dinamikleri bilinç zemininde paylaşmayı amaçlayan çalışmalarıyla 
tanınan Ramazan Yazçiçek’le Kur’ân ve ahlak üzerinde konuştuk.
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dönüşüm sağlamalıdır? Bunların 
muhasebesini yapmalıyız. Yaşam 
devam ettiği sürece kulluk de-
vam ediyor demektir. O hâlde bir 
durum değerlendirmesi yapacak 
olursak ânın vacibini idrak sade-
dinde risk ve imkânlarımızı göz-
den geçirmeli; iki günümüzü 
müsavi kılmamalıyız. Her son 
yeni bir başlangıcı müjdeler! 
Ramazan orucuna başlamamızı 
bir hicret kabul edecek olursak 
tamamlanması ile de yeni bir 
hicrete niyet etmeliyiz. Rama-
zan orucu zamanla mukayyet 
bir aya münhasır iken; kul-
luk, zaman ve mekândan aş-
kın olup Allah’a has kılınarak 
sürdürülmelidir.

Ramazan ayı vesilesiyle 
daha fazla muhasebe imkânı 
elde ederiz. Oruç bizlere cö-
mertlik, tezkiye, tefekkür 
imkânı sağlar. Dolayısıyla yo-
ğunlaşan bu duygular vesile-
siyle sorumluluklarımızı yeni-
den gözden geçirme; tefekkür 
ile muhasebe yapma hâsılı 
tövbe ile adeta yeniden dirilme 
fırsatı elde ederiz. Kur’ân ile 
oluşan yoğun irtibatımızı Ra-
mazan sonrasında da sürdürme 
gayretinde olmalıyız.

Kur’ân Okumanın Anlamı

Ramazan ayını geride bırak-
tık. Bu bağlamda Kur’ân’ı ko-
nuşmak istiyorum. Ramazan’a 
neden Kur’ân ayı diyoruz?

İnsanlığa rehber, âlemlere 
rahmet olarak hakkı batıldan 
ayıran vahy o ayda gönderilmeye 
başlanmıştır. Rabbimiz insanlık-
la son kez irtibata geçmiş, Kur’ân 
vahyi ile peygamberlik sona er-
miştir. Ramazan ayı vesileyle 
dikkatlerimiz bir kez daha Rab-
bimizin insanla kurduğu ilahi 

mesaja çekilmiştir. “Ramazan 

ayı öyle bir aydır ki, insanlığa 

rehber olan (hidayet), bu rehber-

liğin apaçık belgelerini taşıyan 

(beyyinât) ve hakkı batıldan ayı-

ran (furkân) Kur’ân işte bu ayda 

indirilmiştir:”4

Kur’ân’ın Ramazan ayında 

inzali ve her Ramazan gecesi 

Cebrail’in Hz. Peygamber’e gele-

rek Kur’ân’ı müzakere etmeleri, 

karşılıklı birbirlerine okuma-

ları güzel bir örfün de kaynağı 

olmuştur; bu geleneğe malum 

olduğu üzere mukabele denir. 

Ramazan’da yaşam bütün yönle-

riyle Kur’ân’la formatlanır adeta. 

Kur’ân ayı, Kur’ân’a tekrarla dö-

nüş, Kur’ân’la yeniden hayat bul-

ma imkânıdır. Ramazan orucu 

4 Bakara, 2/185.

ve getirdikleri bir medeniyettir. 
Kur’ân’la ziynetlenen medeniyet, 
Müslümanlar açısından iman-
amel bütünlüğünü muhtevi zen-
ginliği barındırır. Bu yönüyle 
Ramazan ayı, Kur’ân’dan ötürü 
zamana tekrarla kayıt düşmedir.

Kur’ân’a yaklaşımda 
ciddi sorunlar olagelmiştir. 
Kur’ân’ın okunması, onunla 
ilişkimiz ne şekilde olmalıdır?

- İlk kuşağın Kur’ân algı-
sındaki safiyet yitince sonraki 
kuşaklar birtakım ihtilafla-
ra düştüler. Kur’ân üzerinde 
oluşan ihtilafların asıl sebebi, 
Kur’ân’a, Kur’ânî olmayan tu-
tumla yönelinmiş olunması-
dır. Vahiyle gelen mesajı tam 
ve doğru bir şekilde anlama-
nın imkânı, vahyi kendi ger-
çekliği içerisinde kabul etmek 
yani öncelikle vahye iman et-
mek ile mümkündür. Bu haki-
kat bize, vahyin, bilgiden önce 
imanın konusu olduğunu öğ-
retmektedir. Nitekim Kur’ân’a 
yaklaşımda Kur’ânî olmayan 
tavırların ilhadî düşünceleri 
beslediği malumdur.

