
HAYATI YENİDEN DÜŞÜNMEK
-Postcorona Çağı, Uluslararası Düzen ve Emanet-

U zun zaman insanlığın sorunları bir bütünlük içinde görülmediği için uyum, özümseme, dayanışma gibi diğer insani dav-
ranış örüntüleri ilkellik şeklinde algılandı. İlgi çekicidir ki korona salgını bize insanlığın hiç de gündeminde olmayan iki 

farklı kültür kodunu hatırlattı: Sadece güçlü olanın yaşama hakkının olduğu, bir dayanışma ile zayıf düşenin de korunması 
gerektiği. Hepimiz bizzat şahitlik ettik; uluslararası düzen, koca koca kuruluşlar kartondan birer aslan olarak ortada kaldı. 
Artık miadını dolduran bu kurumların yerine yenileri inşa edilmek zorundadır. Doğrudan sağlıkla ilgili olduğu kabul edilen 
ama küresel siyasetin dışında ciddi bir sağlık görevi bulunmayan Dünya Sağlık Örgütünün neredeyse iki ay sesi çıkmadı. 
IMF gibi kuruluşlar ise daha başka amaçlarla ortalıklarda görünmeye başladılar.

Hırsla, ihtirasla dünyaya bağlanmanın, adeta ahireti unutmanın mevsimlerinin geçtiği zamanlardayız. Uzun zamandır 
Müslüman hayatının en mahrem alanlarına tasallut ederek, türlü enstrümanlar kullanarak evden uzak kalmanın yararları 
hakkında vaaz veren ekran guruları, şimdilerde evin ne kadar mühim bir yer olduğunu ispatlama çabasında. Evde kalmayı 
özendirmek için gösterilen olağanüstü çaba gerçekten dikkate değer. 

Bu süreç geçip gittiğinde devletler de toplumlar da artık eski yapılarını sürdürmeyeceği gibi insanların da önceki hayat 
alışkanlıklarını sürdüremeyeceği aşikâr. Ticaretin ve kapitalizmin boyutu ve dinamikleri değişecek ve bu değişime bağlı 
olarak eğitim, iş hayatı, tüketim, devlet ve iş idaresi anlayışımız değişecek gibi görünüyor. Şüphesiz hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak. Ama bu, yeninin mutlaka iyi olacağı anlamına gelmez. Çünkü yeninin, bir öncekine göre yeni, bir de öncekine 
göre iyi olmak üzere iki anlamı var. Öncekine göre bir yeninin olacağında şüphe yok. Ama bu yeni iyi olabileceği gibi kötü 
de olabilir. Başka bir ifadeyle mutlak iyi olmayabilir. Zira iyi anlamına yeninin kendine has şartları söz konusudur; farklı yeni 
bir dünya iradi ve ahlaki bir çerçevede gerçekleşebilir.

Her şeyin dijitalleştiği, akıllı-transhümanist şehirlerin var olacağı, aslında insanın olmadığı veya insanın görünmediği bir 
dünyaya hazır olmamız gerekir. Bu dünya; her şeyin insan için olduğu ama hakikatiyle insanın olmadığı bir dünya olacak gibi 
görünüyor. İnsanların dijital veya elektronik takip sistemleriyle izlenebildiği ve nerede olduklarının tespitini yapan uygula-
malar şimdiden hayatımıza girdiler. Yeni nesillerin hayatında zaten önemli bir yer işgal eden dijital dünyanın uzaktan eğitim 
sürecinde oynadığı rol dikkate alındığında çok yakın bir zamanda dijital bağımlılık sorunlarıyla yüzleşeceğimizi söyleyebiliriz. 
Bilgi, kültür yönünden obezite sorununu da beraberinde getiren bu bağımlılık sürecinin hem dil gelişiminin önünde ciddi bir 
engel teşkil ettiğini ve kelime yoksulluğuyla malul bir genç kuşak yaratacağını hem de görsellik aracılığıyla bilgi edinmeye 
alıştığı için yazı ve söze karşı duyarsız bir geniş kitle oluşturacağı söylenebilir. 

Elbette sadece birilerinin yönlendirmesiyle yapılan seçimlerimiz, özgür ve doğru bir seçim olamaz. Özgür ve doğru 
seçim; öncelikle yeterli bir akıl, varlık, kâinat hakkında doğru bilgi ve iyi-kötünün ne olduğu konusunda doğru inançtan 
oluşan son derece önemli üç ana temel üzerinde yapılır. Bunlar öncelikle bir konu hakkında doğru kararlar vermek için gerek 
şarttır ama yeter şart değildir. Ayrıca özgürlük; kapitalizmin “özgür insan ol!” teranesiyle kazanılacak bir haslet babında de-
ğerlendirilemez. Günümüzde “serbest” maskesiyle yürürlükte olduğu düşünülen para ekonomisi kapitalizmdir. Bir para eko-
nomisi olan kapitalizm bir çıkar düzenidir, hiçbir ahlaki kaygısı yoktur. Dayanışma, fedakârlık bilmez, sömürgecidir. Servet 
ekonomisi sıradan para ekonomisinden daha farklı bir şeydir, gerçek değil, sanal para üzerine kuruludur, bu servetin reel 
bir karşılığı yoktur. Tüm insanlığı küreleyerek onların kan ve gözyaşından ve hatta kitlesel ölümleri üzerinden toplanmış bir 
mali varlıktır. Bunu sağlama ve korumak için küresel bir hegemoniye ihtiyaç duyulduğu hepimizin malumu.

Kapitalizmin vaat ettiği her özgürlük aslında insanı kendisine daha fazla bağlayan bir esarettir. Bu kadar hedonist ve 
hazcı zevkleri baş tacı yaparak insanı nefsi arzularının esiri yapan bir medeniyet nasıl olur da özgürlükten söz edebilir?! 
Özgürlük sorumluluk gerektirir. Bu da kendine verilen bu güçle tanrılık taslamamak ve gerçek yaratanı bilmek. Ancak bu 
sayede yeryüzünde bozgunculuk yapma güdüsünü önlemiş olur.

Müslümanlara düşen, bir musibetle karşılaştığımızda suçu hemen oradaki insanlara atıp, “Şunu bunu yaptılar ondan 
dolayı başlarına bu hâl geldi.” gibi hiçbir faydası olmayan, hatta düşünmemizin önüne set çeken bir bakış açısını terk edip, 
Allah’ın bu kevnî ayetini nasıl okumak gerektiği üzerinde kafa yormaktır.

Yeryüzünde yaratanın halifesi olma, onun adına kâinatta tasarrufta bulunma sorumluluğunu idrak etme, erdemli 
davranışlarda bulunarak, salih kul olma, insanoğlunun varacağı en yüksek mertebe ve bunu idrak etme gerçek özgürlük 
düzeyidir. İşte akıl sahibi bir insanın en büyük sorumluluğu, bizi özgür kılacak olan bu gerçeği anlayabilmektir.

İnsanı, yeniden var olma, yeniden yapılanma, yoğrulma yolunda nefis terbiyesine tâbi tutan Ramazan’ın ve bayramın 
tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz.

