
DÜNYA DÜZENİNİN KRİZİ
-Güvencesizlik, Karışıklık Çağı ve Dijital Mahkûmiyet-

Y aşadığımız salgın süreci egemen güçlerin güdümündeki küresel dünya sisteminin kırılganlığını ve güçlü bir bağışıklık siste-
mine sahip olmadığını gösterdi. Dünya, büyük buhrandan beri yaşanan en büyük ekonomik krizin eşiğindedir artık. Salgının 

küresel ekonomiye verdiği şok etkisi, 2008 küresel finansal krizinden ve hatta 1929 Büyük Buhranından daha hızlı ve daha 
şiddetli!

Tam da bu zamana denk düşen ABD başkanlık seçimlerinin ardından yaşananlar “küresel değerler” diye pazarlanan kav-
ramların da tartışmaya açılmasına yol açtı. Hiç şüphesiz yeryüzünün herhangi bir ülkesi gibi, ABD’nin dünya toplumlarına 
mükemmel demokratik liberal dünya düzeni sunmak gibi bir iddiası olmasaydı, üzerinde bu kadar durulmayabilir ve hatta 
acınabilirdi. Ama 1992’den itibaren Ortadoğu’yu, demokrasiyi getirme iddiasıyla kan gölüne döndüren ABD için durum fark-
lıdır ve hatta Roger Garaudy’nin dediği gibi çöken sadece ABD değil, bütün bir Batının küresel değerleridir, Avrupa da ondan 
farklı değildir.

 Görevi devralan Biden yönetimi büyük ihtimalle Trump yönetimi gibi “iç politika odaklı”, dış politikayı ziyadesiyle göz 
ardı eden bir görüntü vermek istemeyecek, bu sebeple de dış politikada mümkün olduğunca “etkin bir ABD” oluşturmaya 
çalışacak. Ancak öncelik iç politika olacağı için Biden yönetiminin dış politikada bu etkinliği tek başına sağlaması şu şartlar 
altında hayli zor gözükmektedir. Teknoloji, yatırım ve finans konusunda ABD ve Çin arasındaki ekonomik, siyasi ve askerî 
mücadele yeni bir soğuk savaşın sinyallerini veriyor. Hegemonya yarışında diğer bir mesele de hâkim paranın nasıl olacağı 
konusudur. Hâlen dünya üzerinde rezerv para olan ABD dolarının hâkimiyetini kırmak için, Çin dijital para alternatifleri üzeri-
ne çalışmakta, diğer ülkelerle birlikte yeni bir para sistemi arayışı içine girmektedir.

 Bilindiği üzere “küresel değerler”, bir yerden çıkıp dünya ölçeğinde yaygınlaşan değerlerdir. Demokrasi, insan hakları vb. 
küresel değerlerdir. Ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın küresel değerler asla evrensel değerler olamazlar. Çünkü bir kültür 
dünyasında, belli bir toplum kesitinde oluştuğu için o toplumların çıkarına işler. Kültürel hegemoni ortamlarında diğer toplum-
lar o değerleri içselleştirip herkes için gerekli objektif değerler olarak genelleştirmeye çalışırlar.

Şimdilerde dökülüp gitmekte olan küresel değerler, sahilde, önce kumdan kuleler yapan sonra da onları zevkle yıkan ço-
cuklar gibi bizzat sahipleri tarafından alaşağı edilmektedirler. Durumu gören Batılı aydınlar, çoğu postmodern çizgide kahırlı 
bazı eleştirilerde bulunmuyor değiller ama onların yerine sağlıklı bir ikamede de bulunamamaktadırlar. Ne yazık ki Batı dışı 
toplumların aydınları bunlar tartışmayı aklına bile getirmeden bu standartlara omuz vermekte ve küresel ezberleri ayakta 
tutmaya çalışmaktadırlar. Zaten bu yüzden hayli statik, ezbere dayalı ve aynılaşmış bir zihniyet haritası söz konusu.

 Çoğu zaman farkında değiliz ama süreç, eşref-i mahlûkat olan insanı kışkırtılmış nefsinin kölesi hâline getirerek, aşağının 
bayağısı bir konuma razı etmeye çalışmaktadır. İnsanlık, endüstriyel gereklilikler, kârlılık hesapları, zihinsel kontrol mekaniz-
malarının çalışma yöntemleri öyle gerektirdiği için ortalama kanaatlere, zihinsel yönlendirmelere ve vasata teslimiyete zor-
lanmaktadır.  Tüketimi bir asalet nişanesi diye takdim eden kapitalizm, tamahkârlığı muteber bir haslet hâline getirmektedir. 
Artık çok kolay bir şekilde sevk ve idare edilen, manipülasyona açık, kontrol ve denetim mahkûmu ‘kalabalıklara’ dönüştük. 
Neyi güzel, neyi iyi, neyi heyecan verici, neyi vazgeçilmez gördüğümüz konusunda insanca bir derinliğe pek sahip değiliz. 
Popüler kültür vasıtasıyla insana, “ait olacağı” sanal bir dünya sunulmakta ve nihayetinde yapay mutluluklar ile insanın varo-
luşsal sorunlarının çözüleceği yanılgısı oluşturulmaktadır.

Dijitalleşmeyle birlikte dijital teknolojiler, tarihte hiçbir devlet gücünün sahip olmadığı bir biçimde sonsuz olanak veri 
sunup ajanlık yapabilir. Nitekim eski bir ajan olan Snowden’ın sızdırdığı bilgilerin yanı sıra verilerin ticari sektörlere aktarılma-
sı veya satılması insan mahremiyeti açısından kaygı vericidir! Toplumlar, gözetlenen toplumdan daha çok verileri toplanan, 
bu veriler yoluyla denetlenen ve yönetilen topluma doğru evrildi. İnsanoğlu, kendisinin gözetlenip gözetlenmediğinden ve 
kendisi hakkında verilerin toplanıp toplanmadığından emin olmadığı gibi bu verilerin toplanmasıyla kendisi hakkında ne yapı-
lacağını bilmeyen dijital mahkûmlar veya köleler hâline gelmiş durumda.

Dijital izler taşıyan internet dünyasında büyük şirketler; verileri kullanarak insanın tüketim zeminini ele geçirmek sure-
tiyle neyi tüketeceğini bilen ve bireylere neyi tüketmesi gerektiğini dikte eden ticari mantığa sahiptir. Yeni siyasal yapılar 
inşa etmek isteyenlerin suiistimaline açık dijital içerik yüklenen bir âlem söz konusu. Böylelikle kitlesel gözetimlerin yapıla-
bildiği ve elde edilen verilerin ekonomik yapılar tarafından, maddi kazançlarını daha da artırmak için kullanılması söz konusu.

Bununla beraber küresel değerlerin çöküşü, inandığımız yüksek değerlerin kendiliğinden yükselişi anlamına gelmez; özel 
olarak ortaya konulmaları gerekir. Hem içi boşalmış küresel değerlerin eleştirisini yapabilmeli hem de köreltilmiş yüksek de-
ğerlerin nasıl inşa edileceğini bilmeliyiz. Bu bağlamda siyaset, kapitalizmin “tüketimin asaleti” anlayışına teslim olmamalı ve 
bu anlayışı yerle bir edecek adımları atma cesaretini gösterebilmelidir! Akli ve ahlaki olgunluk çabası üzerine kurulu yönüyle 
siyaset, maruf olanı egemen kılmak, fahşa ve münkeri mağlup etmek, fısk ve fücûrun, tuğyân ve nifâkın yerine adalet ve 
merhameti, kıst ve isârı, ilim ve hikmeti ikame etmek azmiyle hareket etmelidir. Hayatı bu kısır döngünün ellerine bırakma-
manın yolu da buradan geçer.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…

Umran 
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Burhanettin CAN

Kur’ân, bir hidayet kaynağı, yol gösteren rehber, Allah’ın merhamet ve 
lütfunun bir sonucunda insanlığa gönderilmiştir. Kur’ân’da Allah, yarattığı 
varlığı en iyi bilen olarak ona hitap etmekte, İblis ve İblis’in yolundan 
gidenlere karşı onu uyarmaktadır. Uyarılarındaki vurgu, öteki dünyada 
karşı karşıya kalacakları yargılama süreci ve uygulanacak hukukla ilgilidir.

“And olsun, biz bu Kur’ân’da -belki öğüt alıp 
düşünürler diye- insanlar için her bir örnekten 
verdik.” (39 Zümer 27)

G eçen yazıda, Mustafa Öztürk’ün tartışmaya 
konu olan konuşmalarına ilişkin dört video-

nun (1. 40-45 dakikalık orijinal konuşma videosu, 
2. Bu videolardan çıkarılan yaklaşık 2 dakika-
lık bir video, 3. Orijinal metin türetilen yaklaşık 
9 dakikalık bir video, 4. Ruşen Çakır ile yapılan 
yaklaşık 40 dakikalık bir röportaj videosu) genel 
bir dil ve muhteva analizi yapıldıktan son-
ra sadece “Kur’ân’ın manası Allah’ın, lafzı 
ise Peygamberindir: Kur’ân, Allah kelamı 
olamaz!” görüşü ele alınıp değerlendiril-
miştir. 

Bu yazıda, Mustafa Öztürk’ün 
söz konusu video konuşmasın-
da yer alan “Kur’ân’da 23 sene 
Velid bin Muğîre aşağı, Âs b. 
Vâil yukarı deyip bütün kad-
rajını Hicaz-Taif-Medine’ye 
sıkıştırmış. İnsanlığa son 
söyleyeceği sözün çapı 
oradaki 3-5 lavuk 
müşrik.” iddiası ve 
hattâ ithamı ele alı-
nıp değerlendire-
cektir.

Kur’ân, âlemlerden, galaksilerden, Ay’dan, yıl-
dızlardan, Güneş’ten, okyanuslardan, dağlardan, 
denizlerden, nehirlerden, ovalardan, çiçeklerden, 
hayvanlardan, bulutlardan, yağmurdan bahset-
meyen bir kitap mıdır?

Mustafa Öztürk’ün söz konusu video konuş-
masında kullandığı aşağıda verilen ifadelerin de-
ğerlendirilmesinde fayda vardır:

“Tanrı güncel politiğin, sosyolojinin içine gir-
mez. Gorion/Orion Takım Yıldızı’na bak, And-
ro Medaya bak, Samanyolu’na bak, National 
Coğrafik’e git, Okyanusun diplerine bak, kutup-

lara bak, çiçeğe bak, Boğaz’da ergu-
vana bak, bir de Kur’ân’a 
bak, Kur’ân 23 sene Velid 
bin Muğîre aşağı Âs bin Vâil 

yukarı deyip bütün kadra-
jını Hicaz-Taif-Medine’ye 

sıkıştırmış. İnsanlığa son 
söyleyeceği sözün çapı 
oradaki 3-5 tane lavuk 

müşrik. Ve o müşriğe 
Kur’ân’da öyle küfür-
ler var ki. Bir tanesi-

ni okuyayım mı size? 
Kalem Suresi... (3-4 âyet 

okuduktan sonra) Hem ‘kel’ 
hem ‘fodul’ ve -badezâlik- 
üstüne üstük zenîm ‘piç’ ifa-

Küresel Satranç Tahtasında Kurulan Oyunu Bozmak-2

Kur’ân-ı Kerim Evrenseldir ve
Allah’ın Koruması Altında Kıyamete Kadar 

Tüm İnsanlığı Aydınlatacaktır
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desi kullanılıyor. Onu tabii meale öyle yazamaz-

sın, soysuz diyeceksin!

Aç, adres vereyim aç, Ferrâ’nın Meâni’l 

Kur’ân’ını aç. İbn-i Kuteybe’yi aç! Nereyi açar-

san aç! Nesebi bilinmeyen, onun bunun çocuğuna 

‘zenim’ denir, Arapçada. Bu Allah dili olabilir mi? 

İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feve-

randır olabilir. Olabilir üstadım, olabilir.” 

Mustafa Öztürk’ün iddiasına göre;

Gerçekten Kur’ân, insanlığa bir şey söylemiyor 

mu (!). 

Gerçekten Kur’ân, “23 yıl Hicaz-Taif-Medine’ 

hattına sıkışmış (!)”, “3-5 tane lavuk müşrike mi” 

söz söylüyor. O sözler de “küfürden” ibaret midir 

(!)?

Gerçekten Kur’ân, galaksilerden, denizlerden, 

yağmurdan, bulutlardan, okyanuslardan bahset-

miyor mu?

Gerçekten Kur’ân, insanı ve çok farklı insan 

unsurlarını bize sunmuyor mu? 

Gerçekten Kur’ân, yerin ve göğün sırları konu-

sunda bir şey demiyor mu?

Gerçekten Kur’ân, hayvanlardan, çiçeklerden, 

meyve ve sebzelerden bahsetmiyor mu?

Gerçekten Kur’ân, ilim ve teknolojiden bahset-

miyor mu?

Gerçekten Kur’ân, madenlerden bahsetmiyor 

mu?

Gerçekten Kur’ân, taşlardan, dağlardan, ova-

lardan bahsetmiyor mu?

Gerçekten Kur’ân, “Ant olsun, bu Kur’ân’da in-

sanlar için Biz her örnekten çeşitli açıklamalarda 

bulunduk.” (18 Kehf 54) ayetine uygun bir muh-

tevada değil mi? 

Gerçekten Kur’ân, “Ant olsun, biz bu Kur’ân’da, 

belki öğüt alıp-düşünürler diye, insanlar için her 

türlü misali/örneği verdik.” (39 Zümer 27) aye-

tinde geçen öğüt alıp düşünmemizi sağlayacak 

misaller/örnekler vermemekte midir?

Bu yazıda, bu soruların cevabını, Kur’ân-ı Ke-

rim kapsamında arayacağız. O nedenle, ortaokul 

dönemimde Anadolu’da sağlam imanın bir göster-

gesi olarak ifade edilen “kocakarı imanının” çok 

harika bir temsilcisi olan rahmetli babaannemle 

yaşadığım bir anının muhtevası ile konuya girmek 

istiyorum.

Bir Yolcu: “Dedi Ey Taş Niçin Ağlarsın Sen Böyle?”

Rahmetli babaannem 90 yaşlarında “dini bü-
tün” bir kadın, hemen hemen her gün bir ağıtı 
yüksek sesle söyleyerek ağlardı, gözlerinden yaş-
lar boşanırdı. Babaannemin ağıtı “bir yolcu ile ağ-
layan taş arasındaki konuşmayı” esas almıştı. Bir 
yolcu, yolda giderken yol kenarında bulunan bü-
yük bir taşın ağladığını işitmiş ve onunla konuş-
maya başlamıştır:

“Yolcu: Dedi ey taş niçin ağlarsın sen böyle?”
Taş: Geçenlerde iki yolcu oturdular civarımda.
Dediler ki ol cehennemde yanar insanlarla 
taşlar. 
O günden beri akar gözlerimden yaşlar.
Acep ne ola bunun dermanı, ilacı?”

Ortaokul yıllarında dinlediğim bu ağıtı, lise 
yıllarında da babaannemden işitince, Babaanne-
me itiraz ettim: “Nine taş nasıl yanar?” dedim. 
O nuranî yüzüyle gülümsedi ve “Allah dilerse 
yanar.” dedi. Nedense konu kafama takıldı. Ha-
fız ve medrese mezunu hoca olan rahmetli baba-
ma sordum: “Nenem ne diyor, taşlar yanar mı? 
Baba.” Rahmetli babam: “Kur’ân’da ayet var. Bir 
ara gösteririm sana, konuşuruz.” dedi. Fakat bir 
türlü bir araya gelip ayeti göremedim, konuyu 
tartışamadık. Aradan yıllar geçti ve İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü’nde 
(İTÜNEE) asistan olarak çalışmaya başladım. 
1977-1980 döneminde İTÜNEE’de 250 kw’lık bir 
araştırma reaktörü (İTÜ TRIGA MARK-II), ABD 
General Atomic firması tarafından kurulmaktay-
dı. Ben elektrik-elektronik sorumlusu, reaktör 
operatörü ve işletme şefi olarak sistemin kuru-
luşunda ve işletilmesinde çalışıyordum. Nükleer 
yakıtların/“yakıt çubuğunun”, “reaktör kalbine” 
(nükleer yakıtlarını yerleştirildiği bölge) yerleşti-
rilip çalıştırılmasına sıra geldiğinde, ABD’den özel 
bir ekip gelmişti. Gelen uzmanlar, yaklaşık 75 cm 
uzunluğunda, 10 cm çapındaki yakıt çubuklarını 
sırasıyla reaktörün kalbine, belli bir stratejiye bağlı 
olarak yerleştirmeye başlamışlardı. Tasarıma göre 
reaktöre 63 “yakıt çubuğu” yerleştirildiği zaman, 
“reaktör kritik olacak” (Özel bir kavram: nöt-
ron üretimi ile kayıplarının eşit olduğu bir yapı, 
kontrollü “fisyon” yapabilme özelliği) ve çalışma-
ya başlayacaktı. Hedef, 250 kw’lık bir güç düze-
yine reaktörü çıkarmaktı. Sonra da “darbesel ça-
lışma” (1200 mega wat) gösterilecekti. Reaktör 
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kalbine 63 nükleer yakıt çubuğu konduğunda ku-
manda panelindeki/konsoldaki elektronik göster-
gelerde hiçbir kıpırdanma meydana gelmedi. Uz-
man ekip adeta şoka girmişti. Beklemedikleri bir 
durumdu. ABD’deki merkezle sürekli görüşmeye 
başladılar ve merkez, yedek yakıtların reaktör 
kalbine yerleştirilmesini söylemişti onlara. Eksik 
yakıtları tamamlama sözünü İTÜNEE yönetici-
lerine verdiler. 63 yakıtta çalışacak olan reaktör, 
69 yakıtta çalışmaya başladı, ibreler hareketlendi. 
Reaktör kademeli bir şekilde 250 kw güce çıka-
rıldığında ABD’li şef, “Yakıtlar yanmaya, reaktör 
çalışmaya başladı.” deyip sevinçle ayağa fırladı. 
Reaktörü “otomatik çalışma moduna” alarak he-
pimizi, reaktörün bulunduğu yere davet etti. 5 
metre suyun altında reaktör kalbi masmavi ışınlar 
yayıyordu. Su, mavi renkle kaplanmıştı. Bunlar 
“Cherenkov ışınları” dedi. “Reaktör kritik olup 
yakıtlar yanmaya başlayınca bu ışınlar meydana 
gelir.” “Yakıtların yanması” tabirini tekrar tekrar 
söyleyince, gayri ihtiyari daldım ve lise dönemine 
döndüm ve babaannemin ağıtı aklıma geldi. U235 
bir maden olarak bilmeyenler için bir taştı ve “taş 
yanıyordu.” O anda Kur’ân-ı Kerim’i tarayarak il-
gili ayetleri bulmaya karar verdim. 

Eve dönünce yaptığım ilk iş, Kur’ân’ı tarayarak 
ayetleri bulmak olmuştu. Ve Kur’ân’da iki yerde 
cehennem yakıtının insanlar ile taşlar olduğu ifa-
de ediliyordu:

“Eğer kulumuza indirdiğimizden (Kur’ân) 
şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri 
olan bir sure getirin. Ve eğer doğru sözlüler iseniz, 
Allah’tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendi-
ğiniz yardımcılarınızı) çağırın.” (2 Bakara 23)

“Ama yapamazsanız -ki kesin olarak- yapama-
yacaksınız. Bu durumda kâfirler için hazırlanmış 
ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının.” 
(2 Bakara 24)

“Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı 
ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taş-
lardır…” (66 Tahrim 6)

Ayetleri bulup çıkardıktan sonra yaptığım ilk 
iş, tefsirlerde bu nasıl izah ediliyor ve açıklanıyor-
du, onu araştırmak oldu. Rahmetli Elmalılı Ham-
di Yazır, ayetin tefsirinde, “fenni bir açıklamayı” 
içerdiğine vurgu yapmaktaydı:

“Bu ayette “ve’l-hicâre” kelimesinin fenni 
bir açıklamayı içerdiğinde şüphe yoktur. Gerçi 
bu “hicâre”den kastedilen heykeller ve putlardır. 
Ve cehennem ateşinin tutuşturmaya sebep olan 

“Vekûd”ün insanlar ve ibadet edilen heykeller 
olduğu beyan ediliyor. Fakat aynı ifade de o çıra, 
kömür gibi ateş tutuşturan taşlar bulunduğunu 
da bildirmiş oluyor ki, fen adamları bunun “taş 
kömürleri” olduğunu söylüyorlar. “Vekûd”, ateş 
yakılan kibrit, ot, çöp, çıra, paçavra, odun ve di-
ğerleri gibi şeylerin hepsi için söylenir.”1

Şu an insanlık, nükleer yakıtı bulmuştur; yarın 
daha başka malzemeden meydana gelen başka bir 
yakıt türü de bulabilir. Bugün nükleer reaksiyo-
nu başlatıp yakıtın yanmasını sağlayan “Vekûd”/
çıra, nötron’dur; yarın bir başka şey de buluna-
bilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 
noktalardan biri, Elmalılı’nın belirttiği gibi bazı 
ayetlerin “fenni, teknik, mühendislik, tıp” gibi bi-
lim alanları göz önüne alınarak tefsir edilmesinin 
gerekliliğidir. Böyle bir yaklaşımla, Müslümanlar 
ilmi çalışmalara yeni boyutlar/ufuklar açabilir. 
Genellikle müfessirlerimiz ayetleri yorumlayıp 
değerlendirdikten sonra özel bir not düşerler: “En 
Doğrusunu Allah bilir.” Kur’ân’daki her türlü aye-
tin tefsirine bu açıdan bakılmalı ve ekip çalışması 
yapılmalıdır. İnanıyoruz ki böyle bir yaklaşımla 
İslâm âleminde ve insanlıkta yeni bir çığır açıla-
bilecektir. 

Ağıtı tekrar tekrar incelediğimde daha önce 
dikkatimi çekmeyen bazı hususlar da dikkatimi 
çekmeye başladı. Babaannemin ağıtında sadece 
taşın yanmasından bahsedilmiyordu. Ağıtta ilginç 
ifadeler/konular dile getirilmekteydi: 1. Taşların 
görmesi ve gözyaşı akıtması, 2. Taşların konuş-
ması, 3. Taşların işitmesi ve 4. Taşların hafızaya 
sahip olup duyduklarını, gördüklerini kaydetmesi. 

Acaba bu konularla ilgili Kur’ân’da bir şey bu-
labilir miyim? sorusunu kendime sorup; Kur’ân’ı 
tekrar taramaya başladım. Ama bu kez, kendime 
göre, mühendislik, temel bilimler, tıp ve teknolo-
ji alanlarına işaret eden ayetleri de yazdım. Ağıt-
ta geçen taşların konuşması, Kur’ân’da evrendeki 
her şeyin “Allah’ı tespih ettiği” olgusuyla karşı-
laşmama sebep olmuştur. Kur’ân’da, evrendekile-
rin Allah’ı tespih etmesini insanların kavrayama-
dığına özel bir vurgu da yapılmaktadır: 

“Yedi gök, yer ve bunların içindekiler Onu 
tespih etmektedir; Onu övgü ile tespih etmeyen 
hiçbir şey yoktur, ancak siz onların tespihlerini 
kavramıyorsunuz…” (17 İsrâ 44)

1 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 
Azim Dağıtım, İstanbul, cilt 1, s. 238. 
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“Bitki ve ağaç (Ona) secde etmektedirler.” (55 
Rahman 6)

“…Taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ır-
maklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılır, ondan 
sular çıkar, öyleleri de vardır ki Allah korkusuyla 
yuvarlanır. ...” (2 Bakara 74)

Diğer taraftan bu genel kanuniyetten ayrı ola-
rak Hz. Davut’la ilgili bazı ayetlerde “dağların ve 
kuşların”, Hz. Davud’un zikrine iştirak ettiği ifade 
edilmektedir. Ayrıca Hz. Davud ve Hz. Süleyman’a 
da kuşlarla konuşabilme yeteneği ve becerisi ve-
rilmiştir. Ayetlerden ortaya çıkan tablo cansız de-
nilen tabiat, bizim henüz anlayamadığımız, izah 
edemediğimiz bir canlılığa sahiptir. Allah’a ibadet 
etmekte, onu tespih etmekte, 
Hz. Davud’un zikrine de işti-
rak etmektedir:

“Biz bunu (hükmü) 
Süleyman’a kavrattık, her 
birine de hüküm ve ilim ver-
dik. Davud ile birlikte tespih 
etsinler diye, dağlara ve kuş-
lara boyun eğdirdik. (Bun-
ları) Yapanlar biz idik.” (21 
Enbiyâ 79)

“Doğrusu biz dağlara 
boyun eğdirdik, akşam ve sa-
bah onlar kendisiyle birlikte 
(Allah’ı) tespih ederlerdi.”

“Ve toplanıp gelen kuşları 
da. Hepsi de onunla (Allah’ı 
tespih etmede uyum içinde) 
yönelip-dönmekte olanlar 
idi.” (38 Sâd 18-19)

“Ey dağlar ve kuşlar! Da-
vud tespih ettikçe siz de onu tekrarlayın diyerek 
and olsun ki, ona katımızdan lütufta bulunduk; 
«geniş zırhlar yap, dokumasını sağlam tut» diye 
ona demiri yumuşak kıldık. Ey insanlar! Yararlı iş 
işleyin; doğrusu ben yaptıklarınızı görenim.” (34 
Sebe’ 10-11)

“Süleyman, Davud’a mirasçı oldu ve dedi ki: 
«Ey insanlar, bize kuşların konuşma-dili öğretil-
di ve bize her şeyden (bol bir nimet) verildi. Hiç 
şüphesiz bu, apaçık olan bir üstünlüktür.»” (27 
Neml 16-29)

Dağlar, bir taraftan Allah’ı tespih ederken 
diğer taraftan da bulutlar gibi hareket etmekte-
dirler:

“Dağları görürsün de onları donmuş sanırsın; 
oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürükle-
nirler. Her şeyi ‘sapasağlam ve yerli yerinde ya-
pan’ Allah’ın sanatıdır (yapısı bu). Hiç şüphe yok 
O, işlemekte olduklarınızdan haberi olandır.” (27 
Neml 88)

“Göğün sarsıldıkça sarsılacağı, dağların yürü-
dükçe yürüyeceği gün; işte o gün, daldıkları yerde 
eğlenip oyalanarak kıyameti yalanlayanlara ya-
zık olacak!” (52 Tûr 9-12)

Dağlar hem konuşuyor hem de yürüyorlar. Bu 
ayetler, ağıttaki olguları teyit ediyordu. Ancak, bir 
sorunun daha cevabı verilmeliydi: “Taşın ya da 
evrenin-yerin hafızası var mıdır, bir kayıt sistemi-

ne sahip midir?” Bu soru en 
az diğerleri kadar önemliydi. 
Kur’ân’a göre yerin bir kayıt 
sistemi vardı ve her şeyi kay-
detmekteydi:

“Yerküre kendine has sar-
sıntısıyla sallandığı, toprak 
ağırlıklarını dışarı çıkardığı 
ve insan «Ne oluyor buna!» 
dediği vakit, işte o gün (yer) 
Rabbinin ona bildirmesiyle 
bütün haberlerini anlatır.” 
(99 Zilzâl 1-8)

Keza, Hz. Muhammed 
(s.) bir hadisinde yerin şahit-
liğine dikkat çekerek müslü-
manları uyarmıştır: 

“Günah işlememek sure-
tiyle kendinizi yerin şahit-
liğinden koruyu nuz. Çünkü 
o sizin annenizdir. Kişi ora-
da hayır veya şer hiçbir şey 

işlemez ki, Kıyamet Günü’nde yer onu haber 
vermesin.”2 

Çok ilginç ve dikkat çekici olan bugün, galak-
sideki her şeyin, “kuantum bilgisayarlar” gibi 
çalışıp kayıt tuttuğuna ilişkin bilimsel çalışmala-
rın yapılmış olmasıdır. İsmail Hakkı Aydın şunları 
söylüyor3: 

“2017 yılındaki dünya beyin cerrahisi kong-
resinde vermiş olduğum konferansta, beyindeki 
hücrelerin haysiyet, namus, şeref ve onurundan 
bahsettim. Şimdi bugün diyorum ki uzaydaki ga-

2 Suyuti, Camiu’s-Sagir- 1758. [3:234, Hadîs No: 3260].

3 İsmail Hakkı Aydın, Beyin Sizsiniz, Girdap Kitap, İstanbul, 
2020, s. 47.

Kur’ân’da evrenin 
yaratılışına ilişkin ayetler, 
değişik yerlerde, değişik 

boyutlarda zikredilmektedir. 
Feza Hocaya sorulan 
sorunun da cevabı o 
ayetlerdeydi. Kur’ân-ı 

Kerim, evrenin yaratılışına, 
değişik boyutları ile, değişik 

yerlerde vurgu yaparak, 
ilgili ayetler, kanuniyetler 

üzerinden insanların 
tefekkür etmesini istemekte 

ve insanları iman etmeye 
çağırmaktadır.
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laksilerin, atomların, elektronların da haysiyeti, 
onuru ve şerefi vardır. Çünkü onların bir kayıt 
mekanizması var. Bir şey daha söyleyeyim Jür-
gen Schmidhuber diye bir profesör, bugün kayıt 
sistemini okumak için enerji sarf ediyor. Galaksi, 
kuantum bilgisayardır, diyor. İnsanlığın evveliya-
tından günümüze kadar olan bütün görüntüler, 
bütün konuşmalar, galaksi-daha doğrusu bu ku-
antum bilgisayarı- tarafından hard diske yüklen-
miştir. …Jürgen Schmidhuber çalışmasında, bel-
ki yarın biz bunları okuyabileceğiz, çünkü hiçbir 
şey kaybolmuyor…” 

Bütün bunları, rahmetli babaannemin, “Ula 
uşağum, yanlış iş yapmayun, yerin kulağı vardur.” 
sözü ile özetleyebiliriz. Tam bu noktada, Mustafa 
Öztürk kardeşimizin kendisi gibi iman etmeyen-
ler için kullandığı, “Öküz gibi iman etmek zorun-
da değilim.” ifadesi adil ve doğru bir yaklaşım 
değildir?

İnsan yapımı konuşan radyolar, televizyonlar, 
kasetler, gramofonlar, bilgisayarlar, video çalarlar, 
robotlar vb. gibiler, hep doğadaki malzemeden 
yapılmış değiller midir? Google ve Yandex’ten ya-
pılan yol tariflerinde bizimle konuşanlar bilgisa-
yarlardır.

Mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Allah, 
kâinata, konuşma, yazma yeteneğini veremez mi? 
O nedenle Kur’ân’daki bu ayetler ne semboliktir 
ne de mecazidir? Asıl sorun bu yetenekleri, kanu-
niyetleri İslâm âleminin bulamaması, keşfedeme-
mesi, teori ve teknoloji üretememesidir. Asıl sorgu-
lanması gereken nokta burasıdır.

Öte âlemde, yüce mahkemede, yer şahitlik ya-
pacağına göre, yere nazaran çok daha mükemmel 
bir şekilde “eşref-i mahlûkat olarak yaratılan” 
insanın kendi kendine şahitlik etmesi, söz konu-
su olamaz mı? Kur’ân bu konuda ne demektedir 
bize?

Evet, insanoğlu, bu dünyada yaptığı her şeyin 
hesabını yüce mahkemede verirken savcılar iddi-
anameyi (kendisi hakkında her türlü bilginin yer 
aldığı kitabı / amel defterini) kendilerine verdik-
lerinde, insanın bazı organları bizzat ait oldukları 
kişi hakkında şahitlik yapacaklardır. Ve bildikleri, 
kaydettikleri her bilgiyi yüce yargıca sunacaklar-
dır:

“O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyh-
lerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklar-
dır.” (24 Nûr 24)

“Sonunda oraya geldikleri zaman, onların işit-
me, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine 
şahitlik edecektir.”

“Kendi derilerine dediler ki: «Niye aleyhimizde 
şahitlik ettiniz?» 

Dediler ki: «Her şeye nutku verip-konuşturan 
Allah, bizi konuşturdu. 

Sizi ilk defa O yarattı ve Ona döndürülmekte-
siniz.»”

“Siz, işitme, görme (duyularınız) ve derileriniz 
aleyhinizde şahitlik eder diye sakınıp-korunmu-
yordunuz. Aksine, yapmakta olduklarınızın bir-
çoğunu Allah’ın bilmeyeceğini mi sanıyordunuz.” 
(41 Fussilet 20-22)

“Bugün, biz, onların ağızlarını mühürleriz; 
(günahtan ve sevaptan yana) kazanmakta olduk-
larını da elleri bize söylemekte, ayakları da şahit-
lik etmektedir.” (36 Yâsîn 65)

Bu ayetlere göre insanların “elleri, dilleri, 
ayakları, işitme, görme ve dokunma (derileri) or-
ganları” insanın bizzat kendisi hakkında şahitlik 
yapacaklardır. Hafızaya kaydettikleri her şeyi yüce 
yargıca sunacaklardır. İlginç ve dikkat çekici olan 
vücudun bütün organlarından ismi geçen bu altı 
organa, sinir sistemi üzerinden bir bağlantının ol-
muş olmasıdır. Yanı bu altı organ vücudun tüm or-
ganlarının yaptığı her şeyden haberdardır. Nitekim 
bugün kullanılan yeni bir tıbbı yaklaşımla, insan-
ların ayaklarının altına elle dokunularak vücudun 
herhangi bir yerinde var olan bir hastalık tespit 
edilebildiği gibi, bu yolla geçirilen tüm hastalıklar 
da tespit edilebiliyor. Benzer bir tespit, kulağa ta-
kılan özel bir cihazla da yapılabilmektedir.

Bu şahitlik ayetleri ile verilen mesaj, bu organ-
ların diğer organlar hakkında bilgi sahibi olabile-
cek bir yapıya, donanıma sahip olduğu olgusudur. 
Arzu edilirdi ki, bütün bu olguları, teori hâline 
İslâm dünyası getirmiş olsun. Eğer geçmişte geti-
rilmiş ise bunlar bulunup bugüne aktarılsın. Bu-
radan çıkarılabilecek çok önemli bir ders, Kur’ân 
ayetlerine farklı açılardan, bakabilme olgusudur. 
Çünkü bunlar Allah’ın ayetleri olup birer kanuni-
yetin tecellisidir.

Bütün bu ayetleri göz önüne aldığımızda, 
Kur’ân’ın sadece, “3-5 lavuk müşrike 23 yıl” bo-
yunca hitap etmediği görülmektedir. 

Gerçekte Kur’ân, kıyamete kadar yaşayan tüm 
nesillere hitap etmektedir.

“Gorion/Orion Takım Yıldızı’na bak, And-
ro Medaya bak, Samanyolu’na bak, National 
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Coğrafik’e git, Okyanusun diplerine bak, kutupla-
ra bak, çiçeğe bak, Boğaz’da erguvana bak, bir de 
Kur’ân’a bak,” diyerek eleştirilen Kur’ân’a bir de 
evren, kâinat açısından bakalım. 

Bu kardeşlerimizin Kur’ân’la ilgili söyledikleri 
doğru mu?

Bayburtlu Zihni ve Big-Bang

Fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsoy Hocanın, tari-
hini şu an kesin olarak hatırlayamadığım, tah-
minen 1982-1983 arasında, “‘Big-Bang’ (Büyük 
Patlama) ile başlayan evrenin oluşumu” konulu 
bir konferansına, İTÜNEE’den teorik fizikçi bir 
doçent ağabeyimizle birlikte katıldım. Konferans, 
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi 
konferans salonunda yapılmıştı. Büyük bir salon 
hıncahınç dolmuştu. Çünkü hoca dünya çapında 
etkin ve ünlü biriydi. O yıl itibariyle Nobel’e aday 
gösterilenler arasındaydı. Nobel Ödülü, bir iki oy 
farkıyla Pakistanlı fizikçi Abdusselam’a verilmişti. 

Feza Hoca konuşmasında yol boyu ilginç 
anekdotlar sunmaktaydı. Feza Hoca, büyük patla-
madan on üzeri eksi kırk üç (10-43) saniye sonra 
zaman ve mekânın ortaya çıktığını ifade ettikten 
sonra hiç beklenmedik bir şekilde Erzurumlu 

Emrah’ın, “Öyle bir demdeyim ki ne zaman var 

ne mekân” ifadesine atıfta bulundu. Salondan bir 
tepki gelmedi. Hoca konuşmasında Einstein’in 
‘Big-Bang’ teorisine göre, ‘Büyük Patlama’ anında, 
11 boyutlu bir uzayın olduğunu, ancak, bu 11 
boyutun 7 boyutunun zamanla kaybolduğunu, 
geriye dört boyutunun (1. En, 2. Boy, 3. Yükseklik 
ve 4. Zaman) kaldığını ifade etmişti. Hocaya göre 
kaybolan her bir boyutun ne olduğunu bulan, 
izah eden Nobel Ödülü alabilecektir. Bu izahtan 
sonra Feza Hoca gene beklenmedik bir şekilde 
Bayburtlu Zihni’nin “Ey Dünya sen 11 başlı bir 
ejderha idin. 7 başını kestiler, 4 başın kaldı. Gene 
de ne baş edilmez bir belasın!” ifadesine atıfta 
bulundu. Ejderhanın başının sayısı ile ‘Big-Bang 
Teorisi’nin boyutlarının sayısı birbiri ile tam bir 
uyum içerisindeydi. Salonda “sinek uçsa kanat 
sesi duyulabilecek” tarzda bir sessizlik olduktan 
sonra; bir kişinin, “Hocam bu adamlar nereden 

biliyorlar bunları” demesiyle sessizlik bozuldu. 
Feza Hoca “ben bilmiyorum; ancak halk bunlara 
“abdal” derdi; biz fizikçiler de biraz abdalız.” ce-
vabını vermişti. 

Sorunun cevabını biliyordum, fakat cesaret 
edip kalkıp söyleyemedim. Hocaya sorulan so-
runun cevabı Kur’ân’dı. “Taşın ağlaması” ile ilgili 
Kur’ân’ı incelediğimde teknolojik ve mühendislik 
boyutlu ayetlerinin hepsini, o günkü anlayışıma 
göre alıp tasnif etmiştim.

Kur’ân’da evrenin yaratılışına ilişkin ayetler, 
değişik yerlerde, değişik boyutlarda zikredilmek-
tedir. Feza Hocaya sorulan sorunun da cevabı o 
ayetlerdeydi. Kur’ân-ı Kerim, evrenin yaratılışına, 
değişik boyutları ile, değişik yerlerde vurgu yapa-
rak, ilgili ayetler, kanuniyetler üzerinden insanla-
rın tefekkür etmesini istemekte ve insanları iman 
etmeye çağırmaktadır. Ayetlerde ana amaç, hitap 
edilen insan unsurunun özellikleri göz önüne alı-
narak Allah’ın gücüne, kuvvetine, mutlak hâkim 
olduğuna vurgu yapılmakta, ilgili ayetlerdeki ko-
nulara bu nedenle atıfta bulunulmakta, bunların 
Allah tarafından konulan yasalara tabı olduğu 
ifade edilmektedir. Ayetlerde vurgulanan, dikkat 
çekilen kanuniyetler birer araçtı ve kanuniyetleri-
nin keşfedilmesi istenirken amaç, insanların iman 
edip hidayet yoluna ulaşmasıdır. 

Kur’ân’a göre gökler ve yer, hak olarak in-
san için yaratılmıştır:

“Onun arşı su üzerinde iken amel bakımından 
hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri 
ve yeri altı günde yaratan odur…” (11 Hûd 7)

“Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattı; öyle 
ki, her nefis kazanmakta olduklarıyla karşılık 
görsün. Onlara zulmedilmez.” (45 Câsiye 22)

Allah, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır:
“Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri 

ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah’tır. 
Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan ge-
ceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buy-
ruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak 
da emir de (yalnızca) onundur…” (7 A’râf 54) 

Başlangıçta göklerle yer bitişik iken Allah on-
ları ayırmış ve öncelikle yeryüzünü iki gün içinde 
tanzim etmiştir: 

“O küfre sapanlar görmüyorlar mı ki, (başlan-
gıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onla-
rı ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de 
onlar inanmayacaklar mı?”

“Yer onları sarsmasın diye onun üstünde dağlar 
yarattık. Ve orada iniş yolları açtık. Ta ki (maksat-
larına) ulaşabilsinler.” (21 Enbiyâ 30-31)
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“De ki: ‘Gerçekten siz mi yeri iki günde yara-
tana (karşı) küfre sapıyor ve Ona birtakım eşler 
kılıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.’”

“Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi, onu bere-
ketli kıldı…” (41 Fussilet 9-10) (Ayrıca Bak: 10/3, 
25/59; 32/4; 50/38; 57/4-6)

Allah yedi gök yaratmıştır:
Yeryüzü tanzim edildikten sonra Allah, irade-

sini göğe yönelterek iki gün içerisinde yedi göğü 
inşa etmiş, dünya göğünü yıldızlarla süsleyip yer-
yüzüne tavan yapmıştır: 

“Sonra, kendisi duman hâlinde olan göğe yö-
neldi; böylece ona ve yere dedi ki: ‘İsteyerek veya 
istemeyerek gelin.’ İkisi de: ‘İsteyerek (itaat ede-
rek) geldik.’ dediler.”

“Böylelikle onları iki gün içinde yedi gök ola-
rak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. 
Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık 
ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güç-
lü olan, bilen (Allah’) in takdiridir.” (41 Fussilet 
11-12)

“Allah Odur ki, gökleri dayanak olmaksızın 
yükseltti; onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva 
etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi, her biri adı 
konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler.” 
(13 Ra’d 2) (Ayrıca Bak: 2/22,29;15/20-22; 21/32; 
55/7-9; 67/5; 71/16-20; 78/7-16)

Yedi kat gök arasında tam bir uyum ve dü-
zen vardır:

“O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum (mutabakat) 
içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan 
Allah)’ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuz-
luk (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-
gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çar-
pıklık) görüyor musun?” (67 Mülk 3)

“«Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü bir-
birleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmış-
tır?»” (71 Nûh 15)

Allah, yedi gök arasına geçişleri sağlayan 
“yedi yol” yerleştirmiştir:

“Üstünüzde birinden diğerine geçilebilen yedi 
yol yarattık. Bu yarattıklarımızı başıboş bırakma-
yız.” (23/17; 51/7)

Bu yollardan, geçitlerden geçebilmek için 
“sultan bir güce” ihtiyaç vardır:

“Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve 

yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebi-

lirseniz, hemen aşıp-geçin; ancak ‘üstün bir güç 

(sultan)’ olmaksızın aşıp-geçemezsiniz.” (55 Rah-

man 33)

Güneş, ay ve tüm gezegenler birer yörün-

ge üzerinde, belirli bir hesaba göre hareket et-

mektedirler:

“ ‘Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatıl-

mış’ göğe ant olsun” (51 Zâriyât 7)

“Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur; 

her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.” (21 

Enbiyâ 33)

“Güneş’in ve Ay’ın konumları ve hareketleri be-

lirli bir hesaba dayanır.” (55 Rahman 5)

“Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir 

müstakarra doğru akıp-gitmektedir. Bu, üstün ve 

güçlü olan, bilen (Allah)’in takdiridir.

Ay’a gelince, biz onun için de birtakım uğrak 

yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı 

gibi döndü (döner).

Ne Güneş’in Ay’a erişip-yetişmesi gerekir, ne de 

gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yö-

rüngede yüzüp gitmektedirler.” (36 Yâsîn 38-40)

Evren hâlâ genişlemeye devam etmektedir:

“Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüp-

hesiz biz, (onu) genişletici olanlarız.” (51 Zâriyât 

47)

Dikkat çekici olan bugün bilimsel çalışmalarda 

gelinen nokta, evrenin genişlediğidir:

“1998’den önce evrenin genişlemesinin, mad-

denin tümünün kütle çekim yüzünden yavaşladığı 

düşünülüyordu; tek sorun evrenin enerji yoğun-

luğunun genişlemeyi tersine çevirip bir “büyük 

çöküş”e yol açacak kadar büyük olup olmadığıydı. 

Görünür madde ile karanlık madde “kritik yoğun-

luğun” yaklaşık 3’te biri kadardır, dolayısıyla ge-

nişlemenin tersine döneceğine inananlar için ka-

ranlık madde problemi ile ilişkili olmayan ikinci 

bir “kayıp kütle” paradoksu vardır.

Bütün bu ekstra enerji nerededir?

Şaşırtıcı bir keşif ile bu problem tersyüz oldu, 

evrenin genişlemesi yavaşlamıyor aksine ivmele-

niyordu. Öyle görünüyor ki, Newton kütle çekimi 

(evrensel çekim) çok büyük ölçekte doğru değildir-

veya doğası itici olan ve bu durumda kütle çekimi-
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ni yenen yeni bir kuvvet vardır. …Öyle görünüyor 

ki daha öğreneceğimiz çok şey var.”4

Gök, Allah tarafından azgın, kovulmuş şey-

tanlara karşı korunmaktadır:

“Hiç şüphesiz, biz dünya göğünü ‘çekici bir 

süsle’, yıldızlarla süsleyip-donattık.

Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koru-

duk;

Ki onlar, Mele-i Alâ’ya kulak verip dinleyemez-

ler ve onlar her yandan kovulur atılırlar; uzaklaş-

tırılırlar. Onlar için kesintisiz bir azap vardır.

Ancak (sözü hırsızlama) çalıp-kapan olursa, 

artık onu da delip geçen ‘yakıcı bir alev’ izler (ve 

yok eder).” (37 Sâffât 6-10), (72/8, 9; 15/16-18)

Bütün bu ayetleri göz önüne aldığımızda, 

Kur’ân’ın sadece “3-5 lavuk müşrike 23 yıl” bo-

yunca hitap etmediği görülmektedir. Gerçekte 

Kur’ân, kıyamete kadar yaşayan tüm nesillere hi-

tap etmektedir.

Bazı kardeşlerimizin “Gorion/Orion Takım 

Yıldızı’na bak, Andro Medaya bak, Samanyolu’na 

bak, National Coğrafik’e git, Okyanusun diplerine 

bak, kutuplara bak, çiçeğe bak, Boğaz’da erguva-

na bak, bir de Kur’ân’a bak,” diyerek eleştirdiği 

Kur’ân’a bir de aşağıda ele aldığımız konular açı-

sından bakalım: 

Eş (Zevc-Çift-Parite) Olarak Yaratma

Kur’ân’da bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyin 

çift/eş/zevç/parite olarak, zıddı/antisi ile birlikte 

yaratıldığına özel bir vurgu yapılmaktadır: 

“Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefisle-

rinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün 

çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.” (36 Yâsîn 36)

“Ve biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki öğüt 

alıp-düşünürsünüz.” (51 Zâriyât 49) (Ayrıca Bak: 

4/1; 13/3; 16/72; 26/7; 30/20, 21; 35/11; 36/36; 

42/11; 43/12-13; 51/49; 53/45; 55/52; 75/39; 

78/8 89/3.)

Her şeyin eş olarak (Pozitif-negatif, dişi- erkek) 

şeklinde var olması, parçacık fiziğinin ilgilendiği 

çok önemli bir alandır. Tüm parçaçıklar, (+ yük, 

- yük), (elektron-pozitron), (proton-antiproton), 

(pion-antipion), (muon-antimuon), (/nötrino-an-

4 D. Griffiths, Temel Parçacıklara Giriş, Wiley, Nobel, Ankara, 
2013, s.416-417.

tinotrino), (kuark-antikuark) vb. şeklinde zıtları 
ile birlikte evrende bulunmaktadır5,6: 

“Her temel parçacığın, onunla aynı kütle ve 
spine sahip fakat zıt yüklü bir parçacık vardır.”

“Antiparçacık parçacıkla aynı kütle ve ömre 
sahip, ama zıt elektrik yüklü”

“Fotonlar ve gluonlar kütlesizdir.”
“Bir parçacık kendi antiparçacığıyla karşılaştı-

ğında birbirlerini yok eder ve 
tüm enerjileri foton şeklinde elektromagnetik 

ışımaya dönüşür.”
Diğer taraftan Dirac ve Schrödinger denklem-

lerinin daima biri pozitif, diğeri negatif olan iki 
çözümü vardır7:

“Dirac denklemi enerjileri göreli enerji formü-
lü E2 – p2 c2 = m2 c4 ile verilen serbest elektronları 
betimler. Fakat denklemin çok rahatsız edici bir 
özelliği vardır: Her pozitif enerjili çözüme (E = + 
√ p2 c2 +m2 c4) karşılık gelen bir de negatif enerjili 
çözümü vardır (E = -√ p2 c2 +m2 c4 ).”

Bu bir sorundu ve sorun Anderson’un pozitro-
nu bulması ile çözülmüştür:

“…1931’in sonlarında Anderson’un elektronun 
pozitif yüklü ikizi olan ve Dirac’ın istediği bütün 
özellikleri aynen taşıyan pozitronu keşfi ile muh-
teşem bir zafere dönüştü.”

“…Dirac denklemindeki ikilemin kuantum 
alan kuramının engin ve evrensel özelliklerinden 
biri olduğu anlaşıldı: Her parçacık türüne karşı 
gelen aynı kütleli fakat zıt yüklü bir anti parça-
cığı olmalıdır. O hâlde Pozitron aslında bir anti 
elektrondur.” Antinötron da (yüksüz) ertesi yıl 
(1956 yılında) aynı yerde (Berkeley Bevatronu) 
keşfedildi.” 

Bilim insanları evrenin yapı taşını, her şe-
yin anası olan tek bir parçacık aramaya devam 

5 J. R. Taylor, C. Zafaritos, Modern Fizik, Güven Yayınları, 
İstanbul, 1996, s. 297-298.

6 D. Griffiths, a.g.e., s.2-3.

7 D. Griffiths, a.g.e., s.21.
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ederken; daima karşılarına antileri ile birlikte çı-

kan yeni parçacıklara ulaşmışlardır. Çünkü bu, 

Allah’ın koyduğu “bildiğiniz ve bilmediğiniz her 

şeyi eş yarattım kanununun” bir sonucuydu. Tek 

ve mutlak hâkim âlemlerin Rabbi olan Allah’tı.

Bu olgu madde-anti madde olgusunun varlığı-

nı ortaya çıkarmaktadır: 

“Her parçacığın bir antiparçacığı olması an-

timadde olasılığını da gündeme getirir. Normal 

madde ‘proton, nötron ve elektron’lardan oluştuğu-

na göre, antimaddenin de antiproton, antinötron ve 

pozitronlardan oluşması beklenir.

Gerçekten de (iki antiproton ve iki antinötron-

dan oluşan) antihelyum çekirdeği gözlenmiştir.

Normal maddenin olduğu yerde antimaddenin 

kararsız olması beklenir, fakat yalıtılmış hâlde ka-

rarlı olur.

“Buna göre, evrenin çok uzak bölgelerinde, 

tümüyle antimaddeden oluşan galaksilerin bu-

lunması mümkündür; fakat bu tür galaksilerin 

varlığı konusunda henüz bir ipucu elde edileme-

miştir.”

“Buna göre, evrenin çok uzak bölgelerinde, 

tümüyle antimaddeden oluşan galaksilerin bu-

lunması mümkündür.” ifadesini “güneş sistemi-

nin müstakar bir noktaya doğru akıp gitmekte” 

olduğu ayeti kapsamında değerlendirdiğimizde, 

madde ve anti madde birleşiminin vuku bulması 

mümkün olabilir. 

Bu konuların üzerinde durmamızın iki nede-

ni vardır:

1. Bütün bu teorik çalışmaları, modellemeleri, 

Kur’ân-Sünnet’ten hareketle niçin İslâm dünyası-

nın yapmadığı, yapamadığı ya da geçmişte yapıl-

mış ise niçin bugüne aktarmadığı gerçeğidir.

2. Mustafa Öztürk kardeşimizin iddia ettiği 

gibi “Kur’ân 23 yıl boyunca Medine-Taif-Hicaz 

bölgesine hapsedilmiş” ve “3-5 lavuk müşrike söz 

söylemiş” değildir. 

Gerçekte Kur’ân-Sünnet, kıyamete kadar yaşa-

yan tüm nesillere hitap etmektedir.

“Gorion/Orion Takım Yıldızı’na bak, And-

ro Medaya bak, Samanyolu’na bak, National 

Coğrafik’e git, Okyanusun diplerine bak, kutup-

lara bak, çiçeğe bak, Boğaz’da erguvana bak, bir 

de Kur’ân’a bak,” dendiği için bu konulara girdik 

ve aşağıda girmeye de devam edeceğiz. 

İzafiyet Teorisi: Zamanın, Mekânın ve
Kütlenin Hızla Değişimi

Kur’ân’da evrenin yaratılışı ile ilgili ayetleri 
incelediğimizde, zamanın izafiliği ile ilgili dikkat 
çekici bir durum vardır:

“Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini 
istiyorlar; Allah, va’dine kesin olarak muhalefet 
etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün 
sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.” 
(22 Hacc 47) 

“Gökten yere her işi O evirip-düzene koyar. 
Sonra (işler), sizin saymakta olduğunuz bin yıl 
süreli bir günde yine Ona yükselir.” (32 Secde 5)

“Melekler ve ruh (Cebrail) Onun huzuruna bir 
günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.” (70 
Me’âric 4)

Dikkat çekici olan, Allah katındaki bir günün 
bizim dünyamızdaki iki farklı zaman dilimine te-
kabül etmiş olmasıdır:

1. Bizim dünyamızdaki 1000 yıl Allah katında 
bir gündür.

2. Bizim dünyamızdaki 50.000 yıl Allah katında 
bir gündür.
Secde Suresinin 5. ayetinde dikkat çeken 

nokta, Allah’a “işlerin yükselmesi” ifadesinin; 
Me’âric Suresinin 4. ayetinde ise “Meleklerin ve 
Cebrail’in Allah katına çıkması” ifadesinin kul-
lanılmasıdır. Her iki ifadede ortak payda hızdır ya 
da hız olabilir.

Bu konu ile ilgili iki önemli vakaya daha 
Kur’ân’da yer verilmektedir:

1. Bir gece, Hz. Muhammed (s.), Mescid-i 
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür:

“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek 
için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevre-
sini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren 
O (Allah), yücedir. Gerçekten O, işitendir, gören-
dir.” (17 İsrâ 1)

2. Hz. Süleyman zamanında Saba Melikesi 
Belkıs’ın tahtı, Yemen’den Hz. Süleyman’ın bu-
lunduğu yere (muhtemelen Kudüs’e), Kitap’ta 
ilmi olan biri tarafından götürülmüştür:

“(Elçinin gitmesinden sonra Süleyman:) ‘Ey 
önde gelenler, onlar bana teslim olmuşlar (Müslü-
man) olarak gelmeden önce, sizden kim onun tah-
tını bana getirebilir?’ dedi.

Cinlerden İfrit: ‘Sen daha makamından kalk-
madan önce, ben onu sana getirebilirim, ben ger-
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çekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce 
sahibim.’ dedi.

Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri, dedi ki: 
‘Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana getirebi-
lirim.’ derken (Süleyman) onu kendi yanında du-
rur vaziyette görünce dedi ki: ‘Bu, Rabbimin faz-
lındandır, ona şükredecek miyim, yoksa nankörlük 
edecek miyim diye beni denemekte olduğu için (bu 
olağanüstü olay gerçekleşti)….” (27 Neml 38-40)

Bu iki olayın birinde Hz. Muhammed (s.) bir 
gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gö-
türülüp geri getirilirken; ötekinde Saba Melikesi 
Belkıs’ın Tahtı Yemen’den Hz. Süleyman’ın yanına 
götürülmüştür (muhtemelen Kudüs’e). Melekler 
ve Cebrail’in bizim 50 bin yılımıza tekabül eden 
bir mesafeyi bir günde aldıklarını göz önüne al-
dığımızda, Kitap’ta yazılı ilme vakıf olan biri-
nin, bir tahtı bir yerden bir yere götürmesi sorun 
değildir. Hz. Peygamberde ise doğrudan Allah’ın 
müdahalesi söz konusudur. Nasıl ve kiminle gitti-
ği konusunda herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

Yukarıdaki ayetlerin tümünü göz önüne aldığı-
mızda dört farklı durum vardır:

1. İşlerin Allah katına yükselme zamanı,
2. Meleklerle Ruhun (Cebrail) Allah katına çık-

ma zamanı,
3. Hz. Peygamberin Mescid-i Haram’dan 

Mescid-i Aksa’ya götürülmesi zamanı,
4. Saba Melikesi Belkıs’ın tahtının Yemen’den 

Hz. Süleyman’ın yanına götürülmesi zamanı (a. 
Cinlerden İfrit’in getirme zamanı; b. Kitaptan ilmi 
olan birinin getirme zamanı).

