
YENİ BİR DÜNYA YENİ BİR İNSAN-LIK
-Dijital Dünya Düzeni, Yapay Zekâ ve İnsanın Durumu-

Salgınla birlikte yaygınlık kazanan ve derinleşen dijital dönüşüm, bundan sonra hayatın her alanında etkisini gösterecek. Artık 
dijital ekranlara ve dijital uygulamalara tam anlamıyla bağımlıyız. Sadece HES kodu uygulaması bile toplumun tüm katmanlarını 
dijitalleşme sürecine taşıdı denilebilir. Artık otobüse binerken, alışveriş merkezlerine girerken, hastanede sağlık hizmeti talep eder-
ken, bir kamu kuruluşunda işlem yaptırırken dijital bir koda ihtiyaç duymaktayız.

Salgın sürecinde kripto sanat yanında ekonomilerin büyük bir çöküş yaşaması sanal paraların gündeme gelmesini hızlandırdı. 
ABD, ekonomisini korumak amacıyla bir nevi dijital kölelik olan ‘Dijital Dolar Cüzdanı Yasası’nı kongreye sundu. FED her zamanki 
hegemonyasını devam ettirmek için dijital doların en büyük rezerv para olmasını istiyor. Rusya, Çin, Almanya ve Fransa dijital 
doların rezerv para olmasını engellemeye çalışıyor. Tüm bunlar on yıllardır süslenip takdim edilen küresel dünya düzeninin özünde 
belli bir zümrenin mutlak hâkimiyetine dayanan küresel dijital diktatörlük düzeni olduğunu gösteriyor. Ayrıca her ülke dijital 
para çıkarırsa bunların karşılığı ne olacak, sorusu şimdilik cevapsız durumda.

Bilgiyi kontrol etme yeteneği, rekabet hâlindeki devletlerin gücünü belirlemede hayati öneme sahip, dünyanın ve hayatın 
nereye evirileceğini veriyi kontrol edenler belirleyecek. Savaşlar artık yalnızca karada, denizde ve havada değil, dijital dünyada da 
yaşanıyor. Konvansiyonel savaş teknolojisi şimdi yerini siber silahlara, siber savaşlara ve insansız savaş araçlarına bırakıyor. Dün-
yada en fazla siber saldırıya uğrayan ülkelerden biri konumundaki Türkiye düzenli bir biçimde hedef alınmaktadır. Siber saldırıların 
önlenmesi, verinin yurt içinde kalması, yüksek hızlı geniş bandın yaygınlaştırılması, kritik uygulamaların yerli imkânlarla geliştiril-
mesi için ülkenin iletişim altyapısını güçlendirecek her türlü teşebbüs devlet teşvikleri ile desteklenmelidir.

Bambaşka bir sanayi devriminin yaşandığına dair güncel anlatılar insanın da artık eskisi gibi olamayacağına inanmamızı istiyor. 
Nano teknoloji, yapay zekâ, bio-genetik gibi alanlarda yürütülen bilimsel çalışmalar insana ve doğaya dair yeni bir sürecin başladığı-
nı haber veriyor. 21. yüzyılda yapay zekânın insan hayatının her alanına nüfuz edeceği öngörülmektedir. Teknolojinin değişmesiyle 
eski kuşaklar, meslekler ve anlayışlar kayboluyor, yeni meslekler, yeni kuşaklar, yeni insan nesli ortaya çıkıyor. Yeni teknolojiler, 
yeni işler, yeni meslekler ortaya çıkaracak, başarılı insanların yeteneklerinin önünü açacak, bu değişim ve dönüşüm bireylere hızla 
yükselme ve güçlenme sağlayacak, ama beraberinde toplumsal sorunları da getirecek. Her altmış saniyede Twitter’da 473 bin 
tweet, Instagram’da 43 bin fotoğraf paylaşılırken Google’da 3 milyonun üzerinde arama yapılıyor. Tüm bu büyük veri akışı mah-
remiyetin işgali olgusunu gündeme getiriyor.

İnsanlık, yapay zekâ diye adlandırılan ve daha önce hiç karşılaşmadığı çok farklı ve yeni bir tecrübe ile karşı karşıya. Aslında 
bunların hepsi bir yaratıcı icat değil, Allah tarafından konulmuş yasaların keşfidirler. Şüphesiz bu keşifler önemsiz değildirler ama 
bir yaratıcı edasına girmenin ve bunlar üzerinden bir hegemoni yürütmenin bir anlamı yoktur. Söz konusu yapay zekâ da sonuçta 
bu kuralın dışında değildir. Çok daha önemlisi insanın zihni ile duygularının derinliği hesaba gelmeyeceği için taklit edilmesi, kop-
yalanması, yönetilmesi, post-hüman teorisyenlerinin kalıplarına sığabilmesi, yapay zekâya aktarılabilmesi imkânsız. Uzaya gitme 
hevesi de bu derinliğin arayışa girdiğinin bir göstergesi... Bu yüzden teknoloji ve dijitalin ontolojik bütünlüğe yerleşmesiyle kurulan 
“insan sonrası” nitelemesi ve yapay zekânın özneleşeceği hayli abartılı. Zira her tür teknik karşısında insan olmanın mümkünlükten 
çıkacağı öngörüsünün geçerliliği insanın tarihi göz önüne alındığında çok da gerçekçi değil. İnsan başka bir hâl alır ama eksik ve 
hatalarından, hastalıklarından, yaşlanmasından, zekâ sorunlarından azade kılınmış post-hüman bir varlık olamaz.

Değerleri yaşatmak ile toplumu dönüştürmeyi karıştırmamak gerekiyor. Herkesin şunu çok iyi anlaması lazım! Dün, tekno-
lojinin yerini tayin edememiş, dolayısıyla kendimizi bir türlü konumlandıramamıştık. Bu gelişim sürecine bağlı olarak bugün de 
elektronik dünyanın ve mesela dijitalleşmenin ve bir yapay zekânın yerini belirleyemiyoruz. Dolayısıyla mesela yaşatmamız gerek-
tiği söylenegelen değerlerin ne olduğu ve nasıl yaşatılabileceği konusunda bir kanaate sahip değiliz. Bu konuda pek çok Batı dışı 
toplum gibi doyum noktasına ulaşılması mümkün görünmeyen bir teknoloji açlığımızın bunda rolü olduğu söylenebilir.

Post-hüman’ın biraz da “mutant”larla anılması, insanın mutantlaşma beklentisi, kadim anlatılardaki “ölüme çare bulma” arzusu 
çağlar aşan yanılgılardan biri esasında. Post-hüman’ın ölüme giden değil ölümden kaçan varlığı anlatması, ikili dünya yerine tekli 
dünyaya eğilim göstermesi, ahiretin varoluşta eksiltili durması çağın genel zihin haritasını sunmakta. Esasında adına post-truth 
(gerçeklik sonrası) ya da post-hümanizm(hümanizm sonrası) diyelim fark etmez… Tüm bu “yeni” gibi görünen ideolojik söylemler, 
insanın nebevi gelenekten yüz çevirmesinin sonucu olan kalp/akıl buhranının ve arayışının tezahürleri şeklinde okunabilir. Şayet 
bu iyi ambalajlı ideolojik icatları referans alarak bugünü daha iyi anlayacağımızı ve yarının tarihini inşa edeceğimizi zannediyorsak, 
ziyadesiyle yanılgı içindeyizdir. Muhlis ve müteyakkız olmayanlar, ambalajın parlaklığı karşısında büyülendiği için, içindeki ürünün 
mahiyetini fark etmekte güçlük çekiyor. Modern uygarlığın en önemli özelliklerinden biri de illüzyon değil midir? 

Günümüzde uygarlığı temsil ettiğine inanan bir avuç elit, çıkarları ve ideolojik inançları doğrultusunda insanı, canlıları kont-
role ve yeniden tasarıma soyunarak ilahlığa özenmektedir. Sanayi sonrası insanı, yeni bir “tür” görülüyordu artık, insanın yeni bir 
aşamaya geçtiği dile getiriliyordu. Görece insan ömrü uzasa, hastalıkların ilaçları ve aşıları bulunsa, hayatımızı kolaylaştıran Fordist 
üretim izafi bolluğu getirse de neticede insan-lık niteliklerini aynen devam ettirebildi. Post-hüman döneminde de yapay zekâya 
benzetilmeye çalışılan insan portresi, Habil-Kabil çatışmasını aşamayacağı için yine yeni yıkımlara yol verecek. 

Bu bakımdan insanlık vahyi bir mesaja dünkünden çok daha muhtaçtır. İnsani değerleriyle yeniden inşası bu mesaja bağlıdır. 
Kur’ân’ın ifadesiyle halis din, hayat pratiklerinden üretilmiş araç-değerlere karşılık yüksek-değerlerin yegâne kaynağıdır. Dünyayı 
sırf kendi araç-değerleriyle götürmek isteyen küresel paganizmin İslâm düşmanlığının sebebi de budur. Tevhidi din bir güç birikimi 
değildir, ama güç birikimlerini çözecek yegâne etkendir.

Son günlerini yaşadığımız Ramazan-ı Şerif’in salih amellerle tamamlanmasını Rabbimizden niyaz ediyor, şimdiden Ramazan 
Bayramı’nızı tebrik ediyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…
Umran 
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G Ü N D E M   ŞER İTTİFAKININ BÜYÜK SIFIRLAMA PROjESİŞER İTTİFAKININ BÜYÜK SIFIRLAMA PROjESİ

Burhanettin CAN

Görülebileceği gibi kaos teorisi, var olan sistemi sıfırlamak, formatlamak 
için en uygun şartları oluşturan bir stratejidir. Hedefe varmak için düşman 
kabul edilen ülkenin halkını kendi rızası ile teslim almak stratejinin 
nirengi noktasıdır. Şer ittifakının ana hedefi, dünyanın kendi kontrollerinde, 
“tek bir merkezden” yönetilmesidir. “Tek bir dünya devleti”, “tek bir dünya 
hükümeti”, “tek bir dünya güvenlik örgütü”, “tek bir dünya dini”, “tek 
hukuk sistemi” ve “tek merkezi dünya ekonomisi” oluşturma gayretindeler.

“O, iş başına geçti 
mi yeryüzünde fesad çı-
karmaya, ekini/harsı ve 
nesli helak etmeye çaba 
harcar. Allah ise, fesadı 
(bozgunculuğu ve kış-
kırtıcılığı) sevmez.” (2 
Bakara 205)

Giriş

Y aklaşık 2000 yılın-
dan bu yana İkinci Dünya Savaşı’nda kurulan 

sistemin bozulduğuna, dünyanın bir kaosa, keş-
mekeşe doğru gittiğine, uluslararası kuruluşların 
fonksiyonlarını icra etmediğine/edemediğine, 
ABD’nin küresel liderliğine ciddi itirazların ya-
pıldığına ilişkin bir söylem geliştirilerek yeni bir 
dünya düzenine ihtiyaç olduğu ile ilgili dozajı 
yüksek bir psikolojik harekât bir merkez tarafın-
dan yürütülmektedir.

Bu psikolojik harekât, koronavirüs salgını sü-
recinde çok daha radikalleşerek, yeni dünya dü-
zeninin kurulabilmesi için “büyük sıfırlamanın” 
(great reset) yapılması gerektiğini küresel bazda 
seslendirmeye başlamıştır. Dünya Ekonomik Fo-
rumu Başkanı Klaus Schwab  Great Reset adlı ki-
tabı ve değişik makaleleriyle meseleyi bir taraftan 

küresel bazda tartışmaya 
açarken diğer taraftan 
insanları yeni sürece 
alıştırmaya çalışmakta-
dır. Büyük sıfırlama teo-
risi ile ilgi çerçeveyi ya-
pılmak istenenleri daha 
iyi anlayabilmek için 
mesele aşağıdaki sorular 
kapsamında tartışmaya 
açılmalıdır:

· Dünyayı küresel düzlemde sıfırlamaya tabi 
tutmaya kalkan yapı, güç, mekanizma kimdir? 
Nedir? 

· Dünyada var olanı sıfırlama hakkını kimden 
nasıl ve ne hakla almaktadır?

· Dünyayı kim, hangi mekanizma, yapı, hangi 
hak ve yetkiyle yönetecektir? Bu yönetme hak-
kını nereden almaktadır.

· Dünyada var olanları sıfırlayabilmenin yol ve 
yöntemleri nelerdir?

· Dünya insanlığını ve yönetimlerini buna razı 
etmenin ya da mecbur bırakmanın yol ve yön-
temleri neler olacaktır?

· Dünya buna karşı çıkarsa bunlara mani ol-
manın, bunları susturmanın yol ve yöntemleri 
nelerdir?

Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Diktatörlüğü” İnşa Etmek - 4

“Şer İttifakının Büyük Sıfırlama Projesi”
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· Büyük sıfırlama sonrası dünya nasıl bir dünya 

olacaktır? 

· Bugüne kadar yazılanlara, konuşulanlara 

baktığımızda “seçkinler”, “elitler”, “insanüstü 

ırk”, “gereksizler”, “ikinci sınıf olanlar”, “ıs-

kartalar” şeklinde bir sınıfsal dünya düzeni 

tasavvuru vardır. Bu amaçla da “dünya nüfu-

sunun 300-500 milyon civarına indirilmesi” 

öngörülmektedir. Büyük sıfırlama ile dünya 

nüfusu nasıl, ne şekilde azaltılacaktır?

· Büyük sıfırlama ile kurulacak olan yeni dünya 

düzeni, dijital diktatörlük olup olmayacağının 

güvencesi ve garantisi nedir?

· Büyük sıfırlama hareketinin “tek dünya hükü-

meti”, “tek dünya devleti”, “tek din”, “tek para 

-tek banka”, “tek hukuk”, 

“iki sınıf” ve “küresel di-

jital dünya düzeni” pro-

jelerinin sahipleri ile bir 

ilişkisi var mıdır? Büyük 

Sıfırlama Hareketi bu tek-

li sistemi hayata geçirebil-

menin bir yöntemi midir? 

İlk aşaması mıdır?

Bu yazıda, bu sorular ele 

alınıp değerlendirilecektir.

“Küresel Dijital Dünya Düzenini”/ 
Küresel Dijital Diktatörlüğü 

Kurmak İçin İki Yöntem

2000 yılından bugüne ka-

dar olan olayları, yazılanları, 

konuşulanları göz önüne al-

dığımızda süsleyip takdim et-

tikleri küresel dünya düzeni, 

özünde belli bir zümrenin mutlak hâkimiyetinde 

olacak olan küresel dijital diktatörlük düzenidir. 

Onlar buna küresel dijital düzen demiş olmaları 

olgunun mahiyetini muhtevasını değiştirmemek-

tedir. O nedenle yol boyu küresel dijital diktatör-

lük düzeni ifadesini kullanacağım. 

2000 yılından bu yana yazılanlara ve yayınla-

nan ABD güvenlik belgelerine baktığımızda küre-

sel dijital diktatörlük düzeni kurabilmek için kaos 

merkezli iki yaklaşım, öne çıkmaktadır.1

1 Burhanettin Can, “İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-1: 
“Kaostan Kaynaklanan Düzen” ve “Küresel Savaş”, Eylül 2017 
Umran. Burhanettin Can, “İslâm Coğrafyası Ve Küresel Savaş-

1- Üçüncü Dünya Savaşını çıkararak küre-

sel bir kaos ortamı inşa etmek.

2- Dünya savaşı dışında başka bir şekilde 

tüm Dünyayı teslim alacak büyük bir kaos orta-

mının inşa edilmesi. Bugün koranavirüs salgını ile 

oluşan ve gittikçe derinleştirilen kargaşa ortamı bu 

bağlamda değerlendirilmektedir. Buna, biyolojik 

savaş üzerine inşa edilen kaos ortamı diyebiliriz.

Üçüncü Dünya Savaşını Çıkararak Dijital Diktatörlüğün 
İnşa edilmesi; “Yüksek Meclisin Kararı”(!):

“Yaratıcı Yıkım”/”Düzeltici Savaş”(!)

Küresel Stratejiler Konseyi Şirketine (Global 

Strategies Council Inc.) ait olduğu söylenen ve 

2009 yılında YouTube’da yayımlanan üç video-

da, “Yüksek Meclisi”(!) tem-

silen konuştuğunu söyleyen 

konuşmacı, “mevcut küresel 

sistemin iflas ettiğini”, “ye-

niden doğması” için “bu-

gün ölmesi gerektiğini” ve 

bunun için de, “küresel bir 

savaşın Türkiye’den” çıka-

rılması gerektiğinin izahını 

yapmaktadır.2

“…Sorun, sistemin doğal 

ömrünü tamamlamış olma-

sı ve liberal düzenin moral 

değerleri unutarak kendi ya-

rattığı döngüler içinde kendi 

sahip olduğu mekanizmayı 

içinden çıkılamayacak kadar 

karmaşık hâle getirmesinde-

dir. (…) Sonunda sistem, ya-

şam periyodunu tamamlayarak çökmenin eşiğine 

gelmiştir(…). 

On altıncı ve on sekizinci yüzyıllar arasında 

hüküm sürdükten sonra yıkılan mekanizma, Bi-

rinci Dünya Savaşından İkinci Dünya Savaşının 

sonuna kadar süren korumacılık ve ardından gelen 

2: “Küresel Savaş” Türkiye Üzerinden mi(!)? Çıkarılmak 
İsteniyor”, Ekim 2017 Umran.

2 Burhanettin Can, “İslâm Coğrafyası Ve Küresel Savaş-2: 
“Küresel Savaş” Türkiye Üzerinden mi(!)? Çıkarılmak 
İsteniyor”, Ekim 2017 Umran. Part 1- http:// www.youtube.
com/watch?v=cXFj2MbwSyU,

 Part 2- http:// www.youtube.com/watch?v=86XCCB0Dc5k,
 Part 3- http:// www.youtube.com/watch?v=MSa8NCfSEdl. 

Say, Z., Kontratak Şener Çelik Berkman 1; www.youtube.
com

2000 yılından bugüne kadar 
olan olayları, yazılanları, 
konuşulanları göz önüne 

aldığımızda süsleyip 
takdim ettikleri küresel 
dünya düzeni, özünde 

belli bir zümrenin mutlak 
hâkimiyetinde olacak olan 
küresel dijital diktatörlük 
düzenidir. Onların buna 

küresel dijital düzen 
demiş olmaları olgunun 
mahiyetinin muhtevasını 

değiştirmemektedir.
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Bretton Woods sistemi buna birer örnektir. İşte 

bugün yaşadığımız kriz de, yetmişlerde başlayan 

kontrolsüz küreselleşme döneminin kaçınılmaz 

sonunu simgeliyor. Bizim sistemimiz de, artık bu 

nihai noktaya varmıştır ve ölmek üzeredir. 

İşte tam da bu gerekçeyle, dünyamızın daha 

uzun ve acı dolu bir çöküş dönemi yaşamaması 

için, sistemi bizim, kendi inisiyatifimizle çökert-

memiz gerekmektedir.

(…)Sistemin yeniden doğmadan önce tama-

men yıkılması gerektiği yeni bir tez değil. Yaklaşık 

yetmiş sene önce büyük iktisatçı Joseph Schumpe-

ter, yaratıcı yıkım teorisini ortaya attığında tam da 

bu konudan bahsediyordu.

Bu teoriye göre, kapitalist düzende yeni de-

ğerler, kurumlar ve yöntemler, işlevini bitirenleri 

acımasızca yok ederek onların yerini alır. Schum-

peter, bu sürece ‘yaratıcı yıkım’ adını verir. Bu öyle 

bir yıkımdır ki, kendinden önceki sistemi bütün 

hataları ile tarihe gömerek yeni bir sistem yaratır. 

Bizim Schumpeter’den farkımız ise, sistemin evrim 

yoluyla değil, devrim yoluyla yıkılması gerektiği-

ne inanmamızdır.

(…) Sistemi yeniden ve daha sağlam şekilde 

kurmak için tamamen yıkmaktan başka çaremiz 

yok. Bu gerçeklerden hareket ettiğimiz zaman ise, 

sistemi tümden yıkmak için sadece bir yol olduğu-

nu görüyoruz: Küresel savaş!

Gerek ben, gerek konsey içindeki pek çok yöne-

tici, çöken sistemin, ancak çok büyük bir savaştan 

sonra oluşturulacak farklı düzenlemelerle yeniden 

yapılandırılabileceğini düşünüyoruz. …Bu düzel-

tici bir savaş olacaktır.

Peki, düzeltici savaş nedir? Bu da yeni bir kav-

ram değil. Düzeltici savaş, aslında büyük siyaset 

felsefecisi Rosa Luxembourg ve onun düşünce oku-

luna mensup kişilerin kullandığı bir tanımdır. An-

lamı da, dejenere olmuş bir sistemi yıkarak yerine 

yeni ve sağlam bir sistemi kurmaya yarayan bir 

savaştır. İşte bugün bize gereken savaş budur. 

Bu savaşın nerede, ne zaman ve kimler arasın-

da çıkabileceği, Konseyin karar vericileri arasında 

tüm ayrıntılarıyla, çok uzun süre tartışılıyordu. 

(…)Konseyin karar mercii olan yüksek meclis, 

tüm sistemi yıkarak yapılandıracak olan sava-

şın, uygarlık tarihi boyunca savaşlara sahne olan 

Ortadoğu’dan çıkmasını uygun görmüştür. Çatış-

manın patlak vereceği ülke ise Türkiye olacaktır. 

Hiç kuşkusuz bu, tesadüfi olarak yapılmış bir se-

çim değildir. Bizim planlarımızda rastlantılara yer 

yok. 
(…)Geniş çaplı bu dünya savaşı sonunda, İkin-

ci Dünya Savaşından sonra kurulan uluslararası 
sistem, bütün ideolojik, siyasi ve ekonomik bile-
şenleri ile külliyen çökecektir.

Bu savaşın herhangi bir galibi olmayacak. 
Çatışma yeterli yıkım düzeyine eriştikten sonra 
durdurulacak, taraflar arasında karşılıklı mü-
zakereler başlayacak, tarafsız kalmış ülkele-
rin arabuluculuğuyla bloklar arasında ateşkes 
sağlanacak.

Tarafların kendi topraklarına çekilmelerinin 
ardından Ortadoğu’da bazı sınırlar değişecek, yeni 
devletler oluşacak. 

(…)
Savaşın en önemli sonucu, elbette barış anlaş-

malarından sonra yeniden kurulacak olan küresel 
ekonomik sistemdir. Yeni dünya düzeninin temelin-
de, yetkiler artırılmış bir IMF ve Dünya Bankası, 
bir küresel merkez bankası, küresel tek para bi-
rimi ve uluslararası denetime dayalı bir ekonomi 
politikası olacağını söyleyebilirim. Ayrıca savaşın 
ekonomiyi canlandırma etkisi de olacaktır. Federal 
Reserve ve diğer merkez bankaları savunma gider-
lerini finanse edebilmek için sıkı para politikala-
rını terk edip muazzam ölçülerde para basmaya 
başlayacaklardır.

(…)Yıllar önce aramızdan ayrılan ünlü siyaset 
felsefecisi Leo Strausss’un dediği gibi ‘bazen top-
lumları yönetmek için onları şok edecek olaylara 
ihtiyaç vardır; eğer bunlar kendiliğinden oluşmu-
yorsa, amacımıza hizmet edecek şok olayları ken-
diniz yaratırsınız.^’ 

Bu nedenle şimdi bize düşen, sistemi yıkmak ve 
yenisini kurmak. Yaratıcı bir yıkım ve düzeltici bir 
savaş ile. (…) Sistem yarın yeniden doğmak için 
bugün ölmek zorunda.”

Görülebileceği gibi küresel savaşın amacı, var 
olan sistemi yıkıp yerine karanlık gücün hâkim 
olduğu tek para, tek yönetim, tek küresel ekono-
mik bir sistem kurmaktır.

Küresel savaşı kim çıkarmak istiyor sorusu 
önem kazanmaktadır. Küresel Stratejiler Konseyi 
Şirketine ait videolarda, “Küresel Savaş çıkart-
mak” isteyen gücün, “Yüksek Konsey”/”Yüksek 
Meclis” olduğu ifade edilmektedir. Bu kavram, 
Siyonizm’in “Üç Yüzler”, “Otuz Üçler” ya da “On 
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Üçler Meclisi” için kullanılmaktadır3 “13’ler Mec-
lisi”, “33’ler Meclisi” ve “300’ler Meclisi”, “SAN-
HEDRİN”, “En Üst Yönetim Meclisi” olarak isim-
lendirilmekte ve 1 $ üzerindeki piramitte yer 
almaktadırlar (Şekil-1,2).

Bir doların sağ tarafında kartalın üstündeki 6 
köşeli yıldız, Hz. Davud’un mührü olup bugün 
İsrail bayrağıdır. 

Piramittin altında Novos Ordo Seclorum (Çağ-
ların Yeni Düzeni/Yeni Dünya Düzeni) yazmakta-
dır. Dolayısıyla yol boyu hep gündem de tutulan 
“yeni dünya düzeni” kavramının kökleri, ABD’nin 
kuruluş yıllarında, ortaya çıkmış ve her büyük 
kriz döneminden sonra gündeme getirilmiş bir 
kavramdır. 

Piramit şeklinin üzerinde “Annuit Coeptis” 
yazmaktadır. Latincede “Bizim meselemiz, plan 
başarıyla tamamlanacaktır”/“başarıldı” anlamına 
gelmektedir. “E Pluribus Umum” ise “Birçokları 
içinde bir tane” anlamında olup “seçilmiş kavim” 
kavramını çağrıştırmaktadır.4 Öyleyse küresel 
savaş çıkarmak isteyen ana karanlık gücün, Si-
yonizm olduğunu söyleyebiliriz. Siyonizm’in po-
litikaları açısından “yüksek konseyin kararları”, 
Siyon Önderlerinin Yedinci Protokolü ile de örtüş-
mektedir 5:

“Bize muhalefet eden devletlere, komşuları ta-
rafından harp açtırabilecek durumda olmalıyız. 
Eğer bu komşu devletlerde bize karşı birleşirlerse, 
bir dünya savaşı çıkarmalıyız.”

Şekil -1: Bir Dolar6

3 G. Allen, Gizli Dünya Devleti, Milli Gazete, İstanbul, 1996, 
s.4-10.

4 G. Allen, Gizli Dünya Devleti, s. 4-10.

5 K. Yaman, İhanet Planları, Belgeler, Otağ Yayınları, İstanbul, 
1971.

6 G. Allen, Gizli Dünya Devleti, s. 4-10.

Biyolojik Savaş Üzerinden Kaos Meydana Getirme ile 
Dijital Diktatörlüğün İnşası

Biyolojik savaş kapsamının, daha iyi anlaşıla-
bilmesi için bazı temel kavramların tanımlarını 
hatırlamakta fayda vardır. Biyolojik ajan, “İnsan-
larda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık oluştu-
ran veya ölümlere yol açan bakteriler, toksinler, 
virüsler, infeksiyöz nükleik asitler ve prionlar gibi 
kendini kopyalattıran mikroorganizmalara biyo-
lojik ajan denir.” Biyolojik savaş ise, diğer canlılar 
üzerinde zararlı etkiler meydana getirmek, hasta-
lığa/ölüme sebebiyet vermek amacıyla “biyolojik 
ajanlar”ın kullanılması olarak tanımlanmaktadır.7 

Aşılar ise, dozları zayıflatılmış, hastalık taşıyan 
mikroplardan, virüslerden ibarettir. Zayıflatılmış 
mikroplar, vücuda ithal edilerek bağışıklık siste-
minin bunlarla mücadele etme imkânı ve gücü 
kuvvetlendirilmektedir.8 

Biyoterör/biyolojik saldırı/biyolojik savaş-
ta amaç, hedef toplumda sadece geniş kitleleri 
hastalandırmak/sakat bırakmak/öldürmek, tarım 
alanlarını, doğal çevrelerini, bitki örtüsünü tah-
rip etmek değildir. Aynı zamanda hedef toplumda 
sağlık sisteminin işlemez hâle getirilmesi ile kor-
kunun yayılmasını sağlamak, insanların birbirine 
olan güvenini yıkmak, insanları bireyselleştirerek 
yalnızlaştırmak, içine kapatmak, psikolojik olarak 
da bunalıma sürüklemektir. Halkın yönetimlere 
olan güveni yıkmak, ekonomik çöküntü meydana 
getirmek, yönetimlerin iradelerini çözmek, onları 
paniğe sevk ederek daha büyük hata yapmalarına 
sebep olmak, biyolojik saldırıyı gerçekleştirenle-
rin isteklerini yapmaya hazır hâle getirmek veya 
tamamen teslim almaktır. 

7 U.H. Hüşan, Biyolojik Terör Riskine Karşı Tıbbi Müdahalenin 
Etkinliğinin İrdelenmesi ve Yerel Yanıtın Geliştirilmesi, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Basılmamış Doktora Tezi, Çanakkale, 2010. K. Berkkan 
Corona ve Virüs Savaşları, Eftalya, İstanbul, 2020, s.11-70.

8 İ. Tokalak, Dünyada İlaç ve Kimya Terörü, Ataç, İstanbul, 
2019, s. 171-181.

Şekil-2: Bir Dolar Üzerindeki Piramitte Yer alan
Hiyerarşik Yapı
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Koronavirüs salgını ile bugün dünyada inşa 
edilen, edilmeye çalışılan psikoloji de budur. Her 
yeni aşı bulunduktan sonra virüsün mutasyona, 
“Hindistan mutantı”, “Afrika Mutantı”, “İngiltere 
mutantı”, “Brezilya Mutantı”, uğradığına ilişkin 
bir söylemin kullanılması, geliştirilen aşıların et-
kisiz olacağı tarzındaki psikolojik harekâtın bir 
ürünüdür. Virüsün önce 60 yaş ve üzerinde etkili 
olduğu belli bir zaman sonra gençlere yöneldiği ve 
nihayet çocuklara yöneldiği şeklindeki yorum ve 
değerlendirmeler, dünyanın bir merkezden yürü-
tülen bir biyolojik savaşla karşı karşıya kaldığının 
göstergesidir.

İtalya’nın Torino Lingotta Otelinde 2018 yı-
lında yapılan Bilderberg toplantısında9 Vatikan 
Dışişleri Bakanı Cardinal Parolin’in “Dünyayı Et-
kileyecek Bir Virüs Olursa”, ekonomilerin ne ka-
dar etkileneceği sorusuna, FED Eski Başkanının 
konunun uzmanı olarak verdiği cevap, bugünkü 
korona virüs salgınının bir biyolojik savaş ürünü 
olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. 
FED Eski başkanı “İyi bir panik havası oluşturu-
lup insanları etkileyebilecek bir medya çalışması 
yapılırsa, hayata geçecek algının piyasaları çöker-
tebileceğini” söylemiştir. 

Wuhan bölgesinde başlayan ya da başlatılan 
koronavirüs salgını ve onunla eş zamanlı başlatılan 
tüm dünyada panik, kargaşa oluşturan, ekonomik 
krize neden olan, tek bir merkezden düğmeye ba-
sılmış gibi, medya üzerinden başlatılıp yürütülen 
psikolojik saldırı/savaş kararı, Siyonist bir yapı-
lanma olan Bilderberg toplantısında küresel bir 
kaos çıkarmak amacıyla alınmış olabilir. Nitekim 
simülasyonun senaryosunun ana fikrinde bu ol-
guyu daha canlı bir şekilde görebilmekteyiz.10

“Salgına hazırlıksız yakalanan devletler ilk 
çare olarak küresel karantinayı yürürlüğe ko-
yuyor, insanların eve çekilmesi, medya ve sosyal 
medya üzerinden virüsle ilgili haberlerin abartılı 
şekilde aktarılması önce sosyal hayatın durmasını, 
devamında da sanayi üretimi ve ticaretteki düşüşle 
büyük bir küresel ekonomik krizin tetiklenmesine 
yol açıyor. Sosyal huzursuzluk zamanla sokağa 
yansıyor, hükümetlerin düşmesine, sivil özgürlük-
lerin askıya alınmasına neden oluyor.”

Koronavirüs salgınından sonra Harari’nin 
yazdığı makalede, virüs salgınının neden olduğu 

9   B.Hazar, “Alımlar Başladı!” Takvim, 16 Mart 2020.

10 A. Zentürk, “ABD’deki O “Virüs Tatbikatı”, Neyin 
Hazırlığıydı?”, 19 Mart 2020, Star.

kaostan kurtulmanın yolunun salgınla mücadele 
edecek küresel, merkezi bir hükümet ile müm-
kün olabileceğinin dile getirilmesi, kaosların yeni 
bir yapılanma için kullanıldığının en güzel bir 
göstergesidir:11 

“…Krizin bu zamanında, özellikle iki önemli 
tercihle karşı karşıya kalıyoruz. Birincisi totaliter 
denetim ve yurttaşların güçlendirilmesi, ikincisi 
ise ulusal tecrit ve küresel dayanışma arasındadır. 
Küresel iş birliği iktisadi cephede de hayati önem 
taşıyor. …Küresel bir eylem planına ihtiyacımız 
var ve buna hızlı bir şekilde ihtiyacımız var. 

İnsanlığın bir seçim yapması gerekiyor. Bölün-
müşlüğün rotasını mı izleyeceğiz, yoksa küresel 
dayanışma yolunu mu benimseyeceğiz? Eğer bö-
lünmüşlüğü seçersek bu yalnızca krizi uzatmaya-
cak, muhtemelen gelecekte çok daha kötü felaket-
lere yol açacak. Eğer küresel dayanışmayı seçersek 
bu sadece koronavirüse karşı değil, yirmi birinci 
yüzyılda insanlığa hücum edecek bütün salgınlara 
ve krizlere karşı da bir zafer olacaktır.” 

Siyonizm’in önemli isimlerinden biri olan 
Henry Kissenger, koronavirüs salgını dolayısıyla 
yazdığı makalede, bu krizden sonra “dünyanın 
eski dünya olmayacağını” belirtip “küresel enteg-
rasyona” gidilmesini istemektedir:12 

“…Liderler krizi büyük ölçüde ulusal bazda 
ele alıyor, ancak virüsün toplum-çözücü/ayrış-
tırıcı (society-dissolving) etkileri [mevcut ülke] 
sınırları[nı] tanımıyor. İnsan sağlığına yönelik 
saldırısı -umarım- geçici olur, ama tetiklediği si-
yasi ve iktisadi kargaşa nesiller boyu sürebilir. 

ABD de dâhil hiçbir ülke tamamen kendi ulusal 
çabasıyla bu virüsü alt edemez. Anın ihtiyaçları-
nın karşılanmasına, nihayetinde küresel işbirliğini 
içeren bir vizyon ve program eşlik etmeli. Eğer bu 
ikisini birlikte yürütemezsek her birinin de en kö-
tüsüyle karşılaşacağız.

Covid-19 salgını sona erdiğinde ise birçok ül-
kenin kurumları başarısız olarak algılanacak. Bu 
yargının objektif olarak hakkaniyetli olup olmadı-
ğının bir önemi yok. Gerçek şu ki dünya, koronavi-
rüs sonrası bir daha asla aynı olmayacak.”

11 Yuval Noah Harari “Koronavirüsten Sonra Dünya”, (The 
World After Coronavırus,) March 20 2020, The Financial 
Times, Çeviri, Nisan 2020 – turque Diplomatique;

 https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-
1fe6fedcca75?segmentid=acee4131-99c2-09d3-a635-
873e61754ec6

12 H e n r y  K i s s i n g e r,  The Wall Street Journal, 3 Nisan 2020. 
Çev. Zahide Tuba Kor, Perspektif, 7  N i s a n  2 0 2 0 .
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Kissenger’in makalesinde en dikkat çekici 
noktalardan biri, sorun küresel entegrasyon düz-
leminde değil de ulusal düzlemde ele alındığı tak-
tirde; 1) tüm ülke yönetimleri başarısız olacak, 2) 
“siyasi ve iktisadi kargaşa nesiller boyu” sürecek. 
3) Koranavirüs salgının neden olduğu kaos, kü-
resel entegrasyon için güç kullanmaya meşruiyet 
kazandıracak. 

Microsoft’un kurucusu ve Bill & Melinda 
Gates Vakfı Başkanı Bill Gates’in, “Salgının dün-
ya savaşından tek farkı, hepimizin aynı cephede 
olmamız” 13şeklinde yaptığı tanımlama, biyolojik 
bir savaşın varlığını kabul ettiğinin göstergesidir. 

İster Üçüncü Dünya Savaşı ile isterse koro-
navirüs salgınıyla kaos çıkartılmak istenmesinde 
amaç nedir, ne yapılmak istenmektedir? Bu soru-
nun cevabı, küresel dijital diktatörlüğün muhte-
vası hakkında bize fikir verecektir. 

“Kaostan Kaynaklanan Düzen”

Neden bir güç bir küresel kaos çıkarmak is-
temektedir? Küresel kaos çıkarmakla elde etmek 
istediği, ulaşmak istediği hedefler nelerdir? Bu so-
ruların cevabını kaos teorisinin kapsam alanında 
bulabilmekteyiz.

300’ler komitesi tarafından yayınlandığı ifade 
edilen Bernard Levin ve Richard Falk tarafından 
hazırlanıp yayınlanan Time Perspective and Mo-
rale adlı kitapta “kaos ortamı” inşa etmenin amacı 
açıklanmaktadır:14 

“İnsanların moralini terör stratejisi ile yıkma-
da kullanılacak önemli bir taktik şöyle açıklanabi-
lir: Kişinin ne durumda olduğu ve beklentileri ko-
nularında muğlak hâle getirin. Sonra şiddet içeren 
cezalandırmalar ve çözüm içeren vaatler ve tutar-
sız habercilik uygulamalarıyla kişinin bulunduğu 
durumu iyice bilinmez hâle sokun. Bu noktada kişi 
kendisine önerilen planların ve sunulan vaatlerin 
kendi yararına veya zararına olacağı konusunda 
şüpheye düşecektir. Bunu başardığınızda planları, 
amaçları olan ve bunlar için risk alabilecek kişiler 
bile ne yapılması konusunda hissettiği içsel kar-
maşa nedeniyle paralize olacaktır.”

Kaos teorisinde, her şey çatışmaya dayandı-
rılmaktadır. İnsanların can, mal, namus güvenli-
ği olmayacak tarzda meydana getirilebilecek bir 

13 26 Nisan 2020, Habertürk.

14 Dr. John Coleman, 300’ler Komitesi, Komplocular Hiyerarşisi, 
Destek Yayınları, 4. Baskı 2016, s. 20.( Açık Komplo kitabın-
dan alıntı)

ortam, istenen kargaşayı sağlayabilecektir. Aile 
bireylerinin, akrabaların, komşuların, kabilelerin, 
aşiretlerin, etnik yapıların ve farklı inanç grup-
larının birbirine güvenmediği, kimsenin önünü, 
çevresini, geleceğini göremediği ve iradesinin felç 
edilip direncinin kırıldığı ve çaresizlik içerisinde 
kıvrandığı, hatta birbirine düşman olduğu, çatıştı-
ğı, bir kaos ortamı, bu şeytanı mekanizmanın ana 
ilkesidir. Buna, ‘Ordo Ab Chao’(‘Kaostan Kaynak-
lanan Düzen’) adını vermektedirler:15

“Aslında, kaos sayesinde şeytan amaçlarına 
ulaşılabildiği için tüm şeytanı güçler kaosa ba-
yılır. Şeytanı öğreti, ancak planlanmış bir büyük 
kargaşa ve kaos döneminin ardından yeni dünya 
düzeninin kurulabileceğini öne sürer. Söz konusu 
kaostan kaynaklanan düzen kavramı, tüm mason 
öğretilerinin temelinde ortak öğretidir. 

Dikkate değer bir husus da, 33. dereceye yük-
selmiş mason üyelere gururla takmaları için bir 
mücevher verilmesidir. Bu mücevher iç içe geçmiş 
üç üçgenle süslenmiştir ki, bu işaret şeytanı tesli-
si ve 666 sayısını temsil eder. Mücevherin üstünde 
aynı zamanda Latince “Ordo Ab Chao”, yani Ka-
ostan Kaynaklanan Düzen yazar.”

Kaos, özünde zıtların çatışmasına dayanan 
bir teoridir: ‘Tez, Anti Tez, Çatışma ve Sentez’. 
Kaosun halk kitleleri üzerinde meydana getirdi-
ği etki, kaos ortamından bir an önce kurtulabil-
mek için ona sunulacak her reçeteye razı gelme 
psikolojisidir:16

“… Kapitalistlerle(tez) Komünistlerin(antitez) 
birbirine karşı olması, süper zengin komplocula-
rın sahneye koyduğu bir dramaydı.

… Şeytanın ahalisi nesillerden beri, insanların, 
korkutulduğunda, soyulup yağmalandığında ve 
kanlı kaostan yakasını kurtaramadığında, liderle-
rine dönerek, ‘işleri düzeltin, bir şeyler yapın, HE-
MEN!’ diye yalvardıklarını biliyor. Bu çılgın güven 
içinde olabilme isteği İlluminati için fırsatlar ya-
ratıyor. Kaos yaratmak, insanlarda öfke ve endişe 
duygusu oluşturmak için çalışıyor ve böylelikle in-
sanların çaresizlik içindeki düzen arayışlarından 
faydalanıyorlar.

…Kaos kasıtlı olarak yaratılıyor, bu suretle 
düzen ve kontrol sağlanabiliyordu. Kaosun kor-
kunç yüzüyle karşılaşan halk, bir kurtarıcıya-par-
lak zırhlı şövalye- kaosu sona erdirmesi ve yeniden 

15 T. Mars, İllüminatı, Entrika Çemberi, Timaş Yayınları, 
İstanbul, 2002, s.54- 57, 100-120, 175.

16 G. Allen, Gizli Dünya Devleti, s. 4-10, XXXVII-XL, LXV, 46.
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düzen sağlaması için, sadece yetki vermekten çok 
daha fazlasını yapmaya istekli oluyordu. devrimci 
kaosun ardından illuminati’nin planını uygulaya-
bilmek için fırsat doğmuş oluyordu”.  

Kaos çıkararak halkları esir almak Siyon Önder-
lerinin Protokollerinde (Beşinci Protokol ve Onun-
cu Protokol) bir metot olarak benimsenmiştir:17

“Kamuoyunun fikrini kontrol altına almak için 
birbirine zıt birçok fikri ortaya atarak zihinleri 
karma karışık etmek lazımdır. Bu ilk sırdır. İkinci 
sır şudur ki, halkı adetlerinde, hırslarında, yaşa-
ma tarzlarında o derece karışık ve değişen bir hâle 
sokmalıyız ki, halk bu keşmekeş içerisinde ken-
disini toparlayamazsın ve netice olarak müşterek 
anlayış kaybolsun. Partiler arasında anlaşmazlık 
çıkarmakta da, bu metot bize yardımcı olacaktır… 
Aynı zamanda, bize teslim olmaya elan karşı ko-
yan birleşmiş kuvvetleri de parçalayacaktır.

İnsanları; tefrika, düşmanlık, kan davaları, 
kıtlık, hastalık, darlık ile yıpratıp o hâle getirme-
liyiz ki; kurtuluş için bizim para kuvvetimize baş-
vurmaktan başka çareleri kalmasın.” 

“Büyük Sıfırlama”

Büyük Sıfırlama (Great Reset), var olan belli 
bir ilişkinin, işleyişin, sürecin, işin, hareket tar-
zının tasfiye edilmesi başka bir tarz ve düzlem-
de yeni bir ilişki, işleyiş ve süreç ortaya konması 
anlamında güçlü bir dönüm noktasını ifade eder. 
Bir bilgisayarın formatlanması ile bilgisayarda var 
olan her şeyin silinip yok edilmesi ne ise Büyük 
Sıfırlama da odur. Bugün bu kavramı ortaya ko-
yanlar bağlamında anlamı ise var mevcut düzenin 
her şeyi ile yok edilmesi, tarihe gömülmesi ve yeni 
bir düzenin kurulması demektir. Dünyada var 
olan tüm kurumlar, devletler, ülkeler, yönetimler, 
halklar, haklar, hukuklar, paralar, dinler, var olan 
biçimleri ile sıfırlanarak yeniden yapılandırılacak 
demektir. 

Dünya Ekonomik Formu kurucusu olan Klaus 
Schwab yazdığı kitabın adını COVID-19: The Gre-
at Reset(Covid-19: Büyük Sıfırlama) olarak koy-
muştur. Böylece kavram literatüre mal edilmiştir. 
“COVID patlak vermeden önce küresel sistemde 
ortaya çıkan eksiklikleri göstermekte, İleriye dö-
nük daha kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir bir 
dünya yaratmak için hangi değişikliklere ihtiyaç 

17 V. Varsden, Siyon Liderlerinin Protokolleri, Kum Saati 
Yayınları, İstanbul. 

duyulacak” konusunu ele almakta; salgının kü-
resel çapta, ”mevcut sosyal, ekonomik ve politik 
sistemlerde büyük yıkıcı bir sıfırlama” etkisi yapa-
cağı ifade edilmektedir. Ayrıca 

Koronavirüs sonrası dünyanın alabileceği şe-
kil irdelenmekte ve “Salgın sonrası dünyada siyasi 
değişim için çağrıda bulunulmaktadır.” 18 

2-9 Kasım 2020 tarihli Time dergisinde Kla-
us Schwab’ın  yayımlanan “Great Reset”  başlıklı 
makalesinde, “IV. Sanayi Devrimi’nin yaşanacağı 
bir dönem incelenerek “paydaş kapitalizm” adını 
verdikleri yeni bir kavram ihdas ederek geçmiş sı-
fırlanmak istenmekte ve salgın sonrası yeni bir sis-
tem ile yola devam edilmesi teklifi yapılmaktadır. 

Schwab, ilginç bir benzerlik olarak yukarıda 
belirttiğimiz “yüksek meclisin” temsilcisinin İkin-
ci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin iş-
lemez hâle geldiği yaklaşımını kullanarak bugün 
var olan dünya sistemini eleştirmektedir:19

“1950’lerde ve 1960’larda Amerikan kapitaliz-
minin altın çağında bu kadar çok refah yaratan 
aynı ekonomik sistem, şimdi eşitsizlik ve iklim de-
ğişikliği yaratıyor, İkinci Dünya Savaşı’ndan son-
ra küresel ilerlememizi ve demokrasimizi mümkün 
kılan siyasi sistem, bugün toplumsal uyumsuzluk 
ve hoşnutsuzluğa katkıda bulunuyor, her biri iyi 
niyetliydi, ancak istenmeyen olumsuz sonuçları 
oldu”.

3 Haziran 2020’de Dünya Ekonomik Forumu 
(Davos-WEF) resmî sitesinden Davos’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Klaus Schwab, 2021 Davos top-
lantılarının ana temasının, “Great Reset”( büyük 
sıfırlama) olarak belirlediklerini dünya kamuo-
yuna duyurmuştur.20 Kaostan düzene yaklaşımı-
nı göz önüne aldığımızda WEF web sitesinde, 
“Büyük Sıfırlama yapmak için birçok neden var, 
ancak en acil olanı COVID-19.” şeklinde yapılan 
açıklamayı, salgın sürecinin yeni bir dünya düzeni 
inşa etmek üzere kullanılacağı anlamına geldiğini 
söyleyebiliriz. WEF’in kurucusu Schwab, 2021 
temasını duyururken “Sadece bir gezegenimiz 
var ve iklim değişikliğinin  insanlık  için daha da 

18 https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-
great-fascist-reset/

 Muammer Karabulut, “Covid-19’un Amacı; “Büyük 
Sıfırlama” Yaşadıklarımız 4. Sanayini Devriminin 
Tatbikatıdır!”

19 Gürsel Tokmakoğlu, https://politikmerkez.com/konular/
politika/buyuk-sifirlamanin-elestirisi/ 

20  Hüseyin Vodinalı,   “Davos’tan ‘Büyük Reset’… Kapitalizmi 
Bill Gates’e Kapattırıp Açacaklarmış”, 14 Haziran 2020.
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dramatik sonuçları olan bir sonraki küresel fela-
ket olabileceğini biliyoruz”  şeklindeki değerlen-
dirmesi ile salgının iklim değişikliğinin bir sonu-
cu olduğuna vurgu yaparak, koronavirüs salgının 
bir biyolojik savaş sonucu ortaya çıkma ihtimalini 
göz ardı etmeye çalışmaktadır. 

Nitekim şer ittifakının önemli bir üyesi olan 
İngiltere Kralı Prens Charles, BM Genel Sekreteri 
Antonio Guterres, IMF’nin yeni başkanı Kristalina 
Georgieva, Ma Jun, Çin Finans ve Bankacılık Der-
neği Yeşil Finans Komitesi Başkanı ve Çin Halk 
Bankası Para Politikası Komitesi üyesi; BP CEO’su 
Bernard Looney;  Mastercard CEO’su Ajay Ban-
ga; Bradford Smith,  Microsoft başkanı da büyük 
sıfırlama yaklaşımını onaylamaktadır. Schwab’a 
göre, “Büyük Sıfırlama 
gündeminin üç ana bileşe-
ni olacaktır”.21 

“Birincisi piyasayı 
daha adil sonuçlara yön-
lendirecektir.  Bu amaçla, 
hükümetler koordinasyonu 
geliştirmeli ve bir ‘paydaş 
ekonomisi…’ için koşullar 
yaratmalıdır. Büyük Sıfır-
lama gündeminin ikinci bi-
leşeni, ‘yatırımlar eşitlik ve 
sürdürülebilirlik’ gibi ortak 
hedefleri. 

Bir Büyük Sıfırlama 
gündeminin üçüncü ve son 
önceliği Dördüncü Sanayi 
Devrimi’nin(gen düzenle-
me, biyo-teknolojisi, 5G 
telekomünikasyon, yapay 
zekâ vb.) yeniliklerini kamu yararına destekle-
mek, test merkezleri kurmak;  enfeksiyonları iz-
lemek için mekanizmalar oluşturmak  ve teletıp 
dağıtmak…”

Time dergisinin sahibi ve Salesforce’un kuru-
cusu, WEF’in yönetim kurulu üyesi Marc Benioff, 
Time dergisinde; “COVID-19 salgını, istediğimiz 
gelecek türü hakkında düşünmek için eşsiz bir 
fırsat sağladı.” demekle büyük sıfırlamanın amacı-
nın arka planında yer alan sınıfsal ayırıma dolaylı 
bir şekilde vurgu yapmıştır.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ey-
lül 2020’de BM’deki konuşmasında, salgının, 

21 http://www.williamengdahl.com/englishNEO9Jun2020.php

sıfırlama fırsatı sağladığını söylemiş olması, büyük 
sıfırlamanın, çok ciddi bir hazırlığın eseri olduğu-
nun, dolayısıyla salgının bir biyolojik savaş ürünü 
olduğunun itirafı olarak değerlendirilebilir:22 

“Bu salgın, sıfırlama fırsatı sağladı. Bu, aşırı 
yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi kü-
resel zorlukları gerçekten ele alan ekonomik sis-
temleri yeniden hayal etmeye yönelik salgın öncesi 
çabalarımızı hızlandırma şansımız var.” 

Gazeteci James Corbett, 16 Ekim 2020’deki, 
Corbett Raporunda büyük sıfırlamanın amacını 
elektronik kimlik kartı üzerinden yapılan yeni bir 
sosyal sözleşme olarak ifade etmektedir23: 

“Büyük Sıfırlama, banka hesabınıza ve sağlık 
kayıtlarınıza bağlı bir elektronik kimlik ve bir 

sosyal kredi kimliği aracı-
lığıyla herkesi ona bağla-
yan, Anayasa gibi yeni bir 
Sosyal Sözleşmedir.”

Mercola.com’un ku-
rucu olan    Dr. Joseph 
Mercola’nın “Küreselci 
Teknokratlar Büyük Sıfır-
lama Düğmesine Basmaya 
Hazır”  başlıklı makalesin-
de büyük sıfırlama eylemi-
nin “Küreselci teknokrat-
lar” eliyle başlatılacağını 
belirtmektedir:24 

“…Küreselci teknok-
rasi,  COVID-19  salgınını, 
demokratik hesap verebi-
lirliği aşmak, muhalefeti 
geçersiz kılmak, gündemi-
ni hızlandırmak ve irade-

miz dışında kamuoyuna, kendi isteklerini empoze 
etmek için kullanıyor.” 

Görülebileceği gibi kaos teorisi, var olan sis-
temi sıfırlamak, formatlamak için en uygun 
şartları oluşturan bir stratejidir. Hedefe varmak 
için düşman kabul edilen ülkenin halkını kendi 

22 Muammer Karabulut, “Covid-19’un Amacı; “Büyük 
Sıfırlama” Yaşadıklarımız 4. Sanayini Devriminin 
Tatbikatıdır”.

23 Muammer Karabulut, “Covid-19’un Amacı; “Büyük 
Sıfırlama” Yaşadıklarımız 4. Sanayini Devriminin 
Tatbikatıdır”.

24  ht tps : / / a r t i c l es .merco la .com/s i tes /a r t i c l e s /a rch i -
ve/2020/11/15/how-is-fear-appeal-used-in-public-health-
messaging.aspx; Muammer Karabulut, “Covid-19’un Amacı; 
“Büyük Sıfırlama” Yaşadıklarımız 4. Sanayini Devriminin 
Tatbikatıdır”.
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rızası ile teslim almak stratejinin nirengi noktası-

dır. Koronavirüs salgınını bir biyolojik savaş ola-

rak kullananlar ve oluşan kaos ortamında büyük 

sıfırlamayı tartışmaya açanlar kimlerdir ve ne is-

temektedirler? Nasıl bir dünya öngörmektedirler.

Büyük Sıfırlamanın Amacı:
Tekleştirme Merkezli Dijital Diktatörlük

Şer ittifakının ana hedefi, dünyanın kendi 

kontrollerinde, “tek bir merkezden” yönetilmesi-

dir. “Tek bir dünya devleti”, “tek bir dünya hükü-

meti”, “tek bir dünya güvenlik örgütü”, “tek bir 

dünya dini”, “tek hukuk sistemi” ve “tek merkezi 

dünya ekonomisi” oluşturma gayretindeler.