Not: Değerli okurlarımız, korona günlerinde yaşanan dağıtım sorunu ve dergimize ulaşmakta yaşanan güçlüklerden 
dolayı Mayıs ve Haziran sayılarımızı birleştirerek tek sayı şeklinde yayınlıyoruz. Anlayışınızı rica ederiz. Ayrıca internet 
sitemizde, Nisan ve Mayıs-Haziran sayılarımızın PDF’lerini herkesin kullanımına açtık.
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G Ü N D E M   RAMAZAN VE ÖZE DÖNÜŞ

Abdullah YILDIZ

Umarız ki, içinde bulunduğumuz “Kur’ân Ayı” Ramazan-ı Şerif 
ve bu ayda sadece Allah rızası için tutmakta olduğumuz oruçlar 
vesilesiyle özümüze döner, yeniden dirilir ve takvayı kuşanırız.

Ramazan ve Öze Dönüş

İ ns ve cin şeytanlarının 
cirit attığı kirli bir çağda 

yaşıyoruz. Siyaset, ticaret, 
medya, kültür, sanat, ahlâk, 
sokak… her şey bu kirlilik-
ten nasibini aldı; söylemler, 
eylemler, işler, ilişkiler kir-
lendi. Haram, lüks, israf, 
sefahat, açgözlülük, kötü-
lük, şiddet, bencillik, yalan, 
dolan, sapıklık sistemli olarak yaygınlaştırıldı; 
takva, sabır, hilm, itidal, tevazu, kanaat, şükür, 
tutumluluk, sevgi, vefa, dayanışma, yardımlaşma, 
paylaşma, diğergâmlık gibi erdemler unutuldu, 
unutturuldu, törpülendi, aşındırıldı…

İşte tam da maddi-manevi kirliliğin tavan 
yaptığı ve tam da küresel koronavirüs salgını se-
bebiyle bütün bir insanlığın içe dönerek her şeyi 
yeniden sorgulama eğilimine girdiği bir zamanda 
Şehr-i Ramazan imdadımıza yetişti.

Şehr-i Ramazan, Kur’ân-ı Kerim’de adı ge-
çen tek aydır. Bu ayı mübarek kılan ise, Kur’ân-ı 
Kerim’in o ayda Kadir Gecesi’nden başlayarak 
peyderpey nazil olmasıdır.

“Ramazan ayı ki o ayda Kur’ân insanlara yol 
gösterici, doğru yola iletici, eğri ile doğruyu bir-
birinden ayırt edici olarak indirildi.” (Bakara, 
2/185)

O halde, “Kur’ân ayı” olan Ramazan-ı Şerif’in 
her gecesini ‘Kadir’ bilip kalbimizi, gönlümüzü, 
zihnimizi vahiyle arındırmalı; gündüzleri de üze-
rimize farz olan orucu tutarak nefsimizi ve şeytanı 
dizginlemeliyiz. Sahih-i Müslim’de (Sıyam, 1) ge-
çen bir hadis-i şerif şöyledir:

“Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, 
Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır.”

Kirlenip paslanan ve katılaşan kalplerimizi yu-
muşatmak için Ramazan’ın rahmetine muhtacız…

Aç kalarak ruhumuzu 
doyurmak, açların-açıkların 
dertleriyle dertlenmek için 
oruca muhtacız…

Paylaşmayı, kaynaşma-
yı, şefkati, merhameti ye-
niden öğrenmek için Şehr-i 
Mübarek’e muhtacız…

İnsanlığımızı, kulluğu-
muzu, sorumluluklarımızı, 

görevlerimizi hatırlamak için Kur’ân’a muhtacız…
Kısaca; ‘on bir ayın sultanı’ mübarek Ramazan 

ayının rahmet, bereket, mağfiret, huzur ve sükûn 
ortamına, diri ve diriltici nefesine, özgürleştirici 
ve yüceltici iklimine çok ama çok muhtacız!

Ramazan’la Dirilmek ve Özgürlüğe Kanatlanmak

Evet, zaman akıp gidiyor; ömürler gün gün 
eriyor… Ahiret bilincinden yoksun olanlar için 
korkunç bir tükeniş, dehşet verici bir son bu. 
Allah’a ve Ahiret gününe iman edenler içinse, 
dünya bir imtihan yurdu, bir sürgün diyarı. Asıl 
varılacak yer, sılamız: Ahiret. “Asıl hayat Ahiret 
hayatıdır” (Ankebût, 64). Dahası ölüm yeni bir 
başlangıç; asla bir “son” değil… Ebedi hayata ye-
niden doğuş ve diriliş…

İşte Ramazan ayı, bu ebedi dirilişin habercisi…
Üstad Sezai Karakoç’un ifadesi ile; “Zaman, in-

sanı hep ölüme doğru götürürken, Ramazan gelir, 
diriliş ayı başlar. Oruç ayı insanı ölüme değil, di-
riliş aydınlığına götürür… Oruç, insanı, yeniden 
var olma, yeniden yapılanma, yoğrulma yolunda 
bir ay süren bir çileye tâbi tutar… Hırsla, ihtirasla 
dünyaya bağlanmanın, adeta ahireti unutmanın 
mevsimlerinin geçtiğini, din gününün geldiği-
ni ilân eden bir sancaktır çekilmiş insanlık ufku 
burçlarına oruç…” (Samanyolunda Ziyafet)
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  RAMAZAN VE ÖZE DÖNÜŞ

Şu haz ve hız çağında, tutkularının esiri olan 
insanlık için bir özgürlük muştusudur Ramazan 
orucu.

Ne ki, ihtirasla dünyaya bağlanıp ahireti unu-
tan insan seküler hayatın etkisinde kalıyor.

Merhum Aliya İzzetbegoviç’in bilgece ifade 
ettiği gibi; “haram-helal denkleminin yerine, en 
kârlı olanın meşru sayıldığı, kaynağı ve usulü 
sorgulanmaksızın elde edilen her türlü kazancın 
mubah görüldüğü, erdemin, tevazuun sözde kal-
dığı, değerleri ‘piyasa’nın belirlediği hayat, seküler 
hayattır. Seküler hayat, eş zamanlı olarak seküler 
bir ahlak, seküler bir siyaset, seküler bir din ta-
savvurunu da beraberinde getirmektedir. Öyle ki, 
ubudiyetin en kapsamlı şekilde yaşanması gere-
ken Ramazanlar bile bu sekü-
lerleşmeden nasibini almak-
ta, kişi başına düşen tüketim 
miktarı had safhaya ulaşmak-
tadır. Sekülerleşme başkaca 
isimler ve biçimler altında 
her dönem var olmuştur, ola-
caktır. Ancak mesele, seküler 
hayat tarzının günümüzde 
hiçbir alternatif bırakmaya-
cak derecede yaygınlaşması, 
Müslüman hayatının en mah-
rem alanlarına kadar sızması, 
buna mukabil asgari eleştiri 
ve tashih anlayışının yerini, 
her şeyin normal karşılandığı 
izafi, kaygan, belirsiz bir orta-
ma bırakmasıdır.”