Kur’ân’a yaklaşımdaki 
sapmalar, Kur’ân’ı kendisine 
“uyulan” olmaktan çıkartıp 

“uydurulan” olarak konumlan-
dırma şeklinde olabildiği gibi, 
gönderiliş amacı dışında ona 
daha farklı beşerî beklentileri 
karşılayacak amaçlar yükleme 
şeklinde de olmuştur. Bu haller-
den teberri zorunluluğu vardır. 
Kur’ân’a anlamı bilinmeden oku-
nan bir mukabele kitabı olarak 
bakmamalıyız ve lakin onu ide-
olojik bir manifesto derekesine 
indirmeye de hakkımız yoktur. 
Malum, din ve ideoloji farklı şey-
lerdir. Kaynakları, amaçları fark-
lı olduğu gibi onlara yaklaşım 

Kur’ân üzerinde oluşan 
ihtilafların asıl sebebi, 

Kur’ân’a, Kur’ânî olma-
yan tutumla yönelinmiş 

olunmasıdır. Vahiyle gelen 
mesajı tam ve doğru bir 

şekilde anlamanın imkânı, 
vahyi kendi gerçekliği içe-
risinde kabul etmek yani 

öncelikle vahye iman etmek 
ile mümkündür. Bu hakikat 
bize, vahyin, bilgiden önce 
imanın konusu olduğunu 
öğretmektedir. Nitekim 

Kur’ân’a yaklaşımda 
Kur’ânî olmayan tavırların 
ilhadî düşünceleri beslediği 

malumdur.
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tarzları da farklıdır. Kur’ân’a fikri 
atıfta bulunmak için değil, hayat 
kaynağı olarak yaklaşmak zo-
rundayız. Kur’ân’la ilişkimiz an-
lamını, mesajını hayata taşıyacak 
İslâmî bütüncül bir bilinç üzere 
olmalıdır.

Süreç içinde farklı amaçlar-
la ortaya çıkan okuma biçimleri 
görüyoruz. Doğru olanı yanlış 
olandan ayırmak için sorunlu 
okuma biçimleriyle ilgili neler 
söylersiniz?

Bu sorunun cevabı müstakil 
bir sohbetin konusudur ancak 
şu kadarını söylemekle yetine-
yim: Burada ister batınî/mistik; 
buna muharref gelenek de di-
yebiliriz isterse modern talepler 
doğrultusunda Allah kelâmını 
restorasyona tabi tutma hadsiz-
liği şeklinde tezahür eden yanlış 
okumalar olsun, neticede bunlar, 
Hz. Peygamberin sünnetini tahfif 
ve tahkire yeltenen okumalardır.

İfsadî yönelimlerin zikrinden 
önce neyin doğru olduğunu bi-
lip ortaya koymalıyız. Burada 
mutlak doğru/hakikat, Nebevî 
yoldur. İmam Malik (r.) şöyle de-
miştir: “Bu ümmetin hâli ancak 

evvelkilerin ıslah olunduğuyla 

ıslah olunur. Şüphe yok ki, üm-

metin ilk kuşağı ve en hayırlısı 

olan Ashab, Kitab’a ve Sünnet’e 

sarılıyorlardı.” Bugün de yapıl-

ması gereken aynı şeydir.

Zamanla Kur’ân, kendisine 

“uyulan” olmaktan çıkartılıp, 

bireysel ve toplumsal savrulma-

lar doğrultusunda “uydurulan” 

olarak konumlandırılınca, en 

çok okunan kitap olduğu hal-

de en az anlaşılan kitap haline 

dönüştürüldü. Oysa ki Allah 

(cc) Kur’ân’ı, “İleride ondan so-

rumlu tutulacaksınız/hesaba 

çekileceksiniz.”5 uyarısıyla tanıt-

maktadır. Kur’ân, kulluğun; ha-

yat imtihanının sınav kitabıdır. 

İman edenlerin Kur’ân’a yaklaşı-

mı, hakkını gözeterek/gereği gibi 

okumaları yönünde olmalıdır.6 

Hâsılı üzerinde durulması gere-

ken nokta, Kur’ân’ın hakkı gö-

zetilerek, gereği gibi okunması 

ve Hz. Peygamber’in sünneti ile 

yaşama taşınmasıdır.

5 Bkz. Zuhruf, 43/44.

6 Bkz. Bakara, 2/121.

Bilgiden Bilince

Kur’ân’ı anlamak için 5T for-

mülümüz var. (Tedebbür, tezek-

kür, tefekkür, teakkul, tefekküh) 

Bunlardan kısaca bahsedebilir 

misiniz?

- Hakkını gözeterek okuma-

ya ben “bilgiyi bilince taşıma” 

diyorum. Farkında olarak, sa-

hiplenerek okuma… Bu okuma, 

bilginin emanetçisi değil bizatihi 

sahibi, mükellefi hassasiyetiyle 

okumadır… Kur’ân, kendisi-

nin beşer sözü olmayıp Allah’ın 

kelâmı olduğunu bildirir ve üze-

rinde “tedebbür” etmemizi ister 

(4/82). Ayrıca Rabbimizin ayetle-

ri üzerinde tefekkür (3/191), te-

zekkür (3/191), te’akkul (2/44), 

tefekkuh (9/122) etmeye çağrı 

ile anlamaya, şuur içinde olma-

ya (26/113) dâvet eder bizleri. 