Ayette geçen “işlerden” kastedilenin iyi ana-
liz edilmesi gerekmektedir. Müfessirlerin bu ko-
nuya açıklık getirmesinde fayda vardır. Muhte-
melen mekân olarak yeryüzünden Allah katına 
bir yükselme söz konusudur. Meleklerin nurdan 
yaratıldığını, insanın da topraktan yaratıldığını 
biliyoruz. Meleklerin ve Ruhun, konumu, kütlesi 
ve hızı konusunda bir fikrimiz yoktur. Hangi ko-
numdan Allah katına bir günde çıkmakta oldukla-
rında bir açıklık yoktur. Bu sorunun cevabı belki 
de, meleklerle ilgili tüm ayetlerin analiz edilme-
sinde gizli olabilir. Hz. Peygamberin ve Belkıs’ın 
tahtının konumu, kütlesi yaklaşık olarak bellidir. 
Götürüldükleri mesafe de bellidir. 

Dikkat çekici olan İfrit ile Kitaptan ilmi olanın 
sahip oldukları bilgi ve bilginin eyleme dönüştü-
rülmesi, gücü ve yeteneğidir. Benzer bir şekilde 
bugün, ışınlama adı altında bir cismin bir yerden 

başka bir yere götürülmesi çalışmaları yapılmak-

tadır.

Bütün bunları göz önüne aldığımızda “zaman, 

kütle, mesafe ve hız” arasında özel bir ilişkinin 

olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün fizikte formüle edilen ve Lorenzt dönü-

şümleri denilen dönüşümler, hıza bağlı olarak 

zamanın, mesafenin ve kütlenin değiştiğini gös-

termektedir. Referans alınan hız, ışık hızıdır. 

Kütle hızla artmakta, mesafe büzülmekte ve 

zaman artmaktadır.8,9

Nurdan ve nardan yaratılmış varlıkların kütle-

leri konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur.

“Gorion/Orion Takım Yıldızı’na bak, And-

ro Medaya bak, Samanyolu’na bak, National 

Coğrafik’e git, Okyanusun diplerine bak, kutupla-

ra bak, çiçeğe bak, Boğaz’da erguvana bak, bir de 

Kur’ân’a bak,” dendiği için bu konulara girdik ve 

aşağıda girmeye de devam edeceğiz. 

Dağların Yürütülmesi ve Deprem Vakası

Evrenin yaratılışı ile ilgili ayetlerde dağlara 

yüklenen fonksiyonlara yer verilmektedir. Dağlar, 

insanların sarsılmaması için birer denge unsuru 

olarak kazık gibi yerleştirilmiştir:

“Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer ka-

zık yapmadık mı?” (78 Nebe’ 6-7)

“Ve O, yeri yayıp uzatan onda sarsılmaz-dağ-

lar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her bi-

rinden ikişer çift yaratmıştır; geceyi gündüze bürü-

mektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk 

için gerçekten ayetler vardır.” (13 Ra’d 3) (Ayrıca 

Bak: 15/9; 16/15; 21/31; 41/10; 50/7; 79/32).

Bugünkü bilimsel çalışmalara göre “Yeryüzün-

deki ve deniz dibindeki dağların hepsi kazık 

şeklinde” olup “yeryüzünün dengesini sağlamada 

önemli bir rol icra etmektedirler”.10

İlginç olan, birer denge unsuru olan dağların, 

“bulutların sürüklenmesi” gibi hareket ettiğidir: 

“Dağları görürsün de onları donmuş sanırsın; 

oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürükle-

nirler. Her şeyi ‘sapasağlam ve yerli yerinde ya-

pan’ Allah’ın sanatıdır (yapısı bu)” (27 Neml 88). 

“Ve dağlar bir yürüyüş ile yürüyüverir (52 Tûr 10).

8 J. R. Taylor, C. Zafaritos, a.g.e., 297-298.

9 Ahmet Yüksel Özemre, Çağdaş Fiziğe Giriş, İÜ Fen Fakültesi, 
İstanbul, 1983, s.18-26.

10 D. Griffiths, a.g.e, s. 89-92
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Diğer taraftan Kur’ân “yerin yarıklı” olduğu-

nu ifade etmektedir: 

“Dönüşlü olan göğe ant olsun, yarıklı olan 

yere de ki o, tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür, 

o bir şaka da değildir.” (86 Târık, 11-12)

“Dağların yere çakılı olması” ile “bulutlar gibi 

sürüklenmesi” ve “yerin yarıklı olması” arasında-

ki ilişkiyi göz önüne aldığımızda, bugün “Levha 

tektoniği”/“kıtasal tektonik”/“kıtasal sürük-

lenme” denilen bir olayı, daha kolay anlama 

imkânımız vardır:

“Yeryüzünde birbirine yakın-komşu olan kıta-

lar vardır.” (13 Ra’d 4)

Bugün yerkürede, “levha tektoniği” denilen 

“taşküre levhalar” bulunmaktadır.11, 12 Levha 

tektoniğine gö re bugün yerkürede Avrasya, Afri-

ka, Amerika Antartika, Hindistan ve Büyük Ok-

yanus levhaları olmak üzere 6 ana levha bulun-

maktadır. Bu ana levhalardan başka Adriya, Ege, 

Arabistan, Karayib gibi belli sayıda da mikro lev-

ha bulunmaktadır. Kıtalar, bu taşküre levhalar 

tarafından sürüklenmektedir. Dağlar da levha 

sınırlarında oluşmaktadır. Çeşitli sıradağ tipleri ile 

çe şitli levha sınırları vardır.Makro ve mikro levha-

ların sürüklenme esnasında birbirlerinin sınırları-

na tecavüz etmesi, deprem, yer sarsıntısı, zelzele 

dediğimiz olaya neden olmaktadır.

Allah, dağların hem denge unsuru olması ile 

birlikte sürüklenmesine, hem de yerin yarıklı, fay 

hatları ile dolu oluşuna yemin ederek dikkatimizi 

çekerken, gerçekte tehlikelere karşı da bizi uyar-

mış olmaktadır. Görüldüğü gibi Kur’ân hem gök-

lere hem de yere, yerde olanlara dikkat çekerek, 

göklerde ve yerde hâkim olan, geçerli olan kanu-

niyetleri keşfetmemizi ve keşfettiğimiz kanuni-

yetler üzerinde tefekkür ederek sırat-ı müstakime 

ulaşmamızı istemektedir.

“Gorion/Orion Takım Yıldızı’na bak, And-

ro Medaya bak, Samanyolu’na bak, National 

Coğrafik’e git, Okyanusun diplerine bak, kutupla-

ra bak, çiçeğe bak, Boğaz’da erguvana bak, bir de 

Kur’ân’a bak,” diyen kardeşimiz, Kur’ân’a getirdiği 

eleştirilerde haklı değildir, adil de değildir… 

11 J. R. Taylor, C. Zafaritos, a.g.e, s. 20-22.

12 A. Zindani, Kur’ân’da İlmi Mucizeler, Kayıhan Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 85.

Denizlerin Birbirine Karışması Engeli ve 
Denizlerde Var Olan “Kat Kat Karanlıklar”

Denizler- okyanuslar içinde çok özel gizemler 
barındırmaktadır (2/74, 164;6/6; 13/3; 16/ 14-
15, 24; 39/40; 25/53; 27/61; 31/32; 35/12; 36/34; 
45/12; 55/19-22). İçinde barındırdıkları nimet-
lerle, insanlara nimetler sunmaktadır. Çünkü 
denizler insanların emrine hizmetine verilmiştir. 
(16/14; 25/53; 35/ 12; 45/12; 55/22.) Denizler-
le ilgili ayetler de zamanla keşfedilecek -bir kısmı 
keşfedildi- gizem dolu ayetlere rastlanmaktadır. 
Bunlardan birisi suyu tatlı olan deniz ile suyu 
tuzlu olan denizin buluşmasıdır:

“İki denizi (birbirine) salıp katan Odur; bu, tat-
lı, susuzluğu giderici, bu da tuzlu ve acıdır. İkisinin 
arasında (birbirlerine karışmalarını önleyen) bir 
engel (berzah) ve aşılmayan bir sınır koymuştur.” 
(25 Furkân 53)

“Ya da yeryüzünü bir karar yeri kılan, onun 
arasında ırmaklar var eden ve ona (yeryüzü için) 
sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında 
bir ara-engel (haciz) koyan mı? Allah ile beraber 
başka bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmiyor-
lar.” (27 Neml 61)

“Birbirleriyle kavuşup-karşılaşmak üzere iki 
denizi salıverdi.”

İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; bir-
birlerinin sınırını geçmezler. 

Allah her şeyi bir kanuniyete göre yarattığına 
göre, bu iki denizin karışmamasını sağlayan bir 
kanuniyet vardır13: 

“Prof. Dr. Hay: Akdeniz’in suları, Atlas 
Okyanusu’nun sularına, Atlas Okyanusu’nun sula-
rı da Akdeniz’in sularına karışır ama aralarında 
gerçekten bir engel vardır. Her iki denizin suları 
karışmak için bu engelden geçerler. Engelden ge-
çerken kendi özelliklerini kaybeder ve karışacağı 
suyun özelliklerini alır. Yanı Akdeniz’in suları, 
Okyanusun sularına karışmadan önce bu su enge-
linde kendi özelliklerini kaybedip, Okyanus suyu-
nun özelliklerini kazanır ve Okyanus suyuna, Ok-
yanus suyunun özellikleri ile karışmış olur. Aynı 
şekilde Okyanus suları da Akdeniz’in sularına ka-
rışmadan önce bu engelden geçerken kendi özellik-
lerini kaybedip, Akdeniz suyunun özelliklerini alır 
ve Akdeniz’e Akdeniz suyu olarak karışır. Böylece, 
hem iki su arasında karışmalarına engel vardır, 

13 A. Zindani, a.g.e., s. 68.
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sular birbirine karışmazlar hem de izah ettiğim 
şekilde karışırlar. Kur’ân’ın bu ifadesi müthiş!” 

Gene Kur’ân, denizlerde “kat kat olan karan-

lıklara” dikkat çekerek insanları Allah’a iman et-
meye çağırmaktadır: 

“Küfre sapanlar ise; onların amelleri dümdüz 
bir arazideki seraba benzer; susayan onu bir su 
sanır. Nihayet ona yetişip-geldiğinde, onu bir şey 
olarak bulmayıverir ve kendi yanında Allah’ı bu-
lur. (Allah da) Onun hesabını tam olarak verir. Al-
lah, hesabı çok seri görendir.”

“Kâfirlerin amellerinin bir başka benzeri en-

gin bir denizin karanlıklarıdır. Bu denizi üst üste 
binen dalgalar ve dalgaları da bulut örter. Orada 

karanlıklar üst üste binmiştir. Öyle ki insan elini 

uzatsa onu fark edemez bile. Allah’ın nur verme-
diği kimsenin nuru olamaz.” (24 Nûr 39-40).

Kâfirlerin amellerinin benzetildiği “denizler-

deki kat kat karanlık” nedir ve nasıl oluşmak-
tadır? 14

Prof. Dr. Dorga Prasada Rao: Derin denizlerde-
ki bu tabakalar hâlindeki karanlıkların iki sebebi 
vardır: 

Birinci sebep: Renklerin tabakadan tabakaya 
kaybolmasıdır. Işık bilindiği gibi yedi renkten olu-
şur. Bu yüzden ışık suya inince yedi renge ayrılır. 
Her renk suyun bir tabakasında kalır. Suyun en 
üst tabakası kırmızı rengi emer. …İkinci tabakada 
portakal rengini emer. Elli metre derinlikte yeşil 
rengin emildiği görülür. Yüz metre derinlikte yeşil 
rengin yarısı görülür. Bundan sonra mavi rengin 
emildiği görülür. Demek ki yeşil rengin karanlığı 
ancak yüz metre derinlikte oluşur. Sarı rengin ka-
ranlığı elli metrede oluşur. Sarıdan önce portakal 
rengi ve kırmızı rengin karanlıkları vardır. Her 
rengin tabakasında oluşturduğu karanlıklar kat 
kat ve üst üstedir. Aşağısı tamamen karanlıktır.

İkinci sebep: Bu kat kat karanlıkların ikinci se-
bebi ise ışığın önündeki engellerdir. Güneşten inen 
ışık önce bulutlarda emilmektedir. Bu birinci ka-
ranlıktır. Işık suya inince suyun üzerinden geriye 
yansır ve biraz daha emilmiş ve parıltısı azalmış 
olur. Işığın geriye aksetmesi de dalgaların gücüne 
bağlıdır. Bu ise ışığın ikinci kez azalmasına yol 
açar ki ikinci karanlıktır. Sonra ışık aşağıya iner. 
Denizin burada yine iki tabakaya ayrıldığını gö-
rürüz. Biri yüzeysel kısmı öteki de derin kısmıdır. 

14 A. Zindani, a.g.e., s. 106-108.

Denizin yüzeysel kısmında belli bir ışık ve ısı 
vardır. Derin kısmı ise karanlık ve soğuktur. İşte bu 
iki tabaka arasında sıcak bir dalga vardır. Bu deni-
zin aydınlık kısmı ile karanlık kısmı arasındaki sı-
cak dalga ancak 1950 senesinde keşfedilmiştir. Bu 
dalganın altındaki kısımda karanlık başlar. Hatta 
balıklar dahi o bölgede gözleriyle göremezler.

Aşağıdan suyun dibinden bakıldığında ka-
ranlık bölge birinci dalgadır, karanlık tabaka ile 
aydınlık tabaka arasındaki dalga ikinci dalgadır, 
denizin aydınlık tabakası üçüncü dalgadır; deni-
zin yüzeyindeki gözlerimizle gördüğümüz dalga 
dördüncü dalgadır. Kat kat, üst üste dalgalar, onun 
üstünde bulut. Bu ışığın önündeki engellerin ka-
ranlıkları ve renklerin her tabakada oluşturdukla-
rı karanlıklar.”

Bu bağlamda, bulutların ve yağmurun oluş-
masına Kur’ân’ın nispeten genişçe yer verdiğine 
dikkat çekmek istiyoruz. (2/57, 164, 210; 7/57, 
160; 13/12, 24/40,43; 25/25; 27/88; 30/48; 35/9; 
51/2; 52/44; 56/69; 78/14).

Öyleyse;
“Gorion/Orion Takım Yıldızına bak, Andro Me-

daya bak, Samanyolu’na bak, National Coğrafik’e 
git, Okyanusun diplerine bak, kutuplara bak, çi-
çeğe bak, Boğaz’da erguvana bak, bir de Kur’ân’a 
bak,” diyen kardeşlerimiz, Kur’ân’a getirdikleri 
eleştirilerde haklı değiller ve adil de değildir.

Görünürde Sade,
Özünde Derin Mesajı Olan Ayetler

Kur’ân’da ayetlerden öyleleri vardır ki, görü-
nürde son derece mesajsız, sadedir. İnsan ona 
bir anlam veremez. Hatta niye böyle söyleniyor 
da diyebilir. Bu tür ayetlerin o sade görüntüsüne 
göre daha başka ve derin anlamları vardır. Aşağıda 
bunlardan bir kesit sunacağız.

1. Biz onları (âshab-ı kehf) sağ yana-sol yana 
çeviriyorduk”

Âshab-ı Kehf ile ilgili aşağıdaki ayette çok sade 
bir ifade kullanılmaktadır:

“Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar (derin 
bir uykuda) uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana 
ve sol yana çeviriyorduk. Onların köpekleri de 
iki kolunu uzatmış-yatmaktaydı. Onları görmüş 
olsaydın, geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan 
içini korku kaplardı.” (18 Kehf 18)

Ayette Âshab-ı Kehf’in “sağ yana, sol yana çev-
rildiği”, köpeklerinin de “iki kolunu uzatıp yattı-
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ğı” ifadesi yer almaktadır. Normal şartlar altında 

görünür anlama bakarak böyle bir ifade Kur’ân’da 

yer almamalıydı, diye insan düşünebilir. 

Kur’ân’da böyle bir ifadenin var olmuş olma-

sının mutlaka bir sebebi vardır. Ayet tıbbı bir te-

daviye dikkat çekmektedir. Uzun süre bir tarafa 

yatmak, vücutta yaraların oluşmasına sebebiyet 

vermektedir. Yatalak hastaların sürekli olarak ya-

tış konumlarının değiştirilmesinin sebebi budur. 

Sağlam insanların gece uyurken farkında olmadan 

sağdan sola, soldan sağa dönüp durması, işletim 

sistemimize yerleştirilen bir paket programın so-

nucudur. Köpek için ifade edilen “iki kolunu 

uzatıp yatma” konumu, köpek için yaranın ol-

mamasını sağlayan bir konumdur.

a) “Günahkâr Alın/Perçem”, “Alınlarından Ya-

kalamak” 

“Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rab-

biniz olan Allah’a tevekkül ettim. Onun, alnından 

yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur…” 

(11 Hûd 56)

“Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son verme-

yecek olursa, ant olsun, onu perçeminden tutup 

sürükleyeceğiz;” “O yalancı, günahkâr olan al-

nından.” (96 Alak 15-16; 55/41)

Görünür anlamı “secde etmeyen alın” ola-

rak kabul edilmektedir. Secde etmediği için alın 

“günahkâr” olmuştur. Alın karar merkezi değil-

dir. İnsanın karar merkezinin verdiği karara göre 

organlar gereğini yapmaktadır. Öyleyse bu ifade-

nin görünür anlamının dışında başka bir anlamı 

ya da işareti olmalıdır. Gerçekte beynin karar 

mekanizması, alnın tam arkasında bulunmak-

tadır.15

Muhtemelen ayet buna bir işaret olabilir.

b) “Derileri Yanıp Döküldükçe, Azabı Tatma-

ları İçin Onları Başka Derilerle Değiştireceğiz.”

Bu dünyada küfredenlerin küfürlerinin derece-

sine bağlı olarak öteki dünyada cezalandırılacak-

ları ve cezalandırılma şekilleri açıkça ifade edil-

mektedir. Yani, Allah öteki dünyada uygulanacak 

ceza hukuk sistemini, adaleti gereği, biz bundan 

haberdar değildik dememeleri için, insanlara bu 

dünyada hatırlatarak insanları uyarmaktadır. Aşa-

15 A. C. Guyton, E.J. Hall, Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitapevleri, 
İstanbul, 2007, s. 715-718.

ğıdaki ayet, bu açıdan hem ilginç hem de dikkat 
çekicidir: 

“Ayetlerimize karşı küfre sapanları şüphesiz 
ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, aza-
bı tatmaları için onları başka derilerle değiştire-
ceğiz.” (4 Nisâ 56)

Ayette, “Derileri yanıp döküldükçe, azabı 
tatmaları için onları başka derilerle değiştirece-
ğiz.” ayetinde derilerin yanması ile acı arasında 
bir ilişki kurulmaktadır. Derilerde dokunma, sı-
caklık, soğukluk ve acı duyumlarını alan algıla-
yıcılar/sensörler/reseptörler mevcuttur.16 Derinin 
yanması ile sensörler tahrip olduğu için insanlar 
acıyı algılayamazlar. Bu nedenle felçli hastalar, 
banyoya tek başlarına sokulmazlar. “Yeniden deri 
geçirmek” demek, aynı zamanda sensörleri yeni-
lemek demektir.

c) Parmak Uçlarını Toplamak 
“Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-

(yeniden) düzene koymağa güç yetirenleriz.” 
(75/4) 

Ayetinde “parmak uçlarına” özel bir vurgu ya-
pılmaktadır. Neden? Çünkü parmak uçlarındaki 
çizgiler her insan da farklıdır. Parmak uçları ki-
şinin kimliğini belirleyen, tayın eden çok önemli 
bir özelliğe sahiptir. Poliste parmak uçlarının kay-
dının alınmasının sebebi budur.

2. Hayvanlar İnsanlar İçin Yaratılmıştır ve 
Hayvanlarda İbretler Vardır (16/5-8,66,80; 
22/33,36; 23/21-22,36; 36/71-73; 39/6; 40/79-
80; 43/12-14)

Kur’ân’da değişik hayvanların isimlerine ve 
ürünlerine fayda ve zararlarına yer verilmektedir: 
Arı-Bal (16/68-69, 47/15), At (3/14; 8/60; 16/8; 
38/31-33 59/6; Balık: 7/163; 16/14; 18/61-63; 
21/87; 35/12; 37/142; 68/48), Bıldırcın (2/57; 
7/160; 20/80), Çekirge (7/133; 54/7), Davar 
(23/21; 36/71), Deve (6/144; 7/40, 73, 77; 11/64; 
12/65, 72; 17/59; 22/ 36; 26/155 54/27; 59/6; 
77/33; 81/4; 88/17; 91/13), Domuz (5/60), Eşek 
(2/259; 16/8; 31/19; 62/5; 74/50) , Fil (105-1) 
İnek (2/67-68,70 6/144,146; 12/43,46), Karga 
(5/31), Karınca (27/18) , Katır (16/8) , Koyun-
Keçi (6/143,146; 20/18; 21/78; 23/21; 36/71; 
38/23-24), Köpek (5/4 7/176; 18/18, 22), Kurbağa 

16 F. Pehlivan, Biyofizik, Hacettepe-Taş, Ankara 1997, s. 279-
280.



17

 Umran • Şubat 2021

  KÜRESEL SATRANÇ TAHTASINDA KURULAN OYUNU BOZMAK-2KÜRESEL SATRANÇ TAHTASINDA KURULAN OYUNU BOZMAK-2

(7/133), Kurt (12/13-14,17), Ağaç Kurdu (34/14), 
Kuş (16/79; 56/21; 67/19; 27/16-21; 21/79; 3/49; 
5/110; 2/260; 17/13), Ebabil Kuşları (105/1-5), 
Maymun (2/65; 5/60; 7/166), Örümcek (29/41), 
Sinek (22/73), Sivrisinek (2/26), Yılan (7/107; 
20/20; 27/10; 28/31).

Bu ayetler ve günümüzde hayvanlarla ilgili 
yapılan çalışmalar üzerinde tefekkür edildiğinde, 
görünenin aksine hayvanlar âleminde çok özel bir 
zekâ, dayanışma, organizasyonun olduğu görüle-
bilir. Yapay zekâ alanında kullanılan bazı yakla-
şımlar, hayvanlar aleminden yararlanılarak elde 
edilmiş ve özellikle, mühendislikte, modelleme- 
simülasyon ve kontrol algoritmalarında yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır: “Arı Algoritması”, “Ka-
rınca Algoritması”, “Sürü Algoritması” gibi. Bal, 
süt gibi ürünlerin sağlık üzerindeki etkileri belli-
dir. Arılarla ilgili ilginç ve önemli bir özellik, er-
kek arıların döllenmemiş yumurtalardan meydana 
gelmiş olmasıdır.17 

Ankebût Suresinin 41. ayetinde geçen örüm-
cek yuvasında önemli sırlar saklıdır:

“Allah’ın dışında başka veliler edinenlerin ör-
neği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. 
Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek 
evidir; bir bilselerdi.” (29 Ankebût 41)

Ayette geçen sır, “bir bilselerdi” ifadesinde 
saklıdır. Bu sırrı yakalamak için örümcek yuva-
sının özelliklerine bakmak gerekmektedir. Bütün 
yuvalar, tehlikelere karşı yapanları korurken, dişi 
örümcek yuvası istisnadır. Örümcek ailesinde 
yuva, dışı örümcek tarafından, avını tuzağa dü-
şürmek amacıyla kurulmaktadır. Genelde zayıf 
kabul edilen örümcek ağları/ipliği gerçekte aynı 
kalınlıktaki çelik telden 3-4 kat daha hafif ve 3-4 
kat daha fazla gerilme kuvvetine sahiptir. Bugün 
örümceğin iplikleri üzerinde, teknolojik olarak 
üretilip askeri amaçlı elbiseler yapmak için çalı-
şılmaktadır.

Öyleyse Allah bize örümcek evini niçin ders 
alınması gereken bir örnek olarak göstermektedir. 
Kanaatimce yukarıdaki sırların yanında ana sır, 
örümceğin aile yapısında saklıdır. Çiftleşme za-
manlarında, çiftleşme tamamlandıktan sonra dışı 
örümcek, çiftleştiği erkeğe saldırıp onu öldürmek 
istemektedir. Erkek örümcek kaçamazsa ya da 
üstün gelemezse, dışı örümcek erkek örümceği 
öldürmektedir. Allah, “kendi dışında veliler edi-

17 A. Zindani, a.g.e., s. 99.

nen insanların”, toplumların ve yuvaların hâlini 
muhtemelen bu nedenle “dışı örümcek yuvası-
na” benzetmektedir. İstanbul Sözleşmesi, dışı 
örümcek yuvası inşa eden özelliklere sahiptir. Bu 
açıdan özel olarak değerlendirilmesinde fayda 
vardır.

3. Hz. Nuh’un Gemisi, Hz. Süleyman’a Rüzgârın 
Boyun Eğmesi, Hz. Musa’nın Asası

Bu başlıkta ifade edilenler Kur’ân’da dile ge-
tirilen ve içinde derin sırlar barındıran ayetlerde 
geçmektedir. 

Hz. Nuh yaşadığı zaman diliminde, Allah’ın 
gözetimi-denetimi altında ve vahiyle, muhteme-
len, bir buharlı gemi imal etmiştir: 

“Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle ge-
miyi imal et…” (11 Hûd 37)

“Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feve-
ran ettiği zaman, dedik ki: ‘Her birinden ikişer çift 
(hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışın-
da, aileni ve iman edenleri ona yükle.” (11 Hûd 
40; 23/26-27)

Kazanın kaynaması, buharlı geminin bir özel-
liğidir. Gemi, belki de daha yüksek teknolojiye 
sahiptir. Kullandığı yakıtın özelliği belirtilmemek-
tedir.

Benzer bir durumu, Hz. Süleyman’ın bugün 
için uçak türü diyebileceğimiz bir hava aracına 
sahip olmasında görüyoruz:

“Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam 
dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgâra (boyun eğ-
dirdik); erimiş bakır madenini ona sel gibi akıt-
tık. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş görmekte 
olan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim bizim 
emrimizden çıkıp-sapacak olsa, ona çılgın ateşin 
azabından tattırırdık.” (34/12; 38/35-38).

Şimdi soru şudur, buharlı gemiyi, uçağı niçin 
İslâm dünyası bulmamıştır, bulamamıştır. Eğer 
bulmuş ise bu bilgiler bugüne niçin aktarılma-
maktadır? Hz. Musa’nın asası ile denize vurma-
sı sonucu denizi yarıp halkını karşıya geçirmesi, 
çok önemli bir olaydır. Var olan bir kanuniyet, 
Allah’ın emriyle daha güçlü bir başka kanuniyet 
tarafından, devre dışı bırakılarak denizin yarılma-
sına sebebiyet vermiştir: 

“And olsun, biz Musa’ya vahy etmiştik: «Kulla-
rımı geceleyin yürüyüşe geçir, onlara denizde kuru 
bir yol aç, (size) yetişilmekten korkmadan ve en-
dişeye kapılmadan.»” (20 Tâhâ 77)
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“Bunun üzerine Musa’ya: «Asanla denize vur!» 
diye vahy ettik. (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 onların çoğu iman et-
miş değildirler.” (26 Yâsîn 63-67)

4. “Demiri İndirdik”
Kur’ân’da ismi geçen metallerden biri demir-

dir. ( Demir: 17/50; 18/96; 21/80; 22/21; 34/10-
11, 33; 36/8; 40/71; 57/25; 76/4.). Diğer metaller-
le ilgili “indirme” tabiri kullanılmaz iken, demir 
ile ilgili özel olarak “indirme” kavramı kullanıl-
maktadır: 

“Ant olsun, biz Peygamberlerimizi apaçık bel-
gelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tut-
sunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı in-
dirdik. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar 
için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik; 
öyle ki Allah, kendisine ve Peygamberlerine gayb 
ile (görmedikleri hâlde) kimlerin yardım edeceğini 
bilsin (ortaya çıkarsın)... (57 Hadid 25)

Ayette kitap, mizan ve demir olmak üzere üç 
şey için “indirme” tabiri kullanılmaktadır. Demir 
için niçin indirme tabiri kullanılmıştır? Diğer me-
taller için böyle bir tabir kullanılmaz iken demir 
için indirme tabirinin kullanılmasının bir sebe-
bi hikmeti olmalıdır. Konunun uzmanı Prof. Dr. 
Armstrong, demir ile ilgili yaptığı açıklama konu-
ya açıklık getirmektedir18:

“Maddeleri oluşturan elektronların, atomların 
bir araya gelebilmesi için bir enerjiye ihtiyaç var-
dır. Demirin oluşması için gerekli enerjiyi hesap 
ettiğimizde gördük ki şimdiki güneş enerjisinin 
toplamının dört katı fazla bir enerji gerekmektedir. 
Ne yerdeki ne Ay’daki, ne Merih’teki ve Utarit’teki 
bütün enerjilerin toplamı demirin oluşması için ge-
rekli enerjiyi karşılayamamaktadır. Aksine bütün 
bu enerjilerin dört katı bir enerjiye ihtiyaç var-
dır. Bu yüzden ilim adamları demirin yeryüzüne 
gelmiş garip bir unsur olduğunu kabul ederler. 
Yeryüzünde oluşmamış aksine yeryüzüne gelmiş 
olduğunu kabul ederler.”

Öyleyse;
“Gorion/Orion Takım Yıldızı’na bak, Andro Me-

daya bak, Samanyolu’na bak, National Coğrafik’e 

18 A. Zindani, a.g.e., s. 90-91.

git, Okyanusun diplerine bak, kutuplara bak, çi-
çeğe bak, Boğaz’da erguvana bak, bir de Kur’ân’a 
bak,” diyen kardeşlerimiz, Kur’ân’a getirdikleri 
eleştirilerde haklı da değiller, adil de değildir. Ve; 
Şimdi soru şudur, bu ilmi gerçekleri, niçin İslâm 
dünyası bulmamıştır, bulamamıştır? Eğer bulmuş 
ise bu bilgiler bugüne niçin aktarılmamaktadır?

Kur’ân Tüm İnsanlığa Hitap Etmiştir ve Etmektedir

Kur’ân’da en çok yer verilen, atıfta bulunu-
lan konulardan biri de insan-beşer konusudur. 
Kur’ân, Allah ve ahiret gününe imanı inşa edecek 
şekilde yerinde ve zamanında insan konusuna de-
ğinmiştir. İnsan- beşer diye geçen ayetler derlendi-
ğinde, çok fazla ayetin varlığı dikkat çekmektedir. 
Ayetler konularına göre tasnif edilip düzenlendi-
ğinde çok geniş bir insan unsuru yelpazesi/spekt-
rumu ortaya çıkmaktadır. 

İnsan ve beşer ile ilgili ayetleri ana hatları ile 
aşağıdaki şekilde tasnif ettik. (Dikkat: Dipnotlar-
da tüm ayetlere değil bazılarına işaret edilmekle 
yetinilmiştir. Okuyucular buna dikkat etmelidir.)

1. İnsanın Yaratılması
- İnsanın Yaratılması Fikrine Karşı Melekler 

Topluluğunun Tavrı (2 Bakara 30)
- İnsanın Yapısal Özelliği: 1. Maddi Yapı-

sı (38/71; 6/2; 7/12; 17/61), 2. Manevi Yapısı 
(21/30; 25/54) , 

3. Bilgilendirilmesi (2/31; 2/37)
- Büyük Sınav: Secde Olayı ve İki Farklı Tavır: 

1. Meleklerin Tavrı (7/11-31; 15/26-48); 2. İblisin 
Tavrı (7/11-31; 15/26-48)

- Hz. Âdem’in Eşinin Yaratılması (2/35; 7/19)
- Hz. Âdem’le Eşinin Cennete Yerleştirilmesi 

(2/35; 7/19; 20/117): 1. Kendilerine Tanınan Hu-
kuk; 2.Düşmanlarının Tanıtılması

- Hz. Âdem’le Eşinin Cennetten Çıkarılması 
(7/20-27; 20/20): 1. İblisin Kurduğu Tuzak; 

2.Hz. Âdem’le Eşinin Pişmanlığı ve Tövbe Et-
mesi; 3. Hz. Âdem’le İblisin 

Cennetten Çıkarılmaları; 4. İnsanın Yeryüzüne 
Gönderilmesi

- İblis (7/12-15; 38/76-81): 1. İblisin Yapı Taşı; 
2. İblis’in İsyanındaki Temel Parametre; 3.İblis’in 
İnsanoğluna Savaş Açması; 4. İblis’in Kullanacağı 
Vasıtalar

- Tarihin Ana Dinamosu: Kıyamete Kadar Pey-
gamberlerin Yolundan Gidenlerle İblisin Yolun-
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dan Gidenlerin Mücadelesi (Müminlerle Şeytan-

ların Çatışması)

2. İnsanın Yaratılış Amacı (38/27; 21/16, 17; 

44/38)

Yeryüzünde İnsan

Çift Yaratma ve Eşlerin Varlığı (4/1; 16/72; 

30/20, 21); Neslin Devamı ve Çocuğun oluşumu 

(3/6; 16/4; 22/5. 3/6; 42/49, 50); İnsanın Ömrü 

(40/67; 35/11 3/145, 185); İnsanın Rızkı (11/6, 

29/60-62 16/18, 71); İnsanın İçinde Yaşadığı Do-

ğal Çevre; İnsanın Farklı Renk ve Dilde Yaratılma-

sı (25/54; 30/22, 2; 35/28; 49/13); İnsanın Yer-

yüzüne Dağılması (30/20; 67/24); Yerde ve Gökte 

Olanların İnsanın Emrine Verilmesi (2/29; 14/32, 

34; 16/5, 14, 80, 81)

İnsanın Temel Karakteristikleri

İnsanın Birbirine Zıt İki Farklı Yönü ya da İn-

sanda Zıt İki Karar Mekanizması

İnsanın İyilik Cephesi (40/64; 64/3): İnsan 

Güzel Surette Yaratıldı, İnsan Ölçülü ve Dengeli-

dir, İnsan İradelidir, İnsan Yeteneklidir, İnsan Üs-

tün Bir Varlıktır, İnsan Halife olarak Yaratılmıştır, 

İnsan Özgür olarak Yaratılmıştır, İnsan Yapısında 

İlahi Bir Yön Vardır, Üstün Bilgi Edinme ve Yorum-

lama Yeteneğine Sahiptir.

İnsanın Kötülük Cephesi (12/53 50/16): Şü-

kürsüzdür, Nankördür, Kibirlidir, Cimri ve Bencil-

dir, Zan ile Karar Verme Zafiyetindedir, Acelecidir, 

Tartışmacıdır, Ahde Bağlı Değildir. Sözünde Dur-

maz, İnkârcıdır, Acizdir, Vesvesecidir, Dedikodu-

cudur, Mala Mülke ve Makama Aşırı Tutkuludur, 

Alaycıdır, Fücur Sahibidir, Şüphecidir, Şımarıktır, 

Gururludur, Kıskanç-Haset Sahibidir, Rüşvetçi, 

Azgın, Zalim, Cahil, Hevasına Tapan, Kindardır. 

Beşer Olarak Peygamberler (3/81, 144; 

5/109) 

Peygamberlerin Seçimi; Peygamberler İçinden 

Seçim; 

Peygamberlerin Beşer Olarak Vasıflandırılma-

ları; 

Peygamberlerin Aile Çevresi (Hz. Âdem’in İki 

Oğlu, Hz. Yusuf’un Kardeşleri, Hz. Musa’nın An-

nesi ve Kardeşi, Hz. Meryem; Hz. Muhammed’in 

Hanımları; Hz. İbrahim’in Babası)

Yol Ayrımı

Allah İnsana İki Yol Göstermiştir (Genel) 
(20/123; 39/23)

Yolların İsimlendirilmesi (Fatiha 2/120; 3/73; 
5/105, 115): Doğru Yol-Eğri Yol (Azgınlık-Sapık-
lık Yolu); Hidayet Yolu-Dalalet Yolu; Hak-Batıl.

İnsan Fıtratı (17/84, 30/30): Fıtratın Anlamı, 
Fıtrat ve Haniflik, Fıtrat ve İnsanın Varlık Yapısı, 
Fıtrat ve Peygamberler, Fıtrat ve Takva.

İnsanların Sınıflandırılması

- İman Edenler (Mü’min (2/25-26); Müslim 
(12/101); Muhlis (39/2,3); Muhsin (31/3); Ha-
nif (30/29-30); Muslih (2/11); Muttaki (2/2,66); 
Ebrâr (3/193); Şahid (11/17); Sâdık (19/54); Mu-
salli (70/22); Hamid (25/58); Şakir (2/158); Ha-
nif (2/135); Havâri (3/52); Ensâr (2/270); Muha-
cir (29/26); Muktesid (5/66); Hayırda Yarışıp Öne 
Geçenler (2/148; 5/48)

- Müşrikler (7/192, 193); Kafirler (5/44); Fa-
sıklar (49/6); Facirler (2/74); Mutediler; Müs-
rifler (40/28, 34); Müfsidler (2/220,12); Müc-
rimler (70/11); Sefihler (2/130); Gafiller (4/102 
18/28); Zalimler (2/59, 93-95); Münafıklar (2/8-
14, 26, 28)

- Ehli Kitap: Genel Olarak Kitap Verilen-
ler (2/100-102, 105, 109, 145, 146); Hıristi-
yanlar (2/111, 113, 120, 135, 140); Yahudiler 
(2/62,111,113,116,120,135,140); Israil Oğulları 
(2/40-61, 63-74)

- Bazı Özel Gruplar-1: Sâbiîler (5/69; 2/62; 
22/17); İnsanlardan Öylesi Vardır ki (2/8-20, 142, 
165, 200-209); Kalbinde Hastalık Bulunanlar 
(26/80; 22/53); Hevasını İlah Edinenler (4/135; 
38/26); Dini Alay Konusu Edinenler (9/65; 
2/15; 6/5,10); Laf Getirip Götürenler (Hemmâz, 
Lemmâz) (68/11; 104/1); Şehvetleri Ardınca Gi-
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denler (4/27; 11/116-117; 4/107); Nefislerine 
İhanet Edenler; Ölçüsüzce Davrananlar (20/124-
127); Kesin Bilgiyle İnanmayanlar; Allah’ın Zik-
rine Sırt Çevirip Dünya Hayatından Başkasını İs-
temeyenler (53/29); Ahirette Nasibi Olmayanlar 
(3/176; 28/56); Ölüler, Sağırlar, Körler (27/80-81; 
43/40); Sapıklık İçinde Olanlar (2/16,175; 3/90); 
Allah’tan Korkarak Kur’ân’a İttiba Edenler (6/51; 
35/18; 36/11; 50/45); Takva ile Koşarak Gelenler 
(80/8-9); Hayırda Yarışanlar (2/148; 5/48; 23/61); 
Can Kulağı ile Dinleyenler (6/36)

- Bazı Özel Gruplar-2: Bedeviler 
(9/90,97,98,99,101,120); Cahiller (7/138); 
Âlimler (3/7; 4/162); Râsihler (3/7; 4/162); 
Rabbâniyyûn (3/146; 5/44,63; 3/79); Ahbâr 
(5/44, 63); Ruhban (9/34, 31); Mustaz’af (8/26); 
Müstekbir (35/43; 71/7); Mütref (23/33; 21/13); 
Mele’ (2/246); Tağut (2/256, 257); Firavun (2/49, 
50; 3/11); İblis-Şeytan (2/34-36); Cin (6/100, 
112, 113, 128); Karun (28/76-84); Haman (28/2-
8,38); Sâmirî (20/85, 87, 95); Zülkarneyn ve Ye-
cuc-Mecuc (21/95-97).

İnsanda İki Ana Yapı: Nefs ve Kalp

Nefs: Sözlük Anlamı; Kur’ân’daki Kullanımı 
(2/87, 109; 27/14)

Genel Özelliği: Genel Olarak Kötülüğü Emre-
dici (12/53,18, 20/96); İyilik ve 

Kötülüğe Meyilli; Değişebilir Özellikte (91/7) 
Nefsin Mertebeleri (12/53; 75/2): Nefs-i 

Emmâre; Nefs-i Levvâme; Nefs-i Mülhime; Nefs-i 
Mutmainne; Nefs-i Râzıyye; Nefs-i Merzıyye; 
Nefs-i Kâmile.

Kur’ân’ın Nefs Eksenli İnsanı Tanımlaması 
(35/32; 16/28-29, 33, 118): Hiçbir Nefis Başkası-
nın Cezasını Çekmez; Her Nefs Yaptıklarını Hazır 
Bulur; Her Nefs Gücünün Yettiğinden Sorumlu-
dur; Kazandığı Verilir; Her Nefs Ölümü Tadacak-
tır; Allah’ın İzni Olmadan Olmaz; İnsanlar Tek Bir 
Nefisten Yaratılmıştır; Bir Nefsi Haksız Yere Öldü-
ren Tüm İnsanlığı Öldürmüş Olur; Her Nefs Yap-
tığına Teslim Edilir; Haksız Yere Nefsinizi Öldür-
meyin; Her Nefs Yaptıklarını Kazanır; Yaptıklarını 
Görür; Nefsine Zulmetmek; Allah’ın İzni Olmadan 
Hiçbir Nefs İnanmaz; O Gün İzinsiz Konuşamaz; 
Nefs Kötülüğü Emreder; Yakupun Nefsinden Di-
lek; Her Nefsin Başında Duran; Allah Her Nefsin 
Ne Kazandığını Bilir; Her Nefs Yaptığı İle Ceza-
landırılır; O Gün Her Nefs Kendisini Kurtarma-

ya Çalışır; Bir Nefsi Öldürmek; Her Nefis Peşin-
de Koştuğundan Dolayı Cezalandırılacak; Hesap 
Günü Hiçbir Nefse Haksızlık Yapılmaz; İnsanların 
Yaratılıp Diriltilmesi Tek Bir Nefsin Yaratılıp Diril-
tilmesi Gibidir; Hiçbir Nefs Yarın Ne Kazanacağı-
nı Bilmez; Allah Dileseydi Tüm Nefisler Hidayete 
Ererdi; Müminlerin Ne Kazanacağını Hiçbir Nefs 
Bilemez; Günahkârların Nefisleri; Her Nefis Bir 
Şahit Ve Bir Sürücü İle Gelir; Her Nefis Ne Gön-
derdiğine Baksın; Kazandığı İle Rehin Alınmıştır; 
Hesap Günü Bir Nefs Başkasına Yardım Edemez; 
Nefsi Hevadan Korumak; Her Nefis Ne Gönder-
diğini Bilir; Her Nefsin Koruyucusu Vardır; Nefse 
Takva Ve Fücur İlham Edilmiştir; Allah Nefislere 
Gücünün Yettiğinden Fazlasını Yüklemez; Nefisle-
rinden Vazgeçmek; Ayetler, İman Etmeyen Nefse 
İman Etmekte Yarar Sağlamaz; Allah Süresi Dolan 
Nefsi Ertelemez; Başına Gelen Kötülük Nefsinden-
dir; Her Nefs Kendinden Sorumludur; Allah İn-
sanların Nefsinde Olanı Bilir; Rabbini Nefsinden 
Yalvararak An; Hesap Günü Nefs Hesapçı Olarak 
Yeter; Üzüntüden Nefsini Helak Etme; Nefsini 
Yalvaranlarla Beraber Tut; Nefsin Gizlediği; Onlar 
İçin Nefsin Üzülmesin; Nefsini Sefih Kılan; Nefsi-
ni Allah Rızası İçin Satan; Allah Nefsinden Sakın-
dırır; O Gün Her Nefs Yaptığı Hayrı Bulacaktır; 
İnsanın Nefsine Haram Kıldıkları; Günah İşleyen 
Kendi Aleyhine İşler; Nefsin Kötülüğe Çağırması; 
Allah Nefsine Rahmeti Yazmıştır; Gören Nefs Ken-
dine Kör Olanda Kendine.

Kalp: 
Temel Özelliği (33/4; 48/26; 9/77; 57/27); 

Kalbin Tekliği; İyilik Ağırlıklı; 
Değişebilir Özellikte
Kalbin Mertebeleri (40/35; 2/283; 7/179; 

23/6.): Mütekebbir Kalp; Günahkâr; Fıkhetme-
yen; Gaflet İçinde Olan; İnkârcı; Katılaşmış; Per-
delenmiş; Kilitlenmiş; Pas Tutmuş; Mühürlenmiş; 
Ürken; Selim; Münip; Mutmain; Zikreden; Huşuya 
Eren.

Kalple İlgili Ayetlerin Ana Fikre Göre Tas-
nifi: Allah Kalpleri Bilir (8/24; 4/63); Kalplere 
Korku Salınması (3/151; 8/12; 33/26; 59/2); Yü-
reklerin Ürpermesi (8/2); Kalbin Titremesi (22/35; 
23/60); Kalplerin Kayması (9/117); Kalbin Haktan 
Sapması(66/4); Kalbin Kazanması (2/225); Kalp-
te Eğrilik Bulunması (3/7,8; 61/5;9/118); Kalbin 
Kuşkuya Düşmesi(9/45); Kalbin Parçalanması 
(9/110); Kalbin İmandan Çevrilmesi (9/127); Kal-
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bin Sıkılması (10/88); Kalbin Eğlencede Olması 
(21/3); Kalplere Öfke Konması (48/26); Kalplere 
Nifak Konması (9/77); Kalplere Sükûn İndirilmesi 
(48/4); Kalplerin Sağlamlaştırılması (8/11; 18/14; 
28/10; 3/8); Kalbin Hidayeti (8/11; 18/14; 28/10; 
3/8); Kalbe Şefkat ve Merhamet Konması (57/27); 
Kalplerin Uzlaştırılması (3/103; 8/63); Kalplerde-
kinin Açıklanması(3/154); Kalpten Kinin Temiz-
lenmesi (59/10); Kalplerin Benzeşmesi (2/118); 
Kalpleri İnanmamış Olanlar (5/41); Kalbin Saygı 
Duyması (22/54); Kalbin Korkudan Arındırılma-
sı(34/23); Kalbin İslâm’a Açılması (39/23); Kalbe 
İmanın Yazılması (58/22); İmanın Kalpte Süslen-
mesi (49/7); İmanın Kalbe Girmesi (49/14); Kalp-
lerin İmtihan Edilmesi (49/3); Kalplerin Dağınık 
Olması (59/14).

Kalp Hastalıkları (2/10; 5/52; 8/49)
Gönül (Fuad) (6/110,113; 11/120) ve Ruh 

(40/15; 42/52) 
Kur’ân’da insanla ilgili yer alan bu geniş yelpa-

zeyi, spektrumu göz önüne aldığımızda; Kur’ân’ın 
23 yıl “3-5 lavuk müşrike” hitap ettiğini söylemek 
hem doğru değil hem de adil değildir. 

Sonuç: Kur’ân, “Her Örnekten Çeşitli Açıklamalarda” 
Bulunmuştur

Kur’ân, bir hidayet kaynağı, yol gösteren reh-
ber, Allah’ın merhamet ve lütfunun bir sonucunda 
insanlığa gönderilmiştir. Kur’ân’da Allah, yarattığı 
varlığı en iyi bilen olarak ona hitap etmekte, İblis 
ve İblis’in yolundan gidenlere karşı onu uyarmak-
tadır. Uyarılarındaki vurgu, öteki dünyada karşı 
karşıya kalacakları yargılama süreci ve uygula-
nacak hukukla ilgilidir. “Biz bundan habersizdik 
dememeleri” için Allah, bu dünyada insanın icra 
ettiklerine karşı, öteki dünyada uygulanacak ceza-
ları bütün çıplaklığı ile açıklamaktadır. Kur’ân’da 
çok geniş bir insan unsuruna hitap edilmektedir. 
İnsanları hak yola götürecek ayetler hem afakta 
hem de enfüste ona gösterilerek hak yola gelme-
si, İblis’in yolundan uzaklaşması istenmektedir. 
Kur’ân hem göklere hem yere, yerde olanlara hem 
de çok geniş canlılar topluluğuna, özellikle in-
sanlara dikkat çekerek, göklerde, yerde ve insan 
bünyesinde hâkim olan, geçerli olan kanuniyetleri 
keşfetmemizi ve keşfettiğimiz kanuniyetler üzerin-
de tefekkür ederek sırat-ı müstakime ulaşmamızı 
istemektedir.

Bu gerçeği göz önüne almadan Allah’ın sıfat-

ları konusunda ifrata varan ifadeler kullanmak 

hem son derece yanlış hem de doğru ve adil de-

ğildir. Ve; “Gorion/Orion Takım Yıldızı’na bak, 

Andro Medaya bak, Samanyolu’na bak, National 

Coğrafik’e git, Okyanusun diplerine bak, kutupla-

ra bak, çiçeğe bak, Boğaz’da erguvana bak, bir de 

Kur’ân’a bak,” diyen kardeşlerimiz haklı da değil-

dir adil de değillerdir.

Dahası iddia edildiği gibi, “Kur’ân 23 yıl bo-

yunca Medine-Taif-Hicaz bölgesine hapsedilme-

miştir.” Ve Kur’ân, “3-5 lavuk müşrike söz söyle-

miş” değildir. 

Gerçekte Kur’ân-Sünnet, kıyamete kadar yaşa-

yan ve yaşayacak olan tüm nesillere hitap etmek-

tedir.

Ve; Şimdi soru şudur, bu ilmi gerçekleri, niçin 

İslâm dünyası bulmamıştır, bulamamıştır? Eğer 

bulmuş ise bu bilgiler bugüne niçin aktarılma-

maktadır?

Niçin müfessirlerimiz disiplinler arası bir ça-

lışma yapmamaktadırlar?

Disiplinler arası bir çalışma yapıldığında, 

Kur’ân’ın insanlığa verdiği mesajın boyutu çok 

daha iyi anlaşılacaktır.

Ve; “Kendilerine ilim verilenler ise, Rabbinden 

sana indirilenin hakkın ta kendisi olduğunu ve 

üstün, güçlü, övülmeye layık olanın (Allah) yolu-

na yöneltip ilettiğini görmektedirler.” (34 Sebe’ 6).
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Bedri GENCER

ABD dışında kurulan ilk Amerikan koleji olan Robert Kolej’e dayanan Boğaziçi 
Üniversitesi, yerli ile yabancı dünya ve ideoloji arasında köprüdür. Boğaziçi 
ideolojisi, “sekülerizm makyajlı elitizm-laisizm-Kemalizmin halitası” olarak 
tanımlanabilir. Yaşanan rektörlük krizi, özünde Boğaziçi ideolojisinin beka krizidir.

T ürkiye, Melih Bulu’nun 
Boğaziçi Üniversitesi 

rektörlüğüne tayini kriziy-
le 2021’e girdi. İlk bakışta 
herkes, diğer üniversitelere 
de yapılan rutin rektörlük 
tayinlerinden farklı olarak 
bu tayin etrafında niçin bu 
kadar fırtına koparıldığını 
anlamakta zorlandı. Aslında bu, Türkiye’de yaşa-
nan derin kültürel çatışmanın, kulturkampfın gös-
tergesiydi. Mesele, şekil (sistem) ve öz (ideoloji) 
olarak iki boyutta ele alınarak daha iyi anlaşılacak-
tır.

Yasal Ama Teâmüle Aykırı

Aslında rektör tayininin tarzı problemi, ülke-
mizdeki genel sistem ve kültür probleminin par-
çasıdır. Ülkemizde 1980 ve 2000 sonrasında üni-
versitelerin ve kültürel kutuplaşmanın artmasıyla 
sistem ve kültür problemi de katlanmış ve Boğaziçi 
Üniversitesi-Melih Bulu misalinde olduğu gibi bir 
üniversiteye rektörlük tayini problemi, millî bir 
kriz hâline gelebilmiştir. Rektörlük tayininde iki 
usûl savunulabilir. Birincisi, üniversite içinde ya-
pılan seçimde en yüksek oyu alan akademisyenin 
rektör olarak atanacağı demokratik, ikincisi, üni-
versite içinden-dışından ayırımı yerine liyakatin 
esas alınacağı meritokratik usûldür. Ancak hangi 
usûl benimsenirse benimsensin, kültürle verimli 
işleyebilir. Verimle işleyebileceği bir kültürel sevi-
yeden mahrum olduğu takdirde dünyanın en iyi 
sistemi bile beklenen verimi veremez; hatta bekle-
nenin tam tersi sonuçlar verebilir. 

Kadim barış kültürünü yitirmiş, ulusal dev-
letler çağındaki ölümcül ideolojik kutuplaşma-

nın tesiriyle modern Batı-
lı kültüre de geçememiş, 
“Dimyat’a pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmuş” 
Türkiye’de üniversite içinde 
seçim sürecinde yaşanan, 
üniversitelerin enerjisini 
heba eden kısır çekişme-
lerden, ayak oyunlarından 

dolayı seçim yerine istişareye dayalı doğrudan rek-
tör tayini usûlü benimsenmek zorunda kalınmış-
tır. Ancak bu kez de beşerî realite uyarınca vahdet 
içinde kesret esprisine dayanan bir sistem yerine 
üniform bir sistemin mahzurları ortaya çıkmış, 
Şırnak Üniversitesi’nde problem çıkarmayan re’sen 
rektörlük tayini, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaman 
bir direnişle karşılaşmıştır.

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rek-
törlüğüne tayiniyle ilgili yapılan makul tenkit, 
üniversiteye dışarıdan atama yapılmasının mah-
zurlarına dairdir. Fikret Adaman gibi Boğaziçili 
akademisyenlere göre, üniversitenin yapısına ve 
mekanizmasına yabancı, dışarıdan atanan bir rek-
tör, üniversiteye verimsiz, hatta zararlı olur. An-
cak problem, meseleyi bütün üniversitelere şamil, 
genel olarak ele alarak rektörlük tayini sistemini 
tartışmak yerine istisnaî, imtiyazlı bir mevkiye 
yerleştirilmiş gibi Boğaziçi Üniversitesi özelinde 
ele almaktır. Evvelce diğer üniversitelere dışarıdan 
yapılan tayinlere ses çıkarmayanların şimdi kazan 
kaldırması, haklı olarak “Boğaziçi, ayrı bir cumhu-
riyet mi?” tepkisine yol açmıştır. Objektif olarak 
liyakat kriterine göre bakıldığında Melih Bulu:

1. Akademik ve idarî olarak başarılı, liyakat 
sahibi bir rektördür.

2. Mevcut sisteme göre tamamen usûlüne uy-
gun, yasal olarak atanmıştır.

Boğaziçi İdeolojisinin Beka Krizi
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Ancak üç faktörün birleşmesi, Boğaziçi camia-
sını ve arkasındaki şebekeyi, hükûmete karşı ka-
zan kaldırmaya sevk etmiştir:

1. Dayatma rahatsızlığı
2. İdeolojik ihtilaf (Melih Bulu ile)
3. Politik muhalefet (AK Parti’ye)
Bu doğrultuda Boğaziçi camiası ve arkasındaki 

şebeke, iki yollu bir muhalefet stratejisi benimse-
miştir:

1. Boğaziçi imtiyazını gerekçelendirmek
2. Melih Bulu’yu yıpratmak

Eşitler Arasında Birinci

Boğaziçi camiası, adeta şöyle demektedir: 
“Evet, resmen, kanun önünde eşit olsalar da Bo-
ğaziçi Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi değildir; 
biz, eşitler arasında birinci-
yiz, bize rektör dayatılamaz, 
bize layık, beğeneceğimiz 
bir rektör istiyoruz.” “Evet, 
bu atama yasal ama Boğaziçi 
Üniversitesi’nin teamülüne 
aykırıdır.” diye özel teamülü, 
genel yasanın üstüne çıkar-
mak, dahası bu itirazı Melih 
Bulu’ya karşı terör örgütleri-
nin katıldığı bir linç kampan-
yasına, hükûmete karşı bir 
kalkışmaya dönüştürmek ka-
bul edilemezdir. İslâmofobik 
şebeke, tayinine itirazı bütün 
belden aşağı vuruş yollarıyla 
acımasız bir linç kampan-
yasına dönüştürerek Melih 
Bulu’yu kamuoyu gözünde 
mağdur mevkiine düşürdü:

1. Dışarıdanlık: Bulu, finans 
ve yönetim ve organizasyon 
alanlarında sekiz yıllık lisansüstü eğitim hayatını 
Boğaziçi Üniversitesi’nde geçirmiştir.