Devamla; “Daha lüks ha-
yatlar, pahalı eşyalar, yüksek 
makamlar, ‘kalbi selim’, ‘aklı 
selim’ ve ‘zevki selim’in ga-
rantisi olmadığı gibi, bizatihi 
dünyevi gücün kendisinin bu 
‘selimler’ olduğu yanılgısını beraberinde getirir” 
diyen Aliya, bu değişimi şöyle tahlil ediyor:

“Bir zamanlar topluluk olarak veya şahsen gör-
düğümüz yüce ‘hayaller’, ‘rüyalar’ bugün yerini 
‘projelere’ bırakmıştır. Oysa Müslüman toplulu-
ğun kıymeti, projelerinin büyüklüğü, sayılarının 
çokluğu, maddi gücünün bolluğu, siyasi bağlan-
tılarının stratejik oluşu gibi niceliksel değerlerden 
çok, adalet, istikamet, sahih itikat gibi niteliksel 
değerlere sahip olmasıyla alakalıdır. Müslüman 
topluluğun caydırıcı gücü, yeryüzünün herhangi 
bir yerinde işlenecek herhangi bir kötülüğün, bu 
topluluğun hesaba katılarak işleniyor olmasında 
yatar. ‘Bu kötülük işlendiğinde kendilerinin ne 

diyeceği ve nasıl bir tavır takınacağından çekini-
len topluluklar’dır hayır sahipleri. Bu durum ölçü 
olarak kabul edilirse, en küçük semtimizden ülke 
geneline kadar yaşadığımız topraklarda bir kö-
tülük, bir yolsuzluk, bir şer fiil işleneceği esnada 
‘bir şekilde hesaba katılan, kendilerinden çekini-
len’ bir zümre, dane ile samanın karıştığı, haklıyla 
haksızın eşitlendiği zamanlarda her şeye rağmen 
savrulmayan, direnen, işaret taşı görevini sürdü-
ren bir topluluk artık kalmamıştır.”

Bu değişimin etkisiyle Ramazan ve ona ait de-
ğerlerin sıradanlaşmasına da dikkat çeken Aliya: 
“Her şeye rağmen” diyor; “Ramazan bütün rahme-
tiyle, bereketiyle ve coşkusuyla gelmiştir. Sami-
miyetle tutulan ve kabul edilen tek bir oruç, açı-

lan bir iftar, yapılan bir dua, 
sadece Müslümanları değil, 
belki bütün insanlığı Rahim-i 
Zülcelâl nezdinde temsil ede-
bilir, onlara şefaatçi olabilir.” 
(Özgürlüğe Kaçışım)

Oruç ile Öze/İçe Dönmek ve 
“Ötelere” Seyahat

Ve biz bu mübarek 
“Kur’ân ayı”nda hayatımı-
zı vahyî gerçeklik ışığında 
yeniden düzene koyabiliriz; 
tuttuğumuz oruçla da baştan 
ayağa takvayı kuşanabiliriz…

Mustafa Kutlu’nun harika 
ifadesi ile ‘Açlık bizi doyu-
rur… Sabır bizi coşturur… 
İçimizde kurulan kürsü bizi 
hesaba çeker. Ağlar ve tevbe 
ederiz…’

Dahası, “sâimûn (oruç 
tutanlar)” olmakla iç 
âlemimize, “ötelere” doğru 

kutlu bir seyahate çıkarak “sâihûn (seyahat eden-
ler)” oluruz da fıtratımızı, özümüzü, kimliğimizi, 
kişiliğimizi yeniden keşfederiz. Bu manevi keşif 
yolculuğunda şaşmaz kılavuzumuz ise, elbette 
Kur’ân-ı Kerim’dir.

Kur’ân-ı Kerim’de seyahat kavramı, aynı kök-
ten türeyen “sâihûn (seyahat eden erkekler)” 
(Tevbe 9/112) ve “sâihât (seyahat eden kadınlar)” 
(Tahrim 66/5) olarak karşımıza çıkar ki, bu keli-
me daha çok mecazi anlamıyla “oruç tutan erkek-
ler/kadınlar” şeklinde anlaşılmıştır.

Bu bağlamda Muhammed Esed, Kur’ân 
Mesajı’nda Tevbe suresinin 112. ayetini tercüme 
ve tefsir ederken şu açıklamayı yapar:

Zaman, insanı hep ölüme 
doğru götürürken, Ramazan 
gelir, diriliş ayı başlar. Oruç 

ayı insanı ölüme değil, 
diriliş aydınlığına götürür… 

Oruç, insanı, yeniden var 
olma, yeniden yapılanma, 
yoğrulma yolunda bir ay 

süren bir çileye tâbi tutar… 
Hırsla, ihtirasla dünyaya 

bağlanmanın, adeta ahireti 
unutmanın mevsimlerinin 

geçtiğini, din gününün 
geldiğini ilân eden bir 

sancaktır çekilmiş insanlık 
ufku burçlarına oruç…
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‘Müfessirlerin çoğu sâihûn (lafzen, “gezginler/
seyyahlar”) tabirine sâimûn yani, “oruç tutanlar” 
anlamını vermişlerdir; bu görüşü ileri sürerken, 
oruç tutan kimsenin de tıpkı gezginler gibi ken-
disini geçici olarak dünya nimetlerinden, dünyevî 
tadımlardan geri tuttuğu düşüncesinden hareket 
etmişlerdir (Râzî’nin, Süfyân b. ‘Uyeyne’den ak-
tardığına göre). Bu müfessirlerin siyâha (“gezgin-
lik/seyyahlık”) terimiyle siyâm (“oruç”) arasında 
kurdukları bu mecazî özdeşliği sâihûn teriminin, 
yukarıdaki anlam örgüsü içinde, muhtelif saha-
beler ve onların bazı erken ardılları tarafından da 
böylece tefsir edilmiş olmasına dayandırdıklarını 
belirtmeliyiz (bkz. Taberî).

Diğer bazı otoriteler ise (ör. Râzî’nin kaydet-
tiği kadarıyla Ebu Müslim), terimin orijinal an-
lamını (lügat anlamını) tercih ederek onu az çok 
“muhâcirûn” (‘zulüm ve kötülüğün egemen oldu-
ğu diyarı terk edenler’) teriminin eşanlamlısı ola-
rak tefsir etmişlerdir. Bize kalırsa, sâihûn ifadesi 
için kullanılabilecek en iyi karşılık “[Allah’ın hoş-
nutluğunu aramaya] durmaksızın devam edenler” 
şeklinde olanıdır; ki böylece “siyaha” teriminin 
hem lügat hem de mecazî çağrışımları oldukça ge-
niş bir anlam alanı içinde birleştirilmiş de oluyor.’

Elmalılı Hamdi Yazır ise, Hak Dini Kur’ân 
Dili’nde “sâihûn” terimini ‘oruç tutanlar’ olarak 
açıklarken, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, “Üm-
metimin seyahati oruçtur.” hadis-i şerifine yer 
vererek; Abdullah b. Mesud’dan, İbn Abbas’dan, 
Hz. Aişe’den, Ebu Hureyre ve daha başkalarından 
rivayet yoluyla gelen tefsirin bu olduğunu söyler. 
Ona göre, orucun iki bakımdan seyahate benzer-
liği vardır:

‘Birisi, seyahat eden kimse, işin icabı olarak ge-
rek yiyip içmek, gerek dinlenmek ve daha başka 
nefsinin istekleri hususunda tutumlu davranmak 
ve bazı sıkıntılara katlanmak zorunda kalır. Oruç 
tutmak da insanı nefsani arzulardan uzak tutmak 
açısından çok önemli bir yolculuğa benzer.

Birisi de seyahat, insanın görmediği, bilmediği 
birtakım şeylerle karşılaşmasına vesile olan bir dış 
dünya yolculuğudur. Bunun gibi, oruç da insanın 
kendi iç dünyasında gizli kalmış birtakım özellik-
lerin tanınmasına, mülk ve melekût âleminin bir-
takım sırlarına vakıf olmasına vesile olur. Seyahat 
bir bedenî riyazet olduğu gibi, oruç da bir ruhî 
riyazet ve seyahattir...’