Aslında bu çağrılar, insandaki 

tefekkür ve akletme potansiye-

lini açığa çıkarmak içindir. Ak-

letmeyen kalplerin (22/46) pas-

landığı/paslanacağı uyarısında 

bulunulması (83/14), talebin ne 

yönde olduğunun beyanıdır bir 

anlamda.
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Müslümanların bugünü doğ-

ru yaşayabilmeleri için dünü 

doğru anlamaları gerekir. Ken-

di tarihlerine yeniden dönmek; 

kendi tarihi ve entelektüel biri-

kimleriyle yüzleşmek zorunda-

dır Müslümanlar. Hayatı; çağı ve 

olayları doğru okumanın yolu, 

sorunlarla yüzleşmekten geçer. 

Kur’ân’a ve hayata yabancılaşan 

Müslüman aklı, bu krizi aşma-

lıdır. Müslüman aklının vahyin 

aydınlığında yeniden inşaya ih-

tiyacı vardır. Ümmetin büyük 

sorunu buradadır!

Burada çözüm, fıkhetme so-

runuyla doğrudan alâkalıdır. Bu-

nun için Kur’ân’ı doğru anlamak 

zorundayız. Bunu gerçekleştir-

menin imkânı, fıkıh bilmekten 

ziyade fıkhetmektedir. Bir başka 

izahla, dinde fıkıh ahkâmda fık-

ha öncelik arz eder. Gerekli ve 

de öncelikli fıkıh, dinde fıkıhtır. 

İmam Ebu Hanife (r.)’ın tanım-

laması meseleyi izahta oldukça 

ufuk açıcıdır. Ebu Hanife, “Din-

de fıkıh, ahkâmda fıkıhtan daha 

üstündür.” demektedir. Bu fıkıh, 

dini yenileyecek değil, dinde ye-

nilenmeyi öngören derin anla-

yış; etkin fıkıhtır. Keza İslâm’ın 

yenilenmeye değil, İslâm ile ye-

nilenmeye ihtiyaç vardır. Farklı 

bir ifadeyle, yenilenmesi gereken 

İslâm değildir, Müslümanlar-

dır. Dini yenilemeye kalkışmak, 

‘bidat’ ya da ‘reform’ nevi dine 

rağmen yaklaşımlardır. Dinde 

yenilenmeye gelince bu, gerekli 

ve hatta zorunlu olan içtihattır; 

tecdit ruhunun canlı tutulması-

dır. İşte tedebbür, tezekkür, te-

fekkür, te’akkul, tefekküh uyarı-

sı burada birçok meseleye ehem 

mühim konumdadır.

Kelam-ı İlahi’nin Tabiatı

‘Kur’ân’ı anlayamayız’dan 
‘Kur’ân’daki İslâm’, ‘Kur’ân 
İslâm’ı’ noktasına geldik. 
Kur’ân’a dönüş değerlidir ama 
herkesin kendi yorumunu 
Kur’ân’a yaptırmaya başlaması 
günümüzün ciddi sorunların-
dan birisi değil midir? (Adeta 
Kur’ân’ı kendileri konuşturuyor, 
Allah bence böyle söylüyor diye-
rek Allah adına konuşma cüretin-
de bulunuluyor) Bu işin dengesi 
nedir?

Sapmalar tarihteki muharref 
izleri taşırlar. Devam edegelen 
şu zafiyetten özellikle uzak du-
rulmalıdır: Kur’ân, her fırkanın 
kendi anlayışına, farklı batıl din 
algılarının tevillerine göre oku-
nup anlaşılacak bir kitap değil-
dir. Kur’ân vahyi, belli sınırlara 
mahpus edilemez hakikattir. 
Bütün çağlara hitabın şimdiki 
zamanda okunup anlaşılması, 
yaşanması gereken rahmettir 
Kur’ân. Hakkın ölçüsü, ne za-
man ne mekân ne de şahısların 
indi kanaatleriyle ortaya koy-
duklarıdır. Hakkın ölçüsü, biza-
tihi Kur’ân’da bildirilen ilke ve 
prensiplerdir. Farklı fırkaların 
yanlışından arınmanın imkânı 
da hakemi de yine Kur’ân’dır.

Burada iki sapma olarak 
sınıfladığınız güruhu cühelâ 
aslında ortak bir paydada bu-
luşmaktadır: “Kur’ân’ı anlaya-
mayız” söyleyenler de, “Kur’ân 
İslâm’ı” diyenler de Kelam-ı 
İlahi’nin tabiatını göz ardı ede-
rek onu kelam-ı beşerî dereke-
sine indirmek sevdasındadırlar. 
Ya “anlayamayız” diyerek vahyin 
gerekli gördüğü emirlerin yü-
kümlülüğünden kaçınma ya da 
Allah’a kasıt dayatarak Allah’tan 
daha iyi manalar çıkarma 

hadsizliği… Neticede bunlar, 

Hz. Peygamber’e vermedikleri 

beyan, tatbik yetkisini gasıpla, 

yetkiyi kendilerine layık görerek 

hevalarını ilah edinmektedirler.