2. Partililik (AK Parti): Partili olmayan bir rek-
tör, kamu görevlisi var mıdır? Israrla “AKP’li rek-
tör Melih Bulu” diye algı operasyonu yapanlar, 
“CHP’li cumhurbaşkanı, HDP’li rektör” demişler 
mi, diyorlar mı?

3. Devlet görevinde kıdemine bağlı imza yetkisi-
nin olmaması: Bu da bu konudaki mevzuatın her-
kesçe bilinmesine rağmen uydurulan bir yalandı. 

4. İntihal: Melih Bulu’nun kaynağını göster-
mediği bir çalışmasını bulamayanlar, sadece ik-
tibas tarzının intihal sayıldığı gibi hilelerle inti-

hal ithamında bulunuyorlar. Daha önce İstanbul 
Üniversitesi’nde rektörlük ve akademisyenlik 
yapanlar gibi kendi cenahlarından laikçi akade-
misyenlerin fahiş intihal vak’alarında bu tepkiyi 
göstermemeleri, çifte-standardın ötesine geçen bir 
ahlaksızlıktı. Zira çifte-standart, benzer vak’alara 
farklı standartlarla yaklaşmak, davranmak demek-
ti. Burada ise birinde olmayan bir suç üzerinden 
provokasyon yapılırken, diğerinde fahiş suç, gör-
mezlikten geliniyor, üzeri örtülüyordu.

5. Sosyal medya sahtekârlığı: Bu da somut bir 
delile dayanmayan bir yalandı.

6. Türkçe kusuru: Daha düzgün bir Türkçe cüm-
le kuramayan, ‘kayyum’ ile ‘kayyım’ kelimeleri 
arasındaki farkı bilmeyenlerin Bulu’yu Türkçe ku-
suruyla tenkitleri, ‘kayyum rektör’ ithamında bu-

lunmaları, traji-komikti.
7. Her gün “Melih 

Bulu’nun okul yıllığı, geçmiş 
konuşması ortaya çıktı” gibi 
sistematik bir provokasyonla 
üniversite yıllığındaki kopya 
ile ilgili esprilerinin bile aley-
hine kullanılması, belden aşa-
ğı vuruşun varabileceği dere-
ceyi gösteriyordu.

Melih Bulu’nun Boğaziçi 
Üniversitesi rektörü olmasına 
itirazlar, şekil açısından gayr-i 
teamülî, öz açısından gayr-i 
meşrû olduğu yolundadır. 
İddiaya göre Bulu’nun tayini, 
yasal ama meşrû değil. Neye 
göre? Boğaziçi ideolojisine 
göre. Boğaziçi gibi kurumlar 
için ‘zihniyet, ethos, değerler’ 
gibi kavramlarla da anlatıla-
cak bu kültür için ‘ideoloji’ 
dememiz sebepsiz değildir. 

Zira ABD dışında kurulan ilk Amerikan koleji olan 
Robert Kolej’e dayanan Boğaziçi Üniversitesi, yerli 
ile yabancı dünya ve ideoloji arasında köprüdür. 
Boğaziçi ideolojisi, “sekülerizm makyajlı elitizm-
laisizm-Kemalizmin halitası” olarak tanımlanabilir. 
Yaşanan rektörlük krizi, özünde Boğaziçi ideoloji-
sinin beka krizidir.

Öğrencilik yıllarımızda Boğaziçi ile ODTÜ ara-
sındaki yapay ‘ezelî’ rekabet etrafında bazı klişe 
mukayeseler yapılırdı. Buna göre ABD, Türkiye’de 
kurduğu iki üniversiteden İstanbul’da Boğaziçi’nde 
liberal, Ankara’da ODTÜ’de solcu çocuklarını ye-

Problem, meseleyi bütün 
üniversitelere şamil, genel 
olarak ele alarak rektörlük 
tayini sistemini tartışmak 
yerine istisnaî, imtiyazlı 

bir mevkiye yerleştirilmiş 
gibi Boğaziçi Üniversitesi 

özelinde ele almaktır. 
Evvelce diğer üniversitelere 
dışarıdan yapılan tayinlere 
ses çıkarmayanların şimdi 

kazan kaldırması, haklı 
olarak “Boğaziçi, ayrı bir 

cumhuriyet mi?” tepkisine 
yol açmıştır.
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tiştirirdi. Boğaziçi’nde İngilizce hazırlığı geçmek, 
ODTÜ’de kazandığın bölümü bitirmek zordu. Bo-
ğaziçi, İngilizce ve kimlik (marka), ODTÜ, meslek 
ve şuur (ideoloji) verirdi. Öyle ki Boğaziçi markası, 
sonradan görme İslâmcılar için bile cazipti; Boğa-
ziçili İslâmcılar, Boğaziçi’nde zenciler, Müslüman 
mahallesinde beyazlar edasıyla yürürlerdi.

Melih Bulu’nun rektörlüğüne itiraz, Boğaziçi 
Üniversitesi dışından olmasının ötesinde Boğaziçi 
ideolojisi dışından olmasından kaynaklanıyordu. 
O, dışarıdan atansa bile aynı ideolojiden, seküler 
bir kişi olsaydı bu kadar gürültü koparılmazdı. 
Bulu, ani bir darbeyle sersemletilen mağdur reflek-
siyle elitist müzik ve spor hobileri olduğu ‘ifşa’sıyla 
“Durun, aslında sizden olmasam da size yabancı, 
karşıt değilim, pekâlâ anlaşabiliriz” mesajı vermek 
istedi. Ancak karşısındaki acımasız güruh, bu se-
fer de “beyazlığa özenen zenci, celladına âşık edi-
len mahkûm” diye, “kendin ol” gibi “gaddar bir 
alaycılık”la onu daha da aşağılamaya kalktılar. Linç 
kampanyasının, hainliğin zirvesi belki de buydu: 
Düştükçe düşürmek, vurdukça vurmak.

Sekülerizm Makyajı Dökülünce

Sekülerizm, gnosis=irfan (Nefsini tanıyan Rab-
bini tanır) düstûrunca Rönesans ile başlayan, izzet 
(dignity), hürriyet (liberty), hikmet (reason), akli-
yet (rationality), müsamaha (tolerance) gibi insanî 
değerlere, hümanizme dayalı pagan hikmet ara-
yışının ürünüydü. O, reason kavramının hikmet-
ten akla indirgenmesi gibi, mikro-kozmik irfanın 
mekanistik evren tasavvuruna tatbiki yolunda yo-
ğun Batılı çabayla şekillenmişti. Postmodernizm, 
sekülerizmin artık dikiş tutmaz bir noktaya geldiği 
şuuruna varılmasıyla doğmuştu. Boğaziçili aka-
demisyen, sekülerizmin babalarından Habermas’ı 
dilinden düşürmez, hatta Boğaziçi’ne davet eder, 
konuşturur ama onu dayandığı Kant’ın ahlak fel-
sefesini Hz. Âdem’in zelle öncesi (prelapsarian) 
saflığına delalet eden tasavvufta ve “Nefsini tanı-
yan Rabbini tanır” sözüyle formüle edilen irfanda 
temellendirdiğini bilmezdi.

Bu yüzden Engin Akarlı, Alan Duben, Selim 
Deringil, Şevket Pamuk, Cem Behar gibi akade-
misyenlerin nitelikli çalışmalar yaptıkları orienta-
lism (Türkiye-Osmanlı-İslâm) dışında seküler üni-
versitenin asıl alanı sayılan humanities (insaniyat) 
alanında Boğaziçi’nin dünyada esamisi okunmaz-
dı. Zira humanities alanında dünya çapında söz 
söyleyebilmek, ya kadim hikmeti (hak), ya mo-
dern hikmeti (sekülerizm), ya Doğuyu, ya Batıyı 

içselleştirmeye bağlıydı ki Boğaziçili akademisyen 
ikisinden de mahrumdu; ne kadim, ne modern, ne 
Doğu, ne Batı, sadece içi boş bir çağdaşlık, laiklik 
iddiası… Laiklik, ithal edilebilir, ama sekülerizm 
ithal edilemez, belki tatbik edilebilirdi. Özgürlük, 
rasyonalite, tolerans gibi içi boş kavramlara da-
yalı sekülerizm makyajı dökülünce geriye kalan, 
nefsanî bir hayat tarzının (faiz, zina, içki özgür-
lüğünün) korunması olarak anlaşılan alaturka bir 
laisizm-elitizmde faşizmin korkunç yüzü ortaya 
çıkacaktı.

Doktora yaparken (1994-95) Arnavutköy’de 
ARIT’in (American Research Institute in Turkey) 
şirin kütüphanesinde çalışmaya giderdim. Bir 
Ramazan günü yanına girdiğimde çay içen, aynı 
zamanda Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 
öğretim üyesi olan müdür Anthony Greenwood, 
“Niyetli misiniz?” diye sordu, “evet” cevabını ve-
rince hemen çayı kaldırdı. Buna karşılık onunla 
aynı üniversitede çalışan resmen Türk ve Müslü-
man olan meslektaşları, bırakın bir Müslümana 
“Niyetli misiniz?” diye sormayı, o ayın Ramazan 
olduğunun farkında bile olmadan sözde dindaşla-
rının yanında rahatça yer-içerler.

Boğaziçililer, âdeta kendi ülkelerinde turist 
idiler. 1993 yılında doktora hocam olan Şükrü 
Hanioğlu, bir vesileyle söylemişti: “Binnaz Toprak 
arkadaşımdır, İslâmî hareketler üzerine bir sürü 
İngilizce çalışması vardır; ama sorsan İslâm’ın 
beş şartını bilmez.” Hakikaten “Her can, ölümün 
tadıcısıdır.” âyetini belediye sözü sanacak kadar 
ülkesine, kültürüne yabancı olan Binnaz Toprak, 
Hanioğlu’nun tesbitini teyit etmişti. İslâm’ın beş 
şartını bilmeyenlerin, İslâm ve Müslümanlar hak-
kında ahkâm kesmesinin sonuçlarının vahamet 
derecesi tahmin edilebilirdi. Ülfet, empati ve sem-
pati, zıddı yabancılık da antipati getirirdi. “Kişi, 
bilmediğinin düşmanıdır.” kaidesince, Boğaziçili-
nin İslâm’a bu yabancılığı, Müslümanlara soğuk-
luğa, düşmanlığa yol açacaktı.

Kemalizm’den Gezizm’e

Batı’da hümanizm ile başlayan sekülerizm, oto-
nomi ve tolerasyondan geçerek modus vivendi’ye 
vardı. Bu, ötekinin varlığına katlanmak değil, ka-
bullenmekti; zira katlanmanın bir sınırı vardı. Hep 
fazilet misali gibi anlatılan Boğaziçi’nin 28 Şubat 
sürecinde başörtülü öğrencilere müsamahası, em-
patik, insanî değil, Boğaziçi sosyoloji profesörü-
nün “Neden bu kadar kısıtlanıyorsunuz anlamıyo-
rum, sayınız çok olsa neyse!” diye Hilal Kaplan’a 
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itiraf ettiği gibi, çoğunluğun azınlığa, hâkimin 
mahkûma tahammülü kabilinden bir faşizan hoş-
görüydü. Acaba bu Boğaziçili akademisyenler, ba-
şörtülü öğrencilere “şimdilik risksiz” gördükleri 
öğrenim haklarını lütf ettikleri gibi, kendileriyle 
aynı çatı altında akademik kariyer taleplerini de 
tolere edebilecekler miydi?

Boğaziçi’nde çalışmış Ian Almond, Yeni Oryan-
talistler kitabında Boğaziçi camiasının ülkelerinin 
kültürüne ne kadar yabancılaşmış olduklarını an-
latır: “İstanbul’da seçkinci bir üniversitede birkaç 
yıl eğitim verdim ve bazen oradaki kimi profe-
sörlerin dahi İslâm karşıtı bakış açısının gücünü 
görmek şaşırtıcıydı. Müslüman öğrenciler kampüs 
hayatına yabancılaşmış hissediyorlardı ve fakülte-
dekilerin bir kısmının yaklaşımı bu sorunu çöz-
meye hiç de yardımcı olmuyordu. Binaya girerken 
başörtülerini çıkarmak zorunda oldukları için sı-
nıfımdaki kız öğrencilerin ağladıklarını hatırlıyo-
rum.”

Boğaziçili akademisyenlerin Melih Bulu’nun 
tayinine itiraz sadedinde ileri dürdükleri ‘özgür-
lük, liberallik, özerklik, demokrasi, çokkültürlü-
lük’ iddialarını Mim Kemal Öke gibi üniversiteyi 
yakından tanıyan eski mensupları, “Siz onu benim 
külahıma anlatın.” diye acı bir tebessümle karşıla-
yacaktı. Özgürlük, liberallik, özerklik, demokrasi, 
bunların hepsi, başkaları değil, kendileri, Boğaziçi 
ideolojisinin bağlıları içindi. Örgüt demokrasisi 
ile ülke demokrasisi farklı şeylerdi. Evet, Boğaziçi 
içinde demokrasi, katılımcı idare olabilirdi, ama 
bunu başkaları ve ülke için istedikleri şüpheliydi.

Mim Kemal Öke, Robert Kolej’den, çok iyi ye-
tişmiş aristokrat bir ailenin çocuğuydu. Belki de 
Türkiye’de İngilizceyi en iyi bilen yirmi kişiden 
biriydi; engin yurt ve dünya bilgisi, hayat tecrü-
besi vardı. Buna rağmen Boğaziçi kadrosu, onu 
bir ‘imalat hatası’ (!) muhafazakâr olarak tolere, 
absorbe edemedi, sonunda bedenden atılacak za-
rarlı bir virüs gibi ona “Seni aramızda istemiyoruz” 
diyebildi. Türkiye’de 35 yaşında en genç profe-
sör unvanını alan Öke, kendisine namaz odası 
tahsis edilen Cambridge Üniversitesi’nden sonra 
döndüğü Türkiye’de çalışmaya başladığı Boğaziçi 
Üniversitesi’nde namaz kıldığı için dışlandı, 1,5 
sene işsiz kaldı.

Üstün Ergüder, rektör (1992-2000) olmasına, 
çok istemesine ve uğraşmasına rağmen 1994’te 
parlak talebesi Ahmet Davutoğlu’nu İslâm uzmanı 
(!) akademisyenlerin direnişiyle Boğaziçi Siyaset 
Bilimi Bölümüne kabul ettiremedi. Dahası Şerif 

Mardin ile Nilüfer Göle gibi parlak akademisyen-
ler, seküler oldukları hâlde İslâm ve Müslüman-
lar hakkında Binnaz Toprak gibi yargılayıcı değil, 
empatik çalışmalar yaptıkları, yargılama yerine an-
lamaya çalıştıkları için Boğaziçi Üniversitesi’nden 
dışlandılar; Mardin, Amerika’ya, Göle, Fransa’ya 
gitmek zorunda kaldılar ve uluslararası kabul gö-
ren çalışmalar yaptılar. 

Buna karşılık Suna Kili’nin Kemalizm ile ilgili 
İngilizce çalışmalarının dünyada bir karşılığı yok-
tu; bu yüzden ancak Türkiye’de basılabildi. Her 
ideoloji bir vaad edici iddia, teori ve teorisyenle 
ayakta dururdu. Türkiye’de 1980 sonrasında Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu, Uğur Mumcu, Ahmet Taner 
Kışlalı gibi simalardan sonra, Kemalizm’in değil 
teorisyeni, samimi taraftarı bile kalmamıştı. ‘Post-
ideoloji, tarihin sonu’ devrinin başladığı 1989 
sonrasında Kemalizm, iktidar ümidi ve yaşatacak 
teorisyeni kalmayan, dış destekli, (formel-sosyal) 
medya inisiyatifli kalkışmalar ve linç kampanyala-
rıyla iktidara karşı işleyen bir muhalefet ideolojisi 
haline geldi. Bu yeni tepki ideolojisi, ‘gezizm’ (ge-
zicilik) olarak adlandırılabilirdi.

Bu yeni ideolojiye uyarlanan Boğaziçi ideolo-
jisine bağlı akademisyenler, İngilizce akademik 
çalışmalarında derin teorik analizler yaparlarken 
günlük siyasî olaylarda tamamen fanatik laisist 
(Çölaşan-Özdil) refleksiyle davranırlar; “İstanbul 
Sözleşmesi yaşatır.” gibi boş sloganlarla ömürleri-
ni geçirirlerdi. Sağduyulu insanlarca yapılan genç 
evlilik mağdurlarına af çağrılarının Boğaziçili aka-
demisyenlerce bile ‘çocuk evliliği’ diye ahlaksız-
ca çarpıtılması, gezizm sefaletinin tezahürüydü. 
Türkiye’de yaşanan, Batı’daki kulturkampfın sevi-
yesinden çok uzak bir belden aşağı vuruş seansıy-
dı; Melih Bulu’ya yapıldığı gibi.

Bağcıyı Dövmeye Kalkmak

Üzüm yeme niyetiyle girilen bir bağda niyeti 
bozarak bağcıyı dövmeye kalkmak, insanı hak-
lıyken haksız mevkiye düşürür. Melih Bulu’nun 
tayinine itiraz sürecinin seyri bu yöndedir. Bazı 
Boğaziçi akademisyenlerin cübbeleriyle rektörlüğe 
sırtlarını dönmeleri gibi medyatik showlara teşeb-
büsleri, sosyal medyada itiraf edildiği gibi öğrenci-
leri tahrikleri, ne Boğaziçi’nin, ne ülkenin hayrına 
olacaktır. Gezi kalkışmasında olduğu gibi, üzüm 
yeme yerine bağcıyı dövmeye kalkanların sonu da-
ima hüsrandır. Bu rektörlük krizi, aslında Boğaziçi 
ideolojisinin çırpınışıdır.
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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)

A rap siyaset sahasını ve medya-
sını Amerikan başkanlık seçim-

leri kadar meşgul eden başka bir 
olay olmadı. Sanki bölge ABD’nin 
bir eyaleti ve Sam amcanın ülke-
lerinin bir parçası gibiydi. Birileri 
tüm dünya medyasının özellikle 
de Amerikan seçimlerinde son 
Kongre baskını dâhil yaşanan tüm 
olaylardan sonra uluslararası alan-
da en önemli olayı nakletmek için 
seferber olduğunu söyleyebilir. 
Arap bölgesi ve özellikle Maşrik 
ve Körfez bölgesi komplike, tarihî 
ve stratejik sebeplerden ötürü tüm 
dünya ülkelerinin aksine Ameri-
kan yönetimi altında varlığını sür-
dürmektedir. 

Bölgenin Amerikan seçim so-
nuçlarından fazla etkilenmesinin 
en önemli kanıtı yeni başkanın 
görevine başlaması öncesi yaşa-
nan ve temel olarak Körfez uzlaşı 
projesinde temsil edilen köklü de-
ğişimlerdir. Bu uzlaşı projesi alela-
cele pişirildi. Ancak başka birçok 
veri başkan Biden’in yeni başkan-
lık döneminin olası kodlarını oku-
maya imkân tanımaktadır. 

Araplar ve Diğer Milletler
Akla gelen ilk soru Arap böl-

gesinin diğer milletler ve halkların 
aksine doğrudan Amerikan güdü-
müyle ilişkisini açıklamakla ilgili-
dir. Okyanustan Körfez bölgesine 
Arap milletleri gibi Amerikan ka-
rarına doğrudan boyun eğen baş-
ka bir millet yoktur.

 İran Amerikan kabzasından 
kurtulmak için direniyor ve çalı-
şıyor. Bunu gerek bazı konularda 
ABD ile gizli ittifak yaparak gerek-
se de Ruslarla yakınlaşarak, Arap 
bölgesine nüfuzunu yayarak ve bu 
konuda pazarlığa girerek yapıyor. 

Türkiye ise askerî sanayide 
çok ileri bir noktaya gitti ve kendi 
egemenlik kararlarını alma nok-
tasında bağımsızlaştı. Bu durum 
kendisini doğuda ve batıda bin 
kez hesaba katılan uluslararası bir 
aktör hâline getirdi. Diğer Asya ve 
Avrupa ülkeleri ise bağımsızlıkla-
rını kazanma noktasında ileri bir 
başarı elde etti ve hatta ABD ile 
tüm alanlarda amansız bir rekabet 
içinde girdi. 

Yeryüzünün halkları arasında 
sadece Araplar ve bazı Afrika halk-
ları hâlâ İkinci Dünya Savaşından 
bu yana Amerikan sistemine mut-
lak bağlılık hâli yaşıyorlar. Soğuk 
Savaş yıllarının eksenler politika-
sının açık ara başarısız olması ve 
bağlanan umutları gerçekleştir-
memesi sonrası Amerikan man-
tığından bağımsız siyasi kararlar 
üretme noktasında Arap halkları 
ve oluşumları bir başarı elde ede-
medi. 

Başka milletlerin aksine Arap-
ların bir devletin milleti olmadığı, 
hatta Türkler, Farslar ve başka bir-
çok milletlerin aksine parçalanmış 
oluşumlar oldukları doğru. Bu 
durum ABD yönetiminin bölgenin 
tamamını gücü altına almasını bir 
nebze açıklıyor. Ayrıca Arap olu-
şumları sadece birbirleriyle ayrı 

düşmekle kalmadılar, büyük bir 
kesimi tıpkı hem birbirini boğaz-
layan hem de Suudi Arabistan-
İran çekişmesinin gösterdiği üzere 
komşularına düşmanlık içindeler. 
Bu durum Amerikalı aktörü aske-
ri üsleri, ekonomik gücü ve mali 
kollarıyla gelen bölgenin jandar-
ması olmasını dayattı. 

Eski Çoban ve Yeni Çoban
Arap bölgesinde ve özellik-

le de Maşrik bölgesindeki etkin 
Amerikan varlığının kökleri Bi-
rinci Dünya Savaşı öncesine da-
yanıyor. Bu nüfuz petrolün keşfi 
ve Britanya’nın eski sömürgeler 
üzerindeki hegemonyasının geri-
lemesi sonrası derinleşti. Ardın-
dan ABD’nin galip geldiği İkinci 
Dünya Savaşı ile istikrar buldu ve 
sağlamlaştı. 

Bu tarihi günlerinden itibaren 
ABD kendisini dünyanın en yük-
sek enerji kaynaklarında kendisi-
ne sağlam bir dayanak oluşturdu. 
Özellikle de Siyonist müttefikinin 
Filistin’i işgal etmesi ve Arap yenil-
gileri enkazı üzerinde devleti kur-
ması sonrası… Washington tüm 
Arap Körfez bölgesinin ve keza 
Mısır’ın kontrolünü eline geçir-
di ve özellikle de 1990’lı yıllarda 
Sovyetler Birliğinin çöküşü sonra-
sı bölgenin jandarması ve patronu 
oldu. Ardından 1990’ların ba-
şındaki Irak savaşı ve sonrasında 
2003’teki işgali ile birlikte ayakla-
rını iyice sabitledi. 

İlk gelişim süreci içinde Ame-
rikan-Arap ilişkilerine ekonomik 
çıkarları diğer dosyalara önceleme 
politikası damgasını vurdu. Was-
hington silah, altyapı, temel hiz-

Araplar ve Yeni Amerikan Çobanı
Muhammed HUNEYD 
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metler ve enerji antlaşmaları yapma kar-

şılığında bölge rejimlerinin baş hamisiydi. 

ABD vaatlerini yerine getirdi ve rejimleri 

düşmekten muhafaza etti, Körfez’de, Mı-

sır, Libya ve Mağrip bölgesinde ilişkilerini 

güçlendirdi. 

Arap rejimleri dış saldırılardan değil, 

birbirlerine yönelik düşmanlıklardan en-

dişe ettikleri için güçlü bir dış koruma ih-

tiyacındaydılar. Tıpkı 1990’ların başında 

Irak ve Kuveyt’te yaşandığı gibi… Ancak 

ABD rejiminin Irak savaşı sırasında ve 11 

Eylül olayları sonrası ortaya koyduğu aç-

gözlülük ABD’nin Arap bölgesiyle ilişki-

lerinde yeni bir evreye girdiğini gösterdi. 

Donald Trump’ın medyaya hiçbir utanma 

duymaksızın yaptığı “oraya gitmeliyiz ve 

paralarını almalıyız. Onların para dışında 

bir şeyleri yok” açıklama bu açgözlülüğün 

ifadesiydi. 

Trump’ın bölge politikası özellikle de 

Çin’le rekabet ve korona gibi olağanüstü 

krizler sebebiyle Amerikan ekonomisinin 

gerilemesi ile birlikte daha saldırgan ve aç-

gözlü bir evreyi gösterdi. Bu krizler Körfez 

ülkelerinin hazinesini önceki dönemlerden 

daha fazla boşaltmak ve yağmalamak için 

etkili olacaktır. 

Amerikan hegemonyasından kurtul-

mak Arapların birbirlerini boğazlaması ve 

Arapları içine düştükleri bozulma döngü-

sünden çıkarabilecek toparlayıcı bir proje-

nin yokluğu gölgesinde kolay olmayacak. 

Arap Baharı devrimleri dış hegemon-

yaya nokta koyacak, sosyal adaletin araç-

larının etkinleştirilmesine, yağmalama ve 

yolsuzluğa son verilmesi ve kurumsal re-

jimlerin inşasına imkân tanıyacak egemen-

lik projesinin nüvelerinin oluşması için 

tarihî bir fırsattı. Ancak Arap resmî rejimi-

nin başka bir görüşü vardı ve Ara halkla-

rıyla korunmak yerine dış vesayetin ayak-

ları altında kalmayı tercih etti. Bu durum 

öncekilerden farklı olacak ve aynı hataları 

yapmayacak yeni devrim dalgasının şartla-

rını hızlandıracak mali kan kaybı sebebiyle 

sosyal tıkanıklığın dozunu arttıracaktır. 

(arabi21.com, 21 Ocak 2021)

B öylesi zor zamanlarda şartlarımız ve hâlimizle ilgili düşün-
celer çoğalır, halklar ve milletler arasındaki pozisyonumu-

za dair sorgulamalarımız artar. Aşı bulma yarışında biz nere-

deyiz? Vebalarla mücadelede bizim nasıl bir rolümüz var? Ne 

zaman laf üretmeyi bırakıp basit başlangıç seviyesinde sanayi 

dönemlerine gireceğiz?

“Süper devlet” dediğimiz zaman sanayi devletini kastedi-

yoruz. 1 milyar Çinli ve 1 milyar Hintli sanayi çağına gir-

meden süper devlet oluşturamadılar. Uçak, tank veya füze 

yapmayı değil, Yunanistan ve ya Polonya gibi gemiler, İsviçre 

gibi ilaçlar ve Çekya gibi otomobiller yapmayı kastediyoruz. 

18. yüzyılı geride bıraktığımızı gösteren ne emare var? Dün-

ya pazarlarına patates, turunçgiller ve elma dışında ne ihraç 

ediyoruz? 

Medeniyetlerin çoğunluğu nehirlerin etrafında kurulu… 

Bizler hâlâ Fırat’ın etrafındaki Asurlar medeniyetiyle övünü-

yoruz. Nil hâlâ Kuzeye Göç Mevsimi’nde Londra’da medeni-

yet şokuna uğrayan Tayyib Salih’in kahramanı Mustafa Said’in 

bıraktığı gibi. Buna karşın Ren havzasında, Seine, Thames, 

Mississippi, Volga ve Tiber (Roma) kıyılarında yaşanan geliş-

melere bakın.   

Gelişmiş dünyaya ait olmamız için bizde bir başka 

Harezmî, çağdaş bir İbn Sina, İbn Fersan’a uçak yedek parça-

ları temin edecek fabrika olmalı. Gelişme döngüsü durmuyor. 

Her gün bayrağını yaktığımız ABD, inanılmaz fantastik bir 

maceradan ibaret. Çin, kendisini yeterlilik ile refah arasında 

yaşayan yüz şehri içine alacak bir devlet haline getiren fabrika 

gelene kadar afyon ile Mao’nun şiirleri arasındaydı  

Japonya’nın gerçekleştirdiğinin yüzde 5’ini, Güney 

Kore’nin ulaştığı seviyenin yüzde 10’unu, ve Singapur’un 

başarılarının yüzde 15’ini elde etsek bize yeter. ABD’yi ve 

Avrupa’yı bir kenara bıra-

kın. Yeni Asya’daki ve hatta 

Afrika’daki bazı komşula-

rımızı düşünelim. Necip 

Mahfuz’un Nil Üstünde 

Gevezelik romanını hatır-

layanlar Dicle, Fırat, Asi ve 

Litan gölü üzerindeki geve-

zeliklere dair ne diyecekle-

rini sorguluyorlar. 

(Şarkulevsat gazetesi, 

13 Ocak 2021) 

Nehir Medeniyetleri
Semir ATALLAH 
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D onald Trump’ın talihsiz ayrı-
lışı uluslararası alanda bir ra-

hatlama getirdi. Bunu, Biden’in 

Trump’un sebep olduğu yıkımın 

bir parçasını iptal etmek için aldı-

ğı başkanlık kararları dizisi izledi. 

ABD’nin Küresel İklim Antlaşma-

sına ve Dünya Sağlık Örgütüne 

dönmesi, Meksika sınırına duvar 

inşasının iptal edilmesi, Müslü-

man çoğunluğa sahip ülkelerin 

vatandaşlarının ABD’ye girişine 

getirilen sınırlama ve ayırımcılı-

ğın kaldırılması bu kararlardan. 

Beklendiği üzere yeni karar-

lar Filistin sorunuyla ilgili öz bir 

değişimi kapsamadı. Hatta yeni 

dışişleri bakanı Anyhony Blinken 

ABD’nin Kudüs’teki büyükelçi-

liğinin kalacağını ve Kudüs’ün 

İsrail’in başkenti olarak tanınma-

sının devam edeceğini vurgula-

dı, Kudüs’ün Filistin’in başkenti 

olduğunu belirtmedi, Biden’in, 

iki devletli çözüme bağlı kaldı-

ğıyla ilgili genel ifadeler kullandı, 

Netanyahu’nun yeni Biden yöneti-

mini daha ilk gününde karşıladığı 

Yahudi yerleşimciliğine işaret et-

medi. Bakan Arap ülkeleri ile İsrail 

arasındaki normalleşmeleri olduk-

ça olumlu karşıladığını söyledi. 

Peki, bundan sonra ne bekle-

nebilir? Hatta yeni yönetim Filis-

tinlilere karşı FKÖ’nün Washing-

ton’daki ofisinin kapatılması gibi 

bazı haksız kararları iptal etse ve 

UNRWA ve Filistin ulusal yöneti-

mine mali yardımları tekrar başlat-

sa dahi ABD yönetimi müzakereler 

ve iki devletli çözüm ile ilgili genel 

formatın dışına çıkmayacaktır. 

Uluslararası dörtlünün yeni 

toplantılarına sahne olabiliriz ve 

yeni müzakerelerin başlamasın-

dan dem vurulabilir ancak tehli-

ke “müzakerelerden konuşulması 

gölgesinde” Yüzyılın Antlaşmasını, 

yerleşim yayılmacılığı üzerinden 

ilhak planını ve özellikle de Batı 

Şeria’nın C bölgelerindeki Filis-

tin halkına yönelik etnik temizlik 

operasyonlarını uygulamayı sür-

dürecek İsrail sağ hükûmetinin 

sürmesinde somutlaşacaktır. Ya-

şanabilecek en kötü gelişme ise 

Obama-Biden’in sonuçsuz mü-

zakere yıllarına dönmemiz. İsrail 

bu müzakereleri sahadaki verileri 

değiştirmek, bağımsız Filistin dev-

letinin kurulma olasılığını ortadan 

kaldırmak ve İsrail ırkçı rejimini 

derinleştirmek için yerleşim bi-

rimleri yayılmacılığına bir kılıf 

olarak kullanmaktadır. Böylelikle 

otuz yıl boyunca “barışa alterna-

tif barış girişimi, çözüme alterna-

tif müzakereler kullanılarak Oslo 

Antlaşmasının imzalanmasından 

bu yana yaşananlar tekrar edili-

yor. Güç dengesinin İsrail lehine 

bozulmasının gölgesinde Filistin 

halkının karşılaştığı sorun budur. 

Sözün özü Filistinliler geçmiş-

teki başarısızlığa veya iyi niyetle 

Biden yönetimine tekrar bel bağla-

yarak ve müzakere sınırlarına uy-

maya devam ederek hiçbir şey elde 

edemeyecektir. Eski kapıların ka-

patılmasının sürmesine karşın hiç 

kuşkusuz Filistin halkının önünde 

büyük fırsatlar olacaktır. Birinci-

si İsrail apartheid ırkçı sistemini 

ifşa edecektir. Özellikle de İsrail’in 

korona vebasına karşı aşıların te-

min edilmesi konusunda İsrail’in 

uyguladığı ırkçılığın en kötü şe-

killerinden birinde apartheid tıp 

olarak bilinen tavrının ortaya çık-

ması sonrası… Bu skandala ABD 

ve birçok ülkede ırkçılıkla ve be-

yaz ırkın üstünlüğüyle mücadele, 

insan haklarının desteklenmesi 
yönündeki halkçı yoğunlaşmalar 
eşlik ediyor. Demokrat Partideki 
genç nesiller yapısal değişimler 
yaşıyorlar. 20’den az olmayan bir 
grup Kongre üyesi Filistin halkı-
nın haklarını savundu. 

Bugün Filistin halkına veri-
len fırsat bizim 20 yıldır söyle-
diklerimize yoğunlaşmakta saklı. 
B’Tselem gibi İsrail insan hakları 
örgütlerinden bazıları bu dediği-
mizi kabul etme cesaretinde bu-
lundular. Bizler sadece iğrenç bir 
işgalle değil, aynı zamanda bir İs-
rail apartheid rejiminle mücadele 
ediyoruz. Bu rejim İsrail sistemi-
nin tüm oluşumlarını kapsıyor, iş-
gal altındaki topraklarda ve 1948 
topraklarında Filistinlilere, zorla 
göç ettirilmiş ve vatanlarına dön-
me haklarından mahrum Filistinli 
mültecilere karşı ırkçı baskılar uy-
guluyor. 

İsrail apartheid rejim karşıtlı-
ğına geçmişteki gibi direnemez. 
Bu mücadele Filistin ulusal ha-
reketinin hedefi üzerinde ulusal 
ortak kararı sağlamak için ciddi 
bir Filistin diyaloğunu gerekli kıl-
maktadır. Filistin ulusal hareketi 
insanlık tarihinin en uzun işgalini 
sonlandırmak için kapsamlı ol-
malıdır. Bu durum Filistin ulusal 
direnişine ve küresel dayanışma 
hareketlerine sınırsız ufuklar aça-
caktır. Ancak bu fırsat acil şekilde 
Filistin iç şartlarını düzeltmesi, si-
yasi örgütsel ve mücadeleci arzula-

Filistin Sorununun Önündeki
Fırsatlar ve Tehlikeler
Mustafa EL-BARGUTİ 
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1 0 yıl önce Tunus’ta başlayan ve salgın 
gibi Mısır, Libya ve Suriye’ye geçen 

halk devrimleri Arap ülkelerinde yeni 
bir şafağın doğması için bir umut aşı-
ladı. Onlarca yıl diktatör yönetimlerin 
altında ezilen, kahır, açlık ve hayal kı-
rıklığı yaşayan halklar için bu devrim-
ler özgürlük, eşitlik ve sosyal adalet için 
bir umut ışığıydı. 

Çok geçmeden korku engelini kıran 
ve her kesimden -özellikle de gençler, 
kadınlar ve orta sınıf- barışçıl gösteri-
lerle sokakları dolduran halkların haya-
li suya düştü. 

Çok geçmeden insanların hayalleri 
yıkıldı, büyük bir kırılma yaşandı, Arap 
Baharı sonbahara veya Arap kışına dö-
nüştü. Arap Baharı bitirildi ve bazı 
Arap ülkeleri iç savaşlara ve çekişme-
ler içine girdi. Ülkelerin çökmesine ve 
bazılarının da bugüne kadar bitmemiş 
çekişmelerin içine düşmesine yol açtı. 

Ortada şartların yol açtığı sonuçla-
ra ve biri hariç -Tunus- bu devrimlerin 
başarısızlığına katkıda bulunan bir dizi 
etken var. Bu etkenler birçok alt faktörü 
içeren kapsamlı etkenlerdir. 

Birinci etken, bu devrimlerin bir 
liderliğinin olmayışıdır. Sokaklara inen 
kitleler bu ülkelerin halklarının çoğu 
kesimini kapsıyordu. Bu kesimler, he-
deflerini kristalize edebilecek, hareket-
lerini ve taktiklerini arzulanan hedefe 
ulaşmak için kontrol altında tutacak 
vatansever liderler çıkaramadı. Bu dev-
rimlerin yaşandığı ülkelerin çoğunlu-
ğunda vatansever liderliğinin yokluğu 
bu güçlerin ve hedeflerini gerçekleştir-
me kapasitelerinin zayıflamasına katkı-
da bulundu, birçok kesime devrimlerin 
üzerinde tahakküm kurması, zıtlıkla-
rına ve dolayısıyla zayıflatılmasına ça-
lışılmasına alan açtı. Devrimlerin saha 
liderleri protestocu kitlelerin kenetlen-
mesini muhafaza edemediler. Bu da bu 
güçlerin dağıtılması veya sonrasında 
tahakküm kurulması operasyonunu 
kolaylaştırdı. 

İkinci etken, bu devrimlerden son-
ra bazı ülkelerde iktidara gelen muha-
lif güçlerin yapısıyla ilgili… Bu güçler 
otoriter şekilde örgütlendi. Ayrıca çoğu 

zaman birçok başka siyasi hareketi ve 
bazı sosyal kesimleri ötekileştirici to-
taliter bir ideoloji taşıyordu. Devrimin 
özgürlükler ve sosyal eşitlik gibi bazı 
hedeflerine bağlı kalmadı. Tüm bunlar 
gerek derin devlet gerekse de bazı siyasi 
ve sosyal gruplar tarafından bu güçlere 
düşmanca bir ortam oluşturuldu. Derin 
devlet ve bu siyasi-sosyal karşı grupla-
rın, herkesi kapsayamayan bu devrimci 
güçlere karşı tepkilerin oluşmasında 
doğrudan katkıları oldu. 

Üçüncü ve son etken ise, öncekiler 
kadar önemli ve hatta önceki etkenlerle 
iç içe geçmiş olabilir. O da devrimlere 
yönelik dış müdahale. Devrimlerin pat-
lak vermesinden itibaren birçok ulusla-
rarası ve bölgesel güç bölgedeki kendi 
stratejik bakış açılarıyla örtüşen belirli 
eğilimleri yönlendirmek ve çıkarları 
doğrultusunda tasarlama girişimi içinde 
Arap devrimleri hattına girdiler. Şöyle 
ki bu müdahale Suriye ve Libya’da ol-
duğu gibi bazı ülkelerde askeri müda-
halelere kadar ilerledi. Ya rejimlere des-
tek verildi ya da silahlı muhalefete ve 
özellikle de aşırılık yanlılarına destek 
verildi. Bu müdahale  bazı ülkelerde 
barışçıl gösterileri ve devrimleri silahlı 
çekişmenin kâbusuna çevirdi. Bu çekiş-
me barışçıl devrimci güçlerin parçalan-
masına yol açtı, bu ülkelerin halkları ve 
komşu ülkeler üzerinde felaket etkileri 
olan silahlı çekişmelere çevirdi. 

Arap Baharının geldiği neticeyi ni-
hai olarak görmek mümkün değildir. 
Arap Baharına, bu ülkelerin boyun eğ-
diği uzun siyasi dönüşümler dizisinde 
önemli bir durak olarak bakmak gerekir. 
Başarısızlıkların, parçalanmış ve şidde-
tin yaşanabildiği küresel düzlemde dahi 
devrimlerin kuralı budur. Ancak bu 
devrimlere götüren sebepler hâlâ mev-
cuttur ve küresel devrimlerden dersler 
alacaksak zamanını tahmin etmenin zor 
olduğu Arap Baharının bir başka dalga-
sını uzak ihtimal görmemeliyiz. 

(Ürdün el Gad gazetesi, 7 Ocak 
2021)

10 Yıl Sonra Arap Baharı
Musa ŞİTEYVİ 

nan birliğin sağlanma-

sıyla ilgilidir.

Bunun için bölün-

müş hâlinin derhal 

çözülmesi gerekmek-

tedir. Bu çözüm bö-

lünmüşlüğü sonlan-

dırma çerçevesinde 

yasama, başkanlık ve 

Filistin Ulusal Mec-

lisi için demokratik 

seçimler yapılması-

nı sağlayacaktır. Bö-

lünmüşlük devam 

ederken seçimlerin 

yapılması başarısız-

lıkla sonuçlanacaktır. 

Seçimler yapılsa bile 

sonuçları bölünmüş-

lüğünü sonlandırmak 

yerine derinleştirecek-

tir. 13 yıldır mahrum 

kalması sonrası Filistin 

halkının uzunca süre-

dir beklediği seçimlere 

meşruiyeti yenileme 

eylemi olarak görmek 

doğru olmaz. Aksi-

ne seçimlerin Filistin 

bünyesinin İsrail’le, 

işgalle, apartheid reji-

miyle ve Filistin davası 

üzerindeki komplolar-

la mücadelede güçlen-

dirilmesi için takviye 

bir araç olması gerek-

mektedir. 

Ortada büyük 

fırsatlar, keza tehli-

keler de var. Filistin 

halkının, sorumluluk 

sancağını taşıyanların 

niyeti ve iradesi temiz 

oldukça fırsatları teh-

likelere karşı baskın 

kılma imkanı bulun-

maktadır. 

(El-Arabi El-Cedid 

gazetesi, 24 Ocak 

2021)
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F as, dünya Siyonizm’i tara-
fından 1903’ten itibaren Ya-

hudilerin ulusal vatanı olarak 
önerilen ülkeler kapsamında yer 
alıyordu. Fas ile Siyonist oluşum 
arasındaki gizli ilişkiler İkinci 
Hasan’ın tahta oturduğu 1960’la-
rın başından itibaren su yüzüne 
çıkmaya başladı. Bu bağlamda 
en göze çarpan olay Faslı muha-
lif Mehdi bin Bereke’ye yönelik 
29 Ekim 1965’te Paris’te yapılan 
suikastta MOSSAD’la yürütülen 
iş birliğiydi. Üstelik De Gaulle 
döneminde Fransız egemenliğini 
ihlal etme riskine rağmen… 

İkinci Hasan Fas’ta 1965 yı-
lında Arap Birliği zirvesinin ya-
pıldığı otelde MOSSAD’a özel 
bir kanat ayırmıştı. Bu konum 
MOSSAD’a Arap liderlerin tu-
tumlarını ve İsrail’le savaşa 
hazırlık boyutlarını öğrenme 
imkânı sağladı. Bu bilgiler 1967 
savaşında Arapları hezimete uğ-
ratmasını sağladı İsrail’in. 22 
Temmuz 1986’da İkinci Hasan 
dönemin İsrail Başbakanı Şimon 
Perez’i başkent Rabat’ta kabul 
etti. Eylül 1993’teki Oslo Antlaş-
masından sonra Fas ilişkilerini 
çizmekte, normalleşme bağlarını 
etkinleştirmekte ve Fas’ın Yahu-
dilerinin ana vatanlarına dönüş-

lerine imkân sağlamak amacıyla 
1994 yılında Siyonist oluşumla 
ikili iletişim ofisi açmakta gecik-
medi. Bu aslında İsrail’in resmi 
olarak zımnen tanınmasıydı. İs-
rail 1999’daki vefatından sonra-
sı Kral İkinci Hasan’ın resminin 
-Yahudiler nezdinde yer ettiği 
tarihi konumu sebebiyle- yer al-
dığı posta pulu bastırdı. Yalnız 
ikinci intifadanın patlak vermesi 
sonrası 2000 yılında bu bağlar 
donduruldu. 

1 Eylül 2003 yılında İsra-
il Dışişleri Bakanı Silvan Şalom 
Fas’ı ziyaret etti ve Altıncı Mu-
hammed ile bir araya geldi. 4 
Haziran 2007 yılında dönemin 
İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Liv-
ni Faslı mevkidaşı Muhammed 
bin İsa ile Paris’te görüştü. 4 
Eylül 2009’da Kral Muhammed 
dönemin İsrail Başbakanı Ariel 
Şaron ile telefonla görüşerek Or-
tadoğu “barışı” için yol haritasını 
ele aldı. Fas ile Siyonist oluşum 
arasındaki tarihi ilişkilerde bu 
aleni ve gizli duraklar 10 Aralık 
2020’de ABD Başkanı Donald 
Trump tarafından normalleş-
me antlaşmasını ilan etmesi ve 
Fas’ın Batı Sahra bölgesindeki 
“egemenliğini” tanıyan kararna-
meyi imzalamasıyla dünyayı şa-

şırtmadı. Fas bu antlaşmayı nor-
malleşme değil, önceki ilişkilerin 
yeniden başlaması olarak gördü. 
Peki, şekil ve içerik itibarıyla 
normalleşmeyi aşan bu meşum 
adımın içerdiği riskler neler? 

Siyonist tarafında bu antlaş-
mayı temsil eden ismin sembo-
lik anlamları vardır. Mail ben 
Şabat Siyonist oluşumun ulusal 
güvenlik danışmanıdır. Fas asıllı 
Yahudi’dir. Bu durum normalleş-
menin güvenlik ve askeri yapısı-
na işaret ediyor, Filistin davası, 
Cezayir, Arap ve İslâm dünyası 
için önemli bir tehdit oluşturu-
yor. Ayrıca Fas için gelecekte bir 
tuzak ve boşluk teşkil ediyor. 

Bu imza normalleşme türle-
rinin en tehlikelisidir. Zira krali-
yet divanının açıklamasına göre 
bu imza “İsrail’de bulunanlar da 
dâhil Fas kökenli Yahudi nesli 
Fas kralı şahsıyla bir araya geti-
ren özel bağlar” kapsamına gir-
mektedir. Gelecekte karar alma 
mekanizmasını etkileyecek bu 
dinî ve etnik karışıma vurgu ya-
pılmaktadır. 

Siyonist oluşumdaki Faslı 
Yahudi nesli yaklaşık 1 milyon 
civarında, yılda 50 bin Yahudi 
Fas’a gidiyor. Bu da sadece siyasî 
ve diplomatik normalleşme de-
ğil, sosyal entegrasyon anlamı-
na gelmekte, normalleşmeden 
kaynaklanan etnik demografik 
tuzağın uyarısını yapmaktadır. 
Uyarının sayısal ehemmiyetle 
değil, toplumdaki güç ve etki 
basamağındaki etnik konum-
la ilgisi vardır. Bu durum Arap 
Mağrip ülkeleri arasındaki ilişki-
leri çözümsüz kılacaktır ve Arap 
Mağrip Birliği ve sınırların açıl-
ması hayalini suya düşürmesi de 
dâhil çok boyutlu risklere cephe 
açacaktır. 

Ayrıca bu antlaşmanın 
hükûmeti oluşturan İslâmcı par-
tinin genel sekreteri tarafından 

Fas’ın İsrail’le Normalleşmesinin Arkaplanı, 
Sonuçları ve Riskleri
Nasır HAMDADUŞ
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imzalanması Filistin davasına 
yönelik hayli kötü bir adımdır 
ve ihanettir. Zira dinî, fikri ve 
siyasi ilkelerin ters yüz edilme-
sidir, dünyada bu kutsal davaya 
karşı ilk defa İslâmî hareket saf-
larını ihlal etmek sayılmakta-
dır. Bunun sonucunda sembolik 
konum, dürüstlük ve meşruiyet 
sarsılmaktadır. Bunun belli bir 
yerle sınırlı kalmayacak çeşitli 
etkileri vardır. 

Bu imza daha tehlikeli, çün-
kü İsrail’le normalleşme süreci-
ne giren diğer ülkelerin aksine 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
halkçı iradesinden gelen bir 
hükûmetin gölgesinde atıldı. 
Bu durum parti içine, halk des-
teğine ve tüm Fas halkına karşı 
katlanan bir sorumluluk getir-
mektedir. Normalleşme kara-
rı, dış politika ve uluslararası 
ilişkilerdeki sorumluluk kralın 
yetkileri alanına girse de ve baş-
bakan bu normalleşme adımla-
rını bilmese de -ki kendisi bu 
antlaşmaya karşıydı- kral bu 
partiyi aşağıladı. Normalleşme 
antlaşmasını bizzat kendisinin 
imzalamasında ısrar ederek 
genel sekreterini bu işin içine 
soktu ve böylece başbakan bu 
tarihi suçun ortağı oldu. 

Fas krallık rejimi kendi 
meşruiyetinin arkasına sak-
lansa da ve dinî abasını giyinse 
de -ki kral müminlerin emiri ve 
nesebi Hz. Ali’ye dayandırılan 
sülalesine nispet ediliyor ve bu 
durum örf, tarih ve din teme-
linde meşruiyeti güçlendiren bir 
etken sayılıyor- Arap kamuoyu 
anketlerine göre Fas halkının 
yüzde 88’i İsrail’i devlet olarak 
tanımıyor. Bu sonuç normalleş-
me kararını kralın ve hükûmetin 
halk meşruiyetine buzağı haline 
getiriyor. 

Bu Fas normalleşmesinin en 
somut göstergelerinden biri de 

Filistin sorununun Batı Sahra 
sorununa satılmasıdır. Sırf gö-
rev süresi bitmiş Trump’ın Batı 
Sahra’da Fas’ın egemenliğini 
tanıması yanılgısıyla… Bu da 
ödüle karşın ödül olarak görülü-
yor. Dolayısıyla ahlaki, hukuki, 
medeniyet ve siyaset açısından 
en berbat normalleşme türüdür 
bu. Bazı solcu Siyonist gazetele-
re göre bu normalleşme “işgale 
karşı işgaldir”. Fas halkının ha-
fızasında siyah bir noktadır. Zira 
“biz Filistin’i satma karşılığında 
Sahra’yı aldık” diyecekler. Bu 

meşum adıma karşı çıkan bazı 
Faslılar “ Filistin’den vazgeçen-
lere Batı Sahra emanet edilemez” 
diyorlar. 

Fas bu antlaşmanın günahı-
nı çekecek, antlaşma ve sonuç-
larından sorumlu olacak. Batı 
Sahra sorununda ise istediğini 
elde edemeyecek. Çünkü seçimi 
kaybeden Trump’ın pervasız ka-
rarını aşmaktadır. Batı Sahra’nın 
Fas’a ait olduğu yönündeki açık-
lamasının hukukiliğinden şüphe 
eden bir Amerikan tartışması 
vardır. Başkanlık fermamı diye 

adlandırılan hukuki formül sem-
bolik bir boyut taşımaktadır ve 
Amerikan kongresi onaylama-
dıkça hukuki güçten yoksundur. 
Dolayısıyla bu açıklama gelecek 
yönetimi bağlamaz. 

Ortada bu normalleşmeyi 
“Filistin sorununun lehine” diye 
haklı çıkarmaya çalışan küstah-
lıklar vardır. Oysa bu antlaşma 
doğrudan Amerikan gözetimin-
de Yüzyılın Antlaşması kapsamı-
na girmektedir. Bu antlaşma da 
sorunun tasfiye edilmesi, dev-
letin Yahudiliğinin tanınması, 

direnişin bitirilmesi ve Filis-
tinlilere alternatif bir vatan bu-
lunması anlamına geliyor. Bu 
antlaşma Siyonizm’in Arap ve 
Müslümanlara yönelik işlediği 
tarihi suçları gizleyecek, onla-
rın şirkin yüzüne estetik yapa-
caktır. Filistinli gruplar “Fas’ın 
İsrail’le normalleşme antlaşma-
sı ümmetimizin sırtına hançer 
saplanmasıdır, Filistin’e ve kut-
sal şehre ihanettir.” diyorlar. 

Fas’ın bu normalleşmesinin 
anlamı Siyonist varlığı Arap 
Fas’ın kalbine, Afrika’nın ku-
zeyine ve sınırlarımıza çağır-
mak, bu kanser oluşumla ko-
alisyon, istihbarat, güvenlik ve 
askeri entegrasyondur. Bu du-
rum Cezayir’in stratejik ulusal 

güvenliği için hayati bir tehdit 
oluşturmaktadır. Bölgede fitne-
lere, güvenlik ve istikrarın tehdit 
edilmesine yol açacaktır. Özel-
likle de Filistin sorununun Batı 
Sahra sorunuyla takas yapılması 
bu sömürgeci ülkeleri şantaj ve 
baskı için anlaşmazlık konula-
rını hazırda tutmaya teşvik ede-
cektir. Normalleşme karşılığında 
iktidarda kalmak suretiyle rejim-
lerin pazarlık dosyası olarak tu-
tulacaktır. 

(Cezayir Şurûk gazetesi, 3 
Ocak 2021)

Bu antlaşmanın 
hükûmeti oluşturan 

İslâmcı partinin genel 
sekreteri tarafından 
imzalanması Filistin 

davasına yönelik hayli 
kötü bir adımdır ve 

ihanettir. Zira dinî, fikri 
ve siyasi ilkelerin ters 

yüz edilmesidir, dünyada 
bu kutsal davaya karşı 
ilk defa İslâmî hareket 
saflarını ihlal etmek 

sayılmaktadır.
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İ şe yazının hikâyesiyle başlamak okuyucu için 
dikkat çekici olabilir. Ben bu yazıyı aynı başlık-

la ABD’deki kargaşa başlamadan önce kaleme al-
mıştım. Esasen birkaç sayı önce yayınlanan “ABD 
Seçimleri Üzerine” başlıklı yazımızda bu 
seçimin dünya kamuoyunun düşün-
düğü gibi bir seçim olmadığını belirt-
miş ve kısaca küresel değerlerin çökü-
şünden söz etmiştim. Aslında küresel 
değerlerin çöküşü, daha açıklayıcı 
analizlere ihtiyaç gösteriyordu. 
Çünkü sorun, sadece demok-
rasi gibi küresel değerlerin sa-
dece ABD de çöküşü değildir. 
Çok daha genel ve kalıcı bir 
sorundur. 

Şüphesiz ABD’de dünya 
kamuoyunda inanılırlığı ve 
güvenilirliği gittikçe sarsıl-
makta olan modern değerlerin 
karizması bir kez daha çizilmiş 
oldu. Özellikle demokrasi için 
öngörülen pek çok ilke yok sayıldı. 
Bu işin en önemli teorisyeni sayılan Ray-
mond Aron’dan hareketle söylemek gerekirse, 
bir ülkede demokrasinin varlığı şu ilkelerin yü-
rürlükte olmasına bağlıdır: “Toplumu yönetmeye 
namzet seçkinler grubu toplumsal eğilimlerin bir 
açılımı olarak ortaya çıkarlar, serbestçe yarışırlar, 
ön tarafta kıran kırana seçimler yapılırken, arka 
tarafta askerler (veya derin güçler) mevzilenmez. 
Toplumsal iradeyi ifade eden siyasal seçimlere şa-

ibe bulaştırılmaz, dolayısıyla da sonuç tartışılmaz, 
ortaya çıkan duruma itiraz edilmez. İktidar müda-
halesiz el değiştirir, vb.”. 