Bu bağlamda İsmail Raci Faruki ve Luis Lamia 
el-Faruki, İslâm Kültür Atlası’nda; Ramazan’ın 
rahmet ve merhamet ayı olduğunu hatırlatarak 
derler ki:

“Bu ay bütünüyle kendini tezkiye ve itaat için 
ahdini yenileme ayıdır. İftar ve sahurdan sonra 
gün doğumundan batımına kadar yine aç kalma-
ya hazırlık, insanın kendisini disipline etmesini 
ideal şekilde sağlayan bir tekerrürdür. Ramazan, 
Müslümanlar için kendini hesaba çekme ayıdır; 
ahlaki, ruhi değer ve sorumlulukların birikimini 
temin eden tek aydır.”

Ramazan ve Oruç ile Arınıp Takvayı Kuşanmak

Orucun amacı, sorumluluklarımızın bilincine 
(“takvâ”ya) ermektir: “Ey iman edenler! Oruç siz-
den öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılın-
dı. Umulur ki takvâya erersiniz.” (Bakara, 2/183)

“Takvâ”nın kök anlamı korunmaktır; güç-
lü birinin himayesine girerek kötülüklerden 
korunmak.

Muhammed Esed, “ittikâ/takvâ” kavramı-
na daha kuşatıcı bir anlam yükler: “Allah’a kar-
şı sorumluluk bilinci taşımak”. Esed’e göre; 
“muttaki”nin “Allah’tan korkan” şeklindeki alışıla-
gelen çevirisi, bu ibarenin olumlu içeriğini yeterli 
biçimde yansıtmaz yani, O’nun her zaman ve her 
yerde hazır olduğunun farkında olmayı ve kişinin 
bu farkında oluşun ışığı altında kendi varlığını 
biçimlendirme arzusunu... “Kötülükten sakınan” 
manasına ilişkin bazı çeviriler, İlahî sorumluluk 
bilinci (takvâ) kavramının sadece belirli bir yönü-
nü yansıtır (Kur’ân Mesajı).

Din ıstılahında ittikâ ve takvâ; iman edip emir 
ve yasaklarına uyarak, Allah’a karşı gelmekten 
sakınmak; dünya veya ahirette insana zarar vere-
cek, ilâhî azaba sebep olabilecek inanç, söz, fiil 
ve davra nışlardan ve her türlü günahtan sakın mak 
anlamına gelir. Takva sahibine “muttakî” denir. 
Takvâ/ittikâ; vikâyeyi kabul etmek yani vikâyeye 
girmektir. Vikâye ise aşırı korumacılık, yani acı 
ve zarar verecek şeylerden sakınıp kendini iyice 
korumak, bir şeyi başka bir şeyle tehlikelere karşı 
korumaya almak demektir. O halde lügat açısın-
dan ittikâ veya onun ismi olan takvâ, kuvvetli bir 
himayeye girerek korunmak, özetle kendini iyi 
sakınıp korumak demek olur. Bunun gereği ola-
rak korkmak, kaçınmak, sakınmak ve çekinmek 
manalarına da kullanılır (Dini Kavramlar Sözlü-
ğü, DİB).

Takva’nın dilde asıl olarak, ‘az söz söylemek’ 
demek olduğu söylenmiştir. Keza, ‘Takva sahibi 
gemlenmiştir (fazla konuşmaz)’ denir. Tevakkî 
(çekinme) deyiminde yorgunluğa katlanma, 
ittikâda sadelik vardır. En kapsamlı ve en kuvvetli 
koruma ise ancak Allah’ın korumasıdır. Bayezid 
Bestami: “Takva sahibi; konuştuğu zaman Allah 
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için konuşan, amel ettiği zaman Allah için yapan-
dır.” der (Kurtubî Tefsiri).

Elmalılı, şer’î takvanın, yalnız olumsuz ve so-
yut perhizkârlıktan ibaret olduğunu zannetmenin 
yanlış olduğunu söyler ve ittikâ’nın; “Kur’ân-ı 
Kerim’de korku, iman, tevbe, itaat, günah işle-
meyi terk etmek, ihlas manalarından her birinde 
kullanıldığı yerler vardır.” der ve ekler:

“Kur’ân’da ittikâ/takva üç derece üzerine 
zikrolunmuştur:

1. Ebedî azabdan sakınmak için Allah’a şirk 
koşmaktan kaçınmak ile iman. “Ve onları takvâ 
kelimesine bağladı.” (Fetih 48/26) gibi.

2. Büyük günahları işlemekten ve küçük 
günahlarda ısrar etmekten sakınıp farzları eda 
etmektir ki, İslâm’da bilinen takva budur. “O 
ülkelerin halkı iman edip Allah’ın azabından ko-
runsalardı.” (A’râf 7/96)

3. Kalbinin sırrını Allah’tan meşgul edecek her 
şeyden kaçınmak ve bütün varlığı ile Allah’a yö-
nelmek ve çekinmedir ki, bu da “Ey iman eden-
ler! Allah’tan, ona yaraşır biçimde korkun.” (Âl-i 
İmrân, 3/102) emrindeki gerçek takvadır. Bu mer-
tebe, o kadar geniş ve derindir ki, bu mertebedeki 
insanların derecelerine göre farklı tabakalara ay-
rılır ve peygamberlerin ulaştığı derecelere kadar 
çıkar.

“İnanıp salih ameller yapanlara bundan böyle 
(Allah’a karşı gelmekten) korundukları ve inanıp 
salih ameller yaptıkları, sonra yasaklardan sakı-
nıp (bu yasaklara) inandıkları ve yine korunup 
iyilik ettikleri takdirde daha önce yediklerinden 
ötürü bir günah yoktur.” (Mâide 5/93) âyeti ise 
takvanın üç derecesini toplar. “Allah adaleti, ih-
sanı... emreder” (Nahl 16/90) âyetinin de takvayı 
topladığı bir hadiste geçer. Kur’ân’ın hidayeti tüm 
bu takva derecelerini kapsar…” (Hak Dini Kur’ân 
Dili)

Dikenli Arazide Yürümek

Kur’ân’ın “muttakilere hidayet/rehber” oldu-
ğunu belirten Bakara suresinin ilk ayetleri, kur-
tuluşa eren muttakilerin/takva sahiplerinin şu beş 
vasfını sıralar:

1) Gayba iman etmek,
2) Dosdoğru namaz kılmak,
3) Allah’ın verdiklerin den bir kısmını onun rı-

zası için harcamak,
4) Kur’ân’a ve peygamberlere gönderilen diğer 

kitaplara da inanmak,
5) Ve ahiret konusunda kesin inanç (yakîn) sa-

hibi ol mak.

Son olarak, Ebu 
Hüreyre’nin (veya Ubey 
b. Kab’ın) “takva” tarifine 
kulak verelim:

“Yolda yürürken di-
kenler görürsen ya yolu 
değiştirirsin ya da dikene 
dokunmadan geçmenin bir yo-
lunu arar ve bulur sun; işte takva 
da budur; hayatı Allah’ın yasakladığı 
kötülüklere bulaşma dan yaşamaya çalış-
maktır.” (Kur’ân Yolu)

İşte Şehr-i Ramazan; bütün bu boyutları ile 
“takvayı kuşanmayı”; yani yolumuz üzerindeki 
günah dikenlerinden/mayınlarından sakınarak 
ve haramlara bulaşmadan hayatı yaşamayı bize 
öğretiyor.