“Kendi istek ve tutkularını 

(hevasını) ilâh edineni gördün 

mü? Şimdi ona karşı sen mi ve-

kil olacaksın?”7 Heva-hevese 

uymak, Allah’a ortak koşmanın 

yani şirkin aslını teşkil eder. İn-

sanın hevası doğrultusunda delil 

bulma gayreti, dün olduğu gibi 

bugünkü sapkınlıkların da özü-

nü oluşturmaktadır. İsimleri de-

ğişse de maya hep aynıdır.

İslâmî kimliği nasıl tanımlı-

yorsunuz? Müslümanın kimliği 

nasıl olmalıdır?

Çağımızda insanlığın içinde 

bulunduğu en tehlikeli fitne, 

“Din Allah’ın, hayat ise kişinin 

kendisinin” olduğu düşünce-

sidir. Bu sonuca insanlığın an-

lamdan uzaklaşıp büyük kopuş 

yaşaması ile gelindi. Burada 

reddedilmesi gereken sorunlu 

profan, laik anlayış, bir yönüy-

le dine yüklenen çarpık anlam-

dan beslenmektedir. Bu duruma 

Bilgiden Bilince kitabımda kök 

sorun-kök cevap muvacehesinde 

dikkat çektim.

Gökte ilah olan yerde de 

ilahtır. Yaratma da emretme 

de Allah’a aittir. Buna muhalif, 

laik; bölünmüş bilinçle kim-

liklerin harmanlandığı bakışlar 

İslâmî olamaz. Kişi ya İslâm’dır 

ya değildir. Renklerin ortası, 

tonu olabilir ancak inancın or-

tası, ortalaması olmaz. Bu açık-

lamadan da anlaşılacağı üzere 

İslâmî kimlik dinin Allah’a has 

7 Furkan, 25/43.
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kılındığı, kulluğun Allah ile bir-
likte başkalarına bölüştürülme-
diği kimliktir.

“De ki: “Ben, dini yalnızca 
O’na halis kılarak Allah’a ibadet 
etmekle emrolundum.” “Ve ben, 
Müslümanların ilki olmakla da 
emrolundum.”8

Esasen inanan insana “Müs-
lüman” adını Allah veriyor. 
“Peygamber’in size şahit olması, 
sizin de insanlara şahit olmanız 
için, O, gerek daha önce (gel-
miş kitaplarda), gerekse bunda 
(Kur’ân’da) size “Müslümanlar” 
adını verdi!”9

Bireyselleşme ve 
Dünyevileşme

Kimliğimizi tevhidi bilinci-
miz temsil eder, etmelidir. Peki, 
Müslüman kimliğimizde gördü-
ğümüz aşınmanın sebebi nedir ve 
bunu nasıl aşabiliriz?

İslâm’ın öncelikli hedefi sağ-
lam bir inanç sistemi oluştur-
maktır. Sağlam inanç sisteminin 
özü, tevhid akidesidir. Hayat 
tevhid ile gerçek anlamını bulur. 
Beşer, İslâmlaştıkça insanlaşır 
diyoruz değil mi? Ve insan, nis-
yan ile malul, ünsiyetle maruf-
tur. Tasavvuratın her ân yeniden 
vahyin rehberliğinde terbiyeye; 
ıslah ve inşaya ihtiyacı vardır. Bu 
vasatta,

Müslüman kimliği aşındıran 
sebeplerin bilinmesi için önce-
likle cahiliyenin bilinme zaru-
reti vardır. Malum inançta ve 
yaşamda zulmün egemen oldu-
ğu Hz. Muhammed öncesi dö-
neme “cahiliyye dönemi” denir. 
Ancak İslâmî olmayan her dava, 
ne zaman güdülürse güdülsün 

8 Zümer, 39/11-12.

9 Hac, 22/78.

bu içerikte olduğu müddetçe 

cahiliyye davasıdır. Şurası kesin 

olarak unutulmamalıdır: Bir dö-

nem için ‘cahiliyye’ kavramının 

kullanılmış olması, mutlak ma-

nadaki bilgisizlik ve cehaletten 

öte rabbanî terbiyeden uzakla-

şılması, Allah ile birlikte başka 

ilahlar edinilmiş olması; farklı 

bir tanım ile İslâmî hükümlerin 

değil, beşer uydurması hüküm-

lerin uygulanıyor olmasından-

dır. Kur’ân’ın en önemli anahtar 

terimlerinden biri olan cahiliye 

ifadesini iyice anlamadan ‘İslâm’ 

kavramının dini düşünce tari-

hindeki yerini tayin edemeyiz... 