Hâlbuki demokrasinin anavatanı sayılan 
ABD’de yönetici seçkinler başından beri 
hiçbir zaman toplumun eğilimi ola-
rak açığı çıkmadı. Çıkanlar da çabu-

cak kısa yoldan tasfiye edildiler. Mesela 
kendine özgü bir siyasetle İsrail’in, 

nükleer silahlanmasına karşı çıkan 
ve ABD’nin sırtından inmesi-

ni isteyen, Protestan değil, bir 
Katolik Başkan Kennedy iki 
yıllık bir başkanlıktan sonra 
1963 yılında sokakta kala-
balıklar içinde öldürüldü. 
Fail(ler)i bulunup cezalandı-
rılmadığı gibi zaman içinde 
kardeşleri ve hatta torunları 
birer suikastla temizlendiler. 
Uzun zamandır seçimler şa-

ibeli. Arkadaki iktidar seçkin-
leri bekledikleri sonucu alamadıkları 

zaman itiraz etmektedirler. Diğer ülkelerde mey-
dana getirdikleri silahlı hareketleri “darbe” diye 
nitelemeyen ABD’nin “iktidar seçkinleri” kendi 
ülkesinde gerçekleşen, anladığımız kadarıyla, 
kontrollü ve silahsız bir halk hareketini terörizm 
olarak nitelendirdi ve tüm ülkeyi savaş alanı ilan 
etti. Demokratik ortamlarda ortada asker gözük-
mez diyen Amerika’da sokaklar gece gündüz as-
ker kaynıyor. Yani seçim sandıklarının arkasında 

Dünyanın herhangi bir ülkesi gibi, ABD’nin dünya toplumlarına mükemmel 
demokratik liberal dünya düzeni sunmak gibi bir iddiası olmasaydı, üzerinde bu 
kadar durulmayabilir ve hatta acınabilirdi. Ama 1992’den itibaren Ortadoğu’yu, 
demokrasiyi getirmek iddiasıyla kan gölüne döndüren ABD için durum 
farklıdır ve hatta Roger Garaudy’nin dediği gibi çöken sadece ABD değil, bütün 
bir Batının küresel değerleridir, mesela AB (Avrupa) ondan farklı değildir.

Mustafa AYDIN

Küresel Değerlerin Çöküşü
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mevzilenmiş askerler tablosu üçüncü dünya ülke-
lerinde değil, ABD’de yaşanıyor. Antidemokratik 
bir biçimde, asker siperde bile değil, meydanda ve 
siyasetin tam göbeğinde (Kongre binasında) siper 
almış durumdadır. Her yerde bölücülük yapan 
ABD bölünmekten korkuyor ve bunun için her 
türlü değeri çiğnemeye hazır! 

Bu tabloyu gözlerinizin önünde canlandırma-
mın nedeni buradan bir sevinç ve mutluluk so-
nucu çıkarmaktan çok, kalıcı, sağlıklı bir durum 
tespitinde bulunabilmektir. Dünyanın herhangi 
bir ülkesi gibi, ABD’nin dünya toplumlarına mü-
kemmel demokratik liberal 
dünya düzeni sunmak gibi 
bir iddiası olmasaydı, üze-
rinde bu kadar durulma-
yabilir ve hatta acınabilir-
di. Ama 1992’den itibaren 
Ortadoğu’yu, demokrasiyi 
getirmek iddiasıyla kan gö-
lüne döndüren ABD için du-
rum farklıdır ve hatta Roger 
Garaudy’nin dediği gibi çö-
ken sadece ABD değil, bütün 
bir Batının küresel değerleri-
dir, mesela AB (Avrupa) on-
dan farklı değildir. Onun için 
asıl konumuz küresel değer-
lerin çöküşüdür.

Genel Olarak Değerler

İnsan eylemleri, değerler-
le anlam bulur. Yoksa bu ey-
lem, sadece bir hareket, bir 
devinim olur. Hayvanlar ha-
reket ederler, insanlar eylem 
ve davranışlarda bulunurlar. 
Hareket ve eylemleri birbirinden ayıran ölçek, ha-
reketin iradesiz bir devinim, eylemin ise iradeli ve 
amaçlı bir hareket olmasıdır. Eylemi farklı kılan, 
bir amaca, bilgi ve inanca, bunlardan referans alan 
bir karara dayanmasıdır. Değer, öznel veya nesnel 
bir varlığa veya olguya yapılmış kıymet yükleme-
sidir. Belli renk ve şekillerdeki bir bez parçası olan 
bayrağa diğer bez parçalarından farklı bir değer 
yüklenmiştir. Çoğu soyut değer yüklenmiş insan 
eylemlerine de ahlak adı verilir.

Konu ile özel ilgilenen etik felsefesine göre de-
ğerler, “yüksek değerler” ve “araç değerler” şek-

linde ikiye ayrılır. Yüksek (veya amaç) değerler, 
uzun vadede insanın, maddi -manevi lehine bir 
sonuç doğursa da kısa vadede doğrudan maddi 
bir karşılığa denk düşmeyen, adalet ve yardımse-
verlik gibi, kısaca insanı insan yapan değerlerdir. 
Araç değerler ise insanın maddi bir ihtiyacına, 
yararına tekabül eden para, alışveriş gibi değer-
lerdir. Şüphesiz araç değerler de insan ve toplum 
hayatı için önemli, olmazsa olmaz değerlerdir. 
Ancak toplum hayatını düzenleyen, insanların 
bir arada insanca yaşamasını sağlayan değerler 
yüksek değerlerdir. Yüksek değerleri işlemez hale 

gelmiş bir toplum, sosyoloji 
diliyle anomik (çökmüş) bir 
toplum demektir. Çünkü fert 
ve toplumsal davranışları be-
lirleyen mekanizma yüksek 
değerlerdir. Mesela “sözünde 
durma, dürüst olma” yüksek 
değerlerinin işlemediği bir 
toplum sağlıksız bir toplum 
demektir. 

Yüksek diye nitelenen 
değerlerin iki tipinden söz 
edilir: Evrensel ve küresel 
değerler. Evrensel ifadesi de 
her ne kadar nevzuhur bir 
kavram ise de en azından 
kaynağı ve içeriği bir yere 
ait olmayan anlamında, kü-
reselliğin karşıtını ifade et-
mektedir. Burada evrensel 
nitelemesi ile anlatılmak iste-
nen, kaynağı içkin olmayan, 
arza değil semaya ait, beşerî 
değil, ilahi kökenli olan şey 
demektir. Tabi buna göre ev-
rensel, küresel olmayandır. 

Evrensel değerler ise, ilahi kökenlidir, top-
lumlar üstüdür. Hak, tevhid, takva, adalet, infak, 
iyilik/yardımseverlik, merhamet, doğruluk ve dü-
rüstlük, saygı ve sevgi, vb. (evrensel kategorisin-
de) yüksek değer örnekleridir. Tecelli ettikleri yer 
insandır. Esasen bunlar Allah’ın sıfatlarının birer 
yansımasıdırlar. Yegâne adil, merhamet sahibi, 
vb. Allah’tır. Bu çerçevede insanlardan bir gerçek-
leştirim bekliyor. Tabi ahlakın sonsuz ve sınırsız 
yegâne kaynağı odur. Bu tür yüksek değerler, bir 
coğrafyadan, bir ülkeden çıkmamışlardır, onun 
için de kimsenin sahipliğine soyunamayacağı 

Küresel değerler, bir yerden 
çıkıp küre (dünya, arz) 

boyutunda yaygınlaşan içkin 
değerlerdir. Demokrasi, 

insan hakları, vb. küresel 
değerlerdir. Ne kadar 

yaygınlaşırsa yaygınlaşsın 
küresel değerler asla 

evrensel değerler olamazlar. 
Çünkü bir kültür dünyasında, 

belli bir toplum kesitinde 
oluştuğu için o toplumların 

çıkarına işler. Kültürel 
hegemoni ortamlarında 

diğer toplumlar o değerleri 
içselleştirip herkes için 
gerekli objektif değerler 
olarak genelleştirmeye 

çalışırlar.
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değerlerdir. Bir başka deyişle icat edilmemişler; 
insan fıtratı veya ilahi mesaj yoluyla, keşfedilmiş 
veya öğrenilmişlerdir. Dolayısıyla da insanlık ta-
rihi boyunca vardırlar. Diğer tüm değerler bun-
lardan bir referans aldıkları sürece (yüksek) değer 
sayılırlar, yoksa birer çıkar ilkesi, araç değerdirler.

Demek ki küresel değerler, bir yerden çıkıp 
küre (dünya, arz) boyutunda yaygınlaşan içkin 
değerlerdir. Demokrasi, insan hakları, vb. küresel 
değerlerdir. Ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın 
küresel değerler asla evrensel değerler olamazlar. 
Çünkü bir kültür dünyasında, belli bir toplum ke-
sitinde oluştuğu için o toplumların çıkarına işler. 
Kültürel hegemoni ortamlarında diğer toplumlar 
o değerleri içselleştirip herkes için gerekli objektif 
değerler şeklinde genelleştirmeye çalışırlar. Şüp-

hesiz söz konusu değerlerin ilk elde genel geçer 
açıklayıcı ikna edici bir anlamı da yok değildir. 
Ama uygulama örneklerinde bu eksiklikleri dö-
külüp iner. 

Esasen herhangi bir toplum kesitinde oluştu-
rulmuş hiçbir içkin değer, kendisini oluşturan-
ların çıkar alanından kopamaz. Daha doğrusu 
yüksek değerler fertler ve toplumlar tarafından 
üretilemezler. Bu çerçevede üretilebilen değerler 
ne denli yüksek görünürlerse görünsünler hep 
araç değer olarak kalırlar. Başkalarının işine yarasa 
da onun peşini takip eden sahipleri onun objektif 
bir işlev yerine getirmesine fırsat vermezler. Tabi 
herhangi bir araç değere yüksek değer niteliği at-
fetmekle yüksek değer olmaz, bunun için aşkın 
kökenlere ihtiyacı vardır Buna göre mesela küresel 

bir değer haline gelen demokrasi bir araç değer-
dir. Onun yüksek değer diye nitelenmesi onu her 
halükârda yüksek kılmaz. Bunun en önemli krite-
ri de onun sahiplerinin tutumudur. Onun ne olup 
olmadığını büyük çapta sahipleri belirler. Mesela 
buna göre bir ülkede demokrasiyi ikame için dar-
be yapılabilir. Dışarıdan birisinin bunun demok-
rasiye aykırı olduğu iddiasının bir anlamı yoktur. 
Burada tabir caizse bir “olmayana ergi” metodu 
kullanılır. Mesela Mısır’da dindarların yönetimine 
karşı, darbe müttefik bir olgu şeklinde kullanılır 
ve tabi demokrasinin bir temel ilkesi de bir çıkara 
bağlı olarak yok sayılır. 

Değerlerin Üretilmesi Sorunu

Üretilmiş/icat edilmiş değerler, her üretilmiş 
şey gibi belli ögelerden oluşturulmuş sentezleme-
ler (daha doğru bur ifadeyle) bileşiklerdir. Yani 
birbiriyle uyum sağladığı düşünülen öge toplulu-
ğuna verilmiş bir addır. Kavramın bizzat kendisin-
den başka bir öznesi yoktur. Kur’ân bu açıklamayı 
Allah’ın dışında tapınılanlar (put) için kullanmak-
tadır ki bu çarpıcı bir açıklamadır. Ayette “Lât, 
Menat ve Uzza, bunlar verilmiş birer isimlerden 
ibarettirler (bir gerçeklikleri yoktur)” buyrulmak-
tadır. Tapınılan putlar, karşılığı olmayan ama var 
zannedilen, bununla birlikte dünyevi bir işlevi ye-
rine getiren birer sembolden ibarettirler. Yüksek 
zannedilen üretilmiş değerler de yüksek olmadık-
ları gibi gerçeklikleri olmayan ancak bir yerlerde 
yararlanılan araç değerlerdir (putlar, idoller). Tabi 
bu yarar, belirtildiği üzere öncelikle sahipleri için-
dir. Pek de uzun olmayan bir zaman içinde çözül-
melerinin sebebi de aşkın bir dayanaktan yoksun, 
bir gerçeklikten mahrum olmalarıdır.

Konu ile ilgilenen ama buna pek de vakıf ol-
mayan pek çok insan değer üretmekten bahseder 
ve bu çerçevede değerler üretemeyişimizden yakı-
nır. Esasen oturup, eski bir deyimle keyfemâyeşâ 
(gönlünce) değerler üretilmez. Değerler hayatın 
içinde vardırlar ve keşfedilirler ve şartlara göre ifa-
de edilirler. Sonuçta da bunların, aşkın ve içkin iki 
tipi ortaya çıkar. Burada insanların yeterince dik-
kat etmedikleri bir nokta vardır ki bu, değerlerin 
üretiliş biçimidir. Genelde değerlerin iki üretiliş 
biçiminden (ve işleyiş sürecinden) söz edebiliriz: 
“Eylemlerden değerlere”, “değerlerden eylemlere”. 
“Eylemlerden değerlere” süreci içinde üretilmiş 
değerler, birilerinin ihtiyaca göre mevcut değerleri 

Şimdilerde dökülüp inmekte olan küresel 
değerler, sahilde, önce kumdan kuleler 

yapan, sonra da onları zevkle yıkan 
çocuklar gibi bizzat sahipleri tarafından 
alaşağı edilmektedirler. Durumu gören 

Batılı aydınlar, çoğu postmodern çizgide 
kahırlı bazı eleştirilerde bulunmuyor 
değiller, ama onların yerine sağlıklı 
bir ikamede bulunamamaktadırlar. 

Batı dışı toplumların aydınları bunlara 
omuz vermekte ve ayakta tutmaya 

çalışmaktadırlar.
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de kullanarak oluşturulmuş ve yeni bir adla ni-
telendirilmiş oluşumlardır. Mesela demokrasi in-
sanlığın öteden beri tanıdığı temsil, istişare, şura, 
seçim, vb. gibi bileşik olmayan yüksek değerlerin 
yeni bir kompozisyonudur. Tek tek bakıldığında 
elbette bu ögelerin kendisinde bir sorun yoktur; 
sorun, ortama bağlı olarak oluşturulma amacı ve 
kullanımındadır. Onun için de kimse aksamaları 
görüp durduğu halde bu bileşiği kutsama zorun-
da değildir. Toplumumuzun değerlerinden hare-
ketle yeni değerler ortaya konabilir. Öncelikle de 
mevcut değerleri bir gözden geçirebilmeliyiz. 

Batı insanlığı yönlendirmek ve sömürgeciliğini 
sürdürebilmek için üç yüz yıldır tabir caizse göz 
kamaştırıcı değerler ürete gelmiştir. 18. yüzyılda 
özgürlük, kardeşlik ve eşitlik; 19. yüzyılda evrim-
cilik, devrimcilik ve ilerlemecilik; 20. yüzyılda 
bağımsızlık, ünitelik ve egemenlik; daha sonra 
Batı bunların her çöküşünde yerlerine yenilerini 
koymuştur. 21. yüzyılın başında insan hakları, 
demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi bunların 
en popüler olanlarıdır. Aslında bunların hepsi ta 
baştan sorunlu idiler. Bu sorunları gittikçe art-
maktadır. Hatta sahtelikleri de açıktı. Bugün tek 
kutuplu küresel düzenin yegâne sistemi kabul 
edilen liberalizmin bu son üç ayağı ta baştan so-
runlu idi. Söz konusu ettiğimiz gibi şimdi daha 
bir sallanmaktadırlar. 

Çeşitli dünya toplumlarının uzunca bir süre 
devam eden Batı hayranlığı onun küresel değer-
lerine duydukları güvenden kaynaklanıyordu. O 
şimdi dökülüp iniyor, bu da Batının saygınlığını 
yerinden ediyor. Bu durum Batının sömürgecili-
ğinin bitivereceği, dolayısıyla gelecekte kötü bir 
duruma düşeceği kaygısıyla birleşip onu her ge-
çen gün hırçınlaştırmaktadır. Bu söz konusu de-
ğer boşluğunu güçle doldurmaya çalışmaktadır. 
Batı dışı toplumların mandacı aydınlarının omuz 
vermeleri de uzun vadede bu çöküşü önleyemeye 
yetmeyecektir. 

Batının Bazı Küresel Değerleri

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Batı, son bir-
kaç yüzyıldır pek çok küresel değer üretmiştir. Bu 
küresel değerlerin en önemlileri: İnsan hakları, 
serbest piyasa ekonomisi ve demokrasidir. Tabii 
ki bunlara çok işlevsel olan hukuk ilkesini de ek-
lemek gerekir. Genelde bir kadim değerin yerine 
konmuş bulunan ve uzunca bir dönem pek çok 

topluma umut ve heyecan veren bu modern de-
ğerler, her geçen gün miadını doldurmakta, dö-
külüp inmektedir. Adaletin yerini eşitlik, hakkın 
yerini hukuk, ilkel olarak nitelenen fıtratın yerini 
rasyonel kurgu, değerin yerini norm, ahlakın yeri-
ni etik, davranışın yerini tutum, etkileşimin yerini 
iletişim, değerin yerini salt bilgi alsın istenmiştir. 
Ne var ki bu beklenti sağlıklı bir biçimde gerçek-
leşmemiş, buradan pek çok insani sorun doğmuş-
tur. Modern kültürün yeniden kurguladığı bazı 
yüksek değerler de başlı başına sorun kaynağı 
olmuşlardır ki burada bunlardan birkaçına değin-
mek istiyoruz. 

Serbest Piyasa Ekonomisi
En sağlıklılarından birisi gözüken bu ilke baş-

tan sahtedir. Serbest ile piyasa ekonomisinin yan 
yana kullanılması sahteliğinin bir göstergesidir. 
İnsanlığın en kadim ilkesi “piyasa” olgusunun 
“serbest” nitelemesine ihtiyacı yoktur. Çünkü pi-
yasa, doğası itibarıyla serbesttir; devlet, belediye, 
ulusal ve küresel hiçbir gücün müdahale etmedi-
ği, üretim ve tüketime bağlı olarak arz ve talebin 
kendiliğinden oluştuğu ticaret ortamıdır. İnsanlı-
ğın en doğal ekonomi biçimidir. İnsanlık bu ilkeyi 
kutsal bilmiştir. İns ve cin birilerinin karışmasını 
uğursuzluk saymıştır. Bunun için de antropolog-
ların tespitlerine göre uzunca bir zaman, piyasa-
nın bir başka adı olan pazarlar, şehir surlarının dı-
şında kurulmuşlardır. Sebebi de pazarı sur içinde 
hükümran devletin ve belediye teşkilatlarının mü-
dahalesinin dışında tutabilmektir. Bir hadise göre 
“Piyasaya narh koymak (yapay zam yapmak) bile 
caiz değildir. Çünkü narhı Allah koyar.” bir başka 
deyişle fiyat, üretime göre kendiliğinden oluşur. 

Nesnenin üzerine iliştirilmiş (hakiki, gerçek, 
vb. gibi) her sahihlik nitelemesi genelde bir sah-
teciliği ifade eder. Gerçekte de günümüz serbest 
piyasası devletlerin müdahalesiyle düzenlenmiş 
ekonomileri ifade eder. Bu serbest piyasa, yalnız 
arz ve talep (üretim ve tüketim) in serbest dalga-
lanmasına bağlı olmayan devletleri de kullanan 
piyasa dışı bir tekelcilikle yürümektedir. Milyon-
larca insanın açlıkla boğuştuğu bir dünyada, 1.5 
trilyon servete sahip Rockefeller gibi ailelerin doğ-
masını açıklayacak serbest piyasadan (!) başka bir 
etken yoktur.

Serbest piyasa ekonomisinin genelde ferdi öz-
gürlük üzerine oturduğu ileri sürülür. Aslında en 
sorunlu küresel değerlerden birisi de özgürlüktür. 
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Özgürlük de bu günkü kullandığımız anlamıyla 
bir modern kurgudur. Hemen bütün değerlerde 
olduğu gibi farklı zaman ve yerlerde farklı anlaşıla 
gelmiştir. Ünlü Antikçağ filozofu Aristo, “özgür-
lük yüksek bir değerdir, ne yazık ki toplumsal ha-
yatın normal akışı için bazılarının özgür olmaması 
gerekiyor. Yoksa yelkenlileri hareket ettirecek for-
sa bulamayız.” diyordu. Öneminin gittikçe arttığı 
düşünülen özgürlük, aynı zamanda en çok yanlış 
anlaşılan ve eksik kurgulanan bir değerdir. Özgür-
lük her şeyden önce insani bir olgudur, yapılması 
gerekenle yapılmaması gerekenler arasında insan-
lık adına bir iradi tercihle gerçekleşir. Bu haliyle 
ve Kant’ın isabetle belirlediği gibi özgürlük naif 
bir serbestlik değildir. Çünkü serbestlik, insanın 
zoolojik (hayvani), tarafına denk düşer; iradeyle 
değil, iç dürtü ile gerçekleşen bir şeydir. Kafasının 
estiği gibi yiyen içen çiftleşen insanın bu eylem-
leri, insana ait bir özgürlüğün değil, hayvani bir 
serbestliğin (başıboşluğun) ürünüdürler. İnsani 
özgürlük sınırlılıklar taşır, hiçbir değere dayan-
madığı için başıboşluğun sınırı yoktur, sınır güce 
ve keyfiliğe kalmıştır. 

Bugün insan haklarıyla ilgili kuralların önemli 
bir kısmı serbestliğe dayalı bu özgürlük paradig-
masına dayandırılmıştır. İşin ilginç tarafı modern 
kültürde insanlar özgür olduklarına inandırılmış, 
sonuçlarına ikna edilmişlerdir. Daha da önemlisi 
özgürlüğe ihtiyaçları, kendi iradeleriyle belirle-
yebilecekleri bir alan kalmamıştır. Mesela Fransa 
gibi dine karşı şartlandırılmış bir kitle, dine karşı 
tüm önlemlerini almış bir devlet ortamında Fran-
sız halkının dini inanç bağlamında hiçbir özgür 
düşünceye ihtiyaçları yoktur. İhtiyaç varsa devlet 
manipülasyonu biraz daha artırır, o kadar. Serbest 
piyasa da sonuçta fert özgürlüğünü yok sayan, her 
şeyini devletin belirlediği bir alandır.

Demokrasi
Yaygın küresel bir değer hüviyetindeki demok-

rasi, siyaseten toplumların yönetilen kesimlerine 
inisiyatif sağlayan, seçimlerle kendisini temsil 
edecek iktidarlar çıkarmaya, olumsuz bulduğu 
seçkinler yapısını indirmesine imkân sağlayan, 
istişareye dayanan, gizli örgütsel yapılara göre de-
ğil, bir meşruiyet içinde açık-şeffaf icraat meka-
nizmalarını çalıştıran, vb. bir sistemdir. Şüphesiz 
bu anlamda bir demokrasiye karşı olmak, kaba bir 
ifadeyle aklından zoru olmak demektir. Ama bu 
işin başından beri fiili durum bu değildir. İşin iç 

yüzünü bilen Giovanni Sartori gibi siyaset bilimci-
ler demokrasiyi yükünü tutmuş emperyalistlerin 
maskesi olarak tanımlamışlardır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere demokrasi in-
sanlığın öteden beri tanıdığı temsil, istişare, şura, 
seçim, vb. gibi bileşik olmayan yüksek değerlerin 
yeni bir kompozisyonudur. Elbette ögelerde so-
run yoktur, sorun, ortama bağlı olarak oluşturul-
ma amacı ve kullanımındadır. Onun için de kimse 
aksamaları görüp durduğu halde bu bileşiği kul-
lanma zorunda değildir. Bunlardan toplumunun 
ihtiyaçlarına göre yeni sentezler oluşturabilir. 

Mevcut sentezin ilk bakışta görünmeyen pek 
çok sorunu vardır. Demokrasi her şeyden önce 
ciddi bir sorumlu gizleme yoludur. Demokrasi sa-
vunmasında “monarktan (en üstteki nihai sorum-
lu hükümdardan) hesap sorulamazdı” deniyor. 
Hesap sorulamazlık demokraside çok daha fazla-
dır. Görülebilen en büyük hesap grubun iktidar-
dan düşürülmesidir. Burada sorumlu daha rahat 
gizlenebilmektedir. 28 Şubat sonrası Ecevit yöne-
timinde ülke büyük zararlara uğratılmış, sonunda 
da ABD tandanslı bir kayyım yönetime devredil-
miş, Başbakanın hayatını zor kurtardığı bu süre-
cin sorumlusu yüzde 21 gibi en büyük oranla onu 
seçen sanal toplum (!) olmuştur. 

Her şeye hâkim olmasa bile yukarıda karar 
verebilecek ve icraatlarına sahip çıkabilecek birisi 
çıktığında da bunu despotlukla suçlamak, demok-
rasinin nasıl siyasetin asıl öznesini yok eden bir 
çapulculuğa dönüşebildiğini göstermektedir. Baş-
kanlık sistemi demokrasinin bir siyasal barajıdır 
ve Türkiye’de son zamanlarda içeride ve dışarıda 
gerçekleşen önemli icraatlar Başkanlık rejiminin 
önemini ifade etmesinin yanında demokrasinin 
söz konusu ettiğimiz zaafını gayet iyi göstermek-
tedir. Bağımsız hareket edemeyen ülkelerde de-
mokrasi etiketli bir sistem veya bir darbeci fark 
etmemektedir. Hesap, birisinde hesap vermek du-
rumunda olmayan halka, diğerinde ise kimsenin 
hesap soramayacağı darbeciye kesilmiştir.

Muhtemelen birilerini öfkelendirebilecek bu 
yargılarımız şüphesiz demokrasiye yöneltilmiş 
mutlak bir reddiye değildir. Anlatmaya çalıştığı-
mız şey, hiçbir sistemin tılsımlı olmadığı, kaba-
ca monarşi diye nitelenen sistemler içinde zalim 
hükümdarlardan daha fazlasıyla adil kralların 
olageldiği, belki makul demokrasilerden daha faz-
lasıyla toplum irade ve değerlerini çapul eden de-
mokrasilerin süregittiğidir. Öne çıkan gerçek, bir 
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küresel değer olan demokrasinin bizzat sahipleri 
tarafından anlamsız kılındığı ve gittikçe çapulcu 
yüzünün ortaya çıktığı, mutlak güvenle sırtımızı 
dayadığımızda ansızın kendimizi yerde bulabile-
ceğimizdir.

Demokrasinin efendileri, Mısır’da Sisi dikta-
törlüğünü demokrasinin gereği olarak görürken, 
Türkiye demokrasisinin bir darbeye ihtiyacının 
olduğunu söyler ve bunu gerçekleştirmek için 
uğraşmaktan çekinmezler. Demokrasi savunması 
da bizim gibi Batı dışı ülkelerin aydınlarına kalır. 
Bu söz konusu aydınlar “Yahu bunu sahipleri bir 
olta olarak kullanıyorlar, böylesi paravan bir de-
ğerden bana ne, toplumumuz için gereken sistem, 
toplumumuzu rahat ettiren sistemdir, gerçekçi bir 
yönetimin ilkeleri sırf demokraside değil, libera-
lizmde de kendi dinî-millî değerlerimde de bulu-
nabilir, Batının önce tapınıp sonra yediği bir helva 
olan demokrasi adlı bir puta tapınmamız gerek-
mez.” diye düşünmez. Savunabilmek için daraldı-
ğı yerde “gerçek demokrasi, sahte demokrasi” gibi 
argümanlar üretir.

İnsan Hakları veya Hukuk ilkesi 
Küresel değerlerin en önemlilerinden birisi 

şüphesiz “hukuk ilkesi” dir. İlk bakışta evrensel 
gözüken bu değeri küresel diye nitelememin se-
bebi, içkin yeni bir üretim olmasıdır. Hukukçu-
lar alanlarına tecavüz ettiğimizi sanmasınlar, ben 
(Osman Kavala’ya ne ceza verilebilir, verilirse ne 
verilir gibi) hukukun, içeriğinden değil, felsefi, 
sosyal, dini, bağlamından söz ediyorum. Şüphe 
yoktur ki (bana göre de) küresel değerler içerisin-
den en saygın olanı hukuk ilkesidir. Ne var ki alanı 
üzerinde en çok tartışılanı da hukuktur. Buradan 
istismar, ihlal, gibi sorunlar doğmuştur. Hukuk 
bir taraftan tapınılacak bir put hâline getirilirken, 
diğer taraftan bir salt araç-değer yerine konmakta 
bunun sonunda da baş edilmesi zor olan bir hu-
kuki formalizm ortaya çıkmaktadır. Tabi bütün bu 
sorunların arkasında yanlış algı üreten (Sorokin’in 
ifadesiyle) öncül, paradigma gibi aksiyomatik te-
meller vardır.

Bir kere hukuk kelimesinin, hak gibi saygın 
bir kavrama dayanmakla birlikte alanı adlandır-
mada kullanılabilecek sağlıklı bir niteleme olma-
dığını, yanıltıcı bir imaj taşıyabildiğini ifade et-
meliyim. Bilindiği üzere hukuk, hak kelimesinin 
çoğuludur. Hak kısaca; tek, yegâne doğru, biricik 
ve yalnızca kendisi olan, her halükârda orada du-

ran, anlamlarına gelmektedir. Hak, din bağlamın-
da Allah, felsefe bağlamında kendisiyle özdeş olan 
şeydir. Hak’ın karşıtı batıldır. Batıl, mantıksal açı-
dan bir non-A alanıdır. Bu alan gerçek olan A’nın 
dışındaki hak olmayan her şeydir ve dolayısıyla 
sınırsız/ sonsuzdur. Ancak hak ortaya çıkınca batıl 
kaybolur, çünkü ontolojik/epistemolojik (varlık-
sal/bilgisel) bir varlığı yoktur. 

Hukukun temelini oluşturan hak, doğası itiba-
riyle ve paradoksal olarak tekildir. Bir başka de-
yişle bir alanda haklar değil, tek hak vardır. Orada 
bir veri şeklinde duran hak felsefi bir ifadeyle bir 
şeyin kriteri anlamında epistemolojik değil, onto-
lojik bir olgudur. Asıl epistemolojik olan adalettir. 
Dolayısıyla hakkı yakalamak için peşinde koştu-
ğumuz şey adalettir. Adaletten koparılan bir şey 
hak olmaktan çıkar. Sözgelimi eşitlik duruma göre 
bir hakkı ifade eder, ama bu, adalete ters düşebi-
lir. Hukuk çıkarları örtüştürür. Ama bütünlükten 
yoksundur. Adalet örneğinde olduğu gibi bütün-
lük aşkın değerlerle kurulur. Ama buna karşılık 
çoğu kere işimize yarasa da hukuk, bir nedensel-
lik kurgusudur, çoğu kere eşitlik arar ama, bunu 
asla bulamaz. Onun için yapılabilecek iş eşitlik 
değil, muadelet (denklik kurma) işidir.

İslâm Açısından Hukuk: Şüphesiz kelimeye 
takılıyor değilim ama İslâm’da Hakk’a önemli bir 
vurgu yapılmakla birlikte normatif düzen bağ-
lamında konu hukuk ile değil, “mizan” ve “kıst” 
ile ifade edilmektedir. Sosyoloji diliyle söylemek 
gerekirse normlara mizan, doğru yargılamaya kıst 
adı verilmektedir. Kıst bir hukuk sloganı değildir, 
adalettir. Denklik kurmak anlamına muadeletten 
gelen adalet, fert-toplum, her yerde, her şeyde bir 
denkliğin kurulması demektir. Denklik eşitlik de-
ğil, sorunu en haliyle çözmektir. Esasen mutlak 
eşitlik sağlanamaz. Şüphesiz İslâm’da bir fert hu-
kuku vardır. Din, ırk, cinsiyet, vb. gibi hiçbir fark 
gözetmeden hak sahibine teslim edilir. Hâlbuki 
zaman zaman değindiğim üzere bir de (ümmetin) 
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varoluş hukuku vardır ve buna göre tabir caizse 
ümmetin dibini oyma işi bir ferdi hukuk sorunu 
değildir.

Şüphesiz İslâm’da insandan istenen adalet-
tir. Din dâhil her şeyin üstünde olan adalet; ilahi 
kökenlidir, başta suç ve ceza olmak üzere iki şey 
arasındaki muadelettir, dengedir. Mutlak denge 
ancak (başa baş, dişe diş) kısasta mümkündür. Bu 
bile her zaman mutlak bir çözüm diye uygulana-
maz, tarafların acılarını, sıkıntılarını, belki daha 
önemlisi gönül yarasını gidermek gibi şartlara 
bağlı göreceli bir denkleştirme olarak gerçekleşti-
rilebilir. Sırf nedensellik üçerinde işleyen rasyonel 
bir hukuk kurgusu bunu her zaman sağlayamaz. 
Belki daha önemlisi de fert ve toplum arasındaki 
muadeletin hukukun konuları arasına girememe-
sidir. Modern çağlarda bu hakkı (!) toplum adına 
devlet üzerine al-
mış, bundan yeri-
ne göre daha kötü 
sonuçlar doğmuş-
tur, faşizmin meş-
ruiyet iddiası da 
buradan kaynak-
lanır.

Bu açıdan 
baktığımızda “hak 
ihlali” hukuki, 
ama adalet dışı bir 
laf durumunda 
kalabilir. Tabiidir 
ki her tutukluluk 
hali yaşama hak-
kının bir kısıtla-
masıdır. Ama gerçekten bu tatsız kelimeyi kulla-
nacaksak bu adam başkalarının yaşama hakkını 
ihlalden yatmaktadır. Biz şimdi 50 kişinin yaşama 
hakkını ihlal etmiş kişinin hukuken hakkının ihlal 
edildiğinden söz ediliyor, ama 50 kişinin yaşama 
hakkının ihlali niteliğindeki adaletsizlik hukuka 
konu bile olamıyor. 

1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi kaleme alınırken koskocaman İslâm dünya-
sını temsil edecek tek temsilci bile alınmamıştır. 
Yani “İnsanın yaşama, seyahat, düşünme, inanma, 
hakları vardır” gibi tabir caizse harcıâlem ifadeler-
den oluşan metnin hazırlanışına dâhil edilmemiş-
tir. Yine köleliğin kaldırıldığından dem vuruluyor, 
hâlbuki kalkan kölelik değil, zincirli köleliktir. 
Roger Garaudy’nin dediği gibi “Sanayi olgusuyla 

birlikte zincire ihtiyaç kalmamıştır. Eğer kölelik 
hâlâ zincire ihtiyaç gösterseydi şu anda yeryüzün-
deki insanların yarıdan fazlası zincirli olacaktı”. 

Bizim muhafazakâr, daha ileride bir ifadeyle 
dindar ve hatta İslâmcı, (nitelememi mazur gö-
rün) hukukperest aydınlarımızın biricik sorunu 
hukukun düşüşüdür. Bu düşüşte şüphe yok, ama 
yegâne sorun hukuk olmadığı gibi, asıl hukuk 
sorunu da sırf onların ele aldığı şekliyle değildir. 
Toplumumuzun hukuk sorunlarını konuştuğu-
muz bir oturumun sonunda hukuk savunucusu 
bir dostumuz “İyi de hocam, şimdi sizce Selahattin 
Demirtaş’ın tutukluluğu bir ‘hak ihlali’ değil mi-
dir?” diye sordu. Ben de bütün bu konuşmaların 
üzerine sorulmuş bu soruya biraz da ironik ola-
rak, “Bir yüksek değeri esas almayan doğal hukuk 
açısından, açıkça ölümlerine sebep olup yaşama 

haklarını ihlal et-
tiği 53 kişinin 
her biri için, hiç 
olmazsa birer yıl-
dan 53 yıl tutuklu 
olmalıdır.” dedim.

Bu cenahta-
ki dostlarımızın 
geçmişte, mesela 
28 Şubat’ta bu ka-
dar hukuksuzluk 
yaşamadık söz-
lerini anlamada 
z o r l a n ı y o r u m . 
Bu dönemde hiç 
seslerinin çık-
mayışının sebebi 

ya hiçbir hukuksuzluk yoktu ya da bunlara hiç 
dokunmuyordu. Öğrenci disiplin yönetmeliğinin 
“kılık-kıyafeti serbest kılan” 6. maddesi keyfi bi-
çimde kaldırılmış, hatırlayabildiğim kadarıyla yeri 
hâlâ boş durmaktadır. Yazılı olmayan bu madde 
“öğretim düzenini bozmak” diye okunuyor ve ce-
zası okullarından uzaklaştırılmaktı. Yine “bir yıl 
okuldan uzaklaştırma” cezasının sonuna, gerçek-
te yazılı olmayan “PKK terör örgütü ile iş birliği 
yapmaktan okul ile ilişkisinin kesilmesine” karar 
verilebiliyordu. Bu düzmece işlemlerle yüzlerce 
öğrenci mağdur edildi. Bizzat kendimin doçent-
lik başvurumun dört kere reddedilmesinin asıl 
sebeplerinden birisi Kürt kökenli öğrencilerimle 
ilgilenmemdi. 
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Yine Anayasa Mahkemesi’nin 1988’de üniver-
sitelerde serbest kılan yasayı iptal kararı gerekçe-
sinde özet olarak “Her ne kadar Anayasamız ve 
Kanunlarımızda başörtüsünü yasaklayan yazılı 
bir kural yoksa da başörtüsü, Cumhuriyetin ya-
zılı olmayan müesses düzenine aykırıdır ve buna 
binaen kullanılması yasaktır”. Sizin böylesi ilke-
lerden haberiniz var mıydı, bilmiyorum ama bir 
eleştirinizin olmadığından eminim, çünkü hukuk 
hukukun, özgürlük özgürlüğün az çok olduğu 
yerde tartışılabilir. Hakkı teslim edelim 20 yılda 
bunları tartışabileceğimiz bir ortam oluşturuldu. 
Şimdi bir muhafazakâr kesimin, ümmetin varlık 
sorununa kastettiği açık Osman Kavala’nın var-
sayılan kişisel hakkının hesabını sormaları da bu 
yargımızın delillerinden birisidir. Olmaması gere-
ken ama her zaman var olan ihlaller mevcut ciddi 
değişimi görmezlikten gelmeyi sağlayacak çapta 
nedenler değildirler. 

Bana göre bugün hukuk sorununun öncelen-
mesi, onun gerçekten var olan sorunlarından daha 
çok, ortak bir muhalif söylem geliştirme ihtiya-
cından doğmuştur. Dış politikada başarılara imza 
atıldığı, içeride olağanüstü şartlara rağmen ülke-
nin asgari mağduriyetlerle yönetilebildiği bir or-
tamda retoriğin kapsayıcı ilkesi hukuk olabilirdi. 
Çünkü ne zaman ele alınsa bir hukuk sorunun-
dan söz edip örneklendirilebilir. FETÖ ile mü-
cadelede kullanılan KHK (Kanun Hükmündeki 
Kararnameler) iyi bir çıkış noktasıydı. Bu hukuk 
bağlamındaki söylem dış dayanaklar açısından da 
önemliydi, dik başlı bir diktatör yönetimini yete-
rince açıklıyordu. Esasen her zaman ve hemen her 
yerde bulunabilecek olumsuz örnekler, şablona 
vurulduğunda rahatlıkla oturuyordu. 

Değerler ile İlgili Bazı Önemli Sorunlar

İnsanlığın ihtiyaç duyduğu yüksek değerler 
İslâm’ın projeksiyonunda görülebilirler. İslâm’ın 
her alanda yer alabilecek, yol gösterici ilkeleri 
vardır. Ne var ki bunlardan yalnız insanlığın de-
ğil, bizzat bizim de ciddi bir bilgimiz yok. Onun 
için de insanlığın yaşadığı bunalım onun yol gös-
terici ilkeler açısından analiz edilememektedir. 
Hâlbuki tüm insanlığın sorunlarının çözümü böy-
lesi bir çözümlemeye bağlıdır. Özgün düşünür 
M. Arkoun’un dediği gibi yüzyıldır, hiçbir Batılı 
düşünür insanlığın en kadim olgusu olan dini 
çözümlemeye dâhil etmemiştir. Sadece İslâm’ı de-

ğil, dini işin içine katmamış, tabir caizse bir yığın 
zekâ fırlatmalarına rağmen bir fasit dairenin için-
de mahsur kalmıştır. Bunun için de onların çizdiği 
çemberin dışına çıkamayan aydınlarımız İslâm’ın 
bize ne verebileceği konusunda da temel bir yak-
laşıma ve tabi sağlıklı bir görüşe sahip değildirler. 
Öyle ki ‘İslâm çözüm kaynağıdır’ dediğimizde bu 
yargımızı yadırgadıklarından şüphem yok. Çünkü 
onun bu dev soruna nasıl bir katkı sağlayabilece-
ğine ilişkin hiçbir bilgileri yoktur.

Şimdilerde dökülmekte olan küresel değer-
ler, sahilde, önce kumdan kuleler yapan sonra da 
onları zevkle yıkan çocuklar gibi bizzat sahipleri 
tarafından alaşağı edilmektedirler. Durumu gören 
Batılı aydınlar, çoğu postmodern çizgide kahırlı 
bazı eleştirilerde bulunmuyor değiller, ama onla-
rın yerine sağlıklı bir ikamede bulunamamaktadır-
lar. Batı dışı toplumların aydınları bunlara omuz 
vermekte ve ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. Batı 
Mısır’da demokrasiye sahip çıkmıyor, gibi basit 
açıklamalarla meşgulüz. Bütün bu tutarsızlıklar 
küresel değerleri yeterince analiz edememekten 
ve dolayısıyla mutlaklaştırmaktan kaynaklanıyor. 
Bir örnekle açıklamak gerekirse, insanca bir siya-
sal yapılanma için gerekli görülen demokrasinin; 
temsil, adalet, hukukilik, aşağıdakini kollama, vb. 
gibi değerleri kapsadığı var sayılmıştır. Tabii ki 
bunlar önemli yüksek değerlerdir ve bunları ger-
çekleştirebildiği oranda demokrasi nitelemesine 
de saygı duyarız. Ancak onun bunları ne dereceye 
kadar gerçekleştirebildiği tartışılır olduğu kadar 
bütün bu değerleri bir demokrasi kaşesinin altına 
yerleştirme zorunluluğumuzun olmadığı unutul-
mamalıdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere ye-
rine göre bilge krallık, duruma göre bir çapulcu 
demokrasi oluşumundan söz edilebilmesinin se-
bebi de budur.

Bu gerçek göz önünde bulundurulmadığı 
zaman bütün bu değerler bir retorik malzeme-
si haline gelirler. Söz konusu bu retorik de çok 
işlevseldir. Üstelik geniş bir kesime hitap edebi-
lir, birbirlerinden çok farklı dünyaların insanları 
aynı retorik çerçevesine buluşabilirler. Bu pratik 
ve pragmatik süreç, temelde grupların çıkış nok-
tasına ters düşen sonuçlara sebep olabilir. Mesela 
siyasetçiler sırtlarını bu kavramlarla örülmüş re-
toriklere dayayınca toplum genelinin değerleriyle 
çatışma noktasına gelmeleri kaçınılmaz hale ge-
lebilir. Bugün Türkiye’deki muhalefetin durumu 
bunun tipik bir örneğidir. 
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Değerlerin İkamesi Sorunu

Yüksek değerlerin ikamesi, İslâm’ın devreye 
girmesini gerektiriyor. Çünkü o bu konuda ihtiyaç 
duyulan aşkınlığın en önemli kaynağıdır. Mesela 
bir ilkenin Allah’tan referans alması (tabii ki alabi-
liyorsa) onu çıkarlar üstü herkesin gönül rahatlı-
ğıyla kabullenebileceği bir noktaya getirir. Ancak 
hiçbir şey, üzerine bir İslâm etiketi yapıştırmakla 
İslâmî olmadığı gibi aşkınlık da keyfi yüklenebi-
lecek bir şey, rastgele yapıştırılabilecek bir etiket 
değildir. Etiket birilerinin dışardan yaptığı şekil-
sel bir nitelemedir. Arapça kökenli bir kelimeyle 
bu dıştan nitelemeye “hüviyet” denir. Hâlbuki asıl 
sorun hüviyet değil, “mahiyet”tir. Mahiyet bir içe-
rik, bir öz sorunudur. Sorun da kabaca bilmek, 
açıklamak değil, anlamak ve çözümlemektir. Bu 
ise, malumat değil, düşünce gerektirir. Esasen iyi 
dikkat edildiğinde durum kendini gösterir. 

Bugün temel konuları nitelemede kullandı-
ğımız ve bir değeri ifade etmede kullandığımız 
kavramların hiçbiri ciddi bir açıklamaya sahip 
değildirler. O içeriksiz söylemlerini de çökmekte 
olan modern değerlere yüklemekte dolayısıyla da 
Batıyla saf tutmuş olmaktayız. (Son zamanlarda 
yaşanan sürece karşılık iktidarın AB vurgusunu, 
en azından yeteri kadar bir süre kayıtsız kalınma-
lıydı). Kavramsal ve kuramsal çerçeve kendimize 
ait olmadığı için söylem toplumun bir kesimini 
emperyalist Batının kullanımına sunacaktır. Esa-
sen üzerinden çıkış yaptıkları örneklerin hiçbir 
olumlu sonuç taşımamasının sebebi de budur. 
Bugün muhafazakâr siyasetçilerin yıllarca toplum 
ve değerlerine hakaret eden faşizm içerikli baro ve 
odalar üzerinde yapılan düzenlemelere gösterdik-
leri tepkilerin tutarsızlığı bunun tipik örnekleridir. 

Değerler ne kadar fiziksel dünya üstü aşkın da-
yanaklara sahipse o kadar toplayıcı ve etkin olur. 
Araç değerler, doğrudan birilerinin çıkarını temsil 
ettikleri için sorgulamaya daha açıktırlar, onun 
için de etkinliklerini çabuk yitirirler. Batının, 
küresel olarak nitelendirilen değerlerinin yaşadı-
ğı süreç de budur. Bugün modern Batı değerleri 
dökülüp inmektedir. Bunun, güncel pratiklerde 
doğurduğu pratik sorunların ötesinde belki daha 
önemli bir sonucu diğer insanlık nezdinde Batıyı 
üstün kılan nedenlerin yıkılışıdır. Bu durum ise 
Batıyı daha kırgın ve saldırgan hâle getirmektedir.

Çökmekte olan küresel değerleri daha bir yü-
celtip savunma toplumumuzda siyasal ayrıştırma-

yı artırmaktadır. Çünkü tüm yerli dinî ve millî de-
ğerlere açıkça düşman bir kesim doğmakta ve her 
geçen gün yayılma istidadı göstermekte ve birileri 
rahatlıkla (mesela) “sizin Allah’ınız” diye sataşabil-
mektedir. Birileri bizim Allah’ımıza inanmayabilir. 
Ama normal şartlarda sataş(a)maz. Bu bir anomi, 
bir değersizlik paranoyasıdır ve arkasında (inanç, 
düşünme gibi konularda) içi boşaltılmış özgürlük 
türünden değerler vardır. Küresel boyuttaki pek 
çok şirket, devletlere ve tabi hukuka açıkça mey-
dan okuyor. Kendisiyle ilgili genel kararı kendisi 
almaya doğru gidiyor. 

Şüphesiz küresel değerler hemen çöp kutusu-
na atılması gereken ve kolayca atılıverecek şeyler 
değildir. Önce belirtmeliyiz ki sağlıklı değişimler 
çevreyle bağlarını hemen koparmadan gerçek-
leşen değişimlerdir. Yoksa kopma ve yalnızlaş-
ma kaçınılmaz olur. Şu ana kadar problemli bir 
tortu oluşturmasına rağmen modern kültür bize 
yararlanacağımız pek çok malzeme vermiştir. Asıl 
üzerinde durduğumuz nokta beşerî dünyamızda 
Batının araçsal değerleri değil, “inanç dünyamız-
dan referans alan yüksek değerler” olmalıdır. Bu 
ifadenin pek çok kişinin zihninde bir çağrışım 
yapmadığının farkındayım. İslâm’ın dışında dola-
şanlar açısından böyle bir değer potansiyelimiz de 
yoktur. Geniş bir Müslüman bir kesim ise içeri-
ği olmayan muhayyel bir hazine düşünmektedir. 
Unutulmamalıdır ki bir şey bilinmeden yapıla-
maz. Aradığımızın ne olduğunu bilmezsek bir şey 
bulmayız. Rastgele bulduğumuzun da aradığımız 
şey olduğunu bilemeyiz. Ben değerler konusunda 
pratik bir çözümden bahsetmiyorum, önümüzde 
nasıl bir sorunun bulunduğunu anlatmaya çalışı-
yorum. Problem tanınmadan (mesela) “bu konuda 
Batı karşısında bir varlık gösterebilir miyiz?” soru-
suna bir cevap bulamayız. Bugün, A. Toynbee’nin 
tiplemesiyle sorunlarımızın çözümü noktasında, 
Batının her şeyini taklit etmeliyiz diyen herodian 
bir görüşle, Batının çözümlerine karşı çıkmalıyız, 
bizim tarihimizde her şey var diyen savunmacı 
zealotik anlayışın dışında sağlıklı bir cevabımız 
henüz bulunmuyor.

Bu gelinen nokta açısından denebilir ki küre-
sel değerlerin çöküşü inandığımız yüksek değerle-
rin kendiliğinden yükselişi anlamına gelmez. Özel 
şekilde ortaya konulmaları gerekir. Hem içi boşal-
mış küresel değerlerin eleştirisini hem de köreltil-
miş yüksek değerlerin inşasını bilmeliyiz.
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İkinci Dünya Savaşı’nın sona 
ermesinden Berlin Duvarı’nın 

yıkılmasına kadar Batı’da 
NATO’nun, Doğu’da Varşova 
Paktı’nın temsil ettiği iki ku-
tuplu bir dünya vardı. Sov-
yetler Birliği dağılınca, bunu 
Fukuyama’nın “tarihin sonu” 
tezi doğrultusunda liberalizmin 
ve Batı’nın siyasi, ideolojik ve 
ekonomik zaferi olarak yorum-
ladılar. ABD, dünyanın kaderi 
üzerinde tek söz sahibi olduğu 
iddia ve kuruntusuna kapılınca 
güç dengeleri sarsılmaya başladı. 

Dünya Nereye Gitmektedir?

Amerikan tarihinde İç Savaş (1861-1865) dö-
neminden bu yana en kritik gerilimim yaşandığı 
2020 Başkanlık Seçimi, “süper gücün” ciğerlerin-
den hırıltılar geldiğini gösterdi. Demokrasi ve öz-
gürlükler ülkesi olarak lanse edilen ABD ırkçılık 
ve işsizlik sorunlarıyla çatırdıyor. ABD’de küreselci 
beyaz yakalıların desteklediği Biden ile milliyetçi, 
muhafazakâr ve geleneksel zenginlerin desteğini 
alan Trump arasındaki çekişmenin kutuplaşmayı 
arttıracağı kesin. Irkçıların silahları ile sokaklarda 
kol gezdiği ülkede kutuplaşma geri dönülmez bir 
noktaya taşınabilir. Önümüzdeki zamanda ABD’de 
köklü değişim ve dönüşümlerin olacağı görülüyor. 
Yaşadığı bu gerilimin, son yıllarda dünyadaki si-
yasi hegemonyasını zaten yitirmiş olan ABD’nin, 

ekonomik hegemonyasının da 
bitişine neden olması çok muh-
temel. ABD artık herkesin üze-
rinde baskı kurabilecek bir ülke 
değil. ABD’nin gerilemesini ve 
çöküşünü önlemek için, hem 
Çin ve Rusya’nın çevrelenmesi 
hem de Ortadoğu’daki Avrasya 
ana geçiş merkez hattının ke-
silmesi gerekiyordu. İşte bu ne-
denle İslâm beldelerini cehen-
neme çevirdiler. 

ABD’nin mutlak hâkim ol-
duğunu düşündüğü dünya dü-

zeninin uzun soluklu olamayacağı belliydi. Soğuk 
Savaş döneminde oluşturulan kapitalist ve komü-
nist iki bloklu dünyada modernite bir müddet 
daha hayatiyetini devam ettirme imkânı bulmuştu. 
Ne var ki, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan kural, 
usul ve kurumlara göre işleyen liberal düzenin, 
dünyada gittikçe yoğunlaşan jeopolitik ve ideolo-
jik gerilimler sonucunda sürdürülebilirliği sorgu-
lanmaya başlamıştı. 

Yaşadığımız salgın süreci egemen güçlerin gü-
dümündeki küresel dünya sisteminin ne kadar kı-
rılgan olduğunu ve güçlü bir bağışıklık sistemine 
sahip bulunmadığını göstermiştir. Dünya, büyük 
buhrandan beri yaşanan en büyük ekonomik kri-
zin eşiğindedir. 2008 krizini önceden tahmin eden 
kriz kâhini Nouriel Roubini, “Covid-19’un küresel 
ekonomiye verdiği şok etkisi, 2008 küresel finan-
sal krizinden ve hatta (1929) Büyük Buhrandan 

Bilim ve teknolojide ilerlenmesine rağmen, 21. yüzyılda geldiğimiz medeniyet 
ortamında insanoğlu iç huzuru bulamamış ve bunalımdadır. Bugün dünyadaki 
yedi milyar insandan sadece birkaç milyonu rahat yaşayabilmekte, tüm dünyayı 
ise 25-50 bin arasındaki Firavunlaşmış elitler yönetmektedir. Dünyanın büyük 
bölümünde yoksulluk artıyor, zengin ülkeler ayrıcalıklarını kaybetmemek için 
her yolu deniyor ve bu nedenle jeostratejik çapta fay hatlarını oynatıyorlar.

Bir Huzursuz Dünya!

Metin ALPASLAN
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daha hızlı ve daha şiddetli”1 diyor. Mevcut siste-
min tüm askerî ve ekonomik imkânlarına rağmen 
mali açıdan çökebileceği görülmüştür. ABD ve Av-
rupa ülkelerinin kendi vatandaşlarını ‘salgına’ kar-
şı koruyamaması ve yaşlılarını ölüme terk edişi, 
Batı dünyasının dünya liderliğini hak etmediğini 
göstermiştir.

Artık günümüzde dünya büyük güçler arasın-
da bir rekabete sahne olmaktadır. Özellikle 1990-
2020 yılları arasında, yenidünya düzeni olarak vaat 
edilen her şey alt üst olmuştur. 
İkinci Dünya Savaşı’nın güçler 
dengesine göre kurulmuş olan 
dünya düzeni, büyük bir deği-
şimin ve yeni bir biçimlenişin 
arifesinde bulunuyor. Dünya 
düzeninde kâğıtlar yeniden ka-
rılmakta, dengeler değişmekte, 
saflar yeniden belirlenmekte-
dir. 

Dünya, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin kendi çı-
karlarına göre karar veren beş 
üyesinin tahakkümü altında-
dır. Küresel statükoya hizmet 
eden kurumlar BM, Dünya 
Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, 
IMF, OECD gibi kuruluşlar bu-
güne kadar pisliği halının altına 
süpürerek statükoyu korumaya 
çalıştılar. Dünyanın birçok ye-
rinde meydana gelen krizleri 
çözme imkân ve kabiliyeti ol-
mayan ömrünü tamamlamış 
BM teşkilatının ve ayrıcalıklı 
ülkelerin istekleri doğrultusun-
da dünyayı yönlendiren Gü-
venlik Konseyi’nin yapısının 
değiştirilmesi zorunlu hale gel-
miştir. Fakat bu yönde herhangi bir gelişme göz-
lenmemekte pansuman tedbirlerle idare-i masla-
hata devam etmektedirler.

Her güç odağı dünyayı kendi menfaati istika-
metine doğru çekmeye çalışmaktadır. Bunun için 
terör örgütleri, vekâlet savaşları, bölgesel güçler 
devreye sokulmaktadır. Küresel ekonomide süre-
gelen durgunluk, yatırımların azalması, genişleyen 

1 https://www.project-syndicate.org/ A Greater Depression? 
Mar 24, 2020 Nouriel Roubini

borç yükü ile birlikte mevcut uluslararası para 
politikaları artık ulusal ekonomileri küresel pazar-
ların güçlü aktörlerine karşı koruyamamaktadır. 
İnsanların kimliklerini yok sayan, yerel kültürleri 
yok eden, eşitsizlik ile sosyal dışlanmanın birbirini 
besleyerek çözümsüz bir kısır döngüye dönüştü-
ğü, bir gecede milyarder olan insanlara karşı kar-
nını zor doyuran arasındaki uçurumun giderek 
açıldığı bu kaotik şartlarda küresel sürdürülebilir 
bir düzen söz konusu olamazdı.