A. Abdülfettah Tabbara İlmin Işığında İslâmiyet 
isimli eserinde, orucun gayesinin “Umulur ki tak-
vaya ulaşırsınız.” ifadesinde açıkça belirtildiğini 
vurguladıktan sonra, şöyle der: ‘Yani, oruçtan bir 
korunma özelliği kazanırsınız. Bu özellik, kötülük 
ve rezalet meyillerinize set çeker’ demektir. Oruç, 
şahsı ve cemiyeti korur; şahsı bazı zorluklara ma-
ruz bırakarak onun faydalı bir kimse olmasını 
sağlar, insanların birbiriyle insanca münasebeti-
ni temin eder… Oruçlu, oruç esnasında Allah’ın 
emrine uyarak şehvetlerini terk edip, Allah’ın 
kendisini murakabe ettiğini hissettiği için istekle-
rinden dolayı sabra razı olur… Allah’ın yasakla-
dığını işlemekten dolayı kulun O’ndan utanması 
ona, bırakması gereken hazları terk etme melekesi 
kazandırır. Allah’ın murakabesi, insanı hayırlı iş-
lere yaklaştırır, kötülüklerden uzaklaştırır. Artık 
bu kimse, hile ve kötülük yapamaz, zulmedemez, 
başkasının hakkını yiyemez…’

Allah’ın rızasını düşünmeden ve günahtan 
kaçınmadan salt yemek içmekten uzaklaşmak, 
İslâm’ın farz kıldığı gerçek oruç değildir.

“Yalan sözü ve işi terk etmeyen kimsenin, yeme, 
içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur” 
(Buhârî, Savm 8, Edeb 51; Ebû Dâvud, Savm 25; 
Tirmizî, Savm 16) hadisi bu hakikati ifade eder.

Umarız ki, içinde bulunduğumuz “Kur’ân Ayı” 
Ramazan-ı Şerif ve bu ayda sadece Allah rızası için 
tutmakta olduğumuz oruçlar vesilesiyle özümüze 
döner, yeniden dirilir ve takva kuşanırız.

Ramazan Bayramı’nın da şimdiden milletimi-
ze ve ümmet-i Muhammed’e hayırlar getirmesini 
Rahman ve Rahim olan Âlemlerin Rabbi’nden ni-
yaz ederiz.
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Burhanettin CAN

Koronavirüs üzerinden dünyada hemen hemen aynı anda ve bir merkezden bir psikolojik 
savaş yürütülmekte, insanların beyni yıkanmakta, son derece tehlikeli, bir ölüm kalım 
mücadelesinin verildiği (!) bir psikolojik ortam hazırlanmaktadır. Bir karamsar tablo 
inşa edilmeye, ümitsizlik yayılmaya ve bir “kaos ortamı” oluşturmaya çalışılmaktadır.

Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-2

“Kaostan Kaynaklanan Düzen Projesi”

“[De ki: “Düzen kur-
mada (karşılık vermede) 
Allah daha hızlıdır.

Şüphesiz, bizim el-
çilerimiz, sizin ‘geliştir-
mekte olduğunuz düzen-
leri’ yazmaktadırlar.” (10 
Yûnus 21)

“Onlar ise bir düzen 
kurdular.

Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu.”
Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.” (3 

Âl-i İmrân 54)

Korona (Corona / Covid-19) virüs salgını üze-
rinden başlatılan bir psikolojik savaşın sonucu, 

dünyanın büyük bir kesiminde adeta seferberlik 
ilan edilmiş durumdadır. Adı konmamış küresel 
bir kaos ve olağanüstü bir hâl ilanı vardır.

Dünyanın her tarafında aynı anda başlatılan 
kampanya, çok ciddi ve merkezi bir psikolojik 
harekâtın ürünüdür. Adeta bir merkezden düğ-
meye basılmış, tüm psikolojik harekât ajanları, 
uyuyan hücreler harekete geçirilmiştir. Yürütülen 
psikolojik harekât, Koronavirüs salgınının yaptığı 
tahribattan daha büyük bir tahribat yapmaktadır. 
Sular durulduğunda Psikolojik harekâtın tahribatı 
daha iyi görülecek ve anlaşılacaktır. Bu denli yo-
ğun psikolojik harekât, arka planda bir şeylerin 
planlanıp yürürlüğe sokulmak istendiğinin bir 
göstergesidir.

Bu kaos ortamının oluşturulması, derinleş-
tirilmesi ve yaygınlaştırılmasındaki amaçlar ve 

hedefler neler olabilir? 

Ayrıca virüs salgını son-

rasında Siyonizm’in 

sözcülerinin yaptıkları 

açıklamalar nasıl yorum-

lanmalı ve değerlendiril-

melidir? Bu açıklamalar 

ile koronavirüs salgının 

çıkarılması arasında bir 

irtibat kurulabilir mi?

Koronavirüs salgını “Küresel Hâkimiyet Proje-

sinin” “Tek Dünya Hükümeti”, “Tek Dünya Dev-

leti”, “Tek Din”, “Tek Para-Tek Banka” ve “Kü-

resel Dijital Dünya Düzeni” projelerinin hayata 

geçirilebilmesi için sadece bir aşama mıdır? “Kaos-

tan Düzene Projesi”/ “yaklaşımı” kime aittir?

Bu soruların cevaplarını bu yazı serisinde bul-

maya çalışacağız. Yukarıda ismi geçen projeler 

Siyonizm’e ait olduğu için öncelikle sorunu, bu 

yapı kapsamında ele alıp genişleteceğiz.

Bu yazı serisinin amacının daha iyi anlaşılabil-

mesi daha önce Umran’da yazdığımız; “İslâm Coğ-

rafyası ve Küresel Savaş-1: “Kaostan Kaynaklanan 

Düzen” ve “Küresel Savaş”, (Umran Eylül 2017); 

İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-2: “Küresel 

Savaş” Türkiye Üzerinden mi (!)? Çıkarılmak 

İsteniyor”, (Umran, Ekim 2017); “Ahtapot: Gizli 

Dünya Devleti”, (Umran, Eylül 2012) ve “Ahta-

potun Kolları: Gizli Dünya Devleti Kuruluşları”, 

(Umran, Ekim 2012) makalelerinin okunmasında 

fayda vardır.
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Siyonizm’in Amentüsü (Temel Varsayımları) ve 
‘Gizli Dünya Devleti’

Siyonizm, Tevrat’ın tahrif edilerek yorumlan-
ması ile ortaya çıkmış bir ifsad hareketidir. “Dini, 
ırkî ve siyasî bir doktrindir”. Siyonizm, yaklaşık 
3000 yıllık bir mücadele ile şekillenmiş, Kabala, 
Tevrat ve Talmut eksenli felsefi ve mistik bir teori 
üzerine inşa edilmiş, sömürgeci bir doktrin ve bir 
ifsad hareketidir. (1-4)

İslâm dininin amentüsü, 
olmazsa olmazları, imanın şart-
larıdır. Siyonizm’in de dayan-
dığı, olmazsa olmazları, onun 
amentüsünü (temel varsayımla-
rı) oluşturur. Bir Siyonist, bun-
ların doğru olduğuna inanır. 
Siyonizm’in olmazsa olmazları, 
amentüsü, temel kabulleri, aşa-
ğıdaki gibi özetlenebilir (1-4):
1- Allah tarafından yahudilere 

‘vaad edilmiş topraklar’(!)
2- Yahudiler Allah tarafından 

‘seçilmiş bir halktır’, ‘üstün 
bir ırktır’ (!)