Cahiliyye tarihsel bir devir değil, 

kişisel bir sıfattır.10 Bu manada 

‘cahiliyye’ kelimesi “Hz. Muham-

med öncesi” diye tercüme edile-

mez, çünkü o daha çok “şimdi”yi 

gösterir. Cahiliye ‘İslâmî’ olana 

aykırı olandır. Cahiliye insanın 

Müslüman olmasından önceki 

hayatını belirtir. Hâsılı ferdin 

hayatı, İslâm ile tam iki kısma 

bölünmüştür. Bu âna kadar o bir 

cahil idi, bu ândan itibaren ise 

bir Müslim’dir. Bütün kötülükle-

rin kendisinde ürediği bataklık, 

cahiliye bataklığıdır. Cahiliye, 

10 Bkz. Maide, 5/50; Âl-i İmran, 3/154; Ahzab, 
33/33; Fetih, 48/26.

bin bir surat ahlaksızlığıyla her 
dem sahnededir.

Bugün Müslüman kimliği 
aşındıran iki cahilî musibet ile 
yüz yüzeyiz. Bunlar bireyselleş-
me ve dünyevîleşmedir. Bun-
ların neticesinde benmerkezci 
anlayışa sahip dünyacı kişi ölü-
mü unutmuştur. Ölümü unutan 
insan, Allah’ı hesaba katmadan 
yaşamaya başlamış demektir. 
Maalesef Müslümanlar da yay-
gınlaşan bu tehlikenin dışında 
değillerdir. Bireyci ve dünyacı 
sapkınlığın birçok ifsadî anla-
yışın rahmi olduğu kanaatin-
deyim. Dünyevileşme ve birey-
selleşme hastalığının panzehri, 

ahiret inancının yeniden ikamesi 
ve ümmet bilincinin ihyasıdır.

Allah tasavvuru bozulursa 
ardı sıra bütün tasavvurlar bo-
zulur. Müslümanlar açısından 
tasavvurun her ân ve yeniden 
vahiy ekseninde inşa zorunlulu-
ğu vardır. Burada zorunluluğun 
üzerinden yürütüleceği nirengi 
noktası tevhiddir. Tevhid, eşya-
yı ait olduğu yere koymadır ve 
tecellisi adalettir. Bunun aksi ise 
zulümdür, şirktir. Bu anlamda 
şirk, İlahi rızadan uzaklaşmaya, 
dengesizliğe yani adaletten sap-
maya varan her iştir. Doğru bir 
tasavvura doğru bir yönelimle 

Kur’ân, kulluğun; hayat imtihanının sınav kitabıdır. 
İman edenlerin Kur’ân’a yaklaşımı, hakkını gözete-
rek/gereği gibi okumaları yönünde olmalıdır. Hâsılı 
üzerinde durulması gereken nokta, Kur’ân’ın hakkı 

gözetilerek, gereği gibi okunması ve Hz. Peygamberin 
sünneti ile yaşama taşınmasıdır.
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varılabilir ancak. Neyi kastedi-

yorum burada? Kevnî ve münzel 

ayetlerin birlikte okunmasını ve 

Hz. Peygamberin sünnetinin ya-

şam tarzı olarak kuşanılma zaru-

retini kastediyorum. Keza İslâm, 

maddî-manevî, dünya-ahiret 

denge dininin adıdır. Bütün el-

çiler marufu emr ve münkerden 

nehy vazifesini ifa için gönderil-

mişlerdir. Allah’ın Peygamberle-

ri, “El-hayâtü’t-dünyâ” tasavvu-

runu “Ed-darul-âhire” tasavvuru 

bütünlüğü içinde insanlığa yol 

gösterici olmuşlardır.

Şu tespiti burada da yinele-

mek istiyorum: Bugün çoğu in-

sanın yaşadığı asıl sorun, siyasî 

istikametsizlikten önce, ‘varlık’ 

hakkında doğru tasavvur ve te-

fekkür yoksunluğudur. Düşün-

cesinde netleşmemiş insanların 

söylemlerinde tutarlılık, siyaset-

lerinde istikâmet beklenemez. 

Demek istediğim siyasî istika-

metsizlik aslında bir tasavvur so-

runudur. Müslüman kimlik bu 

zeminde düşünülmelidir. Nite-

kim zemin kayarsa üzerindekiler 

de kayar!

Müslüman kimliğin inşasın-

daki yol işaretlerine ve kaygısını 

duyduğum kişilikteki zafiyetleri 

Müslüman kimliğe sirayet et-

tirme risklerine dikkat çekerek 

cevabı tamamlamak istiyorum: 

Müslüman kimlik için, bilgi ile 

bilinci mezceden bir farkındalık, 

ilmiyle amil bir tutarlılık, kişili-

ğiyle mahfuz, kimliğiyle makbul 

bir örneklik elzemdir.