Bir devlet kapitalizmi olan 
Sovyet sisteminin çöküşünü 
gören insanlık küresel kapita-
lizmin çöküşüne de şahit ola-
caktır. Çünkü çöküş devletle-
rarası bir mücadeleden ziyade 
sistemik bir çöküştür. Sorun 
büyüktür, temeldedir ve sis-
temseldir. Sovyetler Birliği’nde 
başlayan ve adım adım Avrupa 
ve ABD’yi de içerecek olan bir 
çöküş serisi başlamıştır. Çünkü 
çevreyi tahrip eden, insan eme-
ğini sömüren sanayi kapitaliz-
mi artık sürdürülebilir değildir.

Isınan Dünya ve Kaos Çağı

Yenidünya düzeni ve küre-
sel liderlik konusunda dünya-
da bir kapışma vardır. Küresel 
ticaret ve teknolojik gelişme 
Batı’dan Doğu’ya kaydıkça ger-
ginlik tırmanmakta, istikrarsız 
bir dünyaya doğru toplumları 
itmektedir. Yeni küresel sistem 
inşası için Batı ve Asya arasında 
bir kapışma ve şiddetli bir je-
opolitik türbülans söz konusu-
dur.  Dünyanın neresine bakar-

sanız bakın, en doğusundan en batısına kadar hem 
ideolojiler, hem jeopolitik hatlar hem de ekono-
mik yapılar itibariyle küresel bir karmaşa olduğu 
görülmektedir. 

Çin, “alternatif küreselleşme”  girişimi ola-
rak İpek Yolu projesini ileri sürüyor. “Bir Kuşak 
Bir Yol” projesine bağlı mega projeleri, 5G, si-
lah ve nükleer teknolojilerini geliştirip, ekonomik 
kapasitesini artırdıkça, ABD kendi hegemonyasını 
kaybedeceğini düşünüyor. Teknoloji,  yatırım ve 

Yaşadığımız salgın 
süreci egemen güçlerin 
güdümündeki küresel 

dünya sisteminin 
ne kadar kırılgan 

olduğunu ve güçlü bir 
bağışıklık sistemine 
sahip bulunmadığını 
göstermiştir. Dünya, 

büyük buhrandan beri 
yaşanan en büyük 
ekonomik krizin 

eşiğindedir. 2008 krizini 
önceden tahmin eden 

kriz kâhini Nouriel 
Roubini, “Covid-19’un 

küresel ekonomiye 
verdiği şok etkisi, 

2008 küresel finansal 
krizinden ve hatta (1929) 
Büyük Buhrandan daha 
hızlı ve daha şiddetli” 

diyor.
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finans konusunda ABD ve Çin arasındaki eko-
nomik, siyasi ve askerî mücadele yeni bir soğuk 
savaşın sinyallerini veriyor. Hegemonya yarışında 
diğer bir konu da hâkim paranın nasıl olacağı ko-
nusudur. Hâlen dünya üzerinde rezerv para olan 
ABD dolarının hâkimiyetini kırmak için, Çin di-
jital para alternatifleri üzerine çalışmakta, diğer 
ülkelerle birlikte yeni bir para sistemi arayışı içine 
girmektedir.

Ayrıca, bilgiye hükmeden ve yönlendiren bir 
yapay zekâ savaşı başlatılmış bulunmaktadır. 
Hâkimiyeti sadece konvansiyonel silahlarla ve eko-
nomik güç ile değil, beyinleri kontrol ederek de 
gerçekleştirmek istiyorlar. Zi hinleri kontrol edenin 
dünyayı da kontrol edeceği için,  siber casusluk ve 
siber sabotaj konuları öne çıkmış durumdadır. Ül-
keler ve mega-şirketler siber yöntemlerle oluştu-
rulan tekno-çatışma ve finansal oyunlarla ve yap-
tırımlarla ellerini güçlendirme yarışında olduğu 
için büyük bir kaotik ortamın beklenebileceğini 
görmemiz gerekiyor.

Bilim ve teknolojide ilerlenmesine rağmen, 
21. yüzyılda geldiğimiz medeniyet ortamında in-
sanoğlu iç huzuru bulamamış ve bunalımdadır. 
Bugün dünyadaki yedi milyar insandan sadece 
bir kaç milyonu rahat yaşayabilmekte, tüm dün-
yayı ise 25-50 bin arasındaki Firavunlaşmış elit-
ler yönetmektedir. Dünyanın büyük bölümünde 
yoksulluk artıyor, zengin ülkeler ayrıcalıklarını 
kaybetmemek için her yolu deniyor ve bu nedenle 
jeostratejik çapta da fay hatlarını oynatıyorlar.

Hayli sorunlu ve kırılgan olan küresel sistem 
bir kaos döneminden geçmektedir. Çünkü sadece 
kendisinin kazanan olduğu bir anlayışla hareket 
eden egemenler yoksulluğa, eşitsizliğe ve umut-
suzluğa yol açan ihmalkâr politikalar izlemekte, 
milyonlar acı çekmeye devam etmektedir. 2008’de 
patlayan finans kaosu, aşırı liberal sistem uygula-
malarından ve piyasa mekanizmasındaki aç gözlü-
lük ve ahlaksızlıktan kaynaklanmıştı. Küreselleş-
me süreciyle birlikte toplumun en üstüyle en altı 
arasındaki servet uçurum giderek derinleşmekte-
dir. Dünya Bankası verilerine göre, bugün 3 milyar 
insan günde 2 doların altında bir gelir ile yoksul-
luk, 1,5 milyar insan ise günde 1 doların altında 
gelir ile açlık sınırında yaşamaktadır.  Küresel ser-
vetin yüzde 82’lik bölümü en zengin yüzde 1’lik 
kesimin cebine gitmektedir.2 Gelir paylaşımdaki 

2 Credit Suisse, Global wealth databook 2019

adaletsizlik ve sömürü sorunu, küresel kapitalist 

sistemin en büyük açmazlarıdır. 

Yönetici eliti tarafından suiistimal edilmiş 

yoksul ve çaresiz insanların varlığı, harap olmuş 

sosyo-ekonomik ortam, baskılar nedeniyle siyasal 

olarak kendini ifade edememe, sermayeye alan aç-

mak için doğal kaynakların tahrip edilmesi, iklim 

krizi, yönetici kesimin adaletsiz uygulamaları, sağ-

lık hizmetlerinde eşitsizlik, iş güvensizliği, kitlesel 

gösterileri tetiklemektedir. Dünyadaki militarist, 

ırkçı ve şiddet yanlısı hükûmetler ve işgalci güç-

ler onur, eşitlik ve devlet şiddetinin son bulmasını 

talep eden göstericileri kontrol altına almak için 

silahlarına, gaz kapsüllerine ve coplarına sarılma-

yı sürdürdükleri müddetçe kaybedecek çok şeyi 

olmayan kızgın ve öfkeli kalabalıkları kendilerine 

zulmedenlere karşı başkaldırmaya devam edecek-

tir.

Küresel finans oligarşisi ve tekno-oligarşi dün-

ya üzerindeki iktidarlarını yürütebilmek için ar-

tık sürdürülemez olan sistemi şimdi değiştirmek 

istiyorlar. Bunun için hegemon bir yapıya ihtiyaç 

olduğu için kaostan beslenerek bunu gerçekleş-

tirmeye çalışıyorlar. Ekonomiler batmış, ülkeler 

parçalanmış, milyonlarca insan ölmüş, yerinden 

yurdundan olmuş umurlarında bile değil.

Teknoloji yarışı, ülkeler arası çıkar çatışmaları 

ve artan gerilimler nedeniyle toplumsal dönüşüm 

ve çözülmeler olağanüstü hızlanmış durumda. 

Günden güne artan bu gerilim bir kaos işaretidir. 

Dünya artık çok kutuplu bir görüntü vermeye baş-

lamıştır. Dünyadaki ülkeler arası güç mücadelesi, 

askerî sorunlar, ekonomik zorluklar, salgın hasta-

lıklar, güçlüden yana işleyen dünya düzeni, ticari 

rekabet, uluslararası sermaye hareketleri ve pazar 

çatışmaları, boyutları büyümüş sorunlar olarak 

sürüyor. Emperyalist ülkeler dünyayı paylaşma 

mücadelesi verirken dünyanın büyük bölümünde 

insanların yoksulluğu ve sömürülmesi de artıyor.  

Dünya hızla bir “kaos çağına” doğru ilerlemek-

tedir. 2020 Eylül ayında Alman Deutsche Bank, 

dünyanın artık küreselleşme çağından kaos çağına 

geçtiğini doğrulayan bir çalışma yayımladı. Çalış-

ma, küresel üretim durumunu dünyadaki ekolojik 

değişim ile ilgili endişeler, teknolojik devrim, mev-

cut ve gelecek nesiller arasındaki rekabetin sert-

leşmesi ile ilişkilendirerek 1980’den bu yana de-

vam eden küreselleşme çağının yerini “karışıklık 
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çağına” bıraktığını vurguluyor.3 Sadece öldürmeye 
programlanmış özel ordular, terörist milis güçleri, 
yeni geliştirilen kitle imha silahları, siber dünyada 
insanların kafalarındaki fikirleri, bilgileri mani-
püle etme, algılarını değiştiren ölümcül araçlar ve 
sonunun nereye varacağı bilinmeyen yapay zekâ 
devrimi. Çağdaş dünyanın kırılganlığını gösteren 
en korkutucu delil, Covid-19 virüsü ile mücade-
lede görülen çaresizlik ve baş edilmediği takdirde 
dünyayı bekleyen panik ve kaostur.

İnsanlık Bir Medeniyet Krizi Yaşıyor

Bu haz ve hız çağında, dijital çağın baş döndü-
rücü teknolojik gelişmeleri içinde sanal dünyada 
insan kayboluyor. İnsan, arzu ve taleplerinin, zev-
kinin kölesi oldu, çıkar elde etmede ahlâki bir öl-
çüsü kalmadı. İnsanın yaradılış, inanç, ahlâk, ilke, 
sevgi, sorumluluk, adalet ve merhamet bağlamın-
da anlam dünyası altüst oldu. Hızlı dejenerasyon 
ve tüm değer yargılarının altüst olması ile beraber 
kanaat, bereket, nasip gibi kavramlar hayatımız-
dan çıktı, insan nefsinin kulu hâline geldi. Modern 
insan araçlara sahip oldukça amaçlarını yitirmeye 
başladı. Araçları amaçların önüne geçirince araçla-
rın insana hükmetmesi, insanı köleleştirmesi kaçı-
nılmaz oldu.

Sanayi atıkları ile toprak ve su kirletildi. Suni 
gübrelerle, genetik oynamalarla gıdaların dengesi 
bozuldu. İklimler değişiyor. Ya kuraklık oluyor ya 
da yaz ortasında büyük sel felâketleri yaşanıyor. 
Çevre kirliliğinin aşırı boyutlara ulaşması ile doğal 
beslenme kaynaklarımız daralıyor, kıtlık artıyor. 
Geçim sıkıntısı büyük kitleleri vuruyor. Bunun so-
nucunda on milyonlarca insan göç yollarına düş-
mek zorunda kalıyor. Yoksulluk ve işsizlik baskısı 
altındaki kitleler dünyanın geri kalmış bölgele-
rinden, zengin ülkelere doğru yoğun bir mülteci 
akını başlatmış. Meksika’dan ABD’ye, Türkiye ve 
Akdeniz üzerinden AB’ye yönelen insan göçünü, 
ölümü göze alan insanların çaresizlik içeresindeki 
umuda yolculuklarını seyrediyoruz.  

“Toynbee’den Sorokin’e, Spengler’den 
Quigley’e kadar bütün me deniyet tarihçileri Batı 
medeniyetinin ‘kriz’ aşamasında olduğunu dü-
şünmektedirler. Matematik, fizik ve diğer pozitif 
bilimlerdeki gelişme lerden de ilham alan dünya-
sistem tahlilcileri, aynı şekilde, kapitalist medeni-

3 Deutsche BankResearch, GlobalStrategy, Long-Term Asset 
Return Study, 8 September 2020

yetin bir çatallaşma noktasına doğru ilerlemekte 
olduğu fikrin dedirler. Krizin en belirgin gösterge-
si, kaos ve belirsizlik gibi kavramla rın bütün bilgi 
alanlarını istila etmiş olmasıdır. Kapitalist medeni-
yetin genişleme aracı olan şirketler, insanoğlu için 
araçları amaç hâline getir diklerinden, krizin aşı-
labilmesine katkıda bulunmak şöyle dursun, onu 
koyulaştırmaktan başka işe yaramamaktadırlar.”4

Dünya, tarihin en büyük medeniyet krizlerin-
den birini yaşıyor. Bugüne kadar dayattıkları mo-
dern düşünce artık bu post modern dünyada bir 
çözüm üretmiyor. 

Bir Revizyonun Arifesinde Dünya Düzeni

Eko-sistem, piyasalar, nüfus, salgın gibi başlık-
lar üzerinden bakıldığında kapitalizmin mevcut 
hâliyle sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu 
gerçeğin farkında olan küresel güçler kapitalizmi 
revizyon planı uygulamaya çalışmakta, devlet ka-
pitalizminden bir nevi sermaye diktatörlüğü olan 
şirket kapitalizmine geçiş planı uygulamaktadır-
lar. Robotik üretime geçilmesi,  tarım ve tohum 
tekelleri, devletin para basma tekeline karşı sanal 
paraların kullanılmaya başlanması, uzaya araç 
gönderimini artık şirketlerin yapıyor olması, 3D 
gıda ve 3D organ üretimi, “savaş sektörünün” gü-
venlik şirketlerine bırakılması bunu göstermekte-
dir. Hangi şirketler bunlar diyorsanız eğer, Fortune 
dergisinin her yıl yayınladığı listelere bakın. Liste-
ye giren bu şirketlerin dünyanın pek çok ülkesinin 
millî gelirini katlayacak servete sahip olduklarını 
göreceksiniz.

İnsanoğlu bu insani hiçbir değer taşımayan sis-
tem karşısında insani bir alternatif oluşturamadığı 
için, kendini birkaç defa allayıp pullayıp yenile-
me imkânı bulmuş olan neoliberal dünya düzeni, 
yeniden farklı bir maskeyle kendini pazarlamaya 
çalışmaktadır. McKinsey Global Institute, “Küre-
sel ekonomik düzenin yakın bir şekilde yeniden 
yapılandırılmasını düşünmek zorundayız”. diyor. 
Neoliberal küreselleşmeciliğin en önemli yayın or-
ganlarından biri olan Financial Times’ın 29 Aralık 
2020 tarihinde, Yayın Kurulu tarafından kaleme 
alınan yazı genel hatlarıyla, “Harcamalar ve yaşam 
şartları arasındaki büyük fark sistemimizin varlı-
ğını tehdit ediyor. Kapitalizmi terk etmemeliyiz, 

4 Mustafa Özel, “Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye”,  XXI. 
Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası Tartışmalı 
İlmî Toplantı, İstanbul, 28-30 Mart 2003.
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reforme etmeliyiz.” diyor. Anlaşılan o ki, kapita-
lizmin revizyonu merkezi akıl tarafından planlan-
maktadır. İnsanları köle hâline getiren sistemin 
devamı ve tahtlarını bırakmamak için siber savaş, 
ekonomik yaptırım, medya manuplasyonu, siyasi 
suikast, terör saldırıları ve nükleer şantaj gibi her 
türlü kaotik Bizans oyununa başvurarak kapitaliz-
min ömrünü uzatmaya çalışmaktadır.

Azınlığın çoğunluğu kontrol ettiği bir düzen 
isteyen egemenler insanları koyun sürüsü haline 
getirmek için -Covid-19 salgını gibi- kriz projeleri 
üzerinde sürekli çalışı yorlar. Küresel kapitalizmin, 
içinde bulunduğu yapısal krizi restore etmek için 
bir darbeye ihtiyacı vardı. Covid-19, halkın dikka-
tini, ekonomik kötü yönetimden ve servet bölün-
mesinin feci sonuçlarından kaçırıp, inşa edilmek 
istenen “yeni kapitalizm” için zemin oluşturdular. 
Tüm yapıların yıkımını ve yeni formda yeniden 
doğuşunu simgeleyen Great Reset’in (Büyük Sıfır-
lama)nın başlaması için salgını bir katalizör ola-
rak kullandılar. Önce dünyayı kilitlediler. İnsanlar 
ölürken, işlerinden güçlerinden olup aç kalırken, 
virüsün sahipleri milyarlarca doları istifleyip daha 
zengin oldular. Bill Gates yıllardır bunun için ça-
lışıyordu. Daha fazla kilitlenme, tekno-elite daha 
çok servet kazandırdı. On milyonlarca kişi, firma 
ve küçük işletme iflasla karşı karşıya kalırken, 
Amazon, Microsoft ve Facebook gibi şirketlere 
uzaktan çalışma devrimi ile milyarlarca dolar ka-
zandı. Salgının başlangıcından bu yana yüzde 50 
genişlediler.

Time dergisi, 2-9 Kasım 2020 sayısında “The 
Great Reset” başlığı ile “Büyük Reset”i kapağına ta-
şıdı. Kapak görselinde yeniden inşa edilen bir dün-
ya ve yerleştirilen son parçada da küresel güçler 
tarafından kontrol altına alınmak istenen Akdeniz 
olduğu görüldü. Sürekli olarak kapitalizmin yeni-
den tanımlanmasına vurgu yapan makalelere yer 
verilen bu sayıda, “Büyük Reset” fikrinin fikir ba-
bası ve Davos’un patronu Klaus Schwab’ın  “Daha 
iyi bir ekonomi mümkün. Ama bunu yapmak için 
Kapitalizmi yeniden hayalimizde canlandırmalı-
yız.” diyor. Yani endüstri devrimi ile başlayan ka-
pitalizm devriminin artık yeni bir karşılığının bu-
lunması gerektiğini söylüyor.5 

Tek kutuplu neoliberal küreselleşme düzeni 
arkasında birçok işgal, parçalanmış ülke, iç sa-

5 https://www.veryansintv.com/time-dergisinin-kasim-surpri-
zi-great-resetin-mavi-vatan-ile-ne-ilgisi-var

vaş, insanın sömürülmesi ve çevrenin acımasızca 
tahribini bırakarak sonlandı. Neoliberalizmin ve 
küreselleşmenin bırakın insanlığın sorunlarını 
çözmesini, ekonomik dengesizlikleri daha da kö-
rüklediği görüldü. 

Koronavirüs denen bir bilinmezle hayatı değiş-
tirdiler. Şimdi insanlığın önüne daha farklı senar-
yolar koyacaklardır. Yaşanan kaos yeni dengelerin 
ve ittifakların oluşmasında belirleyici olacaktır. 
Yaşanan salgın nedeniyle devlet, siyaset, ekono-
mi, hukuk, çalışma hayatı üzerinde büyük deği-
şiklikler olacak, dünya yeniden şekillenecektir. Bir 
tarafta başını Çin’in, diğer tarafta ABD’nin çektiği 
bloklar arasında, ekonomik ve siyasi çatışmaların 
başlayacağı, uluslararası güç yapısının değiştiği, 
refahın ve özgürlüğün daha az olduğu bir düzen 
geliyor. Bundan sonra güç-çıkar ilişkisi daha da 
derinleşecek, daha parçalı, daha çekişmeli, daha 
kırılgan bir dünya ile karşı karşıya kalacağız. Eko-
nomik olarak sert, zor, çetin bir dönem bizi bek-
liyor.

Ayrıca, gelecekte her anımızın kontrol edildiği 
ve gözetlendiği dijital bir dünya bizi bekliyor. Yeni 
düzen toplumun nasıl kontrol edilebileceği üzeri-
ne kurgulanıyor. ABD ve Çin’in kurduğu bu gözet-
leme sistemleri, George Orwell’in 1984 romanın-
daki “Big Brother”ı hatırlatıyor. Google, Facebook, 
Amazon gibi devlerin hakkımızda bilgi toplaması, 
depolaması, polis ve İstihbarat örgütleri ile paylaş-
ması günümüzün “Big Brother”ı olacaktır. 

Dünkü faşist rejimlerin oluşturduğu korku 
iklimini bugün serbest piyasa maskesi altında 
Facebook, Google, Apple, Twitter ve Microsoft 
yapıyor.  Küresel elitin kontrolü altındaki dijital 
iletişim teknolojisinin imkânlarıyla bir Firavunlar 
dönemine girilmektedir. Teknolojik gözetleme sis-
temleri ile insanların her an gözetlenmesi ve ceza 
alma korkusuyla yaşaması özgürlüğe ve mahrem 
hayata darbe vuracaktır. İnsanlar görünmez bir 
düşmandan korunmak için bir güce sığınma ihti-
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yacı duyduğu için artık insanlar, modern diktatör-
lerin dijital tasmalarını boyunlarına kendi elleriyle 
geçirecekler. İnsanlığı, efendilerine itaat etmeye 
ayarlanmış mankurtlaştırılmış robotlara dönüştü-
recekler.

Çip takmayanların, HES kodu olmayanların 
devlet dairesinden hizmet alamadığı, hastaneye, 
okula gidemediği, sosyal ortamlara giremediği bir 
dünyada yaşayacağız. Salgın, savaş ve çevre fela-
ketlerinin sebep olacağı kargaşa nedeniyle güven-
liğin çok önemli hâle geldiği bu çağda daha kapalı, 
daha otoriter ve baskıcı sistemler öne çıkacak. 

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Bölgemizde yaşanan çatışmalara baktığımızda 
en temel özelliğin bölgenin sahip olduğu kültü-
rel yapı, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları ol-
duğu ve bu nedenle AB, ABD, Rusya ve Çin gibi 
küresel güçlerin 
çıkarlarının alanı 
olduğudur. Jeopoli-
tik teorilerin hemen 
hemen tamamı bu 
bölgeye hâkim olan 
gücün tüm dünyaya 
hükmedeceği üzeri-
ne kurgulanmıştır. 
Huntigton’un me-
deniyetler çatışma-
sı tezinin de temel 
kurgu bölgesi yine 
bu bölgedir. Yine Brzezinski’nin  Büyük Satranç 
Tahtası adlı çalışması da bu bölgeye yöneliktir.

Türkiye sahip olduğu yetişmiş insan kaynağı ve 
tarihten gelen birikimiyle bölgede lider konumun-
da olabilecek önemli bir ülkedir. Bölgede olabile-
cek herhangi bir değişiklik, yeni bir yapılanma ve 
herhangi bir sorunun çözümü Türkiye’siz olamaz. 
Doğu Akdeniz’de adeta Haçlı Donanması ile karşı 
karşıyayız. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasıyla 
Rusya ile Türkiye’yi karşı karşıya getirme çabası 
var.

Türkiye artık eskisi gibi Batılıların her istediği-
ni yapan bir ülke değil, emperyalistlerin hesapları-
nı bozmaya başladı. S-400 sistemine bu kadar aşırı 
tepki vermelerinin sebebi budur. Türkiye kendisi-
ni koruyamaz olsun, savunmada her daim onlara 
muhtaç olsun istiyorlar. Türkiye’yi iç ve dış badi-
relere aynı anda müdahale etmek mecburiyetinde 

bırakarak “küresel güç merkezi”nin isteklerine 
karşı çıkmasın, ona itaat etsin istiyorlar. 

Dünyadaki hâkim güçler iktidarlarını devam 
ettirmek için her zaman kendilerine bir ‘düşman’ 
ilan ederler. İslâm dünyasında Baasçılık, Kemalist 
ulusçuluk gibi Batıcı projelerin çökmesi sonu-
cunda İslâmî söylemin siyasi, sosyal ve entelek-
tüel bazda yeniden yükselmesi Batılıları ve yerli 
işbirlikçilerini korkuttu.  Soğuk Savaş’ın sona er-
mesiyle NATO yeni düşman olarak İslâm’ı hedef 
tahtasına koydu.  Bosna katliamı, Cezayir askeri 
darbesi ve Ermenilerin Karabağ’ı işgal etmesi gibi 
olaylara bu bağlamda bakmak gerekiyor. ABD’deki 
11 Eylül saldırıları da bu bağlamda bir dönüm 
noktası oldu. Ondan sonra Afganistan ve Irak’ın 
işgal edildi, daha sonra Suriye, Irak, Yemen, Libya, 
Keşmir’de Müslümanların yaşadığı acı, baskı ve 
ölümler peş peşe gelmeye başladı. 

Bu yetmiyormuş gibi, İran’ın mezhebi bir ta-
assupla Suriye’den 
Irak’a, Lübnan’dan 
Yemen’e kadar ger-
çekleştirdiği vahşet 
ve katliamlar işin 
tuzu biberi oldu. 
Emperyalist lerin 
kölesi Suudi yöne-
timi de, İslâm dün-
yasını kan gölüne 
çevirmekten çekin-
meyen Şii ve Fars 
elitler kadar alçakça 

eylemlerde bulundu. Acıdır ki Mısır, Suudi Arabis-
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail merkezli em-
peryalist politikalara payanda oldu. Bunlar Haçlı-
Siyonist ortaklığın Müslüman kılıklı yardakçıları 
olarak tarihe kara bir leke şeklinde geçeceklerdir. 
İsrail’in bu kadar pervasız zulüm ve işgallerine 
devam etmesinin sebebi İslâm dünyasının kendi 
içindeki bu zillet hâlidir.

“Terörle mücadele” adı altında, İslâm’ın terörle 
özdeşleştirildiği, “Müslümanların şeytanlaştırıldı-
ğı” sinsi bir stratejiyle İslâm dünyasında başlayan 
uyanışa darbe vurma yoluna gittiler. İslâmofobik 
saldırılar küresel bir eğilim durumuna gelmiş, söz-
de bir “İslâm tehdidi” kasten bir güvenlik meselesi 
hâline dönüştürülmüştür.

İslâm ve Müslümanlar etrafında kopartılan 
bütün bu gürültünün ve patırtının sebebi çok 
kültürlülüğün iflas etmesi ve koronavirüs salgını 
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sırasında derinleşen ekonomik krize karşı gelişen 
protestolar karşısında gittikçe otoriterleşen bir 
Avrupa’nın ortaya çıkmaya başlamasıdır. Şimdi, 
İslâm düşmanlığı üzerinden daha otoriter, daha 
ırkçı, farklı kültürlere tahammülü olmayan bir Av-
rupa tasarlanıyor. Aşırı sağcı partiler yükseliştedir. 
Avrupalı politikacıların, medyanın ve elitlerin dili 
Müslümanlara yönelik sert, ayrımcı ve ırkçı söy-
lemlerle doludur. Müslümanların dini özgürlük-
leri gün geçtikçe kısıtlanmakta, Müslüman karşıtı 
ayrımcı yasal düzenlemeler yapılmakta, sokaklar-
da daha fazla sözlü ve fiziksel şiddette maruz kal-
makta, İslâmî kuruluşlar sudan sebeplerle kapatıl-
maktadır. 

Uluslararası sistemde artan belirsizlik, eşitsiz-
lik ve ilkesizliğin iyileştirilmesi, güvenliğin sağlan-
ması ve kaosun önüne geçilmesi için herhangi bir 
adım atmayan emperyalist sistem dikkatleri kendi 
üzerinden uzaklaştırmak için kurban olarak maa-
lesef sahipsiz olan Müslümanları seçmiştir. 

Tıkanma noktasına gelen ve ekseninden oy-
nayamaya başlamış olan dünya büyük bir hesap-
laşmaya hazırlanmaktadır. Kaosun eşiğine doğru 
sürüklenen dünya büyük gelişmelere gebedir. 
Küresel güç sıralanmasını şekillendirecek olan bu 
büyük kapışmaya hazır olmayanlar ayaklar altında 
ezilecektir. 

Bir Çıkış Yolu Bulmak

Bizlerin böyle kaotik bir ortamda zihinsel hij-
yenimizi koruyarak düşünmemiz gerekiyor. Her 
an her şey olabilir. Değişen durumlara göre ken-
di senaryomuzu yazmak, uzun soluklu okuma-
lar yapmak zorundayız. Bizi nelerin beklediğini 
önceden görmemiz gerekmektedir. Bir mücadele 
ekseni kim tarafından tasarlanıp ayarlanıyorsa ka-
zananı da o olur. Yeni bir dünya kurulurken bizim 
de üzerimize düşen tarihî yükümlülük üzerinde 
bütün yönleriyle, derinlemesine kafa yormamız 
gerekiyor.

Şu an dünyada yaşanan kriz bize neoliberal 
kapitalizmin alternatifini düşünmek için bir şans 
veriyor.  Gelmekte olan devletsiz diktatörlüğü dur-
durabilmek için önce ona karşı koyacak bir inancı 
ve bu inançtan neşet edecek fikri ortaya koymak 
gerekmektedir. Kitleleri ancak, gerçekliği olan, in-
sanlığa ebedi bir yol haritası sunan ve vahiy çizgi-
sinin ışığı altındaki bir inanç ve fikir örgütler. 

Gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzu da 
unutmayarak, şimdiden bir ortak akıl oluşturmak, 
koordinasyon içinde çalışmanın temellerini at-
mak gerekiyor. Hâlihazırda yürüyen çalışmaların 
çoğu, çok iyi niyetli olmasına rağmen bir akıl or-
taklığının değil tam tersine herkesin kendi küçük 
dünyasına, kendi gündemine odaklandığı bir du-
rumu tarif ediyor. Günlük sığ politik tartışmalar 
ve tarafgirlikler arasında sıkışan, önüne konulan 
gündeme sadece muhalefet eden, kendisi gündem 
belirleyemeyen, bilinci kilitlenmiş, sorgulama ye-
teneğini kaybetmiş, özgün bir fikri ve verimli bir 
pratiği olmayan herkes kaybedecektir. 

Yeni umutların, yeni beklentilerin doğduğu bu 
dönemde, sorgulayan, araştıran, düşünen, Dec-
callerin tuzaklarına düşmeyen Müslümanların 
pozisyon alması icap etmektedir. Mevcut düzenin 
çıkmazda olduğu bir dünyada insanı ve toplumu 
korumak için artık İslâm dışında bir alternatif 
bulunmamaktadır. Kapitalizmin amentüsü olan 
sınırsız ihtiyaçlar algısı yerine, ihtiyaçların sınırlı 
olduğu ve doğru kullanıldığı takdirde Rabbimizin 
bahşettiği kaynakların herkese yeteceği anlayışı-
na dayalı daha dayanıklı ve daha insani yeni bir 
ekonomik düzenin ve toplumun inşa edilmesi ge-
rekmektedir. Şeytaniler, insanların uyanmasını ön-
lemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Evan-
gelist Hıristiyanlar “Tanrı’yı Kıyamete Zorlamak” 
ve “Son”un gelmesini çabuklaştırarak Mesih’i bek-
liyor. Şiiler 12. İmamı, bir kısım Sünni cemaat ve 
tarikatlar da Mehdi’yi bekliyor. Hepsi Armagedon 
Sava şını ve Cennet Krallığında yeniden doğumu 
umut ediyor.

Bizim ise hayat sermayesi sona ermeden bu se-
raptan yeni bir dünya kurma arayışına uyanmamız 
gerekiyor. Bu arınma sürecinde var olma yolunda, 
insan ne kadar erken uyanırsa o kadar hızlı ilerler. 
İnsan düzelirse dünya da düzelir. 

İnşallah İslâm’ın merhamet iklimi, iyice bu-
nalan ve kurtuluş arayan insanoğlunu kula kul 
olmadan özgürlüğünü elde etme yolculuğunda 
bu kaostan kurtaracaktır. Çözüm tevhidi nizama 
uymak, dinimizin çizdiği rotaya uymak ve insani 
değerleri yeniden hayata geçirmektir. Rahmetli 
Muhammed Ebu Zehra üstadın dediği gibi; “Müs-
lümanlar sahip oldukları kaynakları fark edip 
bunları kullanmaya başladıklarında yeryüzünün 
medar-ı iftiharı bir güç hâline gelirler. Bu güç kar-
şısında düşmanlar titrer; her bir beyanlarının etki-
siyle uykuları kaçar.”
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B eklentilerin aksine, 
seçimleri kaybeden 

eski Başkan Donald 
Trump’ın son günleri 
oldukça yoğun geç-
ti ve son günlerin-
de Trump bir kısmı 
Türkiye’yi de doğru-
dan ilgilendiren hayli 
tartışmalı kararlara 
imza attı. Trump’ın 
“giderayak” aldığı bu kararların bazılarını şöyle 
özetlemek mümkündür: 

Görevinin son gününde Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ve 18 
SİHA satışının onaylanması…1 Hatırlanacağı üzere 
BAE’nin ABD’den F-35 uçaklarını alma isteği İsrail 
ile antlaşması sonrası Trump yönetimi tarafından 
onaylanmıştı. Her ne kadar Trump kararname-
yi imzalasa da yeni Başkan Joe Biden söz konusu 
antlaşmayı yeniden gözden geçireceğini açıkladı ve 
sonunda durdurdu.2 

Krizler ve Kongre Baskınına Giden Süreç

NATO müttefiki Türkiye’ye Rusya’dan S-400 
hava savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle CA-

1 Yeni Başkan Biden’ın ise satışı gözden geçireceği aktarıldı. 
https://www.ntv.com.tr/dunya/trump-giderayak-baeye-f-35-
satti-biden-gozden-gecirecek,kr_dMN2fNUK1TnJjJN3CWQ 

2 https://www.ntv.com.tr/dunya/trump-giderayak-baeye-f-35-
satti-biden-gozden-gecirecek,kr_dMN2fNUK1TnJjJN3CWQ 
https://www.trthaber.com/haber/dunya/biden-yonetimi-
baeye-f-35-satisini-durdurdu-551348.html 

ATSA yasası çerçeve-
sinde yaptırım uygu-
lanması kararı… Bu 
kararla birlikte ABD, 
CAATSA bağlamın-
da ilk kez bir NATO 
üyesine yaptırım ka-
rarı almış oldu. ABD 
Hazine Bakanlığı site-
sinde yer alan bilgile-
re göre Türkiye’ye uy-

gulanması kararlaştırılan yaptırımlar şu şekildeydi:
· Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı’na yönelik 

ABD’den tüm ihracat lisansları ve yetkilendir-
meler engellendi.

· ABD’li finans kurumlarının, SSB’ye 12 aylık dö-
nemde 10 milyon dolardan fazla kredi verme-
leri yasaklandı.

· Amerika İthalat-İhracat Bankası’nın SSB’ye ih-
racat yardımı yasaklandı.

· SSB Başkanı İsmail Demir kara listeye alındı, 
Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, SSB Hava Sa-
vunma ve Uzay Dairesi Başkanı Serhat Gençoğ-
lu ve SSB’nin Bölgesel Hava Savunma Sistemleri 
Müdürlüğü Program Yöneticisi Mustafa Alper 
Deniz’in ABD’deki olası varlıkları donduruldu 
ve vize alma hakları sınırlandırıldı.3

Göçmen ve çalışma vizeli kişilerin ülkeye giri-
şine yönelik kısıtlamalar 31 Mart’a kadar uzatıldı. 

3 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/trump-giderayak-
caatsayi-imzaladi-41688757 

Biden yönetimi büyük ihtimalle Trump yönetimi gibi “iç politika odaklı”, dış 
politikayı ziyadesiyle göz ardı eden bir görüntü vermek istemeyecek, bu sebeple 
de dış politikada mümkün olduğunca “etkin bir ABD” imajı vermeye çalışacaktır. 
Ancak öncelik iç politika olacağı için Biden yönetiminin dış politikada bu 
etkinliği tek başına sağlaması şu şartlar altında oldukça zor gözükmektedir.

ABD’deki Son Gelişmeler

M. Samet TOMAKİN
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Kararname’ye göre ABD’ye 2020 sonuna kadar 
“göçmen vizesi” sahibi kişilerin alınmaması ka-
rarlaştırıldı. Dahası sadece “göçmen vizesi” sahibi 
kişiler değil bazı “göçmen olmayan vize” kategori-
sinde olan ancak sahibine çalışma imkânı tanıyan 
vizeler de kararname kapsamına alındı.4

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 
hedef alan bazı yaptırımlar… ABD Hazi-
ne Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 
Maduro’nun kontrolündeki petrol şirketi 
PDVSA’nın Amerikan yaptırımlarını aşmasına yar-
dımcı olmakla suçlanan üç şahıs, altı gemi ve 14 
tüzel kişiliğe mali yaptırımlar getirildi. Yaptırım 
getirilen şahısların özellikle Maduro’ya yakınlığıyla 
bilinen Kolombiyalı iş adamı Alex Saab ile bağlan-
tılı isimler olması dikkat çekiciydi.5

Yemen’de İran destekli Husilerin terör örgütü 
listesine alınması… Karar özellikle insan hakları 
örgütleri ve yardım organizasyonları tarafından sert 
biçimde kınandı, ülkeye acil ulaştırılması gereken 
yardımların yaptırımlardan ötürü ciddi engellerle 
karşılaşacağı ve bu durumun da ülkede zaten hali 
hazırda olan insani krizi daha da derinleştireceği 
değerlendirmeleri yapıldı.

Tayvan’la ilişkilerdeki tüm kısıtlamaların kal-
dırılması… ABD’nin Çin ile daha dengeli ilişkiler 
kurabilmek adına yıllardır kendi kendine uygu-
ladığı kısıtlamaları kaldırması Çin tarafından sert 
tepkiyle karşılandı ve güçlü bir biçimde kınandı. 
Trump’ın bu hamlesinin amacı Biden yönetimini 
dış politikada zora sokmak olarak değerlendirildi.6

Küba’nın yeniden “terörü destekleyen ülkeler” 
listesine alınması… ABD eski Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo konuya ilişkin yaptığı açıklamada Küba’yı 
uluslararası teröre destek vermekle suçladı, Küba 
ise kararı “utanmaz” ve “ikiyüzlü” olarak niteledi 
ve kınadığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere 2015 yı-
lında Obama yönetimi Küba’yı “teröre destek veren 
ülkeler” listesinden çıkarmıştı. Karar, seçim döne-
minde Küba aleyhine alınan kararları iptal edece-
ğini açıklayan Biden yönetimini dış politikada zora 
sokma hamlesi olarak değerlendirildi.7 

4 https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-trumptan-
giderayak-cok-kritik-hamle-31-marta-uzatti-6394599 

5 https://www.dw.com/tr/trumptan-son-dakika-venezuela-
kararlar%C4%B1/a-56281498 

6 h t tp s : / /www.b loombergh t . com/abd-den- t ayvan -
acilimi-2272273 

7 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55627102 
https://www.france24.com/en/americas/20210111-trump-
administration-re-designates-cuba-as-state-sponsor-of-terror 

Körfez krizinin “görüntüde de olsa” çözülme-

si… Her ne kadar uzunca bir süredir özellikle 

Kuveyt’in körfez krizinin çözülmesine yönelik cid-

di diplomatik girişimleri olsa da beklenmedik ge-

lişmelerden bir diğeri, krizin çözülmesinde Trump 

yönetiminin özel bir çaba göstermesi ve arabulu-

culuk faaliyetlerinde bulunması oldu. Hatırlanaca-

ğı üzere 2017 yılında Trump ilk yurtdışı gezisinde 

Suudi Arabistan’a ziyarette bulunmuş ve körfez 

ülkeleri liderleriyle görüşmüş, hemen sonra Suu-

di Arabistan öncülüğündeki körfez ülkeleri Katar’a 

abluka kararı almış, o dönem bu kararın arkasın-

da diğer körfez ülkelerinin aksine Katar’ın ABD ile 

yüksek bedelli askerî antlaşmalar yapmaması oldu-

ğu değerlendirmeleri yapılmıştı. 

ABD’nin Trump’ın damadı Jared Kushner va-

sıtasıyla yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri ve 

Kuveyt’in yoğun diplomasisi neticesinde Suu-

di Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve 

Bahreyn’in Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini 

dondurması ve hava sahalarını Doha’ya kapatmala-

rıyla başlayan Körfez krizi ve Katar’a yönelik abluka 

3,5 yıl sonra sonlandırılmış oldu. Trump yönetimi-

nin bu hamlesinin nedenlerine ilişkin çokça değer-

lendirme yapılmış olsa da hamlenin asıl amacının 

körfezde birliğin sağlanarak İran’a karşı daha güçlü 

bir pakt ihdas edilmesi olduğu değerlendirmele-

rinde bulunuldu. Suudi Arabistan veliaht prensi 

Muhammed Bin Selman’ın da KİK açılışında yap-

tığı konuşmada İran’a işaret etmesinin de bu tezi 

doğruladığı iddia edildi. Ancak Katar’ın İran’a karşı 

politika değiştireceğine ve diğer körfez ülkeleri gibi 

İran karşıtı bir politika tercih edileceğine dair her-

hangi bir emarenin bulunmayışı bir diğer önemli 

noktaydı.8 Dolayısıyla Trump yönetiminin “gidera-

yak” yaptığı bu hamlenin nedeni tam anlaşılamadı.

Trump taraftarlarının kongre binası baskını… 

6 Ocak 2020 günü Trump’ın Washington DC mi-

tingi sonrası Trump’ın seçimlerde hile olduğu ve 

taraftarlarına direnme çağrısı sonrası9 destekçileri 

oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 

4’ü sivil 1’i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kay-

bederken çok sayıda kişi de yaralandı. ABD kongre 

binası 1812 İngiliz işgalinden sonra ilk kez baskına 

8 https://www.milliyet.com.tr/dunya/korfez-krizi-bit-
ti-6398677 

9 https://www.cnnturk.com/dunya/abdde-tarihe-gececek-
gun-6-ocak-baskini-iste-anbean-kongre-baskininda-
yasananlar?page=3 
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uğramış oldu. 10 Hem Demokratlar hem de Cum-

huriyetçiler, yaptıkları açıklamalarla yaşananlardan 

dolayı Trump’ı sorumlu tuttu, baskın “darbe giri-

şimi” olarak nitelendirildi ve eski Başkan Donald 

Trump, hakkında ikinci kez başkanlıktan azil sü-

reci başlatılan ilk ABD başkanı oldu. Tasarı, 197’ye 

karşı 232 oyla kabul edildi, 10 Cumhuriyetçi vekil 

de Trump’ın azledilmesi yönünde oy kullandı. Her 

ne kadar görevi 20 Ocak 2020’de Joe Biden’a dev-

rettiği için azil sürecinin herhangi bir sonucu ol-

mayacak olsa da yargılama sürecinin Trump’ın bir 

sonraki seçimlerde yeniden aday olmasının engel-

lenmek üzere kullanılabileceği değerlendirmeleri 

yapıldı.11 Baskın süreci ve sonrasında yaşananlar 

ABD’de toplumsal kutuplaşmanın ne boyutlara 

ulaştığı hakkında fikir verir nitelikteydi.

Biden’ın İmzaladığı Kararnameler

20 Ocak’ta başkanlık görevini devralan ABD’nin 

46. Başkanı Biden ise göreve hızlı başladı ve daha 

ilk gününde virüs önlemlerinden iklim değişikli-

ğine kadar bir dizi kararnameye imza attı. Başkan 

Biden’ın imzaladığı kararnamelerin bazıları şunlar-

dı:

1- Tüm federal bina çalışanlarına maske takma 

ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu getirildi

2- Dünya Sağlık Örgütü’ne yeniden katılma 

talimatı verildi. Bilindiği gibi eski Başkan Donald 

Trump, ABD’yi geçen yıl pandemiyle mücadelede 

yetersiz kaldığı ve Çin’in baskılarına boyun eğdi-

ği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütü’nden resmen 

çıkarmıştı.

3- Paris İklim Antlaşması’na yeniden katılma 

kararnamesi imzalandı. Böylece Biden seçim kam-

panyası vaatlerinden bir diğerini de yerine getirmiş 

oldu.

4- Biden’ın ilk gününde imzaladığı kararname-

lerden bir diğeri de “Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı 

Koruma Alanı”nda petrol ve doğalgaz arama faa-

liyetleri için verilen iznin geçici olarak durdurul-

masına ilişkin karardı. Kararnameye göre Trump 

yönetimi tarafından ciddi tartışmalara neden olan 

“Keystone XL” şirketine verilen izin iptal edildi, 

10 https://www.aa.com.tr/tr/abd-baskanlik-secimleri-2020/
abd-kongresi-1814ten-bu-yana-ilk-kez-isgale-tanik-
oluyor/2101022 

11 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55568564 bbc.
com/turkce/haberler-dunya-55647529 

ayrıca askıya alınan araç yakıt tüketim ve emisyon 

standartları yeniden yürürlüğe kondu.

5- Trump yönetiminin ilk eylemlerinden biri 

olan Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasak-

larının kaldırılması da Biden’ın bir diğer önem-

li hamlesi oldu. Hatırlanacağı üzere 2017 yılının 

başında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının 

(İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Suriye, Yemen 

ve bazı Venezüellalı üst düzey yöneticiler) ABD’ye 

girişi Trump tarafından yasaklanmış, kararın mah-

kemeye taşınmasının ardından kararın daha hafif 

bir versiyonu Anayasa Mahkemesi tarafından onay-

lanmıştı.

6- Trump’ın 2018 yılının Şubat ayında ABD’nin 

güney sınırına duvar örebilmek amacıyla Savunma 

Bakanlığı bütçesinden milyarlarca dolarlık kaynak 

yaratılmasına izin veren ‘‘ulusal acil durum’’ ilanı 

kaldırıldı ve duvar inşaatı askıya alındı. Ayrıca Bi-

den hem bu konuda verilen ihaleleri inceleyeceğini 

hem de duvarın parasının nereye yönlendirilebile-

ceğini değerlendireceğini açıkladı.

7- Küçük yaşta aileleriyle birlikte kaçak olarak 

Amerika’ya gelenleri koruyan “DACA” adlı prog-

ramın korunması talimatı verildi. Bilindiği gibi 

program sayesinde 2012’den bu yana çocuk yaşta 

ABD’ye gelen binlerce kişinin sınır dışı edilmesi-

nin önüne geçilmiş, eski Başkan Trump da 2017’de 

DACA programının sonlandırılması talimatını ver-

miş, ancak Anayasa Mahkemesi talimatı iptal etmiş 

ve programın sürdürülmesi kararını almıştı.

8- Trump’ın ülkede bulunan 11 milyon kişinin 

sınır dışı edilmesini bir öncelik haline getiren ka-

rarnamesi de Biden’ın iptal ettiği kararnamelerden 

biri oldu. 

9- Trump’ın yasa dışı göçmenlerin 10 yılda bir 

yapılan nüfus sayımına dâhil edilmemesi planı da 

Biden’ın iptal ettiği bir diğer kararnameydi.12

10- Donald Trump’ın göreve başladıktan yakla-

şık 1 hafta sonra imzaladığı kararname ile başlattığı 

bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının 

kaldırılması da Biden’ın ilk gün icraatlarındandı. 13 

12 ABD’de nüfus sayımı eyaletlerin Kongre’deki koltuk sayısını 
ve federal kaynakların dağılımını belirliyor.

13 https://www.amerikaninsesi.com/a/baskan-biden-bir-dizi-
kararname-yayinladi/5745470.html http://www.gazetevatan.
com/abd-baskani-biden-hizli-basladi-surpriz-rusya-karari-
1368472-dunya/ https://www.bloomberght.com/biden-
dan-gorevinin-ilk-gununde-trump-yonetiminin-kararlarini-
tersine-ceviren-17-kararname-2272972 
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Toplumsal İş Birliği Vurgusu ve Etkin ABD İmajı

Her ne kadar göreve henüz başlamış olsa da 
göze çarpan önemli unsurlardan biri Biden’ın göre-
ve hızlı başlangıcı ve seçim vaatlerinden bazılarını 
daha ilk günden gerçekleştirmiş olmasıdır. Göreve 
başladığı daha ilk günde Biden’ın imzaladığı 17 ka-
rarnameyle, Trump’ın hayli tepki çeken göçmen-
lere ilişkin yasak ve uygulamalarından iklim deği-
şikliği meselesine kadar birçok konuda imzaladığı 
kararnameleri iptal etmesi olumlu bir görüntü ver-
miştir. Bununla birlikte Biden kendi web sitesinde 
geçiş dönemi hedeflerini şu şekilde ifade etmiştir:
1- Covid-19 ile mücadele
2- İklim değişiklikleriyle mü-

cadele
3- Ekonomik sorunlarla müca-

dele
4- Irksal adaletin sağlanması 

ve ırkçılıkla mücadele.

Görüldüğü gibi tüm bu va-
atler doğrudan yahut dolaylı 
iç politikaya yönelik vaatler-
dir. Kaldı ki Biden seçim kam-
panyası sürecinde de defalarca 
toplumsal kutuplaşmaya vurgu 
yapmış ve toplumsal birliği ye-
niden tesis etmenin yani iç po-
litikanın önceliklerinden oldu-
ğunu ifade etmiş, bu bağlamda 
gelir dağılımı eşitsizliğine ve 
ırkçılık meselesine ayrı bir pa-
rantez açmıştı. Dolayısıyla tüm 
bunlar ışığında Biden’ın önceli-
ğinin dış politikadan ziyade iç 
politika olacağı değerlendirme-
sinde bulunulabilir. 

Hatırlanacağı üzere salgın sürecinin kötü yöne-
tilmesi, özellikle pandemiyle birlikte hayli derin-
leşen ekonomik problemler ve ırkçılıkla yeterince 
mücadele edilmemesi de Trump’ın son döneminde 
en çok eleştirildiği konulardan bazılarıydı. Buradan 
hareketle ABD’nin yeni başkanının öncelikli hede-
finin toplumsal kutuplaşmanın mümkün olduğun-
ca azaltılması olacağını öngörmek ve bu bağlamda 
öncelikli hedeflerin Covid-19 süreciyle birlikte ge-
len ekonomi ve sağlık alanları başta olmak üzere 
olumsuzlukların azaltılması ve ırkçılıkla mücadele 

olacağı söylenebilir. Bu sebeple Biden yönetiminin 

dış politikada kayda değer değişimler yapmasının 

ilk etapta gerçekleşmeyeceği, zaman alacağı da ön-

görülebilir. 

Ancak Biden yönetimi büyük ihtimalle Trump 

yönetimi gibi “iç politika odaklı”, dış politikayı zi-

yadesiyle göz ardı eden bir görüntü vermek isteme-

yecek, bu sebeple de dış politikada mümkün oldu-

ğunca “etkin bir ABD” imajı vermeye çalışacaktır. 

Ancak öncelik iç politika olacağı için Biden yöne-

timinin dış politikada bu etkinliği tek başına sağla-

ması şu şartlar altında oldukça zor gözükmektedir. 

Bu sebeple Washington’un önümüzdeki dönemde 

bu amaca yönelik transatlantik 

ittifakı başta olmak üzere itti-

fakları ve NATO başta olmak 

üzere uluslararası örgütleri ola-

bildiğince etkin kullanmaya ça-

lışacağı öngörüsünde bulunula-

bilir. Kaldı ki gelişmeler de bu 

tezi doğrular niteliktedir. Zira 

seçim kampanyası sürecinde de 

Avrupa ile ilişkileri çok önem-

sediği ve güçlü bir ilişki kuraca-

ğı vaadinde bulunan Biden gö-

reve geldikten hemen sonra işe 

koyulmuş ve Avrupalı liderlerle 

bir dizi görüşme gerçekleştir-

miş, bu görüşmeler neticesinde 

AB ile ABD arasında büyük bir 

zirve yapılması kararlaştırılmış-

tır. Her ne kadar bu zirvenin ne 

zaman olacağı şu an için net ol-

masa da zirvenin NATO zirve-

sinden hemen sonra yapılacağı 

iddia edilmektedir.14 

Dolayısıyla gerek İran ile ilişkilerde, gerek 

ABD’nin Rusya ve Çin politikalarında “oyun de-

ğiştirici” nitelikte değişimlerin gerek Avrupa gerek 

diğer müttefiklerle ilişkilerde belirli bir aşama kay-

dedildikten sonra gerçekleşmesi ihtimali yüksektir, 

bu sebeple kısa dönemde dış politikaya yönelik 

özellikle önemli meselelerde belirgin değişimler 

beklemek çok da gerçekçi bir beklenti olmayacak-

tır.

14 https://www.setav.org/biden-doneminin-dis-politika-
basliklari/

Hem Demokratlar hem 
de Cumhuriyetçiler, 

yaptıkları açıklamalarla 
yaşananlardan dolayı 
Trump’ı sorumlu tuttu, 
baskın “darbe girişimi” 
olarak nitelendirildi ve 

eski Başkan Donald 
Trump, hakkında ikinci 
kez başkanlıktan azil 
süreci başlatılan ilk 
ABD başkanı oldu. 

Tasarı, 197’ye karşı 232 
oyla kabul edildi, 10 

Cumhuriyetçi vekil de 
Trump’ın azledilmesi 
yönünde oy kullandı.
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21. yüzyılın ilk çeyre-
ğini neredeyse geride 
bırakırken, kapitalist/
neoliberal dünya dü-
zeni yeni bir ambalaj-
la insanlığın karşısına 
çıkmaya hazırlanıyor. 
Hatta (hazırlanmak ne 
demek) çıktı bile diye-
biliriz. Liberal demok-
rasiyi tarihin son noktası olarak tanımlayanlar, 
aslında, şirketlerin egemenliğinde şekillenen 21. 
yüzyıl için ipucu vermişlerdi. Onlar liberal de-
mokrasinin zaferini ilan ederken bir yandan Batı 
dışı toplumların dünyaya söyleyebilecek sözleri ol-
madığını (zımnen) dile getiriyor; diğer yandan ise 
kapitalist/neoliberal değerler sisteminin ulviliğine 
dair farkındalık oluşturmak istiyorlardı. Bu konu-
da başarılı oldukları söylenebilir…

20. yüzyılı, özellikle de İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında, demokrasi ve insan hakları klişeleriyle 
oyalanarak geçiren toplumlar, 21. yüzyılın şirket-
lerin egemenliğinde şekillendiğini ve şirketokra-
sinin tarih sahnesine (güçlü bir şekilde) çıktığını 
görmenin hayal kırıklığını yaşıyorlar mıdır acaba? 
Pek sayılmaz… Küreselleşme realitesi tarafından 
esir alınan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
uluslar, hızla yeni dünya düzenine ayak uydurma-
ya çalışıyor… Özellikle de istikballerini bu düze-
nin sorunsuz işleyişinde görenlerin keyfine diye-
cek yok… Onlar kârlarını maksimize etmek için 
mustazafların nasıl daha profesyonelce sömürüle-
ceğini dair uzman (bilimsel de diyebiliriz) yardımı 
almakla meşguller… 

Müesses Nizam ve 
Sıkıntılar

İdeolojik rehber-
leri olan Amerikan 
müesses nizamının 
(WASP),başkan de-
ğişimi münasebetiyle 
dünyaya verdiği mesa-
jı iyi anlamış olmalılar 
ki, şirket egemenliğini 

takdir ve tebcil eden bir yaklaşımın ikamesi için 
azami gayret sarf ediyorlar. İkame etmeyi planla-
dıkları bu yaklaşım, konfor alanına halel gelme-
mesi koşuluyla hangi değer sisteminin/paradigma-
nın egemenliğinde yaşadığını sorun etmeyecek bir 
toplumsallık inşa etmeyi de içeriyor. Siyasal, bü-
rokratik ve entelektüel alanlarda paranın belirle-
yici ve tayin edici olduğuna dair vaazlarıyla maruf 
olanların çoğalmasını bu bağlamda değerlendir-
mek mümkün… 

Kamuoyunu ziyadesiyle etkileme kapasitesine 
sahip olması bakımından ayrıcalıklı konuma sa-
hip olan siyasal alanın, insanı “homo economicus” 
katında sabitleyen perspektif tarafından etki altına 
alınabiliyor olması (herhâlde) Türkiye’nin en bü-
yük talihsizliklerinden biri… Fakat şaşırmıyoruz! 
Çünkü yaklaşık yetmiş yıldır (NATO aracılığıyla) 
Amerikan müesses nizamının rehberliğinde şekil-
lenen akademik/siyasi/iktisadi havzalar aracılığıy-
la halkımız bir yandan sindirilirken diğer yandan 
azdırıldı… Kapitalin kutsallığına, belirleyiciliğine 
iman eden sağ ve sol ideolojilerin tasallutu altın-
da kalmanın sancılarını daha uzun yıllar çekeceğiz 
gibi görünüyor. “Karnı tok köle” olmayı özgür-
lüğün acı dolu ve riskli doğasına tercih etmenin 

Siyaset gibi oldukça soylu bir iştigal alanı, kapitalizmin “tüketimin asaleti” anlayışına 
teslim olmamalı ve bu anlayışı yerle bir edecek adımları atma cesaretini gösterebilmelidir. 
Akli ve ahlaki olgunluk çabası üzerine kurulu yönüyle siyaset, maruf olanı egemen 
kılmak, fahşa ve münkeri mağlup etmek, fısk ve fücurun, tuğyan ve nifakın yerine adalet 
ve merhameti, kıst ve isarı, ilim ve hikmeti ikame etmek azmiyle hareket etmelidir.