3- Yahudiler ‘arı ırktır’, ‘saf ırk 
olarak kalmalıdır’

4- Yahudi olmayanlar için ‘et-
nik temizlik ya da soykırım’ 
yapılacaktır

5- ‘Dünya yahudileri için bir 
tek devlet vardır’: İsrail

6- Yahudilerin ‘dünya 
hâkimiyeti’ için ‘tek dünya 
devleti/gizli dünya devleti’ 
olmalıdır.

Bu varsayımların ayrıntı-
sı 1-4 numaralı kaynaklarda 
tartışılmaktadır. O nedenle bu 
varsayımların üzerinde burada durulmayacaktır. 
Burada hatırlatmak istediğim ve vurgulamak iste-
diğim çok önemli bir nokta, son zamanlarda 2, 3, 
4 numaralı ana kabuller çerçevesinde Siyonist yapı 
temsilcilerinin/sözcülerinin yaptığı konuşma ya da 
açıklamalardır (5-10):

Wendy Brown: “…Bu zorunlu ilişkinin sonu-
na geldik; zenginlerin, çalıştırmak ya da savaştır-
mak için fakirlere ihtiyacı yok. Artık onların yapay 
zekâlı robotları var. “

Harari: “…21. yüzyılda ilerlemenin trenine ye-
tişenler, yaratmanın ve yürütmenin ilahi kudretine 
ererlerken, geride kalanlar yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıyalar... Yeni Dünya, “Süper Seçkinler” 
ve “gereksizler” arasında bir dünya olabilir.”

“…Askerî ve ekonomik olarak vazgeçilmez 
olan yoksulları korumak yerine kendi çıkarları 
için hareket eden 20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyılda 
üçüncü sınıf insanları (gereksizleri) taşıyan vagon-

ları (her ne kadar acımasız olsa 
da) tamamen geride bırakmak 
ve sadece birinci sınıfla geleceğe 
doğru ilerlemek istiyor.”

Zygmunt Bauman: “…
Dünya, ıskarta insan, (işsiz) 
tüketilmiş mal ve eşyanın çöp-
leri ile doldu. Modernite için, 
bir varlık olan insanın ıskarta-
ya (çöpe) dönüşmesi ile eşyanın 
çöpe dönüşmesi aynıdır. Atık 
insanlar hız kesmeden çoğalıp 
muazzam miktarlara ulaşırken 
gezegendeki çöp alanları ve atı-
ğı geri dönüşüme sokacak araç-
lar giderek azalmakta.’ Bun-
dan sonra gündemimiz, ‘atık 
insanların ve insani atıkların 
tasfiyesidir.”

Bill Gates: “Dünya’da 6,8 
milyar insan var ve bu rakam 
9 milyara doğru çıkıyor. İyi 
bir aşılama programı ve sağ-
lık hizmetiyle bunu %10-15 
azaltabiliriz.”

Rockefeller: “Sistemin iş-
lemesi için 300-500 milyon 
insana ihtiyacımız var. Gerisi 
fazlalık.”

“ABD’nin Georgia eyale-
tinde Elbert kasabasında “Rehbertaşı Anıtı’nda” 
“Yeni Dünya Düzeni İçin 10 Emir: “İnsan nüfusu-
nu daima doğa ile uyumlu olarak 500.000.000 (beş 
yüz milyon)’un altında tut.”

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

ABD’de önümüzdeki 
günlerde, ilginç 

gelişmeler olabilir. 
ABD’de başlayan iç 

kavga daha da derinleşip 
şiddetlenebilir. 

Koronavirüs salgını 
sonrasında başta ABD 

olmak üzere birçok 
Batı ülkesinin Çini 

suçlayan ve tazminat 
isteyen açıklamaları, 

gelecek günlerin, Dünya 
insanlığı için daha 

sıkıntılı olabileceğinin 
bir işareti olarak 

değerlendirilebilir. 
Şimdilik 3. Dünya 

Savaşı’nın biyolojik, 
psikolojik, ekonomik 
ve sosyolojik savaş 
boyutlarının devreye 

sokulduğunu 
söyleyebiliriz.
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi de dünya nüfu-
sunun azaltılması ile ilgili bir projedir (11). “Dün-
ya nüfusunun azaltılması” konusu, daha sonra 
özel olarak ele alınıp inceleneceği için burada üze-
rinde daha fazla durulmayacaktır.

“Gizli Dünya Devletinin” Kolları:
Ahtapotun Kolları/Örümceğin Ağları

Genel olarak Yahudilerin özel olarak da Siyo-
nistlerin sayıca az olmuş olmaları, görünmeden, 
işbirlikçiler ve kukla teşkilatlar vasıtasıyla dünyayı 
idare etmek gibi bir strateji izlemelerine sebebiyet 
vermiştir. Sürece dâhil olan, işbirlikçilerin, kuk-
laların Siyonizm’in nihai hedefleri, amaçları hak-
kında bilgi sahibi olup olmaması önemli değildir. 
Gerçekte birçoğunun içinde bulunduğu yapının 
gerçek amaç ve hedefleri hakkında doğru dürüst 
bilgisi de yoktur. 33. Derece Mason Manly P. Hall, 
Amerika’nın Gizli Kaderi adlı kitabında ve The 
Phoenix’te bunu açıklıyor (12):

“Eskilerin inandığı üzere, Bilge Adamlar, ayrı 
bir ırktan geliyorlardı ve bu ırkta doğmuş olmak 
zekâyı aydınlanmış bir bilgelik seviyesine çıkar-
mayı gerektiriyordu… Bir gün dünyaya varis ola-
cak ırk işte bunlardır... Altın çağ tekrar gelecek.”

“…Bugün dünyada binlerce yıldır varlıklarını 
devam ettiren, Arayış Düzeni diye isimlendirebile-
ceğimiz, aydınlanmış insanların oluşturduğu bir 
grup bulunuyor. Bu düzen, entelektüel ve manevi 
algılama yetenekleri tarafından kendilerine mede-
niyetin gizli bir kaderi olduğu söylenen adamlardan 
oluşuyor. Gizli diyorum çünkü, birçoğu asıl amacın 
farkında değil; insan yığınları hâlâ Evrensel Devi-
nimin bir parçası olduklarını bilmeden yaşıyorlar.

“…Bu kral tanrısal bir ırktan geliyordu; o 
“aydınlanmışların” düzenine aitti; kahramanlarla-
mükemmel insanlar- dolu bir aileye ait olup, irfan 
mertebesine yükselendi.”

“…Üyeliğe yeni kabul edilmiş bir kişi sadece 
kendi tanrısal potansiyelinin ortaya çıkmasıyla 
Büyük Sırrı (Büyük Arkana) kavrama mertebe-
sine terfi eder. Gizli Öğreti, aydınlanmış düşünür-
lerin kurumları tarafından nesilden nesile, soydan 
soya devam ettirilen ilkel bilginin var olduğunu 
doğruluyor.”