300’ler Komitesinin sözcülerinden ve komi-

tenin “Tek Dünya Devleti-Yeni Dünya Düzeni 

planlarını” sıkça gündeme getiren bilim kurgu 

romanlarıyla da tanınan H. G. Wells’in 1928’de 

yayımlanan Açık Komplo kitabında “açık komplo 

siyaseti” ile ilgili yaptığı açıklamada tüm insanlık 

için tek bir yasa ve tekbir dünya dini olması ge-

rektiğine özel vurgu yapmaktadır:25 

“… Açık komplo hareketinin karakteri şimdi 

açıklanacaktır. O bir dünya dini olacaktır. Birbir-

leriyle gevşek bağlantı içinde olan büyük topluluk-

lar ve toplumlar asimilasyon yoluyla sonunda tüm 

dünya nüfusunu yutacaklardır. O zaman yeni bir 

insan toplumu ortaya çıkacaktır. … Tüm insanlık 

için ortak bir inanç ve yasa olmalıdır…”

Siyonist Önderlerin Protokollerine göre, “ka-

osun nedeni”, “farklı devlet, din ve milliyetlerin” 

varlığıdır. Eğer, bütün devlet, din ve milliyetler 

25 Dr. John Coleman, 300’ler Komitesi, Komplocular Hiyerarşisi, 
Destek Yayınları, 4. Baskı 2016, s. 20. (1928’de basılan Açık 
Komplo kitabından alıntı).

ortadan kaldırılırsa, “karışıklık son bulmuş” 

olacaktır:26

“Müstebit kralımızın tanınması, anayasanın 

ortadan kaldırılmasından evvel de olabilir. Bu ta-

nıma anı gelince, idarecilerinin bizim tertip etti-

ğimiz düzensizlik ve becerisizliklerden tamamen 

bıkmış olan halk gürültü ile bağıracaklar ki, ‘on-

ları yok edin ve bize bütün dünya üzerinde bizi 

birleştirecek ve anlaşmazlık sebeplerini- hudutlar, 

milliyetler, dinler, devlet borçları ortadan kaldıra-

cak, bize idarecilerimizin ve mümessillerimizin 

idareleri altında bulamadığımız sulh ve sükûnu 

verecek bir kral verin.”

Bir taraftan din, mezhep, tarikat, cemaat ve 

milliyetler çatıştırılarak bir kaos inşa edilmekte; 

diğer taraftan kaosun nedeni olarak din, mez-

hep, tarikat, cemaat ve milliyetler gösterilerek 

tümünün tasfiye edilmesi, küreselleşme adına, 

istenmektedir.27

“Okült Dünya Düzeninin önde gelen teorisyen-

lerinden Vera Stanley Alder, 1974: Tüm Yaratılı-

şın ardında bir plan ve neden var. Evrimin şu anda 

ilerlediği hedef Dünya Birliği. Dünya Planı şunla-

rı içeriyor: Dünya örgütü… Dünya Ekonomisi… 

Dünya Dini.

…İlluminati’nin kendi holdingleri hariç özel 

mülkiyete hiçbir şekilde izin verilmeyecek, milli 

kurumları, ekonomileri kötüleştirilerek ele geçiri-

lecek... Milliyet kavramı yok edilecek... Tek para, 

tek anayasa ve tek devlet var olacaktır.” 

26 V. Varsden, Siyon Liderlerinin Protokolleri, Kum Saati 
Yayınları, İstanbul. K. Yaman, İhanet Planları, Belgeler, Otağ 
Yayınları, İstanbul, 1971.

27 T. Mars, İllüminatı, Entrika Çemberi, Timaş Yayınları, 
İstanbul, 2002, s. 54- 57, 100-120, 175. A. Akar, Derin 
Dünya Devleti, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003, s. 150-156, 
95.

Koronavirüs salgını ile bugün dünyada inşa edilen, edilmeye çalışılan psikoloji de budur. 
Her yeni aşı bulunduktan sonra virüsün mutasyona, “Hindistan mutantı”, “Afrika mutantı”, 

“İngiltere mutantı”, “Brezilya mutantı”, uğradığına ilişkin bir söylemin kullanılması, 
geliştirilen aşıların etkisiz olacağı tarzındaki psikolojik harekâtın bir ürünüdür. Virüsün 

önce 60 yaş ve üzerinde etkili olduğu, belli bir zaman sonra gençlere yöneldiği ve nihayet 
çocuklara yöneldiği şeklindeki yorum ve değerlendirmeler, dünyanın bir merkezden yürütülen 

bir biyolojik savaşla karşı karşıya kaldığının göstergesidir.
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Eski ABD Başkan Clinton’ın Çalışma Bakanı 
Robert Reich, bu politikayı şöyle özetlemektedir:28

“Gelecek yüzyıl için siyaset ve ekonomimizi 
yeniden düzenlediğimiz bir geçiş dönemindeyiz. 
Gelecekte, ne ulusal ürün ve teknolojiler, ne ulusal 
şirketler, ne ulusal sanayiler olacak. Artık ulusal 
ekonomilerin olmayacağını anlamak zorundayız. 
Sınırlar, ekonomik açıdan iyice anlamsız hâle 
geldi.”

Tek devlet, tek millet, tek para, tek hükümet, 
tek hukuk, tek kültür ve tek dini inşa edebilmek 
için mevcut tüm devletlerin ve milletlerin dini, 
etnik, mezhepsel ve bölgesel ya da şehirsel baz-
da bölünmesi gerekmektedir. Merkezde Siyonist 
yönetim demir yumruğu ile Firavun olarak var ol-
duğu, karşısında hiçbir gücün olmadığı bir dünya 
tasavvurudur bu. Bunun için var olan tüm ülke-
ler, Dijital diktatörlüğe başkaldıramayacak tarzda 
bölünerek şehir devletçiklerine dönüştürülmesi 
öngörülmektedir:29

“Küreselleşmenin siyasal sisteminin biçimi tek 
başına küresel bir devlet değil, bir patron devlet li-
derliğinde pek çok devletçikten oluşan küresel bir 
sistemdir.” 

CFR üyesi, James Warburg’un 17 Şubat 
1959’da Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde-
ki ifadesi, bir patron devletin kurulacağı fikrinin 
yeni bir olgu olmadığını göstermektedir30: 

“Bir dünya hükümeti ister istemez kurulacak; 
tek sorun, bu sonuca güzellikle mi yoksa zorla mı 
ulaşılacağıdır.”

Görülebileceği gibi tek devlet, tek hükümet 
fikri çok önceleri çizilmiş bir stratejinin ürünü-
dür, gerçekleştirebilmek için uygun bir zaman 
beklenmektedir. 

Dijital Diktatörlükte:
İki Sınıf İnsan ya da Vatandaş Olabilmek

Büyük sıfırlama ile tek devlet, tek millet, tek 
para, tek hükümet, tek hukuk, tek kültür ve tek 
din, inşa etmekle iş bitmemektedir. Birilerinin 
seçkin, elit, insanüstü varlık olduğu birilerinin 
ise ikinci sınıf, ücretli köle olduğu ve 24 saat ne 

28 A. Akfırat, Özel Savaş Pentagon ve CIA Belgeleriyle, Kaynak 
Yayınları, İstanbul, 1997, s. 111.

29 R. Kurtoğlu, Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni, 
Orion Kitabevi, 4. Baskı, 2004, s. 335.

30 A. Akar, Derin Dünya Devleti, Timaş Yayınları, İstanbul, 
2003, s.150-156, 95.

yapıp ettiklerinin ne düşündüklerinin kayıt al-
tına alındığı bir vatandaşlık sistemi kurulmak 
istenmektedir:31 

“Karantinanın ekonomik etkisi büyük olacak-
tır, ancak bahsettiğim ‘test parçacığı’ iyi geliştiri-
lirse sonunda tekrar açılabiliriz. Bence bu salgın 
kontrol altına alındıktan sonra hükümetler ve di-
ğerleri bir sonrakine hazır olmak için büyük yatı-
rım yapacaktır. En çok zarar görecek gelişmekte 
olan ülkelere yardımcı olmak için küresel işbirliği 
şarttır. Tüm dünyada terapötikleri test etme ihtiya-
cı var. Virüs ulusal sınırları tanımıyor.”

Gates’in söylemlerinde dikkat çeken üç nok-
ta vardır: 1) Karantinanın ekonomik etkisi büyük 
olacak, 2) Küresel iş birliği şart, 3) Terapötiklerin 
dünyada test edilmesi gerekir.

Gates’in üzerinde durduğu insanlığın gele-
ceğini ilgilendiren en önemli nokta “terapötik”/ 
“parçacık”/”nanorobot”/ “nubot” denilen virüs bo-
yutunda “moleküler makineler”/ “Protein kenetli 
reseptör”lerdir. “Nano robotların” “kendilerini 
yenileme özelliği var” ve “vücudu savunan beyaz 
kan hücrelerine de kenetlenebiliyor”, “elektrikle 
veya ses dalgası ile yönlendirilebilir.”32 

Bu robotlara teknolojik virüsler diyebiliriz. 
Anlaşılan o ki vücuda girdikten sonra gönlünün 
çektiği yere (“vücudu savunan beyaz kan hücre-
lerine…”) yerleşebiliyor, kendini yenileyebiliyor, 
dışarıdaki dostlarından (İnternet, uydular, akıllı 
telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar ve baz istas-
yonları üzerinden) gelen mesajlara göre hareket 
edebiliyor. Gates’in amacı, açıkça nano robotlar 
aracılığıyla ikinci sınıf olarak gördükleri tüm in-
sanları hem kontrol edebilmek hem de yok edil-
mek için gerekli şartları elde edebilmektir. Nano 
robotlarla insan beyni üzerinden insana istedikle-
rini yaptırma imkânı elde edeceklerdir. 

Aynı ekolün mensubu olan Harari’nin Davos’ta 
Dünya Ekonomik Forumunda kendisi ile yapılan 
röportajda (2018) söylediklerinin hatırlanmasın-
da fayda vardır:33

“…Bilgi teknolojisi devrimi, biyoteknoloji dev-
rimi ile birleştiğinde elde ettiğiniz şey, İnsanlığı 

31 A. Bulut, “Bill Gates’in Korkunç İtirafları!” 25 Mart 2020, 
Yeni Çağ.

32 A. Bulut, “Bill Gates’in Korkunç İtirafları!” 25 Mart 2020, 
Yeni Çağ.

33 Yuval Noah Hararı, Homo Deus, çev. Poyraz Nur Taneli, 
Kollektif Kitap, İstanbul, 2018, s.53, 266, 239, 364; http://
www.diken.com.tr /homo-sapiensin-yazar i -harar i -
gereksizler-diye-yeni-bir-sinif-doguyor/
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hekleme yeteneği olacak. İnfo teknoloji ve biyo-

teknolojinin birleşmesi ile ilgili en önemli buluş, 

beyindeki ve vücuttaki biyokimyasal süreçleri bir 

bilgisayarın saklayabileceği ve analiz edebileceği 

elektronik sinyalleri dönüştüren bir biyometrik 

sensördür .

…Öncelikle bizi, bizim kendimizi anladığımız-

dan daha iyi anlayan bir algoritma var. Arzuları-

mızı tahmin eden, duygularımızı manipüle eden, 

hatta bizim adımıza karar alabilen…” 

Anlaşılan o ki küresel dijital diktatörlükte sağ-

lık hizmetlerinden yararlanabilmek için insanlar 

özel bir çip takarak her şeylerini bilgisayarlara 

daha doğrusu diktatörlük sistemine aktarmak zo-

runda kalacaklardır. Nitekim Harari koronavirüs 

salgınından sonra yazdığı makalesinde insanları 

kontrol edebilmek için deri- altı gözetim sistem-

lerinin kullanılacağını belirtmektedir:34 

“…Yalnızca bu zamana değin gözetim araçla-

rını reddeden ülkelerde kitlesel araçların konuş-

landırılmasını normalleştireceği için değil, ama 

olsa olsa ‘deri üstü’ gözetimden ‘deri altı’ gözetime 

çarpıcı bir geçiş anlamına geleceği içindir. Şimdiye 

kadar, parmağınız akıllı telefonunuzun ekranına 

dokunduğunda ve bir bağlantıya tıkladığınızda 

hükümet parmağınızın tam olarak neye tıkladığı-

nı bilmek istedi. Ama koronavirüs ile birlikte ilgi 

odağı değişiyor. Artık hükümet parmağınızın sı-

caklığını ve derisinin altındaki tansiyonu bilmek 

istiyor.”

Takılmak istenen çiplerle, insanların kişilikle-

ri, kimlikleri, ruhu satın alınmak isteniyor. Çipler 

aracılığıyla, nano robotlar üzerinden insanların 

neyi nasıl düşüneceği, kime dost, kime düşman 

olacağı, belirlenecektir. Bu noktada dikkat edilme-

si gereken önemli bir nokta, çipli özel kimlik kartı 

(biyometrik kart) yeni bir olgu olmayıp şer ittifakı-

nın stratejisinde çok önceden yer alan bir olgudur. 

Biyometrik kart uygulaması, 1995 yılında İngiliz 

Merkez Ofis tarafından geliştirilmiş, uygulanabil-

mesi için büyük bir krizin (Reichstag Yangını veya 

Pearl Harbor gibi bir durumun) çıkması beklen-

miştir. Kimlik kartları İngiltere’de uygulanmaya 

34 Y. Harari, “ Koronavirüsten Sonra Dünya”, (The World After 
Coronavırus), March 20 2020, The Financial Times, Çeviri, 
Nisan 2020 – turque Diplomatique;

 https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-
1fe6fedcca75?segmentid=acee4131-99c2-09d3-a635-
873e61754ec6

sokulduktan sonra ABD’de “Amerikan halkını 

terörizm ve terör faaliyetlerinden koruma” adına 

uygulamaya sokulması planlanmıştır:35 
“Amerika’da ‘kimlik kartı’ uygulaması olağa-

nüstü bir tedbir olarak ortaya çıkacaktır. Kanun-
laşırken ‘gönüllü’ alınacağı şerhi olmasına rağmen 
kimlik kartı almak için başvurmamanın cezası 
çok ağır olacaktır. Kişinin kimlik kartı olmadığı 
hâllerde kendisine sürücü ehliyeti veya pasaport 
verilmeyecektir. Kimlik kartı diye isimlendirilen 
bu biyometrik kartlardaki bilgiler merkezi bir veri 
tabanında her an yetkililerce ulaşılabilir şekilde 
saklanacaktır. 

Bu uygulama aynen Brzezinski’nin Technetro-
nik Çağ isimli kitabındaki gibi parmak izi, göz izi, 
isim, ana-baba isimleri, doğum yeri ve tarihi, boy, 
kilo, göz rengi, kredi ve kriminal kayıtlar, gidilen 
okullar, çalışılan işyerleri, askerlik durumu, yakın 
arkadaşlar, okuma alışkanlıkları, din, tarikat, gi-
dilen ibadet yerleri, son 20 yıldaki adresler, kardeş 
bilgileri, medeni durum ve son 10 yılda gidilen dok-
tor ve dişçi isimleri gibi kişisel bilgileri içerecektir. 
Pasaport gibi kimlik kartı da kişiye ait olmayıp 
gerekli durumlarda iptal edilerek kişi ‘kanundışı’ 
ilan edilebilecektir. Böylece devlet vatandaşa bazı 
hizmetleri vermekten imtina edebilecektir. Örneğin 
hastane veya sağlık hizmetleri sadece kimlik kartı 
karşılığında verilecektir. Cenaze işleri yetkilileri 
defin öncesi ölenin kimlik kartını alarak merkezi 
kimlik ofisine geri vermekle sorumlu olacaklardır.” 
Mikroçipli kimlik kartlarıyla insanlar sınıfsal ayı-
rıma tabı tutulacaklardır.36

“Dev bir ekonomik çöküş geliyor. Tüm dünya 
için. Onlar tarafından planlanacak ve onlar ta-
rafından uygulamaya konacak. Arkasında büyük 
miktarlarda dünya popülasyonunun yok edilmesi 
gelecek. İnsanların mikrochiplenip daha da kont-
rol altına alınmasına kadar gidiyor iş. İşçi ve köle 
sınıfı ve de onun karşısında elitler olacak.” 

Sonuç: Gelecek Mücadeleler İçin Hazır Olmak

Bugüne kadar bu sistemin uygulamaya sokul-
mamasının/sokulamamasının sebebi, uygun bir 
psikolojik ortamın oluşmamış olmasından dola-
yıdır. Uygun ortamlar kaos dönemleridir. Ve bu 
kaos ortamı bugün salgın ile birlikte yakalanmıştır. 

35 Dr. John Coleman, 300’ler Komitesi Komplocular Hiyerarşisi, 
Destek Yayınları, s. 207-215.

36 Ümit Sayın, Dünyayı Yöneten Gizli Güçler, s.191.
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Şimdi yapay zekâ, çipli aşı, 5G, biyoteknoloji ve 
robotik teknolojileri ile belli bir insan unsuru, kö-
leleştirilmek istenmektedir. 

Büyük sıfırlama yaklaşımı ile tek din, tek dev-
let, tek hukuk, tek dil, tek para, tek devlet ve tek 
hükümet hayata geçirilmiş olacak. Veriye sahip 
olanlar, big data, Blockchaine’in sahipleri dünya-
nın hakimi, yöneticisi, birinci sınıf insanı diğerleri 
kölesi olacak. Yani Siyonist amentünün 6 şartı da 
gerçekleşmiş olacaktır.

Vatikan’ın Washington eski Büyükelçisi Kato-
lik Başpiskopos Carlo Maria  Vigano’nun Haziran 
ayında başkan Trump’a yazdığı 11 sayfalık mek-
tupta dile getirdiği aşağıdaki ifadeler, gerçekten 
tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyması açısın-
dan önemlidir:37 

“Geçen Şubat ayına kadar hiç kimse, tüm şe-
hirlerimizde vatandaşların sadece sokakta yürü-
mek, nefes almak, işlerini açık tutmak, Pazar günü 
kiliseye gitmek istedikleri için tutuklanacağını 
asla düşünmezdi. 

Oysa şimdi tüm dünyada oluyor... 
İnsanlık dışı, yüzü olmayan bir tiranlığın ku-

rulmasına aracı olarak giderek daha fazla kendini 
gösteren bir sağlık acil durumu adına, vatandaşla-
rın ve inananların temel hakları reddediliyor.

…Bu büyük sıfırlama başarısızlığa uğramak 
üzere tasarlandı. Çünkü bunu planlayanlar, hak-
larını savunmak, sevdiklerini korumak, çocukla-
rına ve torunlarına bir gelecek vermek için hâlâ 
sokaklara çıkmaya hazır insanların olduğunu 
anlamıyor.”

Papalığın gidişata karşı çıkması önemlidir ve de 
değerlendirilmelidir. Dünyada vuku bulan olayları 
algılayabilmek, anlayabilmek için olayların sadece 
görünür yüzüne ya da gösterilen yüzüne değil, 
arka planına, gösterilmeyen, görülmesi istenme-
yen yüzüne bakmak gerekmektedir. Dünyanın 
karanlık dehlizlerinde, karanlık güçler tarafından 
hazırlanıp sahnelenen oyunları göremeyenlerin ya 
da görmek istemeyenlerin, hayal kırıklıklarına ve 
hüsrana uğramaları kaçınılmazdır. 

Dünyada vuku bulan, birbirleri ile bağlantısız 
gözüken pek çok olay, gizli/derin dünya devleti 
ile alakalıdır. Uzun vadeli bir stratejiye bağlı ola-
rak icraatlar yapılmaktadır. Zor olan, bu kirli pis 
ve tehlikeli yapının yıkılması, kurulan oyunun 

37 Muammer Karabulut, “Covid-19’un Amacı; “Büyük 
Sıfırlama” Yaşadıklarımız 4. Sanayini Devriminin 
Tatbikatıdır”.

bozulması değildir. Zor olan, bu yapının, böyle 
bir ahtapotun var olduğunun dünya insanlığına 
kabul ettirilip karşı çıkmasının sağlanmasıdır. 

İnsanları ikna etmedeki zorluk, abartılı bir dil 
ve belgelendirilmeyen bir söylem kullanmaktır. 
Bir başka nokta da, çok konuşup iş yapmamak, 
hep başkalarını suçlayıp kendi hata ve eksiklikle-
rini görmemektir. 

Olayları, sadece bilmek, anlamak, analiz et-
mek yetmez, değişim için sorumluluk üstlenmek 
ve gereğini yapmak gerekmektedir. Tüm dünya 
insanlığını kurtarabilmek, öte âlemde kolay hesap 
verebilmek için bu olmazsa olmazdır (7 A’râf 163-
169, 8 Enfâl 72-75). 

Türkiye’deki dinî hassasiyeti olan insanların 
ciddi bir birikimi ve potansiyeli olduğuna inan-
lardanız. Bu oyunu bozabilecek güç, Türkiye’nin 
önderliğindeki İslâm dünyasıdır. Türkiye, konu-
munu ve duruşunu yeniden değerlendirmelidir. 
Geçmişin acıda olsa öz eleştirisini yapmalı ve yeni 
bir yol haritası ortaya koymalıdır!

Uzun vadeli bir strateji ve uzun vadeli bir 
planlama ve uzun vadeli bir mücadele anlayışını 
belirlediğimizde ve istikametimizi düzelttiğimiz-
de, Allah’ın yardımı gelecek, insanlık kurtulacak-
tır: “Ey iman edenler; Allah’ın sizin üzerinizdeki 
nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; 
böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin 
görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yap-
makta olduklarınızı görendir.”(33 Ahzâb 9) “Bi-
zim uğrumuzda cihad edenlere, biz şüphesiz onla-
ra yollarımızı gösteririz. Gerçek şu ki Allah, ihsan 
edenlerle beraberdir.” (29 Ankebût 69).

Unutmayalım Allah’ın vaadi haktır ve Allah 
seri hesap sorandır:

“(De ki: “Düzen kurmada (karşılık vermede) 
Allah daha hızlıdır. Şüphesiz, bizim elçilerimiz, 
sizin ‘geliştirmekte olduğunuz düzenleri’ yazmak-
tadırlar.” (10 Yûnus 21)

Unutmayalım yeni bir döneme girdik. O 
nedenle;

“Resûlüllah’ın (s.): “Ey insanlar! Sizler sulh ve 
sükûnet devrindesiniz. Öyleyse, gelecekteki mü-
cadeleler için hazırlanın. Sulh ise yakında miadı 
dolacak olan bir hazırlanma devresidir. Karanlık 
geceler gibi işler karıştığı zaman Kur’ân-ı Kerim’e 
sarılınız. Çünkü o, düşmanlarının yenilmeyen 
hasmıdır”.

Çağrısının gereğini hep birlikte yapalım.
Henüz vakit varken…
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Abdullah YILDIZ

Ramazan ayı bütün bereketleri, feyizleri, güzellikleri ve huzur verici ibadetleri 
ile geçip gidiyor… İslâmî hayatın bütün erdemlerini âdeta bir aya sıkıştırıp 
yoğunlaştırarak yaşadığımız “on bir ayın sultanı”, rahmet ve mağfiret ayı 
Ramazan-ı Şerif’i geride bırakıyoruz… Bir sonrakine kim öle, kim kala!

Ramazan’la Dirildik mi?

İ lk günlerini “Merhaba ey 
Şehr-i Ramazan” ilahile-

ri ile karşılayıp son günle-
rine doğru da “Elveda ey 
Şehr-i Ramazan” diyerek 
kendisine veda etmekte 
olduğumuz bu Ramazan-ı 
Şerif’in bereketli mevsimi 
geçip gitmeden şöyle bir 
nefis muhasebesi yapalım:

Takva Elbisesini Kuşandık mı?

Bakara suresinin 183. ayeti, orucun amacını 
ve hikmetini “ittikâ” yani ‘takvaya ermek’ ola-
rak açıklar. Takva, Allah’a karşı sorumlulukları-
mızın bilincine ererek, ona saygısızlık etmekten 
ve günahlardan sakınmak; onun azabından yine 
ona sığınmaktır. Peki, bizler Yüce Rabbimizin “O 
mahza hayırdır” (A‘râf 7/26) diye nitelediği “tak-
va elbisesi”ni kuşanarak, sorumluluklarımızın bi-
lincine erebildik mi? Gerçek ve sanal âlemde sü-
rekli karşılaştığımız haramlara, günahlara, şeytani 
vesvese ve ayartılara karşı “Âlemlerin Rabbi”ne 
sığınarak bir “korunma bilinci” elde edebildik mi? 
Bu bağlamda sadece midemize değil, dilimize, ku-
lağımıza, gözümüze, parmak uçlarımıza ve kalbi-
mize de oruç tutturabildik mi?

İnsanların parayı, şehveti ve mideyi putlaş-
tırdığı şu haz ve hız çağında “hayvanların yediği 
gibi yiyen” (Muhammed 47/12) kimselerden ol-
mamak için nefsani arzu ve isteklerimize oruçla 
gem vurabildik mi?

İmam Gazali, İhyâu Ulûmi’d-Dîn isimli ese-
rinde orucun hikmetlerini ve sırlarını anlatırken, 
“Beş şey vardır ki, oruçlunun orucunu bozar: Ya-
lan, gıybet, nemime (kovuculuk), yalan yere ye-
min etmek, şehvet ile bakmak.” hadis-i şerifine yer 

verir. Âlimler, buradaki 
“orucu bozar” ifadesini, 
‘bu günahlar orucun seva-
bını götürür’ şeklinde an-
lamışlardır. Peki, biz, di-
limizi yalan, gıybet, alay, 
hakaret ve malayaniden, 
parmak uçlarımızı sosyal 
medyada yalan haber, söz 
ve haram görüntü yazıp 
taşımaktan, kalbimizi kin, 

zan, tecessüs ve kibirden, gözümüzü de haram-
lardan uzak tutabildik mi? Yine Efendimiz (s.) 
buyurur ki: “Oruç kalkandır” (Buhârî, Savm 9; 
Müslim, Sıyâm 29). Peki, bizler, tutmuş olduğu-
muz oruçlarımızı günahlara, haramlara, kötülük-
lere, kötülere, şeytana ve şer odaklara karşı kalkan 
edinebildik mi?

Kur’ân’ın Rehberliğinde
Oruçla Ötelere Kanatlandık mı?

Tevbe 9/112 ve Tahrim 66/5. ayetlerindeki 
“sâihûn” ve “sâihât” kelimeleri Allah için seyahat 
eden (Allah yolunda cihad, hicret, ilim ve tebliğ 
yolculuğu yapan) erkek ve kadınları ifade ettiği 
gibi, çoğu âlimler tarafından genellikle ‘oruç tu-
tan erkek ve kadınlar’ diye anlaşılmıştır. Elmalılı 
Hamdi Yazır’a göre, oruç aynı zamanda iç dünya-
mızdaki (mülk ve melekût âlemindeki) ilahi sırla-
rı keşfetmeye yönelik ruhi bir riyazet ve seyahat 
demek olur (Bk. Abdullah Yıldız, Oruç Ötelere 
Seyahat, Pınar Yayınları, s. 10-15). 

Peki, biz, tuttuğumuz oruçla kötülüklerden 
hicret edip iç dünyamıza (ötelere) doğru manevi 
bir yolculuk yapabildik mi? 

“İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yo-
lun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık 
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delilleri olarak Kur’ân’ın kendisinde indirildiği Ra-
mazan ayı” (Bakara/185) “Kur’ân Ayı” demektir. 

Peki, biz, bu ayda Kitabullah’ı oruçlu ağız-
larla, oruçlu gözlerle ve oruçlu kalplerle okuyup 
düşünerek anlamaya çalıştık mı? Allah Teâlâ’nın 
lütfettiği akleden kalplerimizle anlayıp kavraya-
bildiğimiz kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’in şaşmaz 
öğütleri ve öğretileri eşliğinde ötelere doğru ka-
natlanabildik mi? Yine anlayıp kavrayabildiğimiz 
vahyi hakikatleri, en yakınlarımızdan başlayarak 
başkalarına anlatabildik mi? Tuttuğumuz oru-
cun ve okuyup anladığımız 
Kur’ân’ın bereketiyle daha bir 
sıkıca tutunmamız gereken 
ilahi ilkeler, prensipler ve ta-
limatlar ışığında hayatımıza ve 
ilişkilerimize yeni baştan bir 
çeki-düzen verebildik mi? Me-
sela, korona salgını ile imtihan 
edildiğimiz bir süreçte içe ka-
panıp dijital âlemin yoğun ile-
tişim sağanağına mahkûm ve 
maruz kalarak yorgun düşen 
zihinlerimizi oruç ve Kur’ân 
ikliminde ötelere uzanmak su-
retiyle bu kasvetli cendereden 
kurtarabildik mi?

Dua-Niyaz ve Namazlarımız
Tevhid Eylemine Dönüştü mü?

Oruç ve Ramazan-ı Şerifle 
ilgili bu ayetlerin akabindeki 
ayet-i kerimede Yüce Rabbi-
miz şöyle buyurur: 

“Kullarım sana Beni sorar-
larsa, şüphesiz Ben onlara çok 
yakınım; Bana dua edenin du-
asına Ben icabet ederim. Öyleyse kullarım da Be-
nim davetime icabet etsinler ve Bana iman etsinler 
ki, doğru yolu bulabilsinler.” (Bakara 2/186). 

Dua sadece istemekten ibaret değil, dilden 
başlayarak kalbe ve akla uzanan, sonra iradeye ve 
ardından eyleme dönüşen muazzam bir süreçtir. 
Ve Allah’ın davetine icabet etmeden, yani kavli 
dualar fiili dualarla tamamlanmadan, edilen dua-
lar karşılık bulmaz. 

Peki, biz, bu ayda yaptığımız dualarımızı söy-
lemden eyleme taşıyabildik mi?

Peygamberimiz (s.); “Ramazan ayı girdiğinde 
cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır 
ve şeytanlar bağlanır.” (Buhârî, Savm 5; Müslim, 

Sıyâm 1-2) buyurmuştur. Peki, biz, Cennet’in 
kapılarını aralayacak kalitede salih ameller yapa-
bildik mi? Efendimiz; “Cennetin anahtarı namaz, 
namazın anahtarı ise abdesttir.” (Tirmizî, Tahâret 
1) buyuruyor. Madden ve manen bizi arındıran 
abdestlerimizle namazlarımızın, huşu dolu na-
mazlarımızla da Cennet’in anahtarını elimize al-
mayı hak edebilecek miyiz? Bilelim ki; “Gerçekten 
kurtuluşa eren müminler, namazlarında huşu için-
de olanlardır.” (Müminûn 23/1-2) 

Rabbimiz “Sabırla ve na-
mazla Allah’tan yardım dile-
yin!” (Bakara 2/153) buyurdu. 
Ayetteki sabır “oruç” olarak da 
anlaşılmıştır. Zira oruç sabrı 
gerektirir. Efendimiz de (s.) 
“Oruç sabrın yarısıdır.” der 
(Tirmizi, Deavât 85). Peki, 
Allah’a samimi dualar ve ni-
yazlar ederken, sırf Allah rıza-
sı için tuttuğumuz oruçlara ve 
oruçlu bedenlerle kıldığımız 
tefekkür ve tedebbür yüklü 
namazlara tutunabildik mi?

Üzerimize farz kılınan Ra-
mazan orucunu Allah’ın rı-
zasını kazanmak için tutarak 
bayrama ulaşmanın bir şük-
rü olarak; dinen zengin olup 
Ramazan ayının sonuna yeti-
şen her Müslümanın, yoksul 
Müslümanlara vermesi vacip 
olan ve bayramdan önce de 
verilebilen fıtır sadakalarımızı 
(fitre) ve yine zengin olan her 

Müslümanın belirlenen yerlere vermesi farz olan 
zekâtı ve diğer infak ve maddi yardımlarımızı sırf 
Allah rızası için vermek suretiyle geçici dünya ve 
mal-mülk tutkularımızdan hangi oranda tezkiye 
olabildik? 

Güz Yağmurunda Yıkanıp Arındık mı?

İmam Halil’den aktarılan bir görüşe göre, Ra-
mazan ismi “ramazî”den türemiştir; bu da ‘güz 
yağmuru’ demektir. Peki, biz Ramazan ikliminin 
manevi rahmet yağmurunda yıkanarak günah kir-
lerimizden, hata ve kusurlarımızdan arınabildik 
mi? 

Ramazan ayında yoğun 
olarak yaşamaya gayret 

ettiğimiz ve âdeta 
refleks hâline getirmeye 

çalıştığımız “Kur’ân 
merkezli” hayat tarzımızı 
bütün iş ve ilişkilerimize; 
ticaretimize, siyasetimize, 

ailemize ve sosyal 
hayatımıza, eğitim, kültür 
ve iletişim dünyamıza da 
hakim kılmalıyız. Bu ayda 

daha sıkı, daha titiz ve 
daha samimi bir şekilde 

yaptığımız ibadetler, 
sadece Ramazan’a has 
olarak kalmamalı; ömür 

boyu, mezara kadar 
sürmelidir.
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Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: “Biz Kur’ân’dan, 
iman edenler için şifa ve rahmet olan şeyler indiri-
yoruz…” (İsrâ 17/82) 

Bitkiler başta olmak üzere tüm canlılar âlemi 
için bir hayat kaynağı ve rahmet olan güz yağmu-
ru, kurumuş ölü toprağı nasıl diriltiyor ise (Nahl 
16/65; Rûm 30/50; Fâtır 35/9; Fussilet 41/39; 
Zuhruûf 43/11; Câsiye 45/5…), Kur’ân-ı Kerim 
de âdeta üzerlerine ölü toprağı serpilen mümin 
gönülleri öylesine dirilten bir rahmettir. Mümin-
lerin dirilişinin ancak vahiyle olabileceğini yine 
Kur’ân-ı Kerim şöyle ihtar etmiştir:

“İman edenlerin, Allah’ın zikri (Kur’ân) ve 
Hak’tan inen gerçekler karşısında kalplerinin say-
gı ve ürpertiyle yumuşamasının vakti hâlâ gelmedi 
mi? Sakın onlar, daha önce kendilerine kitap ve-
rilenler gibi olmasınlar! Çünkü o kitap verilenler, 
vahye muhatap olmalarının üzerinden uzun za-
man geçince kalpleri kaskatı kesilmişti. Onların 
çoğu da Hak yoldan çıkmışlardı.” “Bilin ki Allah, 
ölümünden sonra yeryüzünü tekrar diriltir. Belki 
aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.” 
(Hadîd 57/16-17)

Yani ölü toprak nasıl yağmurla diriliyorsa, katı-
laşıp taşlaşmış hale gelen kalpler de ancak Allah’ın 
zikri olan ve vahyi hakikatleri içeren Kur’ân-ı Ke-
rim sayesinde yeniden dirilir. 

Peki, bizler, “Kur’ân Ayı” olan Şehr-i Ramazan’ı 
“vahiyle yeniden diriliş” mevsimi olarak değerlen-
direbildik mi? Allah ve Resulünün bizleri davet 
buyurdukları Kur’ân ve Sünnetteki “hayat verici” 
yani manevi olarak bizi “diriltici” ilkelere (Enfal 
8/24) hangi oranda icabet edebildik?

Bütün Hayatımızı Ramazanlaştırabilecek miyiz?

Evet, mübarek Ramazan ayı bütün bereketleri, 
feyizleri, güzellikleri ve huzur verici ibadetleri ile 
geçip gidiyor… İslâmî hayatın bütün erdemlerini 
âdeta bir aya sıkıştırıp yoğunlaştırarak yaşadığı-
mız “on bir ayın sultanı”, rahmet ve mağfiret ayı 
Ramazan-ı Şerifi geride bırakıyoruz… Bir sonraki-
ne kim öle, kim kala!

Bu ayı gereği gibi değerlendirip hayatlarına 
yeni bir çekidüzen verebilen gerçek müminler; 
tekrar Ramazan öncesindeki hata ve kusurlarına, 
ihmal ve imhallerine (ertelemelerine) geri dön-
mezler; aksine yenilenmiş ve âdeta yeniden diril-
miş olarak hayatlarına devam ederler. 

Ramazan ayında sadece mide orucu değil, 
dil orucu, göz orucu, kalp orucu tutarak bü-
tün bir hayatı ramazanlaştırma gayretinde olan 

müminler bu ayda ellerinden geldiği kadarıyla 
yaşadıkları güzellikleri diğer on bir aya ve akıp 
giden hayatın bütün anlarına ve alanlarına da ya-
yarak Rablerinin rızasına ve ebedi mutluluğa ulaş-
mayı ummalıdırlar. 

Bu ayda yoğun olarak yaşamaya gayret ettiği-
miz ve âdeta refleks hâline getirmeye çalıştığımız 
“Kur’ân merkezli” hayat tarzımızı bütün iş ve iliş-
kilerimize; ticaretimize, siyasetimize, ailemize ve 
sosyal hayatımıza, eğitim, kültür ve iletişim dün-
yamıza da hakim kılmalıyız. Bu ayda daha sıkı, 
daha titiz ve daha samimi bir şekilde yaptığımız 
ibadetler, sadece Ramazan’a has olarak kalmamalı; 
ömür boyu, mezara kadar sürmelidir.

Ülkemizde “Ramazan Müslümanlığı” diye ta-
bir edilen yaman çelişkiye gerçek müminler düş-
mezler, düşmemelidirler. Sadece Ramazan ayında 
“Müslümanca” bir hayat yaşamaya gayret edip on-
dan sonra İslam’ın “hayat verici” ilkelerinden uzak 
durmak, kendi kendini aldatmaktan başka bir şey 
değildir... 

Ramazan ayında oruç tutarak, sadaka-i fıtır ve 
zekât vererek, infakta bulunarak, beş vakit farz 
olan namazlara ek olarak nafile namazlar ve te-
ravih namazları kılarak, Kur’ân’ı güzelce okuyup-
anlayıp yaşamaya çalışarak, fırsat bulup itikâfa 
girerek yaşanan İslâmî hayat, bütün alanlara ve 
zamanlara hakim kılınmalıdır. Açlığın tecrübesi-
ni bu ayda yaşayıp şefkati ve merhameti kuşanan 
Müslümanlar, tıpkı Ramazan ayındaki gibi yar-
dımlaşmaya, infak etmeye, muhtaçlara el uzatma-
ya, nafile ibadetleri çoğaltmaya hayatlarının her 
devresinde de devam etmeli; Ramazan-ı Şeriften 
sonra da insanlara karşı her zaman sevecen, mer-
hametli, nazik, kibar davranmayı sürdürmelidir-
ler. Ramazan’ın bu yoğun ibadet ikliminde arınan 
mümin insanlar, sadece Kadir gecesinde değil, 
Ramazan ayının ve diğer on bir ayın bütün gecele-
rinde ve gündüzlerinde Kur’ân’ı hayatlarının mer-
kezine almalı, Kur’ân’la arınmaya, Kur’ânî erdem-
lerle donanmaya, bütün iş ve ilişkilerini Kur’ân-ı 
Kerim’e ve Rasûlüllah’ın (s.) örnek hayatına göre 
düzenlemeye gayret etmelidirler.

İbadetlerimizi Kesintisiz ve
Sürekli Kılabilecek miyiz?

İslam’da ibadetler vakitlidir: Müminlere farz 
olan oruç Şehr-i Ramazanda ve bir ay tutulur. 
Varlıklı her Müslümana farz olan zekât yılda bir 
kez verilir. İmkân ve yol bulabilen her Müslüma-
na farz olan hac ibadeti ömürde bir kez ifa edilir. 
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Yine varlıklı müminlere vacip olan kurban yılda 
bir Kurban Bayramı günlerinde kesilir…

Bütün bu ibadetler senenin belli zamanlarında 
yapılırken, namaz sürekli ve kesintisiz bir ibadet 
olarak yılın her gününde ve beş vakit olarak karşı-
mıza çıkar. Müminlerin ömür boyu ve her ân Rab-
leriyle iletişim kurmaları, tevhit inancını ve kul-
luk bilincini diri tutmaları ve pekiştirmeleri için 
namaz her mümine günde beş vakit olarak farz 
kılınmıştır. Yılda bir, ayda bir, haftada bir, günde 
bir değil, bir ömür boyu her gün beş kez huzur-u 
ilâhîye çıkıp âlemlerin Rabbi Allah (c.c.) ile bu-
luşmak ve huzuru O’nun huzurunda aramak... 
Bitmeyen, tükenmeyen, sürekli tekrarlanan bir 
ibadet... Mümini günde beş kez “Mirac”a taşıyan, 
günlük hayatın bunalım ve sıkıntılarından kurta-
rıp ferahlatan, kulluk sözleşmesini yenilemesine 
vesile olan “Cennetin anahtarı”… 

Bu böyle iken, ülkemizde oruca, kurbana, 
Bayram namazına ve Cuma namazına gösterilen 
rağbet, maalesef, beş vakit namaza gösterilme-
mekte, aksine büyük oranda ihmal edilmektedir. 
Yapılan bazı anketlere göre, Türkiye’de beş vakit 
namaz kılamayanların oranı yüzde yetmişler ci-
varındadır. Beş vakit namaz kıldıklarını söyleyen-
lerin birçoğu da sabah namazına kalkamamakta, 
bazı vakit namazlarını kazaya bırakmakta, çoğu 
da namazlarında huşu ve ta‘dil-i erkân eksikliği 
yaşamaktadır. Âdeta, Meryem suresinin 59. aye-
tinde tanımlandığı üzere, “namazlarını zâyî eden” 
(savsaklayıp ihmal eden) ve bu boşluk sebebiyle 
de “tutkularının peşinde sürüklenen” bir toplum 
manzarası arz etmekteyiz. 

Tutkularının esiri hâline gelmiş hedonist bir 
toplum olmaktan kurtulmanın en başta gelen çö-
züm yolu ise, Allah’a kayıtsız-şartsız itaat etmek 
ve bu teslimiyet bilincini, günde beş vakit namazı 
dosdoğru kılarak kesintisiz ve sürekli diri tutmak-
tan geçer. Namazın bir ömür boyu bizi hiç yalnız 
bırakmamasının hikmeti de burada aranmalıdır. 
Zira namaz biterse biz biteriz; namaz biterse in-
sanlığımız biter, kulluğumuzu unuturuz, Rabbi-
mizi unuturuz; -Allah korusun- o zaman da Rab-
bimiz bizi unutur, Rabbimiz bize kendi nefsimizi 
unutturur (Tevbe 9/67; Haşr 59/19). …

Bütün bu hikmetlere binaen olmalıdır ki, 
Peygamber Efendimiz (s.); “İbadetlerin en fazi-
letlisi, az da olsa devamlı olanıdır.” buyurmuştur 
(bak: Buhârî, İman 32; Müslim, Müsafirîn 215-
218, Münafikûn, 78). Bu da günde en az beş 
kez Allah’ın huzuruna varıp farz olan namazları 

dosdoğru kılmakla olur. “Şüphe yok ki  namaz, 
müminler üzerine  vakitleri  belli  olarak  yazılmış 
bir ödevdir…” (Nisâ 4/103) “Gündüzün  her iki 
tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın 
olan saatlerinde) namaz kıl!” (Hûd 11/114)

“Bayram O Bayram Ola”

Evet. “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise 
Cehennem ateşinden kurtuluş” olan  (Camiu’s-
Sağîr, 2818) Şehr-i Ramazan’ın sonuna gelmiş 
bulunuyoruz. Önümüz bayram; Fıtır Bayramı: 
Ramazan Bayramı. 

Peygamberimiz’in (s.) şöyle buyurduğu rivayet 
edilmiştir: “Bayram günü olunca melekler sokak 
başlarını tutar ve müminlere şöyle seslenirler: 
‘Size lütuflarda bulunan ve üstelik bolca ödüller de 
veren kerem sahibi Rabbinize koşun! Gece namaz 
kılmanız istendi kıldınız, gündüz oruç tutmanız 
istendi tuttunuz, Rabbinize itaat ettiniz, hadi gi-
dip ödüllerinizi alın!’ Bayram namazı kılınınca da 
şöyle seslenirler: ‘Haberiniz olsun, Rabbiniz gü-
nahlarınızı bağışladı, evlerinize doğru yolda ola-
rak dönün; çünkü bugün ödül günüdür’…” (Terğib 
ve Terhib)

Kerem sahibi olan Yüce Rabbimiz, inşallah na-
mazlarımızdaki, oruçlarımızdaki ve diğer ibadet 
ve taatlerimizdeki kusurlarımızı hesaba katmaz 
ve merhamet buyurur da, lütfedip bizleri de “hadi 
gidip ödüllerinizi alın!” diye müjdelenen mutlu 
sınıfa dahil eder. İşte o zaman Alvarlı’nın dua ma-
hiyetinde mısralaştırdığı o güzel bayram neşesini 
hep birlikte yaşarız inşallah:

Hüzn ü keder def ola
Dilden hicap ref ola
Cümle günah af ola
Bayram o bayram ola.
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Francis FUKUYAMA

Bana öyle geliyor ki, Türkiye’nin İHA’ları kullanma şekli, mevcut 
kuvvet yapılarını zayıflatarak kara kuvvetlerinin doğasını 
değiştirecek; zamanında Dretnot’un kendisinde önceki savaş gemilerini 
kullanışsız hâle getirmesi veya 2. Dünya Savaşı’nın başlarında 
uçak gemilerinin, savaş gemilerini kullanımdan kaldırması gibi.

Ortadoğu’da İHA Kullanmak

2 010’ların başında İHA’larla ilk defa uğraştığım 
vakitler, Financial Times’da, eğer ben bir İHA’ya 

sahip olabiliyorsam herkesin sahip olabileceğini 
ve bunun küresel politika için büyük sonuçları 
olacağı yorumunda bulunmuştum. O zaman, İHA 
teknolojisi büyük ölçüde ABD ve İsrail’in kont-
rolü altındaydı ama ben, İHA teknolojisinin ya-
yılmasının kaçınılmaz olduğunu ve devletlerarası 
çatışmaları değiştireceğini belirtmiştim. Benim 
tasavvur ettiğim özel kullanım, hedefli suikast-
ler içindi ve Henry Sokolski, geçenlerde bu 
sayfalarda nükleer güç santral-
leri gibi hassas altyapı tesisleri-
ne karşı kullanılabileceği 
tahmininde bu-
lunmuştu. Bu iki 
tehdit de henüz 
ciddi bir dereceye varmadı 
ama küresel manzara hâlihazırda, SİHA’lar tarafın-
dan değiştirilmiş bulunmakta.

Bu gelişmedeki ana aktör, “otokrat” Recep Tay-
yip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’dir. Türkiye, 
kendi yerli İHA’larını geliştirdi ve yakın zaman-
daki birçok askerî çatışmada tahrip edici şekilde 
bunları kullandı: Libya’da, Suriye’de, Ermenistan 
ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ savaşın-
da ve sınırları içindeki PKK’ya karşı olan mücade-
lesinde. Bu süreçte kendisini, siyasal ağırlığı olan 
ve sonuçları Rusya’dan, Çin’den veya ABD’den 
daha fazla şekillendirme kabiliyetine sahip büyük 
bir bölgesel güce yükseltti.

Bayraktar TB2 ve Anka-S gibi Türk İHA’la-
rı, MIT eğitimli İHA tasarımcısı ve sonra-
dan Erdoğan’ın kızıyla evlenecek olan Selçuk 
Bayraktar’ın öncülüğündeki Türk Havacılık ve 

Uzay Sanayi firması TUSAŞ tarafından geliştirildi. 
1975 ABD askerî ambargosu ve Washington’ın ileri 
düzeydeki Predator ve Reaper İHA’ları Türkiye’ye 
satma hususundaki isteksizliği, Türkiye’yi yerli 
üretim İHA yapmaya sevk etti. Türkiye, İsrail’den 
Heron İHA’ları satın aldı ama bu ilişkiyi de so-
runlu buldu. Bununla birlikte, İHA’lar üretilmesi 

zor araçlar değiller ve 
en yeni Türk İHA’la-
rı oldukça etkileyici. 

TB2, 24 saat boyunca ha-
vada kalabiliyor ve hem ke-

şif hem saldırı görevlerini 
yerine getirebiliyor.

Bu silahların tesiri 
ilk kez, Türkiye sınırla-

rının ötesindeki Suriye’de, Mart 
2020’de; 36 Türk askerinin ölümüne sebep olan 
Rus destekli bir Suriye saldırısına misilleme amaç-
lı Ankara’nın Türk sınırı boyunca İdlib vilayetine 
hareket eden Suriye zırhlı kuvvetlerine yaptığı 
yıkıcı saldırıda gösterildi. Video kaydı İHA’ların, 
yüzden fazla tank, zırhlı araç taşıyıcıları ve hava 
savunma sistemleri de dâhil olmak üzere bir-
biri ardına Suriye zırhlı araçlarını imha edişini 
gösterdi.

Suriye taarruzu tamamen durdurulmuş ve İd-
lib eyaleti mülteciler için bir sığınak olarak güven-
ce altına alınmıştı. Ardından Mayıs ayında, Türk 
İHA’ları, Libya’da BAE destekli General Halife 
Hafter Ordusu’nun kullandığı bir hava üstüne sal-
dırmak amaçlı kullanıldı ki bu saldırı, LUO (Libya 
Ulusal Ordusu)’nun Trablus’a taarruzuna son ver-
di. Son olarak, Eylül ayındaki Dağlık Karabağ sa-
vaşı sırasında, Ermenistan’a karşı Azerbeycan için 
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müdahalede bulunun Türk İHA’ları, yaklaşık 200 

tankı, 90 tane zırhlı aracı ve 182 adet topçu sila-

hını imha ederek Ermenistan’ı bölgeden çıkmaya 

zorladı. Bu Azeri yanlısı videonun da gösterdiği 

gibi, Türkiye’de bu durum milli gurur kaynakla-

rından biri haline geldi.

Bana öyle geliyor ki, Türkiye’nin İHA’ları kul-

lanma şekli, mevcut kuvvet yapılarını zayıflatarak 

kara kuvvetlerinin doğasını değiştirecek; zama-

nında Dretnot’un kendisinde önceki savaş gemi-

lerini kullanışsız hâle getirmesi veya 2. Dünya 

Savaşı’nın başlarında uçak gemilerinin, savaş ge-

milerini kullanımdan kaldırması gibi. Irak’ı 1991 

ve 2003 Körfez Savaşları’nda iki defa mağlup 

eden bu türden karma kara 

kuvvetleri -üstünlüğü uzun 

yıllar boyunca bir tankın yine 

ancak bir diğeri tarafından 

imha edilebileceği gerçeğine 

dayanan- tanklar etrafında 

inşa edilmişti. 1967 Ortado-

ğu Savaşı’yla ilgili az bilinen 

gerçeklerden biri, İsrail’in 

büyük açılış hava saldırısında 

-bir uçaktan böylesine küçük 

bir hedefi vurmak zor oldu-

ğundan- sadece birkaç tane 

Mısır tankını yok etmiş ol-

masıdır. Aradan geçen yıllar-

da, tankların hedeflenmesini 

daha kolay hale getiren has-

sas güdümlü mühimmatlar 

artmaya başladı ancak yine 

de tecrübeli bir rakibe karşı 

harekât gerçekleştirmek için A-10 yakın destek 

saldırı uçakları gibi pahalı platformlara dolayısıyla 

da pahalı hava savunmalarına ihtiyaç vardı.

İHA’lar, nispeten ucuz olmaları, mağlup edil-

mesi zor olmaları ve insan pilotların hayatını 

tehlikeye atmamalarıyla artık bu tabloyu önemli 

ölçüde değiştirdiler. Şu an, dünyanın dört bir ya-

nında askerî kuvvetler İHA’lara karşı kendilerini 

nasıl koruyacaklarını çözmeye çabalıyorlar ve he-

nüz İHA’larla onlara karşı alınan tedbirler arasın-

daki silahlanma yarışını hangi tarafın kazanacağı 

belli değil. Ama kuvvetle muhtemel dünya son 

büyük tank savaşına 2003 Irak Savaşı sırasında 

tanıklık etti.

İHA’lar, 2020 yılında Türkiye’nin bölgesel bir 
güç olarak yükselişine çokça katkıda bulundu. 
Türkiye, şimdiye kadar üç çatışmanın sonuçlarını 
kesin olarak şekillendirdi ve bunu yapmaya devam 
edeceğini vaat ediyor. İki başlıca rakip olan Suudi 
Arabistan ve İran liderliğinde Sünni-Şii çizgisinde 
kutuplaşıyor gibi gözüken Ortadoğu, aslında çok 
kutuplu bir yer. Türkiye, hiç kimseyle kalıcı olarak 
aynı safta yer almadı. Libya’da kardeş Sünni güç-
lere, Körfez devletlerine karşı durdu; S-400 hava 
savunma sistemlerini alarak Rusya’nın tarafında 
yer alırken aynı zamanda Suriye’de Rus kuvvet-
leriyle mücadele etti; NATO’da devam eden üye-
liğine rağmen hedeflerini Washington’la uyumlu 
hâle getirmeyi reddetti. Yine de Ukrayna’ya TB2 

İHA’ları satması bu anlaşmaz-
lığın çözülmesine yardımcı 
olabilir.

Bunun bazı iyi sonuçları 
oldu. Türkiye’nin Suriye’ye 
müdahalesi, İdlib vilayetine 
sığınan mültecilere karşı ya-
pılacak soykırım hareketini 
engelledi. Esed bu eyaleti 
yeniden ele geçirseydi Av-
rupa için önemli sonuçları 
olacak bir büyük mülteci 
krizine daha yol açardı. Ge-
neral Hafter, Trablus’u işgal 
etmiş olsaydı dünyanın daha 
iyi bir durumda olup olmaya-
cağı belli değil. Öte yandan, 
Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a 
müdahalesi Ermeniler açısın-
dan büyük bir mülteci kri-

zine yol açtı. Ortadoğu çatışmalarının çok taraflı 
doğası onları çözmeyi zorlaştırıyor ve üzerinden 
on yıl geçmesine rağmen Suriye iç savaşının de-
vam etmesinin sebeplerinden birini oluşturuyor.

ABD’nin İHA politikasını eleştiren pek çok 
Amerikalı, hâlâ ABD ve İsrail’in bu teknolojinin 
ana kullanıcıları oldukları bir dünyada yaşıyor-
lar. Ama o dünya çoktan yok oldu ve hızla yeri-
ni İHA’ların merkezi muharebe silahları olduğu 
bir dünyaya bırakıyor. On yıl sonra bu dünyanın 
neye benzeyeceğini ise kimse tahmin edemez.