Kamil ERGENÇ

Şirketokrasi Çağında 
Yeni Bir Dil İhtiyacı
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daha efdal olduğunu öğütleyenler, köşe başlarını 
tutmuş vaziyette.

Vaktiyle “kızıl kâfirin” gadrine uğramaktan en-
dişe ettiği için “kapitalist kâfirin” gölgesine sığın-
mayı tercih ederek Protestan burjuva uygarlığının 
nüfuz alanına bütünüyle dahil olan Türkiye’de şir-
ket egemenliğine dayalı toplumsal/siyasal sistemin 
inşası, kendisini sağ/muhafazakâr cenahta konum-
landıranlar aracılığıyla tahkim edildi. İlham aldığı 
aydınlanma paradigmasının seküler/profan/laik /
bilimci(scientist) karakterini, Fransız kültür kod-
larından tevarüs eden ve böylece içine doğduğu 
kültürü, geleneği ve bunları da şekillendiren dini 
ilkel/arkaik/primitif/tarihsel olarak kodlayan Sol 
ise, sağ/muhafazakâr çizginin bu ülkede her daim 
egemen olmasını sağlayacak söylemin ve eylemin 
mümessili oldu. 

Katolik geleneği mağlup ederek hem Latince-
nin emperyalizminden hem Katolik ümmetçili-
ğinden hem de bilgi ve yorum tekeline sahip Hı-
ristiyan ulemadan kurtularak “tanrı buyruğunun 
değil bilimin egemen olduğu sınırları belli toprak 
parçası” üzerinde “millî” devletini kuran Protes-
tan burjuva uygarlığından ilham alan milliyetçilik 
ise, güzel ülkemizin Amerikancı çizgiye daha da 
yakınlaşmasını sağladı. Bunu yaparken de anti-
emperyalist olduğu yalanını söyledi. Oysa hiçbir 
milliyetçiliğin anti-emperyalist olması mümkün 
değildir. Çünkü milliyetçilik özü itibariyle Protes-
tan burjuva uygarlığından ilham alır ve bu uygar-
lık, tarihen de sabit olduğu üzere, emperyalizme 
meşruiyet kazandırır. Demek ki tüm bileşenleriyle 
sağ, sol ve milliyetçi fraksiyonlar aynı memeden 
süt emen kardeşlerdir. Türkiye için en sahih çizgi 
olan İslâmcılık ise, geçmişte bu fraksiyonlardan te-
berri ederek zihinsel ve eylemsel berraklığa kavuş-
muş olsa da şimdilerde “reel politika”, “konjonktü-
rel zaruretler”, “ulusal çıkarlar” gibi yaklaşımların 
etkisi altında kalmanın sonucu olarak ciddi bir 
kan kaybı yaşamakta ve yarının Türkiye’sinin Pro-
testan kültür kodlarına daha fazla teslim olmasına, 
istemeyerek de olsa, katkı sunmaktadır.

İdealler ve Çelişkiler

İnsanın yetkinliğini tabiatla arasına koyduğu 
mesafenin büyüklüğüne bakarak ölçen modern 
uygarlık, materyalist yaklaşımı kutsar. Tabiat üze-
rinde egemenlik tesis etmenin yolu da buradan ge-
çer zaten. Bu egemenlik, ilerleme-büyüme-gelişme 
putlarının himmetine sığınılarak meşrulaştırılır. 
Toplumların/ülkelerin gelişmişliğinin seviyesi tes-

pit edileceği zaman, onların tabiat üzerinde kur-
dukları egemenliğin şiddetine bakılır. Bu şiddet 
zamanla insanı hem kalben hem de zihnen has-
ta edecektir/etmektedir… Çünkü insan, hayatını 
sürdürebilmesi için tabiata bağımlıdır. Demek ki, 
tabiat üzerinde kurulan tahakküm bizi doğrudan 
ilgilendiriyor. Havanın, suyun, toprağın temizli-
ği, tabiatın dengesinin korunması esas itibariyle 
kendimizi ve neslimizi korumakla aynı anlama 
geliyor. Fakat burjuva Protestan uygarlığının epis-
temolojik hegemonyasının etkisi altında kalan 
bir kültür ikliminin içine doğduğumuz için, her 
ne kadar kendimizi İslâm’a nispet ediyor olsak ta, 
bu kültürün seküler/profan/ladini ve materyalist 
perspektifinden kurtulamıyoruz. Ya da kurtulmak 
istemiyoruz! Hatta insanın-insana ve evrene/tabi-
ata hâkim olma çabasını kutsuyor; tebcil, tasdik 
ve tebrik ediyoruz. Türkiye özelinde “sağ”ın ve 
“sol”un tüm fraksiyonları sözünü ettiğim bu ma-
teryalist perspektifin kamusal alanda meşruiyet 
kazanması için çabaladı/çabalıyor. 

Kendisini solda konumlandıranlar, dinin ilkel/
arkaik toplumların vehimlerinin ürünü olduğunu 
iddia ederek çabalarına meşruiyet kazandırmaya 
çalıştı. Sağdakiler ise dinin (İslâm’ın) doğasının 
materyalistçe bir hayat tasavvurunu olumladığını 
zannetti. Kamu bilincini de bu yaklaşımlarına göre 
şekillendirdiler. Böylece siyasal tercihte bulunaca-
ğımız zaman materyale en fazla yatırım yapacak 
olanı aradı gözlerimiz. Çantalarında yol, köprü, 
baraj, silah, havalimanı, fabrika gibi “ayartıcı” pro-
jelerle karşımıza çıkan politik figürlere kolaylıkla 
tav olduk. Reylerimizi aldılar ve projelerini ger-
çekleştirdiler… Evleri balkonsuz yapan mimarları 
alınlarından öpen şairin gölgesinde büyüdüklerini 
iddia edenler “Müslüman aklın” ürünü bir mahalle 
bile inşa edemediler… Yağmurdan sonra sokakla-
rın ortadan kalkmadığı şehirden öc almak gerekti-
ğini söyleyen şairin yazılarıyla büyüyenler, toprak 
kokusuna hasret kaldığımız “genizlerimizi asfalt 
kokularının yaktığı” şehirler inşa ettiler.

Her proje bizi biraz daha tabiattan (aslında 
kendimizden) kopardı, doğayı tahrip etti, insani 
yanımızı çürüttü, Allah (c.c)’tan uzaklaştırdı ve 
nihayetinde ruhsuz “syborg” lara dönüştürdü. En 
insani yanımız olan irade, elimizin altından kayıp 
gitti… Artık oldukça kolay bir şekilde sevk ve ida-
re edilen, manipülasyona açık, kontrol ve denetim 
mahkûmu “kalabalıklara” dönüştük. Yaklaşık iki 
asırdır Batıyı mağlup etmek için Batılılaşma yolu-
nu seçen Doğu toplumları, materyalist perspekti-
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fin insanlığı felakete götüren doğasını henüz fark 
edememiş olacaklar ki, yollarına tam gaz devam 
ediyorlar. Teknik bilgiye olan hayranlıkları sebe-
biyle sayılabilir ve ölçülebilir yatırımlar yapmayı, 
uzun erimli niteliksel çabalara tercih ediyorlar. 
Türkiye özelinde, Tanzimat’tan bu yana, teknik 
bilgi ve kadrolar taltif ve terviç edilirken, medrese/
ulema tahkir ve tezyif edildi. Nitekim mebzul mik-
tarda mühendis yetiştirildi ve fakat zamanını müd-
rik mütefekkir/âlim/entelektüel kısırlığı yaşandı ve 
yaşanmaya devam ediyor. Bu yüzden Türkiye siya-
seti mühendislerin/iktisatçıların eline kaldı. 

Gelinen nokta itibarıyla ister sağ/muhafazakâr 
isterse sol/Kemalist olsun herkes materyalizmin 
ulviliğine ikna olmuş durumda. Anlaşamadıkları 
tek nokta süreci kimin yöneteceği… Oysaki top-
lumların/ülkelerin kalitesi, materyale yaptıkları 
yatırımla değil adalete, bilgiye, insana ve tabiata 
verdikleri değerle ölçülür. Ki bunların hepsi ahlaki 
bir muhtevaya sahiptir. Hele ki bu toplum ken-
disini İslâm’a nispet ediyorsa o zaman mükerrem 
İslâm’ın ahlaki ilke ve prensiplerinin ne düzeyde 
temsil edildiğine bakılır. 

Türkiye, maddi gelişim seyri bakımından ol-
dukça hızlı yol alırken, niteliksel alana ilişkin 
olarak her geçen gün kan kaybediyor. Parayla 
kıymetlendirilemeyecek değerlerimizden taviz 
vererek, alınıp satılabilen nesnelere sahip oluyo-
ruz. Görkemli adliye binalarımız adaleti, ihtişamlı 
camilerimiz ahlakı, gösterişli okullarımız nitelikli 
bilgiyi, devasa kültür merkezlerimiz ilmi ve irfa-
nı temsil etmekten her geçen gün uzaklaşıyor. Bu 
yüzden olsa gerek yolların güzelliği, havalimanla-
rının konforu, silahlarımızın menzili, camilerimi-
zin ihtişamı gibi materyalistçe duygularla teselli 
buluyoruz. Varoluşunu sahip olduğu materyaller 
üzerinden kıymetlendiren bir yaklaşıma gönüllü 
olarak teslim olmuş durumdayız. Hem de miras 
olarak ilim ve ahlak bırakan bir Peygamber’in (s.) 
ümmeti olmamıza rağmen. O aziz peygamberin 
takipçileri, materyalist Roma ve Sasani medeniyet-
lerini mübarek İslâm’ın şahsiyet, adalet ve ihsan 
manifestosuna koşulsuz teslim oldukları için mağ-
lup edebildiler. 

Kendisini medeniyetsiz olarak aşağılayan Sa-
sani Kralına, itikadından aldığı güvenle “dileyeni 
kula kul olmaktan kurtarıp Allah (c.c)’a kul ol-
maya ikna etmek için geldik.” diyen baldırı çıplak 
Müslümanlar bizim için artık mitolojik bir hikâye 
gibi… Referanslarımız değiştiği için, hasırda yatan 
peygambere(s.) değil saraylarda mukim sultanla-
ra hayranız. Onların eserleriyle gurur duyuyoruz. 

Vahyin terbiye ettiği şahsiyetleri değil filozofinin 
spekülatif ikliminde şaşkın şaşkın dolaşanları ör-
nek almaya başladık. Bilginin güç olduğuna artık 
biz de inanıyoruz… Saygı duyulan, hürmet edi-
len, güvenilen olmak yerine “caydırıcı güç” olmayı 
yeğlemişiz. Çünkü aldığımız modern eğitim say-
gınlığın “güç”le mümkün olduğunu öğretti bize ve 
biz de ikna olduk… İsmet Özel 1976’da yazdığı 
Üç Mesele kitabını şu soruyla bitirmişti: “Güçlü 
bir topluma ulaşıp onun Müslümanlaşmasına mı; 
Müslüman bir topluma ulaşıp onun güçlendiril-
mesine mi çalışacağız”.1 Türkiye Müslümanları bu 
soruya hâlâ bir cevap “veremedi”. Aslında yakinen 
şahit olduğumuz “muhafazakâr materyalizme” 
bakılırsa bir cevap verildiğini söyleyebiliriz. Fa-
kat bu cevap ne insanlığın ne de Müslümanların 
hayrına… Merhum Pakdil insanı Tanrı düşünce-
sinden alıkoyan her engeli “cin” diye tanımlıyor-
du. Örneğin banka ve otomobil birer cindir ona 
göre. Şöyle der; “tüm otomobiller boşlukta çekilen 
cin mezarlarını andırıyordu. Otomobiller sokakla-
rı dolduran bir puttu. Küçük kentsoylular tapın-
ma gereksinimlerini böyle gideriyordu. Kirlenen 
putlarını evlerinin önünde yıkıyorlardı. Tapınma 
törenlerine küçük bir hazırlıktı bu edimleri.”2 Ben-
zer yaklaşımı Başkaya’da da görmek mümkündür. 
O da arabanın kenti çölleştirdiğini, sosyal yaşamı 
fakirleştirdiğini ve insani yabancılaşmayı derinleş-
tirdiğini söylecektir.3 

Ekonomik Argümanların Öne Çıkışı

Siyaset yapıcılar tarafından ekonomik argü-
manların ön planda olduğu değerlendirmeler top-
lum olarak kapitalizmi içselleştirdiğimizin işareti 
olarak okunabilir. İnsanı ekonomik bir varlık diye 
tanımlayan, ondaki sahip olma ve tüketme hırsı-
nın serbest kalması durumunda meydana gelecek 
rekabetten refahın doğacağını iddia eden Adam 
Smith’çi anlayışın siyasal arenada (yerli ve millî 
bir gömlek giydirilerek) terviç edilmesi, 21. yüzyı-
lın egemen ideolojisi olmaya aday şirketokrasinin 
Türkiye toplumu tarafından kanıksanması amacı-
na matuf sistematik bir adımdır. Hobbes’tan mül-
hem “insanı insanın kurdu” diye gören bu anlayışa 
göre her bir insan tekinin nefsinin kışkırtılması ve 
bu münasebetle hem tüketim hem de üretimde bir 

1 İsmet Özel, Üç Mesele, Şule Yayınları, İstanbul, 2006.

2 Nuri Pakdil, Biat II, Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara, 
2014.

3 Fikret Başkaya, Bir Başka Uygarlık İçin Manifesto, Yordam 
Kitap, İstanbul, 2016.
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yarışın meydana gelmesinin sağlanması gerekmek-
tedir. 

Nitekim kapitalizm de gerek yeni tüketim alış-
kanlıkları oluşturmak, gerekse moda aracılığıyla, 
her yeniyi bir sonraki günün eskisi hâline getir-
mek suretiyle insanda sürekli bir tüketim alışkan-
lığı oluşturarak çarkını döndürmeye çalışmaktadır. 
Bu süreç, eşrefi mahlûkat olan insanı kışkırtılmış 
nefsinin kölesi haline getirerek, aşağının bayağısı 
bir konuma razı etmeye çalışmaktadır. Tüketimi 
bir asalet nişanesi olarak takdim eden kapitalizm, 
tamahkârlığı muteber bir haslet hâline getirmekte-
dir. Popüler kültür vasıtasıyla insana “ait olacağı” 
sanal bir dünya sunulmakta ve nihayetinde yapay 
mutluluklar ile insanın varo-
luşsal sorunlarının çözüleceği 
yanılgısı oluşturulmaktadır.

Tüketimin sadece mal/
eşya/meta ile sınırlı kalmayıp 
insanın bizzat kendisinin de 
tüketim nesnesi haline ge/tiri/
lmesi ise durumun vahametini 
göstermektedir. Mahlûkatın en 
şereflisi olan insan, kapitalist/
neoliberal telakkide reklam 
malzemesi olarak kullanılabil-
mekte ve hem yeni ihtiyaçların 
tanıtılması hem de tüketimin 
kışkırtılması sürecinde hem-
cinsine karşı kullanılmakta-
dır. Her yaştan (bebek, çocuk, 
genç, yetişkin, yaşlı) insanın 
mal/eşya/meta tanıtım nesnesi 
haline ge/tiri/lmesi, kapitalist/
neoliberal değerler sisteminin 
pespayeliğini göstermesi bakı-
mından dikkat çekicidir. Wil-
liam Shakespeare’inin Atinalı 
Timon adlı eserinde altın için 
kullandığı şu ifadeler sanki bugünü anlatmakta-
dır: “Altın: karayı ak, çirkini güzel, yanlışı doğru, 
soysuzu soylu, yaşlıyı genç, korkağı yiğit etmeye 
yeter… Altınla rahipleriniz, kullarınız elinizden 
alınabilir. Sapasağlam insanlar ölüm döşeğine se-
rilebilir. Bu sarı köle dinleri yıkar da yapar da… 
Cehennemliği cennetlik eder… İğrenç cüzzamlı-
ları sevdirir insanlara; hırsızları başköşeye oturtup 
şanlar, şerefler alkışlarla senatörler arasına sokar. 
Yıpranmış dullara koca bulduran budur; hastaları 
tiksindiren kadına gül kokuları sürer; nisan gü-
neşleri bitirir bu! Haydi, git adı batası çamur! Seni 
bütün insanlığın ortak orospusu seni… Altın hep 

genç, dinç kalan, sevilen, üstüne titrenen, en uz-
laşmaz şeyleri birleştirip öpüştüren gözle görünür 
tanrı. Sen ey her dilde konuşup her derdini anla-
tan. Sen ey yüreklerin mihenk taşı.”4

İnsanın reklam malzemesi olarak kullanılması 
karşısında çığlık atmak ve insanı içine düştüğü bu 
şahsiyetsizleştirilme buhranından kurtarmak için 
kavga vermek başta aydın/entelektüel/alimler ol-
mak üzere (hassaten de) toplumu etkileme kapa-
sitesi oldukça yüksek olan siyasetin en önemli gö-
revi olmalıdır. Şirketokrasi düzeni (merhum Nuri 
Pakdil’in kavramsallaştırmasıyla) firavunisttir. Bu 
düzen gücünü hevayı kışkırtarak, arzuyu kamçıla-
yarak, nefsi azdırarak tahkim etmektedir. Siyasetin 

bu gibi konulara kafa yorması 
gerekirken, zaten insanı kişi-
liksizleştiren bu sistemi daha 
da pekiştirecek, onun gücüne 
güç katacak/semirtecek reto-
riklerle meydanlara çıkması 
kabul edilebilir değildir. 

Siyaset gibi oldukça soylu 
bir iştigal alanı, kapitalizmin 
“tüketimin asaleti” anlayışına 
teslim olmamalı ve bu anlayışı 
yerle bir edecek adımları atma 
cesaretini gösterebilmelidir. 
Akli ve ahlaki olgunluk çabası 
üzerine kurulu yönüyle siya-
set, maruf olanı egemen kıl-
mak, fahşa ve münkeri mağlup 
etmek, fısk ve fücurun, tuğ-
yan ve nifakın yerine adalet ve 
merhameti, kıst ve isarı, ilim ve 
hikmeti ikame etmek azmiyle 
hareket etmelidir. Siyasal so-
rumluluk üstlenenler ve üst-
lenmeye aday olanlar, insanı 

ekonomik bir varlık (homo economicus) değil, 
yeryüzünün en mükerrem varlığı olarak tanı(mla)
mak ve bu varlığın akıl, kalp ve zevk selametini 
batılın tecavüz girişimlerine karşı koruyacak soylu 
bir mücadelenin mümessili olmakla mükelleftirler. 
Bu mükellefiyeti kâmil manada yerine getirebilme-
nin yolu mutlak hakikatin kaynağı olan mübarek 
Kur’an’a ve insanlık ailesinin yegâne hidayet reh-
beri olan son Elçi (s.)’ye tabi olmaktan geçiyor. De-
mek ki siyaset, şeriatın sınırlarını gözettiği ölçüde 
muteber…

4 William Shakespare, Atinalı Timon, çev. Sabahattin Eyüboğlu, 
Türkşye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.

Her proje bizi biraz 
daha tabiattan (aslında 
kendimizden) kopardı, 

doğayı tahrip etti, insani 
yanımızı çürüttü, Allah 
(c.c)’tan uzaklaştırdı 
ve nihayetinde ruhsuz 

‘syborg’lara dönüştürdü. 
En insani yanımız 

olan irade, elimizin 
altından kayıp gitti… 
Artık oldukça kolay bir 
şekilde sevk ve idare 
edilen, manipülasyona 

açık, kontrol ve denetim 
mahkûmu ‘kalabalıklara’ 

dönüştük.
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İ nsanlık büyük devrim-
ler geçirmiştir. Bu büyük 

devrimler; Tarım devrimi, 
sanayi devrimi ve dijital 
devrimdir. Sonuncusu, 
toplumsal dönüşümleri 
sağlaması itibarıyla diğer 
iki devrimden çok daha 
etkili oldu ve daha da 
olacak görünüyor. İçin-
de yaşadığımız bu çağa; 
internetle ilişkili olarak “enformatik, dijital, en-
düstri 4.0, siber, new age, bilişim” çağı gibi birçok 
isimler verilmektedir. 

Mikroçipin ve internetin gelişimiyle, insanla-
rın sürekli bilgi aktarımı dolayısıyla kendi duygu 
ve düşüncelerini sanal dünyaya aktarmaları mey-
dana gelmiştir. İnternet akışları üzerinden insan-
ların bizzat kendilerini kendi elleriyle gözetime 
ve denetlemeye açık hale getirmesi durumu mey-
dana gelmiştir. Bentham’ın kavramsallaştırdığı 
Foucault’nun ise kendi felsefi kuramı içinde ku-
ramsal hale getirmeye çalıştığı “Panaptikon”; kitle 
iletişim araçlarının  (televizyon, radyo, telefon ve 
bilgisayar) inşa ettiği sanal veya  çevrim içi âlemin 
içinde internet ağının genişlemesiyle de daha önce 
hiç var olmadığı biçimde varlık göstermektedir. 
Panoptikon, kelime anlamı olarak bütünü gö-
zetlemek manasına gelmektedir. Bentham’a göre 
panaptikon “görünmez bir her şeye kadir olma” 
duygusu yaratacaktı. Mimar Samuel Bentham’ın, 
biraderi Filozof Jeremy Bentham’la birlikte inşa 
ettiği panaptikona gerek yok artık. Siber alemde 
görünmek isteyenin görünmeyenin (veriyi topla-

yanların) eline düştüğü 
yeni tür efendi-köle diya-
lektiği vardır. 

Sanal Âlemin
Dijital Mahkûmları

Çünkü artık insan-
lığın, çoğu şeyin sanal 
âlemde varlık bulduğu ve 
orada neredeyse her şeyin 
halledildiği sanal bir pa-

naptikonu var. Adına “siber âlem” ve “dijital dün-
ya” denilen devasa bir panaptikonda kendisinin 
gözetlenip gözetlenmediğinden emin olamayan 
insanoğlu, artık kendisi hakkında verilerin top-
lanıp toplanmadığından emin olamayan ve bu 
verilerin toplanmasıyla kendisi hakkında ne yapı-
lacağını bilmeyen dijital mahkûmlar veya köleler 
hâline gelmiştir. Bu devasa dijital panaptikon’un 
insan üzerinde olan etkisini belirgin olarak ilk 
tespit eden kişi Baudrillard’dır. Bu devasa mağa-
rayı, “simülasyon dünyası” olarak isimlendiren ve 
sanallaşan bu dünyayı en iyi tasvir eden filozof-
lardan biri olan Baudrillard, simülatiflğe maruz 
kalan “simülatif” bireylerin ve kitlenin bilgisini ve-
rirken insanın iki gerçeği olan “hakikati” ve “mah-
remiyeti” kaybedeceğini anlatır. 

Dijitalleşmeyle birlikte kişisel verileri kayıt al-
tına alıp devlet güçlerine veya birilerine bu veri-
leri aktarma daha da kolaylaşmıştır. Bireyleri ve 
toplumları izleme gibi faaliyetleri gerçek ajanların 
yerini dijital ajanlar alarak yapabilir. Dijitalleş-
meyle birlikte dijital teknolojiler, tarihte hiçbir 

Adına “siber âlem” ve “dijital dünya” denilen devasa bir panaptikonda kendisinin 
gözetlenip gözetlenmediğinden emin olamayan insanoğlu, artık kendisi hakkında 
verilerin toplanıp toplanmadığından emin olamayan ve bu verilerin toplanmasıyla kendisi 
hakkında ne yapılacağını bilmeyen dijital mahkûmlar veya köleler hâline gelmiştir.

Ahmet DAĞ

Dijitalleşmenin Araçsallaştırdığı 
İnsan ve Hayat
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devlet gücünün sahip olmadığı bir biçimde son-
suz olanak veri sunup ajanlık yapabilir. Nitekim 
eski bir ajan olan Snowden’ın sızdırdığı bilgilerin 
yanı sıra verilerin ticari sektörlere aktarılması veya 
satılması insan mahremiyeti açısından kaygı verici 
durumdadır. Toplumların durumu, -artık- gözet-
lenen toplumdan daha çok verileri toplanan ve bu 
veriler yoluyla denetlenen ve yönetilen toplum 
durumuna doğru evrilmiştir. 

İnsanların çoğunluğu, di-
jital ticari sektörlerin büyük 
tüketicileri veya mahkûmları 
hâline gelmiştir. İnternetle 
bağı kurulmuş olan insanların 
ellerindeki telefon, tablet ve 
bilgisayar vs. mükemmel bi-
rer gözetleme aracı konumunu 
edinmiş durumda. İnşa edilen 
bu dijital sistemden çıkması 
hiç de kolay olmayan insan-
lık, büyük bir dijital kuşatma 
içindedir. Artık internetsiz iş 
görmenin angarya olarak gö-
rüldüğü bu düzlemde eko-
nomi de dijitalleştirilmiştir. 
Angwin’in dediği gibi modern 
insanlar, dijital ekonomi içeri-
sinde yaşamaya mahkûm du-
ruma getirilmiştir. Dijital izler 
taşıyan internet dünyasında 
büyük şirketler; verileri kulla-
narak insanın tüketim zemini-
ni ele geçirmek suretiyle neyi 
tüketeceğini bilen ve bireylere 
neyi tüketmesi gerektiğini dik-
te eden ticari mantığa sahiptir. 
Yeni siyasal yapılar inşa etmek 
isteyenlerin kullanabileceği 
dijital içerik yüklenen âlem kitlesel gözetimlerin 
de yapılabildiği ve elde edilen verileri kullanan 
ekonomik yapıların, maddi kazançlarını daha da 
artırmak için bu verileri kullanması söz konusu. 
Pratik iki işlev olan siyaset ve ekonominin işin 
içinde olması internet yoluyla gözetimi daha da 
kitleselleştirmekte ve sorunsallaştırmaktadır. 

Dijital Dünyada Big Data

Böylesi bir büyük gözetim, “özel hayatın var 
olup var olmadığı” tartışmasını da beraberinde 

getirmektedir. Çünkü bilgi ile insan hayatı arasın-
da doğrudan bağ vardır. 17. yüzyıldan beri enfor-
masyonu kullanan hayatı ve toplumu da yöneti-
yor. Adeta yaşam ve insan türünün değiştirildiği 
dijital dünyada Big Data’nın mühim bir yeri var-
dır. Verilerin bu kadar arttığı bu süreçte, verimli-
lik ve mahremiyet arasında dengenin kurulması 
çok kolay görünmüyor. Her ne kadar liberaller 
iddia olarak özel hayat ve hürriyet gibi insani ge-

reklere önem atfetse de inter-
netle iş gördüğü alanlar olması 
itibariyle ekonomi ve siyasette 
gözetleme ve veri toplamadan 
hiçbir iş yapamayacak hale gel-
miştir. Toplamak ve bütünleş-
tirme, totaliter siyasal yapıların 
en büyük arzusudur. Liberaliz-
min-kapitalizmin doğurduğu 
dijital teknolojiler en büyük 
totaliter yapılara dönüşmüştür. 
Yalnızca gözetlenme değil aynı 
zamanda denetlenmenin mey-
dana geldiği bir süreçle karşı 
karşıya kalırız. Bu gözetleme 
süreci, şimdilik ticari bağlam-
da varlığını sürdürmektedir. 
Siyasal bağlamda varlığı ger-
çekleştiği takdirde devletlerin 
totaliter yapıları daha da sert-
leşecektir. 

Nesnelerle internet üzerin-
den kurulacak ilişki, insanın 
hem nesneleşmesini hem de 
bağlı olduğu nesneler üzerin-
den gözetlenmesini dolayısıyla 
nesneleri denetlemek isterken 
nesneler üzerinden denetlen-
mesine yol açacak bir zemini 

doğurmuştur. 2030 yılına kadar insanların ço-
ğunun internete bağlanan binlerce nesneye sahip 
olacağı ön görülmektedir. İnsanlık, konformizm 
adına tüm mahremini ihlal edecek yeni zeminler 
açma süreci içindedir. Teknik, kendi içinde etiği 
ihlal ve imha etme yeteneği taşıyan bir mekaniz-
madır. Terörün dahi dijitalleşmeyle yaygınlaşması 
ve kitleselleşmesi durumu meydana gelebilir. Tüm 
bunlar içinde dijitalleşmeden kaçınmak mümkün 
değil. Yapılması gereken şey -mümkün olduğun-
ca- dijitalleşmenin etik düzlemini oluşturmak ve 
hakikati, simülasyona mahkûm etmemektir. 

Dijitalleşmeyle birlikte 
dijital teknolojiler, 

tarihte hiçbir devlet 
gücünün sahip olmadığı 

bir biçimde sonsuz 
olanak veri sunup ajanlık 
yapabilir. Nitekim eski 

bir ajan olan Snowden’ın 
sızdırdığı bilgilerin 

yanı sıra verilerin ticari 
sektörlere aktarılması 
veya satılması insan 

mahremiyeti açısından 
kaygı verici durumdadır. 

Toplumların durumu, 
-artık- gözetlenen 

toplumdan daha çok 
verileri toplanan ve 
bu veriler yoluyla 

denetlenen ve yönetilen 
toplum durumuna doğru 

evrilmiştir.
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Dijital Yerliler Artan Kaygılar

Adaleti, iyiliği, merhameti ve insanlar arası 

ilişkileri sanal düzlemde değil de hakikat düzle-

minde gerçekleştirmek gerekir. Sanal üzerinden 

kimlik edinilen bir hayatta adalet ve iyilik gibi 

erdemler dahi dijitalleşme üzerinden sağlanma-

ya çalışılmaktadır. Mağdur ve mazlum olmanız 

veya “hakkınızın” teslim edilmesi için derdinizin 

kitle iletişim araçlarına veya dijital platformlarına 

taşınması gerekir. Nitekim Twitter veya benzer 

mecralara taşınan meseleler, yerli ve yersiz, “hak-

lı” ya da “haksız” bir gerçeklik gibi değerlendirilir. 

Yasa, eğer bir kişinin salıverilmesini veya tutuk-

lanmasını emrediyorsa meselenin veya mevzunun 

Twitter’da hashtag olmasından sonra kararların ye-

nilenmesi çok da anlaşılabilir bir durum değildir. 

Dijitalleşme, küresel köyü değil birbirlerini 

ayrıştıran, sürekli döven, hor gören, birbirlerine 

hakaret veya sövgüde bulunan dijital vatandaşlar 

veya topluluklar meydana getirmiştir. Sanal dün-

ya vatandaşları, “dijital yerli” ve “dijital göçmen” 

diye ikiye ayrılmaktadırlar. “Dijital yerliler” denen 

topluluğunun adı ise alfabenin son harfi olan “Z 

Kuşağı” şeklinde adlandırılıyor. “Dijital yerliler” 

veya “Z Kuşağı”, 1980 sonrası doğum tarihli bi-

reylerden oluşurken dijital göçmenler ise bilgisa-

yar veya internet ile sonradan tanışıp uyum sağla-

maya çalışan bireylerden oluşur. 

İmkânları olduğu gibi ciddi zaafları bulunan 

bir topluluk olan dijital yerliler, sanalın/dijitalin 

içinde yaşayıp hakikatin tadına veya neliğinin far-

kına varamayan bir nesildir. Okumak yerine gö-

rüntüleyen veya izleyen, konuşmak veya muhab-

bet yerine hızı, hazzı ve eğlenceyi tercih eden, bir 

mesele üzerinde uzun süre odaklanmayan nesil 

dijital yerli veya Z Kuşağı diye görülüyor. Bura-

daki sorun, gençlerin hakikatte böyle olması değil 

gençlerin isteseler de istemeseler de bu kategoriye 

dahil edilerek simülatif sürece dahil edilmek is-

tenmesidir. Gençlerin bu kategoriye dahil edilme-

si bir anlamda inşa ettikleri veya yapılandırdıkları 

bir kimliği adeta dayatarak onlara kabul etme-

lerinin buyurulmasıdır. Hem dijital bir dünyaya 

hem de inşa edilen bir kategoriye mahkûm edilen 

gençliğe hem rol biçilmesi hem de kimlik atanma-

sı ciddi problem olarak görülmeli. 

Gençlerin ilk olarak karşılaştığı -büyük bir ma-

ğara olan- dijitalleşmeyle veya sanallaşmayla daha 

da derinleştirilen kimlik sorunudur. Gençlerin 

içine sokulduğu bu durum gençlerin varlık bula-

bilmesinin önünde ciddi bir engeldir. Dijital veya 

sanal kuşatma ile üstü yani hakikati örtülen bir 

gençlik meydana getirilmektedir. İnsanlığın yeni 

bir çağa (paganlaştırıcı ve azmanlaştırıcı görsel) 

kültür evresine girdiğini ifade eden Yusuf Kaplan, 

bu uygarlık türünü ağlarla kurulu ve tekno-pagan 

dijital uygarlık türü olarak görür. O, bu uygarlığın 

insan türünü ise kimliği gizlenen, hız, haz ve ayar-

tının hâkim olduğu dijital uygarlığın çarmıha ger-

diği oynayan insan (homo ludens) olarak görür. 

Tüm sosyal medya hesaplarının hususiyetle 

Twitter’ın oyuncağı hâline gelen “oynayan insan-

lığa” şahit olmaktayız. Böylesi bir durumun en 

büyük göstergeleri; siyasal seçimlerin sosyal med-

ya tarafından istenilen sonucu doğuracak şekilde 

manipüle edilmesi, seçimlerden sonra ABD’nin 

Başkanı iken -seçimi kaybeden- Trump’ın ve Ve-

nezuella  Meclisinin Twitter hesaplarının kapatıl-

ması, Elon Musk’ın “Bitcoin” paylaşımı yapmasıy-

la birlikte dakikalar içinde neliği veya ne olacağı 

pek de bilinmeyen Bitcoin’in %15 oranında değer 

kazanması gibi göstergelerdir. Dijitalleşme süre-

cinde ekonomi, dijital teknolojiyi araç hâline ge-

tirmeyip dijital teknoloji ekonomiyi araca dönüş-

türmektedir. Bu durumun en büyük göstergesi ise 

Covid-19 salgın sürecinde dijital-teknolojik uzan-

tılı ticari sektörlerin (Amazon, Google, Microsoft, 

Tesla-Spacex, Facebook vs.) kârlarını katlamaları-

dır. Dijitalleşmenin; hukukun, ekonominin, sana-

tın ve siyasetin üzerinde egemen olması tedirgin 

edici durumların meydana gelmesine yol açmıştır. 

Tüm bu süreçleri yaşadığımız zamanlarda dijital-

leşmenin hem üretimi ve yönetimi hem de nasıl 

kullanılacağı üzerinde uzun uzun düşünmemiz 

gerekir.            
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İ slâmlaşma, modern dönem İslâm 
toplumlarının en önemli siyasi 

ve entelektüel hareketlerinden 
biridir.1 Bütün İslâm toplum-
larında çeşitli veçheleriyle 
karşılaştığımız bir düşünce 
ve harekettir. Osmanlı var-
lığının modern Batı düzeni 
karşısında kan kaybetme-
siyle beraber ortaya çıkar. 
Batı’nın İslâm coğrafya-
sında yayılmasıyla beraber 
İttihâd-ı İslâm söylemiyle 
buna karşı mücadele eder. 
İslâm dünyasının bütün farklı 
coğrafyalarında çeşitli aydınlar, 
cemiyetler ve matbuat hareket-
leri bu mücadeleye katılır. Bu yö-
nüyle İslâmlaşma, modern zamanların 
önemli bir siyasetidir. Müslüman toplumları 
Batı modern düzenin saldırılarına, işgallerine ve 
taarruzlarına karşı savunmak üzere gelişen bir 
siyasettir. Öte yandan bir entelektüel harekettir. 
Batı modernliğinin İslâm’ı aşağılayan, dışlayan ve 
modern zamanlarda ona hayat hakkı tanımayan 
pozitivizm, materyalizm ve oryantalizm fikirlerine 
karşı İslâm düşüncesini savunur ve onu yeniden 
yapılandırır. Bu açıdan İslâmlaşma hem siyasal 

1 Bu makale Üsküdar Belediyesi’nin 29 Aralık 2013’te düzenle-
diği “Buhranlar Döneminde Bir Siyasetçi ve Mütefekkir Said 
Halim Paşa” başlıklı sempozyumda sunulan tebliğin gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi ile oluşturulmuştur.

hem de entelektüel saldırılara karşı 
İslâmiyet’i savunan, yorumlayan ve 

yeniden yapılandıran bir siyaset 
ve fikriyattır. 

Osmanlı Devleti, modern 
zamanlarda İslâm toplum-
larının son büyük siyasal 
varlığıdır. 19. yüzyılda, Batı 
düzeni karşısında büyük 
bir telaş ve mücadele için-
dedir. Yöneticileri, siyaset-
çileri, askerleri ve aydınları 
çeşitli siyaset arayışlarına 

yöneliyor. Said Halim Paşa da 
hem bir siyasetçi hem de bir 

entelektüeldir. Hem fikriyatıyla 
hem de siyasal davranışlarıyla bu 

arayışa katılan ender şahsiyetlerden 
biridir. Yaşadığı tarihsel şartların büyük 

zorlukları, buhranları ve çözülmeleri içinden geç-
mektedir. Tarihsel dönemin siyasal olaylarında 
aktörel roller üstlenir. Ancak onu önemli kılan 
başka bir husus da siyasal arayışlara çeşitli fikirler 
geliştirerek katılmasıdır. Yazdığı bir dizi risalelerle 
kendi dönemine ışık tutar, sorunları teşhis koyar 
ve geleceğe yön veremeye çalışır. Bu fikri müca-
delesini hiçbir zaman bırakmaz. İslâmlaşma fikri-
yatını temel siyaset olarak savunur. Bu siyaseti sa-
vunurken Müslüman toplumlarına ilişkin önemli 
analizlerde bulunur. Bu konuda sosyolojiden de 
yararlanır.

Ergün YILDIRIM

Said Halim Paşa, erken dönem bir İslâm sosyoloğudur. Bu sosyolojinin çeşitli 
veçheleri konusunda bizlere fikir vermektedir. İslâm toplum sorunlarını anlamak, 
analiz etmek ve çeşitli önerilerle söz konusu sorunları çözmek gibi özelliklere 
sahiptir. Dolayısıyla onun İslâm sosyolojisi bir siyaset olarak da belirmektedir. 

Said Halim Paşa’da İslâmlaşma, 
Sosyoloji ve İslâm Toplumlarının 

Modernleşmesi
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İslâmlaşma, modernleşme ve sosyoloji arasın-
da kurduğu çeşitli ilişkilerle bizlere önemli pers-
pektifler sunar. Bir bakıma İslâm toplumlarını 
sosyolojiyle analiz eder ve İslâmlaşma düşünce-
siyle de kurtarmak ister. Bilim olarak sosyolojiye, 
siyaset olarak da İslâmlaşmaya başvurur. Sosyoloji 
aracılığıyla hem Müslüman toplumların modern 
zaman dönüşümlerini anlatır hem de Batı toplum-
larından olan farklılığının altını çizer. 

İslâmlaşma: İslâm Toplumların Kurtuluş Zihniyeti
İslâmlaşma kavramı özgün bir anlama sahiptir. 

Oryantalistlerin icat ettiği İslâmizmden farklıla-
şır. Bir süreci anlatır. Yeniden Müslümanlaşmayı 
imgeler. Said Halim Paşa’nın yazdığı risalelerden 
birinin adına İslâmlaşma demesinin bu açıdan 
büyük bir önemi var. Risalenin daha ilk sayfasın-
da İslâmlaşma ile neyi kastettiğini açık seçik bir 
biçimde ifade eder: “Biz akvâm-ı İslâm’ın selame-
ti onların hakkıyla İslâmlaşmalarında olduğunu 
öteden beri iddia edegelmiştik.” (Said Halim Paşa, 
1993: 403-442)

Açık bir biçimde görüldüğü gibi İslâmlaşma 
İslâm toplumlarının kurtuluş reçetesi olarak gö-
rülüyor. İslâmlaşma düşüncesinin ana amacının 
da yine bu olduğu söyleniyor. Yine onun gözünde 
İslâmlaşma, Müslüman toplumların içinden geçti-
ği buhrandan çıkış yoludur. Bu yaklaşım daha çok 
bir zihniyet dönüşümünü temsil eder. Müslüman 
toplumların yaşadığı buhrandan kurtulmayı sağ-
layacak bir düşünce, ahlak, sosyoloji ve siyasettir. 
Ciddi manada sosyolojiden yararlanarak geliştiri-
len yeni bir İslâm siyaset düşüncesidir. Çünkü yo-
ğun bir biçimde siyaset alanına ahlakı ve toplumu 
temel alarak bir açıklama getiriyor. 

İslâmlaşma tabirinin farklı biçimlerde yanlış 
yorumlandığı ve öncelikle bunun gerçek anla-
mının ne olduğunun ortaya konması gerektiğine 
işaret ediyor. Bu doğrultuda İslâmlaşmayı yeniden 
çok sarih bir biçimde tanımlıyor. Tanımı yapma-
dan önce İslâmiyet’in anlamını ve amacını açıklı-
yor. İslâmlaşmayı da bu anlam üzerine inşa ederek 
açıklıyor:

“Binaenaleyh bizim için İslâmlaşmak demek 
İslâm’ın itikadiyatını, ahlakiyatını, içtimaiyatını, 
siyasiyatını daima zaman ve muhitin ihtiyacatına 
en muvafık bir surette tefsir ederek bunlara gereği 
gibi Tevfik-i hareket etmekten ibarettir.” (Said Ha-
lim Paşa,1993: 403-442)

Bu İslâmlaşma tanımı çok önemlidir. Çünkü 
İslâmlaşmanın ne olduğu konusunda çok açık ve 
net fikirler veriyor. İslâmlaşma fikriyatının dört 
temel özelliğe sahip olduğu gösteriliyor.

1. Öncelikle İslâmlaşmanın düşünce siste-
matiğindeki hiyerarşiyi gösteriyor.

İtikat, ahlak, içtimaiyat ve siyaset sıralaması-
na dayalı bir düşünce evrenidir bu. Tanımda ke-
limelerin sıralaması oldukça önemli. Çünkü bu 
kelimeler sıralaması aracılığıyla İslâmlaşmanın 
merkezi, ortası ve sonu gösteriliyor. Sıralamanın 
merkezinde itikat yer alır. Yani önce iman! Arka-
sında ahlak ve toplum gelir, en sonuna da siya-
set yerleşir. İslâmlaşma siyasetinin kalbine itikat 
yerleştiriliyor. Bu sıralama Müslümanlaşmanın, 
İslâm olmanın oldukça belirgin bir anlamını ha-
tırlatıyor. İslâmlaşmayı hep siyaset merkezli oku-
maların asılsızlığı da ortaya çıkıyor aslında. Bütün 
İslâmcılık okumalarında, İslâmcılığın siyasal mer-
kezli düşünce akımı olduğu vurgusu önde yer alır. 
Oysa İslâmlaşmanın fikir babalarından biri olan 
Said Halim Paşa İslâmlaşmayı tanımlarken siya-
sallığı İslâmlaşma hiyerarşisinin en son basama-
ğına yerleştiriyor.

2. İkinci olarak tanımdaki bütün bu sıralama-
lar, belli bir düşünce dairesi içinde konumlanır. 
Bir açıdan klasik İslâm siyaset düşüncesindeki 
“adalet dairesinin” çağdaş dönemde farklı bir bi-
çimde yeniden yapılandırılmasıdır. Bu düşünce 
dairesi İslâm’dır. Cümledeki “İslâm” ifadesi bunu 
imgeler. İslâm ifadesi bütün kelimeler hiyerarşi-
nin dışına taşınarak üst bir konuma yerleştiriliyor. 
Böylece tanımda yer alan itikat, ahlak, toplum ve 
siyaset tamamıyla İslâm’ın içine dâhil ediliyor. 
İslâm burada, ana merkezdir. Hepsinin etrafında 
sıralandığı odaktır. Ya da bütün hiyerarşinin ken-
disini var eden asıl varlıktır.

3. Tanımın üçüncü özelliği, “zamanın ve mu-
hitin ihtiyacatına muvafık bir surette tefsir” ifa-
desiyle karşımıza çıkar. Zaman ve muhit… Fi-
kirlerin içinde yeşerdiği ve serpildiği iki önemli 
boyut. Birbirlerini tamamlayan ve fikirleri var-
lığa kavuşturan “dünyevi alan”dır. Zamanın ve 
muhitin ihtiyaçlarına muvafık bir tefsir! İslâm’ın 
yaşanılan tarihsel dünyaya ve toplumsal bağlama 
muvafık olacak biçimde açılması, yorumlanması 
ve konuşmasıdır. Burada “muvafık” kelimesine 
dikkat çekmek gerekir. Hem uygun hem de ele 
geçirme manalarına geliyor. İslâmiyet’in, Müslü-
manların yaşadığı tarihsel ve toplumsal döneme 
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muvafık olması, söz konusu tarihin ve toplumsal 
dönemin süreçlerine etkide bulunması ve idraki 
içinde olmasıdır. İslâmiyet bu çerçevede tefsir edi-
lirse İslâmlaşma da yerine gelir. Başka bir ifadey-
le İslâmlaşma, İslâmiyet’in Müslümanların içinde 
geçtiği tarihi ve sosyolojik ilişkileri idrakine yol 
açacak biçimde tefsiridir. İslâmiyet, modern çağa 
konuşmalıdır. Moderniteye açılmalıdır. Tarihe, 
asra söylemelidir. İslâmlaşma, İslâmiyet’in mo-
dern asra konuşan bir kelama dönme mücadele-
sidir.

4. Tanımın son kısmı “bunlara gereği gibi 
tevfik-i hareket etmek” vurgusuyla belirginle-
şiyor. Bunlara denilen nedir? Nelere tevfik-i ha-
reket edilmesi isteniyor? Başlangıçta belli bir 
sıralamayla ortaya konan ve çeşitli kavramlar 
silsilesinde oluşan boyutlardır. İtikat, ahlak, iç-
timaiyat ve siyasiyat… Bunlar denilen ve gereği 
gibi harekette tevfiğe ulaşması istenilenlerdir. Bu 
ifadede İslâmlaşmanın hareketliliği ve eylemliliği 
vurgulanır. İslâmlaşma, İslâmiyet’i canlandıran, 
yeniden harekete geçiren ve çağına haykıran bir 
din haline gelmesini kendine amaç edinen bir dü-
şüncedir. Nitekim bütün İslâmlaşma düşünürleri, 
İslâmiyet’in yeniden canlılığını, ihyasını, içtihadı-
nı ve rönesansını gündeme getirirler. Tecdit, ihya, 
tenevvür, ıslah, içtihat gibi kavramlar aracılığıyla 
İslâmiyet yeniden seferber edilmeye çalışılır. Müs-
lümanlar uyanışa çağrılır. Bu açıdan İslâmlaşma, 
modern zamanların bir İslâm uyanış fikriyatı ve 
hareketi olarak temayüz eder.

Bu tanımdan sonra İslâmlaşma ve Müslü-
manlaşma paralelliği kurulur. Müslümanlık ve 
İslâmlaşmanın bütünlüğüne dikkat çekilir. Nite-
kim Paşa’ya göre, kendine Müslüman olduğunu 
söyleyen bir adamın dinin esaslarına göre his-
setmesi, düşünmesi ve yaşaması gerekir. Bu da 
“İslâm’ın ahlakiyatına, içtimaiyatına, siyasatına ta-
mamıyla kendini uydurmasını” gerektirir. Burada 
dikkat edilirse, Müslümanlığın temeli olarak ileri 
sürülen özellikler İslâmlaşma tanımında geçen 
özelliklerdir. Böylece Müslümanlık, İslâmlaşma 
ile aynı anlamda ele alınır. 

Said Halim Paşa’ya göre Kant ya da Spencer 
gibi düşünürlerin ahlak anlayışlarına inanan, iç-
timaiyatta Fransızların, siyasal alanda İngilizlerin 
telakkilerini kabul eden bir Müslüman, ne yaptı-
ğını bilmeyen bir insandır. Onun çok bilgili olma-
sı veya bilim adamı olması da sonucu değiştirmez. 
(Said Halim Paşa,1993: 403-442) Böylelikle Müs-

lümanlığın ahlak, içtimaiyat ve siyasiyat alanla-
rında başka telakkilerden benimsenemeyeceğine 
işaret ediyor. İslâmlaşma, bir bakıma yaşanılan 
çağlarda İslâm toplumlarını etkileyen ve Müslü-
manlara taarruz eden bu düşünce ve ideolojilerin 
varlığına karşı yeniden Müslümanlaşma çağrısı 
olarak karşımıza çıkar. 

Batı toplumlarından ahlak, içtimaiyat ve iktisat 
teorilerinden beslenerek müslümanlığımızı ihya 
edemeyiz. Müslümanlığımız, Müslüman dünya 
görüşünden beslenerek korunabilir. Batı dünya 
görüşünden beslenerek İslâm toplumlarının so-
runlarını çözmeye çalışanlar, aslında toplum ger-
çekliklerinden ve Müslüman gerçekliklerinden 
uzaklaştıkları gözlemleniyor.

İslâm Sosyolojisi
Said Halim Paşa, İslâm sosyolojisinin ilk söz-

cülerindendir. Bu sosyoloji ile İslâm toplumlarının 
realitelerini anlamaya çalışmaktadır. Toplumun 
sorunlarını teşhis etmeye çalışmakta ve yine çeşit-
li çözümler önermektedir. Böylece tanımlayıcı bir 
sosyoloji yaklaşımı kadar, yorumlayıcı ve misyon 
sahibi bir sosyoloji tutumunu da geliştirmektedir. 
Sosyoloji onun için sadece Müslüman toplumları 
betimleyen ve onları anlamaya çalışan bir bilim 
olarak var olmaz. Bununla beraber aynı zamanda 
Müslüman toplumların yaşadığı büyük bunalım-
lara yol gösteren, çözümler öneren ve toplumsal 
çözümler vaaz eden bir bilimdir. İslâm sosyolojisi 
(onun ifadesiyle İslâm’ın içtimaiyatı), hem nor-
matif hem de nesnel bir bilim kimliğiyle temayüz 
eder. İslâm sosyolojisi, İslâm toplumlarını açıkla-
yan ve sorunlarına teşhis koyan bir bilimdir. Ama 
aynı zamanda Batı toplum tecrübelerinden çıkan 
sosyoloji okumalarıyla da hesaplaşan bir tutuma 
sahiptir. Bunun için bizim toplumsal gerçekliği-
mizin farklılığına dikkat çeker, altını çizer ve top-
lumsal varlığımızın özgünlüklerine vurguda bulu-
nan bir okuma tarzına atıfta bulunur. Said Halim 
Paşa, bu sosyolojik yaklaşımıyla modern sosyolo-
jinin tekil ve türdeş toplum okumalarına meydan 
okur. Toplum kavramının tekil, türdeş ve evrensel 
varlığına itiraz eder. Batı toplum varlığından çıkan 
sosyolojik teorilerin evrenselci iddialarını eleştirir. 

Batı toplumu ile Müslüman toplumları mu-
kayese ederken aralarındaki farkı ciddi anlam-
da göstermeye çalışır. Bu çerçevede sosyoloji ve 
İslâmlaşma arasında önemli bir çeşitli ilişkiler 
kurmaktadır. İslâmlaşma, Müslüman toplumların 
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farklı gerçekliğini vurgulayan bir sosyolojik teori-
nin varlığını önemser. Batı modernliğinin evren-
selci sosyolojik teorisine itirazı gündeme getirir. 
Eleştirel sosyolojinin İslâm toplumlarındaki öncü-
lüğünü yapar. İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet Akif 
Ersoy gibi İslâmcıların içtimaiyat teorilerinde de 
bu tutumla karşılaşırız. Her toplumun kendi ger-
çekliği olduğu ilkesini sık sık vurgulayarak, Batı 
sosyolojisinin tahakkümüne karşı belli bir direniş 
stratejisi geliştirirler. İslâmlaşma, bir açıdan batılı 
sosyolojinin İslâm toplumlarına yönelen yakla-
şımlarını “batıl mezhep” olarak görür. Özellikle 
Batı sosyolojisinin kurucu ideolojisi olan poziti-
vizm sık sık batıl mezhep kav-
ramıyla tanımlanır. Bu konuda 
Filibeli Ahmet Hilmi’nin eleşti-
rileri oldukça dikkat çekicidir. 
(Ahmed Hilmi, 2012: 43-48) 
Batı sosyolojik teorisi, İslâm 
toplumlarını tahrif ederek ta-
nımlamaya yönelen bir bilim-
sel teşebbüstür. İslâmlaşma da 
buna meydan okuyan ve bu tu-
tumu eleştiren bir entelektüel 
yaklaşıma dönüşür.

Ahmet Hilmi ve İzmirli İs-
mail Hakkı başta olmak üzere 
İslâmlaşma düşünürleri tara-
fından alternatif bir sosyoloji 
gündeme getirilir. Bu sosyoloji 
eleştirel bir sosyolojidir. Kendi 
toplum gerçekliğinin farklılı-
ğına vurguda bulunan bir sos-
yolojik yaklaşımdır. Müslüman 
toplumların İslâm’la var oluşu-
na dikkat çeken bir sosyolojik 
tutumdur. Said Halim Paşa da 
bu ekolün önemli bir şahsiyetidir. O da İslâm sos-
yolojisi perspektifiyle hareket eder. Bu bağlamda 
çeşitli yaklaşımlar ortaya koyar. İslâm toplumları-
nı aydın, taklit, siyasal katılım, din, ıslah ve yeni-
lenme açısından analiz etmeye çalışır.

İslâm Toplumu ve Sosyolojisi
Toplumun başlangıcı, İslâm ahlakının gelişme-

sine ve insanlar arasındaki hürriyet, eşitlik, daya-
nışma, yaratılış/ilkelerine dayanır. İslâm toplumu, 
muhtelif kabiliyetlere sahip fertlerden meydana 
gelen yüksek, orta ve avam olmak üzere üç taba-
kadan oluşur. İslâm cemaati, fertlerin hürriyet ve 

eşitliklerini müdafaa etmek suretiyle bir fert gi-
bidir. İslâm toplumunun yüksekliği, hürriyete ve 
eşitliğe sahip olduğu ahlaki yükseklik ile de pa-
ralellik teşkil eder. Refah ve saadet de buna göre 
olur. Toplumun ahlaki ve ruhani düzeyi düşükse 
saadet ve rahatı, hürriyet ve eşitliği de o derece 
düşüktür. (Said Halim Paşa, 1993: 403-442) Hür-
riyet ve müsavat, İslâm toplumundaki fertlerin 
ahlaki tekemmül (tekemmül-i ahlaki) veya ahlaki 
olgunlaşma düzeylerine göre belirlenir.