Siyonist Stratejideki nicelik zafiyeti, Para, 
Medya, Lobi ve İş birlikçi ihdas etme gibi dört 
ana eksende güç elde ederek giderilmiştir. 
Gizli Dünya Devleti merkezinde birincil güç 

paradır, sermayedir. Diğerleri buna dayanılarak 
elde edilmektedir:

“Avrupa’da sermaye birikimi arttı ve faizin 
yayılması ve Kapitalist Nizamın geliştirilmesi ve 
yayılması suretiyle çok büyük paralar ellerine ge-
çirdiler. Zamanla bunlar, büyük bankalar hâline 
geldiler. Ve bütün dünya ekonomisini kontrolleri 
altına almaya başladılar.

Astronomik ölçülerde zenginleşen bu kimseler 
zamanla sadece ekonomik hayatı değil, bütün dün-
ya ülkelerinin siyasi yönetimlerini de kontrolleri 
altına almaya başladılar. Büyük sanayi kuruluşla-
rını kontrolleri altına aldılar. Medyayı ve en büyük 
dünya haber ajanslarını kontrolleri altına aldılar. 
Stratejik araştırma enstitülerini aynı şekilde kont-
rolleri altına almaya başladılar. Ayrıca en büyük 
avukatlık ve hukuk bürolarını kurdular. Ve niha-
yet yavaş yavaş bütün dünyayı yöneten ve kısa adı 
GDD olan “ Gizli Dünya Devletini” kurdular. Ve bu 
GDD vasıtasıyla bugün bütün dünyayı yönetecek 
bir noktaya geldiler.” (13)

Dikkat edilirse bu sistemin nirengi noktası, 
para ve faizdir. Dünya Bankası, IMF, faizci sistemin 
tüm dünyada hâkim olması için kurulmuş özel 
yapılarıdır. Bankacılık sektörü, Siyonist sermaye-
nin en etkin olduğu bir alandır. İlk hedef, ülkele-
rin merkez bankalarının özelleştirilerek ya da 
özerkleştirilerek ele geçirilmesidir. Özel Siyo-
nist bir kuruluş olan Amerikan Merkez Bankası 
(FED), devletin resmî bir kurumu değildir. Fakat 
Siyonistler, bunun aracılığıyla ABD’yi kontrol et-
meye çalışmaktadır:

“House Banking Commitee başkanı, kongre 
üyesi Wright Patman:

‘Amerika’da aslında iki hükümet bulunmakta... 
Bir usûle göre teşekkül eden hükümet var... Bir de 
aslında kontrol yetkisi Anayasa tarafından kong-
reye verilen, mali gücü idare eden, bağımsız, kont-
rol edilmeyen, koordine edilmeyen Federal Reserve 
Sistem mevcut.” (13)

Siyonist sermaye, ABD modelini, daha fark-
lı bir şekilde, diğer ülkelerde, perde arkasında 
kalarak ve fakat o ülkelerin merkez bankalarına 
sızarak uygulamaya çalışmaktadır. Gizli Dünya 
Devleti mensupları, bukalemunlar gibi her renge, 
her kimliğe bürünebilirler. Her yerde bulunurlar 
fakat oraya ait olmazlar. Böyle bir sonuca ulaşabil-
mek için asırlardan beri uzun vadeli bir stratejiye 
bağlı olarak teşkilatlanmakta ve çalışmaktadırlar. 
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Dünyada olup biten birçok olayın arkasında, her 
renge bürünebilen böyle gizli bir yapılanma vardır:

“Bu komplocular, bukalemunlar gibi; Marksist, 
Sosyalist, Komünist, Siyonist, Mason ve Enternas-
yonalist benzeri değişik isimler altında saklanırlar. 
Londra, Berlin, Roma ve New York gibi yerlerde 
yaşarlar. Birleşmiş Milletleri, Wall Street’i ve Was-
hington DC’yi idare ederler. Silah sanayine maddi 
kaynak sağlarlar… Üyelik nesilden nesile, İngil-
tere ve Avrupa’nın soylu ailelerinden uluslararası 
finans piyasalarını yöneten saraylardan ve Dünya 
Yahudiliği ile Roma Katolikliği hiyerarşisinden ge-
çerler”. (12)

İsa’nın Çilesi/Tutku filminin yapılmasını sağla-
yan ve ‘İsa’yı Yahudiler Öldürdü’ konusunu seslen-
diren Mel Gibson’un babası, WSNR radyo progra-
mında, “Musevilerin, tek bir dünya dini ve tek bir 
dünya hükümeti yaratmaya çalıştığını, bu işin için-
de Yahudi bankerler ve ABD Merkez Bankası’nın 
bulunduğunu” söylemesi (14), ABD’de bir iç kav-
ganın var olduğunu göstermektedir.

27. 1. 1965 tarihli Latin Kilisesi Kurultayında, 
Cizvit Tarikatı Papazı Peder Pedro Arrupe’un 
açıklamalarına göre, tüm insanlığı tehdit eden 
“küresel gizli bir yapı” vardır ve “ince bir strateji” 
izlemektedir:

“Bu… Tanrısız cemiyet (Komplo şebekesi) 
cemiyetin üst kademelerinde fevkalade etkili bir 
şekilde işlerini yürütmektedir. Bu cemiyet, elinde 
olan ilmi, sosyal ve ekonomik araçların hepsini 
kullanmaktadır. Bu cemiyet, ince dokunmuş bir 
strateji takip etmektedir. Bu cemiyet, uluslararası 
teşkilatlar, finans çevreleri üzerinde ve kitle ileti-
şim sahasında (basın, sinema, radyo ve televizyon) 
neredeyse tam bir hâkimiyete sahipler.” (13)

Yukarıdaki belirtilen bir yapının kurulması, 
Siyonizm’in temel kabullerinden olan gizli dünya 
devleti şartı ile bağlantılıdır. Çünkü Siyonizm’in 
temel kabullerinden ilk beşinin tam olarak ger-
çekleştirilebilmesi, altıncı şartın gerçekleşmesine 
bağlıdır. Bu kabullere göre ‘Seçilmiş, ‘Üstün ve 
arı bir Irkın(!)’ (Yahudiler, İsrailoğulları) rahat 
yaşayabilmesi, ikinci sınıf kabul edilen diğer in-
san unsurunun hizmetkâr yapılması ile müm-
kündür. Bunun için de bir gücün varlığına ihtiyaç 
vardır. İşte bu, Siyonist Amentünün 6. şartı olan 
‘Gizli Dünya Devleti’dir.

Gizli Dünya Devleti (Ahtapot/Örümcek), 
yaklaşık 3000 yıllık bir mücadelenin sonucu-
dur. Mücadeleyi etkin kılan, Gizli Dünya Devleti 

kurucularının Kabala, Tevrat ve Talmut eksenli 
(Felsefi ve mistik bir teori) bir yapılanış içerisinde 
olmalarından dolayıdır.