Kaynak: https://www.americanpurpose.com/blog/
fukuyama/droning-on/

Çeviren: Hayrunnisa Sağlam

Türkiye’nin Suriye’ye 
müdahalesi, İdlib vilayetine 

sığınan mültecilere 
karşı yapılacak soykırım 

hareketini engelledi. Esed 
bu eyaleti yeniden ele 
geçirseydi Avrupa için 

önemli sonuçları olacak bir 
büyük mülteci krizine daha 
yol açardı. General Hafter, 

Trablus’u işgal etmiş olsaydı 
dünyanın daha iyi bir 

durumda olup olmayacağı 
belli değil.
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Soner GÜNDÜZÖZ 

Taha Abdurrahman’ın İslâmî Pragmatik ya da başka bir deyişle İslâmî 
Söz-Eylem Teorisi, tam olarak anlaşılmadığı takdirde onun ahlâkî eylem 
teorisi de yeterince anlaşılamaz. Hatta bunun ötesinde onun bir Arap 
milliyetçisi olduğuna ilişkin düşünsel bir savrulma ile de karşılaşılabilir. 

Logostan Praksise Bir Evirilmenin Hikâyesi yahut 
Taha Abdurrahman’ın Ahlâkî Eylem Teorisine 

Bir Bakış

T aha Abdurrahman’ın çalışmalarına yön veren 
en önemli hususlardan biri dilsel bir paradig-

maya dayanan Söz-Eylem Teorisidir. Abdurrah-

man bu teorisi ile pek çok yönden Batılı 

kaynakları referans almış olsa da 

Batıdakinden oldukça farklı bir 

pragmatik yaklaşım inşa etmek-

tedir. Taha Abdurrahman’ın 

İslâmî Pragmatik ya da başka 

bir deyişle İslâmî Söz-Eylem 

Teorisi, tam olarak anlaşılma-

dığı takdirde onun ahlâkî eylem 

teorisi de yeterince anlaşılamaz. 

Hatta bunun ötesinde onun bir 

Arap milliyetçisi olduğuna 

ilişkin düşünsel bir savrul-

ma ile de karşılaşılabilir. 

Tahavî düşüncenin inşa 

etmek istediği İslâmî Söz Ey-

lem Teorisi, aslî referansları ve 

vasıtaları itibarıyla üç kısımda değerlen-

dirilebilir. Bunlar lugavî (lengüistik), akidevî ve 

epistemolojik vasıtalardır. Bu doğrultuda İslâmî 

pragmatik alanında öncelikli referans alanı, dil, 

akide ve bilgi çerçevesinde sınırları çizilmiş olan 

bilimsel ve kültürel İslâmî birikimdir. Burada di-

lin varlığı, teoriyi asla etnisite alanına itmez. Bila-

kis bu, İslâm düşüncesinin beyânî yönüne anlamlı 

bir atıftır. Hatta bunun da ötesinde dil olgusunun 

teoride konumlandırılması, sistematik bir para-

digma oluşturulmasında akide ve epistemoloji ile 

beraber temel bileşen olarak dilin de kullanılması 

gerektiğinin bir ifadesidir. 

Ahlâkî Eylem Paradigması ve
Logostan Praksise Yöneliş

Taha Abdurrahman’a göre, 

İslâm düşüncesinde varlık bul-

muş kümülatif bilgi, “me’sûl” 

ve “menkûl” bilgiden oluşur. 

Me’sûl bilgi, referans bilgidir. 

Buna mukabil özellikle Yunan felse-

fesi, Grek dili ve formel man-

tık anlayışından İslâm dü-

şüncesine intikal eden bilgi, 

menkûl bilgi ya da başka bir 

deyişle transfer bilgidir. Transfer 

bilgi, referans bilgiye tâbi olmak 

zorundadır. Buna riayet edilmediğin-

de takrîb-i ma‘kûs denilen bir problem ortaya 

çıkar. Bu ise transfer bilginin referans bilgiyi so-

ğurduğu, ters istikamette bir epistemolojik para-

digma inşasıdır. İslâm düşüncesinde Farabi, İbn 

Rüşd, Bîrûnî gibi bazı düşünürler, zaman zaman 

takrîb-i ma‘kûsa sürüklenmişlerdir. İslâm düşün-

cesinin diğer bir krizi ise nassın eylem odaklı bir 

paradigma oluşturmasına karşın, salt ontolojik bir 

epistemeye teslim olunması ve buna bağlı olarak 
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ontoloji, epistemoloji ve etik alanlarına ait bilgi-

nin bir türlü birleştirilememesi problemidir. Bunu 

birleştirecek olan, amel ya da başka bir deyişle ey-

lem olgusudur. Bu ise logosun yerine praksisi esas 

almayı gerektirir. 

İslâm düşüncesinde Hz. Peygamber’in, ilim ve 

amel bütünlüğü içerisinde eylem olgusuna dikkat 

çekmesine rağmen, Yeni Eflâtunculuk’taki “logos” 

veya İskenderiyeli Aziz Clemens’in (ö. 215) pey-

gamberlik konusundaki görüşleriyle ilgili olarak 

Hakîkat-ı Muhammediyye fikri, önce Şiî muhi-

tine, oradan da tasavvufa geçmek suretiyle mer-

keze alınmış bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. 

(Demirci, 1997:179) Oysaki 

Taha Abdurrahman’a göre ey-

lem olgusunu tamamlayacak 

metafizik ve ontolojik unsur, 

Nûr-u Muhammedî’nin de 

tâbi olduğu ilâhî isim olgu-

sudur. İsm-i Azam’ın oluş-

turacağı praksis, ilâhî ismin 

ontolojik atıflarının tüm gü-

cüne rağmen, logosunkinden 

daha etkilidir. İslâm düşün-

cesinde Nûr-u Muhammedî 

temsili, yaratılış bakımından 

sudûr nazariyesi, nûr sembo-

lizmi ve ittihâd düşüncesi ile 

bağlantılı olarak akl-ı evvel 

ve logos anlayışını vurgula-

maktadır. Bu teori İslâm dü-

şüncesini oldukça ontolojik 

bir sarmala itmek suretiyle 

eylem olgusunu zayıflatmış 

ve beşerî özgürlüğün üzerine çöreklenmiştir. Do-

layısıyla Nûr-u Muhammedî, Hakîkat-ı Muham-

mediyye, akl-ı evvel, insân-ı kâmil ve logos kav-

ramlarının ara kesitinde- bu ontolojik bakış açısı, 

zât-ı Ehadiyyet’e vurgu yapan bir kavram alanı ile 

ilişkilendirilse de İslâm düşüncesinin, beşerî öz-

gürlük alanına vurgusunu zayıflatmıştır. Dinamik 

bir eylem teorisi inşa edebilmenin yolu, Esmâ-i 

İlâhiyye ile de bağlantılı Elest Bezmi kavramsal-

laştırmasından geçmektedir. Özgür irade ile te-

mellendirilmeyen bir düşünce, eylemsel olarak 

zayıftır. Taha Abdurrahman bu doğrultuda İlâhî 

Sözleşme ve Emanet (İ’timâniyye) paradigması-

nın temeline şuhûdî boyuttaki tanıklığı, yani Elest 

Bezmini yerleştirmiştir. O, bu kavramsallaştırma 
doğrultusunda akide, dil ve bilgi temeline dayalı 
bir eylem teorisi inşa etmiştir.

İfade edildiği üzere İslâm düşünce geleneğin-
de pek çok düşünür, referans bilgi ile transfer 
bilgi arasındaki ilişkiyi tersine bir tâbiiyet ilişkisi 
üzerinden yorumladıkları için logosa tâbi olmuş-
tur. Hatta Bîrûnî (ö. 453/1061 [?]) kozmos ile 
Allah’ın sözü/logos arasındaki bağlantıyı kanıtla-
dığını ileri sürmektedir (Schimmel, 2011: 259). 
İbnü’l-Arabî tarafından da kullanılan kelam/keli-
me terimi, saf metafizik açısından akl-ı evvel (ilk 
akıl) ile Plotinus’un anladığı gibi veya Stoacıların 

anladığı şekilde küllî akıl ile 
eşittir. Logos, özünü koru-
makla beraber kâinatta deği-
şik tezahürler hâlinde ortaya 
çıkmaktadır. İslâm düşünce-
sinde bu, Hakîkat-ı Muham-
mediyye olarak adlandırmak-
tadır (İbnü’l-Arabî, ty: 188). 
Hakîkat-ı Muhammediyye 
Teorisi, özgürlük, irade ve 
eylem gibi praksiyolojik ek-
senden çok, ağır bir ontoloji 
inşasına yönelmiştir. Öyleyse 
İslâm düşüncesinin, kozmo-
gonik tasavvurları ile ahlâkî 
bakışını birleştirecek ve lo-
gostan daha dinamik bir kav-
ram olarak, naslara kuvvetli 
atıfları da bulunan başka bir 
teoride derinleşmeye ihtiyacı 
vardır. Bu ise ilâhî isim teo-

risine dayalı bir eylem teorisine geçişi ifade eder. 
Nihayetinde İsm-i Azam; dışlayıcı bir teori değil-
dir. O, Nûr-ı Muhammedî ve bütün kâmil haki-
katlerin birlik mertebesi olarak kabul edilen prag-
matik bir eksenle ilgilidir. Bu itibarla söz konusu 
kavramsal alan, İslâm düşüncesine varlık, yaratılış 
ve marifet boyutlarıyla bağlantılı olarak yeni bir 
perspektif ve derinlik katabilir. 

Taha Abdurrahman’ın Praksiyolojik Yaklaşımı ve İlâhî 
Emanet Paradigmasının Etnisiteye İndirgenemezliği

Eserlerinde bütüncül ve çok yönlü bir İslâmî 
metodoloji inşa eden Taha Abdurrahman, 
i’timâniyye (ilahî sözleşme ve emanet paradigması) 

Taha Abdurrahman’ın 
genel perspektifinde klasik 

şevâhidin oluşturduğu 
zemin müsellemse de 

transfer bilgi dışlanmış 
değildir. Dışlandığı takdirde 

bağnaz bir etnisite 
olgusu ortaya çıkar ki 

bu Taha Abdurrahman’ın 
paradigmasının temel 

dinamiklerine aykırı olduğu 
gibi onun eserlerindeki 
çok yönlü referans ağı 

da bu durumu reddeder 
mahiyettedir.
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ve tedâvuliyye (pragmatik-söz-eylem kuramı) 

ekseninde bir düşünce dünyası oluşturmaktadır. 

Modern bir dilbilim sahası olan pragmatik, yer-

leşik Türkçe ifadeyle edimbilim, İslâm düşünce-

sinde sözün eylemleşme sürecinin açıklanmasın-

da ve İslâmî bilimsel birikimin tahlilinde önemli 

bir stratejik yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu 

noktada Abdurrahman açısından mantık, soyut-

lamaya [tecrîd], dayanırken, Arap dili ise kulla-

nıma [istiʻmâl] dayanır (Abdurrahman, Tecdîdü’l-

Menhec,1994: 317-318). Kültürü ve pragmatik 

birikimi çözümleyecek olan soyut değil, somut 

evrenselliği esas almış olan pragmatik felsefedir 

(Abdurrahman, Suâlü’l-Amel, 2012: 44-45). Bu 

noktada dil, Taha Abdurrahman açısından önem 

kazanır. 

Taha Abdurrahman, İslâmî söz-eylem teorisin-

de, özellikle Ludwig von Mises’in insan eylemi 

(human action) teorisinden ve Hannah Arendt’in 

eylem teorisinden yararlanmıştır. Taha Abdurrah-

man, kendi paradigmasında praksiyoloji (praxe-

ology) kavramını “fıkhu’l-felsefe” olarak anmak-

tadır. Abdurrahman’a göre, eylem [amel], tıpkı 

Mises’teki gibi niyet (maksat) ve sorumluluk kav-

ramlarıyla ilişkilidir (Abdurrahman, Rûhu’d-Dîn, 

2012: 52). Arendt’e göre “Eylem” şeylerin veya 

maddenin aracılığı olmadan doğrudan insanlar 

arasında geçen yegâne etkinliktir (Arendt, 2018: 

35-36, 37). Yine Arendt’e göre eylem, eylem sa-

hibine özgü yaratılıştan gelen biyolojik bir şeydir. 

Taha Abdurrahman, Arendt’in insan eylemlerini 

doğumlulukla [natality] başlayan bir süreç olarak 

görmek suretiyle, metafiziği dışlamasına karşı çı-
kar (Abdurrahman, Tecdîdü’l-Menhec,1994: 27). 
Tedâvulî (pragmatik) alan tek taraflı maddî iliş-
kiler ağı değildir. Bu alan, beşerî planda tek bir 
kültürel birikime irca edilemeyecek kadar geniş 
ve kevnî bir evrensel bilgi alanıdır (Abdurrah-
man, Suâlü’l-Amel, 2012: 39, 40). Sonuç olarak 
dilsel bir alan olarak tedâvulî (pragmatik) alan, 
verili dili, teolojik ve akidevî sâbiteleri ve bir öl-
çüde epistemolojik pratiği içerir (Abdurrahman, 
Suâlü’l-Amel, 2012: 39). 

Diğer bir husus ise eylemin maddî ilişkilerin 
ötesinde Tanrısal bilgiye uzanan bilişsel, ahlâkî ve 
metafizik boyutudur. Zahirî ameller ve davranışla-
ra ait yasalar, bâtınî ve iç dünyaya ait ahlâkî asılla-
ra tâbidir. Eylem ve davranışlar metafzik derinlik 
üzerinden şekillenen fer ve uzantı hükmündedir. 
İlahî sözleşme paradigmasını benimsemiş kişi, 
arınmacı pratikte derinleştikçe nefsin perdeleri al-
tında kalan ruh açığa çıkmaya ve fizikî dünyanın 
ardındaki metafizik âlem belirginleşmeye başlar. 
Böylece insan, fiillerini kendisine nisbet etmeyi 
[nisbetü’l-efʻâl ile’z-zât] terk eder (Abdurrahman, 
Rûhu’d-Dîn, 2012: 504). Dolayısıyla beşerî eyle-
min bilgi değeri bir yönüyle insanî şehâdetle ilgili 
iken, diğer yönüyle ilahî işhâd ya da Allah’ın şahit 
tutulması ile ilgilidir. Bu itibarla İslâmî pragmatik 
salt yatay düzleme de inhisar edilemeyecek dikey 
bir ontoloji ve epistemolojiye de atıf içerir. Ne var 
ki bu pragmatik alanın çözümlenmesinde dil, ve-
rili bilgi sunar. 

İndirgemeci Bir Yaklaşım Değil Evrensel Bir
Kanon İnşası Bakımından Dilsel Gerçeklik

Taha Abdurrahman’a göre, Roman Jakobson, 
Courtenay, Saussure, Austin gibi pek çok modern 
dilbilimcinin teorik yaklaşımları ile Arap dil ge-
leneğindeki birçok teori arasında görece benzer-
lik, İslâm’ın fizik ve metafizik bütünlüğü dikkate 
alındığında ideolojik bir manipülasyon şeklinde 
indirgemeci bir yaklaşıma konu olamaz. Böylesi 
bir değerlendirme, farklı bir ideolojik paradoksa 
yol açan bir okuma tarzıdır. Söz gelimi transfer 
bilginin İslâm düşüncesinde ana kaynaklarından 
biri olan Organon’un etkilerine dair Arap dil ge-
leneğinde sayısız örnek bulunmaktadır. İbnü’s-
Serrâc, İbn Cinnî, Rummânî ve Ebü’l-Berekât 
İbnü’l-Enbârî bunlardan sadece birkaçıdır. Batı 

Tartışılması gereken neyin aslî referans, 
neyin transfer unsur olduğu ve bu 

etkileşimin nasıl gerçekleştiğidir. Bütün 
etkileşim bir sapmaya bağlanamayacağı 
gibi, dil üzerinden referans bilgiye olan 
atıf, etinisite kavramına indirgenemez. 

Taha Abdurrahman’ın metafizik değerleri 
fizikî dünyaya aktarma, yani teşhîd ideali 

içerisinde holistik düşünce dünyası 
açısından etnik ve yerel epistemelerle 

kayıtlı görülmesi, onun ahlâkî 
paradigmasına haksızlık olur.
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dilbiliminde de bugün dahi Organon’un etkileri 

görülür. Bu, bir nakısa değil, bilakis Batı ile İslâm 

dünyası arasında ortak bir zemindir. Ne var ki 

yanlış olan, Organon’un formel mantık kategorile-

rini, İslâm düşüncesinde aslî referans yapmaktır. 

İslâm düşünce geleneği tarihsel olarak kategori-

lere karşıt iştikâk teorilerini geliştirmiş, böylece 

referans bilgi olarak rasyonel mantığa karşı beyânî 

bir paradigma inşa etmiştir. Ayrıca Arap dilinin, 

isim, fiil ve harf taksimi, Grek dil geleneğinin mo-

deli ile görece bir benzerlik içinde olsa da Aristo 

mantığı ve Grek düşünce geleneğinin bir tezahü-

rü olan Yunan grameri arasındaki analojiye aykı-

rı biçimde Arapça, -kendi beyânî birikiminin bir 

gereği olarak- istişhâd olgusuna dayanmıştır. Bu 

ise nahvî kıyası, formel mantığın kıyasından ayı-

ran temel bir husustur. Dolayısıyla Arap dil gele-

neği kıyas ile semâ yöntemi arasında sıkı bir ilişki 

kurmuş ve kıyası beyânî birikime bağlamıştır. Bu 

ise vahyin sözel olguları ile onun şevâhidi duru-

mundaki Arap şiiri ve bir bütün olarak edebî bi-

rikimini İslâmî pragmatiğin temel unsuru hâline 

getirmiştir. Tarihsel olarak Kisâî ve Ferrâ gibi Kûfe 

ekolünün ve bilahare Rummânî gibi formel man-

tık yanlılarının söz konusu İslâmî pragmatikte kı-

yasa yaklaşımlarının nispeten sema yönteminden 

bağımsız olması, İslâm düşüncesinin ağırlık mer-

kezini oluşturmaz. 

Dil çalışmalarında senkretik etki ve etkileşim-

ler küçümsenemez ve tamamı istismar olgusuna 

bağlanamaz. Arap dünyasında özellikle Lübnan 

ve Fas eksenli dilbilim çalışmaları farklı ekolleş-

melerle Batıyı benimseyen, adapte eden, tenkit 

eden ya da reddeden yaklaşımlarla doludur. Franz 

Bopp’un ikili kök anlayışı, Arap dilinin anagram, 

tesâkub ve büyük iştikâk gibi teorileriyle birleştiri-

lerek Ahmed Faris Şidyâk, Anistas Marî el-Kermelî 

ve Corci Zeydan gibi dil ve düşünce adamları ta-

rafından modern Arap dilbiliminde istihdam edil-

miştir. Hatta bu dil alanında değil, başka alanlarda 

da referans alma eğilimi şeklinde tezahür etmiş, 

Darvin’in evrim teorisi, Hegel’in Diyalektik anla-

yışı, Marksist düşünce veya Chantal Mouffe gibi 

düşünürlerin Liberteryan anlayışları dahi mo-

dern Arap dilbiliminde ve İslâm düşüncesinde 

kullanılmıştır. Dolayısıyla Taha Abdurrahman’ın 

genel perspektifinde klasik şevâhidin oluşturdu-

ğu zemin müsellemse de transfer bilgi dışlanmış 

değildir. Dışlandığı takdirde bağnaz bir etnisite 

olgusu ortaya çıkar ki bu Taha Abdurrahman’ın 

paradigmasının temel dinamiklerine aykırı oldu-

ğu gibi onun eserlerindeki çok yönlü referans ağı 

da bu durumu reddeder mahiyettedir. 

Taha Abdurrahman’ın mantık ve dil çalışmaları 

dikkate alındığında, Muhammed Âbid el-Câbirî’ye 

yönelttiği eleştirilerini de bu kapsamda değerlen-

dirmek gerekir. Taha Abdurrahman açısından 

Câbirî’de dinamik bir eyleme ve bilginin devini-

mine atıfta bulunan “nakle” kavramı önemlidir 

(Câbirî, 1999: 243). Ne var ki Câbirî, gelenekteki 

dilcilerin koyduğu ilkelerin ve dilsel metodoloji-

nin tüm kurucu gücüne rağmen dağınık bir dilin 

toplanma ve içsel yapısının düzenlenerek gelişme 

ve yenilenme gibi bir eğilim değil, sert ve değiş-

mez kalıplar içerisinde dilin yeniden şekillendi-

rilmesi ve dilin kendi içine sıkıştırılması olarak 

görür (Câbirî, 1997:114). Bu hâliyle Câbirî, dilsel 

standardizasyonu, doğal dilin dışında dilbilimsel 

bir dogmatizme bağlamaktadır. Kuşkusuz bu yak-

laşımda mesâilü’t-temrîn gibi kurgusal morfolojik 

yapıların ve Halil b. Ahmed’in anagram teorisin-

deki gibi dilde karşılığı olmayan sanal mühmel-

lerin etkisi vardır. Dilbilimin kurgusal ve yapay 

bu yönüne ilişkin haklı eleştiri, dilsel indirgemeci 

eğilimden uzak şekilde Abdurrahman’ın kıyas ve 

semayı birbirine bağlayan zeminde istişhâd gibi 

canlı bir aktiviteyi dilsel alanda değerli görmesine 

ve nahvin temel teorik zemininin kurucu yönüne 

atıfta bulunmasına mani olmamıştır. Abdurrah-

man, daha da öteye geçerek akide ve marifet ile 

beraber dilsel birikimi İslâmî pragmatiğin temel 

bileşeni yapmıştır. Buna mukabil Câbirî, İslâm 

düşüncesini beyan, irfan ve burhan şeklinde ay-

rıştırarak söz konusu epistemolojik bileşenleri 

ayrıştırmıştır. Câbirî, Batı kültürünün çeşitli alan-

larından üst yapı enstrümanlarını iktibas etmiş, 

Jean Piaget’nin yapılandırmacı yaklaşımından, 

André Lalande’ın ve Gaston Bachelard’ın rasyonel 

epistemolojisinden ve Hegelci ve Marksist yapısal-

cılık ve tarih felsefesinden yararlanmış, bunların 

transfer bilgi olmaları ile yetinmeyerek bu çerçe-

veyi referans bilgi hâline getirmiştir. Diğer taraftan 

Câbirî, İslâmî epistemolojiyi ayrıştırmak suretiyle 

epistemolojik bir fragmantasyona ve parçalanma-

ya sebep olmuştur. Hâlbuki İslâm tarihindeki dil 

çalışmaları böylesi mutlak bir ayrıştırmaya konu 
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olmamıştır. Kuşeyrî’nin, Nahvu’l-Kulûb adlı eseri 

ile nahiv terminolojisini tasavvufa aktarma çaba-

sı ve mütekellim fıkıh alanında el-Arabiyye’nin 

istihdamı bu noktada anlamlıdır. Diğer taraftan 

dilbilimin kendi içerisinde sentezci yaklaşımları, 

İbnü’s-Serrâc’ın el-Usûl, İbn Cinnî’nin, el-Hasâis, 

İbnü’l-Enbârî’nin Lumâu’l-Edille ve Süyûtî’nin el-

İktirâh’ında -her birinin farklı ağırlık noktaları ol-

makla birlikte-, el-Arabiyye, kelam, fıkıh, hadis, 

formel mantık alanlarının interdisipliner şekilde 

ele alınması İslâmî bütüncül epistemolojiye işaret 

etmektedir. 

Arap dilbiliminde miladi onuncu yüzyıldaki 

gelişmeler dikkate değer niteliktedir. Abdülkâhir 

el-Cürcanî, İmamü’l-Haremeyn el-Cüveynî, 

Bakıllanî ve Gazzâlî gibi düşünürlerin farklı alan-

larla beslenen metodolojik yaklaşımları, Fahred-

din er-Râzî ve Seyfüddîn el-Âmidî gibi ilim adam-

larının dil konusunda daha beşerî ve özgürlükçü 

düşünce üretmesinde etkili olmuştur. Bu kişilerin 

dili salt asâletülluga noktasında kutsal bir fanus 

içinde görmedikleri açıktır. Söz konusu holistik 

birikim, dinamik bir pragmatik oluşturmaktadır. 

Taha Abdurrahman’ın vurgusu da tam olarak bu 

birikimedir. Onuncu yüzyıl büyük ölçüde dilsel 

dogmatizmin sarsıldığı ve bazı yönlerden yıkıldığı 

bir dönemdir. Dil ve edebiyat teorileri açısından 

da bu böyledir. Johan Fück’e atıfla Pürizm ve ge-

lenekçilik tartışmaları ya da başka bir deyişle sıkı 

bir geleneği referans alanlarla modernist müvel-

ledizmi referans alanlar arasındaki tartışmalardan 

başlayarak, Sîrâfî ve Mettâ b. Yunus örneğinde ol-

duğu gibi evrensellik bağlamında nahiv ve mantık 

tartışmalarına kadar değişken dilsel perspektif, 

İslâmî pragmatiğin kapsamına dâhildir. 

Nihai Söz

Taha Abdurrahman’ın düşüncelerinin nirengi 

noktasını oluşturan pragmatik, bu noktada len-

güistik bir dogmatizmden değil, referans bilgi ile 

transfer bilginin ahenkli uyumundan ve referans 

bilginin metbû bir epistemolojik alan oluşturma-

sından beslenmektedir. Bu alanın, akide, metlüv-

gayrımetlüv vahiy, beyânî bilgi sistemi ve farklı 

İslâmî epistemelerle derinleştiğini ifade etmek 

gerekir. Taha Abdurrahman, kutsamacı bir dil 

anlayışına sahip değildir. Dil geleneğinde lengü-

istik dogmatizm, İbn Cinnî tarafından dördüncü 

yüzyılda reddedilmiş ve edebiyat teorisi açısın-

dan İbn Reşîk el-Kayravanî ise kronolojik bozul-

ma teorisini bir daha dönmemek üzere tarihin 

karanlıklarına gömmüştür. Leksikolojik alanda 

ise Ezherî’nin Karmatî esaretine bağlı erken dö-

nemdeki fiilî reddiyesine ilave olarak, dokuzuncu 

yüzyılda Fîrûzâbâdî; Beşşâr b. Bürd, Ebû Nuvâs 

ve İbn Herme gibi şairlerle hicrî ikinci yüzyıla ta-

rihlenen dilsel referans zeminini mutlak şekilde 

reddederek, dogmatik muâsaratu’l-hicâb teorisi-

ni yıkmıştır. Bu dilsel kavga, pürizm-gelenekçilik 

tartışmalarının arakesitinde inişli çıkışlı bir müca-

delenin öyküsüdür. İslâm düşüncesi senkretiktir. 

Batı medeniyetinin Helenistik kökenine, Keldânî 

vahyine, Hint gramerine, Hermetik düşünceye vs. 

atıf içermesi doğaldır. Tartışılması gereken neyin 

aslî referans, neyin transfer unsur olduğu ve bu 

etkileşimin nasıl gerçekleştiğidir. Bütün etkileşim 

bir sapmaya bağlanamayacağı gibi, dil üzerinden 

referans bilgiye olan atıf, etinisite kavramına in-

dirgenemez. Taha Abdurrahman’ın metafizik de-

ğerleri fizikî dünyaya aktarma, yani teşhîd ideali 

içerisinde holistik düşünce dünyası açısından et-

nik ve yerel epistemelerle kayıtlı görülmesi, onun 

ahlâkî paradigmasına haksızlık olur. 
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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)

Ü rdün Haşimi Krallığı seçkin 
coğrafik konumu ile ön pla-

na çıkmaktadır. Siyonist oluşum ile 
Irak ve Suudi Arabistan arasında 
coğrafi bir sınır ve insan bariyeri 
oluşturuyor. Ürdün-Suriye ortak 
sınırını dikkate alırsak bir şekilde 
Suriye ile gaspçı oluşum arasında 
benzer bir sınır ve bariyer teşkil 
ediyor. Keza Ürdün ile işgal altın-
daki Filistin arasındaki sınır ülkeler 
arasında en uzunudur. 

Siyasi olarak Ürdün’deki krali-
yet ve devlet organları, Britanya Bir-
leşik Krallık’a ve ABD’ye güvenlik, 
istihbarat ve askerî alanlarda sıkı 
ilişkilerle bağlıdır. Ürdün yönetimi 
ile Siyonist oluşum arasındaki seç-
kin ilişkiler de cabası! Bu etkenler 
Ürdün’ü Arap dünyasına yönelik 
Amerikan stratejisinde önemli kıl-
maktadır. Bu yüzden Ürdün’deki 
yönetimin devamlılığı ve istikrarı 
Amerika’nın bölgeye dönük öncül-
lerindendir. Dolayısıyla uluslararası 
ve bölgesel irtibatları olmaksızın 
Ürdün yönetiminde değişim veya 
değişim girişimlerinin ortaya çık-
ması uzak ihtimaldir. Yahut adeta 

ABD tarafından yönetilmek sure-
tiyle, Ürdün sahasının düşman Si-
yonist oluşumu üzerinde tehlikeli 
güvenlik yansımalarına yol açacak 
kontrolsüz bir kaosa sürüklenmesi-
ne izin verilmez. 

Önceki veliaht Prens Hamza 
bin Hüseyin’i üvey kardeşi Kral 
Abdullah’ın yerine koyarak Ürdün 
yönetiminin başını değiştirme giri-
şimi başka nasıl açıklanabilir ki?!...

Öncelikle eski ABD Başkanı Do-
nald Trump’ın sunduğu ve Trump, 
Bin Selman ve Netanyahu üçlüsünü 
merkez alan Yüzyılın Antlaşması’nı 
hatırlatmak istiyoruz. Ürdün’ün 
bu antlaşmadan hoşnut olmadığı 
aşikârdı. Çünkü işgal altındaki Ku-
düs’teki kutsal emanetler üzerinde 
Haşimi vesayeti için doğrudan bir 
tehdit oluşturuyordu. Şöyle ki, bu 
antlaşma Ürdün’de alternatif bir 
vatan planını hayata geçirmenin 
öncüsüydü. Kral Abdullah’ın, 2017 
Aralık ayında katılmaması yönün-
de maruz kaldığı bölgesel baskılara 
rağmen İstanbul’daki olağanüstü 
Kudüs Zirvesine katılması Suudi 
Arabistan-Ürdün ilişkilerinde bir 
kilometre taşıydı. 

Sonrasında ilişkilerdeki gergin-
liğin etkileri, Suudi Arabistan’ın 
Ürdün’e yardımları durdurması ve 
başka baskılar üzerinden su yüzü-
ne çıkmaya başladı ancak geçen 
birkaç gün zarfında yaşananlar 
ilişkilerdeki krizin görünenden 
daha derin olduğuna işaret ediyor. 
O zamandan beri Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri Netan-
yahu ile iş birliği halinde Yüzyılın 
Antlaşması’nın uygulanması ama-
cıyla Ürdün’de yönetimin başını 
değiştirme hazırlığına başladılar. 
Muhtemel kanaat, bu hazırlığın 
Ürdün’ün Amerikan stratejisinde 
oluşturduğu önemden dolayı Ame-
rikalıların bilgisi ve rızası dâhilinde 
yapıldığı yönündeydi. 

Ancak Yüzyılın Antlaşması’nın 
uygulanmasının sekteye uğraması 
ve Trump’ın izlediğinden farklı bir 
strateji ile gelen demokratların ik-
tidara gelmesi, Amerikan öncelik-
lerinde ve bölge dosyalarını ele alış 
biçiminde bir değişim yarattı. En 
son ABD-Ürdün askerî antlaşması-
nın imzalanması dikkat çekiciydi. 
Bu antlaşma Ürdün çevrelerinde 
büyük rahatsızlıkla karşılandı, 
çünkü Ürdün’ün Amerikan askerî 
güçleri lehine kendi egemenliğin-
den ödün verilmesini içeriyor ve 
kendi topraklarını adtea bir Ameri-
kan askerî üssüne dönüştürüyordu. 
Antlaşmanın imzalanması Ürdün 
Kralı Abdullah’ı devirme girişimi-
nin başarısız olduğunun ilan edil-
mesiyle aynı zaman denk geldi. Bu 
yüzden iki adımı birbiriyle ilişki-
lendirmek gerekir. 

Şayet bu okuma doğru ise 
ABD’nin Arap bölgesine yönelik 
stratejisinde bir değişime tanık olu-
yoruz demektir. Bu değişim, önceki 
projenin defterinin yeni süreç le-
hinde dürülmesi anlamına gelmek-
tedir. Bununla birlikte Ürdün’deki 
gelişmelerin iç boyutu bir ayrıntı 
hâlini alıyor ve şu iki soru daha 
önem kazanıyor. Joe Biden yöneti-
mi gelecek için ne planlıyor ve bu 
yeni stratejide Ürdün’ün tutumu 
nedir? Kaldı ki bu strateji Ürdün’ü 
bir nevi Amerikan askerî üssüne 
çevirmektedir. 

Bu iki soruya kesin cevap ver-
mek henüz erken. Daha fazla ve-
rinin açığa çıkmasını bekliyoruz 
ancak ABD’nin Irak’tan çekilme 
ihtimali, İran nükleer dosyasında 
antlaşmaya varılması ve ABD’nin 
Suriye için gizledikleri gibi tüm bu 
konuların tamamı veya bir kısmı 
Ürdün’ün birkaç gündür yaşadığı 
benzeri görülmemiş sarsıntıda ve 
ülkenin bir şekilde kullanılacak 
Amerikan askerî üssüne dönüştü-
rülmesinde rol oynamıştır. 

(Lübnan el-Ahbâr gazetesi, 14 
Nisan 2021)

Darbe Ürdün’de mi ABD’de mi?
Amr ALAN
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B ugün Arap dünyasında 
İslâmî hareketler, bölgesel 

ve uluslararası değişimlerin ve 
birçok Arap ülkesinin yaşadığı 
gelişmelerin gölgesinde büyük 
sorunlarla mücadele ediyor. Bu 
hareketler bu ülkelerde siyasi et-
kiye ve halk desteğine sahipler, 
siyasi hayatta etkin rolleri var.

Bu hareketler, gördüğü tüm 
baskılar, terör suçlamaları, lider-
leri ve kadrolarının cezaevlerine 
tıkılması veya köklerini kurut-
ma girişimlerine, karşılaştıkları 
siyasi baskılara, başka güçler-
le çekişmelerine, desteklerinin 
gerilemesine rağmen hâlâ Arap 
dünyasında en fazla yayılan ve 
halk desteği artan taraftır, en or-
ganize ve etkin güçtür. 

Arap dünyasında bugün farklı 
sorunlar, bölgesel ve uluslararası 
değişimlerle mücadele etmeleri 
açısından üzerine ışık tutulması 
gerekli üç önemli İslâmî deneyim 
bulunmaktadır. Birincisi Müslü-
man Kardeşler Hareketi (İhvân), 
tüm Arap ülkelerindeki uzan-
tıları ve çeşitleri. İkincisi Irak’ta 
İslâmî Davet Partisi ve bu önemli 
merkezi ülkedeki diğer İslâmî 
tecrübeler. Üçüncüsü Lübnan 
ve Filistin’deki İslâmî direniş 

güçleri, özellikle de Hizbullah ve 
Hamâs Hareketi. Bu iki hareket 
direniş sahasında elde ettikleri 
kazanımlara rağmen iç siyasi so-
runlarla mücadele ediyorlar. 

İslâmî Cihad hareketinin ise 
tecrübesi farklı. Filistin’deki yö-
netime ve seçimlere katılmama 
ve önceliği direnişe verme ka-
rarı almıştı. 1948 yılında işgal 
edilmiş ve İsrail işgaline boyun 
eğmiş Filistin toprakları içinde-
ki İslâmî hareketin tecrübesi de 
farklı. O da farklı yaklaşımlar 
gerektiriyor. 

Gerek ana ülkesi Mısır gerek-
se de diğer Arap ülkelerindeki 
türleri itibarıyla İhvân hareketi 
nüfuz, rol ve sorunların değişme-
si açısından bir çeşitlilik arz edi-
yor. Bugün İhvân gerçeğini takip 
edenler sorunların ve zorlukların 
arttığını gözlemlerler; söz gelimi 
bazı liderlerinin ve kurumlarının 
ağırlandığını ki Türkiye gibi ül-
kelerde dahi durum bu. Türkiye 
Mısır hükûmetine olumlu me-
sajlar göndermeye başladı. Bu 
da İhvân’ın rolüne ve gelecekteki 
pozisyonuna yansıyabilir. 

Tüm Arap ülkelerinde İhvân, 
ülkeden ülkeye farklılık arz eden 
sorunlarla mücadele ediyor. 

Bazen bazı Körfez ülkelerinde ve 
Mısır’da yaşandığı gibi tasfiye gi-
rişimlerine maruz kalıyor. Kimi 
zaman Fas, Sudan ve Bahreyn’de 
yaşandığı gibi Siyonist düşman-
la normalleşmeyi kabul etme-
leri yönünde yönetimin teşvik 
ve zorlamalarıyla karşılaşıyor. 
Bazen de Tunus, Cezayir, Irak 
ve Lübnan’da olduğu gibi siyasi 
ve sosyal çatışmalarla mücadele 
ediyor. Başka ülkelerde Yemen, 
Suriye ve Libya’da olduğu gibi 
iktidar ve var olma savaşlarına 
giriyor, ittifaklara ve farklı ek-
senlere katılıyor. 

Özetle İhvân, başarı ve ba-
şarısızlık noktalarını belirlemek 
ve yeni stratejiler geliştirmek 
için tüm performansına dönük 
kapsamlı ve nesnel bir inceleme 
yapmak zorunda. Bunu ya var-
lığını korumak için yapacak ya 
da gelecek ufuklarını, varılmak 
istenen hedefler ve değişimler 
gölgesinde çalışma araçlarını be-
lirlemek için.

Irak’taki İslâmî Davet Parti-
si ve son yıllarda temeyyüz et-
miş beraberindeki başka İslâmî 
akımlar hakkında da birkaç 
kelam edelim. Arap dünyasın-
daki birçok İslâmî tecrübeye 
düşünsel ve örgütsel anlamda 
referans olmuş bu parti -Lübnan 
ve Bahreyn’deki İslâmî tecrübe 
gibi- görüş ayrılıklarına rağmen 
İhvân ve Hizbu’t-Tahrir ile iş bir-
liği yaparak vahdet yanlısı İslâmî 
bir bakış açısı sunmakta başarılı 
oldu. Saddam Hüseyin’in düşü-
şü ve Irak’taki Amerikan işgali 
sonrası iktidara ve yönetime ka-
tılmalarının gerek Irak ve halkı 
için gerekse de İslâmî hareket-
lerin yapısı ve rolü için olumsuz 
yansımaları ve felaket sonuçları 
oldu. 

Bugün hâlâ bu deneyimin 
olumsuz etkilerine, fikrî, siyasi 

Başarı ile Başarısızlık Arasında İslâmcılar
Kasım KASİR
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F inancial Times’ın haberleri doğruysa ve 
“ateş olmayan yerden duman çıkmaz” 

ise Bağdat, uzun yıllar süren iletişim kanalla-
rındaki kopukluk sonrası Suudi Arabistan ve 
İran arasında üst düzey güvenlik seviyesinde 
-Suudi istihbarat başkanı ile İranlı mevkidaşı- 
görüşmelerinin ilk turuna sahne olmuş ola-
bilir. Saygın gazete Irak’ın arabuluculuğunun 
“kapalı diyalog kanallarının temizlenmesinde” 
başarılı olduğunu ve benzer arabuluculukla-
rın Kahire ve Umman ile Tahran arasında yü-
rütüldüğünü yazdı. 

Arabuluculuğun ayrıntılarını, görüşme-
lerin sonuçlarını ve başlıklarını bilmiyo-
ruz ancak Riyad ve arkasındaki Kahire ve 
Amman’ın, Viyana sürecinin “mutlu sona” 
doğru yol aldığını, Washington’un nükleer 
antlaşmaya döndüğünü, Trump döneminin, 
maksimum baskıların ve masadaki askeri se-
çeneğin, sonsuza dek demesek de en azından 
gelecek dört yıl için geride kaldığını anladık-
larını düşünüyoruz. 

Bölgenin, askıdaki sorunlarının çözümü 
için ülkeler ve hükûmetleri arasında diyalog 
ve müzakerelerden başka bir alternatif yoktur. 
İş birliğini husumetten ve rekabeti çekişme-
den üstün tutan, dar zihniyetli yönetici sınıf-
ların ve kesimlerin hesapları yerine halkların 
çıkarlarını önceleyen ciddi, sorumlu ve karşı-
lıklı güveni esas alan politikalara ihtiyaç var-
dır. Financial Times’in haberlerinin, güvenlik 
ve iş birliği alanında bölgesel bir sistem inşa-
sı yolunda yeni dönemin başlangıcı olmasını 
umuyoruz. Bizler yıllardır bunun çağrısını 
yaptık ve müjdesini verdik. Sıfır toplamlı 
oyun bölge ülkelerinin ilişkilerini yönetemez 
ve bu ülkelerin yöneticileri her daim kazan-
kazan formülünü elde edebilirler. >>>

Bölgede Esen Yeni Rüzgâr:
Riyad-Tahran Görüşmeleri
Ureyb EL-RENTAVİ 

ve partili mücadelenin on-
larca yılının zayi edilme-
sine tanıklık ediyoruz. Bu 
yüzden bugün beklenen 
başarısızlığın sebepleri et-
rafında yüksek sesli, açık 
ve aleni bir tartışmaya gir-
mek, İslâmî hareketin iç 
ve dış değişimler ışığında 
Irak’taki rolü için yeni bir 
vizyon belirlemektir.   

Geriye Lübnan ve Fi-
listin’deki Hizbullah ve 
Hamâs deneyimleri kal-
dı. Bu iki tecrübe toprak 
kurtarılması ve Siyonist 
düşmanla mücadelede 
önemli başarılar elde etti. 
Ancak ülkenin yönetimi, 
ekonomik ve yaşamsal so-
runlar dolayısıyla iktidara 
katılımı noktasında büyük 
sıkıntılar yaşıyor. Hamâs 
Gazze’de ablukaya maruz 
kalıyor, Batı Şeria’da zor 
şartlar yaşıyor, keza Hiz-
bullah da Lübnan’da so-
runlar, yaptırımlar ve ab-
lukayla mücadele ediyor 
ancak halkların sorunları-
na önem vermeden direniş 
ve özgürlükle yetinmek 
mümkün değil. 

Bu İslâmî tecrübeler 
bugün kapsamlı ve nesnel 
eleştirel incelemeyi gerek-
tirmektedir. Bizler bu de-
neyimlere eleştirel okuma 
sunan birçok araştırmanın 
yapıldığı ve kitapların ya-
yımlandığını görüyoruz. 
Ayrıca bu tecrübeler ve 
gelecek ufuklarıyla ilgili 
bazı konferansların dü-
zenlendiği de bir başka 
gerçek. İstanbul Mede-
niyet Araştırmaları Mer-
kezinin 28 Mart 2021’de 
“İslamcılık Projesi ve 
Yeni Dönemin Ufukları” 

başlığıyla düzenlediği 
konferansta İslamcıların 
gelecek dönemdeki rolü 
ile ilgili önemli araştırma-
lar sunuldu ve konferans 
sonrasında özel bir kitap 
yayımlandı. Suudi araş-
tırmacı Dr. Fuad İbrahim 
İhvân deneyimi ile ilgili 
iki önemli kitap çıkar-
dı. İlki, İhvân’ın Suudi 
Arabistan’la ilişkisiyle ve 
ikincisi İhvân’ın Körfez 
ülkelerindeki geleceğiy-
le ilgiliydi. İki kitap da 
İhvân’ın bugün karşılaştığı 
tüm sorunlar ışığında ge-
leceğiyle ilgili önemli bil-
giler içeriyor. 

Özetle bizler bugün 
uluslararası ve bölgesel 
değişimler, yeni Ameri-
kan yönetimi, İran ile ABD 
arasında nükleer dosya 
görüşmelerine dönüş, 
Çin ile İran arasındaki 
stratejik antlaşma, Çin ve 
Rusya’nın dünya ve böl-
gedeki rolünün etkinleş-
mesi, Türkiye ve bazı Arap 
ülkelerinin politikaların-
daki değişimler ve bölge-
deki çekişme ve savaşla-
rın çıkmazının gölgesinde 
yaşıyoruz. Tüm bu geliş-
meler İslâmî hareketler-
den tecrübelerini gözden 
geçirmelerini, ufuklarıyla 
İslâmî deneyimlerini yeni-
den değerlendirmelerini, 
dahası geleceğe dair yeni 
stratejiler oluşturmak için 
eleştiri ve tartışmada cesur 
davranmalarını  zorunlu 
kılmaktadır. Kim öz eleş-
tiriye ve hesap vermeye 
cesaret edebilir? 

(arabi21.com, Lübnan-
lı gazeteci, 7 Nisan 2021)



30

 Umran • Mayıs 2021

G Ü N D E M   ORTADOĞU’DANORTADOĞU’DAN

S iyonist düşmanın 1917 Bal-
four Deklarasyonu’ndan 

yakın zamana kadar -20. yüzyıl 
sonuna kadar diyebiliriz- kriz ve 
trajedi içinde olduğu bir dönem-
de Filistin şartlarının kriz veya 
trajedi içinde olduğunu vurgula-
mak doğru değildir. 

Ortada durumu değerlendir-
me bağlamında iki yöntem söz 
konusu. Birinci yöntem, biz-
lerin kriz ve trajedi, düşmanın 
ise daha iyi durumda olduğunu 
ifade etmek suretiyle Filistin ve 
Arap şartlarını tahlil ederek işe 
koyuluyor. İkinci yöntem ise, 
Siyonist oluşumun askeri, siyasi 
ve toplumsal iç şartlarını ve ar-
dından ABD ve Avrupa desteğini 
tahlil ederek ve bu iki boyutun 
geçmiştekine kıyasla zayıfladı-
ğını, krizler ve gerileme içinde 
olduğunu tespitleyerek işe başlı-
yor. Bu iki boyut -ABD ve Avru-
pa- 1948’de Filistin’de, 1967’de 
Mısır ve Suriye’de, 1982’de dire-
nişle, 2002’de Batı Şeria bölgele-
rinde ve 2003’te Irak’ta yaşandığı 
gibi doğrudan savaşla ilgili her 
çekişmeyi bitirme gücüne sahip 
değil artık. 

Birinci yöntem sizi kötümser-
liğe ve Filistin şartlarının yaşadı-
ğı kriz ve trajediden bahsetmeye 
götürüyor. Oslo Antlaşması’nın 
yaptıklarını, Oslo yönetiminin 
yürüttüğü güvenlik koordinas-
yonu, Mahmud Abbas’ın çözüm, 
müzakere, Batı Şeria’daki silahlı 
direnişi bitirme, halkçı direnişi 
ve intifada karşıtlığı stratejisine 
dayalı cılız politikadaki ısrarını 
saymanız kötümser olmak için 
yeterli. 

Buradan hareketle durumu 
değerlendirirken metodolojinin 

önemini şu ayetten anlıyoruz: 
“Düşman topluluğunu takip hu-
susunda gevşeklik göstermeyin. 
Siz acı çekiyorsanız şüphesiz 
onlar da sizin çektiğiniz gibi acı 
çekiyorlar. Üstelik siz Allah’tan, 
onların beklemedikleri şeyleri 
umup bekliyorsunuz! Allah her 
şeyi bilmektedir, hikmet sahibi-
dir.” (Nisâ 104).

Bu ayet güç dengesi Müslü-
manların lehine kaymaya baş-
ladığı ve insanların evleri için 
hazırlandığı bir zamanda indi. 
Bir açıdan ayette, bugün Filis-
tin halkının arzusu hususunda 
tereddüt etmeye ve hafife alma-
ya başlayanlara bir cevap vardır. 
Şöyle ki işgal isteğinde tereddüt 
edenler çoğaldı ve bir kısmı Joe 
Biden’in mimiklerini arıyor, bir 
kısmı da erteleme, askıya alın-
ma ve şaibe karışıklığının hâkim 
olduğu seçimlere umut bağlar-
ken Yahudi yerleşim birimleri 
Batı Şeria’da yayılıyor, Kudüs’te 
Yahudileştirme artıyor ve Siyo-
nistler Mescid-i Aksâ’ya yöne-
lik ihlalleri artırmak ve Rahmet 
Kapısı Camisini istila etmek için 
zamanla yarışıyorlar. 

Sonra ayetin “Siz acı çeki-
yorsanız şüphesiz onlar da sizin 
çektiğiniz gibi acı çekiyorlar.” 
kısmına geliyoruz. Bu kısım düş-
manın durumuna, Filistinlilerin 
yaşadığı kriz ve trajediden geri 
kalmayan krizlerle ve trajediler-
le mücadele ettiğine bakılması 
çağrısı yapıyor. Hâkim güçler 
için bu durum daha anlamlı ve 
önemlidir. Zira krizler ve trajedi-
ler direnen gruplar için her za-
man vardır ve iyi olanı ummak 
bu konuda Filistinlilerin sahip 
olduğu en yüksek meziyettir. 

Dolayısıyla doğru değerlen-
dirme, düşmanın ve müttefikle-
rinin yaşadığı acı, kriz, trajedi, 
zayıflık ve gerilemeye yoğunlaş-
malıdır. Siyonist oluşumun  son 
iki yılda dört seçime giderek 
içine düştüğü kafa karışıklığını, 
trajediyi ve türbülansı kim göz-
lemliyor? Siyonist ordunun şu 
altı olaydaki başarısızlığını kim 
hesap ediyor? Lübnan’ın güne-
yinden 2000 yılında İslâmî dire-
niş karşısında kayıtsız ve şartsız 
çekilmesi, 2005’te Gazze şeridin-
den direniş ve intifada karşısın-
daki çekilmesi, Lübnan’da 2006, 
Gazze’de 2008/2009, 2012 ve 
2014’teki savaşlardaki başarısız-
lığı. Buna her iki durumda orta-
ya konulan angajman kurallarını 
da ekleyin. Şu ana kadar Gazze 
şeridine veya Lübnan’ın güneyi-
ne yahut balistik füzeler ve as-
keri kapasitesine dair korkunç 
gelişmeler yaşamasının önüne 
geçmek için İran’a savaşlar aça-
maması eklenirse bu Siyonist 
yapının yaşadığı acının bizim 
içinde bulunduğumuz acı ve 
trajediden onlarca kat daha fazla 
olduğu görülür. 

Burada, ABD ve Avrupa’nın 
Çin’in üstünlüğü karşısında ya-
şadığı sorunu eklemek gerekir. 
Çin bu ikisinin geçen yüz yıl 
boyunca süren küresel ve ön-
cesinde 200 yıllık egemenliğini 
sarsmaya başladı. Aynı şekilde 
Rusya, küresel alanda siyasi nü-
fuzunu yaymak suretiyle süper 
bir devlet olarak geri döndü, 
füzelerinin ve askerî teknolo-
jisinin hızıyla üstünlük kurdu. 
Bu durum varlığını ve gücünü 
hâlâ Batı’nın dünya üzerindeki 
hegemonyasından ve her alanda 
kendisine tam desteğinden alan 
Siyonist oluşum için kesinlikle 
bir zafiyet demektir. Buna Arap 
ülkelerinin diz çöktürme veya 

Filistin Önceliği Nerede?
Münir ŞEFİK 



31

 Umran • Mayıs 2021

  ORTADOĞU’DANORTADOĞU’DAN

kuşatma yoluyla çekişme 
alanından çıkarılması da 
dahildir. 

Bunun için en yüksek 
derecede bir tarafsızlık ve 
güç dengelerinin soğuk 
kanlı hesapları içinde 
Filistin şartlarının, bazı 
Filistinlilerin ve Arapla-
rın özellikle de Donald 
Trump’ın başlattığı nor-
malleşme saldırılarıyla 
birlikte sanıldığı gibi çok 
kötü olmadığı söylenebi-
lir. Normalleşmenin öne-
mi abartıldı ancak dört 
ülkeyi geçmedi. Keza 
Mescid-i Aksâ’ya yönelik 
‘Tapınak Grupları” tara-
fından başlatılan tehlike-
li saldırılar veya Yahudi 
yerleşimcilerin Kudüs’te 
Şeyh Cerrah Mahallesini 
ve Han Ahmer’i müsadere 
etmeleri, evleri yıkmaları, 
Kudüs, Selvan, Sur Bakir 
ve başka bölgeleri istila 
etmelerine rağmen… 

Bu görüntüler daha 
fazla toprak kaybetme 
endişesine neden oluyor 
ancak bunlara yanıt, Baş-
kan Mahmud Abbas’ın 
veya tek endişesi işgalin 
ve yerleşimlerin ihlal-
lerinin direnişe ve halk 
intifadasına götürmemesi 
olan bazı dış ülkelerin ve 
Arap devletlerinin istedi-
ği gibi seçimlere dalmak-
la olmaz. Filistin’in pusu-
lasını, seçimlere veya iki 
devletli çözüm arayışına 
dönüş kuruntularına 
bel bağlanılması yönü-
ne çevirmek istiyorlar. 
Yahut Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nü yeniden inşa 
etmek suretiyle Filistin 
evini düzenleyecek seçim 

sonuçları kuruntusuna 

yeniden dönme arzusu 

gizlenmiyor. Bu kurun-

tular vücut bulamaz. Vü-

cut bulduğunu farz etsek 

dahi Filistin evinin yıkıl-

ması, Oslo, çözüm poli-

tikaları ve iki devletli çö-

züm çatısı altındaki yeni 

düzenlemelerden kat kat 

daha iyidir. 

Siyonist oluşum bi-

zim acı çektiğimiz gibi 

acı çekiyorsa bizden daha 

kötü durumda demektir. 

Keza müttefikleri-kurucu 

babaları da öyle. Siyonist 

işgal ve yerleşim direniş 

cephesinin sükuneti göl-

gesinde -Gazze’de askerî 

hazırlık bağlamındaki 

gelişmeler hariç- yaygın-

laşıyorsa Filistin’in önce-

liği Filistin birliğini-ortak 

cepheyi inşa etmek olma-

lı. Bu cephe halk direni-

şini intifada ve sivil isyan 

noktasına getirecektir. 