Hz. Aişe (r.) “Resûlüllah 
(s.)’in ahlakı Kur’ân’dır” buyur-
muştur. Resûlüllah (s.)’ın örnek 
ahlakı kitabın rehber edinilmesi 
doğru anlaşılmasıyla mümkün-
dür. O bize iki emanet bırakmış-
tır. Kur’ân ve O’nun nasıl yaşa-
nılacağını gösteren Peygamber 
örnekliği Sünnet… Sohbetin son 
kısmını da buna ayırmak isti-
yorum. Niçin önce ahlak dedi-
niz? Ahlakı neden kayıp halka 
görüyorsunuz?

Hz. Aişe (r.) annemi-

zin, “Resûlüllah (s.)’in ahlakı 
Kur’ân’dır” buyurmuş olması 

ahlakı zaten merkezî bir konu-

ma yerleştiriyor. Bu hakikat or-

tada iken, kavramların kirletil-

miş olmasından ötürü ahlak ile 

neyi kastetmediğimi belirtmem 

lazım: Etik, moral değer, sınıf-

sal konsensüsle varılan sekü-

ler fayda normları için ‘ahlak’ 

diyemeyiz.

Ahlak Kayıp Halkamızdır

Ahlak, yaratılış; hulkla aynı 

kökten gelen, fıtrata; enfüsi ve 

afaki âlemde marufa uygun söz 

ve davranışlardır. Ahlakın fıtrata 
bakan yönü Allah vergisi olup 
vehbîdir. Kesbî olan ise fıtratla 
uyumu oranında kişi ahlakına 
dönüşür. Sünnetullah varlığın 
yasası, ahlak ise varlığın ortak 
dilidir. Bu izahtan sonra şimdi 
sorabiliriz: Neden önce ahlak? 
İslâmî kaynaklarda konuların 
izahına iman bahsiyle başlandı-
ğı malumdur. Bu öncelik, diğer 
amellerin kabulünün ancak iman 
etmekle mümkün olacağına vur-
gu içindir. İman mükellefiyeti, 
aklı selim ve ahlaklı insanların 
taşıyıp sürekli kılabileceği bir 
iştir. Ahlak, emin, eman ve ima-
nı diri tutmaktır. Ahlak sınavını 
geçememiş bireylerin şahsiyet 
sorunu yaşamaları kaçınılmaz-
dır. Şahsiyetin kendisiyle kemal 
bulup yüceldiği ya da zevale sü-
rüklenip alçaldığı altın halkanın 
ahlak olduğunu düşünüyorum. 
Keza ahlaklı olmak ideolojik 
bir tercih değil, İslâmî gereklilik 
olup kimliktir. Müslüman şahsi-
yetin yaşam tarzı olan ahlak, bu-
gün kayıp halkamızdır. Ümmet 
olarak hal-i pürmelalimiz bu 
tespitimin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaktır maalesef.11

Kur’ân’da iman-ahlak iliş-
kisi, ‘ahlak’ kavramını merkezî 

11 İleri okumalar için bkz. Ramazan Yazçiçek, 
Bilgiden Bilince, Ekin Yayınları, İstanbul 
2019.

Gerekli ve de öncelikli fıkıh, dinde fıkıhtır. İmam Ebû Hanîfe (r.)’ın tanımlaması 
meseleyi izahta oldukça ufuk açıcıdır. Ebu Hanife, “Dinde fıkıh, ahkâmda fıkıhtan 

daha üstündür.” demektedir. Bu fıkıh, dini yenileyecek değil, dinde yenilenmeyi 
öngören derin anlayış; etkin fıkıhtır. Keza İslâm’ın yenilenmeye değil, İslâm ile 

yenilenmeye ihtiyaç vardır.
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konuma yerleştirmiştir. “Ve 
sen şüphesiz yüce bir ahlak 
üzeresin.”12 ”Resûlüllah (s.)’in 
”İman itibariyle müminlerin en 
faziletlisi hangisidir?” sorusuna 
verdiği “Ahlakı en güzel olandır.”13 
cevabı, Hz. Peygamber’in ah-
laki kemâlini, “Üsve-i Hasene” 
oluşunu; ”Muhakkak ki O’nun 
ahlakı Kur’ân idi”14 tespiti de, 
Resûlüllah’ın ahlakının kaynağı-
nı gösterir. Peygamberlerin gön-
deriliş gerekçesi, Allah’a kulluğa, 
tâğuttan kaçınmaya çağrıdır.15 
Hz. Peygamber de, ”Ben ancak 
yüce ahlakı tamamlamak için 
gönderildim.”16 derken, aslında 
nübüvvet-ahlak ilişkisini beyan 
eder.

Neslin ve ekinin ifsadı ne 
ise fıtrata, vicdana ihanetle ah-
laksızlık da odur. Vicdan, ah-
laklı olmayı telkin; ahlaksızlık 
ise, vicdana ihanetle tebarüz 
eder. Ahlak, toplumları ayakta 
tutan vicdan sütunlarıdır. Ah-
lakla başlayan yükseliş, ahlakî 
tökezlemeyle düşüşe geçer! Kişi 
ahlakının hayatla ilişki düzeyi, 
Kur’ân’la ilişkisi kadardır. Keza 
ahlak, izafi değil asli hakikattir.