Bu analizler, İslâm toplumlarını yorumlayan 
çok farklı ve güçlü bir sosyolojik perspektifi or-
taya koymaktadır. Müslüman toplum özelinde 

toplumsal varlık temelde ah-
lak ve ruhaniyet ile tanımlan-
maktadır. Toplumsal varlık, 
ahlak ve ruhaniyetin tekâmülü 
(olgunluk düzeyi) ölçüsünde 
hürriyet, eşitlik, refah ve saadet 
açısından yüksek aşamalara 
ulaşabileceğini söyler. Toplum-
sal varlığın temeli ahlaki öz 
ile açıklanır. Batı sosyolojisi-
nin sosyal varlığı sınıf, bilim, 
üretim ilişkileri gibi tamamen 
maddi unsurlarla açıklayan 
tutumuna karşın çok farklı 
bir yaklaşım sergilenmektedir. 
Toplum olmanın temeli ahlak 
ile açıklanmaktadır. Başka bir 
ifadeyle toplumu meydana ge-
tiren temel unsur ahlaktır. Sos-
yal varlık, özünde ne üretim 
ilişkileri ne sınıf ne bilim ne 
de çıkarlara dayanır. Toplum-
sallık, bir etik temeldir. Bunun 
sonucunda da toplum ruhsal 

olarak yükselir ve mutlu hale gelir. Zenginlik ve 
maddi gelişmişlikten daha fazla ruhsal, ahlaki ve 
mutluluk düzeyine bakılmaktadır. Bu yaklaşım 
Sokratik gelenek ve oradan da İslâm düşüncesiy-
le devam eden adalet, ahlak ve saadet ilkeleriyle 
varlığı açıklayan anlayışın sosyoloji formuyla or-
taya çıkışıdır. Said Halim Paşa, toplumu modern 
Batı sosyolojisinden tamamen farklı bir biçim-
de açıklamakta ve yorumlamaktadır. Toplumun 
başlangıcı ve yöneldiği amaç bütünüyle modern 
sosyolojik teoriden farklılaşır. Marx sosyalizme, 
Comte pozitivizme ve Weber de rasyonelleşmeye 
(Weber, 1967,17) koşan bir toplum düşüncesini 

İslâmlaşma kavramı 
özgün bir anlama 

sahiptir. Oryantalistlerin 
icat ettiği İslâmizmden 
farklılaşır. Bir süreci 

anlatır. Yeniden 
Müslümanlaşmayı 

imgeler. Said Halim 
Paşa’nın yazdığı 

risalelerden birinin adına 
İslâmlaşma demesinin 
bu açıdan büyük bir 
önemi var. Risalenin 
daha ilk sayfasında 
İslâmlaşma ile neyi 

kastettiğini açık seçik 
bir biçimde ifade eder.
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inşa ederler. Said Halim Paşa ise sınıf, bilim ve akıl 
yerine ruhsal dinginliğe ve mutluluğa yönelen bir 
toplumsal tahayyülü savunmaktadır. Onun sosyo-
lojik tahayyülünde toplumsal erek ahlak ve ruhsal 
olgunlaşmadır. 

İslâm toplumlarını araştıran sosyoloji temelde 
ontolojiktir. Sosyal varlık, ontolojiye uzanır. Onu 
araştıran sosyoloji de ontoloji bağlantılı olur. Sos-
yolojik ontoloji, temelde İslâm ontolojisinden et-
kilenir. Bu ontolojide varlığın varlığında var olan 
“ahenk ve denge”dir. Bu ahenk ve denge hakikatin 
değişmez ve ebedi ilkeleridir: “İnsanların hayat-ı 
ferdiye ve müşterekelerinde bu içtimaiyatın tesis 
etmiş olduğu tam ve daim ahenk ü tevazün sa-
rahaten göstermektedir ki onun menşei bütün 
kainatın ahenk ve tevazününü temin eden o te-
gayyür-napezir hakikat-i ezeliyeden başka bir şey 
değildir.” (Said Halim Paşa, 1993: 403-442) 

Sosyolojiye İslâm’dan bir bakıştır bu. Onu 
Batı sosyolojisinden farklı kılan normatif yönünü 
göstermektedir. Bu açıklanma biçimiyle büyük 
oranda materyalist ve pozitivist sosyolojilerin nes-
nel toplum tezlerinden ayrışır. Çünkü pozitivist 
sosyoloji ve materyalist sosyoloji toplumsal var-
lığı bilimle, sınıfla, çatışmayla, evrimle vs. açıkla-
maktadır. Nesnel gerçekliklere dayanarak hareket 
ederler. Ruhani ve ahlaki gibi metafiziksel temelle-
re dayanmazlar. Değişmez ve ebedi hakikatlerden 
ilham almazlar. Paşa, İslâm toplumlarını araştıran 
sosyolojinin normatif boyutlarına dikkat çeker. 
Bu açıdan da İslâm toplumlarının sadece farklı-
lığını göstermekle kalmaz, bu toplumun farklılık-
larından dolayı da farklı bir sosyolojisi olacağını 
öngörmektedir.

Sosyolojinin normatif boyutlarını sadece fark-
lılık vurgusu ve ahlaki boyutla ifade edilmez. Bun-
larla beraber İslâm sosyolojisini Allah’ın koyduğu 
toplumsal ilkelerden (arche) mürekkep bir bilim 
olarak temellendirir: Her varlığın kendine has 
tabii kanunları vardır. İnsanların maddi varlıkla-
rı fiziki kanunlara bağlı olduğu gibi içtimai var-
lıkları da doğal sosyolojik kanunlara (kavanin-i 
içtimaiye-i tabiiyeye) bağlıdır. Bundan dolayı 
İslâm şu ilkeyi vaaz etmiştir. Hiçbir kuvvet insanı 
ne kendi türünden birine ne de bir zümre ya da 
bir beşeri kitleye mecburi bağlılığa zorlayamaz. 
İnsan, kâinata ezeli tabii kanunlarla tecelli eden 
yaratıcının mutlak iradesinden başka bir şeye 
bağlanamaz ve boyun eğemez. (Said Halim Paşa, 
1993: 449-509)

Bu yaklaşımlar aracılığıyla sosyoloji, ontolo-
jik bir bağlama yerleştirilir. Toplum, her zaman 
Allah’ın iradesinin içinde tecelli ettiği toplumsal 
bir varlığa dönüşür. Böylelikle Batı sosyolojisinin 
kutsalı dışlayan, metafiziği reddeden ve bundan 
dolayı toplumdan Tanrıyı tecrit eden pozitivist 
ve materyalist sosyolojilerine de belli bir mesafe 
konulur. Sosyolojinin batıl mezheplerine karşı, 
İslâm kelamından yola çıkılarak sosyolojik bir 
perspektif inşa edilir. 

İslâm Toplumlarının Batı Toplumlarından 
Farklılığı

Said Halim Paşa, İslâm sosyolojisini sadece 
normatif temellerle ele almaz. Aynı zamanda bu 
sosyolojiyi belli toplumsal realitelere de dayan-
dırır. Başka bir ifadeyle toplumsal olguları da 
önemser. Bu açıdan İslâm toplumları ile Batı top-
lumlarının olgusal gerçekliklerini mukayese eder. 
Farklılıklarını göstermeye çalışır. Buna göre Batı 
toplumları için her yol Roma’ya çıkar, Müslüman 
toplumlar için de her yol Mekke’ye. İki toplumsal 
dünya farklı istikametlere, farklı yollara ve insanlı-
ğın genel değişim seyrinde farklı hareketlere sahip 
bulunuyor. Batı dünyasının gayesi, zihniyetleri, 
temayülleri, ihtiyaçları ve bunları tatmin etmek 
için başvurduğu vasıtalarla Müslüman dünyası 
arasındaki farklar Hıristiyanlık ve İslâm arasın-
daki farklar kadar büyüktür. Bundan dolayı Batı 
toplumlarının kendi sosyolojik ve siyasal dina-
mizmlerinden hareketle geliştirdikleri kurumları 
bize uygun geleceğini sanmak büyük bir hatadır. 
Bu iki toplumsal dünya arasındaki farklar oldukça 
büyüktür ve bundan dolayı hiçbir tadilat bu fark-
ları gidermesi mümkün değildir. Bundan dolayı 
siyasal ve toplumsal bağlamda İslâm toplumları-
nın Batı toplumlarından beğenip alabilecekleri bir 
şey olmadığı gibi, Batılıların Müslümanlardan ala-
bileceği çok şeyler vardır. (Said Halim Paşa, 1993: 
449-509) 

Batı toplumları sınıflara dayanarak meydana 
gelen ve yine sorunları da sınıfsal çatışmalarla 
varlığını sürdüren toplumlardır. Örneğin siyaset 
ve partiler, belli sınıf dinamiklerine dayanarak fa-
aliyetlerde bulunurlar. Batı toplum yapısında aris-
tokrasiye dayanırken, Osmanlı toplum yapısında 
bu yoktur. Batı toplum yapısında burjuvazi sınıfı 
milletlerin kaderi üzerinde belirleyici bir etkiye 
sahip iken Osmanlı toplum yapısında buna rast-
lanmaz. Dolayısıyla Batı toplumlarında aristokrasi 
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ve burjuva sınıflarının meydana getirdiği rolleri ve 
görevleri Osmanlıda ifa etmeleri mümkün değil-
dir. Çünkü bizdeki memurların aksine bu sınıflar 
serbest, müstakil ve medeni cesarete malik olan 
müteşebbis insanlardan oluşuyor. (Said Halim 
Paşa, 1991: 16)

Said Halim Paşa sınıf olgusunu mukayeseli bir 
biçimde ele alır. Buna göre Müslüman toplumlar-
da sınıflar yoktur. Birbiriyle çatışarak varlıklarını 
sürdüren sınıf olgusundan bahsetmek zor. Siyasal 
partiler de bundan dolayı sınıfsal temellere dayan-
mazlar. Batı toplumlarındaki sınıf olgusu yerine 
Müslüman toplumlarda memur tabakası vardır. 
Toplum çatışma yerine “uyum ve ahenk” temelin-
de hareket eder. Toplumsal bütünleşmenin teme-
linde ulus (milliyet esasatı) yerine İslâm kardeşliği 
esasları bulunmaktadır. Ancak memur tabakası da 
modernleşmeyle beraber farklılaşmaya başlıyor. 
İkinci Mahmut’un başlattığı modern dönüşüm-
ler ile birlikte Batı’ya öykünen ve oradaki düzeni 
Osmanlı toplumuna aktarmaya yönelen yeni bir 
bürokratlar grubu doğuyor. Yeni kurulan rejimin 
güçlü ve hiyerarşik bürokratik yapısıyla “devlet 
memuru ordusunu” teşkil ediyorlar. Bürokrasiyi 
oluşturan yeni modern idari seçkinler, sosyal bir 
üst sınıfa da mensup olmaları gerekirken bu re-
aliteden yoksundular. Çünkü bunlarda bağımsız 
ya da özerk düşünme kimlikleri yoktu. Gelenek 
ve ahlaki değerlere aidiyetlerden tamamen uzak 
yaşıyorlardı. Onları motive eden ana unsurların 
başında şöhret, güç, zenginlik geliyordu. Bunun 
karşılığında ise otoritesinin efendisine sadakatle 
bağlanmak vardı. Burada istikrarlı bir sistem ye-
rine, şahsi otoritenin keyfi kaprislerine bağlılık 
esastı. Entrikalar, boyun eğme ve adi bir egoizm 
işliyordu (Said Halim Paşa, 1920).

Yeni modernleşme çabasında olan rejime eşlik 
etmek üzere gelişen bürokratlar, toplumsal yapı-
dan mahrum özellikleriyle köksüz bir sosyal kesi-
mi ifade ediyorlar. Sosyolojik temellerden ve aidi-
yetlerden yoksun olan bu yeni modern bürokrasi 
Müslüman toplum bilincinden tamamen ayrışan 
bir ufku temsil ediyor. Yeni devlet sınıfı ya da ida-
ri seçkinler, Müslüman toplum tahayyülü içinde 
kendilerini idrak etmiyorlar. Self-sosyal benlikle-
ri, tamamen Batı modernliğiyle bütünleşiyor. Said 
Halim Paşa, bu tutumlarına karşı ciddi eleştiriler 
getiriyor. 

Müslüman toplumların temellerini oluşturan 
ana dinamizmlerin başında dayanışma ve yar-

dımlaşma gelmektedir. Oysa Batı toplumlarında 
sınıflar ve zümreler arasında rekabetlerin ve ça-
tışmaların hüküm sürdüğü bir yapı bulunmak-
tadır. Said Halim Paşa’nın mukayese ettiği Batı 
toplumu, modern toplumdur. Rönesans sonra-
sı Batı’da doğan modernliğin toplum yapısıdır. 
Yoksa Ortaçağ dönemi değildir. İslâm toplumu 
derken de daha genel anlamda bütün Ortaçağ ve 
sonrası dönem gelmektedir. Dolayısıyla aynı tarihi 
bağlamda eşleşen iki toplum mukayesesi yoktur. 
Tarih içinde belirli özgünlükler kazanmış ve yine 
normatif ilkelerle tanımlanan bir Müslüman top-
lum tahayyülü öne çıkmaktadır. Batı ise daha çok 
modernliğin bağlamında gelişen toplum yapısıyla 
ele alınmaktadır. 

İslâm Toplumlarının Modernleşmesi
Said Halim Paşa, sosyoloji aracılığıyla İslâm 

toplumlarının modern durumlarını da analiz 
ediyor. BU toplumların modernleşme ile beraber 
yaşadıkları değişimi tartışmakta, sorgulamakta 
ve çeşitli sorunlara işaret etmektedir. Müslüman 
toplumlarının modernleşme değişimiyle bera-
ber içine girdikleri modern durumu gözlemle-
yen bir sosyoloji anlayışı geliştirmektedir. Kimi 
zaman modernlikle çeşitli uzlaşmalara ulaşsa da 
çoğunlukla Batı toplumların modernliğin para-
metrelerinden etkilenerek oluşan dönüşümleri, 
yapıları ve kurumsallıklarına karşı mesafeli yak-
laşır. Toplumların farklılığına vurguda bulunur 
ve modernliğin getirdiği etkiler karşısında yaşa-
nanları eleştirir. Öte yandan modern zamanlarda 
İslâm toplumunun içinde bulunduğu sorunlara ve 
bunalımlara dikkat çekerek onlar üzerinde farklı 
görüşler ortaya koyar. Bunalımların sosyolojik kö-
kenlerine vurguda bulunur.

Türklerin Modernleşmesi: İslâm’dan İkinci 
Uzaklaşmadır

Türkler, İslâmiyet’i kabul ederek medeniyet 
sahasında gelişme gösterdiler. Ancak modern za-
manlarda yaşadıkları buhranları aşmak için kur-
tuluşu İslâmiyet’te arayacakları yerde Batı’da bu-
lacakları zehabına kapıldılar. Zamanla memleketi 
yıkılmaktan kurtulmak için başvurulacak yegâne 
çarenin Batı toplumlarını taklit etmek, onların 
varoluş tarzını benimsemek, bütün telakkileri-
ni almak ve kendimizi unutmak gerektiği inancı 
meydana geldi. Hâlbuki bizim bütün toplumsal 
kurumlarımız, İslâmî var oluşlarımız ve telakki-
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lerimizden doğmuştur. Bunların yerine doğuşları 
ve telakkileri Batı üzerine kurulmuş yeni kurum-
lar ikame edebilmek için eskilerin çöküş durum-
larından faydalandılar. Müesseselerin tadili veya 
ıslahına gidilmedi. Oysa bunun yerine yeniden 
icat edilmesi yoluna başvuruldu. Nitekim şeri-
at kürsüleri ve medreseleri asırlarca yaşamışlar, 
Osmanlı’nın azamet ve şevketini temin etmişler-
dir. Bunları ıslah etmek yerine bulundukları acı 
vaziyetleri içinde bıraktılar. Ancak idarecilerinden 
daha akıllı ve daha kadir-i şinas olan halk ile bu 
kurumlar arasındaki rabıtalardan çekindikleri 
için, bunları kaldırmak yerine yanı başında yeni 
tarz mektepler ve mahkemeler ikame ettiler. Oysa 
bunlar Fransız mekteplerinden ve Fransız mahke-
melerinden basmakalıp alınmışlardı ve dolayısıyla 
Osmanlı muhitiyle hiçbir münasebetleri yoktu. 
Memlekete Fransa kadar yabancıydılar. (Said Ha-
lim Paşa, 1993: 403-442)

Osmanlı son yüzyılında başlayan modernleş-
meyi Said Halim Paşa, Fransızlaşma olgusu olarak 
değerlendirmektedir. Çünkü yeni doğan seçkinler 
ve bürokratlar ağırlıklı olarak Fransız kurumlarını 
örnek aldılar. Fransız’ı medeniyetin parlak ve saf 
hali olarak gördüler. Osmanlı toplumunu da bun-
dan yararlanarak medeni hale getirebileceklerini 
düşündüler. Bu çerçevede Fransızlara ait ne var-
sa iyi ve kötü demeden benimsenmeye başlandı. 
Anane ve gelenekleri taklit edildi. Türkçe yerine 
Fransızca konuşmak, din ve Tanrıya inanmamak, 
Fransız bir metresle yaşamak… Bütün bunlar me-
deni bir insanın davranışları olarak kabul edildi. 
Latin düşünce konseptinin etkisiyle Fransızlaşma-
ya başlayan toplumsal çevreler için din, eski püs-
kü olgulardı. Medenileşmenin önünde duran en 
önemli meselelerin başında yer alıyordu. Toplu-
mun geri kalmasına yol açıyor ve modernleşmeyi 
engelliyordu. (Said Halim Paşa, 1920)

Son asırda meydana gelen bütün yenilikler, 
aslında toplum sorunlarımızı çözmeye katkı-
da bulunmadılar: “Bizim telakkiyatımıza, bizim 
mebdelerimize (ilkelerimize/var oluşumuza) kar-
şı derin bir husumet ruhunun tezahüratı intiba 
etmiş bulunuyordu. İşte teceddüd vasfı verilen 
bu yenilikler asırlardan beri teessür etmiş akaidi, 
efkârı, telakkiyatı, an’anatı, hissiyatı, ahlakı, harab 
etmekten; sözün kısası, memleketi her gün bir su-
retle asar-ı meş’umesini görmekte olduğumuz tam 
bir fevza-yı maneviye doğru sürüklemekten başka 

bir şeye yaramadı.” (Said Halim Paşa, 1993: 403-
442)

Modernleşme, büyük oranda kendi toplum 
düşüncemize, dünya görüşümüze, gelenekleri-
mize ve var oluş ilkelerimize karşı bir meydan 
okuyuşu ihtiva etmektedir. Bunun sonucunda da 
itikadımız, ahlakımız, ananelerimiz ve dünya an-
layışımız yıkılmaktadır. Modernleşmenin meyda-
na getirdiği değişimler bunlardır. Toplum kurum-
ları, düşünce temelleri ve yapısıyla bozulmaktadır. 

Said Halim Paşa Batı modernleşmesinin et-
kisiyle meydana gelen bu değişmeleri, “Osmanlı 
rönesansı=İntibah-ı Osmani” diye tanımlayarak 
ikinci İslâm’dan uzaklaşma hareketini temsil etti-
ğini söyler. Bu dönem öylesine kendine has özel-
likler taşıyan bir ihtilal dönemidir ki halk kendi-
sini idare edenlerin iftiralarına, evhamlarına ve 
hayallerine karşı savaşarak onları itidale, hikme-
te ve basirete çağırmaktadır. Türklerin İslâm’dan 
uzaklaşmalarının bir nedeni Batı medeniyetinin 
olumsuz etkileriyse, diğer önemli bir nedeni de 
hükûmet adamlarının yanlış siyasetleridir. Şöyle 
ki, hükûmet ricali Batı kurumlarını taklit ederek 
Avrupa düşüncelerini taşımakla onların dostluk-
larına mazhar olabileceklerini düşündü. Bu yan-
lış siyasal düşünceler ve beklentiler sonucunda 
memleketi İslâm’dan uzaklaştırmak gerektiği ka-
naatine vardılar. Nitekim Tanzimat’tan itibaren 
yapılan çeşitli düzenlemeler, reformlar ve girişim-
ler bunun neticesidir ve hiçbir zaman da gerçek 
sorunları çözmeye yaramadı.

Şimdi görüyoruz ki Türkiye kendisini İslâmî 
mazisine bağlayan bağlardan büyük ölçüde ko-
parmış, bunun sonucunda da saadete ulaşma 
amacından da her zamankinden daha fazla uzak-
laşmış bulunuyor. Biz bir defa Doğu toplumla-
rının etkisiyle İslâm’dan uzaklaştık, şimdi ikinci 
defa Batı toplumlarının etkisiyle uzaklaşıyoruz. 
Ancak bu ikincisine vaktiyle bir hatime çekilmez-
se bizim için pek helak edici olacaktır. Çünkü bu 
defa İslâm’ın inkârını getirecek ve onun yerine 
yeni ideolojiler ve nazariyeler konulacak. Öyle 
ideolojiler ki Batı toplumunun (cemaat-i garbiye-
nin) olgunlaşmasına bağlılıkla doğuyorlar, değişi-
yorlar ve ölüyorlar. 

Daha önce bu memleket bilmeyerek hatta 
daha fazla İslâmlaşarak İslâm’dan uzaklaşıyordu. 
Oysa bugün bilerek, her türlü vasıtaya müracaat 
ederek uzaklaşıyor. Daha önce millî sükûtumuzu 
İslâmiyet’i daha iyi anlayıp ve daha iyi tatbik ede-
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meyeceğimize atfediyorduk. Bugün ise onu kendi 
kusurlarımıza değil, dinimizin bize bağladığı esas-
ların noksanlığına atfediyoruz. (Said Halim Paşa, 
1993: 403-442) 

Müslüman toplumların modernleşme tarzı, 
İslâmî dünya görüşünü terk ederek onun yerine 
Batı düşüncelerini koyma biçiminde tezahür ettiği 
için, İslâm’dan uzaklaşma arayışını temsil ediyor. 
Oysa Said Halim Paşa’ya göre kusur, benimsedi-
ğimiz İslâm dünya görüşünde değil, bizim kendi 
tecrübelerimizle geliştirdiğimiz toplumsal yapı-
larımızın gerilemesindendir. Bu bağlamda İslâm 
toplumlarının buhranı ana sorunlardan biridir.

Toplumların Buhranı
İslâm toplumlarının yaşadığı büyük buhranla-

rın hem iç toplumsal nedenleri hem de dış top-
lumsal nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle son 
iki asırdır, toplumumuza dışarıdan yapılan çeşitli 
müdahaleler bunun en önemli boyutlarını oluş-
tururlar. İslâm medeniyeti iki asırdan beridir bir 
gerileme ve çöküş içindedir. Bunun en temel ne-
deni Müslümanların İslâmî vazifelerini gereği gibi 
yerine getirememesi ve idrak edememesidir. Peki, 
eskiden olduğu gibi yerine getirilemeyen İslâmî 
vazifeler nelerdir? Said Halim Paşa’nın can alıcı 
sorusu budur. 

Said Halim Paşa’ya göre Müslüman toplum-
larda sınıf ve zümre rekabetleri ve çatışmaları 
görülmez. Hiçbir kavmiyetçilik mücadelesine 
rastlanmaz. İslâm kardeşliği güçlü bir biçimde 
tecelli eder. Buna rağmen İslâm toplumlarında 
kardeşlik, özgürlük ve eşitlik kalktığı nasıl iddia 
edilebilir? Elbette sınıf ve milliyetçilik çatışmala-
rıyla Batı toplumları bugün de büyük sorunlar ya-
şıyor. Ancak İslâm toplumları iktisadi bakımdan 
felç olmuşlar ve maddi değerler açısından sefalete 
duçar hale gelmişler. Buna karşın Batı toplumla-
rı ise iktisadi ve maddi açıdan oldukça kuvvetli 
ve refah düzeyleri yüksektir. Bundan dolayı İslâm 
dünyasının gerilemesi maddi şartların yetersizli-
ğinden kaynaklanıyor. Bu da Müslümanların Batı 
milletlerine karşı özgürlükleri için mücadele ede-
meyecek ve onların esaretine duçar olacak bir du-
ruma düşmelerine neden olmaktadır. Müslüman 
toplumlar, bu esaretle beraber siyasal kudretleri-
ni ve maddi durumlarını koruyamıyorlar. Ancak 
toplumsal varlıklarını sürdürmeyi başarıyorlar.

Maddi güç ve saadet tabiat tarafından insa-
nın istifadesine sunulmaktadır. Bu da tabiatın 

söz konusu anlarla ilgili kanunlarını bilmek ve 
bu kanunlardan çeşitli sonuçlar çıkarmakla ilgi-
lidir. Müslümanların gerilemesi de bu kanunları 
bilmemek ve bilimlere karşı olan cehaletten baş-
ka bir şeyde aramamak gerekir. Unutmamak ge-
rekir ki peygamberimiz İslâmiyet’e isabet edecek 
en büyük felaketin cehalet ve bilgisizlik geldiğini 
haber veriyor. Sonuçta İslâm toplumlarının içinde 
bulunduğu gerileme felaketi büyük bir musibet-
tir. Ancak bu musibetin kaynağı ne ahlaki ne de 
içtimaidir. Gerilemenin temel kaynağı maddidir, 
iktisadidir ve dolayısıyla bunu gidermek de müm-
kündür. (Said Halim Paşa, 1993: 449-509) 

Said Halim Paşa’ya göre Müslüman toplumlar 
tarih içinde zamanla tabiatı araştırma zihniyetin-
den uzaklaştılar. Araştırmacı zihniyeti terk ettiler, 
nihayet tabii ve fizik bilimlerle ilgilenmeyi bütü-
nüyle ihmal ettiler. Bunun sonucunda da Müslü-
man toplumlar, maddi refah içinde yaşamak ve 
istiklallerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
saadet ve maddi üstünlüklerini yavaş yavaş kay-
bettiler. Siyasi ve maddi mahrumiyetlerini kendi 
elleriyle hazırladılar. 

Batılılaşma arzusu içinde olanlar, İslâm dün-
yasının ilerlemesi önündeki tek engelin İslâm şe-
riatının hâkimiyetini görüyorlardı. Bunu kaldıra-
rak umut ettikleri kudretli ve üstün bir topluma 
ulaşacaklarını sanıyorlardı. Müslüman cemaatin 
batılılaşma arzusu içinde olan taraflar, küçük bir 
azınlığı meydana getiriyorlar. Ancak bu küçük 
azınlık, toplumda aydın ve mütefekkir tabakalar-
da hâkim olmaya ve ayrıca İslâm dünyasını temsil 
etmeleri için Batılılar tarafından büyük bir himaye 
görmüşlerdir. Modernleşme ile doğan bu yeni elit-
ler, kurdukları hâkimiyet ve batılılardan aldıkları 
destekle beraber toplum üzerinde çok önemli et-
kiler bırakmaya başlamışlardır.

Müslüman toplumların geriye gitmekten kur-
tulmaları için en önemli yolların başında ilim ve 
fenni kazanma çabasında olmaları gelmektedir. 
Bu ilim ve fenler de Avrupa’dadır. Yapmamız gere-
ken şey, o ilim ve fenni Avrupa’dan öğrenmektir. 
Böylece hem unuttuklarımızı hem de cahili oldu-
ğumuz konuları öğreneceğiz. Ayrıca Peygamber’in 
“İlim Çin’de de olsa gidip öğreniniz!” yönündeki 
önerisini de yerine getirmiş olacağız. (Said Halim 
Paşa, 1993: 449-509)

Said Halim Paşa hürriyet ve eşitlik kavramları-
na başvurarak İslâm toplumunu yorumlaması da 
modern bir etki olarak okumak mümkündür. Za-
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ten modernlikle ilişkiye açık bir tutuma sahiptir. 
Nitekim kendi medeniyet özelliklerimizi koru-
yarak yaşanan buhrandan çıkabileceğimiz söy-
lerken, Avrupa-modern medeniyetinden de ya-
rarlanmamızın bir sakıncası olmayacağını söyler. 
Kendi medeniyetimizi geliştirmek için başka bir 
medeniyetten faydalanabileceğimize dikkat çeker. 
( Said Halim Paşa,1991: 77)

Said Halim Paşa genel olarak İslâm toplum-
larının gerileyerek buhranlara sürüklenmesinin 
nedeni olarak iktisadi ve siyasi gerçeklikleri gö-
rür. Bunlardan kurtuluş için modernliğin bilim ve 
teknolojisinden yararlanmamız gerektiğini söy-
ler. Ancak İslâm toplumlarının buhran nedenleri 
konusunda daha somut teşhislerde de bulunur. 
Buna göre en önemli nedenlerin başında top-
lumsal aktörlerin kaybı gelmektedir. Aydınların 
yaşadığı tutumlar bunun açık örnekleridir. Müs-
lüman toplumun aydınları batılılaşma sürecinde 
“çocukça arzular” peşinde koşuyorlar. Aydın, Batı 
toplumlarının değerlerini taklit etmesi, onlara öy-

künmesi ve Batı müesseselerine karşı hayran kal-
masıyla toplum “aydınlanma” sınıfından mahrum 
kalmıştır. Topluma yol gösterecek entelektüel ak-
törler grubu kalmamıştır. Ayrıca aydın ile toplum 
arasındaki ilişkilerde yabancılaşma ortaya çıkmış-
tır. Toplumsal aktörler olarak aydınlar, halktan 
ayrışmaya başlamıştır. Aydınlar Batı değerlerini ve 
zihniyetini taklide yönelirken, halk da her çeşit 
yeniliğe karşı içe kapanıyor. Yeniliklere karşı sert 
tutumlar geliştiriyor. Halk ve aydın diyalektiği, 
sorunları daha da derinleştirmekte ve başa çıkıl-
maz hale getirmektedir.

Modernlikle beraber doğan yeni aydınlar ve 
onların zihniyet farklılıkları nedeniyle toplumla-
rın gerçekliklerine yabancılaşarak halktan kopuş-
ları, bir bakıma uzun süre devam edecek elitizmin 
doğmasına neden olacaktır. Osmanlı modernleş-
mesi ile başlayan elitizm sorunu, cumhuriyet mo-

dernleşmesinde zirveye varacaktır. Batılı beğeni-
ler, ideolojiler ve inanışlarla toplumu yukarıdan 
aşağıya değiştirmenin aktörü ve haklı rehberi ola-
rak kendisini algılayan bir elitizmdir bu. Eğitim-
li olması, Batı’yı ve modernliği tanıması topluma 
istediği yönü verme hakkını kendisinde görme-
sine yol açmaktadır. Halka doğru akımı ve yine 
halkçılık düşüncesi, bu elitizm tarafından “halka 
rağmen” uygulanan bir projedir.

Said Halim Paşa, buhranın toplumsal kökenle-
rinden birisini de modernleşme ile beraber verilen 
Batıcı eğitim programları ve bu programları uygu-
layan kurumlar içinde yetişen nesilleri görmekte-
dir. Modernleşme ile doğan yeni eğitim kurumla-
rında yeni bir nesil yetişti. Bu yeni nesil toplumsal 
yapımızdan beslenen usulleri, değerleri ve adetle-
ri küçümsediler. Onlara karşı lakayt davranmaya 
başladılar. Modernleşmeyle gelen bu yeni nesil, 
yanlış bilgilerle donandı, aile ve büyüklerine karşı 
saygıyı kaybetti, yeni bir toplum kurmak hayaliyle 
uğraşıp durdu. 

Said Halim Paşa, toplumların nesillerle inşa 
olabileceğini düşünmektedir. Modernleşme ile 
beraber kendi toplumsal geleneğinden kopan 
yeni bir kuşağın yetişmektedir. Bu yeni kuşak, ar-
tık Batı toplum geleneğiyle hayata bakıyor. Kendi 
toplum gerçekliğinden uzaklaşıyor. Toplumuna 
yabancılaşan varlıklara dönüşüyor. Bu da toplu-
mun buhrana yönelmesine yol açıyor.

İslâm toplumlarının bunalımlara sürüklen-
mesinin başka önemli bir nedeni olarak memur 
sınıfının değişen yapısını gösteriyor Said Halim 
Paşa. Ona göre İkinci Mahmut’un başlattığı mo-
dernleşme hareketleri sonucunda yeni bir memur 
sınıfı yetişti. Bu memur sınıfı merkeziyetçi bir yö-
netimin aktörlüğünü üstlenecekti. Oysa bunlar, 
sultanda toplanan iktidara itaat etmenin oyuncağı 
olma dışında bir şey yapamadılar. Hükümdarın 
bahşettiği şan, şöhret, istikbal ve mal-mülkle bera-

Said Halim Paşa, toplum düşüncesini ahlak temelinde ele almaktadır. Toplum olmanın ana 
ilkesi ahlaktır. Toplumda yaşanan sorunlarımızın toplumsal yapıdan kaynaklandığını ve yine 

oradan hareketle çözmemiz gerektiğini vurgular. Bu açıdan toplum bir buhran içindedir 
ve bunun çözümü de Batı toplum yapısını kopya etmekten geçmez. Tam tersine yine kendi 

toplum yapımızın gerçekliğine bakarak çözüm yolları bulmalıyız.
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ber mutlak bağlılığa yöneldiler. Buna karşı gerek-
li olan özgürlükten mahrum kaldılar. Ayrıca her 
yeni hükümdar yeni bir memurlar sınıfı kurduğu 
için bir gelenek de oluşmadı. (Said Halim Paşa, 
1991: 89-90). Memleketin kaderine bir asra yakın 
hâkim olan bu memurlar sınıfı, kendi kurumları-
nı yıkarak yerlerine Batı toplum kurumlarını ithal 
yerine giderek çözüm geliştirmeye çalışmışlardır. 

Said Halim Paşa, Osmanlı toplum yapısının 
en önemli dinamiklerinden biri olarak memurlar 
tabakasını görüyor. Devlet ve toplum ilişkilerin-
de bu tabakanın geleneğiyle ve istikrarıyla büyük 
bir değer taşıdığını düşünüyor. Modernleşme ile 
beraber bu yapının yıkıldığı, istikrarını kaybettiği 
ve hükümdarın otoriter politikalarına boyun eğen 
varlıklara dönüştüğünü ifade ediyor. Memurlar 
tabakasının hem özgürlük hem de istikrarı kalma-
yınca, memurluğun toplumsal yapıdaki işlevi de 
biter ve bu da bunalıma yol açar.

Osmanlı toplumunu buhrana sürükleyen 
en önemli kaynaklardan biri de Said Halim 
Paşa’ya göre kavmiyetçilik ideolojisidir. Ona göre 
İslâmiyet, kavmiyet fikirlerinin etkili olduğu asır-
da çeşitli muarızlarla karşılaşacaktır. Zaten epey 
zamandan beri Müslümanlar, kavmiyeti beşe-
ri saadetin en muazzam varoluşu olarak telakki 
ederek dinlerine hücum ediyorlar. Ancak İslâm 
âlemindeki bu kanaat de mevcut diğer yeni kana-
atlerin büyük kısmı gibi kusurlu araştırmalar ve 
hatalı muhakemeler ürünüdür. Kavmiyet fikrinin 
yanlışlığını gösteren başka bir gerçeklik de çağı-
mızın en medeni toplumları tarafından oldukça 
sıkı ve fanatik bir biçimde takip edilmesinde gö-
rülmektedir.

Batı’dan gelen kavmiyetçilik akımına içimiz-
de tutulanlar körleşmişlerdir. Çünkü yaşadığımız 
bu tarihte yaşanan vak’alar ve hakikatler varken 
yine de bu medeniyeti en yüksek insani amaç ola-
rak yükseltmeye çalışıyorlar. Batı, medeniyetinin 
tek ve rakipsiz bir medeniyet olduğu yönündeki 
düşüncelere sahip… Oysa cihan harbinde yaşa-
nanlar ortadadır. Kendisini temsil eden milletlere 
bu medeniyetin sunduğu saadet, bilim ve sanayi 
aslında kavimlere felaket getirmekten başka bir 
şeye yaramıyor. Bu saadet şeklini ve şemalini de-
ğiştirmiş bir felakettir. Çünkü getirdiği yıkmak, 
yakmak ve harap etmektir.

Müslüman toplumlar, İslâm ahlakına daya-
nan toplumsallığı zamanla bozularak farklılaştı. 
Başka bir ifadeyle toplum olmanın ve toplumsal 

var oluşun temeli olarak gördükleri İslâm ahlakın-
dan uzaklaşınca bozulma ortaya çıktı. Müslüman 
kavimlerin her biri çoğunlukla anladıkları İslâm 
esaslarını biribirine karıştırmasıyla ve milli adetle-
rin zaman zaman baskın etkisi sonucunda ayrı bir 
toplumsal durum ortaya çıktı. Müslümanların ah-
lak ve sosyolojisi (toplumsal varlığı) İslâmi olmak-
tan ziyade İrani, Hindi, Türki veya Arabi oldu. 
İlmi veya ahlaki bir hakikat millileşmek amacıyla 
evrensel mahiyetini kaybettiği gibi, İslâm ahlakı 
da bu akıbete uğradı. Müslümanlığı kabul eden 
kavimler, çeşitli hurafeler arasında dolaşarak üs-
tün mahiyetlerini kaybettiler. Müslüman kavimler 
zamanla İslâm ile daha da olgunlaşarak mükem-
mel bir biçimde İslâmlaşacaklarına tam tersine 
İslâm’dan uzaklaştılar. (Said Halim Paşa, 1993: 
403-442)

Said Halim Paşa, Müslüman toplumların mo-
dernleşmenin etkisiyle kavmiyetçi (milliyetçi) bir 
biçime dönüştüklerini ifade eder. Bu milliyetçilik 
sonucunda İslâmiyet, evrensel bir anlam taşı-
maktan uzaklaşıyor. Bütün Müslüman kavimleri/
toplumları beraber yaşayan ortak bir aidiyet kim-
liği olma özelliği zayıflıyor. Her bir Müslüman 
toplum, kendi kavmi (milli) vasıflarını merkeze 
alarak İslâm’ı da ona göre yorumluyor. Modern 
ulusallaşma sürecinin Müslüman toplumlarda 
meydana getirdiği dönüşlümdür bu. Nitekim bu-
nun sonucunda İslâm parçalanıyor, ulusların ken-
di kolektif aidiyetlerine eklemleniyor. Bu da Türk 
İslâm’ı, Arap İslâm’ı ve İran İslâm’ı gibi yeni an-
layışlara yol açıyor. Modern ulusallaşmanın İslâm 
toplumlarında başlattığı bu süreçle beraber, İslâm 
aidiyetinin geniş, evrensel ve beraberliğe dayalı 
yapısı çözülüyor. Toplumlar arası ilişkilerde Müs-
lümanların bölünmesi, küçülmesi, parçalanması 
ve hatta birbirlerine karşı çatışmacı (milliyetçilik 
yahut kavmiyetçilik üzerinden) bir tutuma yö-
nelmesi anlamına gelmektedir. Oysa Said Halim 
Paşa’nın fikriyatında “İslâm memleketleri arasında 
sınır yoktur. Müslüman toplumlar, Osmanlı siya-
sal pratiğinde olduğu gibi çeşitli kavimler, diller, 
mezhepler ve coğrafyalarla beraber geniş bir alem 
olarak görülmektedir. Modern ulus devletin ve 
fikriyatının doğuşu bunu tehdit etmektedir. Said 
Halim Paşa, bu süreci toplumların en önemli bu-
nalımlarından birisi olarak görmektedir. Elitizm, 
batıcı dünya görüşü, kendi toplumunun varlık 
dünyasına yabancılaşan nesillerin yetişmesi, batı-
nın merkeze alarak reformların yapılması, taklitçi-
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lik ve son olarak kavmiyetçilik İslâm toplumunun 
en önemli buhranları arasında kabul ediliyor. 

Müslüman Toplumların Buhrandan
Kurtuluş Çareleri

Said Halim Paşa, Osmanlı toplumunda ya-
şanan buhranı “toplumsal yapı” meselesi olarak 
görüyor. Makalelerinin çoğunda başlık olarak 
“Müslüman toplumlar” ifadesini kullanması da 
bunu gösteren önemli boyutlardan biri. Dolayı-
sıyla sosyolojik yaklaşımla hareket ediyor. Toplum 
sorunlarına çözümler ararken yine bu tutumuyla 
hareket ediyor. Bu çerçevede sorunların çözümü-
nü siyasal müdahalelerde görmüyor. Bunun yeri-
ne sosyolojik dönüşümleri esas alıyor. Toplumsal 
yapıya bakarak sorunlarımızı çözebileceğimizi 
söylüyor. İslâm toplumlarının sorunlarını çöz-
mek amacıyla bu genel yaklaşım çerçevesinde üç 
önemli nokta üzerinde durduğunu söyleyebiliriz: 
Sosyal yapıyı dikkate almak, ahlak ve İslâmiyet’in 
evrensel dünya görüşü.

Said Halim Paşa, çözümleri önerirken sosyo-
lojik bakış açısına özel bir önem atfetmektedir. 
İşte bunu gösteren önemli paragraflarından birisi: 
“Halbuki içtimai bir vazife yine içtimai bir vasıta 
ile yerine getirilebilir. Bu yüzden icra kuvveti icti-
mai itaatsizlik hareketlerini memurları vasıtasıyla 
ıslah etmeye teşebbüs ettiği her seferde umumi 
hoşnutsuzluğun artmasına sebep olmuştur. (Said 
Halim Paşa, 1991:121)

Yaşadığımız bunalımı ancak toplumsal yapı-
mızı esas alarak giderebiliriz. Toplumsal yapı-
mızın farklılığını görerek hareket etmek “içtimai 
vazife”mizdir: “Dolayısıyla kendi güzel sanatla-
rımızı, kendi musikimizi, kendi mimari üslubu-
muzu, kendi bedii eserlerimizi teşvik etmenin de 
içtimai vazifelerimizden olduğunu öğrenmeliyiz.” 
(Said Halim Paşa, 1991: 95) Toplumsal bağlar, 
ortak bir geçmişte yaşamanın ve ecdattan alınan 
idealler ve manevi miraslarla beraber oluşur. Yani 
toplumsal varlığı meydana getiren esaslar zama-
nın içinde ve insanların müşterek değerleriyle 
meydana gelir. Gaye birliğini temin eden ahlaki ve 
dini esaslar burada en temel ilkeler arasında yer 
alırlar. (Said Halim Paşa, 1991:95)

Çözümün ikinci önemli boyutu ahlak kavra-
mında saklıdır. Milleti yaşatan, birliği sağlayan, 
sağlıklı ve üsluplu nesiller yetiştiren ve dolayısıyla 
toplumsal buhrandan çıkmayı sağlayacak temel 
değerleri sunan ana dinamik ilke (kurucu öz) 

ahlaktır. Nitekim ona göre yaşanılan sefaletin ve 
istibdadın temelinde cehaletten öte ahlak yoksun-
luğu bulunmaktadır. İlim kazanma ihtirasıyla ha-
reket edip ahlak eksikliği yaşadığımız için çözü-
me varamıyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzun 
kökeninde yine ahlak yer alır. (Said Halim Paşa, 
1991:103)

Toplumsal buhranları çözmenin üçüncü 
önemli veçhesi, İslâmiyet’in beynelmilel dünya 
görüşünde saklıdır. Ona göre daha âlemşümul 
hakikatler, daha insani hissiyatlar “hem ırk naza-
riyesinin hurafeleri hem milliyet hodgamlığını de-
virerek yerine” kendisi geçecektir. Bu medeniyetin 
etrafında ortaya çıkan buhranlar sona erdiği za-
man milletlerin ruhunda ve fikirlerinde kökleşen 
dalaletlerin giderilmesini sağlayacak ve felaketle-
ri izale edecek çareler doğacaktır. Daha fazla bir 
adalete ve fazilete doğru bütün insanların ahlak 
seviyesi yükselecektir. Ahlak seviyesi bilimler ve 
sanayi seviyesini bulduğu gün bu medeniyet ol-
gunlaşacak ve dengesini bulacaktır. 

Aynı topluma mensup insanlar arasındaki iliş-
kileri düzenleyen ahlaki ilkeler, muhtelif milletler 
arasında da tesis etmelidir. Böyle hareket ederek 
milletler arası birliğe hizmet eder ve milli birliği 
de inşa ederiz. Çünkü birincisi olmadan ikinci-
si mümkün değildir. Nasıl ki beşeri toplumların 
kavimler halinde sınıflanması bireyden daha fazla 
olgunlaşmayı anlatıyorsa, bu milletler arasılık da 
her kavmin imkânını son mertebesine kadar ol-
gunlaşmaya vermesiyle mümkün olacaktır. 

İslâmi milletlerarasılık ise zamanımızda sosya-
lizmin toplumlar arasında tezahür ettirmede oldu-
ğu beynelmileliyetin aynıdır. Şu farkla ki birincisi 
en mükemmel ve en nihai şeklidir. Bütün bilimsel 
hakikatler gibi İslâmi hakikatlerin de vatanı yok-
tur. “Nasıl bir İngiliz riyaziyesi, bir Alman heyeti, 
bir Fransız kimyası olamazsa ayrı ayrı Türk, Arap, 
Acem yahud Hint Müslümanlığı da olamaz”. An-
cak İslâmi hakikatlerin evrensel seciyesi de ahlaki, 
sosyolojik ve milli birtakım harslar doğurur. “Her 
ne kadar bu hakikatlerin vatanı yoksa da tecellile-
ri tefsir ve tatbik edilmekle bulundukları muhite 
tabidir”. 

Said Halim Paşa, modern dönemde evrensel 
bir ahlak anlayışı geliştirmeye çalışır. Toplumların 
bu evrensel ahlak ilkelerine dayanarak yeni bir ol-
gunlaşma düzeyine ulaşacakları ve kendi araların-
daki milliyet farklılıklarına dayanana çatışmaları 
aşarak bütünlük ve birliğe varacaklarını ileri sürer. 
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Bir bakıma Kant’ın ebedi barış arayışına karşılık 
Said Halim Paşa da toplumlar arası ebedî birliği 
aramaktadır. Bunu da evrensel ahlaka dayalı ol-
gunlaşmaya dayandırmaktadır. 

Ancak Said Halim Paşa, modernleşmeyle ge-
lişen ulus toplumlar biçimindeki farklılaşmanın 
da bilincindedir. Bu çerçevede önemli tespitlerde 
bulunur. Buna göre yeryüzü toplumları artık mil-
let temelinde düzenleniyorlar. Müslümanlar Türk, 
Arap, Acem ve Hint milletlerinden birisine men-
sup olduğunda, İslâm beynelmilel dayanışması 
içinde de yer alarak iyi bir Türk, iyi bir Arap yahut 
iyi bir Hint olacak. Bu iki dayanışma biribirini ta-
mamlamaktadır. Bunun bilincinde olmak önemli. 
Sonuçta İslâmiyet insanı ırka bağlı bir unsur değil, 
içtimai ve siyasi bir unsur olarak telakki eder. 

Kavmiyet de çeşitli içtimai ve siyasi kaynaş-
malar sonucunda meydana gelir. Aynı lisanı ko-
nuşanlar, aynı hissiyatı paylaşanlar, kendilerine 
mahsus edebiyat ve sanat meydana getirenler, 
ahlaki ve ruhani bir hars oluşturan fertlerin ittiha-
dıdır. Buna göre İslâmiyet ilkeleri milliyeti inkâr 
etmiyor. Onun hücum ettiği bugünkü kavmiyetin 
delaletleri, hurafeleri, taassubu, hodgamlığıdır. 
Sonuçta İslâmiyet’i kavmiyete muhalif görmek ta-
savvur edilecek en büyük hatalardan biridir.

Said Halim Paşa, realizm ve idealizmi birleş-
tiren bir siyaset sosyolojisi anlayışına sahip. Bu 
çerçevede bir yandan ahlak aracılığıyla toplum-
ların dayandığı evrensel ilkeleri savunur. Bunun 
etrafında bir bütünleşme ve barış oluşturmaya 
çalışır. Hem Müslüman toplumların hem de dün-
ya toplumların geleceğini düşünür. Öte yandan 
ise modernleşme ile gelişen ulus devletler ve 
ulus devletler realitesine dikkat çeker. Müslüman 
toplumların bu kavimler ve milletler halinde var 
olma gerçekliğini kabul etmeleri gerektiğini söy-
ler. İslâmiyet’in kavmiyete karşı olmadığını ifade 
ederek bu tezini doğrulamaya çalışır. 

Sonuç
Said Halim Paşa, sosyolojik yaklaşımı bir ba-

kıma toplumsal buhranlarımızı anlamayı sağlaya-
cak bir yöntem olarak değerlendiriyor. İslâmlaşma 
siyasetinin en önemli parçalarından biri görüyor. 
Osmanlı modernleşmesi dönemlerinde Ziya Gö-
kalp nasıl ki Türkleşme siyaseti için Millî İçtimai-
yatı çözüm olarak görüyorsa, Said Halim Paşa da 
İslâmlaşma siyaseti için İslâm İçtimaiyatını bilim-
sel bir yöntem şeklinde değerlendiriyor. Said Ha-
lim Paşa, erken dönem bir İslâm sosyoloğudur. Bu 

sosyolojinin çeşitli veçheleri konusunda bizlere 
fikir vermektedir. İslâm toplum sorunlarını anla-
mak, analiz etmek ve çeşitli önerilerle söz konusu 
sorunları çözmek gibi özelliklere sahiptir. Dolayı-
sıyla onun İslâm sosyolojisi bir siyaset olarak da 
belirmektedir. 

Said Halim Paşa, toplum düşüncesini ahlak 
temelinde ele almaktadır. Toplum olmanın ana 
ilkesi ahlaktır. Toplumda yaşanan sorunlarımı-
zın toplumsal yapıdan kaynaklandığını ve yine 
oradan hareketle çözmemiz gerektiğini vurgular. 
Bu açıdan toplum bir buhran içindedir ve bunun 
çözümü de Batı toplum yapısını kopya etmekten 
geçmez. Tam tersine yine kendi toplum yapımızın 
gerçekliğine bakarak çözüm yolları bulmalıyız. 
Çünkü Batı toplumları inanç, gelenek, sınıf, çatış-
ma, tarih vs. özellikleri ile İslâm toplumlarından 
farklıdır. İslâm toplumları ayrı bir sosyolojiyi tem-
sil ediyorlar. Farklı seçkinleri, kurumları ve tarih-
leriyle apayrı bir gerçekliktir. İslâm sosyolojisi, 
İslâm ontolojisinden ve Müslüman toplumlarının 
tecrübelerini temel alarak hareket etmek mecbu-
riyetindedir.

Osmanlı modernleşmesine ciddi eleştiriler 
yapılmaktadır. Bu çerçevede Fransızlaşma, tak-
litçilik, yeni doğan elitler, yeni nesillerin yanlış 
yetişmesi gibi konular üzerinde durulur. Aslında 
Osmanlı modernleşmesi üzerine eleştiriler yapılır-
ken, aynı zamanda modernlikle de bir hesaplaşma 
içindedir. Onun ahlakı dikkate almayan maddeci 
yönünü en fazla yapılan eleştirilerden biridir. 

Said Halim Paşa, hem Müslüman toplumları-
nın yaşadıkları sorunlar üzerinde durur hem de 
dünya toplumlarının. Ulus devletleşme ve mo-
dernleşme ile birlikte doğan yeni toplumlar ara-
sındaki rekabet, çatışma ve farklılıklardan doğan 
sorunlara topluca çözüm önerisinde bulunur. Top-
lumların milli farklılıklarını algılayarak evrensel 
bir ahlak temelinde ortak bir bilince sahip olmala-
rını önerir. Bu önerisiyle dünya toplumlarına iliş-
kin ahlak temelinde bir evrensel beraberlik sunar. 
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Osman ATALAY

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil 
Toplumun Rolü” adlı iki yıldır üzerinde çalıştığı saha araştırma raporunu açıkladı.

B ağımlılık kişinin zarar 
görmesine rağmen madde 

kullanımına devam etmesi, 

kullandığı maddeyi uzun 

süre bırakamaması, sürekli 

madde arayışı içinde olması, 

kullandığı maddeyi giderek 

arttırması hâlidir. 

Madde ve davranış ba-

ğımlılığı her geçen gün artıyor Türkiye nüfusunun 

%15,8’i 15-25 yaş grubunda. 12 milyon 971 bin 

396 çocuğumuz madde bağımlılığı riskine karşı 

savunmasız durumda. Türkiye’de yaklaşık 10 mil-

yon insan madde ve davranış bağımlısıdır. 125 

bin STK bu konuda duyarsız kalıyor. Cinayetle-

rin %60’ı, saldırıların %40’ı, tecavüzlerin %33’ü 

alkol ve madde kullanımı olan kişiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye genelinde madde bağımlılığı, sanal 

kumar ve teknoloji bağımlılıklarının ciddi boyut-

larda olduğunu görüyoruz. Ankara Bağımlılıkla 

Mücadele Yüksek Kurulu 2015’den itibaren uyuş-

turucu ve madde problemine sürekli işaret etmiş-

tir. 

Seferberlik İlanında Sivil Toplum Kurumlarının Rolü

2018 yılında bağımlılıklar ile mücadelede se-

ferberlik kararı alındı. Dönemin Sağlık Bakanı, 

2018 Şubat ayında tütün, alkol, kumar, teknoloji 

ve uyuşturucu bağımlılığı ile seferberlik mücadele 

sürecini, “üç yıl” olarak sınırlı tutmuş ve bu sü-

reç sonucunda istenilen başarı elde edilemez ise 

Avrupa’nın metotlarına başvurulacağını ifade et-

mişti. 

Uyuşturucu ve bağımlı-
lıklar ile mücadele seferberli-
ğinde, üç yılı geride bıraktık. 
Geçen bu üç yılda; 
1- Türkiye’de yılda kaç gen-
cimiz, kendi rızası ile mad-
deden kurtulmak için has-
tanede ayakta ya da yatarak 
tedavi görmüştür? 

2- Tedavi sonrası, bu bağımlıların durumu, mad-
deye geri dönenlerin sayısı, istihdam sorunu 
nedir? 

3- Sanal kumar bağımlı sayımız nedir? 
4- Uyuşturucu ve madde kullanan ve bağımlı in-

san sayımız nedir? 
5- Teknoloji bağımlısı kişi sayımız nedir? Gibi ko-

nulara cevap bulmamız gerekiyor. 

125 bin STK sorumluluk almalı 

Türkiye’de dört yılda bir Sağlık Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 
yapılması gereken Türkiye’nin madde ve bağım-
lılıklarla ilgili saha raporuna ihtiyacımız var! Bu 
mücadelede sahadaki muhatap kurumların daha 
çok desteğe ve fedakârlığa ihtiyacı olduğu görü-
lüyor. 

Uyuşturucu ile mücadelede Emniyet, Jandar-
ma ve Gümrük Muhafaza kurumlarımızın özverili 
başarılı çalışmaları var. Arz ile mücadelede güven-
lik ve emniyet birimlerimizin yalnız bırakılmama-
sı gerekir. 

Sayıları 125 bini bulan sivil toplum kurumla-
rımızın taleple mücadelede görev üstlenmemeleri 
ciddi bir sorun. STK’lar bu anlamda sahada aktif 
sorumluluklar almalıdır. 

Bağımlılıklarla Mücadelede 
Sivil Toplumun Rolü
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STK’larımızın yılda en az bir kez, kamu ku-
rumlarımız sürekli Türkiye’nin 81 ilinde riskli ilçe 
ve mahallelerde 14-19 yaş guruplarına yönelik 
uzun vadeli sürdürülebilir kültür, sanat ve spor 
projeleri gerçekleştirmesi gerekir. 

Kamu, sivil toplum, üniversite, medya, sanat 
ve spor camiasının bütüncül bir mücadele desteği 
sağlanmadıkça bu madde ve teknoloji bağımlılığı 
sorunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde üzücü sosyo-
lojik dip dalgalarla boğuşmamızı daha da zorlaş-
tıracaktır. 

Uyuşturucu ile mücadelede kamu personeli-
nin planlı, kararlı ve sistemli kullanılması yoluyla 
büyük bir mesafe kat edilebilir. Bu çerçevede gö-
rev alabilecek 50 bin 192 muhtar, 1 milyon 77 
bin öğretmen, 130 bin din görevlisi ve 300 binden 
fazla emniyet personeli bulunmaktadır. 

Uyuşturucu çeşitlendi: Geçiş güzergâhı üze-
rindeyiz! 

Türkiye, son 20 yılda sürekli çeşitlenen birçok 
uyuşturucu ve uyarıcı maddenin imal edildiği ve 
ayrıca geçiş köprüsü bir ülke konumdadır. Do-
ğudan batıya, batıdan doğuya Suriye, Irak, İran, 
Avrupa kara ve deniz yolu ile madde sevkiyatının 
transit köprüsü konumundayız. 2019 yılında 19 
ton ile dünyada en fazla eroin ele geçirilen ikinci 
ülke olduk. İran 25 tonla ilk sırada yer aldı. 32 ül-
keyi etkileyen uyuşturucu trafiğinden elde edilen 
gelir 10 milyar dolar büyüklüğünde. 

Bağımlılıklar ve Riskler

Genç ve işsiz durumdaki 14-24 yaş gurubun-
daki 13 milyon gencimiz için çok riskli bir durum 
söz konusudur. “İddiaa” türü şans oyunları ve sa-
nal kumar bağımlılığı 3 milyon kişiyi esir almış 
durumdadır; her kumar ve teknoloji bağımlısının 
potansiyel bir madde bağımlısı adayı olduğunu 
unutmayalım. 