Halk direnişi, Siyonist 

işgal yenilinceye ve Batı 

Şeria ve Kudüs’teki Ya-

hudi yerleşim birimleri 

kayıtsız ve şartsız dağı-

tılıncaya kadar durma-

yacaktır. Siyonist oluşu-

mun yanında olmayan 

uluslararası ve bölgesel 

güç dengeleri bu direnişi 

desteklemektedir. Dün-

ya ve Arap siyasi şartları, 

işgal yenilinceye kadar 

kararlı ve inatçı olacak 

üçüncü Filistin intifasını 

durduramayacaktır! 

(arabi21.com, 20 Ni-

san 2021)

Arap tarafı İran açılımının en iyi meyvele-
rini alabilirdi. Şayet birkaç yıl önce ve Trump 
döneminde bu açılımı yapsaydı kendisi için 
büyük meblağlar biriktirirdi. Ancak bu paralar-
la, Trump’ın ve ekibinin açgözlülüğünü tatmin 
etmek için silah satın almak ve yığmak zorun-
da kaldı. İran kuşatılmış ve hedef alınmış bir 
konumdaydıve komşu ülkelerle yakınlaşmak 
için yüksek bedeller vermeye hazırdı. Bugün 
İran’ın, Çin’le stratejik antlaşması ve özellik-
le de Viyana nükleer görüşmelerindeki açılım 
sonrası  Körfez’in diğer yakasındaki komşula-
rına ödün verme arzusu öncekinden daha az 
olacaktır. 

Ne olursa olsun gecikmeli de olsa hiç olma-
masından iyidir ve bazı ülkelerimize hayır ge-
tirir. Zira Amerikan boşluğunu doldurmak için 
İsrail alternatifine bel bağlamayacaklardır. İsrail 
alternatif olacak kadar güçlü değil, istese ve id-
dialı olsa dahi bunu yapacak güce sahip değil-
dir. İran nükleer dosyası konusunda ABD’nin 
Netanyahu’ya gevezeliği ve sabotajı durdurma-
sı yönündeki azarlayıcı mesajı, İsrail’i ne fazla 
ne eksik kendi doğal hacmi içine yerleştiriyor. 
Bu aslında bize derstir. Özellikle de İsrail’le 
normalleşmeye bel bağlayanlar için!

Suudi Arabistan’daki Ula Zirvesi ve Katar’a 
uygulanan abluka dosyasının kapatılması son-
rası Türkiye-Mısır, Katar-Mısır ve Suudi Ara-
bistan-Türkiye açılımını görmemiz bölge baş-
kentlerinde esen yeni rüzgara ilişkin bize umut 
vermektedir. Ayrıca Suriye’yi Arap Birliği’ne 
tekrar alma yönünde etkin bir trafik var. Gö-
rünen o ki bu trafik önceki girişimlerden farklı. 

Tarihsel olarak bu bölge dört büyük mille-
tin sahası oldu ve hâlâ bugüne kadar da canlı-
lığını koruyor. Bunlar Araplar, Farslar, Türkler 
ve Kürtler. Coğrafya ve tarihin diktatörlüğü 
budur; önlenemez. Bu milletlerin, ortak yaşa-
manın formüllerine ulaşma ve anlaşmazlıkları-
nı barışçıl yollarla çözme, aralarında iş birliği 
ve karşılıklı alışverişin alanlarını güçlendirme, 
ötekileştirici eğilimlerini aşma, ikili ilişkilerde 
sıfır toplamlı oyundan kaçınma, müşterekleri 
ve karşılıklı çıkarları çoğaltma zamanı geldi. 
Acaba bölge ülkeleri ders aldı mı? Düşman kar-
deşlerin sonuçsuz savaşlarından sonra bitkin ve 
yorgun düştü mü? 

(Ürdün gazetesi Düstur, 19 Nisan 2021)
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G Ü N D E M

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın 

Türkiye-Mısır ilişkilerinin ye-

niden kurulması ve yaşanan 

krizlerin aşılması için Mısırlı 

yetkililerle son dokunuşlarını 

koyduğu bir zamanda Birleşik 

Arap Emirlikleri işgal devleti İs-

rail, Yunanistan ve Kıbrıs (Rum 

Kesimi) ile, Türkiye ve Mısır’la 

mücadele etmek için bir şer it-

tifakı kuruyordu. Bu tablo böl-

gemizdeki büyük dönüşümlere 

sahne oluyor. Bu dönüşümlerin 

en belirgini ise çekişmenin ala-

nının denizden denize intikal et-

mesi. Zira Akdeniz’deki çekişme 

yeni değil. Şu anki ve gelecekteki 

gaz keşifleri gölgesinde çekişme 

tırmanıyor. Mısır gaz rezervleri 

geriledi, Mısır ve Ürdün büyük 

ölçüde gaz keşiflerinde büyük 

pay elde eden düşmanın gazına 

muhtaç duruma düştü. 

Mısır’ın İsrail ve BAE ile 

önceki ittifakını tamamen bı-

raktığını ve Türkiye ile ittifaka 

yöneldiğini söylemek için er-

ken. Abdulfettah Sisi’nin her 

ikisiyle çıkarları hâlâ devrede 

ancak özellikle de ABD’deki de-

mokratların yönetimi ile Trump 

yönetimi dönemindekinin aksi-

ne ilişkilerde bir gerileme içinde. 

Beklentilerdeki ihtiyatlı tutum 

stratejik değişimlerinin değeri-

ni düşürmez. Sisi döneminde, 

Mısır, BAE, Suudi Arabistan ve 

arkalarında yer alan İsrail ara-

sındaki yakınlaşmaya rağmen 

Kahire İran’la ilişkilerini korudu. 

Riyad ve Abu Dabi’nin katılma-

sı çağrısına rağmen sembolik 

bir taburla dahi olsa Yemen’de-

ki savaşa katılmayı reddederek 

bu tutumunu gösterdi. Şayet 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın 2013 yazında Rabia 

Meydanı katliamı akabinde al-

dığı ilkesel tutum, Müslüman 

Kardeşler Teşkilatı’na desteği ve 

kucak açması olmasaydı Mısır, 

Türkiye ile de ilişkileri muhafaza 

ederdi. 

İki ülke Libya’da şiddetli 

askerî çatışmada doğrudan çatış-

tı. Mısır, Suudi Arabistan, BAE, 

Fransa, İsrail ve Trump, Türkiye 

ve Katar tarafından desteklenen 

Ulusal Mutabakat Hükûmetine 

karşı Halife Hafter’in arkasın-

da durdu. Ne var ki Akdeniz’in 

dalgaları Hafter’i yuttu. Türkiye 

Sisi’nin İhvân’la savaşını kazan-

dığını, Mısır da Trablus surları 

önünde yenilgiye uğradığını an-

ladı. Ülkeler arasında siyasi ve 

ideolojik kazanımları aşan bü-

yük çıkarlar vardır. 

Her ülkenin ittifaklar kurmak 

için siyasi bakışını kökten değiş-

tirmesi beklenmiyor. Türkler, 

Ruslar ve İranlılar küresel alan-

da uluslararası ilişkilerde ders 

veriyorlar. Bölgede savaşıyorlar 

ve başkaca bölgelerde ittifaklar 

kuruyorlar. Türk Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu “terörist de-

ğil siyasi bir hareket” olduğunu 

belirterek İhvân’a yönelik ül-

kesinin tutumunu teyit etti. Bu 

esnada Türkiye’den Sisi’ye karşı 

yayın yapan İhvâncı Mısır mu-

halif kanallarının dili yumuşadı. 

Bu makul yaklaşım muhalefet 

ve rejimi memnun etti ve belki 

gelecekte arabuluculuk için bir 

ufuk açabilir. 

Türkiye’deki büyük dönü-

şümler Türk milliyetçilerinin 

sunduğu “Mavi Vatan”a dayan-

maktadır. Türkiye Akdeniz’de 

yalnız hareket edemez ancak 

Arap dünyasıyla ortaklıklar ku-

rabilir; özellikle de denizi ve 

altındaki gazı çalan işgal devle-

tiyle mücadelede Mısır’la. Libya 

ile ortaklık sadece bir başlangıç 

olabilir. Akdeniz’de Arap-İslâm 

ortaklığının başarılı olması ve bu 

ortaklığın taktiksel değil stratejik 

dönüşüm olması umulmaktadır. 

Geriye şu soru kalıyor: BAE’nin 

Akdeniz’de kıyıları var mı? Ne-

den Mısır’la çatışacak kadar 

İsrail’le ittifak kuruyor? 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 

Ürdünlü yazar, 22 Nisan 2021)

Akdeniz Kıyılarında Mısır-Türkiye Randevusu
Yasir EBU HİLALE 
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B atı dillerinde kognitif 
kelimesiyle karşılanan 

ve düşünme, akıl, zekâ, 

sezi, hayal, gibi olgulardan 

oluşan zihin alanı Türk-

çede bilişsel kelimesiyle 

karşılanmaktadır. Dün-

den bugüne sürekli de-

ğişikliklere uğraya gelen 

bu alan günümüzde daha yoğun bir dönüşümün 

içindedir. İnsanların bir kısmı tarifsiz mutluluk, 

bir kısmı ifadesi imkânsız hayranlık, bir kısmı 

ise olup biteni değerlendiremeyecek kadar şaş-

kın, mutsuz ve umutsuz bir hâlde seyretmektedir. 

Hayatımızın tüm alanlarını işgal etmiş olsa da ba-

şından beri bilişsel dünyamızda kendisine uygun 

bir yer bulamadığımız teknoloji yeni versiyon ve 

oluşumlarıyla üzerimize gelmekte baştaki çözüm-

süzlük, bu yenilerini anlaşılması daha bir zor hâle 

getirmektedir. 

Bu değişip dönüşen dünyada da kendimize 

özgülüklerimizi kaybetmekte olduğumuzu gör-

müyor değiliz. Bunlara sahip çıkmamız gerekti-

ğini sıkça tekrarlamaktayız. Bu bağlamda en çok 

hatırlanan da değerler olmaktadır. Ancak gözle-

mim şudur ki bu konuda konuşanların kahir ek-

seriyeti, değer düşüncesinde ciddi hiçbir içeriğe 

sahip bulunmamaktadır. Basitçe söylemek gere-

kirse değer nedir, bizim değerlerimiz ne(ler)dir, 

bunlar nasıl yaşanır ve ya-
şatılır, sorularına açık bir 
cevap bulunmuş değildir. 
Belki daha kötüsü kafada 
bir soru hâline bile gelme-
mekte ve tabi bir cevap da 
aranmamaktadır. Bu yazı-
mıza gerekçe teşkil eden 
sorun bu söz konusu de-

ğerlerle de bağlantılı olarak bilişsel gelişme, dijital 
dönüşüm ve yapay zekâdır. 

Tabi bir sosyal bilimci olarak beni ilgilendiren 
işin teknik anlamları değil, genel olarak insanın 
özlük alanıyla ilişkileri, toplumla olan ilgileridir. 
Elbette teknik anlamları önemsiz değildir. Ama 
peşinen belirtmeliyim ki benim burada üzerinde 
durmak istediğim noktalar bunları aşmak üzeri-
nedir. Düşünsel gelişim, bilimin; bireysel erdem, 
toplumsallığın; ahlaki gerçekleştirim, şekilci din-
darlığın aşıldığı yerde vardır. Bunun gibi, yapay 
zekâ sorunu da doğal zekânın iyi bilinmesi ve de-
ğerlendirilebilmesine bağlıdır. Teknik açıklama-
larla ilgili yayınların dışında bu konularda maa-
lesef işin sosyal boyutu üzerinde duran çok sınırlı 
yayın bulunmaktadır.1.

1 SEKAM’ın bu konuda yayımladığı, Prof. Dr. Ercan Öztemel 
tarafından kaleme alınan Dijital Dönüşümü İyi Anlamak ve 
Türkiye’nin Dönüşümü adlı eser katılmadığım yönleri bulun-
sa da, bu konuda iyi bir başlangıçtır ki bu metni yazarken 
yararlandım. Yazarını tebrik, katkıda bulunanlara teşekkür 
ederken bu konuda eksikleri gözden geçirilmiş yeni yayınlar 

Büyük gürültülerle ortaya çıkan “canlı kopyalama”, “gen teknolojisi”, 
“nano teknoloji”, “dijitalleşme”, “yapay zekâ”, vb. bunların hepsi bir 
yaratıcı icat değil, Allah tarafından konulmuş yasaların keşfidirler. 
Şüphesiz bu keşifler önemsiz değildirler ama bir yaratıcı edasına 
girmenin ve bunlar üzerinden bir hegemoni yürütmenin bir anlamı yoktur. 
Söz konusu yapay zekâ da sonuç olarak bu kuralın dışında değildir.

Mustafa AYDIN

Bilişsel Dünyamızın Dönüşümü ve 
Yapay Zekâ Sorunu
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Bilişsel Dünyamızın Dönüşümü

İnsanlık bilişsel alanda belli aşamalar geçir-
miş, bildiğimiz kadarıyla uzun zaman idealize bir 
dünyada yaşamıştır. İdealize bakış, olup bitenlere 
daha hikmetli bir bakıştı. Mesela resim ve heykel, 
bir inanç ve düşünceyi anlatmak için kullanılı-
yordu. Mesela bir çıplak insan resmi veya heykeli 
söz konusu değildi. Sözgelimi ikiyüzlülüğü tasvir 
etmek için önde ve arkada iki yüzü olan bir baş 
(janus) resmediliyordu. Antik Yunan düşünce-
siyle birlikte realize bir dönem başladı. Sokaktan 
alınmış ve oraya dikilmişçesine heykeller yapıldı, 
hem de elbiseleri çıkarılmış 
olarak. Bizzat mantığın ken-
disi başta olmak üzere her 
şey formelleştirildi. 17. yüz-
yılda Descartes ile birlikte bu 
realize oluş, evreni dişli çark-
lardan kurulu ve birbirini itip 
çekme ile işleyen mekanizm-
le daha bir somut hâle geldi. 

Bilişsel dünyamızdaki 
önemli bir aşama 19. yüzyı-
lın ikinci yarısında (1860 yı-
lında) elektriğin makinalarda 
kullanımıyla gerçekleşti. Bir 
taraftan maden ocaklarını 
basan sular otopomplarla dı-
şarıya atılırken, diğer taraf-
tan loş ocaklar gündüz gibi 
aydınlatıldı. Kaba mekanizm 
dönemi bitti, heyecan verici 
teknolojik bir dönem başladı. 
Artık idealize dönemlerinde 
olduğu gibi her şey birbirin-
den bağımsız ayrı ayrı icat 
edilmiyor birbirine bağlı olarak yumak söküğü 
gibi gidiyordu: Elektriğe ve tabi birbirine bağlı 
olarak telefon, radyo, televizyon, internet birbi-
rini izledi. Kaba teknoloji elektroniğe ulaştı. Bu-
nun içinde bambaşka faaliyet alanları ortaya çıktı. 
Bunlar şüphesiz hayatı konfortabl hâle getirdi. Ne 
var ki bir kısmı telafisi mümkün olmayan sorun 
alanları doğurdu. En önemlisi de insanın özlük 
alanının tahribi oldu. 

Genelde toplumların, sanayiden elektroniğe, 
elektronikten dijitale ve nihayet bilgi toplumuna 

beklediğimi ifade etmek isterim.

doğru evirilmekte oldukları yaygın bir kanaat 
hâline geldi. Bütün bunların sonunda farklı tür-
den bir bilgi toplumuna ulaşılacağı müjdelen-
mektedir. Ne var ki daha önce genel teknoloji 
konusunda olduğu gibi bu sonuncular da değer-
lendirme dışında kalmaktadırlar. Şimdilerde in-
sanlar farklı türden yeni bir bilgi toplumuna 
ulaşmanın heyecanını yaşamaktadırlar. Ama bu 
yeni türden bilginin nasıl bir şey olduğunu kim-
se sorgulamamaktadır. Çeyrek yüzyıl önce sahayı 
dolduran bilgi toplumu yeterince sorgulanama-
dan tarihe karışmıştı. Tekrar güncellenmektedir. 
Unutulmamalıdır ki retorikte kullanılan ve yapay 

zekâlarla üretilecek olan bu 
bilginin bizim bildiğimiz tür-
den bir bilgi olmayacağında 
şüphe yoktur. İşin kötüsü bu 
tür söylemleri eleştirme şan-
sını da büyük çapta yitirmiş 
bulunuyoruz. Özel olarak 
yargılanması gereken bu söy-
lemler karşısında her hâliyle 
edilgin hâldeyiz. 

Dün, teknolojinin, yerini 
tayin edememiş, dolayısıyla 
kendimizi bir türlü konum-
landıramamıştık. Bu gelişim 
sürecine bağlı olarak bugün 
de elektronik dünyanın ve 
mesela dijitalleşmenin ve bir 
yapay zekânın yerini belirle-
yemiyoruz. Dolayısıyla me-
sela “yaşatmamız gerektiği” 
söylenegelen değerlerin ne 
olduğu ve nasıl yaşatılabile-
ceği konusunda bir kanaate 

sahip değiliz. Belki bu konuda pek çok Batı dışı 
toplum gibi doyum noktasına ulaşılması müm-
kün görünmeyen bir teknoloji açlığımızın bunda 
rolü olduğu söylenebilir. 

Özellikle İslâm ülkelerinde teknolojik yoğun-
luk, değer ötesi bir dünyaya açılmada önü açan, 
geride kalanlarla bağlantı kurmayı zorlaştıracak 
şekilde arkayı toplayan bir işlevi yerine getirmek-
tedir ve bütün bunlar bir büyüsellek içinde olup 
bitmektedir. Gerçi bu söylediğimiz yargı Doğu 
toplumlarının hemen hepsi için geçerlidir. Tek-
nolojiyi bir tapınma nesnesi hâline getiren ve ya-
nıp yıkılan dünyada bir sözü bulunmaya o kadim 

Vahyi bir mesaja insanlık 
dünkünden çok daha 

muhtaçtır. İnsani 
değerleriyle yeniden 

inşası bu mesaja bağlıdır. 
Kur’ân’ın ifadesiyle “halis 
din”, hayat pratiklerinden 
üretilmiş araç-değerlere 

karşılık yüksek-değerlerin 
yegâne kaynağıdır. 

Dünyayı sırf kendi araç-
değerleriyle götürmek 

isteyen küresel paganizmin 
İslâm düşmanlığının sebebi 

de budur. Tevhidi din bir 
güç birikimi değildir, ama 
güç birikimlerini çözecek 

yegâne etkendir.
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kültürlerin sahipleri (mesela Japonya) köşeli kar-
puz, tüysüz tavuk üretmek gibi harikalar (!) ya-
ratmaktadırlar. Bu tavuğa verilen acı onları hiç de 
düşündürmemektedir.

Teknolojiden doğan insani sorunların tekno-
loji ile giderilebileceğini sandığımız gibi onun 
dışındaki bir dünya ile ilgilenmenin teknolojiye 
veda etmek gibi anlaşılıp bundan korkulmaktadır. 
Hâlbuki teknolojiyi abartmadan onun dışında bir 
gelişim çizgisi oluşturmak zorundayız. Kanaatim-
ce bu, insanlığın en önemli sorunudur. Yalnızca 
teknoloji akıntısına kapılan Hindistan Budizm’e, 
Çin Konfüçyanizm’e veda etmiştir. Üzeri öylesine 
örtülmüştür ki büyük ihtimalle sorun akla bile 
gelmeyecektir. Yani o çizgiyi bir daha yakalama 
şansı gözükmemektedir. Çünkü geleneksel zihin 
boşaltılmış, bambaşka bir içerik kazandırılmıştır. 

Genel Olarak Zihin

Zihin, genel olarak insan süjesinin bütünü an-
lamında kullanılmaktadır. Her ne kadar tam ola-
rak karşılamasa da güncel dildeki bilinç olarak da 
adlandırılmaktadır. Buna göre zihin; düşünce, al-
gılama, hafıza, duygu gibi unsurların ortak adıdır. 
Bunun bilin altı ve üstü vardır. Zihnin içeriklerin-
den birisi düşünme aktıdır ve somuttan soyuta 
zekâ, akıl, sezi ve hayal ögelerini içine alır. Genel 
olarak ve kısaca belirtmek gerekirse zekâ, insanın 
pratik çözümleme; Akıl, bir sorunu kavramlarla 
açıklama ve özellikle anlama yeteneğidir. Sezi, 
hiçbir şarta bağlı olmadan ortaya çıkan düşünme; 
hayal ise hiçbir kavrama başvurmadan elde edilen 
düşünme, şekilleridir. 

Türkçede kullandığımız akıl, Arapça kökenli 
bir mastardır, yani bir eylemi bildirmekle birlikte, 
orada duran bir nesnenin adı değildir. Bir şeyi bir 
yerlere (akl denen kazığa) bağlayarak sınırlandır-
mak anlamına gelmektedir. Bir konudaki değişik 
alternatifler arasından, fiziksel ve sırf yararlı olanı 
değil, (mümkün olduğunca) en doğru olanı tercih 
etme yeteneğidir. Kur’ân’da 49 yerde geçen akl 
kavramının en önemli niteliğinin “basiret” (hik-
meti görüş, ufuklu bakış) olduğu söylenebilir. Bu 
hâliyle akıl, göz, kulak ve dilin fiziksel işlevlerin-
den farklı bir işlevi ile yerine getirir. Yoksa insan 
bu organlara sahip olduğu hâlde, Kur’ân’ın ifade-
siyle insan, “sağır, dilsiz ve kör olur.” bu bir akle-
dememe hâlidir. 

Kur’ân, kavramı, akletmek şeklinde bir eylem 

süreci olarak alır. Akletme bir konuyu bütünlük 

içinde, ekleme-çıkarma, kıyaslama gibi zihinsel 

tekniklere başvurarak, anlama ve bir hükme bağ-

lama işidir. Buna göre süreç, mevcut şartlara ve 

malzemeye göre işler. Ancak süreçte daha önemli 

olan, süreci yönlendiren ilkelerdir. Bu yönlendiri-

ciler içkin ve aşkın olmak üzere iki türlüdür. Aş-

kın (müteal) yönlendirici vahiydir ve asıl akletme 

işi vahye göre çalışmasıdır. Vahiysiz düşünme tam 

bir akletme olmadığı gibi yalnızca vahiy hakkın-

da malumat sahibi olmak da bir akletme değil-

dir. Çünkü bu, işlenmemiş bir bilgi olarak kalır. 

Kur’ân’ın Müslümandan istediği tefekkür, tezek-

kür, vb. böylesi zihni bir ameldir. 

İçkin işleyen süreçle akletme gerçekleşmez. 

Ortaya çıkan zihni eylemin adı da akletme değil, 

aklileştirmedir. Bir ratio üretme işidir. Aklileş-

tirme, zihin sürecinin zekalaştırılıp akledemez 

hâle getirilmesidir. Weber’in Batı üretmesi olarak 

övündüğü rasyonalizm de budur. Rasyonalizas-

yon, insani bir gelişme değil, onun geri götürül-

mesi zoolojikleştirilmesidir. Çünkü salt zekâ ne 

kadar geliştirilmiş olursa olsun sonuç olarak in-

sana ait bir içgüdüdür. Bununla birlikte insanda 

akıl ve zekâ arasında önemli bağlar vardır. Zekâ, 

aklın temelini oluşturduğu gibi, akıl da zekânın 

kayıtlara bağlanan ve bu hâliyle de bir gelişmiş 

şeklidir. Burada sorun, aklı köreltip her şeyi zeka-

ya indirgemek, veya zekayı daha bir araçsal hâle 

getirmektir. Mesela Kant’ın büyük bir övünçle 

bahsettiği özgürleştirilmiş akıl, zoolojik noktada 

geliştirilmiş, dolayısıyla geri götürülmüş bir akıl 

biçimidir. 

Genelde üzerinde durduğumuz bilişsel dünya 

(zihin) her canlıda içgüdü temeli üzerinde yüksel-

mektedir. Onun için asıl konumuz olan zekânın 

dönüşümüdür. İçgüdüden zekâya, zekâdan akla 

yükselmek veya tersine, akletme’den rasyonalite-

ye, rasyonaliteyle birlikte yeniden zekâya ve hatta 

bu işin yapayına kadar uzanan bir süreç söz ko-

nusudur. İşin gerçeği özellikle Batı dünyasında 

uzun bir süredir zekâ sivriltile gelmiştir ki yapay 

zekâ olgusu bunun bir sonucudur. Arka planda 

da insanın kendine yeterli bağımsız bir varlık ola-

rak inşasına göndermeler taşır. Büyük gürültülerle 

ortaya çıkan “canlı kopyalama”, “gen teknolojisi”, 

“nano teknoloji”, “dijitalleşme”, “yapay zekâ”, vb. 
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bunların hepsi bir yaratıcı icat değil, Allah tarafın-

dan konulmuş yasaların keşfidirler. Şüphesiz bu 

keşifler önemsiz değildirler ama bir yaratıcı eda-

sına girmenin ve bunlar üzerinden bir hegemoni 

yürütmenin bir anlamı yoktur. Söz konusu yapay 

zekâ da sonuç olarak bu kuralın dışında değildir.

Genel Olarak Zekâ

Genel olarak zekâ zoolojik (hayvani) bir ol-

gudur. Allah’ın bütün canlılara, hayatını sürdüre-

bilmek için bahşettiği, içgüdünün bir uzantısıdır. 

Sahibinin sınırsız bir etkinlik ve çıkar talebiyle 

işler. Onun içindir ki akletme ile sınırlandırılma-

yan zekâ çevresi için zararlı olabilir. Peygamber-

lerin tebliğ ettiği din, tekrarlaya geldikleri ahlak, 

zekâdaki bu boşluğu doldurmak, aşırılıklarını gi-

derebilmek içindir. 

Ne var ki bu konu öteden beri yanlış anlaşıla 

gelmiştir. Mesela İslâm düşünürlerinin tarih bo-

yunca süregelen “akıl mı, nakil (vahiy) mi” tar-

tışması bu yanlış anlamalardan kaynaklanmakta, 

vahiy ve aklın işlevlerini birbirinden ayıramamak-

tan kaynaklanmaktadır. Öyle ki İslâm filozofları 

genel olarak üstün bir yetenek olduğunda şüphe 

bulunmaya aklı yegâne ilahi misyon olarak gör-

müşlerdir. Buna göre Allah, akl-ı ula, yani en üst 

veya üstün akıldır, kabaca ifade etmek gerekirse 

bir akıl yumağıdır. Hâlbuki zekâ/akıl insana bah-

şedilmiş araçsal bir olgu, bir yetenektir. Allah ne 

bir şeylerin aracıdır ve ne de herhangi bir şey için 

araca ihtiyacı vardır. Görmek için göze, işitmek 

için kulağa, konuşmak için bir dil aracına ihtiyacı 

olmadığı gibi bilmek için de bir zekâ/akıl aracına 

ihtiyacı yoktur. O araçsızca her şeyi bir, eğer araç-

la bilseydi, mutlaka eksik bir bilgiye sahip olacak-

tı ki Allah böylesi bir eksiklikten uzaktır.

Zekâ nesnel dünyayı bir algılama aracıdır. Akıl 

yürütme, yargılama, sonuç çıkarma yeni durum-

lara uyma ve özellikle çıkarını bilme gibi bilişsel 

yetenekleri ifade eder. Zekâ doğuştan gelen ama 

çevre şartlarıyla gelişen bir yetenektir. Bu bağlam-

da mesela günümüz çocukları, teknik ve benzeri 

şartların etkisiyle fevkalade bir zekâ gelişimine 

sahiptirler. Zekâ bir içgüdü türüdür, insanın asıl 

özlük alanının bir öğesi değildir. Zekânın ahlaka 

bir katkısı yoktur. Hayvanların ahlak karşısındaki 

kayıtsızlığı sırf zekâ ile idare etmelerinden kay-

naklanır. Rasyonellik aklın değil, zekânın bir şek-

lidir, hem de en sivri türünden. 

Aliya İzzetbegoviç’in de isabetle belirttiği gibi 

işlevsel olarak akla çok benzemesine rağmen zekâ, 

akıl değil, çok farklı bir şeydir. Zekâ yalnızca in-

sana has bir donanım da değildir. Hayvanlar da az 

veya çok zekidirler. Bu, canlının varlığını sürdür-

mesi için çıkarını, yararını gözetmesini sağlayan, 

çevresini tanıyıp kurgulayan, verimlendiren bir 

yetenektir. Hayvanlar için bu genel olarak içgü-

dü olarak nitelendirilmektedir. Tabii ki insanın 

zekâsı daha bütünlüklü ve daha gelişmiş bir içgü-

düdür. Ama hayvanlar da bu özellikleriyle insanı 

hayrete düşüren harika yetenekler, zekâ pırıltıları 

sergilemektedirler. 

Zekânın akıldan en önemli farklarından biri-

si ahlaka karşı kayıtsız oluşudur. Zekâ herhangi 

bir konuda en yarayışlıyı bulur ve gerekçelendi-

rir, en ahlaki olanı değil. Bunun için en yetenekli 

hayvanlar bile ahlaklı değildirler. Çocuklar büyük 

çapta henüz zoolojik özellikleriyle yaşadıkların-

dan dolayı ahlaki bir tavır koyma peşinde değil, 

zekâ gösterisindedirler. Aklın özgürleştirilme-

si iddiasıyla yola çıkan ve aşkın bağları koparan 

modern kültür, insanı zekâsıyla hareket eden 

zoolojik bir varlık hâline getirmiştir. Bir başka 

deyişle özgürleştirilen akıl, akıl olmaktan çıkmış 

basit bir zekâya dönüşmüştür. Buna göre mesela 

fedakârlık bir akılsızlık daha doğru bir ifadeyle bir 

zekâsızlık, kafanın çalışmaması hâlidir. Şüphesiz 

aklın akletme suretiyle yerinde kullanılamaması 

bir sorundur, ama sırf zekâya dökülmesi tabir ca-

izse iki kere sorundur. 

Demek ki akılcı (dünyevi, rasyonel veya akli-

leştirici) akıl, fazlaca geliş(tiril)miş bir zekâdır. İn-

san ve toplum lehine kurgularla uğraşır, hikmeti 
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bir özellik taşımaz. Onun için özellikle Dekart’tan 
bu tarafa rasyonalizm hükmi dünyamızın değil, 
fiziksel dünyanın yasalarını ihtiva eder. Kâinat 
kitabının matematikle kurulduğu görüşü bu yar-
gımızın en önemli argümanıdır. Fiziksel dünya-
nın algılanması noktasında bu görüş yanlış de-
ğildir. Yanlış olan, tüm insani bilgilerin tek yanlı 
bir bilgiye indirgenmesidir. Kur’ân’da “Onlar bu 
dünya hayatının sadece dış yüzünü bilirler, ebedi 
olan ahiret ile ilgili bir bilgileri yoktur.” (Rûm/7) 
buyrulur. Rasyonalizm, aşkın bir hakikat fikrine 
yabancıdır. Çünkü akledici akıl olmaktan çıkarıl-
mıştır. Eğer rasyonalite ile bir aşkın hakikatin keş-
fine ulaşılmışsa bu, o konuda rasyonalizmin aşıl-
dığı, akledici akla başvurulduğu anlamına gelir. 
Ne var ki özgürleştirilmesi adına asıl referansla-
rını kaybeden akıl, ayaklarını basacağı bir yerden 
mahrum kalmış, dengesini kaybetmiştir. 

Yapay Zekâ ve Dijital Gelişme

Yukarıda da söz konusu edildiğine göre zekâ 
fizyolojik bir olgudur, canlılık yapısına bağlı ola-
rak gelen ve gelişen önemli bir yetenektir. O ol-
madan canlı, varlığını sürdüremez. Burada insan 
için sorun bu araçsal yapıyı kontrol altına alarak 
amaç sallaştırabilmektir. Hayatın daha bir kon-
forlu hâle getirilebilmesi için devreye giren ya-
pay zekâ teknolojik bir oluşumdur. Muhtemelen 
doğal zekânın temel özelliklerini taşıdığı için de 
herhangi bir bilgisayar programı adının ötesinde 
zekâ ile nitelendirilmiş olmalıdır. Şüphesiz böyle-
si bir işlem bireysel zekânın atlamalarının önüne 
geçebilir. Verilen ögeler çerçevesinde kurgularda 
da bulunabilir. Ama bu onun, zihni teklemeler 
yapabilen insandan daha ileri olduğu anlamına 
gelmez. Sonuç olarak bu, kullanıcıya bağlı olarak 
işleyen bir mekanizmadır. 

Ne var ki arkasındaki büyüsellik metaforu 
diğer gelişmelerde olduğu gibi, yapay zekâyı ve 
dijitalleşmeyi olması gerektiğinden çok farklı bir 
yere yerleştirmektedir. Hatırlanacağı üzere kop-
yalama gerçekleştirildiğinde “Bilimin insan yara-
tabileceği” ileri sürülmüş, nano teknoloji keşfe-
dildiğinde “Tanrının yarattığı doğanın kodlarının 
değiştirilebileceği” iddia edilmiş, vb. gizil bir Tanrı 
karşıtlığı, söyleme hâkim olagelmişti. Şimdi de in-
sanlık tarihi boyunca tüm tekniklerin bir gereği 
olan, zaman ve malzeme tasarrufu, kullanımda 

ve ulaştırmada kolaylık, vb. gibi şartları şüphesiz 
daha ileri düzeyde gerçekleştiren bilgileri kodlayıp 
istendiğinde ulaşılabilir hâle getiren dijitalleşmeyi 
kullanamazsak kaybedeceğimiz ileri sürülmekte-
dir. Yapay zekâ, baş edilemezlik imajıyla pek çok 
kişiye sevinçten çok korku vermektedir. 

Dijital sözcüğünün Batı dillerindeki parmak 
demek olan “digit”ten geldiği kabul edilmekte-
dir. Batı medeniyetinin önemli ayaklarından olan 
Roma kültüründe matematik işlemlerini yapma-
ya uygun olmayan rakamların çıkardığı sorunlar, 
parmakların devreye girmesiyle çözülmeye çalışı-
lıyordu. Dijitalin de bu parmak hesabından gel-
diği ileri sürülmektedir. Esasen güncel dijital de 
bilgisayar kontrolündeki bir robotun insana ben-
zer şekilde (değer yüklü insan eylemleri dışında) 
çeşitli faaliyetleri yerine getirme özelliğidir. İlan 
edilen hedef, gelecekte kendisi kurgulayabilen bir 
zekâ hâline sokabilmektir. Amaç da evreni kav-
rama ve bir zekâ pratikliğiyle sadece kendisinin 
çıkarlarını değil, diğer kişi ve grupların çıkarlarını 
kontrol edebilmedir. Tabii ki salt zekâ gibi bu yeni 
zekâ (?) da insanın özlük alanıyla ilgili amaçsal 
değil, fiziksel kültürel yönden varoluş sorunlarına 
katkıda bulunan araçsal bir olgudur. 

Dijital, teknik olarak her türlü veriyi 1 ve 0 
arası değerlerle sayısala dönüştürme işlemi, ara 
basamakları atlayarak sonuç almayı sağlama sis-
temidir. Mesela bir tuşla filme veya görüntüye 
ulaşılabilmektedir. Söz konusu ettiğimiz genel 
mantık, teknolojiyle geliştirilmiş, elektronikle çok 
ileri boyutlara ulaştırılmıştır. Pek çok alanda kul-
lanılmaktadır: Dijital eğitim, dijital pazarlama, vb. 
gibi. Tabi bütün teknik veriler gibi herkes bunları 
kullanmak durumundadır. İcat eden bunu sat-
mak, diğerleri insanlar bunu almak, kullanmak 
ve geliştirmek zorundadırlar. Bu bilişsel alış-veriş 
ilkesi sırf teknolojinin değil, tüm insanlık tarihi-
nin bir kültür ilkesidir. Tüm kadim kültürlerde de 
tecrübeler bir biçimde paylaşılırdı.

Dijital dönüşüm, hemen bütün teknik veriler 
gibi bizatihi toplumsal değerlerin karşısında mev-
zilenmiş değildir, ama bunlara karşı fevkalade ka-
yıtsızdır. Oluşturduğu şeyleri onları harcayarak da 
yapabilir. Arkasındaki hegemoniye varan söylem 
daha sorunludur. İşin uzmanları olumsuz geliş-
melere dikkat çekmekte ve bazı önerilerde bulun-
maktadırlar. Ne var ki önerileri sorunu çözümle-
yici değildirler. Mesela çözümün yine teknoloji ile 
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olacağını ve bu konuda önde gitmemiz gerektiğini 

tavsiye etmeleri sağlıklı bir öneri değildir. Başlan-

gıçlarda teknolojik gelişmelerden doğan sorunlar 

tartışılırken de sözünü ede geldiğimiz hegemoni 

söz konusu idi. Bir tarafta gerçekçi olmayan kar-

şı öneriler ileri sürülürken diğer taraftan “boşuna 

uğraşmayın, bizimle sizin aranızdaki açıklık asla 

kapanmayacak” deniyordu. Ama bu tez fiyaskoyla 

bitti; Hindistan gibi dünyanın geri kalmış ülkeleri 

bilgisayar üretim yuvası hâline geldi. Batı teknolo-

jik kirliliği böylece üzerinden atmanın bir yolunu 

da bulmuş oldu. Yine aynı şekilde teorik bir bü-

tünlüğü olmayan moderniteyi, Batı dışı toplumla-

rın aydınları birlikli bütünlüklü bir kültür olarak 

sistematize ettiler. Kültürün sahipleri modernite-

nin çöküşü üzerine kahır dolu postmodern eleş-

tiriler sergilerken bu aydınlar onun yıkılmazlığını 

vurgulaya geldiler. 

Konu ile ilgili önemli tartışma konularından 

birisi bu gelişmede değerleri nereye koyacağımız, 

nasıl uzlaştırabileceğimizdir. Böyle bir duyarlı-

lık hep var ola gelmiş, ama gerekli ve yeterli bir 

çözüm üretilememiştir. Türkiye’deki çoğu din-

dar aydınımızın konumu da budur. Yani kısmen 

de olsa duyarlı, ama çözümsüz bir konumda 

bulunmaktadırlar. 

Teknolojik Gelişmeler ve Değer Dünyası

Yarım yüzyılı aşkın bir zaman önce, geçen 

yüzyılın önemli düşünürlerinden birisi olan sos-

yolog ve belki daha fazlasıyla filozof Raymond 

Aron, 1960’lı yılların ortalarında yazdığı eserle-

rinde tam da bu konuyu tartışıyordu. Aron’a göre 

beşeri oluşumların çoğu başta insan olmak üzere 

bir şeylerin bir şeylerle ilişkisinden doğmaktadır. 

İnsan ve tabiat temel ögelerini göz önünde bu-

lundurduğumuzda iki temel ilişki biçimi vardır: 

İnsanın tabiatla, insanın insanla ilişkisi. İnsanın 

tabiatla ilişkisinden teknik; insanın insanla ilişki-

sinden ise ideoloji doğmuştur. İnsanla birlikte var 

olan teknik, insanın tabiattaki tüm nesnelerden 

daha iyi yararlanabilme mekanizmasıdır. Eliyle 

kaldıramadığı taşı küsküyle yerinden oynatıp at-

ması örneğinde olduğu gibi. Mekanik, teknolojik, 

elektronik ve bunların tüm uzantıları bu olgunun 

gelişmiş görünümleridir. 
İnsanın diğer insan(lar) ile ilişkisinden ide-

olojiler (dinler ve değerler) doğmuştur. Her ne 

kadar öncelikli olan teknik gibi gözüküyorsa da 
insan göz önünde bulundurulduğunda, mantı-
ken önemli olan ikincisi yani ideolojidir. Çünkü 
burası insanın var oluşuyla ilgili bir özlük alanı 
işidir. Asıl sorun tam da burada ortaya çıkmakta-
dır: Gerçekten teknik ve ideolojiden hangisi öne 
çıkacak, kontrol hangisine verilecektir? Tekniğe 
verdiğinizde yalnızca insani değerler değil, bizzat 
insanın kendisi de edilgin hâle gelecek, bir başka 
deyişle insan bu teknik için var olacaktır. Uzun 
zaman insanların çoğu tekniğin, insanın emrinde 
olduğunu düşüne geldiler. Buna göre yapıp eden, 
onu kullanan insandı, yani teknik edilgendi. Yay-
gın bir örnekle atomu diğer insanları öldürmek 
veya yaşatmak için kullanan insandı. 

Ama Aron’a göre sonuç hiç de böyle olma-
dı, teknik, ideolojinin üzerinde etkin ve egemen 
oldu. Birileri bıçağı ameliyatta değil, cinayette 
kullana geldi. Düşünür, sorunun asıl sebebi ve ne 
yapılması gerektiği üzerinde durmuyor ama so-
nuç üzerinde net şeyler söylüyor: Sovyetler Birliği, 
eğer ideolojiyi (burada Marksizm’i) teknolojinin 
üzerinde etkin kılacak bir yol bulamazsa sanayie 
yani teknolojiye mahkûm olacak ve dolayısıyla 
en yakın bir zamanda çökecek, müstakil devlet-
ler hâlinde sanayi toplumları kervanına katılacak. 
Tabi bir tespit olarak bütün bu söylenenler çıktı, 
ama asıl soru cevapsız kaldı. 

Kimsenin teknolojiyi reddedecek hâli olmadı-
ğı gibi böyle bir çözüm de yoktur. Ama eleştirile-
rini de esirgediler. Müthiş bir yandaşlıkla hemen 
her düşünür teknolojiye omuz verip bir biçimde 
önünü açmaya çalışa geldiler. Yüksek değerler 
dünyasının egemenliğine kafa yormadılar, esasen 
kafasında cevaplandırılması gerekli böylesi bir 
sorusu da olmadı. Ne var ki teknoloji gibi araç-
değer alanının yüksek-değerler tarafından yönlen-
dirilmediği bir dünyanın büyük bir kaos yaşaya-
cağında şüphe yoktur. Zaten dünyanın şu andaki 
kabaca görünümü de bunu göstermektedir. 

Burada şu kadarını ifade etmeliyiz ki bir araç-
değer dünyası olan teknolojiden hareketle ancak 
kendi bağlamında teknoloji sorunları çözülebilir, 
insani sorunlar değil. Yüksek değer çıkışlı girişim-
lere ihtiyaç vardır. Tabi bunun için de her şeyden 
önce değer dünyasının iyi bilinmesi gerekir. Bu 
çerçevede teknolojinin değer üretici, hatta koru-
yucu ve pekiştirici bir yönünün olmadığını bir 

kere daha vurgulamış olalım. 
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Sorun İçin Öngörüler

Pek de farkında olmadığımız büyüsel bir dün-
yada yaşıyoruz. Yukarıda söz konusu ettiğimiz 
elektriğin sanayide uygulanmasıyla başlayan1860 
sonrasındaki baş döndürücü gelişme karşısında 
Batı büyük bir heyecanla dünyanın üzerine aba-
nıyordu. Çok heyecanlı idi, çünkü bitmeyeceğine 
inandığı, önüne geçilemeyecek, kristalize olmuş 
yeni bir sömürgecilik dönemi başlıyordu. Batı dışı 
toplumların gizemli dünyası yıkılıyordu. Bilim 
adamlığından daha fazlasıyla bir ideolog olan M. 
Weber’e göre geleneksel olarak nitelediği Batı dışı 
toplumların büyüselliği önüne geçilemez şekil-
de bozuluyordu. Bunun dayanağı akılcı yasal bir 
yöntem, Protestanlığın ürettiği bir tutum ahlakı ve 
bunun somut bir yapılanması olan teknoloji idi. 
Onu izleyen pek çok kuramcıya göre diğer top-
lumlar teknolojide ona asla yetişemeyeceklerdi. 
O kullanıp eskittikten 
sonra onlara satacak, 
bu irrasyonel insan 
zümresi de bunları mal 
bulmuş mağribi gibi 
kapışacaklardı. 

Aslında tekniğin 
kendisi bir büyüsellik-
ti. Esasen çoğu düşü-
nürlere göre teknik bü-
yünün bir uzantısıdır, 
daha somut ve daha 
sistematik hâle getirilmiş şeklidir. İnsanoğlunun 
hayatında büyü tüm soyut görünümüne rağmen 
doğal olan üzerinde tez elden kısa yoldan bir et-
kinlik gösterme işidir, söylemeye bile gerek yok-
tur ki bu işlev aynı zamanda tekniğin işlevidir. 
Tabi bizim burada anlatmak istediğimiz şey tek-
niğin gereksizliği değil (ki gereğinde şüphe yok), 
gizemliliğidir. İnsanın özlük alanı açısından açık 
şeyler söyleme zorluğudur. 

Elindeki elmayı gözünüzün önünde, sırf ba-
kışlarıyla ikiye bölen ve sonra da bütünleştiren 
bir sihirbaz için ne diyebilirsiniz. Sihrin bağlamı 
için sağlıklı bir bilginin dışında elmanın nasıl bö-
lündüğü ve nasıl bütünleştiği tartışmasına girdi-
ğiniz zaman konuyu zaten peşinen kaybetmişsi-
niz demektir. Çünkü oradaki herkesin gördüğü 
(veya öyle zannettiği) bir görüntüyü yok sayma-
nız mağlubiyetiniz demektir. Bilimin yaptığının 

önemli bir kısmının da böylesi bir şeydir. Din de 

dâhil her şey ondan referans alır, ama hiç kimse 

bilimin nereden referans aldığını sorgulamaz so-

nuç olarak belli ilkeler doğrultusunda bir kurgu 

olduğunu asla düşünmez. Yani kerameti kendin-

den menkuldür. Bir mesiyani değil de gerçek bir 

dine yöneltilen büyüsellik iddiası da bir cambaza 

bak hikâyesidir. Yani sizin anlayacağınız insanlık 

Weber’ in söylediğinin tam aksi bir büyüsel süreç 

yaşamaktadır. 

Bu gelişen dünya ile insani değerler arasındaki 

ilişkiye dair ortada çözümleyici görüşler bulun-

mamaktadır. Teknolojinin yanında değer nedir 

nasıl yaşar, iyi bilinmemektedir. Çoğu, gelişmiş-

lik düzeyi yüksek ülkeler olmak üzere milyarlar-

ca canlı robot var, önemli olan robot değil, insan 

üretebilmektir. Başkasının haklarına el koyma te-

cavüz etmeden üretip tüketebilmektir. Şüphesiz 

önümüzdeki olumsuz 

sonuçların sorumlusu 

teknolojik/elektronik 

programlar üreten uz-

manlar değildir. Çıkarı 

için ürettiği bir bü-

yüsellik içinde insani 

düşüncenin önünü 

kapatanlardır. 

Değer dünyasının 

inşası nesnel dünyadan 

elde edilmiş olan ve so-

nuç itibariyle bir araç değer birikimi demek olan 

teknik ve hatta bilimsel bilginin ötesinde vahyi 

bir bilgiye ihtiyaç gösterir. Vahyi dinler, sadece 

görünen putlar önünde tapınan sapkınları yola 

getirmek için gelmedi. Şüphesiz bunlar da bir 

sapmaydı ve müdahale edilmeliydi. Ama bundan 

daha büyük bir sapkınlık bir ilah edası içinde çı-

karları için toplumları kurgulamak istediğinde 

varlıklarına bile müdahale edebilmektir. Vahyi bir 

mesaja insanlık dünkünden çok daha muhtaçtır. 

İnsani değerleriyle yeniden inşası bu mesaja bağ-

lıdır. Kur’ân’ın ifadesiyle “halis din”, hayat pra-

tiklerinden üretilmiş araç-değerlere karşılık yük-

sek-değerlerin yegâne kaynağıdır. Dünyayı sırf 

kendi araç-değerleriyle götürmek isteyen küresel 

paganizmin İslâm düşmanlığının sebebi de budur. 

Tevhidi din bir güç birikimi değildir, ama güç biri-

kimlerini çözecek yegâne etkendir. 
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Ç ağlar boyu değişimler 
ve dönüşümler yaşa-

yan insanoğlu, her zaman 
kendini aşmaya çalışmış 
daha iyi ve daha rahat 
bir yaşamın özlemiyle 
hareket etmiştir. Yaşa-
dığımız çağ, insanların 
hayal gücünü bile zorla-
yacak dijital devrimlere 
sahne olmaktadır. Daha önce, yeni ortaya çıkan 
bir teknolojinin geniş bir etki uyandırması yıllar 
sürmekteydi. 1807 yılında bulunan içten yanmalı 
motorun otomobile dönüşmesi 101 yıl sonra Ford 
tarafından gerçekleştirilmişti. Günümüzde ise, cep 
telefonu, bilgisayar ve tablet uygulamalarının etki 
hızları en çok iki yıl içinde gerçekleşmektedir. 

Yeni Dünyanın Yeni Gerçekleri

İnsanın teknolojide analogdan dijitale, dijital-
den siber etkileşime çok hızla savrulduğu bir tarihi 
sürece şahitlik ediyoruz. Yazı ve matbaa devrim-
leri, nasıl toplumları her alanda dönüştürdüyse 
dijital devrim de toplumları dönüştürmektedir. Bi-
lişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler 
sonucunda insanlar, toplumları kökünden değiş-
tirecek 21. yüzyılın dijital teknolojilerine bağımlı 
hâle gelmiştir. Yapay zekâ, otonom sistemler, bü-
yük veri(big data), robotlar, nesnelerin interneti, 
blockchain, makine öğrenimi, artırılmış gerçeklik, 

3D yazıcılar, dijital para, 
5G’ye kadar her şey haya-
tımıza girmiş durumda. 
Dijital teknolojiler, akıllı 
sistemler ve dijital plat-
formlar günlük hayatımı-
za, iş hayatımıza o kadar 
girdi ki, insanoğlu adeta 
bir dijital kobaya dönüş-
mek üzere.

“Dijital dönüşüm” gibi bir dönemden geçiyo-
ruz. Dünya değişiyor ve postmodern çağ yeni baş-
lıyor. İletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde 
hayatımıza girmesiyle zaman ve mekân mefhumu 
değişiyor. Dünyanın her yerinden her çeşit ve kül-
türden insan birbiriyle anında iletişim kurabiliyor, 
yeni tür ilişkiler gündeme geliyor, modern hayatın 
en önemli unsuru olan mekân meselesi ayağımı-
zın altından kayıyor. İşyeri mefhumu değişmekte, 
başka bir ülkedeki işverenle çalışmak, telekonfe-
ransla toplantı yapmak, evde oturup süpermar-
ketlerden alışveriş yapmak mümkün olmaktadır. 
Bir zamanlar bilim kurgu romanlarında okuduğu-
muz, filmlerinde gördüğümüz şeyler bu gün bir 
bir gerçekleşmektedir.

Her geçen gün dijital ağlar hayatımıza dâhil 
olmaktadır. Bilgisayar ceplerimize girdi, internet 
parmaklarımızın ucunda. Artık bir tıkla bilgiye 
çok kolay ulaşılabilen bir çağda yaşıyoruz. Bil-
gi, ses ve görüntünün hızlı paylaşımı ve yayılışı 

Bilginin de bir jeopolitiği olduğunu, dijital teknolojilerin jeopolitik 
ve stratejik vizyona yön verebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. 
Bilgiyi kontrol etme yeteneği, rekabet hâlindeki devletlerin gücünü 
belirlemede hayati öneme sahip olacaktır. Dünyanın ve hayatın 
nereye evirileceğini veriyi kontrol edenler belirleyecektir. Savaşlar 
artık yalnızca karada, denizde ve havada değil, dijital dünyada 
da olacaktır. Konvansiyonel savaş teknolojisi şimdi yerini siber 
silahlara, siber savaşlara ve insansız savaş araçlarına bırakıyor.

Metin ALPASLAN

Yeni Bir Dijital Dünya Düzeni mi Olacak?
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sağlandığından, farklı mekânlardaki kişilerin or-
tak bir platformda bir araya gelmesi, çok uzaktaki 
kişilerin birbirleriyle rahat irtibat kurabilmesi, ki-
şilerin çok kısa sürede kendini geniş topluluklara 
tanıtabilmesi mümkün olmaktadır. Dış dünya ile 
dijital mecra üzerinden irtibat kurulduğundan bir-
çok şey sanal ortamda yapılabilecektir. 

Salgın süreci, dijital dönüşümü hızlandırdı, 
dünya için bir milat sayılan salgınla beraber cid-
di bir değişim ve dönüşüm yaşanmaya başlandı. 
Salgın yüzünden toplumun büyük bir kesiminin 
evde kalmaları nedeniyle, uzaktan çalışma, görün-
tülü görüşme uygulamaları, e-ticaret, çevrim içi 
alışveriş ve bulut çözümleri bu dönemde önemli 
uygulamalar hâline geldi. UNESCO verilerine göre 
150’den fazla ülke sanal eğitim başladı bile. Eğitim 
bundan sonra daha ziyade uzaktan eğitim şeklinde 
olacak. Müzeler, kütüphaneler, kültür kurumları 
her şeylerini sanal ortama aktarmaya başladılar. 
Bir diğer değişim de ibadetlerde yaşanmaya baş-
lanmıştır. İbadethaneler gitmek kısıtlandığı için, 
önümüzdeki süreçte vaazların ve ibadetlerin in-
ternet üzerinden dijital platformlardan yapılması 
planlandığı konuşulmaya başlanmıştır. Hıristiyan-
lıkta çevrim içi günah çıkarma sürecinin başlamış 
olduğu söylenmektedir. 

Dijital Dünyanın Sosyal ve Kültürel Hayata Etkileri/
Dijital Kuşatma

Teknolojik gelişmelerin hızına bağlı şekilde 
sosyal yapı da çok hızlı ve radikal bir biçimde de-
ğişip dönüşmektedir. Değişen dünyada en önem-
li sosyo-ekonomik varlığı hâline gelen bilginin/
verinin ve internet teknolojilerinin merkezde ol-
duğu yeni bir toplumsal düzen ile karşı karşıya-
yız. İnsan hayatını kuşatan dijital ağlar, din algısı, 
devlet, millet, siyaset, demokrasi, ekonomi, sağ-
lık, eğitim, haberleşme, üretim-tüketim ilişkileri 
gibi sosyal ve kültürel hayatı teşkil eden her şeyi 
değiştirmektedir. 