Ahlak, inançtan, imandan ko-
puk, bağımsız bir değer midir?

İslâm sağlam bir inanç siste-
mi oluşturmayı hedeflemiş bunu 
fıtrat zemininde bina etmiştir. 
Bu durum Kur’ân’ın beyanıdır. 
Burada sorun, ahlak ifadesi-
nin zaman içerisinde iman ile 
zorunlu bağının koparılmış ol-
masındadır. Ahlakın farkında-
lıkla, şuurla yapılan davranışlar 
bütünü olduğu düşünülürse, 

12 Kalem, 68/4.

13 Ebû Dâvûd.

14 İbn Hanbel.

15 Bkz. Nahl, 16/36; Enbiyâ, 21/25.

16 Muvatta.

cahilî olandan İslâmî olana ge-
çişin ahlaki bir vecibe olduğu 
görülecektir. Bu ayraç, ahlaka 
nereden başlamak, nereden bak-
mak gerektiğini gösterir. Bütün 
peygamberler (a.s.), ortaya çıkan 
dönemsel ahlaksız tavırlardan 
önce ahlaksızlığın kökeniyle; ah-
laksızlığın asıl sebebi olan şirkle 
mücadeleye, adâlet ve ihsanı ika-
meye çalışmışlardır.

Ahlak özü itibariyle bir bilin-
ce, rıza ile kabullenmeye daya-
nır. Kur’ân-ı Kerim, iman-ahlak 
bütünlüğüne sahip bir yaşamı 
öngörür. Ahlak, pratiği olmayan 
bir teori/nazariyat olmayıp bila-
kis kendi pratiğini zorunlu kılan 
yükümlülüktür. Ahlaklı dav-
ranmak, ahlaki bir erdem, poli-
tik bir tedbirden ziyade imanın 
konusudur. Buradan, bilginin 
gerekli ve fakat tek başına yeter-
li olmadığının altını çiziyorum. 
Yeterlilik, tevhid gibi ahlakın da 
amel ile teyid edilmesiyle sağla-
nabilir. Dolayısıyla asıla rağmen 

bir usul, imana-İslâm’a rağmen 
bir ahlak düşünülemez. İslâm’ın 
amentüsünde mevcut olan ah-
lak ilkeleri faydacı olmayıp il-
keli, arızi olmayıp asli çözümler 
vazeder.

Tevhid ve Ahlak

Tevhid ile ahlak arasında na-
sıl bir bağ bulunmaktadır?

Ahlak-tevhid ilişkisi gerçek 
zamanlı bir ilişkidir. Ahlak, sınır 
bilme; kontrolsüz düşünce ve 
davranışları meşru sınırlara çek-
me eylemidir. Hayrın anahtarı, 
şerrin kilidi olma, her dem ahlak 
iledir. Unutulmamalıdır! Tev-
hidin bilgisini kavramak kişiyi 
muvahhid kılmadığı gibi, ahla-
kın bilgisine sahip olmak da ah-
laklı olmak için yeterli değildir. 
Bir insanın iman-ahlak proble-
mini çözmeden yola koyulması, 
imanın ahlak ile bağını kopara-
rak yol alması mümkün değildir.

Birey başkalarıyla olmadığı, 
başkalarının görmediği zaman 
ve mekânlardaki ahvaliyle ken-
disidir. Ahlak-tevhid ilişkisinin 
can alıcı noktası da burasıdır. 
Müslüman şahsiyet için zorunlu 
ahlak-tevhid bütünlüğü, ahlaklı 
kalınarak korunabilir ancak. Ah-
laksız ortamlarda ahlaklı kalabil-
menin imkânı, ahlaksızlığa karşı 
direnmekten geçer. Kur’ân, iman 
kitabı olduğu gibi bir ahlak kita-
bıdır. La ilahe illallah, iman ilke-
si olduğu gibi bir ahlak ilkesidir 
aynı zamanda. Müslüman şahsi-
yetin ayağa kalkması iman iledir 
ve fakat yol alması ahlak iledir.

Son sözüm şu olsun inşallah: 
“La ilahe illallah” hakikati doğru 
anlaşılırsa her mesele doğru an-
laşılacak, o hakikat doğru anla-
şılmadığında hiçbir mesele doğ-
ru anlaşılamayacaktır.
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Sîmurg’un 
Kanadı

Gönül Tekin
Yeditepe Yayınları, 

İstanbul, 2020.

Eski Çağ anlatıların-
da yer alan mitolojik 
kahramanların, varlık-
ların, motiflerin veya 
imgelerin Türkçe an-
latı geleneğinde sü-
regelen izleri bugün 
hâlâ keşfedilmeyi 
bekleyen disiplinle-
rarası bir araştırma 
konusudur. Gönül 
Tekin, her biri uçsuz 
bucaksız yeni ufuk-
lar açan kitaplarında, 
makalelerinde, kon-
feranslarında ve söy-
leşilerinde bu konuyu 
büyük bir itina ile iş-
lemekte ve bugün ar-
tık kendi dünyamızın 
bir parçası olmayan, 
anlamadan okudu-
ğumuz, ve hatta ço-
ğunlukla anlamadan 
yorumlamaya çalıştı-
ğımız, eski devirlerin 
düşünce ve hayal 
dünyasıyla şekillen-
miş eserleri bizlere 
anlaşılır kılmaktadır.

Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek
Wael B. Hallaq    çev. Ahmet Demirhan

Edward Said’in ufuk açıcı Şarkiyatçılık kitabından bu yana, Şarkiyatçılık kavramı Batılı entelektüellerin baskı ile 
yaptıkları işbirliğini göstermek için bir emsal olarak kullanılageldi. Yine de Şarkiyatçılığı akademik disiplinlerin 
karmaşıklığını bir kenara atmak pahasına günah keçisi olarak kabul etmek doğru mu? Wael B. Hallaq, kitabında 
Şarkiyatçılığı modern bilgiyi yeniden düşünürken bir başlangıç noktası olarak ele alıyor. Tohumları yaklaşık olarak 
on yıl önce atılan bu kitap, Şarkiyatçılığın sözde “Öteki”ye dayandığı kadar modern benliğin inşasında da temel 
olduğunu öne sürüyor. Pek çok akademik disiplinin temelini sarsmak için kayda değer bir girişim olan Şarkiyatçılığı 
Yeniden Düşünmek, akademinin modern kapitalizm, sömürgecilik ve hegemonik güç formlarındaki ölümcül suçlu-
luğunun boyutlarını ortaya koymaktadır.

İstanbul Sözleşmesinden İnsanı ve Aileyi Korumak
Muharrem Balcı

Muharrem Balcı İstanbul Sözleşmesinden İnsanı ve Aileyi Korumak kitabında küre-
sel bir ifsad projesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin izini sürüyor ve bu kavramın, 
şaşırtıcı biçimde İstanbul Sözleşmesinin temelini oluşturduğunu ortaya koyuyor. 
Kavramın nasıl ortaya çıktığını, toplumsal olarak küresel ve yerel aktörlerce nasıl 
belirleyici hâle getirildiğini inceliyor. Bunu yaparken hem tarihsel hem sosyolojik 
hem de hukuki kaynaklara başvuruyor;  insan, aile, evlilik, din, eğitim gibi birçok 
alanda bu kavramın toplumsal hayat üzerindeki etkilerine işaret ediyor. Bununla 
bağlantılı olarak İstanbul Sözleşmesinin hayatımızın her veçhesine sirayet eden 
tahrip edici etkilerinin farkına varmamızı sağlıyor.

Küreselliğin Fay Hattı
Âkif Emre

Soğuk savaş döneminin bitişini ilan eden Berlin Duvarı’nın yıkılışı ile Dünya Ticaret 
Merkezi’nin yıkılışı arasında geçen kısa sürede dünya “yoğunlaştırılmış bir yüzyıl”ı 
yaşadı. Bu on yıl içinde neredeyse bir yüzyılı kapsayacak yoğunlukta gelişmelere 
tanık olundu.     
Küreselliğin Fay Hattı, dünya ile beraber Türkiye’nin içinden geçtiği yoğunlaştırıl-
mış soğuk savaş sonrası dönemi, bir yüzyılın bitip yeni bir yüzyılın başladığı yılları 
kapsıyor.
Bu kitapta yer alan yazılar, dönemin dünyasını tanımaya ve tanımlamaya yönelik 
bir çabanın ürünü. Bu yazılar aynı zamanda dünya ölçeğinde yaşanan yeni kavram-
sal tartışmaların, uluslararası düzen arayışının bir muhatabı; üzerinde yaşadığı coğ-
rafyanın anlamına ilişkin duyarlılık/sorumluluk sahibi bir bireyin sorgulaması olarak 
da okunabilir.

Ahmet Hamdi Akseki Hayatı, Mücadelesi ve Eserleri 
İsmail Kara-Rabia Gündoğdu

Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine şahitlik eden bir âlim ve müte-

fekkir olan Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi 

Akseki’nin  başlıca eserleri arasında,  İslâm Dini, Dini Dersler 1-2, İslâm Dini Fıtridir, 

İslâm Dini Tabii ve Umumi Bir Dindir, Türkçe Hutbe, Yeni Hutbelerim, Bulgaristan 

Mektupları, Ahlak Dersleri ile Askere Din Kitabı yer alıyor.  İsmail Kara ile Rabia Gün-

doğdu tarafından kaleme alınan eserde, 9 Ocak 1951’de vefat eden Akseki’nin ha-

yatı, mücadelesi, eserleri ve görev sürecindeki önemli anılar, fotoğraflarla anlatılıyor.

Ketebe Yayınları, 
İstanbul, 2020.

Büyüyenay Yayınları, 
2020.

Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, 

2019.

Pınar Yayınları, 
İstanbul, 2020.