Gençlerin %31,3’ü sık sık sigara içtiğini, 
%4,9’u sık sık alkol aldığını, %4,1’i bir kez uyuş-
turucu kullandığını, %1,2’si ara sıra uyuşturucu 

kullandığını, %1,1’i ise sık sık uyuşturucu kullan-
dığını ifade ediyor. Sonuç olarak Türkiye’de genç-
lerin %50’si bağımlılık riski altındadır. 

Ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 
1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. 
2017 yılında, 211 bin 126 insanımız bağımlılık-
tan kurtulmak için hastanelere başvurdu. Bu sayı-
nın, gerçekte var olan madde bağımlılarının ora-
nına dair yorum imkânı vermesi için daha geniş 
çalışmalara ihtiyaç vardır

Uyuşturucuya başlama nedenleri Arkadaş 
%48 Merak %23 olarak göze çarparken. Uyuş-
turucu temininin %80’i sokak satıcılarından ve 
internetten karşılanıyor. Uyuşturucudan hayatını 
kaybedenlerin %90’ı 35 yaş altında olması gençle-
rin özellikle korunmasının önemini bir kez daha 
ortaya koyuyor.

Uyuşturucu ile mücadelenin dönemsel bir şe-
kilde yürütülmesinin kesinlikle başarılı olacağı 
mümkün görülmüyor. 83 milyon Türkiye, nüfu-
sunun %72’si 35 yaş altında olması ve halkımı-
zın %92’sinin kent ve ilçelerde yaşıyor olmaları 
dezavantajlı bir durumdur. Şehirlerin uyuşturucu 
madde ve suç kavramını örtülü bir şekilde içinde 
barındırdığını unutmayalım. 

Türkiye’de 5 bağımlılık illeti olan tütün, alkol, 
kumar, teknoloji ve uyuşturucu sorununu tek çatı 
altında irdelemek ve mücadele etmek zorundayız. 

Salgın ve Bağımlılıkla Mücadele

DSÖ’nün Hastalıkların Uluslararası Sınıflan-
dırılması Kurumu (ICD), 2018 yılında bilgisayar 
oyunu bağımlılığını resmen bir zihinsel sağlık so-
runu olarak kabul ettiğini açıkladı. Koronavirüs 
süreci tüm dünya ve Türkiye’de ekonomik ve sos-
yal yaşamı olumsuz etkiledi. Teknoloji, alkol ve 
ilaç bağımlılığında gözle görülür bir artış olduğu 
vurgulanmaktadır. Salgın sonrası işsizlik ve sosyal 
sorunların etkisiyle madde ve teknoloji bağımlılı-
ğının seyrini ve etkilerini iyi okumamız gerekiyor. 
Bu aynı zamanda tedavi süreçlerini ve mücadeleyi 
olumsuz etkilemiştir. 

Arz-talep önleyici ve koruyucu politikalarımızı 
sağlıklı yürütemez isek “Bağımlılıklarla Mücadele” 
sorunumuz 15 kentimizin en büyük güvenlik so-
runu hâline gelebilir. Özellikle, İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Gaziantep, Adana, 
Edirne, Konya, Kayseri, Samsun, Van, Diyarbakır 
ve Şanlıurfa gibi büyük kentlerimiz bu durumdan 
olumsuz etkilenebilecek yerlerdir. 
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Cinayetlerin %60’ı, saldırıların %40’ı, tecavüz-
lerin %33’ü alkol ve madde kullanımı olan kişiler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde siga-
ra, alkol ve uyuşturucu maddeleriyle tanışma ve 
madde kullanım yaşı giderek düşüyor. 12-17 yaş 
arası gençler büyük risk altında. 

Türkiye’de uyuşturucuya başlama yaş ortala-
ması 20.8’dir. 

Uyuşturucu öncesi tütün kullanım oranı %81, 
alkol kullanım oranı ise %38’dir. 82’si madde kul-
lanmaya esrar ile başlamıştır. %74.4’ü maddeyi ilk 
kez arkadaş veya yakın çevresinden temin ediyor. 
%36’sı maddeye merak etkisiyle başlıyor. %55.3’ü 
bağımlı olduğunu ifade ediyor. %55.6’sı uyuştu-
rucu madde kullandığı için sosyal güçlük çekiyor. 
2019 yılı verilerine göre, hayatının herhangi bir 
döneminde madde kullananların %94.2’si erkek % 
5.8’i kadın. %64’ü ortaokul ve ilkokul düzeyinde 
eğitime sahip. %89.6’sının annesi ev hanımı. Ba-
ğımlı gençlerin, annelerinde ortaokul ve ilk okul 
eğitim düzeyi %94.8, babalarında ise ortaokul ve 
ilkokul eğitim düzeyi %88.8’dir. %45.9’u mad-
deyi kendi evinde kullanmaktadır. %85.5’i aile 
fertleriyle birlikte yaşamaktadır. %71.2’i 15-24 
yaş arasında uyuşturucu kullanmaya başlamıştır. 

Ulusal Sağlık Araştırmaları verisine göre, 7 mil-
yonun üzerinde (nüfusun %12’si) kişinin alkollü 
içecek kullandığı görülmektedir. 2018 yılı verile-
rine göre sigara içme oranları erkeklerde %52,9, 
kadınlarda ise % 34,1’dir. İsveçli sanal kumar şir-
ketlerinin gelirlerinin 1/4’ünü Türkiye’den elde 
ettiği biliniyor. Aynı şekilde, dünyadaki 5 milyar 
dolarlık kumar gelirinin %2,5’i de Türkiye’den 
elde ediliyor. 

Ülkemizde uyuşturucunun %80’i sokak satıcı-
larından ve internetten temin edilmektedir. Başta 
İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya olmak 
üzere 81 ilin tamamında uyuşturucu madde kul-
lanımı tespit edilmiş durumdadır. 

Teknoloji, Uyuşturucu Bağımlılığı ve Tedavi

Her geçen gün teknoloji kullanım yaşı dü-
şerken kullanım oranları artıyor. Kişilerin %64’ü 
eğlenme ve zaman geçirme, %27’si haberleşme ve 
iletişim, %9’u ise eğitim ve araştırma amaçlı ola-
rak teknolojiyi kullanmaya devam ediyor. 

Teknoloji kullanımımızın 2/3’ü maalesef eğ-
lence ve sanal ağlarda geçiyor. Gençler ortalama 3 
saat 20 dakika internette, 3 saat sosyal medyada, 
2 saat 58 dakika televizyon başında geçiriyor. Sos-
yal medya kullanım nedenlerinin %76’sı arkadaş 

ve çevresiyle ilişki, %37’si fotoğraf ve video payla-
şımı, %30’u ise yeni arkadaş edinmek için tercih 
edilmektedir. 

Teknoloji bağımlılığının oluşturduğu stres bir-
çok madde bağımlılığını tetiklemekte olduğu gö-
rülmüştür. 

Bonzai, esrar, snus ve skunk gibi sentetik içe-
rikli uyuşturucular kültür ve eğitim düzeylerinin 
alt seviyede olduğu maddi açıdan gelir düzeyi 
düşük bölgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Gelir 
ve kültür düzeyi yüksek bölgelerde eroin, metam-
fetamin, kokain, ekstazi, gülme gazı gibi uyarıcı 
olduğu düşünülen uyuşturucu maddeler kullanıl-
maktadır. 

Uyuşturucu bağımlısının tedavi olduktan son-
ra aynı mahalleye, aynı sosyal çevreye dönmesi, 
hem kendisi hem çevresindekiler açısından büyük 
bir tehlike arz ediyor. Bunun yanı sıra bu gençle-
rin hiçbir meşguliyetinin ve işinin olmaması da 
oldukça büyük bir tehlike olarak görülmedikçe 
AMATEM’lerdeki maddi ve manevi çabalar boşa 
gitmiş olacaktır. 

Aileler, çocuklarını artık AMATEM yerine, 
daha önce madde bağımlısı olan kişilerin açtığı 
ilaçsız özel tedavi kamplarına göndermeyi tercih 
ederken, AMATEM’ler ise bir anlamda “detoks 
merkezi” olarak görülüyor. 

Uzmanlar arzla mücadelenin yetmediğini, ta-
leple mücadeleye ağırlık verilmesini gerektiğini 
ifade ediyor. İnsanların madde kullanmasını mut-
laka engellememiz lazım. Aksi durumda tedavi 
kanallarına ulaşmasını ve bağımlı kişi “tedavi ol-
mak istiyorum” diyorsa vakit geçirmeden tedavi 
imkânını sağlamamız gerekiyor. Bağımlının teda-
visi ömür boyudur. Bu mücadelede başarılı olma-
nın yolu sağlık, sosyal, hukuk, özel sektör, medya, 
üniversiteler, kamu ve sivil toplum ile sonuç odak-
lı sonuç odaklı bir işbirliğini sağlamaktan geçiyor. 

Uyuşturucu, sigara, alkol, teknoloji ve kumar 
bağımlılıklarıyla mücadelede toplumsal bilincin 
oluşturulması ve farkındalığın arttırılması büyük 
önem taşımaktadır. 

Küreselleşme ve teknoloji sayesinde küçük bir 
köy olan dünyamızda suç odakları daha organize 
ve çok uluslu bir nitelik göstermektedir. Bu ne-
denle uyuşturucu ile mücadele sadece ulusal bir 
sorun olmaktan çıkarak uluslararası bir boyut ka-
zanmaktadır. Özellikle kamu, sivil toplum, üni-
versite, medya, sanat ve spor camiası bu süreçte 
birlikte hareket ederek madde ve teknoloji bağım-
lılığı sorunuyla mücadeleyi sürdürmelidir



74

 Umran • Şubat 2021

K Ü L T Ü R | S A N A T   NUR VERGİNNUR VERGİN

gibi sosyologlardan farklı olarak 
modernleşme sürecinde dinin et-
kisinin ortadan kalkması bir yana 
artacağı tezi üzerinde durması dik-
kat çekicidir. Çalışmalarını ayrıca-
lıklı kılan hususları fark etmede, 
Toplum ve Bilim dergisinin yanın-
da Le Monde Diplomatique gibi ya-
yınlardaki metinlerini göz önünde 
bulundurmak anlamlı olabilir.

Makalelerinden bir kısmı der-
lenip 2000 yılında Din, Toplum ve 
Siyasal Sistem adıyla yayımlanan 
Nur Vergin’in bu kitabındaki yazı-
larının çoğu sosyoloğun veya aka-
demisyenin aynı kelimeleri içeren 
kitaplarındaki gibi sade suya tirit 
kuru bilgiler değil, ciddi incele-
meler ve yorumlar bütünüdür. Bu 
eserinin yanında Siyasetin Sosyo-
lojisi ilk yayımlanışının ardından 
yıllar sonra bir daha ancak nere-
deyse fark edilmez duruma geldiği 
2010’larda basılabilmiştir. Bu iki 
kitabın yanında 1990’larda yayım-
lanan Türkiye’ye Tanık Olmak adlı 
eserinin tekrar okurlarla buluş-
mamasını Nur Vergin’in kamusal 
tartışmalardan uzak tutan bir sü-
reçle ilişkilendirmek mümkündür. 
Aslında kitaplarının yayımlanma 
serüveni kendisine yönelik mesa-
fenin işareti şeklinde değerlendiri-
lebilir. 

T ürkiye’de 1980’lerden itibaren 
entelektüellerin düşüncelerinin 

düz anlatımla tasvirinin ötesinde, 
yönelimlerinde rol oynayan arka 
plan ve psikolojik etkenler üze-
rine bilgi sahibi olmanın perdesi 
aralandı. 1941’de dünyaya ge-
len Nur Vergin’i de sosyal bilimci 
olarak anlamaya çalışırken hayat 
hikâyesinin öne çıkan bazı özel-
liklerine dikkat etmek gerekmek-
tedir. Vergin, babasının diploma-
tik görevinden dolayı ilkokuldan 
doktora öğreniminin sonunda ka-
dar hiçbir Türk okulunda okuma-
mıştır.  1970’lerin başında doktora 
teziyle ilgili saha araştırmasını bi-
tirdikten sonra Türkiye’ye dönen 
Nur Vergin İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesinde başladığı öğ-
retim üyeliği görevini çeşitli üni-
versitelerde sürdürmüştür.1 

  Erol Güngör’ün makalele-
rinden derlenen Dünden Bugün-
den Tarih Kültür ve Milliyetçilik 
(1984) kitabına yazdığı önsözden 
de anlaşılacağı gibi Nur Vergin, 
Mehmet Genç vasıtasıyla tanıdığı 
Erol Güngör’ün Türkiye bilgisin-
den etkilenmiştir. Kendisi onun 
Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne 

1 Nur Vergin’in hayatı ve yetişme ikli-
mini aktardığı anılarıyla örülmüş bir 
yazısı için bakınız. “Kişisel Tarih ve 
Kimlik İnşası: Nasıl Türk Olunur?”, 
Doğu Batı, 2011, sayı: 56, s.11-51.

atanmasının ardından kısa süre 
Konya’da bulunmuş2 daha son-
ra tekrar İstanbul’a dönmüş ve 
ağırlıklı şekilde siyaset sosyolojisi 
dersleri okutmuştur. Siyaset bi-
limi odaklı çalışmalar yaparken 
aynı zamanda sosyolojinin teorik 
sorunları yanında Türkiye’nin öne 
çıkan tartışma konularıyla da ya-
kından ilgilenmiştir. 

Sosyal bilimci kimliğiyle bilgi 
ve fikir sahibi olduğu konularda 
gerekli gördüğünde kamuoyunun 
karşısına çıkmıştır fakat bilim-
dışı yollarla ve medya vasıtasıyla 
popülerlik kazanmak için uğ-
raşmamıştır. Yine aynı şeklinde 
konumunu parlatmaya yönelik 
entelektüel oyun ve stratejilere 
başvurmamıştır. Bunun ötesinde 
çeşitli akademik mecralarda, gün-
lük gazetelerde ve düşünce dergi-
lerinde Türk siyasi hayatı, toplum-
sal gelişmeler, akademi, kimlik, 
din-devlet ilişkileri gibi mesele-
lerde önemsenmesi gereken de-
ğerlendirmeler yapmıştır. Doktora 
tezinden itibaren kentleşme süre-
cinde din ve toplum münasebetle-
rini ele alarak sosyal alandaki ge-
lişmeleri çözümlemeye çalışmıştır. 
Bu anlamda Mübeccel Belik Kıray 

2 Konya serencamı hakkında bir yazı 
için bakınız. Vedat Bilgin, “Beyaz 
Türk’ün Vatandaş Hâli”, Akşam, 21 
Ocak 2021.

NUR VERGİN
-1990’ların Kültürel Ortamı Üzerindeki-
BİR SOSYOLOG SİLUETİ

Asım ÖZ

Nur Vergin, toplumsal gerilimlerin had safhaya eriştiği 1990’lı yıllarda 
her zaman aranan, fikri sorulan, danışılan ve âdeta total aydın konumuna 
yerleşmiştir. Çok okuduğu ve bilgi sahibi olduğu için bütün topluma 
değilse de içinde bulunduğu sosyal çevreye söyledikleri ve aktardıklarıyla 
öne çıkan bir isimdi. Kitaplarını ve makalelerini hiç okumayanların, 
okuyamayanların nezdinde dahi itibarının bulunması bununla alakalıdır.
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Tarihi ve Sosyolojik Gerçeklikler

Süreklilik arz edecek biçimde 
kimlik meseleleri üzerinde du-
ran Nur Vergin, Türkiye’nin dinî 
kimliği konusunda da duyarlıdır 
fakat onun bu yaklaşımı siyasal 
yönelimli İslâmcılıktan farklı bir 
yerde konumlanır. Bu konudaki 
düşüncelerini çoğu zaman ken-
di deneyimleri üzerinden anlatan 
Nur Vergin, 1980’li yıllarda İtal-
yan sosyolog dostunun Türkiye’de 
özellikle Ankara’da gördüğü cami 
sayılarından dehşete kapıldığını 
korku dolu bir ses tonuyla ken-
disine ifade etmesini hatırlatır. 
Olaylara sadece bilginin ışığında 
değil duygunun ve algının hâkim 
olduğu bir perspektiften baktığını 
ortaya koyan yaklaşımlarını oku-
mak bize fikir verebilir:

“Ben de onun hissiyatından 
çok etkilendim. Sesindeki korku 
tınıları beni epey düşündürdü. 
Onunla benim aramda gerçek 
bir karşıtlık simetrisi, taban taba-
na bir zıtlık olduğunu gördüm. 
Ömrünün yarısından fazlasını 
Avrupa’da geçirmiş biri olarak ha-
tırlamaya çalıştım: Avrupa ülkele-
rine gördüğüm ve gezdiğim ibadet 
yerleri beni rahatsız etmiş miydi? 
Notre Dame’ın ihtişamlı gotik kas-
vetinden yüksünmüş müydüm?  
İngiltere’nin yeşil ovalarında si-
luetlenen kiliselerin kuleleri beni 
rahatsız etmiş miydi? İtalya’da her 
sokakta birer ikişer yükselen kili-
seleri beni rahatsız etmiş miydi? 
Hayır, bin kere hayır!

Ve anladım ki, 1980’li yıllarda 
İtalyan dostum ve ben, Avrupa’nın 
İslâm’a ezeli bakışını, bizim de 
Hıristiyanlığa bakışımızı, şahsı-
mızda taşıyor ve kolektif bilin-
çaltlarımızı birbirimize yansıtıyor-
duk. Bir yandan korku ve dehşet. 
Diğer yandan anlayış karışımı 
bir umursamazlık, belki de kale 
almamazlık. Ama bunun neden-
leri olmalıydı. Kiliseler tarihe ait 
idi, geçmiş zamanı simgeliyordu. 
Oysaki camiler, bizim camileri-

miz bugünü anlatıyor ve geleceği 
müjdeliyordu. Bakış açımızın ve 
birbirimize karşı hissiyatımızın bu 
denli farklı oluşu, sanırım, bu ger-
çeğin şu veya bu şekilde farkında 
oluşumuzdan ileri geliyordu. Ve 
İtalyan dostum haklıydı, göklere 
uzanan o namütenahi sayıda hi-
lallerin bir Avrupalı’da anksiyete 
kaynağı olması normaldi.”3

Travmalar ve Farklılıklar

Nur Vergin’in hayatının ve 
düşüncelerinin önemli ölçüde 
yurt dışında şekillendiği dikka-
te alınırsa yukarıdaki pasaj onun 
psikolojisine daha iyi nüfuz etme 
imkânı sunar. Batı kültürüne son 
derece açık olsa da değerlendir-
meleri okuduklarının aktarımıy-
la sınırlı kalmayıp, Türkiye’nin 
tarihi ve sosyolojik gerçekliğini 
siyasi yönleriyle kavramayı içe-

3 Nur Vergin, “Avrupa ve İslam ya da 
Avrupa’da İslam”, Müslüman İmajı, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
Ankara, 1995, s.11.

ren bir çerçevede anlam kazanır. 
Vergin’in 1980’lerde Uluslararası 
Din Sosyolojisi Derneğinin dü-
zenlediği bir sempozyumda ta-
nıştığı ve ardından Türkiye’ye ge-
len İtalyan sosyolog bağlamında 
“Avrupa ve İslâm ya da Avrupa’da 
İslâm” başlıklı metninde aktar-
dıkları Kitap Dergisi’nde 1991’de 
Avrupa’nın tarihsel bilincine dair 
dile getirdiklerinin anlaşılmasını 
daha da kolaylaştırabilir.  Vergin 
ağırlıklı bir şekilde tarih boyunca 
Avrupa’nın tahayyülündeki heyu-
laya uygun şekilde İslâm hakkında 
ortaya koyduğu projeksiyon üze-
rinde durmuştur. Çok okuduğu 
ve bilgi sahibi olduğu için bütün 
topluma değilse de, içinde bulun-
duğu sosyal çevreye söyledikleri 
ve aktardıklarıyla öne çıkan bir 
isimdi. Kitaplarını ve makaleleri-
ni hiç okumayanların, okuyama-
yanların nezdinde dahi itibarının 
bulunması bununla alakalıdır. 
Tebliğinin son kısmı aynı zaman-
da 1990’lardaki düşünce hayatı 
üzerinde estirdiği rüzgârın daha 
doğru kavranmasını sağlayabilir:  

“Yüksündüğüm tek şey bizim 
içimizde de böyle bir algıya sahip 
olan veya sahip olmaya niyetle-
nen ‘Türkiye’deki Avrupa’ ola-
rak adlandırabileceğim fobik bir 
Türkiye’[nin] varolması… Kendi 
projeksiyonlarından korkan, orta-
lığı heyulanın sardığını vehmeden,  
ama ne yazık ki, ne Cervantes’in 
yel değirmenleriyle mücadele ve-
ren kahramanları kadar masum ve 
dürüst, ne de İberya Müslüman-
larına karşı koyan büyük Hıristi-
yan mistiği bir azize Tereza kadar 
cesur…”4

Sosyal bilimlerin meselelerine 
eğilen Nur Vergin benzeri metinle-
rinde sıklıkla Türkiye’nin özgüllü-
ğünün altını çizer,  nasıl ki insanın 
şimdiki hâlinin değerlendirirken 
onun bireysel, özgül tarihine ba-
kılması gerekiyorsa toplumlar 

4 Nur Vergin “Avrupa ve İslam ya da 
Avrupa’da İslam”, a.g.e., s.19.

Nur Vergin’in bir 
siyaset sosyoloğu 

olarak toplumsal ve 
siyasi gelişmeleri 
nasıl yorumladığı 

en net biçimde Yeni 
Zemin dergisinin 

1993’te yayımlanan 1. 
sayısındaki kapsamlı 
söyleşisinde görülür. 
Çağımızın en büyük 

tarihçilerinden Fernand 
Braudel’ın önermesi 
doğrultusunda uzun 
dönem yaklaşımıyla 
siyasi gelişmeleri 
değerlendirmenin 
önemini vurgular.
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için de aynısının geçerli olduğunu 
belirtir. Türkiye’deki birtakım so-
runlardan dolayı ülkenin “üçüncü 
dünya ülkesi” şeklinde nitelendi-
rilmesini doğru bulmadığını ısrarlı 
bir biçimde dile getirir: 

 “Türkiye bir ‘üçüncü dün-
ya’ ülkesi değil. Fakat bir kısım 
Türkler, kendilerini üçüncü dün-
ya ülkesi olmaya layık gördüler. 
Hâlbuki bence Türkler üçün-
cü dünya ülkesi bireyleri olma-
ya müstahak değiller.(…) Bizim 
1960’larda sömürgecilikten ulus-
devlet aşamasına geçmiş olan 
üçüncü dünya ülkeleriyle hiçbir 
yakınlığımız yoktur.”5  

 Türkiye’nin Batı nezdindeki 
farklılığına değinirken Cezayir ve 
Tunus örneklerini zikreden Nur 
Vergin, bu iki ülkenin Müslüman 
ve Arap görülürken, Türkiye’nin 
“öcü” konumuna yerleştirilme-
sinin kaynağında Batı bilincini 
şekillendiren tarihi arka planın 
yer aldığına dikkat çeker. Çün-
kü “Türkler, Batı için bir travma 
olmuş. Travmada ismi üzerinde 
irrasyonel bir şey. Açıklaması ras-
yonel ve fiziki açıdan mümkün 
değil.”6

Nur Vergin, toplumsal gerilim-
lerin had safhaya eriştiği 1990’lı 
yıllarda her zaman aranan, fikri 
sorulan, danışılan ve âdeta total 
aydın konumuna yerleşmiştir. Bu 
dönemde sıklıkla gündeme gelen 
dinde reform tartışmalarıyla ilgili 
konularda da görüşlerini açıkla-
mıştır. Nokta dergisinin 3 Mayıs 
1992’de yayımlanan sayısında 
“Din âlimi değilim” diye başladığı 
cevabını şöyle sürdürür: “Ama şu 
söylenir; ‘Dinimiz güzel bir din, 
ama reforma ihtiyacı var. Bunu 
duyduğum zaman tüylerim diken 
diken oluyor. Bilgisi olmayan bir-
çok insan bunu söyler.” Entelek-
tüel birikiminin yanında duyarlı-

5 Nur Vergin, “Avrupa’nın Türkiye’deki 
Siyasi Geleceği Bitti…”, Kitap Dergisi, 
1991, sayı:55-56, s.12.

6 Nur Vergin, a.g.e., s.12.

lığının fark edildiği açıklamasında 
Hıristiyanlıkta her önüne gelenin 
reform yapmaya yeltenmediğini 
dolayısıyla herkesin haddini bil-
mesi gerektiğini vurgular. Hıristi-
yanlıkta her şeyin mümkün oldu-
ğunu fakat İslâm dininde böyle bir 
şeyin düşünülemeyeceğini belir-
ten Nur Vergin “Allah’ın kelamını 
reform edeceksiniz ki bu müm-
kün değil. Kur’an değiştirilemez. 
Böyle düşünenlerin kıblesini de-
ğiştirmesi lazım. O zaman bunlar 
kendilerine Müslüman demesin.” 
diyecektir. Tabii bu gibi hassasi-
yetler aradan geçen yıllar içinde 
neredeyse hepten unutulmuştur.

Nur Vergin’in 1990’lı yıl-

ların ilk yarısında İslâmcı ve 
muhafazakâr dergilerde yayımla-
nan röportaj, görüş ve ufak yazıla-
rı sonraki dönemler açısından da 
önem taşımaktadır. Türkiye’deki 
siyasi ve sosyal ortamı, gelişme-
leri gerçekçi bir biçimde yansıtan 
değerlendirmeleri kapitalizmden 
İslâmî harekete, dünya düzenin-
den Avrupa’ya, çift kutuplu dün-
yadan Osmanlı ve Cumhuriyet 
modernleşmesine, üçüncü dünya 
kavramından dinde reform tartış-
malarına, yeni kurulan partiler-
den yeni Osmanlılığa, küreselleş-
meden yarı başkanlık sistemine 
pek çok meseleyi içermektedir. 
Türkiye’nin yeni bir meşruluk 

arayışı ile karşı karşıya kaldığı 
1990’larda Nur Vergin kendi de-
yimiyle “sözlü iletişim müptelası 
biri”7 hüviyetiyle sempozyumlar-
dan televizyon programlarına çok 
farklı mecralarda dinleyicilerle bir 
araya gelmiş ve zihinlerde silin-
mez bir figüre dönüşmüştür. Vefa-
tının ardından yazılıp çizilenlerin 
önemli ölçüde bu yıllara işaret 
etmesi yaygın etki ağını gösterme-
si bakımından önemsenmelidir.8 
Olan bitene ve düzene karşı yara-
tıcı muhalifliğini de herkesi ve her 
şeyi olumsuzlamaya yönelik sığ 
bir geçimsizliğe dönüştürmemesi 
de üzerinde durulması gereken bir 
husustur.

Uzun Süreli Değişimler ve Soğuk Savaş 
Sonrası

Nur Vergin’in bir siyaset sos-
yoloğu olarak toplumsal ve siyasi 
gelişmeleri nasıl yorumladığı en 
net biçimde Yeni Zemin dergisinin 
1993’te yayımlanan 1. sayısında-
ki kapsamlı söyleşisinde görülür. 
Çağımızın en büyük tarihçilerin-
den Fernand Braudel’ın önermesi 
doğrultusunda uzun dönem yak-
laşımıyla siyasi gelişmeleri değer-
lendirmenin önemini vurgular. Bu 
bağlamda Fransız Devrimi’nden 
sonraki yeni düzenin eski yapının 
sinesinde ve ondan kopuşu ger-
çekleştirmek için var olmaya de-
vam ettiğini hatırlatır.

 Kurumsallaşma yanında zih-
niyet ve anlayışların uzun zamanlı 
değişmeler çerçevesinde anlam-
landırılması gerektiğini Sovyetler 
Birliğinin yıkılması bağlamında 
gündeme getirir. Ona göre Sovyet-
ler Birliği nihai yenilgisinden yıllar 
önce 1960’larda kutup hüviyetini 
kaybetmeye başlamıştır. Tereddüt 
ve şüphe içindeki Sovyetler, Küba 
krizinde füzelerini geri çevirmek 

7 Nur Vergin, Türkiye’ye Tanık Olmak, 
Sabah Kitapları, İstanbul, 1998, s. VII.

8 Bir örnek için bakınız. Rasim 
Özdenören, “Nur Vergin de Uçtu”, 
Yeni Şafak, 24 Ocak 2021.
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zorunda kaldığında ve Kruşçev’in 
Amerika’dan geri plana düştükleri 
yönündeki açıklamasıyla muzaf-
fer olmadığını düşünmeye başla-
mıştır. Bu süreçte Avrupa’nın da 
teşekkül etmeye başlamasına işa-
ret eden Nur Vergin, bu yapılan-
manın ABD karşısında bir kutup 
teşkil edemeyeceği kanaatindedir.  
Ayrıca Almanya’nın ekonomik 
gelişmişliğine karşın siyasi hege-
monyasının sanılanın aksine çok 
sınırlı kaldığını dile getirir.

Sosyolojik trendleri manipü-
lasyon yoluyla ertelemek müm-
künse de bunların yok edilemeye-
ceğini belirten Nur Vergin, 1990’lı 
yıllarda Türkiye’nin bölgesel güç 
olma konumunu çeşitli boyutla-
rıyla dile getirmesi hasebiyle de 
önemlidir. Bunu salt bir temenni 
olarak da dile getirmez. Bu bağ-
lamda duygularıyla içli dışlı birkaç 
tespitini paylaşmak anlamlıdır:

“Türkiye’nin bir bölge gücü 
olacağını biliyorum! Tarihi, coğ-
rafyası, nüfusunun dinamizmi ve 
ekonomik potansiyeli buna mü-
sait. (…) Türkiye kendi geleceği-
nin tarihini kendi belirleyecektir. 
Buna muktedirdir.”9

Nur Vergin’in değişim sürecin-
deki ülkesini anlamaya çalışırken 
Türkiye’nin kendinin farkına var-
maya başlamasını hatırlatmasını 
göz önünde bulundurmak öğreti-
cidir. Demokrat Parti’den Bülent 
Ecevit CHP’sine kadar değişim 
taleplerini yüksek sesle dile geti-
renlerin her zaman kazandığını 
belirten Nur Vergin, Türkiye’nin 
meselelerin şu parti gitsin bu parti 
gelsin mantığıyla kavranmayacağı-
nın farkındadır.  Soğuk Savaş son-
rasında hareketlenen Türkiye’de 
mantar gibi biten “tabela partisi” 
olmanın ötesine geçmeyen yeni si-
yasi partilerle10 alakalı çok önemli 

9 Nur Vergin, “Yeniden Yapılanma 
Türkiye’nin Tekâmülü Olacaktır”, Yeni 
Zemin, 1993, sayı:1, s.63.

10 Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, 
Doğan Kitap Yayınları, İstanbul, 2010, 
s. 136.

tespitler yaptığı kaydedilmelidir. 
Ülkenin sosyolojik gerçekliğine 
tekabül etmeyen partileri, hiçbir 
heyecan yaratamayan yapay dar 
çerçeve hadiseleri şeklinde değer-
lendirir.11 Ona göre “yeni siyasi 
parti belirli bir siyasi cereyanın 
hareket noktası değil, tecessüm et-
mesidir, sonuçlanmasıdır.” Partile-
rin hukuki varlıkları ve sosyo-po-
litik gerçeklikler arasında makasın 
açılması üzerinde durulması gere-
ken bir olaydır.  Daha da önemlisi 
mevcut partilerin çokluğu ülkenin 
karmaşıklığının ve çoğulculuğu-
nun bir göstergesi de sayılamaz.  
Çünkü Amerika ve Avrupa’da top-
lumların farklılaşmasına rağmen 
siyasi partilerin sayısı Türkiye’deki 
kadar fazla değildir.

Nur Vergin, Türkiye’deki bir-
çok partinin toplumsal değişimi 
yavaşlatmak, durdurmak ya da 
yolundan saptırmak amacını taşı-
dığını savunur. Siyaset bilimi ve 
sosyoloji disiplinini bir araya ge-
tiren şu yorumunun bilinmesinde 
fayda var gibi görünmektedir: 

“Partiler sistemi konusunda 
fonksiyonel bir analiz yapıldığın-
da, namütenahi mini mini parti-
lerin ifa ettikleri ya da edecekleri 
fonksiyon Türkiye’de değişimi 
dizginlemek olduğudur ve ha-
disesinin bu boyutunun birkaç 
yıl sonra çok aşikâr bir biçimde 
gözlemlenebileceğidir. Bu bölük 
bölük parti olayının çoğul bir top-
lumun çoğulculuğunun yansıma-
sı olmadığını belirtmek, sanırım 
doğru bir analizin gereğidir. Türk 
siyasi sistemi içerisinde bu denli 
çok sayıda siyasi partinin varlığı-
nın seçmen oylarının bölünmesi-
ne, kırıntılaşmasına yol açması ne-
deniyle de gerekli değişimi pratik 
ve mekanik olarak engelleyici bir 
boyutu da vardır.”12

11 Nur Vergin, Din, Toplum ve Siyasal 
Sistem, Bağlam Yayınları, İstanbul, 
2000, s.297-304.

12 Nur Vergin, “Yeniden Yapılanma 
Türkiye’nin Tekâmülü Olacaktır”, 
s.65.

Türkiye’de siyasi partiler me-
selesini eleştirel biçimde ele alan 
Nur Vergin, devletin ideolojik un-
surlarını da revizyona tabi tutarak 
yeniden tanımlamak durumunda 
olduğunu belirtir. Devletin toplu-
mun bir uzantısı, tezahürü ve sim-
gesi hüviyetiyle kendi içinde bir 
dizi yapısal, kurumsal ve hukuki 
dönüşümler yapmasının zorun-
luluk arz ettiğini kaydeder. Ona 
göre dönüşümler bazılarının zan-
nettiği gibi parlamenter sisteme 
işlerlik kazandırmak gibi yüzeysel 
düzenlemelerle sağlanamayacak 
derecede kapsamlıdır.  Onun açı-
sından önem taşıyan temel nokta 
Türkiye’nin “toplumun ihtiyaçla-
rına cevap verebilir, özlemlerini 
kamçılayabilir, toplumun geleceği-
ni güvence altına alma yeteneğine 
kavuşur” hâle gelebilmesidir. Çok 
konuşanların yazmakta zorlan-
dıkları şeklindeki yaygın kanaati 
tartışılır kılan Nur Vergin’in yarı-
başkanlık sistemi önerisini de içe-
ren Türkiye Günlüğü dergisindeki 
makaleleri onun siyasi partiler, 
temsil, sivil toplum, cumhuriyetin 
yönetilebilirliği gibi konulardaki 
tekliflerini içermenin yanında bir 
toplumbilimci olarak Türkiye’yi 
nasıl düşündüğünü gösterir.

Osmanlı, Cumhuriyet ve Yeni Osmanlılık

Devletin iç dönüşümünü za-
man kaybetmeden ve iş işten geç-
meden gerçekleştirmesinin ülke-
nin tekâmülüne katkı sunacağını 
belirten Nur Vergin, Osmanlı ve 
cumhuriyet devrini süreklilik için-
de kavramaktadır:

 “Ben ülkemizdeki insanların 
ezici çoğunluğu gibi hem Osman-
lıyım hem Cumhuriyet çocuğu. Bu 
benim kimliğimdir. Kimliğimin 
organik bütününde bu iki unsur 
da vardır. Benim iki kuşak öncem 
Osmanlıydı. Büyükbabam Os-
manlı ordusunun bir erkânı harp 
subayıydı, bu sıfatıyla cephede sa-
vaştı. Ama aynı zamanda Cumhu-
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riyet devrinin kurucuları arasında 
yer aldı.”

Nur Vergin, kendi hayatı ve 
tecrübeleri üzerinden Cumhuri-
yetin reddi mirasla değil şartların 
dayattığı zorunlulukla kurulduğu 
yaklaşımını ileri sürmektedir. Er-
ken Cumhuriyet devriyle alakalı 
tartışmaları çok derinleştirmeden 
belki de onları tarihselleştirerek 
aşma denemesinde bulunmakta-
dır. Okul münazarasını andıran 
“Lozan hezimet mi, zafer mi?” şek-
lindeki tartışmayı saçma bulduğu-
nu açıklarken sözü şuraya getirir: 

 “Lozan’ın ne olduğunu hepi-
miz çok iyi biliyoruz; gayet tabii 
ki zafer! Şartların mecburiyeti kar-
şısında zafer. Ama milli hedefler 
çerçevesinde bir zafer değil. Ni-
tekim imkân bulunur bulunmaz 
Hatay geri alınmıştır ve de çok iyi 
edilmiştir.”13

Nur Vergin’in düşünceleri se-
sinin şahsi damgasını yansıtmak-
tadır. Bunu 1990’lı yıllarda çok 
tartışılan yeni Osmanlılık eksenli 
yaklaşımlarında görmek müm-
kündür. Yeni siyasi yönelimler 
eşliğinde düşünceleri belirginlik 
kazanan Nur Vergin, Cumhuri-
yet devriyle Osmanlı arasındaki 
sürekliliği belirtmeye özen gös-
termiştir. Yeni Zemin dergisindeki 
söyleşisinde bunun bariz ifadele-
rine rastlanmaktadır. Nur Vergin, 
Misakı Millî’nin yeni Osmanlılığa 
tezat teşkil etmediğini ileri sür-
müştür: 

“Misâk-ı Millî benim ülkemin 
minimal duruşunu yani asgari du-
rumunu ifade eder. (…)Misâk-ı 
Millî bir nefs müdafaasıdır. Türki-
ye insanını fikri sınırlarına hapse-
den, tarihinden mahrum bırakan 
bir formül değil. Bu nedenle Yeni 
Osmanlı doğrultuda benim Türki-
ye Cumhuriyeti Devletinin sınırla-
rı dışındaki insan topluluklarıyla 
ve oluşumlarla ilgilenmem, on-

13 Nur Vergin, “Yeniden Yapılanma 
Türkiye’nin Tekâmülü Olacaktır”, 
s.66.

ların hak ve hukuku konusunda 
ünsiyetinin olması Misâk-ı Millî’ye 
aykırı değil. Türkiye’nin olduğun-
dan daha büyük, daha muktedir, 
daha etkin olmasını istemek ne 
kanunlar nezdinde ne de kamu 
vicdanında suçtur, ahlaken de 
ayıplanası bir tutum değildir.”

Toplumsal analizde toplum-
bilimcinin ne yaparsa yapsın 
önlenemez öznelliğinin yansı-
ması niteliğindeki bu yaklaşım-
ları 1990’larda Turgut Özal’a mal 
edilen birtakım hususları gerçekçi 
bir biçimde tahlil edebilmek için 
Nur Vergin’in kendini ruhen yeni 
Osmanlı gibi gördüğü kaydedil-
melidir.  Önemli olan, bir biçimde 
dönemin zihniyet haritası içinde 
farklılığını belirgin kılabilmektir. 
Hamasi, nutuk atmaya yönelme-
yen, sakin ama aynı zamanda coş-
kulu ve neşeli bir Osmanlı tahay-
yülü söz konusudur. Bunu açığa 
çıkarmanın yıllarından biri aynı 
söyleşideki bazı kısımların anlaşıl-
masından geçer:

“Ben ülkemin tarihi statüsü-
nün kavranmasını istiyorum. Ben 
ve benim gibi milyonlarca, on 
milyonlarca insan bunu istiyor. 
Ama tabii ki, bunu isterken eski 
Osmanlı Devletini yeniden kur-
mayacağız, bunu isterken eski 
Osmanlı metotlarına yeniden 
başvurmayacağız, fetih, fütuhat 
yoluyla komşularımızdan, ora-
dan buradan toprak almayacağız. 
Mümkün olmayanı akılcı olma-
yanı istemeyeceğiz. Türkiye aslına 
rücu ederken geri dönmeyecek. 
Bunun içindir ki bugün biz Os-
manlı değiliz, yeni-Osmanlıyız. 
Tarihi statümüze benzer bir statü-
ye içinde yaşadığımız çapın yön-
temleriyle ve tanıdığı imkânların 
dâhilinde kavuşmanın yollarını 
arayacağız, açılımlar yapacağız. 
(…) Şimdi benim yeni Osmanlı-
lık olarak ifadelendirdiğim durum 
bir politika değildir. Bir tutumdur. 
Bir bakış açısıdır. Dünyanın taşrası 
olmayı reddetmeyi ifade eder. Tür-

kiye uzun yıllar küremizin taşrası 
gibiydi. İşin en feci tarafı da bu 
pozisyonu benimsemiş gibi gözü-
küyordu. Kültürünü, medeniyeti-
ni suçlu görüyordu. Sesini çıkar-
mamayı en büyük politik hüner 
addediyordu.”14

Nur Vergin’in Cumhuriyet ve 
Mustafa Kemal’le ilgili yaklaşım-
larını da bununla bağlantılı bir 
biçimde yorumlamak gerekmek-
tedir. Konuyu değişik yönleriyle 
değerlendirmek daha doğru olur.  
Türkiye’nin köklü bir yeniden 
yapılanmaya gitmesi gerektiğini 
ileri süren Nur Vergin, ülke içi 
tartışmaların kavgacı ve tasfiyeci 
bir boyut taşımasından rahatsız-
lık duymaktadır. Duyarlılıkların 
yoğunlaştığı Atatürk ve ordu hak-
kındaki şu tespitlerine bakmak 
meseleyi olanca açıklığıyla ortaya 
koyar: 

“Türkiye’de insanlar resmî çev-
reler gibi sabahtan akşama kadar 
Atatürk’ü zikretmiyorlar, evle-
rinde ve minibüslerinde Atatürk 
posterleri asmıyorlar, günlük dav-
ranışlarını Atatürk’ün sözlerinin 
kılavuzluğunda belirlemiyorlar 
ama Atatürk’e hakaret edilince de-
rin bir şekilde yaralanıyorlar. Ben 
bunu toplumumuzun her kesi-
minde ve yaş grubunda müşahe-
de ettim. Aynı şekilde Türkiye’nin 
demokratikleşme çabalarında or-
duyu hedef almanın da pek sem-
pati uyandıran bir tavır olmadığını 
görüyorum. Silahlı kuvvetler men-
subu bazı bireylerin ideolojilerini, 
siyasi tutum ve eylemlerini hedef 
almak ve yermek bir şey, Türk 
ordusunu topyekûn karalanması 
gereken bir kurum olarak değer-
lendirmek başka bir şey.”15

Dönemin ideolojik çekişme-
lerinin ötesine uzanan bu değer-
lendirmenin onun 1990’larda Yeni 

14 Nur Vergin, “Yeniden Yapılanma 
Türkiye’nin Tekâmülü Olacaktır”, 
s.67.

15 Nur Vergin, “Yeniden Yapılanma 
Türkiye’nin Tekâmülü Olacaktır”, 
s.67.
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Yüzyıl gazetesindeki Türkiye tah-
lillerinin en azından bir kısmının 
doğru bir çerçeveye yerleştirilmesi 
için daima göz önünde bulundu-
rulması gerekmektedir.

Fundamentalizm, İslâmî Hareket ve 
“Türk İslâm’ı”

Nur Vergin’in belli konularda-
ki eleştirel tutumunun fark edil-
memesi önemli bir mesele olduğu 
kadar kendisinin siyaset bilimci 
ve sosyolog kimliğiyle ıskalanma-
sı ciddi bir eksiklik teşkil edecek 
niteliktedir. Onun Türkiye’nin 
sorunları üzerindeki derinlikli 
bir biçimde düşündüğünü gös-
teren bir diğer nokta, fundamen-
talizm, İslâmî hareket ve “Türk 
İslâm’ı” kavramları çerçevesinde 
yaptığı analizlerdir. Nur Vergin, 
ülkemizdeki kentleşmeyle birlik-
te ortaya çıkan nüfus artışından 
da kaynaklanan fakat Batılılarca 
fundamentalizm kategorisine yer-
leştirilmeye çalışılan gelişmeleri 
toplumların kendi özgüllükleri 
çerçevesinde yorumlamak gerek-
tiğini ileri sürer. 1990’ların genel 
havası içinde Kur’an vurgusun-
dan dolayı Yaşar Nuri Öztürk’ün 
yahut Hüseyin Atay’ın İslâm fun-
damentalisti şeklinde nitelenme-
sinin mümkün olup olmadığını 
sorgular.16 Batı dünyasının kavra-
mı orijinal anlamından farklı bir 
şekilde kullanmaya başlamasına 
yol açan gelişmeleri tarihi arka 
planı ile yorumlaması aynı zaman-
da hayat hikâyesini şekillendiren 
noktaların da açıklık kazanması-
nı sağlayabilir.  Meseleye yakla-
şım tarzının çerçevesini çizmek 
bakımından şu satırlar ciddi bir 
değerlendirmenin kapısını arala-
maktadır: “Türkiye var olmak için 
başkalaşmadan, fakat kendini de-
ğiştirerek, yani Müslüman kalıp, 
fakat Müslümanlık konusundaki 

16 Nur Vergin, “Avrupa ve İslam ya da 
Avrupa’da İslam”, Müslüman İmajı, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
Ankara, 1995, s.18.

anlayışlarının uygulamalarını, ge-
reklere, çağa, medeniyete adapte 
ederek bunu başarır. Bunu yapar-
ken de İslâmî dogmadan hiçbir 
şekilde ödün vermeye gerek yok.”17

Nur Vergin, hemen herkesin 
İslâmî hareket üstüne yazıp çizdi-
ği dönemde Türkiye’de toplumu 
kapsayıcı nitelikte bir İslâmî hare-
ketin bulunmadığını ifade etmiş-
tir. 1990’larda belirginlik kazanan 
tartışmaların temelinde dinin de-
ğil, iktidar mücadelesinin dola-
yısıyla siyasetin yattığını kaydet-
miştir.18 Ona göre İslâmî hareket, 
siyasi amaçlı, hedefi belirlenmiş 
ve buna ulaşmak için örgütlenmiş 
bir oluşumdur.  Yeni Zemin der-
gisinin 11. sayısındaki kısa met-
ninde de görüleceği üzere İslâmî 
hareket diye adlandırılan duru-
mun “kitlelerin ve giderek artan 
ölçüde kentsoylu orta sınıfların, 
ekonomik ve sosyal gelişmeden 
nasibini alanların, eğitilmişlerin ve 
aydınların İslâmî kimliklerini vur-
gulamaya başlamalarıyla” ilişkisini 
vurgulamıştır. Eskiden fakir fuka-
ranın, köylülerin ve çağdaşlıktan 
mahrum olanların kimliği niteli-
ğindeki İslâm giderek ve artan öl-
çüde refahtan nasibini alanların da 
özelliği olmaya başlamıştır. Ona 
göre 1990’lardan itibaren İslâm 
mahrumiyetin telafisi Müslüman-
lıksa edilgenlik, yoksulluk, biçare-
lik ve entelektüel donanımsızlığın 
simgesi hüviyetinden çıkmıştır. Bu 
süreci toplumun kültürel kimli-
ğini sahiplenmesi şeklinde değer-
lendiren Nur Vergin şunları dile 
getirir: “Bu toplumun insanları 
ezici çoğunlukla Müslümandır, 
bu toplumun insanları tarihi ve 
kültürü İslâm’la meczolunmuştur 
ve öyle görünüyor ki bu ülkenin 
insanları rüştünü ispatladılar ve 
başkaları gibi değil, kendileri gibi 

17 Nur Vergin, “Avrupa’nın Türkiye’deki 
Siyasi Geleceği Bitti…”, Kitap Dergisi, 
1991, sayı:55-56, s.11.

18 Nur Vergin, Türkiye’ye Tanık Olmak, 
s.40.

olmak hürriyetine sahip olmak 
istiyorlar.”19

Nur Vergin, İstanbul’da binler-
ce caminin bulunmasını ve bun-
ların dolup taşmasını siyasi amacı 
bulunmayan, halkın dine ihtiya-
cının ve dini sevdiğinin gösterge-
si şeklinde görmekten yanadır. 
Türkiye’nin dinine sahip çıkmakla 
kendine sahip çıktığının bilincine 
vardığı kanaatindedir. Ama bunun 
siyasi yapı tarafından engellendiği, 
baskılandığı ve terslendiği takdir-
de kolektif tepkilere yol açarak 
ülkenin geniş kesimlerini mobilize 
edici mahiyette bir harekete dö-
nüşebileceğini kaydeder.  Ayrıca 

Refah Partisi’nin 1990’ların ilk ya-
rısında siyasetini Türkiye gerçeği-
ne adapte edebilme aşamasına gel-
mesini ise toplumun siyasetçiden 
tebliğde bulunmasını değil, ülkeyi 
yönetme, refahı artırma, maddi ve 
manevi inkişafını sağlama becerisi 
beklediği şeklinde yorumlar. 

Bunun yanında Bernard Lewis 
gibi isimlerin yazdıklarının satır 
aralarını okumaya çalışır. Onun 
Müslümanların öfkesinden söz 
ederken “Muslim rage” ifadesi-
ni kullanmasını eleştirir mesela. 

19 Nur Vergin, “Camilerin Dolup Taşması 
Bir “Hareket” Teşkil Etmez”, Yeni 
Zemin, 1993, sayı: 11, s.15.
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Zira “rage” öfke anlamına gelse 
de kuduz ve kudurganlık mana-
larını da içermektedir. Yazarın 
daha hafif bir kelime niteliğindeki 
“anger” ya da “fury” yerine “rage”ı 
tercih etmesini manidar bulur.20 
Türkiye’de mesleki formasyonu 
gereği meselenin erbabı olmayan 
bir generalin 28 Şubat 1997’deki 
darbenin akabinde gündeme ge-
tirdiği “Türk İslâm’ı” diye formüle 
edilen telakkinin imkânsızlığı üze-
rinde dururken söyledikleri yakla-
şım biçimini daha iyi kavramaya 
yardım edebilir. Matbuat dergisi-
nin 1998 yılında çıkan 30. sayısın-
daki ifadeleri sadece bu kavrama 
yaklaşımını değil aynı zamanda 
sosyolog dünyasını da yansıtacak 
niteliktedir:  

“Ben ki tüm din sosyolojisi 
çalışmalarımda Batı dillerinin ak-
sine Türkçenin tanıdığı esneklik 
imkânıyla Türkiye Müslümanlığı21 
tabirini kullanan biriyim. ‘Türk 
İslâm’ı’ gibi bir deyimin infial ya-
ratmış olmasını ben de anlayışla 
karşılıyorum. Çünkü Müslüman-
lar nezdinde tek, cihanşümul ve 
evrensel olan İslâm’ın milletlere 
göre parsellenmesi mümkün ol-
madığı gibi haydi bir adım daha 
atıp şunu da belirteyim, Kitap’a da 
aykırıdır. Bunun içindir ki böyle 
bir tezi savunmak Kur’an’da reviz-
yon yapmak anlamına gelir ki, bu 
tür bir girişimin de dinde belli bir 
adı vardır: İnkâr. Düşüncesi bile 
Müslüman’ı ürperten bir uçurum.”

 Bu husus her ne kadar malûmu 
ilâm etmek gibi gözüküyorsa da, 
toplumun sindirilmeye çalışıldığı 
bir dönemde telaffuz edilmesin-
den dolayı önemi büsbütün artmış 
durumdadır ve üzerinde durulma-
sı gerekmektedir.

20 Nur Vergin “Avrupa ve İslam ya da 
Avrupa’da İslam”, Müslüman İmajı, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
Ankara, 1995, s.17.

21 Bu kavramla ilgili daha detaylı bir 
yorum için bkz. Nur Vergin, Türkiye’ye 
Tanık Olmak, s.60-61.

1980’lerin sonundan itibaren 
küreselleşme sürecinin tek tip 
insan üreteceği şeklindeki yak-
laşımlar gerek çeviri gerekse telif 
metinler sayesinde hayli yaygınlık 
kazanmıştı. Nur Vergin bu tarz de-
ğerlendirmeleri Çin başta olmak 
üzere son derece katı uygulamala-
rıyla öne çıkan ülkeler üzerinden 
örneklerken aynı zamanda oku-
duğu kaynaklarda ileri sürülen 
birtakım yaklaşımları da eleştiriye 
tabi tutar. Bildiğini açıklarken güt-
tüğü amacın okurlarını memnun 
etmekle sınırlı kalmadığı, tam ter-
sine, onları gerçekle yüzleştirerek 
sarsmak istediği fark edilmelidir. 
Mesela Herbert Marcuse’un Tek 
Boyutlu İnsan kitabında çizdiği 
tablonun Hegelci Marksizm’in bir 
fantazması olduğunu belirtir. Hat-
ta onun bunları yazdığı dönemde 
dahi tek boyutlu insan üretmeye 
en mütemayil toplumlarda dahi 
böyle bir şeyin yapılamayacağının 
anlaşıldığını ileri sürer.22 Burada 
dikkat çekilmesi gereken husus, 
Türkiye’deki ve dünyadaki geliş-
meleri irdelerken Nur Vergin’in 
vardığı sonuçla söyleşinin yayım-
landığı mecranın kanaatlerinin ne-
tice itibarıyla tam tersi doğrultuda 
olmasıdır. Sosyolog kimliğiyle 
toplumun iradi biçimde yönlen-
dirilebileceğine inanmadığını be-
lirten Nur Vergin’in, özgüllüklerin 
altını çizdiği görülmektedir: “Eğer 
bazı konfigürasyonlar ortaya çıkı-
yorsa bunlar sanıyorum toplumla-
rın kendi özgün, özgül dinamik-
lerinden kaynaklanıyor. (...) Her 
toplum kendi özgül koşullarından 
ve kendi farklılıklarından ötürü, o 
model neyse, o modele ister iste-
mez kendi damgasını vuruyor.” 

Vefatından sonra hakkında 
yazılanların geneline bakıldığında 
Nur Vergin’in bir sosyolog olarak 
farklılığının yeterince belirgin kı-
lınmadığını söylemek mümkün. 

22 Nur Vergin, “Avrupa’nın Türkiye’deki 
Siyasi Geleceği Bitti…”, Kitap Dergisi, 
1991, sayı:55-56, s.16.

Bir söyleşisinde dile getirdikleri 

dışında siyasi ve sosyolojik çö-

zümlemeleri üzerinde neredeyse 

hiç durulmamış hatta sathi bir 

şekilde dahi okunduğuna dair bir 

emareye rastlanmamıştır. Hakkın-

da yayımlanan metinler genellikle 

şahsi intibalarla sınırlı kalmıştır.  

Gerçi bu şaşılası bir durum da 

değildir, zira gerçeğin tedavülden 

kalktığı, bilginin değersizleştiği ve 

twittçi temayülün hüküm sürdüğü 

bir toplumsal düzenlenişte bırakın 

fikri kanaat bile mumla aranır hâle 

gelmiştir. 

Nur Vergin’in yaklaşımları bazı 

dönemlerde öne çıkanın işareti 

şeklinde anlaşılabilirse de belli bir 

mesafesinin bulunduğu kaydedil-

melidir. Türkiye’de 1990’lı yıllar-

dan itibaren düşünce dergilerinde 

daha akademik bir yaklaşımın öne 

çıktığı görülür. Bunun en somut 

örneğini Türk düşünce hayatında 

hatırı sayılır bir yeri bulunan Tür-

kiye Günlüğü dergisinde yakala-

mak mümkündür. Nur Vergin’in 

bu dergi yanında Doğu Batı der-

gisinde önemli makalelerinin çık-

tığını ve bunların bir kısmının 

kitaplaşmadığı dikkate alınmalı-

dır. Her şey bir tarafa onun Kitap 

Dergisi’nde, Yeni Zemin’de çıkan 

söyleşileri kitaplarıyla bir ölçüde 

paralellik taşır. Metinlerini salt 

siyasi yorumlar şeklinde değerlen-

dirmemek icap eder. Görüşlerinin 

tahlili geniş boyutlu bir kanaate 

varılmasını sağlayacaktır. Dolayı-

sıyla daha gerçekçi bir değerlen-

dirme için 1990’lardan 2000’li yıl-

lara tarihsel, toplumsal, kültürel 

ve siyasal meselelere odaklanan 

makalelerini kronolojik bir sırayla 

kitaba dönüştürmenin Türk dü-

şünce dünyasına ciddi bir katkıda 

bulunacağından şüphe edilemez.