Parmakları her daim tuşlarda, gözlerini ekran-
dan ayırmadan karşısındaki ile ilgilenen, iPhone, 
Android, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram 
kucağında yetişen ve teknolojinin pençesinde kıv-
ranan robotik bir nesil yetişmektedir. Az okuyan 
ancak her konuda ahkâm kesen, dijital kitap ve 
gazete sayfalarında satırdan satıra zıplayıp fikir-
den fikire konan fakat bunlar arasında sistematik 
bir bağlantı kurmaktan aciz, rol modeli, idealleri, 

hedefleri ve şahsiyeti konusunda kafası karışık, 
bunalımlı bir nesil! Fikirden ziyade görselliğin 
daha baskın olduğu bir dönemden geçiyoruz. 
Daha çok görmeye dayalı sosyal ağlar, zihni sürek-
li meşgul ettiği için, hafıza kirliliği oluşturmakta, 
sözlü öğrenme becerisini zayıflatmakta, unutkan-
lığı artırmakta, konuşma ve dinleme becerisini 
bozmaktadır. 

Salgın bir hastalık gibi yayılan ve bağımlılık 
hâline dönüşen çoklu katılımlı çevrim içi oyunlar, 
saatler süren telefon görüşmeleri, sanal sohbet-
ler, kişinin kendisinden, ailesinden ve toplumdan 
uzaklaşmasına yol açmaktadır. Kişi, başkaları ta-
rafından görülmemenin rahatlığıyla, gerçek hayat-
taki tavırlarından daha serbest hareket ederken, 
gerçek kişiliği ile hayal ettiği kişilik arasında sanal 
bir dünyada gelgitler yaşamaktadır. Kendini be-
ğendirme egosu, kendini sürekli ilgi odağı hâlinde 
tutmaya çalması ve meşhur olma takıntısı ile ger-
çek dünyadaki kimliğiyle sanal dünyadaki kimliği 
arasında bocalamaya başlamakta, gerçek dünyaya 
yabancılaşmaktadır. 7/24 oynanan şiddet içerik-
li oyunlar insan tabiatını değiştirmekte, sevgi ve 
şefkati yok etmekte, derslerini, sorumluluklarını, 
günlük hayattaki ihtiyaçlarını dahi ihmal eden 
içine kapanık, psikolojisi bozuk insanlar ortaya 
çıkmaktadır. 

Aile içinde bir arada geçirilmesi gereken za-
manların bilgisayar karşısında geçirilmesi, aile 
bağlarını zayıflatmaktadır. Sosyal ağlarda ahlâkî 
açıdan uygunsuz durumların oluştuğu, kadın-er-
kek münasebetlerinde sınırların aşıldığı ve aşındı-
ğı da bilinen bir gerçektir. 

Kişinin ekranda kendini tanıtım becerisine 
göre arkadaşlıklar kuruluyor. Erkek bir kişi ken-
dini kadın veya tersi, yaşlı birisi kendini genç diye 
tanıtabiliyor. Kişinin jest ve mimiklerini görme-
den, ses tonu ve hissiyatının farkına varmadan sa-
dece harf ve resimlerle oluşan sanal arkadaşlıklar 
bir tuşla da bitirilebiliyor. Yoğun bilgi, haber, me-
saj ve görüntü bombardımanı nedeniyle insanlar 
duydukları haberlere karşı duyarsızlaşıyor. Çünkü 
tepki vermek için yeterli süre geçmeden başka bir 
şeyle karşılaşıyor.

Bilgiye sınırsız erişim ve kullanabilme beceri-
sine sahip toplumlarla, bu imkâna sınırlı erişimi 
veya hiç sahip olmayanlar arasında bir dengesizlik 
ve eşitsizlik söz konusudur. “Dijital fırsat eşitsiz-
liği” toplumlar arasında bölünme, ayrımlaşma ve 
parçalanmışlığı artırmaktadır. Çünkü dijital alanda 
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sözleri geçenler reel dünyada egemenliklerini daha 
da genişletme imkânı bulmaktadırlar. Gıda açlığı 
gibi bilgi açlığı da bireysel ve toplumsal anlamda 
eşitsizliklere neden olmaktadır. 

İnternet kültürüyle büyüyen nesilde ana dilini 
yanlış öğrenme ve dilin yozlaşması söz konusudur. 
Sürekli klavye karşısında yazışma yapan gençler, 
kitap okumak ve yüz yüze diyalog gibi klasik yön-
temlerden uzaklaştıkları için daha kısa, argo ve 
Türkçeden uzak bir dil kullanmaktadır. Daha hızlı 
yazabilmek için Türkçedeki ünlü harfleri kullan-
mıyorlar. “selam” yerine “slm” “merhaba” yerine 
“mrb” diye yazmaktadırlar. Mesajlaşmalarda ve 
sohbetlerinde kelime yerine hiçbir dilde olama-
yan simgeler kullanılmaktadır. Belli bir süre son-
ra klavye dili, konuşma diline de yansımakta, sığ 
konuşma ve yazışma dili lisanı ve sözlü anlatım 
kabiliyetini bozmaktadır.

Sanal âlemde özel yaşamın olmadığı, mahremi-
yet duvarlarının bir bir yıkıldığı bilinmelidir. Me-
sajlaşma ağlarını kullananların büyük çoğunluğu, 
kullanım şartlarını bilmeden kabul butonuna bas-
maktadır. Ardında milyarlarca dolar kazanan dev 
şirketlerin bulunduğu bu uygulamaların özenle 
tasarlandığı göz ardı edilmektedir. Akıllı telefonla-
rımızla duygularımızı, düşüncelerimizi tüm mah-
remiyetimizi “görünmez” merkezlere veri olarak 
gönderiyoruz. 

Sosyal medya hesapları, size ait özel bilgileri 
isteyerek hakkınızda küçük bir bilgi bankası oluş-
turur. Sildiğiniz hiçbir şey ise, aslında silinmemiş 
arka odalarda muhafaza edilmektedir. Çoğu kişi 
yaptığı işlemlerin altında işleyen güvenliğin, tek-
nolojik yapısını bilmediği için bu işlemlerin takip 
edilme ihtimalini düşünmez. Buralarda, kişiye ait 
tanıtıcı bilgiler, fotoğrafları, videoları, kişinin ilgi 
alanların, arkadaşları, toplumsal olaylarla ilgili yo-
rumları hepsi depolanıp görülebilir durumdadır. 
Bir küresel bilgi deposu niteliğindeki bu şirket-
ler, bu işten kâr elde etmek için milyarlarca dolar 
yatırım yapıyorlar. Bir Eskimo atasözü “Rüzgârsız 
havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni var-
dır.” Mahremiyetin metalaştırması ile bu fırıldak 
dönmektedir. 

Yeni Küresel Bir Güç-Dijital Dünya

Güç, çağlar boyunca sosyal, siyasal ve kültürel 
hayatı dönüştüren, toplumu belli bir biçimde dav-
ranmaya zorlayan bir unsurdur. Günümüzde güç 

kavramı yeni bir değişime uğruyor. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin tahminlerin ötesinde bir hızla de-
ğiştiği bir dünyada, veri toplamanın, işlemenin ve 
dağıtımın dijitalleşmesi ile elde edilen bilgi üstün-
lüğü artık askeri ve ekonomik güçle beraber dijital 
ağları da bir güç unsuru hâline getirmiştir. Bilgiyi 
elinde tutanlar dünyanın gidişatına da yön verme 
gücüne sahip olmaktadırlar.

Uluslararası ilişkileri dünyadaki güç dengesi 
belirliyor. Dünyada dengeleri değiştirecek potan-
siyelde bir güç niteliğindeki teknoloji artık bir 
ülkenin dünya üzerindeki konumunu, diğer ül-
kelerle ilişkisini ve dünyadaki yerini kökten etki-
liyor. Teknolojiyi üretenler ve iyi kullananlar, bu 
yeni dönemin güçleri olacak. Birçok ülke kendi 
politikalarını başka toplumlara duyurmak ve be-
nimsetmek için, dışişleri bakanlıkları bünyesin-
de “dijital diplomasi” ya da “teknoloji-diplomasi” 
adlı birimler oluşturuyor, stratejiler geliştiriyorlar. 
Amerikan diplomasisi sanal âlemin devleri Goog-
le, Facebook, Tweeter ve Sillikon Vadisi ile yakın 
işbirliği içinde çalışıyor.

Günümüz dünyasında siber operasyonlar, psi-
kolojik harekâtın ve ekonomik hedefler üzerinde 
etki uyandırmanın bir vasıtası hâline gelmiştir. Bu 
nedenle, “siber güvenlik”, ülkelerin baş etmekte 
en çok zorlandığı bir alan olacaktır. Şu an inter-
net, bilgiye ulaşmadaki hızıyla dünyanın en etkili 
silahı ve denetiminin tam anlamıyla imkânsızlığı 
nedeniyle bilinçsiz toplumlar ve yerleşik kültürle-
re karşı en büyük tehdittir. El-kol hareketlerinizi, 
nabız atışlarınızı, vücut ısınızı, dudak, göz, yanak 
hareketlerinizden sizin ruh hâlinizi anlayan, beyin 
dalgalarını okuyarak düşüncelerinizi algılayan ve 
ona göre cevap hazırlayan bir sistem geliyor.1 

Dijital teknoloji, yaşadığımız çağı ve geleceği-
mizi, irade ve kontrolümüz ötesinde bir hızla de-
ğiştirirken; yeni kaygı, korku ve stres kaynakları 
karşımıza çıkmaktadır. Telefonunuzda, bilgisaya-
rınızda alarmı saat kaça kurduğunuz, günlük kaç 
adım attığınız, hangi toplu taşıma araçlarını kul-
landığınız, ne tür ödeme yaptığınız bilinmektedir. 
Attığınız mesajlar, evdeki konuşmalarınız, alışve-
rişlerinizde neler aldığınız, internette yaptığınız 
aramalar, sağlık bilgileriniz, arkadaş seçimleriniz, 
sanal platformlara üye olurken verdiğiniz izinler ve 
diğer birçok şey, mevcut kişisel kimlik bilgileriniz 

1 https://www.yeniakit.com.tr/haber/dilipak-2013te-uyarmisti-
ben-soyleyince-dudak-bukenler-buyurun-1230410.html
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ile birlikte merkezî bir sisteme kaydedilmektedir. 
Akıllı cihazlar aracılığıyla; kan dolaşımınız, tan-
siyonunuz, buzdolabınızda neler olduğu, nereye 
gidip geldiğiniz, saat kaçta kimlerle toplandığınız, 
karakteriniz, duygu durumlarınız, zevkleriniz, za-
yıflıklarınız, korkularınız gibi gerçek hayatınızdan 
toplanan bilgiler, algoritmalarla işlenmektedir. 
Daha sonra bu bilgiler derlenmekte, işlenmekte, 
veri raporları hâline getirilip, sizin gelecekte ne 
yapacağınız, nasıl davranacağınız tahmin edilerek 
siyasi ve ticari amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu gücün ve bilginin yay-
gınlaşmasıyla birlikte kendi-
mizi saklamamız zorlaşacak. 
Biri bizi gözetleyecek. Her 
anımızın kontrol edildiği bir 
dünya bizi bekliyor. Geor-
ge Orwell’in 1984 romanında 
söz ettiği “büyük gözaltı”ndan 
daha tehlikeli bir tehditle karşı 
karşıyayız. Özelimiz, gizlimiz, 
saklımız kalmayacak. Kısacası 
insanoğlu, bir düğmeye basıla-
rak “hack”lenecek. Çünkü şey-
taniler artık hedef büyüterek, 
asıl hedef olan beyine yöneldi-
ler. İnsanoğlunun hack’lenmesi 
konusunu Davos’ta ortaya atan 
Yuval Noah Harari, Homo Deus: 
Yarının Kısa Bir Tarihi kitabın-
da “Önümüzdeki dönemde be-
denimizi ve zihnimizi yeniden 
inşa etmenin yollarını bulaca-
ğız. Dolayısıyla veri 21. yüzyılın 
ekonomisinde yeni bir ürüne 
dönüşecek. Tekstil, otomobiller 
ya da silahlar değil; bedenler ve 
zihinler geliştireceğiz,” diyor. 
Harari, Bir algoritmadan ibaret 
organizmaların şifresini çözme yeteneğine kavuş-
tuk. Biyokimyasal verileri elektronik sinyallere 
çevirerek bilgisayarların analiz edebilmesini sağ-
ladık. “Teknolojik elitlerin yeni hedefi beynimiz.” 
diyor ve algoritmaların bizi kendimizi bildiğimiz-
den daha iyi tanıyabileceğini öne sürüyor.

Bu sistemlerin tüm bilgileri kontrol edebilmesi 
özgürlüklerin büyük bir tehlike altında olduğunu 
gösteriyor. Kişinin kendi tasarrufundaki kişisel bil-
gilerinin ve davranışlarının, kendi iradesi dışında 
tahmin ve kontrol edilerek modellendiği böyle bir 

ortam kişinin özgürlüğünün elinden alınması, bil-
gi ve gücün, belli bir elit grup ve şirketin elinde 
toplanması demektir. Küresel alanda ortaya çıkan 
devasa boyuttaki verinin az sayıdaki kişi ve şirket 
tarafından kontrol edilmesi, bir tekelleşmeye yol 
açtığı gibi iş birliği ve denetimi reddetmeleri ne-
deniyle zoraki bir diktatörlüğe ve “dijital faşizme” 
de sebep olmaktadır. Bu durum devletler için bir 
güvenlik sorunu ama aynı zamanda ekonomik re-
kabeti tehdit eden durum ortaya çıkarmaktadır.

İşte bu noktada, gelişmiş ülkelere bağımlı kal-
mamak için dijital inovasyonda 
gerekli ilerleme sağlamalı, baş-
kalarının müdahale edemeyece-
ği ve yazılımı ve donanımı bize 
ait kendi akıllı sistemlerimizi 
kurmamız gerekiyor. Dijital dö-
nüşümü ne kadar iyi yönetirsek 
değişen dünyada kendimizi o 
kadar güçlü bir yere konum-
landırırız. Aksi takdirde, bil-
giye hâkim olanlar bu inanıl-
maz gelişmelerin baş aktörü 
olurken, geriye kalanlar ise bu 
oyunun içinde yitip giden figü-
ran mertebesinde kalacaklardır. 
Putin’in “Yapay zekâda lider 
olan, dünyanın hâkimi olur.” 
söylemi ile Elon Musk’ın “Yapay 
zekâ Üçüncü Dünya Savaşı’na 
neden olabilir.” tespitini göz 
ardı etmemek gerekiyor.

Mobil internet bağlantısının 
beşinci nesli olan ve sağlık açı-
sından ciddi bir tehdit oluştu-
racağı belirtilen 5G teknolojisi, 
yüksek coğrafi kapsama alanı 
ile birbirinden farklı dünyaları 
birleştiren yüksek kapasiteli bir 

yapıdan oluşmaktadır. 5G, makinelerin kendi ara-
larında iletişimi şeklinde ifade edilen “nesnelerin 
interneti” gibi özellikler sayesinde makine ve bi-
reyler arasında gerçekleşecek etkileşimleri yüksek 
bir hızla akıllı cihazlar üzerinden sağlayan, dün-
yanın her neresinde bulunulursa bulunulsun tüm 
mobil cihazlara bağlanılmasını mümkün kılan 
özelliklere sahiptir.

5G teknolojisinin ortaya koyacağı fırsatlar ve 
tehditler ile sosyo-ekonomik etkisi henüz tam 
olarak tanımlanabilmiş değildir. 5G sunduğu ağ 
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imkânları ile önemli ekonomik avantajlar ve top-
lumsal ilerlemeler vaat etmektedir. 5G teknoloji-
sinde ABD’nin çok ilerisinde ve ABD’den on iki 
kat fazla 5G baz istasyonuna sahip Çin’in, 5G ağ-
larının kontrolünü ele geçirip rakip ülkelere veya 
kendisine bağlı şirketlere bilgi aktarmaya başladığı 
söylenmektedir.

Dijital Para ve Nakitsiz Toplum Geliyor…

Rothshild’in The Economist dergisinin bundan 
tam 33 sene önce 9 Ocak 1988’de yayımlanan sa-
yısının kapağı, doların tahtına “ateş düşeceğini ve 
doların küllerinden Phoenix (Anka kuşu) adlı bir 
kripto para doğacağını” resmediyor. Dünya para 
birimine hazır olun diye yazıyor. Bu bir tesadüf 
kabul edilebilir mi?

Koronavirüs salgını sırasında ekonomilerin bü-
yük bir çöküş yaşaması sanal paraların gündeme 
gelmesini hızlandırdı. ABD, ekonomisini koru-
mak amacıyla bir nevi dijital kölelik olan ‘Dijital 
Dolar Cüzdanı Yasası’nı kongreye sundu. FED 
her zamanki hegemonyasını devam ettirmek için 
dijital doların en büyük rezerv para olmasını isti-
yor. Rusya, Çin, Almanya ve Fransa dijital doların 
rezerv para olmasını engellemeye çalışıyor. Ayrıca 
her ülke Dijital Para çıkarırsa bunların karşılığı ne 
olacak, sorusu şimdilik cevapsız durumda.

Küresel güçler arasındaki kavganın sebebi yeni 
para sistemi ve bunu kimin yöneteceği.

Dünyadaki merkez bankalarının büyük bir kıs-
mı “Dijital Merkez Bankası Parası” (CBDC) uygu-
lama çalışmalarını sürdürüyor. Nakit ödeme nesli 
tükenmekte olan bir türe dönüşmek üzere. Akıllı 
telefon üzerinden ödeme ve alışveriş yapmak artık 
normal hâle geliyor. Başta Çin olmak üzere bazı ül-
keler nakit paralarını dijitale çevirdiler bile. Çin’de 
şu an neredeyse nakit para kullanımı sıfırlanmış 
vaziyette. Çin şimdi bu sistemin tüm dünyaya 

yayılmasını istiyor ve bu alanda tekelleşmeye çalı-
şıyor. Çin’in yanı sıra Facebook da Whatsapp üze-
rinden böyle bir sistem kurmaya çalışıyor.

Özellikle genç nüfus, hızlı ve kolay dijital öde-
me sistemlerini tercih ediyor. Bankalar ve firmalar, 
ATM’ler, para taşıyan minibüsler, personel istihda-
mı gibi maliyet unsurları nedeniyle sanal ödeme 
sistemlerine geçiyorlar. Ancak nakitsiz bir ekono-
mide, yoksulların, yaşlıların ve vasat halkın du-
rumunun nasıl olacağı önemli bir problem olarak 
önümüzde durmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü salgın ile ilgili yaptığı bir 
açıklamada, kâğıt paraların hastalığın bulaşması 
noktasında önemli riskleri içermesi nedeniyle te-
massız dijital seçeneklerin kullanılmasını tavsiye 
etmiştir. Görüldüğü üzere, dünyayı yeniden şekil-
lendirmeye çalışan küresel güçler nakitsiz toplum 
dönüşümünü gerçekleştirmeye yönelik birtakım 
adımlar atmaktadırlar. Bundan sonra, merkez ban-
kalarının madeni paralar ve banknotlar üzerindeki 
tekelinin, dijital para üzerinden özel tekellere geç-
mesi gündeme gelecektir. Bu dönüşüm gerçekleş-
tiğinde kimin nereye ne kadar para harcadığı da 
net bir şekilde öğrenilmiş olacağı için, insanlar, 
alışveriş alışkanlıklarının gözetlenmesi ve özel ki-
şisel verilerinden başkalarının yararlanması konu-
sunda savunmasız kalacaklardır.

Fıtrata Müdahale-Neuralink’ler Geliyor…

Dünyaya yön vermeye soyunan küresel şer 
odakları, önce sermayeye sonrada teknolojiye sa-
hip olduktan sonra insanları yönlendirmek ve 
dünyayı kontrol altına almak için her yola başvu-
ruyorlar. İnsan beynine bir cihaz ile bağlanarak 
ara yüz takıp hafıza transferi yapmayı planlıyorlar. 
Tesla Motors ve Space X şirketlerinin sahibi Elon 
Musk, Neura Link adlı yeni bir şirket kurduğunu 
ve insan beynini bilgisayar ara yüzlerine bağlaya-
cak Neuralink cihazı üzerinde çalıştıklarını açıkla-
mıştı. Pille çalışan bir chip kafatasına yerleştirile-
cek ve kafanızdaki elektrik sinyallerini okuyabilen 
elektrotlar gönderebilecek. Chip, beyne bağlanan 
ve sinyalleri okuyan süper ince “teller” kullanarak 
çalışacak. Ama daha korkuncu bu cihaz yapay sin-
yaller de üretebilecek. Yani insanı, insan-makine 
karışımı bir siborg (cyborg-cybernetic organism-
yarı robot) hâline getirecekler. Gelecekte birçok 
işi robotlar yapacak diye biliyorduk ama şimdi an-
laşılıyorki insanları robotlaştıracaklar. Elon Musk 
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yaptığı bir açıklamada “Dijital bir süper bilgisayar-
dan daha akıllı olamayacağız, bu nedenle onları 
yenemezseniz, onlara katılın.”2 ifadelerini kullanı-
yor. Musk, insanların “yapay zekâyı içinde barın-
dıran bir tür ortak yaşam (simbiyoz)” elde etmek 
için vücuda eklemlenen, yakın fiziksel ilişki içinde 
yaşayan iki farklı organizma arasındaki etkileşimi 
sağlayan bir biyoteknolojik çalışmayı sürdürüyor. 
İnsan organizması içine inorganik bir malzeme 
ve yazılım yerleştirecekler. Bu yazılım bir bulutla 
iletişimde olacak ve bu bulut şirketler tarafından 
yönlendirilecek. Yani insanı başka türlü bir yara-
tık hâline dönüştürmeye çalışıyorlar. Biyoloji-veri-
bilişim teknolojisi üçlemesini bir araya getirerek, 
Yapay zekâyı biyolojik forma dönüştürme gibi çok 
tehlikeli bir iş yapıyorlar. Yaptıkları şey hiçbir za-
man insan gibi olmayacaktır ama insan fıtratını 
tekno-silahlarla örseliyorlar. İnsanın tanrılaşma 
azmanlığı ile Allah’ın verdiği saflığı bozma peşinde 
koşuyorlar. 

Elon Musk, dilin geleceğinden emin olma-
dığını, yeni beyin teknolojilerinin gelişmesiyle 
daha hızlı bir iletişim kurulabileceğini ve beş yıl 
içinde dile gerek kalmayabileceğini de söylüyor.3 
Google’ın yaşlanmayı önleme amacıyla biyotek-
noloji alanında yatırımlar yaptığı bir dünyada, 
yapay zekâ üzerinden ölümsüzlük programları 
yapan “transhumanist” bir taife de türemiştir. Bi-
limsel açıdan imkânsız olan bu şey için Alcor Ya-
şam Uzatma Vakfı adlı vakıf kurup çölde bir depo 
inşa etmişler. Ölümleri gerçekleşir gerçekleşmez 
bedenlerini buraya getirtip ölüme çare bulununca-
ya kadar dondurulmuş vaziyette bekleyecek sonra 
hayata kaldıkları yerden devam edeceklermiş. 

Bir de, ölüm sonrasında beyinlerini kullanabil-
mek için geçmiş hafızalarını, zihinlerini makinele-
re yükleterek “digital avatar” olmayı amaçlayanlar 
var. Amerika’da bulunan Eternime ve Life Naut 
adlı şirketler bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. 
Kişiye ait tüm bilgiler ve geçmişindeki tüm dijital 
hareketler veri alınıyor yapay zekâ algoritması kul-
lanılarak ölenlerin sanal âlemde bedenini ve zih-
nini yedeklemeyi teklif ediyorlar. Bütün bu yapı-
lanlar, tekinsiz bir geleceğin insanlığı beklediğine 
işaret ediyor. 

2 https://www.businessinsider.com/neuralink-elon-musk-
microchips-brains-ai-2021-2

3 https://tr.sputniknews.com/yasam/202005081041993682-
musk-bebeklerine-verdikleri-ilginc-ismi-savundu-insan-
dilinin- modasi-10-yil-icinde-gececek/

Sosyal Medya ve Sinsi Silah “İnfodemi”…

Günümüz teknolojileri ile bilgiye erişimin çok 
hızlı ve kolay olması, paylaşımların toplumsal et-
kisini ve tepkisini kısa zamanda büyütebilmekte-
dir. Hiçbir değer yargısı tanımayan sosyal medya 
kontrolden çıkmıştır.  Sosyal medyada bilgi de-
netimli olarak yayılmadığı için yanlış kaynaktan 
gelen bilgi ve “fake” paylaşımlar, karışıklıklara yol 
açmakta, yanlışla doğrunun birbirine karışması 
nedeniyle doğru bilgiye olan güven azalmaktadır. 
Yalan veya yanlış haber ve komplo teorileri içerikli 
“İnfodemi”nin artması insanları yanlış bilgiye, en-
dişe ve paniğe yönelterek kaygı ve belirsizlik orta-
mına yol açmaktadır. Bu haberleri yayanlar, farklı 
çıkarlar için insanların bu kontrolsüz paylaşma 
güdüsünden faydalanmaktadırlar.

Bilgi kirliliğinin farkında olmak, okuduğumuz 
veya duyduğumuz her şeye inanmamak günü-
müz sosyal medya çağında dikkat etmemiz gere-
ken önemli bir husustur. Her gelen haberi, bilgi-
nin kaynağına bakmadan, doğru olup olmadığını 
kontrol etmeden hemen paylaşma alışkanlığından 
kurtulmanın bir yolunu bulmak gerekiyor.

Sosyal medya şirketleri, artık siyaseti tasarlıyor, 
siyasetçilere müdahale diyorlar. Twitter, Trump’ın 
mesajlarına ambargo koydu. Türkiye’de Süleyman 
Soylu ve Devlet Bahçeli’ye ambargo koydu. Fa-
cebook,  Uganda’da seçimlerin öncesinde Devlet 
Başkanı  Museveni’nin açtırdığı sayfaları kapattı. 
Museveni’nin muhalefete ait yirmi civarında Yo-
utube kanalının kapatılması talebini ise reddetti. 
Facebook’u bir psikolojik harp zemini olarak kul-
lanan Myammar ordusu, 2016 yılında kurduğu 
700 yüz kişilik siber savaş timine ürettirdiği yalan 
haberlerle Budist çoğunluğu Müslüman azınlık 
aleyhine kışkırtmış, bu kışkırtmaların sebep oldu-
ğu saldırılarda binlerce Müslüman katledilmiş, yüz 
binlercesi yerini yurdunu terk ederek Bangladeş’e 
sığınmak zorunda kalmıştı. Bütün şikâyetlere, 

Elon Musk 



YE
N

İ B
İR

 D
Ü

N
YA

 Y
EN

İ B
İR

 İN
SA

N
-L

IK

46

 Umran • Mayıs 2021

D O S Y A
D

O
S

YA
  YENİ BİR DİjİTAL DÜNYA DÜZENİ Mİ OLACAK?YENİ BİR DİjİTAL DÜNYA DÜZENİ Mİ OLACAK?

ikazlara rağmen, Facebook, katliama sebep ola-
cağı açık seçik görülen yalan haberleri, kışkırtma-
ları yayından kaldırmamış, o içerikleri oluşturan 
kötü niyetli kimselerin hesaplarını kapatmamıştı. 
Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Uluslarara-
sı Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu’nun ya-
yımladığı rapor ile katliamdaki rolü tescillenen Fa-
cebook, “dezenformasyon ve nefretin yayılmasını 
engellemede çok yavaş kaldık.” itirafında bulun-
muştu.4 LGBT ile ilgili bir olay meydana geldiğin-
de çok hızlı davranan bu platformlar, konu Müslü-
man kanı akıtmak olunca çok yavaş davranmakla 
ahlaki bir değer taşıdıklarını göstermektedirler. Bu 
tavırları onların yeri geldiğinde ideolojik davran-
dıklarını göstermektedir.

Kendi dünya düzenini kurmak için dünyayı de-
ğiştirmeye çalışan bu şirketler, buna uymayan ül-
keleri, milletleri, devletleri, dinleri, siyasi görüşleri, 
cemaatleri tasfiye etme yoluna gidecekler. Doğru-
yu yanlışı birbirine karıştıran, gerçeği gizleyen, 
uydurma haberler yayan sosyal medya yöntemleri 
ile adeta silahlı bir güç gibi dijital darbe yapmak-
tadırlar. Bundan sonra darbelerin, müdahalelerin 
ordulardan çok bu sosyal medya yapılarının kitle 
manipülasyonuyla, sansürüyle, ifade özgürlükleri-
ni engellemesiyle yapılacağını görmeliyiz

Bir telekom şirketinin fikrini beğenmediği bir 
müşterisinin hattını kesme yetkisi yoktur. An-
cak sosyal medya şirketleri kendilerini mahke-
me yerine koyarak, bir görüşün, bir ifadenin suç 
teşkil edip etmediğine karar vermekte ve ceza 
uygulayabilmektedir. 

Enformasyon jeopolitiği ve Açık-Kaynaklı İstihbarat…

Bilginin de bir jeopolitiği olduğunu, dijital 
teknolojilerin jeopolitik ve stratejik vizyona yön 
verebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Bilgiyi 
kontrol etme yeteneği, rekabet hâlindeki devletle-
rin gücünü belirlemede hayati önem taşıyacaktır. 
Dünyanın ve hayatın nereye evirileceğini veriyi 
kontrol edenler belirleyecektir. Savaşlar artık yal-
nızca karada, denizde ve havada değil, dijital dün-
yada da olacaktır. Konvansiyonel savaş teknolojisi 
şimdi yerini siber silahlara, siber savaşlara ve in-
sansız savaş araçlarına bırakıyor.

Açık kaynaklı istihbarat, kamuya açık bilgilerin 
sistematik olarak toplanması, işlenmesi ve analiz 

4 https://www.karar.com/yazarlar/salih-cenap-baydar/dijital-
vesayet-1588305

edilmesi sonucu elde edilen bilgiden istihbarat 
üretme disiplinidir. Günümüzde istihbarat birim-
leri çalışmalarını  yüzde 80 oranında açık kaynak 
verileri üzerinden yürütmektedirler. İçinde bulun-
duğumuz dijitalitalizasyon ve enformasyon çağın-
da yapay zekâ tabanlı akıllı ve öğrenen sistemlerin 
ortaya çıkışı ile açık-kaynaklı istihbaratın ner-
deyse tamamı sosyal medya verilerine dayanarak 
hazırlanmaktadır.

Eskiden radyo ve televizyon yayınlarının din-
lenmesi ve diplomatik servislerin bulundukları 
ülkedeki basını takip etmelerinden ibaret olan 
açık kaynaklı istihbarat, günümüzde internet or-
tamında sosyal medyanın, forumların ve deep web/
dark web (derin ağ/karanlık ağ) kaynaklarının ta-
kibi ile yapılmaktadır. Tüm internet ağını bir buz 
dağı olarak düşünürsek açık ağ, suyun üzerinde 
kalan üst kısmıdır. İstatistiksel açıdan bu açık ağ-
lar, tüm internetin ancak yüzde 5’ini oluşturuyor. 
Özel akademik yayınlar, özel veri tabanları ve yasa 
dışı içerikler ihtiva eden Deep Web, yüzeyin altın-
da kalır ve tüm web sitelerinin neredeyse yüzde 
90’ını oluşturur. Açık kaynaklı istihbaratın yük-
selişindeki diğer bir faktör, uydu teknolojilerinin 
gelişmesi ile görüntü istihbaratı imkânlarının art-
masıdır. Uydu yetenekleri çerçevesinde ticari fir-
maların devreye girmesiyle elde edilen istihbaratın 
kime satılacağı gibi, bu firmaların bu gücü kime 
karşı ve nasıl kullanacakları ciddi bir mesele ola-
rak gündemini korumaktadır. 

Açık kaynaklı istihbaratın, dijital teknolojiler 
sayesinde, askeri operasyonlar, siyasi ve sosyal 
olaylarda etkin bir rol oynadığı bilinen bir ger-
çektir. Meselâ, 2015 yılında ABD Hava Kuvvetle-
ri, vurdukları DAEŞ’e ait bazı hedeflerin, örgütün 
sosyal medya paylaşımlarından ve forumlardaki 
içeriklerden yola çıkarak tespit edildiğini  ilan et-
mişti.  Paris saldırıları veya Arap Baharı öncesinde-
ki sosyal medyayı incelerseniz, bir şeylerin olaca-
ğına dair çok açık sinyaller olduğunu görürsünüz. 
YouTube’a yüklenen bir videodan havalanan bir 
uçağın taşıdığı silahları, sosyal medyada yayımla-
nan bir fotoğraftan bir birliğin gölgelerinin düşüş 
açısı ya da etrafta bulunan doğa örtüsü, uydu fo-
toğraflarının tespit ettiği bir tesis, ilgilisine çok şey 
anlatabilir. 

Dijital ortamda veri üretim, işleme ve analiz 
trendleri bilginin yeni petrol olduğunu ortaya ko-
yuyor. Yeni küresel güç tanımlamasında “enfor-
masyon jeopolitiği” kavramı çok geniş ve çeşitli 
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alanlarda kendisini gösteriyor. Dördüncü Sanayi 
Devrimi, daha önce sadece devletin yapabileceği 
kitlesel etkileme kabiliyet ve güç tekelini kırıyor. 
Teknolojinin sağladığı imkânlar, devlet dışı aktör-
lerin de bu gücü kullanmalarını mümkün kılıyor. 
Düşünce kuruluşları, özel istihbarat şirketleri, 
teknoloji şirketleri, siber ağlar, seçim süreçleri-
ni ve kamuoylarını manipüle etmek, yapay zekâ 
yardımıyla geniş veri 
setlerinden ekonomik 
değer üretmek, internet 
altyapıları ile çok sayı-
da veriyi paylaşmak gibi 
geniş bir spektrumda en-
formasyon jeopolitiğinin 
aktörleri olarak hareket 
ediyorlar. 

Dolayısıyla, ne-
yin gizli neyin stratejik ve 
açık kaynaklı  olduğuna 
ilişkin fikirlerimizi göz-
den geçirmemiz,  önemli 
ya da stratejik  her bil-
ginin de  gizli  olamaya-
cağını, daha doğrusu, 
enformasyon çağında 
bir bilgiyi gizlemenin 
endüstri döneminden 
çok daha zor olduğunu 
anlamamız gerekiyor.5 
Siber güvenliğe yönelik 
saldırılar ve bunun bilgi 
ağları üzerindeki oluş-
turacağı risklere karşı da 
teyakkuzda bulunmak gerekiyor.

Yeni Global Tehdit “Siber Tehdit”

Bilişim teknolojisi bir yandan insana yeni be-
den ve zihin kabiliyeti kazandırırken, diğer taraf-
tan, ister sosyal medya ile kamuoyunu etkileme 
olsun, ister bilişim sisteminize, ekonomiye, kritik 
altyapıya, nükleer ve biyolojik tesislere yapılan ge-
niş etkili siber saldırılar gelecekte ciddi sonuçları 
doğurabileceği için büyük risk taşımaktadır. Bilgi-
sayarın bulunduğu her yerde siber saldırı yapıla-
bilir. Eğer ağınız iyi korunmuyorsa bunlara zarar 
vermek çok kolay olmaktadır. Saniyeler içerisinde 

5 https://www.perspektif.online/acik-kaynakli-istihbaratin-
gelecegi-turkiye-ne-yapmali/

banka hesapları boşalabilir, şehir trafiği birbirine 

girebilir. Mailler okunabilmekte, kredi kartınız 

üzerinden alışveriş yapabilmekte, bilgisayarınız-

daki gizli dosyalara ulaşabilmektedirler. Dijital ağ-

ların kontrol edilmesi hayli zor olduğu için, “diji-

tal kopyalama” ile fikrî mülkiyet hakları rahatlıkla 

çalınabilmektedir. Bunun için saldırganın sizinle 

aynı bölgede bulunması şart değildir. Dünyanın 

herhangi bir yerinden 

bunu yapabilmektedir.

Ukrayna seçim siste-

mi yazılımına girilmesi 

sonucu seçim sonuçları-

nın 20 saat gecikmeyle 

açıklanması, yanlış zafer 

iddialarının ortaya atıl-

ması ile karışıklığa ve 

halkın seçime duyduğu 

güvenin kaybolmasına 

yol açmıştır. İkinci ilginç 

siber olay 2014 yılı Ara-

lık ayında Ukrayna’daki 

iki enerji santralinin şal-

terlerine uzaktan müda-

hale edilerek devre dışı 

kalması Batı Ukrayna’da 

bölgesel elektrik kesin-

tilerine neden olmuştur. 

Ukraynalılar ancak altı 

saat sonra ve manu-

el yöntemlerle elektrik 

santrallerini tekrar çalı-

şır duruma getirebildiler. Benzer bir olay 31 Mart 

2015’te Türkiye’de yaşanmış, ülke genelinde 6,5 

saat elektrik kesilmişti. Bunun da siber bir sal-

dırı olabileceği konusunda yorumlar yapılmıştı. 

2011’de Citigroup’a yapılan devasa siber saldırı, 

ABD’nin NSA üzerinden yürüttüğü dinleme ve 

gözetleme faaliyetleri gibi birçok saldırı sayılabilir. 

Savaşta hedefler siber ağlar üzerinden tespit 

ediliyor, silah araç ve gereçlerinin birçoğu siber 

ağlar üzerinden çalışıyor. Cisimler hava ve uzay 

alanında fark edilebiliyor ama siber alanda ne ile 

karşılaşılacağı tahmini güç oluyor. Siber ordular, 

insansız silah ve araçlar, robotlar, 5G projesi, dün-

yayı bugün her anlamda çok daha kırılgan bir hâle 

getirmiştir. 
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İnsanoğlunu Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

Dijital bir geleceğe doğru giden insanlık dün-
yayı bambaşka bir seviyeye taşıyacak büyük bir 
geçiş dönemine doğru ilerlemektedir. E-mail filan 
derken ardından e-ticaret, e-devlet, e-iş ve e-banka 
kavramları peş peşe gelmeye başladı. İnsanlar iş-
yerine gitmeden istedikleri yerde istedikleri gibi 
çalışabilmekte, klasik mesai saati anlayışı da or-
tadan kalkmaktadır. Toplantılar, seminerler video 
konferanslar sanal ağlar üzerinden yapılmaktadır. 
Yapay zekâlı insansı robotlar doktorlardan daha 
hızlı, daha doğru teşhis, tedavi ve daha yüksek 
performanslı ameliyat yapabilecektir. Avukat-
ların, savcıların aylar süren hazırlıklarını yapay 
zekâlar çok daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde 
yapabilecektir.

Endüstri 4.0 ile istihdam alışkanlıkları da de-
ğişecek, bazı meslekler önemini kaybederken bazı 
yeni meslek türleri oluşacak. Dijital dönüşüm 
çağında çağrı merkezi operatörlüğü, kuryelik, 
çiftçilik, güvenlik görevlisi gibi mesleklerin yapı-
lış şekli değişecek, kol emeğine dayalı meslekler 
yerini zihin emeğine dayalı mesleklere bırakacak. 
Birçok meslek yerini bilgisayar yazılımlarına, ro-
botlara bırakacak. Psikolojik destek veren doktor 
ve danışmanlar evden hizmet vermeye başlayacak. 
Yapay zekâ ile öğretmenler aradan çıkarılarak vi-
deo eğitimlerin yanı sıra robot öğretmenler iş başı 
yapacak.

Gelecek kişiyi ve toplumu gözetleme ve kont-
rol edebilme üzerine kurgulanıyor. Bilindiği gibi, 
Çin, büyük bir sosyal kredi sistemi kurmuş du-
rumda. Sistem şahıslara sahip oldukları puanlara 

göre prim veya ceza veriyor. Yapay zeka entegre 

edilmiş yüz tanıma sistemine sahip milyonlar-

ca kamera insanların her adımını kontrol ederek 

onlara puan veriyor ve bu puanlar sayesinde, Çin 

vatandaşlarını iyi ya da kötü diye sınıflandırıyor.   

Sistem, harcama alışkanları, sosyal medya kulla-

nımı, tanışıp görüştüğü kimseler, arkadaş çevresi 

gibi son derece kapsamlı unsurların dâhil olduğu 

bir algoritmayı kullanıyor ve psikolojik analizler 

yapabiliyor. Avrupa Birliği, “Aşı Pasaportu” konu-

sunu gündemine aldı bile. Bu pasaportu almadan 

bir yerden bir yere gidemeyeceksiniz. Bu pasa-

portu almak için ya  Chip  taktıracaksınız, ya aşı 

olacaksınız. 

Orwell’in  1984 romanında şöyle bir ifade ge-

çiyor “Biz, zorla boyun eğilmesinden hoşlanmayız. 

Bize kendi isteğinle uymalısın. Biz bize başkaldı-

ranları yok etmeyiz. Akıllarını ele geçirip değişti-

rir, yeniden biçimlendiririz. Ondaki tüm kötülüğü 

yok eder, onu yalnız görünüşte değil, tüm gönlü 

ve tüm ruhuyla kendi tarafımıza çeker, sonra öldü-

rürüz.” ( s.289) Korona süreci ile birlikte insanlar 

bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokra-

si, insan hakları gibi iddialarını bir yana bırakıp 

kendilerine gönüllü olarak çip taktırmak için koşa 

koşa gitmeye hazır hâle gelecektir. Çünkü herkes 

bunun gerekliliğine inandırılacaktır.  

Rockefeller Vakfı’nın 1 Haziran 2010 tarihinde 

yayımladığı “Geleceğe Dair Uluslararası Kalkın-

ma ve Teknoloji Senaryoları”6 başlıklı bir raporda, 

küresel bir salgın da dâhil olmak üzere dünyanın 

dört farklı senaryoda nasıl etkileneceğini öngörü-

yor. Rapordaki dört senaryodan biri olan, “LOCK 

STEP” (Kilitlemek) operasyonu, küresel elitlerin 

bir polis devletini uygulamak için bir salgını nasıl 

üretmeyi planladıklarını gösteriyor. Koronavirüs 

bahanesi altında insanoğlunun tüm alışkanlıkla-

rı ve hayat tarzı yeniden tasarlanmaya ve “Dijital 

Dünya Düzeni” test edilmeye başlanmıştır. Adeta 

insanlığa dijital dünya düzenine geçiş denemesi mi 

yaptırılmaktadır. Dünya blokchain tabanlı dijital 

bir topluma evrilmeye başlamıştır. 

NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Di-

rektörü Alan Shaffer şunları söylüyor; “1950’ler-

de IBM’i kuran Thomas Watson ‘Sadece beş adet 

bilgisayara ihtiyaç duyan bir dünya pazarı var.’ 

6 Rockefeller Foundation.“Scenarios for the Future of Technology 
and International Development.” 2010. 
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demiş. 1990’ların başında, Microsoft’un kurucu-

su Bill Gates de, ‘640 KB’lık hafıza herkese yeter.’ 

demiş ama her ikisi de yanılmış. 2013 yılında in-

sanlık 4.4 zettabyte dijital veri üretti. Rekor dü-

zeydeki bu üretimin 2020 yılında 44 zettabyte’a, 

2025 yılında ise 163 zettabyte’a çıkacağı tahmin 

ediliyor. 1 zettabayt. 1024 eksabayt. 1048576 pe-

tabayt. 1073741824 terabayt. 1099511627776 gi-

gabayt. Bu verilerin birçoğunu da görsel unsurlar 

oluşturuyor. O yüzden teknolojinin gelecekteki 

kullanımını tahmin etmek hayli zor. Hibrit savaş-

tan bahsediyoruz. Artık patlayıcıları bıraktık ve 

siber teknolojilerle bilgi harbi unsurlarına yöne-

lik vasıtaların silah sistemleriyle nasıl bütünleşik 

hâlde çalışabileceği üzerinde duruyoruz. Otonom 

sistemlerin yapay zekâları vardır ve platformlarla, 

sensörlerle bütünleşik bir yapıdadırlar. Hızlı karar-

lar alabilmek için biz bunları siber alanda kullanı-

yoruz. Seyir füzelerinin fırlatılması tam da otonom 

sistemin kendisidir. Seyir füzelerini hedefe yönlen-

diririz, fırlatırız ve füzenin hedefi otonom olarak 

bulmasını ve etkisiz hâle getirmesini bekleriz.”7

Sonuç…

Yarın hayatın neye dönüşeceğini veriyi kontrol 

edenler belirleyecek ve kendi bilinçleri çerçevesin-

de yönlendirecekler. Çünkü yapay zekâ, makine 

öğrenimi, büyük veri, nesnelerin interneti, işletim 

sistemi elindeyse güç ondadır. Bugünün büyük 

ekonomileri mal ve üründen çok bilgi ve hizme-

te dayalıdır ve bugünün gücünü fikirler, beyinler 

belirliyor. 

Bir “derin dijital organizasyon”, insan ile ilgili 

gizli açık her detayı toplayıp değerlendiriyorlar. 

Kurulup işletilen bir istihbarat ağı mevcuttur. Fa-

kat buna karşı gerekli hukuki düzenlemeler henüz 

yapılmadığından bir istihbarat örgütü muamelesi 

görmemektedir. 

Elimizdeki bilgiler jeopolitik konumundan ve 

bölgedeki gelişmelerden dolayı Türkiye’nin dü-

zenli bir biçimde hedef alındığını göstermektedir. 

Ülkemiz dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan 

ülkeler arasında yer almaktadır. Siber saldırıla-

rın önlenmesi, verinin yurt içinde kalması, yük-

sek hızlı geniş bandın yaygınlaştırılması, kritik 

7 Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş, editörler Yücel Özel, 
Ertan İnaltekin, çev. Melih Arda Yazıcı, Milli Savunma 
Üniversitesi, İstanbul, 2018, s.86.

uygulamaların yerli imkânlarla geliştirilmesi ve 

kendi komutası altındaki ağ sistemlerini koru-

ması için Türkiye’nin iletişim altyapısını güçlen-

direcek her türlü teşebbüs devlet teşvikleri ile 

desteklenmelidir.

Eğer gerekli düzenlemeler şimdiden yapıl-

mazsa, başkalarının erişimleri kontrol edilemezse, 

giderek bu elit zümre insan bedenine ve zihni-

ne hükmetme yeteneğine kavuşacağı için tehlike 

büyüktür. Sistemi kuran ve işleten onlar olduğu 

için, bir virüsle sanal dünya çökertildiğinde eli-

nizdeki akıllı telefonlar, bilgisayarlar bir hiçe de 

dönüşebilir.

Dünyada yaşanan ticaret savaşlarının dijital 

dünyaya yansıması sonucunda teknolojiye erişi-

min kısıtlanması yoluna gidebilirler. Dijital gele-

cekte ezilmemek için, kendi donanımımızı üret-

mek, kendi yazılım projelerimiz için geliştirilmiş 

bir yapay zekâ algoritması oluşturmak gerekmek-

tedir. Aksi takdirde bu yeni dalganın altında kal-

mamız kaçınılmazdır. Bu teknolojileri çok iyi kul-

lanan, kendini geliştiren toplumlar geleceğin lideri 

olacaktır.

Tasarımı başlanan yeni sosyal hayatın inşa-

sına müdahil olmamız, insanlık adına aklın, fıt-

ratın, adaletin üstünlüğünü rehber edinen bir 

anlayışla şekillenmesi için çözümler üretmemiz 

gerekmektedir.

Elimizdeki bilgiler jeopolitik 
konumundan ve bölgedeki gelişmelerden 

dolayı Türkiye’nin düzenli bir biçimde 
hedef alındığını göstermektedir. Ülkemiz 
dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan 
ülkeler arasında yer almaktadır. Siber 

saldırıların önlenmesi, verinin yurt 
içinde kalması, yüksek hızlı geniş bandın 
yaygınlaştırılması, kritik uygulamaların 
yerli imkânlarla geliştirilmesi ve kendi 

komutası altındaki ağ sistemlerini 
koruması için Türkiye’nin iletişim 

altyapısını güçlendirecek her 
türlü teşebbüs devlet teşvikleri ile 

desteklenmelidir.
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‘Dijital Dönüşümü İyi Anla-
mak ve Türkiye’nin Dönüşümü’ 
eserinizin kitap hâline geliş süre-
cini anlatır mısınız?

SEKAM tarafından bir kon-
ferans vermeye davet edildim. 
Entelektüel birikimi çok yüksek 
bir kesime karşı konuşacaktım. 
Özellikle dijital dönüşüm ile il-
gili birçok yanlış bakış açılarını 
da düzeltmek için bunu bir fır-
sat olarak gördüm. Seminere ilgi 
çok yüksek oldu. Zaman geçiyor, 
sorular bitmiyordu. SEKAM yö-
netimi bu ilgiyi görünce konfe-
ranstan sonraki sohbet sırasında, 
birlikte çalışarak konferansın kitaba dönüştürül-
mesini teklif etti. Prof. Dr. Burhanettin Can hoca-
mın hem yönlendirmesi hem de cesaretlendirmesi 
ile kitap yazma fikri oluştu, gelişti ve gerçekleşti. 
Kedisine şükranlarımı iletirim. Dijital Dönüşümü 
İyi Anlamak ve Türkiye’nin Dönüşümü eserinin 
oluşmasının her safhasındaki gayretinden dolayı 
da minnettarım.

Kapsamlı Bir Dönüşüm

Bu eserinizde “Teknolojik gelişmenin, ileri tek-
nolojiye sahip olmanın, dijital dönüşümün iyi anla-
şılmasının” önemi üzerinde duruyorsunuz. Sosyal 
bilimler (sosyoloji, mantık, felsefe, edebiyat, tarih, 
dinî ilimler vb.) ile düşünce alanında ileri atılım na-
sıl yapabiliriz? Bunun için neler yapılmalıdır?

Ben teknik ve sosyal diye bir 
ayırım yapmıyorum. Dijital dö-
nüşüm, bundan böyle hayatın her 
kesiminde etkisini gösterecek. 
Ben düşüncenin dönüşümünden 
bahsediyorum. Zaten kitap da 
buna dikkat çekiyor. Hayatın her 
alanında, hangi alan olursa olsun, 
dönüşüm olacak. Bu doğal olarak 
o sahadaki bakış açılarını, iş yapış 
tarzlarını, inceleme ve yorumla-
ma yöntemlerini, değerlendirme 
kriterlerini vb. değiştirecek. 

Makale yazmanın yolu bile 
değişiyor. Konuların belirlenme-
sinde dikkate alınan hususlar de-
ğişiyor. Her alanda, gelecekte ol-

mamız gereken noktaya gidebilmemiz, bugünden 
o alanda gelecek gözlüğünü takabilmek ve o gözlük 
çerçevesinden olayları yorumlayabilmek ile müm-
kün olabilecektir. Bu değişim fabrika yönetiminde 
olduğu gibi, politikada, askeriyede, eğitimde, sivil 
toplum örgütlerinin yönetiminde vb. olacak. 

Bugünden yarın ne olacak diye beklemek ye-
rine ne yaparsak yapalım, hangi meslekte olursak 
olalım, geleceği kendimizin tasarlayıp hayata ge-
çirmeye gayret etmemiz gerekir. Mesele bu kadar 
basit. Ya siz geleceği tasavvur edip yürürken diğer-
leri sizi izleyecek ya da siz bekleyeceksiniz, biri-
leri bir yol haritası belirleyecek ve siz onu izleye-
ceksiniz. O zaman, Ne değişmeli? Hangi araçları 
kullanmalıyız? Bunları nasıl dijitalleştirebiliriz? 
İnsan desteği olmadan kullandığımız yöntemleri 
nasıl çalışabilir hâle getirebiliriz? Önce hangilerini 

SEKAM (Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi)’da yayınlanan Dijital 
Dönüşümü İyi Anlamak ve Türkiye’nin Dönüşümü eserinin yazarı Marmara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Öztemel ile hem eserini hem dijital dönüşümü hem 
de Türkiye’nin dönüşümünü konuştuk. Geleceğin Türkiye’si ile ilgili önemli ipuçları 
bulacağınızı düşündüğümüz söyleşiyi ilginize sunuyoruz. (Haz. Hikmet Yıldırım)

Ercan ÖZTEMEL

Çözümü Dışarıda Arayanlar 
Çözümsüzlüğün Peşinde Koşarlar
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dijitalleştirmeliyiz? vb. soruları sürekli olarak ken-
dimize sormalı ve cevaplandırmalıyız. Ben her za-
man söylerim: Çözümü dışarıda arayanlar, çözüm-
süzlüğün peşinde koşarlar. 

Teknolojik değişim ve dönüşüm ile toplumsal de-
ğişim ve dönüşüm karşılıklı olarak birbirini etkile-
mektedir. Kendi kültür ve medeniyet değerlerimizin 
bu teknolojik gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi 
için neler yapılmalıdır? Nasıl bir “yol, politika ve 
strateji” izlenmelidir?

Teknolojik değişim ile toplumsal değişimin 
birbirini etkilediği doğrudur. Ancak bu son dö-
nüşüme gelinceye kadar önce teknoloji ve endüst-
riyel kurum ya da kuruluşlar dönüşüyor, sonra 
da toplumlar dönüşüyordu. 
Şimdi iş tersine döndü. Önce 
toplumlar dönüşüyor, sonra 
toplumun her bileşeni onu 
izliyor. Bu durumda sosyo-
kültürel hayatın her zaman-
kinden daha fazla aktif olduğu 
söylenebilir. 

Toplumsal Dönüşüm ve
Değerler Manzumesi

Değerleri yaşatmak ile top-
lumu dönüştürmeyi karıştır-
mamak gerekiyor. Herkesin 
şunu çok iyi anlaması lâzım. 
Toplumlar teknolojileri ile de-
ğil, değerleri ile yaşıyor. Bizim 
de bu gerçeği canlı tutmamız 
lazım. Teknoloji araç olarak 
kullanılıyor. Basit bir dil ile 
anlatmak için söylersem, tele-
fon kullanımı yaygınlaştı diye 
büyükleri ziyaret etmekten kaçınmamamız lazım. 
Kültürel unsurları, gelenek ve göreneklerimizi, 
manevi değerlerimizi canlı tutmak için teknoloji-
yi kullanmayı hedeflemeliyiz. Yani telefonu ziyaret 
etmemek için değil, ziyaret edemediğimiz zaman-
larda da irtibatı kesmemek için kullanmalıyız. Eği-
tim sistemi, bu gerçeği genç yaşlarda çocuklarımıza 
aşılamayı hedeflemelidir. 

Toplumsal dönüşüm, değerler manzumesinin 
şemsiyesi altında gerçekleştirilirse sarsılmaz bir 
kültürel sağlamlık ve toplumsal bütünlük sağlana-
bilir. Böyle bir toplumu yıkmak kolay kolay müm-
kün olmaz. İşte o zaman teknoloji de gelir. Her 
alanda yeni iş modelleri ve imkânlar da bulunur. 

Bunun geçmişte çok örnekleri vardır. Osmanlı’nın 
doğuşunda da bu vardır. Almanya’nın yeniden di-
rilişinde de bu vardır. Japonya’nın bilişim toplu-
mundaki gücünün ardında da bu düşünceler man-
zumesi vardır. Dün öyle oldu ise bugün ve yarın da 
aynı şekilde olacaktır. Bize düşen, değerler manzu-
mesini temel kriter olarak alıp stratejik yaklaşım-
larımızı ve teknolojik gelişmeleri hayat için değer 
üretecek şekilde kullanmaktır.

Bu değişim ve dönüşüm sürecinde, geleneksel iş 
ve meslek sahiplerinin olumsuz etkilenmemesi için 
hükümetler / yöneticiler ne gibi tedbirler almalıdır? 
Nasıl bir eğitim sistemi -genel hatları ile- uygulan-
malıdır? Özellikle Yükseköğretimde ne gibi değişik-

liklere gidilmelidir?
Geleneksel iş sahiplerinin 

etkilenmemesi diye bir durum 
yok. Etkilenmesi kaçınılmaz. 
Hükümetlerin kabul etmesi 
gereken, her şeyin artık eski-
si gibi olmayacağını bilip ona 
göre eğitim programlarını gün-
cellemeleridir. Ben babamın 
yaptığı işi yapmadım. Akade-
misyen oldum. Ama beni ye-
tiştiren hocalarımın yaptıkları 
gibi beyaz önlükle ve tebeşir 
tozları altında ders anlatma-
dım. Benim çocuklarım da 
akademisyen olduklarında be-
nim gibi çalışmayacaklar. 

Geleceğe, gelecek gözlüğü 
ile bakıp anlamak lazım. Her 
şeyin bugünkü gibi gideceğini 
varsaymak yanlış olur. Geç-
mişteki geleneksel iş ve mes-

lek sahiplerinin çoğu bugün olmadığı gibi, bugün 
mevcut olanların bir kısmı da gelecekte olmayacak. 
Bunun çok sayıda örneği var: Mesela eskiden ka-
laycı, yorgancı, hallaç, postacı gibi meslekler vardı. 
Kitapta da yazdım; bunlar artık yok. 

Eğitim sistemi bu gidişatı iyi okuyabilirse, genç-
leri gelecek dönemlere göre hazırlayabilir. Yoksa 
gelecekte işsizlik ordusu oluşur. Ben, gelecekte iş 
gücü ihtiyacının dört kat artacağına inanıyorum. 
Ama bugünün geleneksel mesleğini yapanlara ih-
tiyaç olmayacağı da açık. Gelecek dönemlerin ihti-
yaçlarını öngörüp yeni meslekler keşfetmek ve eği-
tim sistemini bunlara göre yeniden yapılandırmak, 
ülkeler için mühim bir ihtiyaçtır. 

Dijital dönüşüm, 
bundan böyle hayatın 
her kesiminde etkisini 

gösterecek. Ben 
düşüncenin dönüşümünden 
bahsediyorum. Zaten kitap 

da buna dikkat çekiyor. 
Hayatın her alanında, hangi 
alan olursa olsun dönüşüm 
olacak. Bu doğal olarak o 

sahadaki bakış açılarını, iş 
yapış tarzlarını, inceleme 

ve yorumlama yöntemlerini, 
değerlendirme kriterlerini 

vb. değiştirecek.



  ÇÖZÜMÜ DIŞARIDA ARAYANLAR ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN PEŞİNDE KOŞARLARÇÖZÜMÜ DIŞARIDA ARAYANLAR ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN PEŞİNDE KOŞARLAR

52

 Umran • Mayıs 2021

D O S Y A
D

O
S

YA
YE

N
İ B

İR
 D

Ü
N

YA
 Y

EN
İ B

İR
 İN

SA
N

-L
IK

Hikmet Yönetim Modeli

Endüstri 5.0 (Bilgi Toplumu)’dan, Toplum 6.0 
(Sizin ifadenizle Hikmet Toplumu)’a gelinecek. 
“Hikmet Toplumu” ile nasıl bir toplum düşünüyor-
sunuz? Uygulanabilir “Hikmet Yönetim Modeli” ile 
neyi kast ediyorsunuz? Bu modelle ilgili bazı ip uç-
ları verir misiniz? Nasıl gerçekleştirilecektir?

Keşke onu şimdi söyleyebilseydim. Bu konu 
araştırılması gereken bir konu. Bir şekilde onu 
modelleyeceğiz. Ama henüz bu konuda net bir şey 
bilmiyorum. 

Bilginin özünde, bizi doğruya götürecek meka-
nizmaların bulunması gerekiyor. Yani gerçekleşen 
olayların hikmetini belirleyip ona göre en uygun 
çözüm yöntemlerini hayata geçirmek gerekiyor. Bi-
zim şer zannettiğimiz şeyde hayır, hayır zannettiği-
niz şeyde de şer olabilir. Bu anlayış, bizim en önemli 
manevi değerlerimizden birisidir. Her şeyin bir hik-
meti olduğuna inanırız. Madem öyle, neden onu iş 
hayatımızın bir parçası yapmayalım? Neden tüm 
işlerimizi, bakış açımızı bu hikmete dayamayalım. 
Hepimiz kendi işimizde bu hikmeti aramalıyız. Ama 
“Bunun bir formülü nedir?” derseniz. Ben, henüz 
bir çözüm öneremiyorum. Düşünmeye ve bu prob-
lemi çözünceye kadar uğraşmaya devam etmeliyiz. 

Türkiye, sosyal bilimler ve mühendislik alanın-
da iyi bir potansiyele sahiptir. Fakat bu potansiyeli 
maalesef koruyamamakta (beyin göçü ve güvenlik) 
ve bu potansiyelden -son zamanlarda bazı olum-
lu adımlar atılmış olsa da- yine de yeteri kadar 
yararlanılabildiği söylenemez. Bu hususta neler 
yapılmalıdır?

Aslında siz meseleyi söylediniz. Konu önemli. 
Bir şekilde entelektüel sermayemizi içerde tutmak 
ve geliştirerek toplumsal değere katmamız gereki-
yor. Burada coğrafi sınırları kastetmiyorum. Dün-
ya artık çok yakın. Eskiden Elazığ’dan İstanbul’a 
trenle üç günde gelmiştik. Şimdi ise uçakla sade-
ce 45 dakika. Dünyanın neresinde olursanız olun, 
istediğiniz yere hizmet edebilirsiniz. Önemli olan 
o entelektüel birikimleri değere dönüştürecek sis-
temler kurmak. 

IPhone Amerikan malı; ama hiçbir parçası 
Amerika’da üretilmiyor. Dünyanın birçok ülke-
sinde üretilen parçalar bir yerde bir araya getiri-
liyor. Ama tasarımı Amerika’da yapılıyor. Kimse 
hangi parçayı nasıl bir araya getireceğini bilmiyor. 
Tasarım bilgisine sahip olan kazanıyor. Biz beyin 
göçünden korkmayalım. Beyin göçü yerine beyin 
gücünü kullanmayı deneyelim. 

Şimdi bana ‘her şey yerinde güzel hocam’ di-
yeceksiniz. Ama bu durum, ulaşım imkânlarının 
kısıtlı olduğu zamanlarda idi. Artık öyle değil. 
Aynı odada yan yana sohbet eder gibi internetten 
ders anlatıyoruz. Önemli olan dünyadaki beyinle-
rimizi keşfedip onlardan istifade edecek sistemler 
kurabilmektir. 

Ben, 2003 yılından 2015 yılına kadar Kazakis-
tan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde ders anlattım. 
Bir kere Kazakistan’a gitmedim. Öğrencilerim ile 
çok güzel ilişkilerim oldu. Bir kere aynı yerde ol-
madık. Ama değişik zamanlarda hâlâ karşılaştığım 
öğrencilerim var. Başarılı iş adamı olanların birço-
ğu bana mesajlar gönderdiler. Aynı şekilde, yurt 
dışındaki değerlerimizden ve beyin gücümüzden 
istifade etmenin yollarını bulmalı ve arttırmalıyız. 

Robotların ve İnsanların Birlikte Çalıştığı
Bir Dünyaya Doğru

Geleceğin dünyasında robotlar ve insanlar aynı 
platformda birlikte çalışacaklar. İnsanların ve ro-
botların ilişkilerini belirleyen bir hukuk sistemi 
ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Bu hususta neler 
yapılmalıdır?

Robotların ve insanların birlikte çalıştığı bir 
dünyaya doğru hızla sürüklendiğimizden artık 
kimsenin kuşkusu yok. Bundan her sektör payını 
alacak. İmalât ve eğitim sektörleri, ticaret, kamu 
hizmetleri, tarım, finans dünyası, hukuk vb. hepsi 
etkilenecek. 

Bu alanlarda yeni gelişmelere uygun özgün 
düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ya siz başın-
dan yapılacakları kendiniz tasarlayıp gelişmeleri 
kontrolünüz altında yürüteceksiniz ya da olayları 
gidişata bırakıp, sorunlar oluştukça çözüm ürete-
ceksiniz. O zaman da başkalarını taklit etmeye baş-
layacaksınız. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kendi 
sistemlerimizi kendimiz yapılandırmalıyız. 

Bilişimin hukuku var. Daha geliştirmeliyiz. İn-
sanlar, âlim robotlar yapabildikleri gibi, zalim ro-
botlar da yapabilirler. Bunu düzene sokmak için 
bir robotun, bir alışveriş merkezinde onlarca insanı 
öldürmesini beklememek gerekir. Sorun olduktan 
sonra çözüm üretmek için sahip olacağımız zaman, 
sorun yokken sahip olacağımız zamandan çok 
daha azdır. Sağlıklı düşünerek olaylara hukukî ze-
min oluşturmak ne güzel olur. Mesela, Amerika’da 
bir eyalet 2017 yılında yollarda sürücüsüz araç 
kullanmanın kanuni alt yapısını oluşturdu. Orada 
herkes sürücüsüz araçları üretirken o kanun hü-
kümlerine göre üretiyor. Bizde şu anda böyle bir 
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şey yok. Bu gibi konulara şimdi eğilmezsek ileride 
nasıl disipline edeceğiz, bilemiyorum. Bunu konu 
uzmanlarının ve karar vericilerin takdirine ve de-
ğerlendirmesine bırakıyorum.

Yapay Zekâ

Bazı insanlarda şöyle bir korku var: Yapay zekâ 
öyle bir gün gelir ki, insanı ve insanlığı yok edecek 
bir güce erişebilir. Böyle bir ihtimal var mıdır? Var-
sa, ne gibi tedbirler alınmalıdır?

Bu konuya kitabımda yer verdim. İnsan, ancak 
kendi zekâsı kadar zeki olan robot yapabilir. Ken-
disinden daha zekisini yapamaz. Ama iki kişi bir 
araya gelirse, yaptıkları robot daha zeki olabilir. İn-
sanlar bu süreçte âlim robotlar yapabilecekleri gibi, 
zalim robotlar da yapabileceklerdir. Bu konuda ge-
cikmeden hukuki düzenlemelerin yapılması lazım-
dır. Konuyla ilgili çalıştaylar oluşturulup muhte-
mel olumsuzlukları önleyici tedbirleri geliştirmek 
gerekmektedir.

Her durumda insanlar kötü fiil işleyen robotlar 
yapmaya tevessül ederler. Ama benim şahsî kanaa-
tim o yöndedir ki, kötü bir insanı önlemek, kötü bir 
robotu önlemekten on kat daha zordur. Robotlardan 
korkmak yerine, onları “Hizmetimizde nasıl çalış-
tırabiliriz?” diye kafa yormamız gerekir. Gelişmiş 
ülkeler böyle düşünüyor ve sürekli olarak robot 
korkusu salmak yerine robotun hâkimi olma dü-
şüncesini öne çıkarıyorlar. Eğitim sistemimizde bu 
konuya özel olarak yer vermek önemli bir ihtiyaçtır.

“Değişim ve dönüşümü izlemek önemlidir. Asıl 
marifet, değişim ve dönüşümü peşinden sürükleye-
bilmektir. Bu süreçte yarışta önde olmak başarıla-
bilir; ama önde kalmayı sürdürebilmek gerçekten 
çok zordur.” sözlerinizden hareketle; “yarışta önde 
olmak” ve “önde kalmayı sürdürebilmek” için nasıl 
bir yol izlenmelidir?

Onu da kitabımda yazdım. Değişimin temel 
ayaklarını strateji ve liderliğin oluşturduğunu iyi 
anlamalı ve doğru stratejiler uygulamalıyız. Çözü-
mü dışarıda aramayıp kendi sistemlerimizi ken-
dimiz üretmenin derdine düşmeliyiz. Dönüşümü 
hem mesleki hem toplumsal hem de kültürel açı-
dan önemsemeli ve öncelikli görmeliyiz. Değiştir-
mekten ve dönüştürmekten korkmamalıyız. Hata 
yapmaktan çekinmemeliyiz. Hata yapana ceza 
vermemeliyiz. Risk almayı, iş hayatının başarı kri-
teri saymalıyız. Risk alanları cesaretlendirmeliyiz. 
Daha böyle birçok şey sayabiliriz. Kısaca teknolo-
jiyi yönetmeyi mutlaka başarmalıyız. Aksi hâlde, 

teknoloji gelir ve bizi yönetir. O yönetirse, istedi-
ği yöne çeker, istediği yerde durdurur. İstemediği 
yöne bir adım bile atmak mümkün olmaz. 

Şimdi söylüyorum. Bugün her yaptığı çalışma-
yı patent altına almayan kurumlar 5-10 yıl sonra 
pazarda iş yapamazlar. Çünkü yaptıkları her şeyin 
patenti olacak ve büyük paralar ödemeden iş haya-
tına devam edebilmeleri çok zor olacaktır. 

Türkiye’nin Dijital Düzeni

Küresel güçlerin kurmak istedikleri “Küre-
sel Yeni Dünya Düzeni” / “Dijital Dünya Düze-
ni” ile ilgili alınması gereken tedbirler nelerdir? 
Önerileriniz…

Bu, ülkenin önemli ve millî bir meselesi olma-
lıdır. Ülkemizin kendi dijital düzenini oluşturması 
gerekir. Başkalarının kuralları ile oyun oynamak, 
belirsiz bir dünyada koşuşturmaktan ibarettir. 
Kendi yolumuzu kendimiz çizmeliyiz. Ben bunun 
için topyekûn bir seferberlik ilan edilmesi gerek-
tiğini, akademik camia, endüstri, kamu hizmetleri 
arasındaki uyumu sağlayacak stratejik hamlelere 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi’nin, bu gerçek-
ten hareket ederek aksiyon planlarını çok hızlan-
dırması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizdeki 
entelektüel birikimi bir an önce toplayıp değere 
dönüştürmek lâzımdır. Bunun için de tüm alanları 
kapsayan, sosyal, ekonomik, kültürel, endüstriyel, 
kamu hizmetleri gibi alanların hepsini harekete 
geçirecek bir plan ve programa ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum.

Devletin en üst düzeyinde alınan kararları, en 
aşağıdaki bireylere indirgeyecek bir sistem kurul-
madan; en alt düzeyde üretilen bir değeri, en üst 
düzeydeki ana programın bir parçası olarak ülke 
menfaatine dönüştüren bir mekanizma olmadan 
bu işin başarılması zordur. Başarmak mümkün 
olsa da bu, ancak o işi yapanların bireysel gayret 
ve çabaları ile sınırlı olur. Ümit ederim ki ülkemiz 
bu gidişatı yakalar ve önemli bir fırsatı kaçırmadan 
geleceğin dünyasında olması gereken yere ulaşır. 
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  POST-HÜMAN DEĞİL TEKNO-HÜMAN ÇAĞIPOST-HÜMAN DEĞİL TEKNO-HÜMAN ÇAĞI

Dünya her paylaşım 
savaşında, her çatış-

ma ortamında olduğu 

gibi yeni bir Habil-Kabil 

sendromuna girdi; mil-

letler yeniden yeni bir 

paylaşım kavgası veriyor. 

Fakat bu seferki kavga 

yalnız enerji kaynakla-

rının bölüşümü, yalnız 

doğal kaynakların sömü-

rülmesi üzerine değil üretileni paylaşamama, tü-

ketim ve kazanç kanallarını sahiplenme, çoğalan 

insan daralan yeryüzünü bölüşememe, kazanım-

ların yok olacağı endişesi ve elbette hem doğadan 

sonuna kadar faydalanırken bir taraftan da doğa-

nın doğasını korumasını istemekten ileri geliyor. 

İnsanlar yeryüzünü üleşememişti hiçbir dö-

nemde fakat bu sefer derin çelişkiyle beslenen bir 

inatçılık da hüküm sürüyor; geçmişteki yıkımlar, 

afetler, salgınlar, büyük savaşlar bir şekilde insa-

nın insan-lık’ını hatırladığı süreçleri ifade ediyor-

du. Varlıkken insan olmak, insanken insan-lık du-

rumunu sergilemek ciddi süreçleri gerektirir. En 

eski hayatından rezidans yaşamına kadar geçen 

evrelerin tümü insan üzerine yapılan yorumların 

kategorik, tarihsel kaldığının bir göstergesi; çün-

kü insan belki de kendine izafe edilenlerin tümü, 

toplamıdır. İnsan bütünlüğü içinde ele alınmaktan 

ziyade hâli hazır vaziyetini anlatan vasfıyla değer-

lendirilir, o yüzden kimileri kimi zaman insandan 

umudunu keserken kimileri başka bir zaman hâlâ 

insanda umutvar olduğunu ifade eder. 

İnsanı fenomenoloji 
zihnin en saf hâliyle ele 
alır, Heidegger bu fel-
sefenin ortasına doğsa 
bile hocası Husserl’in 
aksine insanı “ilişkisel-
liği” içinde görür, Lacan 
insanı simgesel düze-
nin, “başka”larının be-
lirlediğini ifade eder. 
Kur’ân hiçbir zaman 
“saf insan”dan bahset-

mez, Allah’ın kitabı insanın eşrefi mahlûkat do-
ğasıyla var edildiğini ve hep “şeytan” ve “dünya” 
ile imtihan edilerek bir hâllere girdiğini yani oluş 
sergilediğini belirtir; mutlak iyi veya kötü ile de-
ğil hadiseler karşısında zalim, merhametli, aklını 
kullanmayan gibi nitelemelerle anlatır. Belki yer-
yüzünün şartları, dünyanın doğası belki her döne-
min kendi imkânları doğrultusunda insan tanımı 
değişir, farklılaşır. 

Sanayi öncesi hayatı sakin yaşayan varoluş sa-
nayi inkılabıyla bir anda haftanın altı günü nefes 
almanın bile zorlaştığı on saatlik disiplinli çalışma 
formatına giriverdi. İnsan alışır, insan şartlara göre 
kendini uyarlayabilir. Kentleşme, yeni çalışma ha-
yatı, yeni ekonomiler, disiplinli toplum gibi mo-
dernitenin baskın yaşam tarzına adapte olmayı her 
tür yan etkiyi atlatarak başarabildi. 

Teknoloji ve dijitalin ontolojik bütünlüğe yer-
leşmesiyle kurulan “insan sonrası” nitelemesi, 
yapay zekânın özneleşeceği veya her tür teknik 
karşısında insan-olma’nın mümkünlükten çıka-
cağı öngörüsünün geçerliliği insanın tarihi göz 
önüne alındığında çok da gerçekçi görülmüyor. 

Teknoloji ve dijitalin ontolojik bütünlüğe yerleşmesiyle kurulan “insan sonrası” 
nitelemesi, yapay zekânın özneleşeceği veya her tür teknik karşısında insan-olma’nın 
mümkünlükten çıkacağı öngörüsünün geçerliliği insanın tarihi göz önüne alındığında 
çok da gerçekçi görülmüyor. Fethi Naci’nin deyimiyle “insan tükenmez”; başka 
bir hâl alır ama o post-hümanizm yani geliştirilmiş, “eksik ve hatalarından” yani 
hastalıklarından, yaşlanmasından, zekâ sorunlarından azade kılınmış bir varlık olamaz.

Post-Hüman Değil Tekno-Hüman Çağı

Ercan YILDIRIM
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Fethi Naci’nin deyimiyle “insan tükenmez”; başka 
bir hâl alır ama o post-hümanizm yani geliştiril-
miş, “eksik ve hatalarından” yani hastalıklarından, 
yaşlanmasından, zekâ sorunlarından azade kılın-
mış bir varlık olamaz. Çünkü insan eksikleriyle, 
hatalarıyla, arzularıyla, nefsini varoluşunun önüne 
geçirmesiyle, tövbe etmesiyle insandır.

Gelenekselden Dijital Tekno-Kültüre İnsan

Tabiatın içinde görece özgür dolaşan insanoğlu 
moderniteyle, sanayiyle beraber kentlere, sıkı di-
sipline, tüketim arzusunun dizginlenemez açlığına 
maruz kalsa da ona intibak etmeyi başardı. İnsan 
hep bir sonraki aşamada Hegelci ilerlemeyi sağlasa 
bile insani özünü korudu, öyle 
ki kapitalizm bu sefer tutkula-
rın, isteklerin, sahip olmanın 
felsefesini, tüketim nesnelerini 
icat etmeye, üretmeye başladı. 
Aşılar arka arkaya bulundu-
ğunda, penisilin, ilaçlar ve tıb-
bi cihazlar keşfedildiğinde, her 
ürünün seri üretimi gerçekleş-
tiğinde, temel ihtiyaç madde-
lerinden konfor metaı toplum-
sallaştığında insan hayatının 
kolaylaşacağı ve insan ömrü-
nün uzayacağı, hastalıklara 
çare bulunacağı Aydınlanmacı 
modernizmi evrensel tek haki-
kat kılmıştı. Bu açıdan Batı me-
deniyeti mutlak, örnek alına-
cak ve intibak edilecek yegâne 
gerçeklik olarak algılanıyordu. 

Sanayi sonrası insanı, yeni 
bir “tür” görülüyordu artık, in-
sanın yeni bir aşamaya geçtiği 
dile getiriliyordu. Görece insan ömrü uzasa, has-
talıkların ilaçları ve aşıları bulunsa, hayatımızı ko-
laylaştıran Fordist üretim izafi bolluğu getirse de 
neticede insan-lık niteliklerini aynen devam etti-
rebildi. Post-hüman döneminde de yapay zekâya 
benzetilmeye çalışılan insan portresi, Habil-Kabil 
sendromunu aşamayacağı için yine yeni yıkımlara 
yol verecek.

Dijital tekno-kültüre gelinceye kadar insan-lık 
pek çok evreden geçti; Avrupa Ortaçağ’ı muhte-
melen insanın geçirdiği en berbat duraklardandı. 
Kilisenin ve derebeyinin gölgesinde köle hayatı ya-
şayan Avrupalı oluş’a kapalı, kendini baskılamış, 
ümit etmeyi bile unutmuş adeta “robot”laşmıştı. 

Yapay zekâ tartışmalarında belki üzerinde en 
çok durulan hususların başında bu robotlaşma, 
vicdanı, merhameti ya da kötülüğü bilebilen, 
hissedebilen bir mekanizma imali gelir. Kalp, 
düşünce, vicdan, duygular kadar akıl için bile 
“organizma”ya ihtiyaç var. Yapay zekâda belirti-
len “akıl” bile kodlanmış, algoritmik “yüklendiği” 
kadarıyla var olabilir; hâlbuki insan zekâsının, uf-
kunun, hedeflerinin, arzularının sınırı tespit edi-
lemez... İnsanın tarihi aynı zamanda tekniğin de 
tarihidir. İster lineer ister döngüsel tarih anlayışın-
da olsun, insanın geçirdiği aşamalar hep “bir şeyle” 
tanımlanma, bir teknikle kendini ifadelendirmeyle 
ilgilidir. Mesele post-hüman evresine nasıl gelindi-

ğiyle ilgili biraz da... bu açıdan 
bakıldığında öncelikle modern 
öznenin çıkışı tüm kanaatleri 
belirlemiştir. Kapitalizm ön-
cesi insan ile Aydınlanma son-
rası insan arasında üretim iliş-
kilerinden refaha, kanlı tarih 
yazımından ötekinin inşasına, 
devlet mekanizmalarından top-
lum mühendisliklerine kadar 
sayısız teori-pratik, deneyim 
gerçekleşmiştir. 

Kapitalist özne, doğaya ta-
hakkümden onu dönüştürme-
ye girişme, tekno-doğa arayışı, 
sosyal Darwinizm, kolektivizm-
ler, dayanışmacılık, bireycilik, 
utilitarizm, aşırı üretim, üreti-
mi eritecek yeni kanallar kurma 
yani kültür endüstrisi, sağlıkta 
devrimin kapitalistleşmesi, kıta 
ve dünya savaşları, gayrimeş-
ruyu sistemleştirme, eşitsiz-

liklerin artışına bağlı memnuniyetsizlikler, dijital 
tekno-kültürle beraber biyopolitika, eko-teo-kül-
türpolitik insanı ve dünyayı değiştiriyor gösterse 
de aslında yaşam koşullarını anlatıyor, insan yine 
aynı doğasında akıyor. Burada enteresan olan in-
sanın değişen dünyaya etkisinin çok az olmasıdır. 

Aydınlanma öncesi doğa merkezli insandan 
yapay zekâ eksenli insan algısına geçişte, tüm süf-
li duyguları ekonomiye, siyasete tahvil etmede 
gösterdiği verimli tamahkârlık dünyayı insanın 
değiştirdiğini göstermez; onun intibak etme ka-
biliyetinin devasa niteliğini ele verir. Elbette dün-
yada üretim ilişkileri değiştikçe insan ihtiyaçları 
da yenilenir, işte tam da burada insanın dünyayı 

Post-hüman’ın biraz da 
“mutant”larla anılması, 
insanın mutantlaşma 

beklentisi, kadim 
anlatılardaki “ölüme çare 

bulma” hedefi çağlar 
aşan fantezilerden biri 

esasında. Post-hüman’ın 
ölüme giden değil 

ölümden kaçan varlığı 
anlatması, ikili dünya 
yerine tekli dünyaya 
eğilim göstermesi, 

ahiretin varoluşta eksiltili 
durması çağın genel 
zihin haritasını verir.
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değiştirme değil ama kendi gereksinimlerini kar-
şılayabilme yeteneği devreye girer, klasik tüketim 
alışkanlıkları yerini diji-kapitalizmin kendiliğin-
denliğine götürür. 

Tekno-kapitalizm Sanayi Devrimi sonrasında 
buzdolabından otomobile insanı “kolaylıklara” 
alıştırmıştı; diji-kapitalizm bunu daha konformist 
kılacak boyutlara ulaştırır artık. Evde oturduğu, 
bir mutfağı, ocağı ve malzemeleri bulunduğu hâlde 
yemeğini “uygulama” üzerinden “dışarı”dan söyle-
yen, alışverişini yine uygulamadan yapıp kapısına 
bıraktıran insan portresi gittikçe yaygınlaşıyor. 

Sanayi ve finans kapital dönemlerindeki sıkı 
disiplin, kontrollü hayat, faşist siyasi hareketlere 
karşın şimdilerde dijital üyelikler, diyetler, salgın-
lar, görünme hastalığı sisteme-devlete daha bağlı 
ve bağımlı kılıyor. Neoliberalizmin kendi iç iktisa-
di krizini örtmek için yeni faşizmi, düşmanlıkları 
keşfeden insan post-hüman değil bildiğimiz en saf, 
en doğal hâliyle insandır. Hem doğanın güzellik-
leri sürsün hem kazandırsın diyerek çıkarcılığını 
siyasallaştıran insan, ona güç yetiremeyince sö-
mürme yöntemleri geliştirmişti. 

Köleleştirerek köleleşmek, biatlaşarak tâbi-
yurttaş olmak, savaşıp kırarak hâmi aramak insa-
nın temel yöntemidir. Irkçılıktan İslamofobiye, ka-
dın cinayetlerinden cinsiyetçiliğe zalim, kıskanç, 
kendi yaşam alanını koruma psikolojisindeki insa-
noğlu mağaradan dijital tekno-kültüre kadar sahip 
olmak için her şeyi yapabileceğini gösterir. Süreç 
insan sonrasını değil aksine insanın kendisini orta-
ya çıkarıyor! Aidiyet vurgularından yerliliğe, değer 
atıflarından medeniyetçiliğe kadar tüm yorumla-
rın, tezlerin oturduğu temel dinamik insanın bu 
asli yönünü ne zaman, hangi şartlarda belirginleş-
tireceğine odaklanıyor. 

Yetersiz Bakiyeyle İnsan-Oluş

Kapitalist dünya sistemi ürettikçe, yeni form-
lar ortaya çıkardıkça devamlılığını sağlayabiliyor. 
Sürekli yeni, sürekli aynı şeylerin yeni formla-
rının üretilmesi esasında “oluş”un kesilmesini 

beraberinde getiriyor, bu yeni bir dünyanın ortaya 
çıkması değil Batı medeniyetinin yeniden üretilme-
si manasına geliyor. Nano teknoloji, gen teknoloji 
ve genetik yapılanmalarla genetiğin ahlakı, yapay 
zekâ, genom, kök hücre, klonlamalar, iklimlendir-
me çalışmaları, suni et türü gıda teknolojileri, uzay 
çalışmaları insanı bitirmeyeceği, başka bir boyuta 
taşımayacağı gibi varoluşunun insan-lık’ı ortaya çı-
karacağını göstermektedir. 

Kendi kaderini tayin hakkı, her şeyi yapma öz-
gürlüğüne sahip olduğu inancı, geleceğini kendi 
şekillendirebileceği kanaatiyle birleşince kişinin 
arzularının tatmininde her tür faşizan uygulama-
yı seçebileceğini anlatır. Çok yüksek kredi kartı 
limitine sahip olduğunda mı yoksa yetersiz bakiye 
ikazıyla mı insan kendine gelir, insan olur... ya da 
fakirliği yüzünden bir çorbayla iftar açan mı yoksa 
çok zengin olduğu hâlde hurma ile iktifa eden mi 
insan-lık ölçüleri içinde sayılabilir?

Teknoloji hâlihazırda bir töz değil, yapay zekâ 
gibi insan da bir töz sayılmaz ama doğa tözdür. İn-
san dünyadan, ilişkilerden bağımsız bir varoluş ge-

liştiremez, töz olan doğaya da bağımlıdır. Doğanın 
doğurganlığı, canlılığı, üretkenliği devam ederken 
insan gittikçe kısırlaşıyor; dijital tekno-kültürde-
ki çokluk, çoğulculuk ve çeşitliliğe rağmen... Zira 
günümüzün dünyası aynı tip ürünlerin, kültürün 
farklı versiyonlarını yaptığı için “yeni” zannedili-
yor. Doğa, makinalar, din, devlet, kültür, ekono-
mi, hassasiyetler küresel sistemle iç içe... Kendi 
kararını kendi verebilen, özerk yaşayabilen bir 
insan-oluş özellikle dijital tekno-kültürde müm-
kün görünmüyor. Makine-oluş, teknoloji-oluş ile 
insan-oluş eş zamanlı gelişiyor. 

İnsanın birtakım eksikliklerini giderme, arı-
zalarından kurtarma, yaşlanmasının önüne geç-
me, genetiğiyle oynayıp istenen ölçüde bir insan, 
bebek ortaya çıkarma gibi çabalar ya da yapay 
zekânın dünyaya egemen olacağı, insanın gerile-
yeceğine dair fütüristik çıkarımlar varlığı, insanın 
hâlâ tanınmadığını, anlaşılamadığını gösterir. 

İnsanın ne olduğu hâlâ çözülememiştir, muammadır insan. Zihni ile duygularının derinliği 
hesaba gelmeyeceği için taklit edilmesi, kopyalanması, yönetilmesi, post-hüman 

teorisyenlerinin kalıplarına sığabilmesi, yapay zekâya aktarılabilmesi imkânsız. Uzaya gitme 
hevesi de bu derinliğin arayışa girdiğinin bir göstergesi..
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Velev ki gen teknolojisi üzerinden insanların 
fiziki zafiyetlerine müdahalede bulunuldu, bu in-
san türünün sonunu mu anlatır; anlatmaz elbette. 
Nihayetinde tin, duygular, hisler hâlâ laboratuvara 
alınamayacak dokunulmazlıkta, bilinmezlikte. Ve-
lev ki bir kişi gen teknolojisiyle sağlığına kavuştu, 
bu onun hastalığından doğan melankolisini de ta-
mir etse bile başka bir konuda yeni bir melankoli-
ye düşmesini engellemez. Melankoliye neden olan 
fiziki şartlar teknolojiyle giderilse de melankoliye 
tesir edebilecek bir teknik geliştirilmedi. Merha-
met, kızgınlık, basiret, acıma, tedirginlik, kaygının 
verdiği varoluş hâlleri, inanma, bağlanma, kıskan-
ma, aşkınlık veya içkinlik durumları yapay zekâda 
toplanamayacağı gibi post-hüman evresinde etki-
sizleşemez de... İnsan robot değil, teknolojik me-
kaniğin sabitesine de hapsolmaz, şartları değiştirip 
ona intibak edebilecek duygu ve düşünce durum-
larına rahatlıkla geçebilir. 

Mesele post-hüman ile belirginleşecek payla-
şım kavgasında insan-lık’ın ne kadarı, hangi hu-
susiyetleri öne çıkacak sorusundan zuhur ediyor. 
Açık ki kendisinin ve ilk halkadaki ailesinin ha-
yatını devam ettirebilmek için insanoğlu geçmişte 
olduğu gibi tekno-hüman döneminde de hiçbir 
ahlaka saygı duymayacak adeta tüm değerleri ezip 
geçecek.

Mutant Değil İnsan!

İnsan-olma’nın bir tarafında artık tekno-oluş 
bulunuyor. Bireylerin teknolojiyi, dijital dünyayı 
ne kadar içselleştirdiğinden ziyade onun sınırları-
nın nereye kadar ulaştığı önemli artık. Teknolojiyi 
alma veya almama tercih meselesi olmaktan çok-
tandır çıktı, insanın işini kolaylaştırma gibi gayeler 
ve izahlar da dijital-oluşu hayli karşılamayan, da-
raltan ifadeler. 

Qr koduyla işlem yapmaktan çipli dünyaya, 
hes kodundan tüm “devlet işlemleri”nin uygula-
mayla halledilmesine, çipli nüfus cüzdanına, sağ-
lıkla ilgili konuların dijitalleşmesine kadar artık 
tekno-oluş insan-oluşa eklemlenmiştir. Esasında 
bu tekno-oluş insanı örten, baskılayan değil tam 
aksine açığa çıkaran bir dünyadır. Doğa ile birlikte 
varolma, afetlerle, salgınlarla, hastalıklarla, sana-
yiyle, kent hayatındaki pek çok uyaran ve öteki 
kültürüyle birlikte varolmanın bir başka boyutu 
dijital-tekno-oluş’tur. 

Mutasyona uğramayan ender türlerden biri in-
san... belki de şeklen mutasyon geçirse de mahiye-
ti aynı kalan müstesna canlılardan... 

Post-hüman’ın biraz da “mutant”larla anılması, 
insanın mutantlaşma beklentisi, kadim anlatılar-
daki “ölüme çare bulma” hedefi çağlar aşan fante-
zilerden biri esasında. Post-hüman’ın ölüme giden 
değil ölümden kaçan varlığı anlatması, ikili dünya 
yerine tekli dünyaya eğilim göstermesi, ahiretin 
varoluşta eksiltili durması çağın genel zihin hari-
tasını verir. Terminatör imgesi üzerine oturan, bir 
parçası koptukça sürekli onu yenileyebilen, aklını 
ve duygularını dijital teknolojiyle birleştirebilen 
mutant efsanesi ve fantezisi bir yanıyla Descartes 
ve Kant ile açığa çıkan öznenin önde durması ve 
zihin-beden ikiliğinin tekno-oluşla karşılanmasını 
anlatır. 

Heidegger’in ölüme doğru giden, İslâm dü-
şüncesinin ölümle bir arada varolmayı gerektiren 
varoluş biçimi post-hüman’da yok sayılıyor. Yok 
sayma, insanın ölümlülüğünü ortadan kaldırma-
dığı için ölüm dışı düşünmeyle varoluş bir bakıma 
insanın yeni bir ölümle yaşama düşüncesinin önü-
nü açacaktır. 

Giorgio Agamben “ben aslında bu, şu değilim” 
derken insan-oluş’un sürekliliğine atıf yapar. İnsan 
öyle veya böyle bir yerdedir ama hep aynı yerde 
değil! “Robotlaşılacaksa onu da oluruz.” diyebile-
cek açıklığa sahip. 

İnsanın ne olduğu hâlâ çözülememiştir, mu-
ammadır insan. Zihni ile duygularının derinliği 
hesaba gelmeyeceği için taklit edilmesi, kopyalan-
ması, yönetilmesi, post-hüman teorisyenlerinin 
kalıplarına sığabilmesi, yapay zekâya aktarılabil-
mesi imkânsız. Uzaya gitme hevesi de bu derinli-
ğin arayışa girdiğinin bir göstergesi... Verili toplum 
düzeni, doğa, devlet, iktisadi ve kültürel örüntü-
ler, ilişkiler ağının rehabilite edileceğine ihtimal 
vermiyor olacak ki tarihsellikten sıyrılıp sıfırdan 
başlama adeta Hayy bin Yakzan gibi varoluşunu en 
baştan tecrübe edip şekillendirme hevesinde. 

İnsanın derinliği biraz da tekinsizliğiyle kendi-
ni gösterir... Hiçbir canlı, yapay zekâ, robot hatta 
insanın kendisi bile insandaki “öngörülemez”liği 
üretemez, aktaramaz... İnsanın kodlarındaki te-
kinsizlik aynı zamanda insan-oluş’un garantisi; 
yeni bir dünya, yeni bir ahlak tekinsiz duruştan 
çıkar. 

Geleceği dijital tekno-kültürün hesapçılığı, 
mükemmeliyetçiliği kurabilir elbette ama yeni bir 
dünyayı ancak zamanın ruhunun, gidişatın insan 
soyunu yok edeceğini anladığı zaman insanın te-
kinsizliği inşa edebilir!
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M esnevi’nin giri-
şinde Mevlana “ 

Dinle bu ney nasıl 
şikâyet ediyor; ay-
rılıkları nasıl anlatı-
yor/ Beni kamışlık-
tan kestiklerinden 
beri feryadımla ka-
dın erkek herkes ağ-
ladı/ İştiyak derdini 
anlatmak için, ay-
rılıktan parça parça 
olmuş sine istiyorum/ Vatanından ayrı kalan, tek-
rar kavuşma anını arar.”1

Ney burada insanı temsil ediyor. Sesindeki 
tılsımlı sükûnette ayrıldığı vatanına duyduğu öz-
lemi… Asli vatanından (dar-us saadet) dünyaya 
gönderildiği(hubut) andan itibaren- oradan uzak 
kalmanın hicranıyla- içli içli ağlayan insan… Ya-
sak ağaca yaklaşmak suretiyle zalimlerden olan, o 
“an” a kadar farkında olmadığı çıplaklığını idrak 
edip hatasını anladıktan sonra Rabbi tarafından 
kendisine öğretilen kelimeler(sözcükler) yardı-
mıyla nedamet beyanında bulunan insan… Melek 
olma ve ebediyet arzusuyla ayartılan, bu ayartı-
nın sonucu olarak dünya sürgünüyle yüzleşmek 
zorunda kalan insan… Kendisini baştan çıkaran 
bu arzulardan dünyada da kurtulamayan, ebedi 
yaşama hırsıyla yanıp tutuşan insan… Hırslarının 
ardından koştukça gaddarlaşan insan…

1 Mevlana Celalettin Rumi, Mesnevi I. Cilt, Haz. Adnan 
Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004, s.37.

İnsanın Durumu, 
Dönüşüm ve Çatışmalar

Öte yandan gök-
lerin-yerin ve dağ-
ların bile yüklen-
mekten imtina ettiği 
“emaneti(akıl ve ira-
de)” yüklenmekten 
kaçınmayan, bir 
yanıyla toprağın/
balçığın maddiliği-

ni diğer yanıyla ise ruhun maverai/yüce doğasını 
temsil eden, yaratılmış varlıklar içinde mertebe 
bakımından ayrıcalıklı olan, yüklendiği emanet 
hürmetine meleklerin bile kendisine saygı göster-
diği sorumlu varlık olarak insan… Takvası(ilahi 
sınırları gözetme duyarlılığı) ve fücuru(ahlaki za-
afları) nefsine ilham edilmiş, aşağının da bayağısı 
olmak ile faziletin şahikalarına yükselmek arasın-
da tercih yapabilmesini mümkün kılan akıl ve ira-
de gibi müstesna kuvvelerle donatılmış mükerrem 
varlık olarak insan… Taşıdığı ilahi nefha gereği 
Allah (c.c.)’ın esmasından iz(ler) taşıyan kutlu 
varlık… O, ne Sartre’ın “annesinden kötürüm do-
ğan bir çocuk maraton koşusunda birinci gelemi-
yorsa sorumlu kendisidir” cümlesinde belirginle-
şen “kendi kendisinin tanrısı” ne de Heidegger’in 
“bu dünyaya fırlatılmış” söyleminde tebarüz eden 
“başıboş” bir varlıktır. O,öfke ve şehvet dürtüle-
rine benliğin şekillenmesinde merkezi rol veren 
Freudçu perspektifin dar kalıplarına sığmayacağı 

Esasında “post” ön ekli ideolojiler, çürümüş/kokuşmuş/bayağılaşmış/
yanıltıcı söylem ve eylem tarzlarının yeni bir ambalajla sunulmasından 
başka bir şey değil. Muhlis ve müteyakkız olmayanlar, ambalajın parlaklığı 
karşısında büyülendiği için, içindeki ürünün mahiyetini fark etmekte güçlük 
çekiyor. Modern uygarlığın en önemli özelliklerinden biri de illüzyon…

Kamil ERGENÇ

Post Önekli İllüzyonlar ya da 
Matrix Evreninde İnsan Kalmak

  POST ÖNEKLİ İLLÜZYONLAR YA DA MATRİx EVRENİNDE İNSAN KALMAKPOST ÖNEKLİ İLLÜZYONLAR YA DA MATRİx EVRENİNDE İNSAN KALMAK
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gibi, Marrx’ın bilimsel materyalizmine ilham ve-
ren ekonomi politiğin nesnesi de değildir…2 

Bilgiyi belli bir sınıfın tekeline vererek tahak-
küm ve zorbalık aracı olarak kullanan Yunan-
Hint-Mezopotamya-Asya geleneklerinin aksine, 
hakikatin bilgisini insanlar arasından seçtiği elçi-
ler (resul) aracılığıyla ikram eden Allah, insanın 
dünya sürgününde rehbersiz kalmasına razı değil-
dir… Yarattığını en iyi bilen olduğu için, rehber-
likten yoksun kalan insanın nasıl bir vahşetin ve 
barbarlığın mümessili olacağını da iyi bilmektedir. 
Kaldı ki rehberlerin varlığına rağmen insan hırs 
ve tamahkârlığının, zalimlik ve cahilliğinin ze-
bunu olmuştur. Şayet insanlık 
ailesi nübüvvet gibi harikula-
de bir ikramdan yoksun kal-
saydı, şüphesiz ki, çok daha 
büyük buhranların müsebbibi 
olurdu. 

Nebevi geleneğin tevhidi 
perspektifinden teberri eden 
toplumların başına gelen bela-
lara/musibetlere tarih şahittir. 
Belaların anaforunda debele-
nen insanlık, şimdilerde, “post” 
ön ekli ideolojiler yardımıyla 
yeni çıkış yolları aramakta ve 
fakat nebevi çizgiye kayıtsız 
şartsız ittiba etmeksizin felahın 
mümkün olamayacağını idrak 
edemediği için, bulduğu tüm 
çareler, tuzlu su içen birinin 
susuzluğunun artması örne-
ğinde olduğu gibi onu daha da 
çaresiz bırakmaktadır. Düşün-
ce tarihi insanın bu tür arayış-
larının hikâyeleriyle doludur. 
Kullandığı alet edavatlar, yaşa-
dığı çağ ve şehirler, işgal ettiği 
statüler, ait olduğu kültür değişse de insanın an-
lam arayışı tarih boyunca devam etmiş ve bundan 
sonra da edecek… 

Esasında “post” ön ekli ideolojiler, çürümüş/
kokuşmuş/bayağılaşmış/yanıltıcı söylem ve eylem 
tarzlarının yeni bir ambalajla sunulmasından baş-
ka bir şey değil. Muhlis ve müteyakkız olmayanlar, 
ambalajın parlaklığı karşısında büyülendiği için, 
içindeki ürünün mahiyetini fark etmekte güçlük 

2 Ali Şeriati, İnsan, çev. Şamil Öcal, Fecr Yayınları, Ankara, 
1997.

çekiyor. Modern uygarlığın en önemli özellikle-
rinden biri de illüzyon… Yani göz alda(n/t)ması… 
Bu özelliği o kadar profesyonelce kullanıyor ki; 
insanlar güzeli çirkin, çirkini güzel, haklıyı hak-
sız, haksızı haklı, zalimi mazlum, mazlumu zalim, 
hakikati batıl batılı ise hakikat olarak görebiliyor. 
Firavun’un büyücüleri gibi, modern uygarlık da 
hak ve batılın ne olduğuna dair farkındalık zaafıy-
la malul (manipülasyona açık) kitleleri kolaylıkla 
aldatıp ayartabiliyor. Nebevi geleneğin şanlı tem-
silcilerinden Musa (a.s.)’nın temsil (ilahi mesaja 
hayat verme), tebliğ (ilahi mesajı iletme), tebşir 
(mesaja ram olanları müjdeleme) ve inzar (me-

sajdan yüz çevirenleri uyarma) 
sürecinde karşısına çıkan müs-
tekbirlerin alamet-i farikası, 
ayartma/baştan çıkarma/büyü-
leme idi. Musa (a.s.) bu ayartı-
yı ve aldatmayı bertaraf etmek 
istediği için dönemin siyasi/
askeri/iktisadi otoritelerinin 
gazabını celp etti. Yahudi-Hı-
ristiyan geleneğin büyücülüğe 
olan yatkınlığı, elbirliğiyle inşa 
ettikleri modern uygarlığın da 
karakteristiği oldu. 

Demek ki nebevi gelenek 
baştan çıkarılan/ayartılan, soy-
suzlaştırılan, kişilik ve kim-
likleri tahrip edilen, zihinsel 
olarak sömürülen, ezilen ve 
horlanan insanların ve onla-
ra bu muameleleri reva gören 
erk sahiplerinin sadece ve yal-
nızca Allah’a kulluk etmelerini 
temin etmek üzere vazifelidir. 
Bu geleneğin son temsilcisi 
olan Resûl (s.) de ekonomik/
siyasi/diniî imtiyazları ellerin-

de bulunduran sömürü düzeninin mimarlarına 
ve muktedirlerine karşı yalın ayaklı mazlumların/
mustazafların yanında saf tutarak onları kula kul-
luk etmekten kurtarıp tek ilaha teslim olmalarını 
öğütleyerek gerçek anlamda hürriyet sahibi şah-
siyetler olmaları için mücadele etmiş ve miras bı-
raktığı öğreti onun vefatından kısa bir süre sonra, 
dönemin bütün tiranlarının sömürü düzenlerini 
altüst etmiştir. İsfahan’ın kapısına dayanan İslâm 
ordusu neferinin dediği gibi “İslâm, insanı yerin 
pis çamurundan göklerin yüceliğine, birbirine 

Dördüncü sanayi 
devriminin yaşandığına 

dair güncel anlatılar 
insanın da artık eskisi 
gibi ol(a)mayacağına 

inanmamızı istiyor. Nano-
teknoloji, yapay zekâ, 

bio-genetik gibi alanlarda 
yürütülen bilimsel 

çalışmalar insana ve 
doğaya dair yeni bir 

sürecin başladığını haber 
veriyor. Bu yeni sürecin 

karakteristik özelliği 
“dijitallik” olarak tebarüz 

ediyor ve “gerçeklik” 
algısının çözülmesi/

yıkılması/aşınması olarak 
öne çıkıyor.
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tapınmadan âlemlerin Rabbine tapınmaya, din-
lerin zulmünden İslâm’ın adaletine davet eder.” 
Aradan asırlar geçse de aziz Elçi (s.)’nin bıraktığı 
miras elden ele gönülden gönüle ulaşmış ve bu-
gün de yakinen müşahede edileceği üzere, İslâm 
dünyasının küresel istikbar karşısında varoluşunu 
mümkün kılan yegâne istinatgâh olarak hayatiye-
tine devam etmektedir.

Modern Zamanlar ve Sonrası

Her ne kadar, son üç asırdır, İslâm dünyası 
toplumları Protestan burjuva kültür kodlarına 
uyum sağlamaları(barışık yaşamaları) için gerek 
doğrudan gerekse dolaylı olarak saldırıya, işga-
le, talan ve yağmaya maruz kalıyorsa ve araların-
da bizim de olduğumuz birçok halkı Müslüman 
beldelerde, kapitalist/neoliberal değer sisteminin 
kavramsal ve kurumsal hâkimiyetine dönük kimi 
mevzi kazanımlar elde edilmiş olsa da, nebevi ge-

leneğin tevhidi perspektifine ram olan öncü kad-
roların halklarımızı irşat edecek yoğun çabalarıyla 
bu kazanımların hepsi bertaraf edilebilir. Diğer 
uygarlık havzalarının aksine İslâm dünyası top-
lumlarının en önemli avantajı vahiy ve nübüvvet 
gibi sabit ve mutlak hakikat olan bir istinatgâha 
sahip olmasıdır. Bu sayede Müslümanlar hangi 
tarih/zaman kesitinde, hangi coğrafyada ve hangi 
kültür ikliminde yaşıyor olurlarsa olsunlar müsta-
kil bir varoluşun mümessili olabilir, epistemolojik 
bağımsızlığını ilan edebilir ve yaslandığı hakikat 
telakkisinden ilham alan siyasal-iktisadi-hukuki 
ve sosyal gerçekliğini inşa edebilir.

Demek ki Müslümanlar için verili olana körü 
körüne teslim olmak ya da her yenilikle uzlaşmak 
gibi patolojik bir tutumun kabul edilebilir tarafı 
yoktur. Mutlak hakikat olan vahiy ve nübüvvet 
bilgisinden ilham alıyor olmak, her dönemde 
neyin hak neyin batıl olduğunun tespit imkânını 

verir. Çin-Hint-Japon-Rus uygarlık havzalarının 
modern paradigma karşısında yaşadıkları mağlu-
biyet, yarının tarihinde Müslümanların oynayaca-
ğı hayati rolün önemini göstermesi bakımından 
manidardır. Medeniyetler Çatışması ve Tarihin 
Sonu tez(ler)ini kurgulayanların dikkatlerinden 
kaçan bir gerçek var: Artık birden fazla medeniyet 
yok… Bir tarafta burjuva Protestan kültür kodları 
tarafından beyinleri dağlanmış (ya da dağlanmak 
üzere olan) bir dünya, diğer tarafta ise mensupla-
rının bir kısmı intibak etmek için çok iştahlı olsa 
da, etmek istemeyenlerle birlikte kendine mahsus 
insan-evren-tabiat-tarih-zaman-mekân tasavvu-
ruyla direnen İslâm… Tarihin gidişatını bu iki ku-
tup arasındaki mücadele belirliyor/belirleyecek… 

Yüce Kur’ân’ın zikrettiği Tâlût-Câlût kıssası, 
hem “post” ön ekli ideolojilerin mahiyetlerinde 
içkin sahtelikleri deşifre edecek hem de bu sahte 
öğretiler karşısında nasıl bir direniş sergilenmesi 

gerektiğinin yol haritasını çizecek mühim mesajlar 
içeriyor. Nebevi önderliğin izinden giden muvah-
hitlerin nice güçlü iktidarları sarstığının en sarih 
beyanıdır Tâlût-Câlût kıssası… Yolun uzunluğu ve 
meşakkati, havanın sıcaklığı ve harareti karşısında 
bitap düşen orduyu bir de nehir imtihanı bekle-
mektedir. En hararetli ve susamışlık an(ın)da suyu 
reddetmek… Kavurucu sıcağa ve yorgunluğa rağ-
men nebevi önderliğin emrine riayet etmek… Ol-
dukça zor bir imtihan… Ancak zafer bu imtihanı 
başarıyla geçenlere nasip oluyor… Önderlerinin, 
nehrin suyundan kana kana içmemeleri uyarısı-
nı dikkate almayanlar Câlût’un ordusu karşısında 
dizüstü çöküyorlar ve “bugün bizim Câlût’a karşı 
savaşacak gücümüz yok” diyorlar. Ancak imtiha-
nı başarıyla geçenler, yani kana kana içmeyenler 
(sadece bir avuçla yetinenler) Câlût’un ordusunu 
mağlup ediyor… Aziz Kur’an bu kıssayla “(nebevi 
çizgiye sadık)nice az toplulukların çok (ve güçlü 

Esasında adına ister post-truth (gerçeklik sonrası) istersek de post-modern (modern 
sonrası) ya da post-hümanizm (hümanizm sonrası) diyelim fark etmez… Tüm bu “yeni” gibi 
görünen ideolojik söylemler, insanın nebevi gelenekten yüz çevirmesinin sonucu olan kalp/
akıl buhranının ve arayışının tezahürleri olarak okunabilir. Şayet bu iyi ambalajlı ideolojik 

icatları referans alarak bugünü daha iyi anlayacağımızı ve yarının tarihini inşa edeceğimizi 
zannediyorsak, ziyadesiyle yanılgı içindeyizdir.
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görünen)toplulukları Allah’ın izniyle nasıl mağlup 
ettiğini müjdeleyerek, müminlere, hangi zaman 
ve zeminde olursa olsun Allah ve elçisine sadık 
olanların mağlup edil(e)meyeceği muştusunu ve-
riyor… Serin ve tatlı suyuyla bu kıssadaki nehir 
(Allahu a’lem) “dünya hayatı” olarak anlaşılabilir. 
Dünyanın cazibesine kapılan, lezzetlerine teslim 
olan ve iştahla ardından koşanların adaleti, hak-
kaniyeti ve hikmeti kuşanması mümkün değildir. 
Böylelerinin Câlût’a (küresel istikbar) karşı yapa-
bilecek hiçbir şeyleri de yoktur… Onlar teslimi-
yeti içselleştirme ve meşrulaştırma çabası içinde 
ömürlerini geçirirler… Ancak, Resûl (s.)’ün de 
beyan ettiği üzere dünyayı “kâfirin cenneti mü-
minin zindanı” olarak görenler insanlığa hakikati, 
adaleti ve izzeti bağışlayabilir. Nefsi kışkırtarak/
azdırarak/ayartarak gücüne güç katan kapitalist/
neoliberal sistemin tekerine çomak sokmak için 
sözünü ettiğimiz kıssadan alınacak dersler var…

Modern paradigma Hıristiyanlık içi mücadele-
nin sonucu olarak tarih sahnesine çıktı. Bu süreç-
te Yahudilikle de işbirliği yaparak kendisini adeta 
yeniden kodladı. Denebilir ki Hıristiyanlık, aydın-
lanma devrimiyle birlikte, kendi kendisini imha 
etmiştir. Yunan aklını ve Roma siyasal/iktisadi/
içtimai/hukuki düzenini İncil’e onaylatarak şirk 
kültürüyle imtizaç eden Hıristiyanlığın yeniden 
aslına dönmesi -eğer dönecek bir asıl kaldıysa- 
mümkün görünmemektedir. Modern paradigma-
nın, Hıristiyan-Yahudi ittifakıyla, İslâm’ı mağlup 
etmek üzere icat edilen bir proje olduğundan bi-
haber olan bazı Müslüman aydın/entelektüel/teo-
log/felsefecilerin, Müslümanları bu paradigmayla 
barışık yaşamaya (senkronize olmaya) ikna etmek 
üzere üstlendikleri “arabuluculuk” rolü, İslâm 
dünyasını Protestan burjuva kültür kodlarına 
mahkûm ederek “intiharına” vesile olmaktan baş-
ka bir işe yaramayacak.1453’ün rövanşını 1492’de 
alan ve ardından İspanya-Portekiz üzerinden ge-
len İslâm tehlikesini bertaraf etmenin verdiği öz-
güvenle 1498’de denizaşırı seferlere koyulan; bu 
seferlerin meyvesini de, 1571’de, o güne kadar 
“mağlup edilemez” olarak gördüğü Osmanlı or-
dusunu mağlup ederek alan; en nihayetinde ise 
1492’de Müslümanlarla beraber kıta Avrupa’sın-
dan kovduğu ve Osmanlıya sığınan Yahudilerle 
17. yüzyıldan itibaren ittifak yaparak imparator-
luğu içeriden kemiren kıta ve ada Avrupa’sının ve 
onların sömürgesi Amerika’nın, İslâm dünyasını 
Protestan burjuva kültür kodlarıyla teçhiz etmek 

için yürüttüğü sinsi ve ayartıcı projelerin farkın-
da olmak gibi ağır bir sorumlulukla yüz yüzeyiz. 
İki seçenekten birini tercih etmek zorundayız: Ya 
müşrik Yunan/Grek/Roma dünya görüşünden ve 
hayat tarzından ilham alarak kendisini “yeniden 
kodlayan” modern/postmodern değer sistemine 
İslâm gömleği “giydirerek” içinde yaşadığımız 
çağla senkronize olacağız; ya da nebevi gelene-
ğin inkılabi ikliminden ilham alan “paradigma 
dışı” bir varoluşun imkânını zorlayacağız. Yahu-
di-Hıristiyan ittifakıyla oluşmuş modern uygarlık 
bizden birinci seçeneği tercih etmemizi bekliyor. 
Kaldı ki Türkiye özelinde, Tanzimat’la birlikte, 
tercihini birinci şıktan yana yapan yönetici elitle-
rin ve aydınların attığı adımların neye mal oldu-
ğunu artık daha net olarak görebiliyoruz. Cum-
huriyet modernleşmesinin de Tanzimat mirasını 
devraldığı ve bu mirasın daha radikal bir formda 
pratiğe aktarılması amacına matuf adımlar attığı 
izahtan varestedir. Ancak buna rağmen, moderni-
tenin İslâm’la asla ve kata telif edilemeyecek sekü-
ler-pozitivist-ırkçı doğasına dair farkındalık sahibi 
olan ulema/udeba/urefanın ağır bedeller ödemek 
pahasına verdiği mücadeleler, bu coğrafyada, 
İslâm kültür kodlarının tamamen aşınmasına en-
gel olmuştur. 

Gerçeklik Algısındaki Dönüşüm

Dördüncü sanayi devriminin yaşandığına dair 
güncel anlatılar insanın da artık eskisi gibi ol(a)
mayacağına inanmamızı istiyor. Nano-teknoloji, 
yapay zekâ, bio-genetik gibi alanlarda yürütülen 
bilimsel çalışmalar insana ve doğaya dair yeni bir 
sürecin başladığını haber veriyor. Bu yeni sürecin 
karakteristik özelliği “dijitallik” olarak tebarüz 
ediyor ve “gerçeklik” algısının çözülmesi/yıkılma-
sı/aşınması olarak öne çıkıyor. Gerçeklik algısında 
meydana gelen aşınmaya insan-insan, insan-eşya 
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ve insan-doğa ilişkisinde radikal bir yabancılaş-
manın eşlik edeceği ve yarının dünyasında bildiği-
miz anlamda “normal insan” türünün kalmayacağı 
iddia ediliyor. Post-truth (gerçeklik sonrası) döne-
me giriş yaptığımıza dair kimi felsefeci/teologla-
rın söylediklerine bakılırsa, artık hakikat diye bir 
şey yok(!) Hakikat göreli ve bundan sonra mitik/
masalsı/menkıbevi ya da seküler, bilimsel öyküler 
hakikatin yerini alacak(!) Bütün bu iddialar, kaçı-
nılmaz ve karşı konul(a)maz bir gerçeği ifade edi-
yor olmaktan ziyade, kolay yutulabilir lokmalar 
hâline gelmemiz için direnç noktalarımızı imha 
etmek isteyenlerin “sahte mutlaklar”3 üreterek ha-
kikatin üstünü örtme (küfr) çabasından başka bir 
şey değil. 

Toplumların sosyal bağışıklık sistemlerinde 
geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar meydana 
getirerek, bir tür hafızasızlaştırma operasyonuy-
la, yeni dünya düzeninin köşe taşlarını döşemek 
arzusundalar. Bu arzularının önünde engel ola-
rak gördükleri ne varsa ya kriminalize ya da te-
rörize ederek işlevsizleştirmeye çalışıyorlar. Yani 
esasında adına ister post-truth (gerçeklik sonra-
sı) istersek te post-modern(modern sonrası) ya 
da post-hümanizm(hümanizm sonrası) diyelim 
fark etmez… Tüm bu “yeni” gibi görünen ideo-
lojik söylemler, insanın nebevi gelenekten yüz 
çevirmesinin sonucu olan kalp/akıl buhranının 
ve arayışının tezahürleri olarak okunabilir. Şayet 
bu iyi ambalajlı ideolojik icatları referans alarak 
bugünü daha iyi anlayacağımızı ve yarının tari-
hini inşa edeceğimizi zannediyorsak, ziyadesiyle 
yanılgı içindeyizdir. Müslümanlar olarak, verili 
olanın değişmezliğine ve yegâneliğine inanmamı-
zı isteyen “egemen paradigmanın” tekerine çomak 
sokacak mutlak hakikat istinatgâhına sahip oldu-
ğumuz gerçeğini müdrik ol(a)mazsak, sözünü et-
tiğim bu iyi ambalajlı ideolojik icatlar tarafından 
savrulup sürüklenmek bizim kaderimiz olacak. 
İnsanın ve tabiatın ifsadını gerekçelendiren iler-
leme-büyüme-gelişme putlarına saygı, hürmet 
ve tazimde bulunmamızı, aksi takdirde yarının 
dünyasında yerimizin olmadığını bermutat tek-
rar eden “uzmanların” yerine; kulluk bilincimizi 
diri tutan nebevi geleneğin inkılabi iklimine davet 
eden âlim/entelektüellerin rehberliğine her za-
mankinden daha muhtacız. 

3 İfade Atasoy Müftüoğlu’na aittir. Müftüoğlu’nun Sahte 
Mutlakların Hükümranlığı adlı bir kitabı da mevcuttur.

17. yüzyıldan itibaren felsefenin denetiminden 
ve rehberliğinden uzaklaşan bilim, o günden bu 
yana burjuva Protestan kültür kodlarının küresel-
leşmesi ve Avrupa dışı ulusların somut ve soyut 
emeğinin, yer altı ve yerüstü kaynaklarının sömü-
rülmesi amacına matuf olarak yüklendiği misyon 
bugün de tüm hızıyla devam ediyor… Müstek-
birlerin sadık hizmetkârı olarak bilim, insanı ve 
doğayı denetim altına almak için var gücüyle çalı-
şıyor. Bacon’un “gerekirse işkence ederek doğanın 
sırlarına ulaşacağız” söyleminde karakterize olan 
modern bilim, ifsat edici olarak işlev görüyor. 
Gerçeklik algısının yıkımına vesile olacak olan 
dijital kültürü de bu bağlamda değerlendirmek 
gerekiyor. İnsan-insan ve insan-doğa ilişkisini ger-
çek zemininden kopararak sanal ağlar üzerinden 
inşa etmeye çalışan dijital kültür, insanı insan ya-
pan akıl ve irade emniyetini ve selametini tarumar 
ederek bir tür Matrix evreni vaat ediyor. Gerçek 
olanla olmayanın fark edilmesini zorlaştıran bu 
evren, bilgi sahibi olarak huzursuz olmaktansa 
cehaletin zevkini tatmayı öğütlüyor. Orwell’in 
distopyasında karşımıza çıkan ultra-denetim du-
rumu, dijital kültür aracılığıyla gerçek kılınmaya 
çalışılıyor.4 Ancak bu denetim süreci zorla değil 
bilakis insanların gönüllü iştirakiyle gerçekleşiyor. 
Kendini denetime/kontrole açmaya teşne kitleler, 
dijitalliğin tahakkümüne imkân tanıyor/razı olu-
yor. İzleyen ve izlenen arasındaki ilişkilerin de 
belirsizleştiği bu sürecin nihai kertede enformatik 
ayartıcılığın kurbanı kitleler yaratması mümkün 
görünüyor. Yoğun enformasyon bombardıma-
nı, zannedildiği gibi toplumun bilgi edinmesine 
değil cehaletinin katmerleşmesine vesile oluyor. 
Bilgilendirerek(!) cahil bırakma taktiğinin5 profes-
yonelce işletildiği bu süreçte birey çok malumat 
sahibi ve fakat aklın temel işlevi olan “ilişkilendir-
me” yeteneğinden mahrum kalarak hayatına de-
vam ediyor. İzleyenin aynı zamanda izlenen oldu-
ğu bu vetireyi Baudrillard’ın “bir gerçeklik olarak 
algılanmak isteyen görünüm” olarak tanımladığı 
simulakr kavramıyla karşılamak mümkün.6 Her 
izleyici aynı zamanda izlenen olduğu için, dijital 
dünyaya katılım ne kadar yoğunsa denetim de o 
kadar kapsamlı hâle geliyor.

4 George Orwell, 1984, çev. Celal Üster, Can Yayınları, 
İstanbul, 2016.

5 Nabi Avcı, Enformatik Cehalet, Timaş Yayınları, İstanbul, 
2019.

6 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz 
Adanır, Doğu-Batı Yayınları, Ankara, 2017.
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Görünürlük ve Panoptik İktidar

Sözünü ettiğimiz dijital kültür insanın en te-
mel duygularından biri olan merak duygusunu 
başkasının mahremiyetini “izlemek” üzerinden 
tatmin ederek, bireyleri gönüllü röntgenciliğe 
ikna ediyor. Görünür olma arzusunun da eşlik et-
tiği bu ultra-şeffaflık hâli, hem izleyicinin iştahını 
kabartıyor hem de “panoptik” iktidarı mümkün 
kılıyor. Böylece kendisini denetime açan bireyle-
rin sevk ve idaresi de kolaylaşıyor. Muktedirlerin 
sadık hizmetkârı olan sosyal bilimler, bu sürecin 
verilerini analiz ederek kitlelerin nasıl yönlendi-
rilmesi gerektiğine dair tezler geliştiriyor. İradesi 
elinden alınan birey-
ler, artık neyi düşünüp 
düşünemeyeceklerine 
karar veremiyor. Aklın 
ilişkilendirme kabili-
yetini sağlıklı işlete-
medikleri için sahip 
olduklarını zannet-
tikleri bilgi hiçbir işe 
yaramıyor. Tefrik-tem-
yiz-tasnif yapamıyor. 
Yorumlama yeteneğini 
geliştiremiyor. Çünkü 
dijital dünya aracılığıy-
la üzerine boca edilen 
enformasyon, zaten 
“yorumlanmış” olarak 
geliyor. Dolayısıyla 
“diyalektik” çabadan 
yoksun olarak hayatına 
devam ediyor… 

Dijital kültür ken-
disini belli bir zaman 
ve mekânla sınırlandır-
mak istemiyor. Her an “çevrimiçi” olma imkânı 
yaratarak bireyin kendisiyle baş başa kalmasını 
engelliyor. Böylece bir yandan panoptik iktidarını 
güçlendirirken diğer yandan da “pazarın” sürekli 
işlerliğini temin ediyor. Günün her saatinde kapi-
talizmin kar arzusuna hizmet ederek “boş vakti” 
bile metalaştırabiliyor. Bu yeni sürecin karşısında 
direnebilmenin yolu evvela zihinsel bağımsızlık-
tan geçiyor. Yukarıda da işaret etmeye çalıştığım 
üzere vahiy ve nübüvvet gibi mutlak hakikat olan 
istinatgâhlara sahip olmak Müslümanları, sözü-
nü ettiğimiz bu dijital tiranlık karşısında sahih ve 
inkılabi bir duruşun mümessili kılabilir. Bu nok-
tada “mağara” metaforundan mülhem bir direniş 

stratejisi geliştirilebilir. Yüce Kur’ân da ve aziz Elçi 
(s.)’nin hayatında dikkatimizi çeken mağara; şirk, 
tuğyan ve küfrün egemen olduğu zamanlarda 
Müslümanlara “tefekkür ve tezekkür” yoğunluğu 
önererek vahyin kalbe inzaline (ve akabinde dire-
nişe) vesile olması bakımından önemli sembolik 
anlama sahiptir. Nebevi geleneğin son temsilcisi 
Hz. Muhammed (s.)’in henüz daha peygamberlik-
le vazifelendirilmeden önce peyderpey mağaraya 
giderek derin düşüncelere dalması, içinde yaşadı-
ğı toplumun gidişatı hakkında bir çıkış yolu ara-
ması, O’nun vahiyle tanışık olmasına sebep oldu. 
İktisadi ve siyasi bakımdan gayet iyi durumda ve 

içinde yaşadığı toplum 
tarafından da sevilen/
sayılan biri olmasına 
rağmen “huzursuz” olan 
ve fakat nasıl bir yol iz-
leyeceğini bilmeyen son 
Elçi (s.), bu huzursuz-
luğunun ödülünü “ma-
ğarada” vahyin inzaliyle 
aldı. Benzer şekilde Kehf 
ashabının da sığınağı bir 
mağaraydı…

Denebilir ki mağara, 
sükût ve sükûnu temsil 
ediyor olmasından do-
layı tefekküre en müsait 
mekân olarak istisnaidir. 
Modern/post-modern 
paradigma gücünü in-
sanı sürekli meşgul ede-
rek, hareket ve gürül-
tüye maruz bırakarak, 
nefsini kışkırtarak ve 
böylece tefekkür me-

lekelerini dumura uğratıp etkisizleştirerek per-
çinliyor. Bu katastrofik sürecin dışına çıkmanın 
yolu, evvela “kendi mağaramızı” inşa etmekten 
geçiyor. Panoptik iktidarın şeffaflaştırmak istediği 
evlerimizi,”mağara” olarak yeniden inşa etmenin 
zaruri olduğunu düşünüyorum. Huzursuzlu-
ğunun mükâfatını mağarada vahiyle tanışık ola-
rak alan son Elçi (s.)’nin ilk sığınağı evi(yuvası)/
eşi oldu… Vahyin hayat bulacağı ilk mekân… 
Evi(yuvayı) şirket ortaklığı gibi gören “post” önek-
li illüzyonlara karşı direnişin karargâhı ev(ler)imiz 
olabilir. Matrix evreninde insan kalmanın yolu 
“ev” inşasından geçiyor… 

Kehf Mağarası

Hira Mağarası
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İnsanlar, insanlığın ilk 
devrimi olan ateşin/

ışığın yanında kendini 
güvende hissetmiş ve 
ilk ve çok işlevli olan bu 
teknolojiyi kendisi için 
hem yol gösterici hem de 
besleyici bir unsur olarak 
kullanmışlardır. İnsanın 
hayatında önemli yeri 
olan ateş (araç-teknik), 
insanın doğada yaşama-
sını sağlarken zamanla gelişen dili ise medenileş-
mesini sağlamaktaydı.

İnsanlığın ikinci devrimi ise çok sayıda ge-
lişmenin doğmasını sağlayan tarım devrimi ve 
şehirlere yerleşmektir. Şehirler, ticareti ve fikir 
alışverişini teşvik ederken hem tarımda hem de 
şehirleşmede zaruret hâlini alan iş bölümünü do-
ğurmuştur. Şehirleşme, sadece iş bölümünü de-
ğil silahlanmayı da doğurmuştur. Yine ziraileşme 
ve şehirleşme sonucunda özel mülkiyet meydana 
gelmiştir. Tarımda var olan ekim-hasat ilişkisi in-
sanlığın gelecek fikrine sahip olmasını meydana 
getirmiştir. Ticarileşme ve mülk sahibi olma neti-
cesinde insanlar arasında var olan ekonomik eşit-
lik sona ererek sınıf farklılıkları ortaya çıkmıştır. 
Zamanla meydana gelen servet biriktirme ve biri-
ken servetin nesilden nesile miras yoluyla aktarıl-
ması var olan sınıf farklılığının daha da derinleş-
mesine yol açmıştır. 

Şehirleşmeyle birlikte devletleşme süreci yö-
neten-yönetilen ayrımını meydana getirmiştir. 
Tüm bunlar olurken insanlığın asıl değişimini 
meydana getirecek olan yazının icadı, yalnızca 

yasal kuralların değil şiir 
ve oyun metinlerinin ya-
zılmasını ortaya çıkarmış 
dolayısıyla ebedi zevkler 
meydana gelmiştir. Ya-
zının ardından paranın 
ortaya çıkışı, ticari hayatı 
canlandırmıştır. Yazı ve 
parayla aynı dönemlerde 
ortaya çıkan tekerlek, in-
sanın imar ve inşa etme 
sürecini devletlerin ku-

rulma sürecini daha da hızlandırmıştır. Yazının, 
yasalarım, tekerleğin, sözleşmelerin ve paranın 
icadı, birkaç bin yıl içinde teknolojinin meydana 
gelmesini sağlamıştır. Buhar makinesinin icadı 
ve elektrik enerjisinin kullanılmasıyla dördüncü 
çağ olarak görülen yapay zekâ çağının zeminini 
oluşturulmuştur. 

Teknolojide Kırılma Noktası ve Sonrası

Teknolojide kırılma noktası olan Leonardo Da 
Vinci’nin ölümünden sonra Kopernik, Göksel Kü-
relerin Devinimleri Üzerine adlı eserini yazarken 
Bodin ise matbaanın ileri götürücü bir güce sahip 
olduğuna ve “gelecekteki çağların, hiçbir zaman 
tüketemeyecekleri hazineler içine” girdiğine ina-
nıyordu. Gözlem yoluyla bilgi edinmeyi sistema-
tik hâle getiren Bacon, dünyayı değiştiren bilimsel 
devrimi meydana getirmiştir. 

Newton’un Principia eseri gezegenlerin dahi 
basit mekanik yasalara tabi olduğunu göstermiştir. 
Bilimsel yöntem ile gizemli Moore Yasası’nın birle-
şimi, günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası olan 
yeni teknoloji (robotlar, nano-teknoloji, CRISPR 

21. yüzyılda yapay zekânın insan hayatının her alanına nüfuz edeceği 
öngörülmektedir. İnsanlık, daha önce hiç karşılaşmadığı çok farklı ve yeni 
bir tecrübe ile karşı karşıya yani kendi zekâsına muadil olduğu düşünülen 
âdeta zeki varlık türleriyle birlikte yaşayacak görünüyor. İnternete 
eklemlenen bilgisayarlar, büyülenmiş bir vasıtaya dönerken bu yetmezmiş 
gibi yapay zekâ ile donatılan cihazların büyüleme gücü daha da artacaktır. 

Ahmet DAĞ

İnsanlık İçin Yaşanmamış Bir Tecrübe

  İNSANLIK İÇİN YAŞANMAMIŞ BİR TECRÜBEİNSANLIK İÇİN YAŞANMAMIŞ BİR TECRÜBE
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teknolojisi, uzay yolculuğu vs.) patlamasına yol 
açmıştır. Öyle ki insanların ceplerinde dünyadaki 
hemen herkesle anında iletişim kurmasını sağla-
yan süper bilgisayarlar/akıllı telefonlar taşıması 
süreci meydana gelmiştir. İnternet bağlanmış ve 
uygulamaları olan bilgisayar, artık araçtan öte fel-
sefi olarak da anlamlı bir cihaz hâlini almıştır. 

Bilgisayarın temeli 1821 yılında sanayi devri-
mini başlatmış olan C. Babbage ile atılmıştır. Bab-
bage sayesinde bilim ve matematik, üniversite ve 
laboratuvarlardan fabrikaya taşınmıştır. Mekanik 
olan şeylerin organik organik olanlardan daha 
tutarlı ve güvenilir olduğu an-
lamı, bu zamanlarda meydana 
gelmiştir. Nitekim bu bağlam-
da Babbage, “Bir analitik motor 
ortaya çıkar çıkmaz gelecekte-
ki bilimin akışını muhakkak 
yönlendirecektir.” demiştir. 
Babbage’den sonra Turing ise 
düşünebilir makinelerden bah-
sederken gerçek bilgisayarların 
nasıl yapılacağıyla ilgili çalış-
ması olan Turing Testi’ni-1956 
yapmıştır. Daha sonrasında ise 
John vo Neumann, dahili iş-
lemci ve hem programları hem 
de verileri saklayan bir bilgi-
sayar belleği önerirken Shan-
non ise yazılımı oluşturmuş 
ve mükemmelleştirmiştir. Ön-
celikle mekanik ve hesap işleri 
yapması planlanan bilgisayar; 
zamanla enformasyon, iletişim 
ve eğlence aracı hâline gelmiş. 
Bilgisayarlar, tabletler ve akıllı 
telefonlar vs. yeni cihazlarla 
yeni bir boyut kazanmışlardır.

Steve Wozniak, “Kontrolü 
birdenbire çok fazla kaybettik. 
İnternetimizi kapatamıyoruz, akıllı telefonlarımı-
zı kapatamıyoruz, bilgisayarlarımızı kapatamıyo-
ruz. Eskiden akıllı bir insana soru sorardık. Şim-
di kime soruyoruz? Cevap g-o ile başlar ve God 
değildir.” diyerek bilgisayarın iletişim ve eğlence 
hususiyetle bir enformasyon aracı hâline geldiği-
ni vurgular. Her yeni çağ, insanlığın fiziksel veya 
zihinsel yaşamının işlevlerine destek veren ve onu 
geliştiren teknolojilere tanık oldu. Mekanik be-
yin olan cihazlara, kendi başına çalışmasını öğre-
ten bir yöntem olan ve onlara eklemlenen yapay 

zekâyı geliştirilerek ve robotik bilimin gücüyle 
yapay zekânın hareketlilik ve fiziksel dünyayla 
etkileşime nasıl gireceğine dair yöntemleri ve uy-
gulamaların üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. 
Bu çalışmaların ilki, 1955 yılında McCarthy tara-
fından yapılmıştır. Onun çalışmalarında maksat; 
“makinelerin dili; kullananlarını, soyutlama ve 
kavramları oluşturmalarını, şu anda insanların 
çözebildikleri türdeki problemleri çözmelerini ve 
kendilerini iyileştirmelerini sağlamaktı” 

Yapay zeka, geçici bir süre olsa da yakalan-
dığı “yapay zeka kışından” çıkarak robotik un-

surlara eklemlenerek etki gü-
cünü daha da artırmaktadır. 
Bu bağlamda Samuel Butler, 
Darwin’in ilkelerinin makine-
lere uygulandığı takdirde ma-
kinelerin, bilinçlenip insanın 
yerine geçeceklerini dahi dü-
şündü. O, 1863 yılında yaz-
mış olduğu “Darwin Makine-
ler Arasında” başlık yazısında; 
insanın kendi eliyle kendine 
alternatif bir o kadar kendine 
karşı risk ve tehlike oluştura-
bilecek bir varlık inşa ettiğini 
şu cümlelerle ifade eder: “Soru 
şöyledir. İnsanın, dünya ege-
menliğinde bir sonraki varisi 
ne tür bir yaratık olabilir? …
Öyle görünüyor ki kendi varis-
lerimizi kendimiz yaratıyoruz. 
…Çağlar sonra kendimizi aşa-
ğı ırk olarak bulacağız. Güçte 
aşağı, öz kontrolün manevi 
niteliğinde aşağı… Onlara, en 
iyi ve en akıllı adımını hedef-
lemeye cüret edebileceği her 
şeyin zirvesi olarak hayranlık 

duyacağız. Ne kötücül ihtiraslar, ne kıskançlık, ne 
tamahkârlık ne de saf olmayan arzular bu şahane 
yaratıkların dingin gücünü bozacak.”

Yapay Zekâ, Etik ve Korkular

Henüz genel yapay zekâya geçilemediği süreç-
te dahi dar yapay zekâ ile fiziksel robotların bir-
leşimi parçalarının toplamından büyüktür. Neler 
yapabileceğini kestirmek zor olan yapay zekanın, 
sağlık hizmetlerinde, yoksullukla mücadelede, 
insan için tehlikeli ve zor olan iş alanlarında, eği-
tim alanında ve başta trafik olmak üzere güvenlik 

Yapay zekâya ilişkin en 
yaygın korkulardan biri; 
günün birinde insanlara 
zarar veren hatta onları 

öldüren bir tür yapay zekâ 
yaratılacak olmasıdır. Bu 
korkunun nedenlerinden 

biri; Hollywood 
filmlerinde yaratıcılarını 
yok eden robot imgeleri 

gösteren aşırı yapay zekâ 
tasvirleri, diğeri ise yapay 

zekâ uygulamalarının 
insan gibi görebilmesi, 

duyabilmesi, 
anlayabilmesi, mantık 
kurabilmesi ve bazı 

durumlarda yürüyebilmesi 
hatta insan gibi 

görünebilmesidir.
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meselelerinde, endüstri ve ticaret hayatında 
önemli katkıları olabileceği ifade edilmektedir. 

Bu avantajlarının yanında insanların işlerini 
kaybetmeleri, insanların yalnızlığı ve tecridi yaşa-
maları, etik problemlerin doğuşu, siyasi manipü-
lasyonlar ve aldatmaları ve jeopolitik eşitsizlikleri 
doğurması, insanlarda korku ve kafa karışıklığı 
meydana getirmesi, askerîleşmesi, insanlığı aşırı 
reklama ve enformasyona boğmaları gibi deza-
vantajları var. Nitekim Yaşamın Geleceği Ensti-
tüsünün üç bölümlü (Araştırma Sorunları, Etik 
ve Değerler, Uzun Vadeli Sorunlar) çalışmasının 
Etik ve Değerler bölümünde güvenliğin sağlan-
ması, başarısızlıkların ve zafiyetlerin giderilmesi, 
hukuki şeffaflığın olması, sorumluluk üstlenil-
mesi, yapay zekâ sistemlerinin insanî değerlerle 
örtüşmesi, ortak fayda ve refahın esas alınma-
sı gerektiği, yıkıma dönüşmemesini sağlama ve 
askerîleşmesinin mümkün olduğunca kontrol 
edilmesi, insanın amaçlarına uyumlu olması baş-
lıkları konu edinilmiştir. 

Yapay zekânın etik temellerinin sağlanmaması 
hâliyle onun uygulama sahasında bazı sorunları 
doğurmasına neden olacaktır. Etik-teknoloji ara-
sında kurulması gereken bağ üzerinde çalışmala-
rın yeterli düzeyde olmaması insanlığı bazı ciddi 
sorunlarla karşı karşıya getirebilir. Etik ile tekno-
loji arasında sıkı bağ kurulması ve herkesin yarat-
tığı şeylerden mesul olması gerektiğini söyleyen 
Gerd Leonhard, “Şirketlerin çoğu etik bakımından 
cimriler. Kendi çalışmalarını denetlemeleri gereki-
yor ve bunu yapmazlarsa da bence bunu onların 
yerine bizim yapmamız lazım.” diyerek etik-tek-
noloji arasında dengeyi kuracak çalışmaların saha 

içerisinde yer almayan sosyal bilimcilerin veya 
düşünür-yazarların vazifesi olduğunu ifade eder. 

Yapay zekâya ilişkin en yaygın korkulardan 
biri; günün birinde insanlara zarar veren hatta on-
ları öldüren bir tür yapay zekâ yaratılacak olması-
dır. Bu korkunun nedenlerinden biri; Hollywood 
filmlerinde yaratıcılarını yok eden robot imgeleri 
gösteren aşırı yapay zekâ tasvirleri, diğeri ise ya-
pay zekâ uygulamalarının insan gibi görebilmesi, 
duyabilmesi, anlayabilmesi, mantık kurabilme-
si ve bazı durumlarda yürüyebilmesi hatta insan 
gibi görünebilmesidir. Stephan Hawking ve Elon 
Musk gibi kişilerin, yapay zekânın tehlikeli olabi-
leceğine dair söylemleri de yapay zekâ çalışmaları-
nın insanlarda korkuların meydana gelmesine ne-
den olmuştur. Elon Musk, yapay zekânın şeytana 
davet çıkardığını söylerken Stephan Hawking ise 
tam bir yapay zekânın insan ırkının sonunu geti-
rebileceğini ifade eder. Yapay zekânın kötü şeyler 
yapmayı tasarlayanlar için bir araç olması onun en 
ürkütücü yönüdür. Yine hem bilginin gizliliği hem 
de mahremiyet sorunlarını doğurması önemli so-
runlardandır. Twitter, Google, Facebook vb. sanal 
ortamlar veya uygulamalar, bilginin gizliliğinin ve 
insanın mahremiyetinin zedelenmesine yol açıcı 
yapay zekâ uygulamaları içermektedir. Mahremi-
yetin zedelenmesi ve kişisel bilgilerin ticari kazanç 
adına kullanılması önlem alınması gerekilen bazı 
unsurlardır. 

İnsanların evlerinin mahremiyetini ihlal ede-
cek olanlar sadece Google, Facebook, Alexa gibi 
uygulamalar değildir. İnternetin bir sonraki ve-
rimi olan ev ve otomobillerdeki tüm cihazların 
internete bağlanması anlamına gelecek olan “nes-
nelerin interneti” ile ciddi bağlamda mahremiye-
tin ihlali gerçekleşecek gibi görünüyor. George 
Orwell’ın 1984 adlı eserinde insanların evlerinin 
içini dinleyen devletti. Gerçekte ise toplum olarak 
şimdiden özel şirketlere; evlerimize her konuşma-
mızı dinleyebilen cihazlar yerleştirmeleri için para 
ödemekteyiz. İnsanlığın analog süreçten dijital 
sürece geçişi, onun doğal olmasını ve yaşamasına 
da engel olmaktadır. Mevcut dijital benlik, yalan 
söylemeye çok müsait bir yapıya kavuşmuştur. 
İnsan, sosyal medya hesaplarında veya mavi ek-
randa “mış” gibi yaparak olmadığı biriymiş gibi 
kendini gösterebilir. Öncesinde analog benliğiyle 
yalan söylemesi zor olan insan -kendisini bağladı-
ğı cihazların varlığından dolayı- istese bile tepki-
leri üzerinden çözümlenmesine engel olacak bir 
konumda değil artık. 

Etik ile teknoloji arasında sıkı bağ 
kurulması ve herkesin yarattığı şeylerden 

mesul olması gerektiğini söyleyen 
Gerd Leonhard, “Şirketlerin çoğu etik 

bakımından cimriler. Kendi çalışmalarını 
denetlemeleri gerekiyor ve bunu 

yapmazlarsa da bence bunu onların 
yerine bizim yapmamız lazım.” diyerek 
etik-teknoloji arasında dengeyi kuracak 
çalışmaların saha içerisinde yer almayan 

sosyal bilimcilerin veya düşünür-
yazarların vazifesi olduğunu ifade eder.
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İnsanın analog verileri olan (kalp atışı, heye-
can, kızgınlık vs.) durumları -seve seve verdikleri 
bilgiler sayesinde- şirketler tarafından ifşa edebi-
liyor. Nitekim Google, 2017 yılına kadar algorit-
malar üzerinden epostaları okuyordu. Yapay zekâ, 
zamanla daha da güçlendikçe onun insana ait ol-
mayan gözlerinin yazışmamızı okumasından daha 
da kaygı duyulması gerekir. Sorunun parçası ola-
rak görülen yapay zekâ, aynı zamanda çözümün 
bir parçası olarak da görülmektedir. Oluşturula-
cak yapay zekâ, gizlilik ve güvenlik asistanları ile 
gelen ve giden bütün verileri gözleyip gizliliğimiz 
veya güvenliğimiz bir tehditle karşı karşıya kaldı-
ğında müdahale edeceği öngörülmektedir. Mahre-
miyetten vazgeçilmesinde toplumdaki diğer kişi-
lerle kamu yararına veri paylaşılmasına izin veren 
diferansiyel gizlilik gibi teknolojilerin gelişmiş 
seviyeye ulaşacağı iddia edilmektedir. Eğer bu tür 
uygulamalar üzerinde çalışılırsa Homo digitalis’in, 
homo sapiensten çok daha fazla mahremiyete sa-
hip olacağı da öngörülmektedir. Doğru seçimler 
yapıldığı takdirde mahremiyetin, tarihe karışmış 
bir anomali değil teknolojinin insana verdiği bir 
hak olacağı söylenmektedir. 

Toby Walsh, 2062 yılına kadar önlem alın-
mazsa mevcut durumun daha da kötüye gide-
bileceğini ifade ediyor. Mevcut durumun kötü-
lüğünün, insanın kötülüğünden geldiğini ifade 
eden Google’ın araştırma bölümün başkanı Peter 
Norvig’e göre insanların berbat karar alıcılar ol-
dukları bir gerçektir. İnsanın mevcut bu olumsuz 
durumuna bağlı olarak mevcut algoritmaların ço-
ğunlukla insanlardan daha kötüdürler. 

Thomas Friedman da Geciktiğim İçin Teşek-
kür Ederim kitabında yapay zekâ ve diğer üstel 
teknolojilerdeki ilerlemeler dâhil tüm teknolojik 
gelişmeleri insanların sindiremeyeceği şeylerle, 
yani iyi değerler, iyi öğretim, iyi eğitim gibi zaman 
alan yavaş şeylerle bir araya getirilmezse başları-
nın belaya gireceğini dile getirmiştir. Yapay zekâ 
araçlarının her şeyi insanların adına yapmasına 
bel bağlayarak aşırı bağımlılığın ve sosyal bağ-
lantılar kurmanın insanı insan yapan niteliklerin 
tehlikeye atılabileceği ifade edilmektedir. Böylesi 
bir durum da insanlar için hem bireysel hem de 
toplumsal açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
İnsanların kullanmış oldukları teknolojiler, hem 
bedensel duruş bozukluklarına hem de onların 
dijital-sanal dünyaya bağımlılıklarına yol açmak-
tadır. İnsanlarla vakit geçirmekten daha çok inter-
nete bağlı olan akıllı telefonlarla ve bilgisayarlarla 

vakit geçiren, sürekli beğenisini kontrol eden ve 
paylaşmak için yaşayan adeta tecride mahkum bı-
rakılmış yalnız bir insanlıkla karşı karşıyayız. 

Sonuç

21. yüzyılda yapay zekânın insan hayatının her 
alanına nüfuz edeceği öngörülmektedir. İnsanlık, 
daha önce hiç karşılaşmadığı çok farklı ve yeni 
bir tecrübe ile karşı karşıya yani kendi zekâsına 
muadil olduğu düşünülen âdeta zeki varlık tür-
leriyle birlikte yaşayacak görünüyor. İnternete 
eklemlenen bilgisayarlar, büyülenmiş bir vasıtaya 
dönerken bu yetmezmiş gibi yapay zekâ ile dona-
tılan cihazların büyüleme gücü daha da artacaktır. 
Nasıl ki buhar makinesi ve elektriğin icadı ve son-
rasında internetli cihazlar; insanın sosyal, siyasal, 
iktisadi, ahlaki ve hukuki hayatını değiştirdiyse 
teknolojinin üstel büyümesine paralel olarak söz 
konusu bu hayat alanlarında da üstel bir şekilde 
farklılaşma ve değişim görülecektir. 

Kendi evrimine gücü yeten tek tür olan insan-
ların, düşünmeyi deneyimleyebilen ilk icadı olan 
yapay zekâ bu icat gerçekleştiğinde onu gerçek-
ten de tehdit olarak mı veya bir imkân olarak mı 
algılamalıyız? Yapay zekânın hayata destek olun-
masına müsaade edilmeli fakat hayatı ele geçirme-
sine müsaade edinilmemeli. Heleki ırkçı, Avrupa 
merkezci, ruh ve bilinç kazanan algoritmaların 
insanlığa getirecek sorunları üzerinde ciddi dü-
şünmeliyiz. Bu bağlamda hem bu ülkenin insanı 
hem de bir Müslüman olarak sürece yabancı kal-
mayıp sürecin neliğini anlamak ve çalışmalarda 
hakim bir konuma gelmek işimiz olmalıdır. Eğer 
bu süreci doğru ve tam olarak kavrayamazsak 20. 
yüzyılda yaşadığımız sorunları daha katmerli bir 
biçimde yaşarız. 

İnsanlığın dengesini bulabilmesi insanın irfani 
ve kâmil yönünün ortaya çıkabilmesi için insanın 
sosyal, duygusal zekâ, ahlak, adalet, erdem ve 
iyilik gibi niteliklerin ihmal edilmemesi gerekir. 
Batı uygarlığının 3-4 asırdır hakim olduğu süreç-
te Tanrı-Doğa-İnsan dengesini koruyamadığını 
ve bundan dolayı insanlığın bir çok sorunla karşı 
karşıya kaldığına şahit olduk. Bu dengenin yeni-
den inşa sürecini ahlak ve adalet derdi olan insan 
topluluğu yapabilir. Bunun nasıl olacağı üzerine 
İslâm dünyasının düşünürleri ve bilim adamları 
kafa yorması gerekir. 
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İ letişim ve bilgi 
çağından sonra 

dijital çağın baş-
ladığı konusunda 
birçok düşünür, 
tarihçi, sosyolog ve 
siyasetçi fikir birliği 
oluşturmuştu. Bu 
çağın dinamikleri, 
getirdikleri, getire-
cekleri konusunda 
ise şimdiden hararetli tartışmalar başladı. Bu ya-
zımızda; önce bu çağın bireyleri olarak görülen ve 
iki bin yılından sonra doğan “dijital çağın çocuk-
ları” şeklinde adlandırılan bu kuşağın özellikleri, 
dijital çağı ortaya çıkaran dinamikler, dijital çağın 
felsefesi, dijital çağın gidişatı, ortaya çıkardığı ve 
çıkaracağı sonuçlar, alınması gereken tedbirler 
üzerinde tefekkür edeceğiz.

Salgın Sürecinde Hayat ve Yeni Gelişmeler

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse bir 
yıldır sokağa çıkma kısıtlamasını yaşayan yirmi 
yaş altı genç kuşağı tasvir etmek gerekirse; “yi-
yorlar, uyuyorlar ve ekrana bakıyorlar.” diyebili-
riz. Bazılarımız bu tanımlamayı duyunca eminim 
“aynen benim torunlarım da öyle” diyeceklerdir. 
Demeyenler ise çok az olacaktır. Bu bir eleştiri 
mi? Hayır! Sadece durum tespiti yapıyoruz. Bu bir 
sorun mu? Hayır! Ancak iki binli yıllardan sonra 
doğan bu kuşağı tanımak, onlarla iletişim kurmak 
ve geleceği onlara teslim etmek için önce onları ve 
kuşaklarını anlamamız gerekir. İnsan ve toplum 

ilişkilerinde; önce 
tanımak sonra an-
lamak, analiz et-
mek sonra da ile-
tişim ve iş birliği 
gelir. Tanımadan, 
anlamadan hiçbir 
bireyle ya da top-
lumla sağlıklı ile-
tişim kuramaz ve 
iş birliği geliştire-

mezsiniz. Size saygılarından dolayı kulak verir 
gibi görünseler de bir an önce bilgisayar ya da 
telefonlarının ekranlarının başına geçmek isterler. 
Sizin haberleriniz, sizin sorunlarınız, sizin sevinç 
ve üzüntüleriniz onları ilgilendirmez. Konuştuk-
ları dil, üzüntüleri, güldükleri o kadar farklıdır 
ki sanki başka bir galaksiden gelmişler, oralardan 
konuşuyorlar. Çocuklarınızla az çok bir iletişim 
kurabiliyordunuz, ancak torunları temsil eden bu 
kuşakla hemen hemen hiçbir ortak noktanızın ol-
madığını hissediyorsunuz. Size göre onlar kayıp 
bir kuşak, onlara göre siz hiçbir şeyden anlama-
yan dinazorlarsınız! Telefonunuza dahi bir yeni 
program yükleyip kullanamıyorsunuz.

İnsanlık tarihinde son on yirmi yıl içinde ku-
şaklar arasında yaşanan bu kadar büyük bir fark-
lılık ve açılma bundan önce hiç yaşanmamıştı. 
Belki bundan sonra üç beş yıl içinde bu farklılık 
ve değişim daha bariz görünecektir. Bu değişimi 
mesleklerden de anlayabilirsiniz. Bundan önceki 
yüz yıllarda bir meslek elli yıl, yüz yıl aile ara-
sında kalarak devam ederdi. Halıcılık, kilimcilik, 

Teknolojinin değişmesiyle eski kuşaklar, meslekler ve anlayışlar kayboluyor, 
yeni meslekler, yeni kuşaklar, yeni insan nesli ortaya çıkıyor. Yeni 
teknolojiler, yeni işler, yeni meslekler ortaya çıkaracak, başarılı insanların 
yeteneklerinin önünü açacak, bu değişim ve dönüşüm bireylere hızla yükselme 
ve güçlenme sağlayacak, ama beraberinde toplumsal sorunları da getirecek.

Abdülkadir KARAMAN

Dijital Çağın Dinamikleri

  DİjİTAL ÇAĞIN DİNAMİKLERİDİjİTAL ÇAĞIN DİNAMİKLERİ
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kalaycılık, terzilik, oymacılık, hattatlık, ciltçilik, 
nalbantlık, semercilik, demircilik, sobacılık, testi-
cilik, fotoğrafçılık vs. sayacağımız yüzlerce mes-
lek yüz yıl içinde ya kayboldu ya da marjinal hâle 
geldi, turistik satışlarda hatıra hediyelik üreten 
sektöre dönüştü. Şimdi teknolojinin değişmesiyle 
eski kuşaklar, meslekler ve anlayışlar kayboluyor, 
yeni meslekler, yeni kuşaklar, yeni insan nesli or-
taya çıkıyor. Yeni teknolojiler, yeni işler ve yeni 
meslekler ortaya çıkaracak, başarılı insanların ye-
teneklerinin önünü açacak, bu değişim ve dönü-
şüm bireylere hızla yükselme 
ve güçlenme sağlayacak, ama 
beraberinde toplumsal sorun-
ları da getirecek. Yapay zekâ 
ve büyük veri insanlar için 
-bilhassa istihdam için- tehdit 
oluşturuyor. Dijital çağda sa-
nayi devriminde olduğu gibi 
düz işçilerin önemi ve gerek-
liliği azalacak, yetenekli insan-
lara benzersiz yeni mesleklerin 
önü açılacak. Zira teknoloji ve 
dijitalleşmenin yetenekli, eği-
timli, yaratıcı bireylere gereksi-
nimi var. Bu yüzden insanların 
yaratıcı, benzersiz işler yapma-
ları ve bu bağlamda eğitimin 
de buna yönelmesi gerekli. Bu 
sorun ne sadece Türkiye’nin ne 
de İslâm âleminin sorunudur. 
Bu bütün dünyanın karşılaştı-
ğı/karşılaşacağı bir sorun veya 
durumdur. 

“Dijital Çağ” Nedir?

Durumu daha iyi tanımla-
mak için önce bu süper “diji-
tal değişim ve devrimin itici 
güçleri nelerdi?” sorusuna kafa yormamız gerekir. 
Ellili yıllarda doğmuş, bütün bu evrimi hayatında 
yaşamış, deneyimlemiş birisi olarak söyleyebilirim 
ki bu değişim ve dönüşüm yetmişli yıllardan son-
ra “iletişim-bilişim devrimi çağı” olarak başladı. 
Radyo ve bilhassa televizyonun yaygınlaşmasıyla 
bir iletişim devrimi, bilgisayarların kullanılmasıyla 
da bilişim çağı başladı. Bilgi ucuz ve yaygın hâle 
geldi. Toplumların, insanların arasındaki perde ve 
duvarlar kalktı. Bir “iletişim çağı” başladı. Daha 

bu çağı yeni yeni tanımaya başlamışken bilgisa-
yarların yaygınlaşmasıyla “bilişim çağı” başladı. 
Bilgi ucuz, hızlı bir şekilde insanlar ve toplum-
lar arasında dolaşır, biriktirebilir hâle geldi. Ama 
asıl devrim, değişim, dönüşüm internetin icadı 
ve yaygınlaşmasıyla başladı. Doksanlı yıllardan 
itibaren bu döneme dijitalleşme çağı diyebiliriz. 
“Dijital çağ”; önce işaretlerin sonra sesin, sonra 
görüntünün, bilginin, verinin sayısallaştırılarak 
kaydı, taşınması, biriktirilmesi, işlenmesi ve al-

goritmalar hâline getirilmesine 
dayanan bir yaşam biçimidir.

Aslında ortada taşınan ses, 
görüntü diye bir şey yoktu. Ta-
şınma dediğimiz olay; sesin ve 
görüntünün başka bir ortamda 
elektrik sinyalleri aracığıyla 
yeni bir kopyasının yaratılma-
sıdır. Yeni kopya bizim işitme 
ve görme organımıza, aslına 
benzer sinyaller göndererek 
sesi ve görüntüyü aslına en ya-
kın tarzda algılamamızı sağlar. 
Aslında yapılan duyularımızı 
aslının benzeri sinyallerle al-
datmaktır. Sesi taşımak; bir 
şarkıcının şarkısını söylerken 
çıkardığı hoş ses dalgalarından 
bir televizyon sinyaliyle dün-
yanın dört bir köşesinde mil-
yonlarca kopya yaratmaktır. 

Bir görüntüyü taşımak da 
öyle… Görüntüyü taşımak; 
görüntü sinyallerinin dünya-
nın dört bir yerinde yeniden 
aslına benzer, dijital, milyon-
larca kopyasını çıkartmaktır. 
Gelecekte ışınlama dediğimiz 
cisimlerin taşınması da bu 

prensiple olacaktır. Gerçekte taşınan bir şey yok-
tur. Başka bir yerde, taşınan cismin dijital bir kop-
yasını yaratıp ortaya çıkartacağız. Duyularımızı 
gerçeğe benzer duyumlarla, algılarla aldatıyoruz. 
Duygularımıza hükmeden bu işaret, ses, görüntü 
sinyallerinin her biri birer elektronik dijital veri 
kümesidir. Bir televizyon kanalı, bir internet sitesi 
veya portalı bir e-alışveriş sitesi birer veri yığını-
dır. Siz o verilerin arasında eğlenir, üzülür, heye-
canlanır, öfkelenir bazen de seversiniz. 

Uygarlığı temsil ettiğine 
inanan bir avuç elit, 
çıkarları ve ideolojik 

inançları doğrultusunda 
insanı, canlıları kontrol 

ve yeniden tasarıma 
soyunarak ilahlığa 
özenmektedir. Bu 

gelişim ve devrimin 
insanın yararına olması 
iki sorunun cevabına 

bağlıdır. Veri mülkiyeti, 
algoritma kontrol gücü 

ve denetimi kimin 
elinde olacak, nasıl 

kontrol edilecek, nasıl 
sınırlandırılacak? İkincisi 
bu gelişimin ve devrimin 

ahlaki hukuki ve ilahî 
ilkeleri, temelleri ne 

olacaktır?
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Yine o veri kümeleriyle öğrenir, tasarım yapar, 
alış veriş yapar, müşteri bulur, satar, yönetir, para 
kazanırsınız. Elektronik ticarette ne satan sattığı 
mala, ne alan aldığı mala gerçekte sahip olur. Mal-
lar gerçek üretici çiftçiden, sanayiciden tüketici-
ye gider. Bu sistemde e-ticaret dediğimiz şey bir 
yığın veri sinyalidir. Netice de e-ticaretin tamamı 
bir bilgisayar verisidir. Silerseniz ortada ne ticaret 
kalır ne de tüccar. Şu yıllarda savaşların da diji-
talleştiğini, savaşın insanlar arasında değil düşma-
nın verilerini toplayıp analiz eden algoritmaların 
yön verdiği dijital robotlar, akıllı bomba ve füzeler 
arasında olduğunu gördük. Yakın zamanda Kuzey 
Suriye’de, Libya’da ve Karabağ’da savaş, dijital ve-
rileri toplayan, algoritmalarla yönlendirilen uçan 
robotlar diyebileceğimiz SİHA’larla klasik ordu si-
lahları arasında geçti. Düz askerin yerine SİHA’ları 

kullanan tekniker diyebileceğimiz askerler savaşta 
başrolü oynadılar. Geçmiş dönemin önemli silahı 
olan tankın içindeki askerler ümitsizce üzerlerine 
SİHA’lardan gelen bombalardan korunmaya çalış-
tılar. Karşılarında sanki bilgisayar oyunu oynayan, 
kendilerinden çok uzakta karargâhların içindeki 
SİHA pilotları vardı. Bu nedenle “dijital çağ” aynı 
zamanda sanal bir çağdır. Gerçekle sanalın birbiri 
yerine, iç içe geçtiği ayırt edilmediği/edilemediği 
bir çağ, bir yaşam. Bu çağın efendileri, dijital ve-
rileri toplayan, işleyen, sinyallere kumanda eden, 
yön veren algoritmalar ve onların sahipleri ola-
caktır. Algoritmalar dijital çağın anayasası olarak 
görev yapacak, bireyin bu algoritmalara itirazı ve 
reddi mümkün olmayacaktır. İnsanlar ve toplum-
lar yaşamak için isteseler de istemeseler de bu al-
goritmaların esiri olacaklar.

“Dijital Çağ”ın Gidişatı

Dijital çağın bir başka sonucu, yaşayan orga-
nizmaların temellerini oluşturan genlere müda-
hale girişimleridir. Bitki hayvan ve insanı oluştu-
ran hücre yapılarının temel taşları olan DNA ve 
RNA’lara müdahale ve değiştirme girişimi, dijital 
çağın fizik âlemden bir üst oluşuma, biyolojik 
âleme müdahale ve kontrol girişimidir. İnsan, 
hayvan ve bitki DNA’larının zamanla mutasyon 
denilen değişimlere uğradığı biliniyordu. Öyle 
ki bu mutasyonların kaynağı ve sebebi tam açık-
lanamadığından birçok bilim insanı bu değişimi 
“Tanrı Dokunuşu” diye tanımlıyordu. İnsanlığın 
var olduğu milyonlarca yıl boyunca devam eden 
doğal gelişim ve evrimleşme bu mutasyonların 
DNA’larımızda oluşturduğu değişikliklerle ortaya 
çıktı. 

Canlı hücrelerin yapılarının bilgisayar ve elekt-
ronik mikroskoplarla yapılan analizlerinde DNA 
dediğimiz sarmal yapıların, altılı protein temeline 
dayalı, “bilgisayar diliyle konuşursak” ilahi bir ya-
zılım olduğu keşfedildi. Bu konudaki bilgilerimiz 
daha çok genç olmasına rağmen modern insan 
medeniyeti bu genlere müdahale etmeyi, en azın-
dan ekleme ve çıkarma yapmayı denemeye başla-
dı. Bu bir tür ilahi yazılıma müdahaleydi. Bunda 
kısıtlı da olsa başarı elde etti. Bitkiler alanında 
genetiği değiştirilmiş tohumlar ve bunlardan elde 
edilen GDO’lu dediğimiz gıdalar üretilmeye ve 
pazara sunulmaya başlandı. 

Bu alanda neredeyse dünyada genetiği değiş-
tirilmemiş mısır ve soya tohumu kalmadı. Bu, 
tohumlar üzerinde uluslararası şirketlerin tam 
hâkimiyet kurması sonucunu getirdi. Patentli to-
hum piyasadan doğal tohumu kovmaya başladı. 
Doğal tohumlar kaybolmaya yüz tuttu. Tohum 
piyasası genetiği değiştirilmiş kısır tohumların 
egemenliğine girmeye başlayınca tarım GDO’lu 
tohum üreten şirketlerin kontrolüne girecek, 
GDO’lu tohumlar kısır olduğu için ilk üründen 
sonra yeniden tohum almak için uluslararası şir-
ketlerin kapısında sıra olacak, onların belirledik-
leri fiyatları ödeyeceksiniz. Bu gidişin bir başka 
sonucu, genetiği değiştirilmiş tohumların kısa 
vadede artı özellikleri olmasına rağmen uzun va-
dede insan ve hayvan organizmalarında ortaya çı-
karacağı etki ve değişimleri bilmiyoruz. 

Basit bir örnek, İbrahim Saraçoğlu’nun GDO’lu 
mısırla doğal mısır tohumu arasındaki yararlılık 

Gerçekle sanalın birbiri yerine, iç içe 
geçtiği ayırt edilmediği/edilemediği 

bir çağ, bir yaşam. Bu çağın efendileri 
bu dijital verileri toplayan, işleyen, 
sinyallere kumanda eden, yön veren 

algoritmalar ve onların sahipleri 
olacaktır. Algoritmalar dijital çağın 

anayasası olarak görev yapacak, bireyin 
bu algoritmalara itirazı ve reddi mümkün 

olmayacaktır. İnsanlar ve toplumlar 
yaşamak için, isteseler de istemeseler 
de bu algoritmaların esiri olacaklar.
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açısından dikkat çektiği farktır. Saraçoğlu’na göre 
doğal mısır vitiligo hastalığına yakalanmanızı en-
gellediği hâlde GDO’lu mısırın bu yararı kalmı-
yor. Yine GDO’lu ürünlerin tekrar tohum olarak 
kullanılmaması için kısırlaştırılması sebebiyle 
bunları yiyerek hücresi içine alan insan ve hayvan 
neslinin de kısırlaşması tehlikesi/riski ortaya çıktı. 
Yine bu tohumların, fare veya diğer sürüngen ve 
kemirgenler tarafından yenilmemesi için içlerine 
yerleştirilen genler sebebiyle yaptıkları salgıların 
insan hücrelerini de zehirlediği ortaya çıktı. 

Doğaldır ki bu gidişatı gören tehlikeyi sezenler 
çıktı. Onlar bu gidişi önlemek için organik tarım 
kavramını ortaya atarak gerek uluslararası tekel 
tohum şirketleriyle gerekse onlara destek veren 
temsilcilere ve politikacılara karşı bir hareket baş-
lattılar. Aslında bu mücadelenin tarafları “Tanrı’nın 
Dokunuşu”nu savunan organik tarımcılarla ‘insa-
nın dokunuşu’nu savunan GDO’culardır.

Fıtrata İnsan Müdahalesi

Bitkiler üzerinde yapılan gen değiştirme iş-
leminin hayvan ve insan organizmaları üzerinde 
denemelere on yıllardır devam ediliyor. Genlere 
müdahaleyi olası hâle getiren gelişme, gelişmiş 
güçlü bilgisayarlar, dijital teknolojiler ve biyolo-
ji, gen teknolojisi alanındaki devrimlerdir. Hücre 
yapısının temeli olan DNA şifrelerini çözmek bu 
güçlü ve gelişmiş bilgisayarlar vasıtasıyla olmuş-
tur. Önce mevcut DNA’ları, doğal üreme dışında, 
yapay yollarla çoğalmasını sağlayan tekniklerle 
kopyaladılar. Koyun üzerinde yapılan deneyler 
başarılı oldu. Bir koyun hücresinden erkeğe ih-
tiyaç duymadan bir kopya üretmeyi başardılar. 
İnsan üzerinde denemeler yasaklandıysa da gizli 
gizli devam edilip edilmediğini bilmiyoruz.

Son zamanlarda koronavirüs üzerinde yapı-
lan araştırmalarla en basit organizmalardan olan 
virüslerin RNA denilen ilahî organik yazılımlarını 
büyük ölçüde keşfedince bu bilgilerden istifadeyle 
RNA aşıları da yapılmaya başlandı. Bu aşılar açık-
landığı kadarıyla zararsız bir virüs üzerine koro-
navirüsün mesaj yazılımını (virüsün doğal taban-
lı yazılımı) sentetik olarak eklemeyle yapılıyor. 
Hayvan ve insan organizmalarına (DNA’larına) 
da virüs ve mikroplarda denemeleri yapılan DNA 
ekleme ve çıkarma ya da değiştirme tekniklerinin 
uygulanması konusunda da büyük çaba olduğu-
nu, ilk sonuçların alındığını, insanın yaradılışına 

müdahaleye başlandığını söyleyebiliriz. Biyoloji 
de dijitalleşmenin eşiğinde. Bu bilim ve teknoloji 
seviyesi insan ve hayvan ırkları üzerinde genetik 
mühendisliğin yapılabileceğini, insan organizma-
sının, genlerinin ve ırkının uluslararası tekel şir-
ketlerin sahipleri tarafından kontrol edilebileceği 
tehdit ve tehlikesini ortaya çıkardı. 

Belki de Kur’ân Rûm suresinde (41. ayet) bu 
tehlikeye dikkat çekiyordu: “(Allah’ın buyrukları-
nı umursamaz hâle gelen şu) insanların kendi elle-
riyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizler-
de çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah), 
belki (doğru yola) geri dönerler diye yaptıkları-
nın bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattıracaktır.” 
Ayetin başında metinde olmayan ancak içerikten 
çıkan “Allah’ın buyruklarını umursamaz hâle ge-
len” ifadesi, Allah’ın ayetlerini umursayanların 
ellerinde bu teknolojinin, karanın, denizlerin bo-
zulmasını ve çürümesini engelleyebileceği, hayra 
kullanılabileceği imasını içerir. Önemli olan geli-
şimin ve değişimin önünde durmak, engellemek 
değil ona hayır üzere yön verebilmektir. 

Rûm suresindeki “Allah’ın buyruklarını umur-
samaz hâle gelen” insanlar olarak tasvir edilen ve 
kendilerini yeryüzü ve insanlığın çobanları olarak 
gören, insan bedeninden sonra insanların beyni 
ve organizmasının da sahibi olmaya hazırlanan 
elit azınlık ve firavunlar bu teknolojileri ve algorit-
maları ele geçirme ve yönetme planları yapıyorlar. 
Bu alanda da epeyce bir yol aldılar.

Dijital Diktatörlüğün Oluşumu

Bugün sosyal medya, navigasyon, hatta üc-
retsiz program kullanan internet kullanıcılarının, 
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internet üzerinden ticaret yapan müşterilerin, 
alışverişlerinde kredi kartı kullanan tüketicilerin, 
havaalanlarındaki yolcuların, hatta sokakta, cad-
dede, meydanda gezen insanların yüzleri, parmak 
izleri, ateşleri, meraklı oldukları alanlar, duygula-
rı, düşünceleri, eğilimleri veri yığını olarak küresel 
büyük şirketlerin veri işleme merkezlerinde topla-
nıyor, işleniyor ve algoritmalarla yönlendiriliyor. 

Sorun, bu uluslararası tekellerin verileri şef-
faf olamayan, kontrolsüz, denetimsiz bir biçimde 
kendi çıkarlarına göre işlemeleri, değerlendirme-
leri, kullanmalarıdır. Bu veri yığınları ve algorit-
malardan ileri gelen güç “Allah’ın buyruklarını 
umursamaz hâle gelmiş insanların” elinde ölüm-
cül, yıkıcı ve ahlaksız bir güç hâline dönüştü-
ğünde, özgür ve iradeli insanlığın sonu gelmiş 
olur. Görevden ayrılmadan kısa bir süre önce, 

Amerikan Başkanı olarak görevde olduğu sırada 
seçimlerde yapılan hileleri ifşa eden Trump’a sos-
yal medya kanallarının uyguladıkları facebook ve 
twitter yasağı, bu veri yığınlarını ve algoritmaları 
ellerinde bulunduran şirketlerin gücünü ve cüre-
tini gösteren yakın bir örnektir. Bu sebeple veri 
kullanımı işlenmesinin ve algoritma kurgulanma-
sının Hakka, merhamete, adalete dayanan ahlakı 
ve bu ahlak üzerine tesis edilen bir hukuku ol-
malı! Ayrıca verilerin ve algoritmaların üzerinde, 
toplumun büyük bir kesimini temsil eden meşru, 
seçilmiş kurum ya da siyasetçilerin toplum adına 
denetimi olmalıdır. Bu kontrol de adil bir biçim-
de yargı tarafından toplum, hukuk ve ahlak adına 
denetlenmelidir. Bunun aksi, yeni tiranların, yeni 
firavunların tarihte hiç görülmemiş biçimde güç 
ve kontrol kazanmaları demektir.

2018 yılında Davos’ta, insan türünün gelece-

ğiyle ilgili kitaplarıyla ünlü İsrailli tarihçi yazar 

Yual Novah Harari, “21. yüzyılda bedenlerin, be-

yinlerin, zihinlerin mühendisliğini öğreneceğiz. 

Bunlar ekonominin ürünleri olacak. Tekstilin, 

araçların silahların yerini alacak. Yeni ekonomi-

nin en önemli güç kaynağı, veri yığınları ve bun-

ların sahipliği olacak. (…) Çünkü veriyi toplama 

ve işleme yeteneğini güçlü, gelişmiş bilgisayarlar 

vasıtasıyla elde ediyoruz. Bunlar beynimizin ve 

bedenlerimizin içindeki verileri toplayıp işlemek 

suretiyle insanları da bir nevi hackleyecekler. Zira 

insan, muz, domates ya da virüs biyokimyasal al-

goritmalardır. Yaşayan organizmalar algoritmadır. 

Bu verileri işleyebilecek, algoritmaları çözecek, 

hatta insanları hackleyebilecek makine öğrenme-

sine ve yapay zekâya ulaşmak üzereyiz. Bu verileri 

kontrol eden, sahip olanlar dijital bir diktatörlük 

kurabilirler.” demişti. Dahası elit bir azınlığın, bi-

oteknoloji ve bilgisayar alanındaki devrimlerden 

istifade ederek yaşamın dört milyar yıllık doğal 

ayıklanma ile olan doğal gelişimine müdahale 

ederek, hackleyerek yaşamı ve geleceği kendileri 

adına tasarlayabilirler, diyerek dijital diktatörlü-

ğün tehlikesine dikkat çekmişti. Ayrıca bunun ça-

resi hakkında bir önerisi olmadığını, tartışmanın 

yeni başladığını açıklamıştı. 

Sonuç olarak insanın doğa üzerinde kurdu-

ğu egemenlik ve kontrol uygarlıktır. Bu uygarlık 

hak eşitliği, doğruluk, estetik, doğal denge, fıtrat, 

yoksulluğun yok edilmesi ve merhamet üzerine 

olduğu müddetçe insanoğlunun dünya yaşamın-

daki mutluluğunu ve huzurunu getirecektir. An-

cak şimdilerde uygarlığı temsil ettiğine inanan bir 

avuç elit, çıkarları ve ideolojik inançları doğrul-

tusunda insanı, canlıları kontrol ve yeniden tasa-

rıma soyunarak ilahlığa özenmektedir. Uygarlığın 

gelişim ve ilerletici devrimine karşı çıkmak; mat-

baaya, televizyona, telefona, internete, bilgisayara 

karşı çıkmakla eş anlamlıdır. Bu sebeple bu geli-

şim ve devrimin Hak, merhamet ve adalet üzerine 

yönlendirilmesi gereklidir. Bu gelişim ve devrimin 

insanın yararına olması iki sorunun cevabına bağ-

lıdır: Veri mülkiyeti, algoritma kontrol gücü ve 

denetimi kimin elinde olacak, nasıl kontrol edile-

cek, nasıl sınırlandırılacak? İkincisi, bu gelişimin 

ve devrimin ahlaki, hukuki ve ilahî ilkeleri, temel-

leri ne olacaktır?
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G eorge Orwell Sovyet-
ler Birliği’ni resmet-

tiği distopyası 1984 ro-

manında “Büyük birader 

sizi izliyor.” der. İnsan-

ların yatak odalarında 

dahi izlendiği, davranış-

larına müdahale edildiği 

korkunç bir distopya. 

Orwell bu kitabı yaz-

dığında internet bile 

keşfedilmemişti. Artık 

günümüzde tek bir büyük birader yok. Onlarca 

büyük birader bizleri gözetliyor. Yatak odasında, 

okey masasında, dolmuşta, hastanede her yerde 

dinleniyoruz. Antalya’da bir tatil geçirme niyetiyle 

arkadaşımızla konuşuyoruz yarım saat sonra önü-

müze Antalya otel reklamları çıkıyor.

Gözetim Rejimi

Bunu sağlayan ana unsur data verilerimizin 

internette depolanması. Yani “big data” dediğimiz 

hadise. Hastaneden aldığımız randevu, bir alışve-

riş sitesinden verdiğimiz kıyafet tercihi, uygunsuz 

bir erişkin sitesinden ulaştığımız videolar, Face-

book üzerinden lise arkadaşımıza ulaşma isteği… 

“Big Data”; fotoğraf arşivleri, sosyal medya payla-

şımları ve kayıt dosyaları gibi verilerin işlenmeye 

dönüştürülmüş şeklidir. Hatta veri tabanı uzman-

ları bu konuda ilişkilendirilen verileri ilişkisel veri 

tabanlarında bölümlere ayırıyor.

Büyük veriye hük-
medenler, veri toplayı-
cılar bir süre sonra veri 
sağlayıcılar haline dö-
nüşebiliyor. Bu verilerin 
siyasal iletişim kam-
panyalarından, tüketim 
endeksli kampanyala-
ra kadar çok geniş bir 
havzada kullanıldığını 
biliyoruz. Yakın zaman-
da Cambridge Analytica 
skandalı patlak verdi. 

Cambridge Analytica isimli şirketin Facebook’ta 
milyonlarca kullanıcının verilerini kullanarak 
Trump’ın seçim kampanyasında ve İngiltere’nin 
AB’den ayrılma referandumu Brexit kampanya-
sında kullandığı tespit edilmişti.

Skandal sonrası Facebook kurucusu Mark 
Zuckerberg ABD senatosunda ifade verdi ve soru-
ları cevapladı. Bir senatör Zuckerberg’e, bu hafta 
mesajlaştığın kişileri bizimle paylaşır mısın?, diye 
sordu. Zuckerberg bunu herkesin içinde yapma-
yı tercih etmeyeceğini bildirdi. Fakat Facebook, 
Twitter veya diğer sosyal medya mecralarını kul-
lanan bireylerin böyle bir imkânı yok. Her altmış 
saniyede Twitter’da 473 bin tweet, Instagram’da 
43 bin fotoğraf paylaşılırken Google’da 3 milyo-
nun üzerinde arama yapılıyor. Tüm bu büyük veri 
akışının içinde korkunç bir resim ortaya çıkıyor. 
“Mahremiyetin işgali.”

Yuval Noah Harari de büyük verinin insan ha-
yatına etkilerini değerlendirdiği 21. Yüzyıl İçin 21 

Renkleri, sesleri, hareketi artık daha az duyumsuyoruz. Akışkan bir 
hayatta sanki başkalarının yazdığı dijital bir uygulamanın basit bir 
komutu gibi hareket ediyoruz. Doğal iletişimin topyekûn bir kaybı söz 
konusu. Böyle bir dünyada sağlıklı bir zihin inşa edebilir miyiz? Hakikati 
berrak bir biçimde arayabilir miyiz? Tüm bu imkânları sorgulamadan 
kayıtsız şartsız kullanmaya başlamadan önce belki de biraz düşünmeliyiz.

Furkan GENÇOĞLU

Gözetim Rejimi, Dijital Toplum ve Gelecek
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Ders isimli kitabında şunları ifade ediyor: “Büyük 
veri algoritmaları geleceğin Büyük Birader’inin 
gücüne güç katmaya ve Orwell’in kurguladığı gibi 
bir gözetim rejiminde tüm bireylerin durmadan 
izlenmesine de sebep verebilir. Hatta iş Orwell’in 
dimağını aşacak noktalara bile gelebilir: Hareket 
ve konuşmalarımızı dışarıdan izlemekle kalmayıp 
iç deneyimlerimizi kaydetmek üzere bedenimi-
zin içine de sirayet edebilen mutlak bir gözetim 
rejimi.”

Dijital Toplum

Telekomünikasyon, finans, 
enerji ve bilgisayar sektörlerin-
de gerçekleşen büyük yatırım-
lar sonucunda son yarım asır-
dır dünya küresel bir market 
zinciri haline geldi. Özellikle 
2020 yılı Mart ayı itibarıyla 
ülkemizi esaret altına alan ko-
ronavirüs salgını ile birlikte 
birçok uygulamanın test edil-
mesi kolaylaşmaya başladı. 
Çevrim içi eğitim uygulaması 
geniş kitleler tarafından de-
nenmeye başladı. Uluslararası 
kongreler, fuarlar çevrim içi 
olarak düzenlenmeye başladı. 
Belediyeler çevrim içi konser-
ler, tiyatrolar, sergiler düzenle-
diler. İhracatçı birlikleri sanal 
ticaret heyetleri ile çevrim içi 
pazarlık sofraları kurdular. 
Hatta ben bu dönemde çevrim 
içi bir yemeğe dahi katıldım. 
İtalya Büyükelçiliği evime bir 
yemek paketi yolladı ve zoom 
üzerinden toplanıp bu yemeği 
hep birlikte yedik.

Koronavirüs salgını toplu-
mu keskin bir geçişe mecbur 
bıraktı. Bu keskin geçişin getirileri ve götürüle-
ri muhakkak olacaktır. Salgınla beraber büyük 
şirketler evden çalışma uygulamasına geçmeye 
başladılar. Örneğin Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu, ‘uzaktan çalışma’ modelinin, Koç Top-
luluğu içinde 35 bin ofis çalışanı için kalıcı hâle 
getirileceğini açıkladı.

Salgın tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. 
Geleneksel alışveriş alışkanlıklarının, yani yerinde 
görerek, dokunarak almanın yerini dijital çevrimi-
çi alışveriş uygulamaları aldı. Artık birçok uygula-
mayı telefonumuza indirip istediğimiz ürünü 10 
dakikada kapımıza getirebiliyoruz. Elden ele para 
alışverişi ortadan kalkıyor. Bununla birlikte dijital 
bankacılık uygulamalarının hacmi de artmış olu-
yor. Hatta bazı mobil uygulamalar mahalledeki 

esnafı geliştirdikleri dijital uy-
gulamaya bağlayarak esnafı da 
dijitalleşme sürecinin içine ka-
tıyorlar. Dijitalleşme sürecine 
entegre olabilen esnaf ayakta 
kalırken entegre olamayan es-
naf sokağa çıkma yasaklarının 
da etkisiyle daha hızlı küçül-
meye devam ediyor.

Şimdi bu gelişmelerin 
Türkiye’de istatistiki yansı-
malarına bakalım. Elektronik 
Ticaret İşletmecileri Derneği 
(ETİD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emre Ekmekçi, AA mu-
habiri Abdulkadir Günyol’a 
21 Aralık 2020’de yaptığı 
açıklamada, “e-ticaret sektö-
rünün 2020 yılını yüzde 65 
büyüme ve 250 milyar TL ha-
cimle kapatmasını bekliyoruz. 
Bu rakamın 2021 yılında 400 
milyar TL’yi geçmesini öngö-
rüyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Ekmekçi, “pandemi tedbirleri-
nin getirdiği fiziki kısıtlamaları 
aşıp e-ticarete yatırım yapan, 
satış ve hizmetlerini e-ticaret 
üzerinden gerçekleştiren kü-
çük-büyük ölçekli her kuruluş 
kazandı.” değerlendirmesinde 
bulunuyor. Kuşkusuz dijital 
kanal operasyonlarını fiziksel 

mağazalarından ayrı olarak yürüten ve salgın ön-
cesinde dahi dijital kanallarının cirolarındaki payı 
yüksek olan oyuncular salgın sürecinde aşırı hızlı 
büyüdüler.

Salgın ödeme alışkanlıklarını da temassızlaştır-
dı. TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tu-
tarları verisi üzerinden yapılan incelemeye göre, 

Bir senatör Zuckerberg’e, bu 
hafta mesajlaştığın kişileri 

bizimle paylaşır mısın?, 
diye sordu. Zuckerberg 
bunu herkesin içinde 

yapmayı tercih etmeyeceğini 
bildirdi. Fakat Facebook, 
Twitter veya diğer sosyal 

medya mecralarını kullanan 
bireylerin böyle bir imkânı 
yok. Her altmış saniyede 
Twitter’da 473 bin tweet, 

Instagram’da 43 bin fotoğraf 
paylaşılırken Google’da 3 
milyonun üzerinde arama 
yapılıyor. Tüm bu büyük 

veri akışının içinde korkunç 
bir resim ortaya çıkıyor. 
“Mahremiyetin işgali.”
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kartlı harcama toplamı 2020 yılında, önceki yıla 

göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 61 milyar liraya 

ulaştı. Bankalararası kart merkezi verilerine göre, 

Türkiye’de 2019 yılında 190 milyar TL olarak 

gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2020’de 

yüzde 37 artarak 260 milyar TL’ye yükseldi. Hem 

kullanıcı hem de işyeri tarafında yaşanan dijital 

dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı 

ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 22’yi 

geçti. 2020 yılında, temassız kredi kartı adedi 

45 milyona ulaştı; bu ise her 5 kredi kartından 

3 tanesinin -yani toplam kredi kartlarının yüzde 

60’ının temassız özellikli olduğu anlamına geliyor. 

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yıla 

göre 2,5 kat artarak 1,73 milyar adet oldu.

Tüm bu verilerin ışığında şunu çok iyi biliyo-

ruz. Artık dijital ekranlara ve dijital uygulamalara 

tam bağlıyız. Sadece HES kodu uygulaması bile 

toplumun tüm katmanlarını dijitalleşme süreci-

ne taşıdı diyebiliriz. Artık otobüse binerken, bir 

AVM’ye girerken, hastanede sağlık hizmeti talep 

ederken, bir kamu kuruluşunda işlem yaptırırken 

dijital bir koda ihtiyaç duyuyoruz.

Dijital görsel içerik dünyası da koronavirüs sal-

gını ile artan dönüşümden nasibini aldı. Salgın ya-

sakları sebebiyle sinema salonları kapatıldı. Soka-

ğa çıkma yasağı günlerinde tüm alanlarda olduğu 

gibi görsel içeriğe erişimde de artış yaşandı. Özel-

likle dijital yayın platformları bu dönemde öne 

çıktılar. Önce hâlihazırda mevcut içerikler tüke-

tildi daha sonra gelen yoğun talep ile birlikte yeni 

içerikler üretilmeye başlandı. Salgın dönemiyle 

beraber değişen alışkanlıklar ve yaşam tarzı kul-

lanıcıların izledikleri içeriklerin değişmesine yol 

açtı. Bu kapsamda evde geçirilen sürenin artma-

sıyla beraber artan yemek hazırlama, spor yapma 

ve benzeri aktivitelerin kısa video içeriklerinin iz-

lenmesini artırdı. Tercih edilen içeriklerde ise tarif 

videoları, hobi içerikleri, evde spor videoları gibi 

öğretici içerikler ön plana çıktı.

KPMG Türkiye’nin salgın döneminde 22-45 

yaş grubu arasında yaptığı araştırmaya göre kul-

lanıcıların yüzde 22’si salgın döneminde ilk defa 

dijital platformlara abone olduklarını kaydettiler. 

Araştırmaya katılanların yüzde 86’sı en az bir di-

jital yayın platformuna abone olduklarını ifade 

ettiler. Kullanıcılar aylık ortalama 36 lira bu plat-

formlara para ödediklerini aktarıyorlar.

Salgın öncesi zaten her geçen gün kan kaybe-

den geleneksel sinema sektörü salgın sonrası sü-

reçte kapılarını tekrar açabilecek mi bilmiyoruz 

fakat müşterilerinin eskisi gibi tekrar sinema sa-

lonlarına gelip mısır cipsi eşliğinde film izleme-

yeceklerini tahmin etmek zor olmasa gerek. Artık 

dijital görsel içerik platformları hayatımızın ayrıl-

maz bir parçası haline geldi. Görsel içerik dünya-

sında da dijital dönüşüme artık daha fazla yatırım 

yapılacak.

Yardımlaşma ve dayanışma kültürü de dijital 

dönüşümün bir parçası haline geliyor. CAF Ame-

rica tarafından yapılan ve Mart 2020 ile Aralık 

2020 arasında 152 ülkedeki sivil toplum kuruluş-

larından toplanan yanıtları içeren bir araştırma-

ya göre, kar amacı gütmeyen kuruluşların yüzde 

97’si, koronavirüs salgını sonrasında yenilenme ve 

dijitalleşme ihtiyacı duyduğunu söylüyor. Yüzde 

75,6’lık geniş bir kesim ise dijital teknolojiyle para 

toplamanın yeni yollarını bulma konusunda des-

tek aradığını ifade ediyor.

İnsani yardım kuruluşları da çevrim içi bağış-

ta yeniliklere gitmeyi tercih ediyorlar. Yerimizden 

hiç kalkmadan tek tuşla kurban vekâleti verebi-

liyoruz. Artık bankaların dijital uygulamalarında 

“bağışlar ve kurban vekâletleri” sekmelerini görü-

yoruz. Fitre yazıp XXXX numarasına gönderip fit-

remizi verebiliyoruz. Düzerindeki bazı STK’ların 

dijital kripto paralar ile bağış kabul ettiği ile ilgili 

dünya medyasında haberler okuyoruz.

Salgın ile beraber eğitim öğretim alanında da 

çok hızlı bir dijital dönüşüm seferberliği başlatıl-

dı. Millî Eğitim Bakanlığı okulları sağlık önlemle-

ri nedeniyle kapatıp ‘uzaktan eğitime’ geçti. Çok 
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kısa bir sürede Eğitim Bilişim Ağı ve EBA-TV üze-
rinden yayınlar başlatıldı.

Mevcut altyapı üzerinden başlatılan yayınlar, 
TRT ile yapılan protokolle televizyon üzerinden 
de desteklenmeye başladı ve televizyon yayınları 
da uzaktan eğitimin omurgasını oluşturdu. Ba-
kanlık hazırlıksız yakalanılan bu sürece çok kısa 
sürede uyum sağladı ve yayınların kalitesini ar-
tırmaya başladı. Şimdi artık milyonlarca öğrenci 
evinden hiç ayrılmadan öğretmenlerine evlerinin 
salonlarından bağlanıp eğitim öğretim faaliyetle-
rini sürdürüyorlar.

Gelecek

Yazar Yuval Noah Harari, “Koronavirüs Son-
rası Dünya” başlıklı makalesinde, hükûmetlerin 
bugünlerde verecekleri kararların gelecek yıllar-
da bütün dünyada sağlık, ekonomi, politika ve 
kültürü şekillendireceğini belirterek, koronavirüs 
salgını sonrasında artık farklı bir dünyada yaşaya-
cağımızın altını çiziyor.

Dünya salgın öncesinde de baş döndürü-
cü bir biçimde küreselleşiyordu. Salgın, mevcut 

dönüşüme hız kazandırdı. Yukarıda incelediğimiz 

belli başlı alanlarda yaşanan dijital dönüşüm sü-

recinin insanlığa ortak getirileri var. Bireyselleşme 

ve hareketsizleşme… Daha az insanla iletişim ku-

rup daha fazla bir aktivite üretiyoruz. Daha az in-

sanla yüz yüze iletişim kuruyoruz. Market alışve-

rişini dijital aplikasyonlardan yapıp mahalledeki 

fırını, kasabı, marketi, balıkçıyı tanımıyoruz. Tü-

kettiğimiz ürünü göremiyoruz, dokunamıyoruz 

ve seçemiyoruz.

Bağışımızı çevrim içi yaparak, fitremizi, 

zekâtımızı cep telefonu ile göndererek birbiri-

mizi gözetme ve dayanışma ödevimizi “havale” 

ediyoruz. Tuşlayarak verdiğimiz Kurban vekâleti 

ile acaba ibadetin manasını keşfetmek ne kadar 

mümkün? Sokaktan kopup dijitalleşmenin ge-

tirdiği kolaylığı hiç sorgulamadan hayatımıza 

aldığımızda bizi biz yapan hangi ulvi değerleri 

yitiriyoruz?

Herkes artık çocuğunun veya torununun sanki 

büyük bir insanmış gibi konuşmasını hayretle an-

latıyor. Akşama kadar yetişkin içeriklerine maruz 

kalan çocuk, eğitim ve öğretim hayatını ekran ba-

şında geçiren çocuk, öğretmenini zoom’da gören 

bir çocuk, eğitmeni ile bir göz teması dahi kura-

mayan, arkadaşlarıyla sosyalleşemeyen, derdini 

sıkıntısını veya sevincini görerek, hissederek pay-

laşamayan bir çocuk büyüyünce gerçek bir erişkin 

olabilir mi? Yoksa dijital bir erişkin mi olacak?

Teknoloji algılarımızı ve sorgulamanın da 

içinde bulunduğu bilişsel işlevlerimizi değiştiri-

yor. Doğumdan ölüme dek zihinlerimiz çevresel 

uyaranlarla şekilleniyor. Dijital ortamlarda ağır-

lıklı olarak görsel içerik bombardımanına maruz 

kalıyoruz. Kullanılmadıkça tozlanan eşyalar gibi 

zihnimizde de kullanılmayan işlevler etkisizleşi-

yor. Akıllı telefonlarla birlikte artık daha az nu-

marayı ezberimizde tutuyoruz. Renkleri, sesleri, 

hareketi artık daha az duyumsuyoruz. Akışkan bir 

hayatta sanki başkalarının yazdığı dijital bir uygu-

lamanın basit bir komutu gibi hareket ediyoruz. 

Doğal iletişimin topyekûn bir kaybı söz konusu. 

Böyle bir dünyada sağlıklı bir zihin inşa edebi-

lir miyiz? Hakikati berrak bir biçimde arayabilir 

miyiz? Tüm bu imkânları sorgulamadan kayıtsız 

şartsız kullanmaya başlamadan önce belki de bi-

raz düşünmeliyiz.

Artık dijital ekranlara ve dijital 
uygulamalara tam bağlıyız. Sadece 

HES kodu uygulaması bile toplumun 
tüm katmanlarını dijitalleşme sürecine 

taşıdı diyebiliriz. Artık otobüse binerken, 
bir AVM’ye girerken, hastanede sağlık 

hizmeti talep ederken, bir kamu 
kuruluşunda işlem yaptırırken dijital bir 

koda ihtiyaç duyuyoruz.
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T ürkiye siyasetin-
de önemli kırılma 

noktaları askerî müda-
haleler eliyle veyahut 
askerî müdahalelerin 
akabinde meydana gel-
miştir. Kurucu iktidar 
eliyle yapılan 1961 ve 
1982 Anayasalarında-
ki kuruculuk misyonu 
askerî darbeyle elde 
edilmiştir. 24 Ocak Kararları 12 Eylül’ün hemen 
öncesinde alınmış ve bu kararların beyni konu-
mundaki Turgut Özal 12 Eylül darbesinden sonra 
önce Başbakan ve daha sonra da Cumhurbaşkanı 
olmuştur. 12 Mart Muhtırası’nın kudretli general-
leri arasındaki ‘dalaşma’ ve güç mücadelesi yüzün-
den Türkiye Ziverbey Köşkü faciasını yaşamıştır. 12 
Eylül’e giden süreçteki sıkıntılı Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde de CHP’nin adayı olan Muhsin Batur 
ve Faik Türün gibi 12 Mart’ın kudretli generalleri 
aday olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin dev-
lete açtığı hasarı ise, üzerinden beş yıl geçmesine 
rağmen hâlâ telafi edilebilmiş değildir. Devlet ör-
gütlenmesi ve cemaat/tarikat algısı açısından top-
lumsal zararları ise ilerde daha net görülecektir.

Dolayısıyla askerî müdahalelerin Türkiye siya-
setindeki bariz rolünü teslim etmek gerekir. Ancak 
bu rol hiç şüphesiz müspet değil menfi, yıkıcı bir 
roldür. Genel anlamda seçilmiş siyasetçilerin görev-
den el çektirilmesi ve dolayısıyla halkın iradesine 
ipotek konulması tüm askerî müdahale biçimlerin-
de ortaktır. Ancak 27 Mayıs sonrası yaşanan idam-
lar veyahut 28 Şubat sonrasında oluşan mağduriyet 
ve travmalar gibi hususi özellikleri de ayrıca ele 

almak gerekecektir. 
Her askerî müdaha-
lenin konjonktürel 
sebeplerinin bir ana-
lizinin yapılması, ne-
ticelerinin hem kendi 
bağlamında hem de 
diğerleriyle mukaye-
seli bir biçimde ele 
alınması gerekmek-
tedir. Ancak maalesef 

Türkiye’nin siyasî ve entelektüel seçkinleri böyle 
yapmak yerine çoğunlukla hamasî bir şekilde me-
seleye yaklaşmakta ve millî irade fetişizmi yapmak-
tadır. Bunun çoğunlukla mesnetsiz olduğu da en 
ufak bir askerî girişimde verilen tepkilerden anla-
şılmaktadır. Son olarak emekli amirallerin gece ya-
rısında ve “Türk Milletine” diye başlayan bildirisine 
muhalefetin bir kısmının verdiği tepki bunun açık 
bir göstergesidir. 

Bu askerî müdahale örneklerinden biri olan ve 
bu yıl 50. seneyi devriyesinde olduğumuz 12 Mart 
Muhtırası da nevi şahsına münhasır bir askerî mü-
dahaledir. Gerçekten de 12 Mart birçok komplo te-
orisine ve gizeme konu olmuş ve fakat üzerinden 
50 yıl geçmesine rağmen etraflıca aydınlatılamamış 
bir hadisedir. Esasen sol cuntacılığa karşı yapılmış 
olsa da istifa ettirilen Başbakan Süleyman Demirel 
sağ kanattadır. Ayrıca sola karşı Balyoz Harekâtı 
başlatılmış ve birçok solcu genç bu harekât kapsa-
mında öldürülmüştür. Dolayısıyla 12 Mart’ın hem 
sağ hem de sol tarafından tam anlamıyla sahiple-
nilmemesi, hep ‘ötekilerin’ suçlu olarak görülmesi 
bu hadisenin arka yüzünün aydınlatılamamasının 
en büyük sebebidir. 12 Mart öncesinde birtakım 

Yunus ŞAHBAZ

Tüm garabetlerine rağmen, entelektüel ve siyasî çevrelerin 12 Mart üzerinde 
görece daha az durması ise apayrı bir garabettir. 50. seneyi devriyesinde 
12 Mart üzerine birkaç istisna dışında etraflı soruşturmalar yapılmamıştır. 
Soldan birkaç yayın 12 Mart dosyası olmakla beraber, bu dosyalarda 12 Mart’ı 
derin devlete bağlamak, Teşkilat-ı Mahsusa’yla irtibatlandırmak gibi alengirli 
görüşler ve sola dair mağduriyet anlatısı dışında pek yeni bir şey yoktur.
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cuntacılık faaliyetleri olduğu ve bunlar da başa-
rıya ulaşamadığı için her başarısızlık girişiminde 
görüleceği üzere cuntacılık faaliyetinin mensupları 
olayları farklı şekillerde ve birbirlerini suçlayarak 
nakletmişler ve bu da ortaya farklı anlatıların orta-
ya çıkmasına sebep olmuştur. Söz gelimi cuntanın 
Kara Kuvvetleri’ndeki en etkili ismi olan Tümgene-
ral Celil Gürkan ile dönemin Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Muhsin Batur’un anılarındaki bilgiler fark-
lıdır ve bu da 12 Mart’a giden süreç ve dolayısıyla 
da 12 Mart’ın dâhilî dinamiklerini aydınlatmayı 
zorlaştırmaktadır. 

O halde nedir 12 Mart? Kime karşı yapılmıştır? 
Muhtıraya giden süreç nasıl şekillenmiştir? Türki-
ye siyaseti açısından müspet ve 
menfi hangi sonuçları doğur-
muştur? Solun birtakım itham-
larını kenara bırakacak olursak, 
12 Mart esasında ordu içinde 
planlanan sol cuntaya karşı 
ordu hiyerarşisinin ve devletin 
yüksek kademelerinin bir icraa-
tı gibi durmaktadır. Bu icraatın 
içinde Genelkurmay Başkanı ve 
ordu komutanları, Cumhurbaş-
kanı ve MİT Müsteşarı vardır. 
Dönemin milliyetçi aydınları 
her ne kadar 12 Mart sonrası 
oluşan teşekkülleri kendilerine 
doğrudan yakın bulmasalar da 
sol bir cunta girişimini engelle-
diği için 12 Mart’a karşı olumlu 
bir tavır geliştirmişlerdir. 

Muhtıra ilk planda Başbakan 
Süleyman Demirel hükûmetine 
karşı verilmiş ve muhtırada 
talep edilen hususlar yerine 
getirilmezse ordunun yönetime el koyacağı ifade 
edilmiştir. Neticede Süleyman Demirel istifa et-
miş ve ordunun taleplerini yerine getirecek olan 
partiler üstü bir reform hükûmeti kurulmuştur. 
Bu hükûmetin başında CHP’de istifa ettirilen Ni-
hat Erim vardı. Ayrıca Atila Karaosmanoğlu gibi 
solun pekâlâ kendine yakın göreceği planlama ve 
devletçilik taraftarı isimler bu kabinede görev aldı. 
Muhtıranın ilk etapta Süleyman Demirel’e karşı 
yapıldığı zannedildiği için sol çevreler bunu alkış-
layarak karşıladılar. Devrim gazetesinden Hikmet 
Kıvılcımlı’ya kadar solun TİP dışındaki tüm frak-
siyonları muhtırayı alkışlamıştır. Ancak zamanla 
Nihat Erim hükûmetinin sola ve solcu aydınlara 

karşı operasyonlar yapmasıyla müdahalenin sol bir 
müdahale olmadığı anlaşılmış ve sol tarafından 12 
Mart sonrası rejim bir ‘faşist rejim’ olarak telakki 
edilmiştir.

Türkiye siyaseti açısından 12 Mart birçok yön-
den 12 Eylül’ün provası niteliğindendir. Her şeyden 
önce 12 Mart da 12 Eylül gibi askerî emir komuta 
zinciri içinde yapılmıştır. 27 Mayıs darbesinde gö-
rülen ordu içerisindeki bir kliğin cunta girişimine 
engel olunmuş ve bizzat genelkurmay başkanı ön-
derliğinde duruma müdahale edilmiştir. Daha son-
raki süreçlerde de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 27 
Mayıs benzeri hiçbir oluşuma tevessül etmediğini 
tespit etmek gerekir. Bunun son örneği de 15 Tem-

muz olmuştur. 15 Temmuz’da 
da ordunun yönetici kademesi 
FETÖ’cü askerlerin darbe giri-
şimine direnmiş; Genelkurmay 
Başkanı Hulusi Akar darbe giri-
şiminin başına geçmeyi reddet-
tiği gibi 1. Ordu Komutanı Ümit 
Dündar darbe girişiminin bastı-
rılmasında çok önemli görevler 
üstlenmiştir.

12 Mart’a Giden Süreç

Ancak 12 Mart’a nasıl gidil-
diği ise, 12 Mart’ı diğer askerî 
müdahalelerden en çok fark-
lılaştıran konudur. 27 Mayıs 
darbesi olduktan sonra yapılan 
ilk seçimlerde askerlerin istedi-
ği sonuçlar çıkmadı. Demokrat 
Parti’nin devamı niteliğinde-
ki Adalet Partisi seçimlerde en 
yüksek oyu aldı. Askerlerin 
görevi Adalet Partisi’nin içinde 

olacağı bir hükûmete devretmek istemediği anlaşıl-
mıştı. Bunun üzerine İsmet İnönü’nün de devreye 
girmesiyle paşalar bir anlamda ikna edildi ve askerî 
yönetimin sivillere geçişi mümkün kılındı. Ancak 
27 Mayıs kötü bir örnekti; bir kere olduğuna göre 
bundan sonra da emir komuta zinciri dışında mü-
dahaleler olabilir anlayışı hakimdi. Nitelim Talat 
Aydemir’in 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963’teki 
müdahale girişimleri bunun en bilinen örneğidir. 
Fakat unutulmaması gereken Talat Aydemir’in buz-
dağının görünen yüzü olduğudur. MBK’dan (Milli 
Birlik Komitesi) uzaklaştırılan 14’ler ve Cemal Gür-
sel gibi zaten darbeye sonradan dahil olan isimler 
dışındaki diğer MBK üyeleri bir şekilde askerî cunta 

Türkiye siyaseti 
açısından 12 Mart birçok 

yönden 12 Eylül’ün 
provası niteliğindendir. 

Her şeyden önce 12 
Mart da 12 Eylül gibi 
askerî emir komuta 

zinciri içinde yapılmıştır. 
27 Mayıs darbesinde 

görülen ordu içerisindeki 
bir kliğin cunta 

girişimine engel olunmuş 
ve bizzat genelkurmay 
başkanı önderliğinde 

duruma müdahale 
edilmiştir.
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girişimlerinin içinde olmuştur. 27 Mayıs’ın kudretli 
korgenerali Cemal Madanoğlu başta olmak üzere 
Talat Turhan gibi isimler askerin cuntacı kanadıyla 
dirsek temasını devam ettirmiştir. Özellikle 1965 
seçimlerinde Adalet Partisi’nin tek başına göre-
ve gelmesinden sonra bu cuntacılık faaliyetlerinin 
hızlandığı anlaşılmaktadır. Zira cuntacılara göre 27 
Mayıs belli bir plan-program dahilinde yapılmadığı 
için gereken neticeler alınamamıştır. Bu sefer mü-
dahaleden önce bir program oluşturulmalı, yeni 
bir anayasa taslağı hazırlanmalı ve bu çerçevede bir 
müdahale gerçekleştirilmelidir. 

27 Mayıs ile 12 Mart arasında asker içinde-
ki kaynaşmanın nevi şahsına münhasır tarafı, as-
kere ideolojik destek veren, âdeta olası bir askerî 
müdahalenin teorisyeni olmaya namzet bir ismin 
mevcut olmasıdır. Bu isim hiç şüphesiz Doğan 
Avcıoğlu’dur. Avcıoğlu 1960’ların popüler bir ay-
dını olduğu kadar “apoletsiz general” diye tavsif 
edilebilecek kadar asker içinde etkili bir simadır. 
Yayımladığı Türkiye’nin Düzeni kitabı askerin âdeta 
başvuru metnidir. 1969 yılında çıkarmaya başladığı 
Devrim gazetesi ise tamamen gelmekte olan cunta-
nın propagandif hazırlayıcısı konumundadır. Sivil 
kanatta Doğan Avcıoğlu, askerî kanatta da emekli 
Korgeneral Cemal Madanoğlu liderliğindeki cun-
ta girişiminin muvazzaf askerler içinde de önemli 
bağlantıları vardır. Doğrudan irtibatlı olduğu kişi-
ler Kara Kuvvetleri’nden Tümgeneral Celil Gürkan, 
Hava Kuvvetleri’nden Aydın Kirişoğlu gibi isim-
lerdir. Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ile 
Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ise alt rüt-
beliler vasıtasıyla sürecin içinde olmuş ve olası bir 
darbede başa geçmeyi taahhüt etmişlerdir. 

Nihayetinde 9 Mart 1971 yılına gelindiğinde sol 
cuntacılık ifşa olur. Bunun en önemli sebebi devle-
tin, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’ın, MİT 
Müsteşarının ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 
cunta girişiminden anbean haberdar olduğunun 
anlaşılmasıdır. Faruk Gürler ve Muhsin Batur bu 
durum karşısında geri adım atmışlar ve Memduh 
Tağmaç’a ittiba etmişlerdir. Gürler’in başından beri 
zikzaklı bir çizgisi olduğu, cuntacıların da ona tam 
anlamıyla güvenemedikleri anlaşılmaktadır. Ancak 
Muhsin Batur son derece kararlıdır; hatta kendisi-
ne Faruk Gürler’n mütereddit tavrı hatırlatılmış ve 
“olası bir müdahalede Faruk Gürler başa geçmezse 
siz başa geçer ve darbe bildirisini imzalar mısınız?”, 
diye sorulduğunda, “imzalarım” demiştir. Bunu 
kendisi 32. Gün Belgeselinde açıkça söyler. Ancak 

devlet erkânının bu süreçten haberdar olduğunun 
anlaşılması, olası bir müdahale sonucunda alt rüt-
belilerin kendilerini tasfiye edecekleri endişesi ve 
Memduh Tağmaç’ın da emir komuta zinciri içinde 
muhtıra vermeyi kabul etmesiyle sol cunta girişi 
akamete uğramıştır. 

12 Mart’a giden sürecin planlayıcılar kısmında 
manzara böyle iken, toplumsal planda da önemli 
hareketlenmeler vardır. 1969 yılından itibaren öğ-
renci hareketleri hızlanmış, 15-16 Haziran 1970’te 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük işçi göste-
rileri zuhur etmiştir. Zaten sol cuntacılığın sivil ka-
nadını bu kadar iştahlandıran da bu hareketlenme-
ler olmuştur. Özellikle sol öğrenci örgütleri darbeye 
giden sürecin hazırlanmasında önemli bir kaldıraç 
olarak görülmüştür. Fakat muhtıra sonunda en faz-
la darbe yiyen de yine sol olmuştur. Birçok solcu 
genç ya idam edilmiş, ya da şehirde veya Nurhak, 
Kızıldere gibi kırsal alanlarda öldürülmüştür. Bir-
çok solcu aydın tutuklanmış ve bazılarının Ziver-
bey Köşkü’nde işkenceden geçirildiği iddiaları or-
taya atılmıştır. Hatta bu işkence işinde bile 1. Ordu 
Komutanı Faik Türün ile Kara Kuvvetleri Komutanı 
Faruk Gürler arasındaki husumetin payı olduğu id-
dia edilmiştir. Nitekim Cevdet Sunay’ın görev süre-
sinin dolmasından sonra Cumhurbaşkanı olmak is-
teyen Faruk Gürler’in bu talebini de büyük oranda 
Faik Türün’ün engellediği anlatılagelmektedir. 

Buraya kadar yazdığım şeyler 12 Mart’a dair ge-
nel ve panaromik bir özettir. Ancak 12 Mart’ın daha 
derinlerde bazı irtibatları olduğu kabul edilmekte-
dir. O dönem Amerika ile Türkiye arasında krize 
sebep olan haşhaş üretiminin yasaklanması mese-
lesi bunlardan biridir. Amerika, Başbakan Süley-
man Demirel’den kendi ülkesine uyuşturucu olarak 
geldiği sebebiyle haşhaş üretimini yasaklamasını 
istemiş ve fakat Demirel önemli bir çiftçi kesimi 
için hatırı sayılır bir gelir kaynağı olan böyle bir 
üretimi biraz kısmış olmakla beraber tamamen ya-
saklamamıştır. Açık söylemek gerekirse, Süleyman 
Demirel’in siyasi kariyerinde Amerika’ya karşı ge-
lebildiği önemli momentlerden birisidir bu haşhaş 
meselesi. 12 Mart olup da Demirel istifa ettirilince 
göreve gelen Nihat Erim hükûmetinin ilk icraatla-
rından biri haşhaş üretimini yasaklamak olmuştur. 
Bu yüzden de dönemin dış işleri bakanlarından İh-
san Sabri Çağlayangil’in 12 Mart’ın arkasında haş-
haş krizi ve dolayısıyla CIA’in olduğuna dair sözleri 
sonraki yıllarda çokça tartışılmıştır. 
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Sol ve 12 Mart

Öte yandan solun 12 Mart’a giden süreçteki rolü 
de hep tartışmalıdır. Sol cuntacılığın aktörlerinden 
Muhsin Batur ve Celil Gürkan’ın anılarında aktar-
dıkları birbirleriyle çelişmektedir. Sivil ve askerî 
kanadın ilişkilerinin ne mahiyette olduğu, diğer sol 
örgüt ve hareketlerin ne kadar işin içinde olduğu 
tam anlamıyla aydınlatılamamıştır. Muhsin Batur 
anılarında kendisine siviller yani sol aydınlar tara-
fından getirilen anayasa taslağı, atama listesi, örgüt 
şeması gibi envanterleri yayınlarken Celil Gürkan 
bu belgelerin birçoğunun bizzat Muhsin Batur tara-
fından hazırlandığını iddia etmektedir. Ancak kesin 
olan bir şey varsa, solun tüm fraksiyonlarının sol-
ilerici bir cuntadan haberdar olduğu, hatta böyle 
bir beklenti içerisinde olduğudur. O dönemki solun 
gençlik hareketlerinde bulunan birçok isim muhtı-
rayı duyar duymaz bunun bekledikleri sol cuntanın 
muhtırası olduğunu zannettiklerini aktarmışlardır. 
TİP çevresi ve birkaç sol aydın dışında solun muh-
tıraya yaklaşımı ilk planda onaylayıcı olmuştur. 

İşin ilginç tarafı ise, solun tüm dahli ve iltisakla-
rına rağmen sonraki yıllarda 12 Mart’ın ele alınma-
sında yine bir mağduriyet anlatısı inşa etmesidir. 12 
Mart’ın hemen öncesi ve sonrasında öldürülen sol-
cu militanlar adam kaçırmak ve öldürmek, banka 
soymak, şehirde ve kırda gerilla hareketi başlatmak 
gibi suçlar kapsamında aranan kişilerdir. Kızıldere 
ve Nurhak’ta jandarmayla otomatik silahlarla çatı-
şarak ölmüşlerdir. İstanbul’da İsrail Başkonsolosu 
Ephraim Elrom kaçırılmış ve öldürülmüştür. Uçak 
kaçırmalar, banka soymalar -ki Ziraat Bankası’nın 
nakliye aracının soyulmasıyla ele geçirilen 4 milyon 
da buna dahildir- gibi hadiseler solcu militan genç-
liğin o dönemki bazı icraatlarıdır. 

Şayet 12 Mart’ı iç ve dış şartların spesifik du-
rumlarından bağımsız ele alırsanız, meseleyi 
Gladio’ya hatta Teşkilat-ı Mahsusa’dan geldiğini 
iddia ettiğiniz derin devlete yıkabilirsiniz. Elbette 
Soğuk Savaş döneminde birtakım özel harp daire-
si işleri olmuştur; bunun ortaya çıkan birçok yanı 
olduğu gibi hâlâ aydınlatılamayan birçok karanlık 
hadise de vardır. Ancak 12 Mart’a giden süreç de 
bir gerçekliğe işaret etmektedir; Şayet 12 Mart’ta 
ordu erkânı bir muhtırada anlaşmasa ya da Muhsin 
Batur ve Faruk Gürler son anda çark etmese sol bir 
darbe kaçınılmaz olabilirdi. Solun o dönemki faal 
hemen tüm isimleri böyle bir beklenti içinde olduk-
larını kabul etmişlerdir. Ancak muhtıra ters yerden 
gelip de ilk etapta solu ezen bir sürece evrilince 

sol bir anda muhtıraya karşı demokrasi havarisi 
kesilmiştir. 

Son olarak şu noktayı da belirtmek gerekir, 12 
Mart’ın belki bugün de tam ortaya çıkarılamayan 
iç ve dış dinamikleri olabilir. Bunların da üzerine 
gidilmesi gerekir. Ancak görünen yüzüyle 12 Mart, 
sol cuntacılığı engellemek adına devletin bir reak-
siyonu mahiyetindedir. Esasında bir cuntayı en-
gellemekle doğru bir iş yapılmış; fakat doğru bir 
iş yanlış bir şekilde, yanlış bir usulle yapılmıştır. 
Darbenin, askerî muhtıranın panzehiri bir başka 
türden askerî müdahale değildir, olmamalıdır. Dö-
nemin Cumhurbaşkanı ve MİT Başkanı muhtıradan 
haberdar olmalarına rağmen asker içindeki kayna-
mayı sonlandırmak adına Başbakan’a haber verme-
diklerini deklare etmişlerdir. Oysa Başbakan ve sivil 
hükûmet süreçten haberdar edilip sivil yöntemlerle 
cunta ve muhtıra girişimlerinin önlenmesinin yol-
ları aranabilirdi. Nitekim Muhtıra vermek suretiyle 
alınan önlem hiçbir derde deva olmamış, anarşiyi 
önlemediği gibi ülke sonraki yıllarda mikro bir iç 
savaşa evrilmiştir. Siyasî ve özellikle iktisadî sorun-
lar daha da ağırlaşmış ve bir anlamda 12 Eylül’e gi-
den sürecin fitili 12 Mart’la ateşlenmiştir. 

Tüm bu garabetlerine rağmen, entelektüel ve 
siyasî çevrelerin 12 Mart üzerinde görece daha az 
durması ise apayrı bir garabettir. 50. seneyi dev-
riyesinde 12 Mart üzerine birkaç istisna dışında 
etraflı soruşturmalar yapılmamıştır. Soldan birkaç 
yayın 12 Mart dosyası olmakla beraber, bu dosya-
larda 12 Mart’ı derin devlete bağlamak, Teşkilat-ı 
Mahsusa’yla irtibatlandırmak gibi alengirli görüşler 
ve sola dair mağduriyet anlatısı dışında pek yeni 
bir şey yoktur. Hatta bu dosyalarda Doğan Avcıoğ-
lu ismi bile bir iki kez ancak geçmektedir. Solun 
1960’ların apoletsiz generali ve fakat 12 Mart’ta ye-
nilen Doğan Avcıoğlu’na olan sükutu hâlâ devam 
ediyor görünmektedir. Bunun yerine gerilla faali-
yetlerinden bir mağduriyet çıkarmak şüphesiz daha 
konforlu bir tavra işaret etmektedir. Ancak böylesi 
bir tavrın da 12 Mart’ı analitik bir şekilde irdelemek 
ve kendinden önceki ve sonraki askerî müdahale-
lerle mukayesesini yapmak noktasında bir çerçeve 
sunmadığı aşikârdır. Oysa yapılması gereken, 12 
Mart’a giden süreci, bu sürecin dâhilî ve harici kon-
jonktürünü ve 12 Mart’ın faillerinin daha sonraki 
fiillerini masaya yatırmak ve etraflıca soruşturmak-
tır. Maalesef Türk akademik ve entelektüel kamuo-
yu birçok konuda olduğu gibi 12 Mart’ta da bu tür-
den işlere girişmek yerine tarafgirce bir mağduriyet 
anlatısı geliştirmekle meşgul olmaktadır. 