Gizli Dünya Devletinin yapısı, Bir Dolar üze-
rine piramit şeklinde resmedilmiştir. Piramit üze-
rindeki yazıların tümü Latincedir. En üstten en 
alta doğru, kesin itaat içeren, kademeli hiyerarşik 
bir yapı vardır (Şekil 1, 2). En üstte herkesi gözle-
yen, kontrol eden göz ile en altta var olan insanlık 
arasında 3 ana düzlemde, kademeli bir yapı bu-
lunmaktadır (12, 13, 15-19):

1- Hiç Görünmeyenler:
RT (3 Kabbalistten Oluşan Üst Komuta 

Kademesi)
a. 13’ler Meclisi
b. 33’ler Meclisi
c. 300’ler Kulübü

13’ler Meclisi, 33’ler Meclisi ve 300’ler Meclisi, 
SANHEDRİN, En üst Yönetim Meclisi olarak 
isimlendirilmektedir.
2- Ucu Gözüken Büyük Kısmı Gizli Olan 

Kademeler (5 Kademe):
B’nai B’rıth- Bilderberg (Görünen en üst Ara 
Koordinasyon ve Yönetim Kademesi)

d. Büyük Şark Locası Teşkilatı (Fransız 
Mason Locası)

e. Komünizm (Rusya Mason Locası)
f. İskoç Locası Teşkilatı: 1-33 Derece 

(İngiliz Mason Locası)
g. York Locası Teşkilatı (Alman Mason 

Locası)
3- Halkın İçine Giren ve Yukarının Emirlerini 

Uygulayan Saçaklar (Alt Kademeler; Üç 
Kademe):

h. Rotary-Lions-Diner-Propeller, 
YMCA

i. Mavi Localar
j. Önlüksüz Masonlar

Gizli Dünya Devleti yapılanışını Ahtapota/
Örümceğe benzetirsek, hiç görülmeyenler kade-
mesi (RT ve Sanhedrin), Ahtapotun/Örümceğin 
baş ve gövdesi ile dünyaya yayılmış diğer tüm ya-
pıları da (2. ve 3. düzlemdeki kademeler), ahtapo-
tun kolları / örümceğin ağları ile temsil edebiliriz. 
Dışarıdan bakanlar, kolların bağlantı yerleri hariç, 
kolları kolaylıkla görebilmektedirler. Ancak, kolla-
rın nereye bağlı olduğu, yanı bağlantı noktalarını 
görmeleri mümkün değildir. Sır dedikleri konu da 
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budur. Sırra ancak belli eğitimleri alıp belli imti-
hanlardan geçenler, o da belli boyutu ile vakıf ola-
bilir. Onlar da beyin ve gövde takımını oluşturan, 
Hahamlar topluluğudur.

Gizli dünya devleti, açık ve nispeten açık ya-
pıları ile dünyayı örümcek ağına benzer bir ağla 
örmüştür. Her bir yapının ana amaçla bağlantılı ve 
uyumlu, ayrı bir amacı vardır. Her biri bu ama-
ca uygun olarak çalışmaktadır. Bu konuda ya-
pılmış yayınlara göre Ahtapotun kolları, B’NAI 
B’RITH ve Bilderberg’i, BM, Dünya Bankası, 
IMF, NATO, CFR, CIA, Busıness Round Tab-
le, AIPAC, AB, TRILATERAL, Mason Locaları, 
Rotary, Lions Kulüpleri, DINER, PROPELLER, 
YMCA gibi yapılardan oluşmaktadır.

İzlenen stratejiye baktığımızda yapıya yol boyu, 
ihtiyaç hâsıl oldukça daha Evenjelikler/Neocon’lar 
gibi daha başka kollar da eklenecektir.

Bir dönem Alman Dışişleri Bakanlığı yapmış, 
Rothscild’lere danışmanlık yapmış, KRA Ekono-
mik Savaş yönetiminde bulunmuş, Hinderburg ve 
Ludendorff tarafından başı çekilen 3. Üst Komuta 
Askeri Endüstriyel Kompleksinin formülasyonun-
da önemli rol oynamış 300 komitesinin sırlarına 
vakıf Rathenau, 24 Aralık 1921 yılında basılan 
makalesinde 300’ler komitesi ile ilgili şu ifadele-
ri kullanmıştır (15): “Birbirini tanıyan sadece üç 
yüz adam Avrupa’nın kaderini idare etmektedir. 
Bu adamlar haleflerini kendi çevrelerinden seçer-
ler. Bu adamların, tasvip etmedikleri her devleti 
yok edecek araçları bulunmaktadır.”

Eski İngiltere başbakanı Benjamin Disraelli, 
Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada isim ver-
meden benzer yapıların varlığından bahsetmiştir 
(16): “Bu kamarada nadiren bahsettiğimiz bir 
güç var. Gizli cemiyetlerden bahsediyorum. İnkâr 

etmek yersiz; çünkü Avrupa’nın büyük bir kısmı-
nın bu gizli cemiyetlerin şebekesiyle örüldüğünü 
örtbas etmek imkânsız.” Ayrıntılı bilgi için 1-4, 
12, 13, 16-19 numaralı kaynaklara bakılmasında 
fayda vardır.

Üzerinde durulması gereken nokta, 1 ABD Do-
ları üzerinde sembollerden oluşan resmin içerdiği 
mana ve mesajdır. Piramidin tepesindeki göz her-
kesi gözleyen, Siyonistlerin tanrısı olup Tevrat kay-
naklıdır. ABD Senatörü Albert J. Beveridge’nin 
27 Nisan 1898 tarihli Senato konuşmasında kul-
landığı ifadeler ilginçtir, düşündürücüdür (16): 
“Amerikan cumhuriyeti, tarihin en üstün ırkının 
kurduğu bir cumhuriyettir. Tanrı tarafından yön-
lendirilen bir devlettir. Bu cumhuriyetin liderle-
ri de yalnızca devlet adamı değil, aynı zamanda 
Tanrı’nın peygamberleridir.”

1 Doların sağ tarafında Kartalın üstündeki 6 
köşeli yıldız, Hz. Davud’un mührü olup bugün 
İsrail’in bayrağıdır. Piramidin altında “Novos 
Ordo Seclorum” (“Çağların Yeni Düzeni” / 
“Yeni Dünya Düzeni”) yazmaktadır. Dolayısıy-
la yol boyu hep gündem de tutulan “Yeni Dünya 
Düzeni” kavramının kökleri, ABD’nin kuruluş yıl-
larında, ortaya çıkmış ve her büyük kriz dönemin-
den sonra gündeme getirilmiş bir kavramdır.

Koronavirüs olayından sonra Harari’nin, 
Kissenger’in, Bill Gates’in ve Rockefeller’in 
“Dijital Dünya Sistemi”ni gündeme getirmeleri, 
ABD’nin kuruluşundan bu yana uygulanan bir 
stratejinin geldiği noktayı göstermesi açısından 
önemlidir.

Piramit şeklinin üzerinde “Annuit Coeptis” 
yazmaktadır. Latincede “Bizim meselemiz, plan 
başarıyla tamamlanacaktır” / “Başarıldı” anlamı-
na gelmektedir. “E Pluribus Umum” ise “Birçokları 
içinde bir tane” anlamında olup “Seçilmiş Kavim” 
kavramını çağrıştırmaktadır (13, 16).

Ana Strateji: “Seçkin/Üstün Irkın” Yönetici, Diğerlerinin 
“Çalışan/Köle”/ “İskarta” Olduğu Bir Dünya İnşa Etmek

Siyonizm’in mantığını, amaçlarını, hedeflerini, 
politikasını ve stratejisini anlamadan Siyonizm’e 
karşı mücadele etmek yanlış bir yaklaşım tarzı-
dır. Bu nedenle Siyonizm’in iman esasları olan 
Siyonizm’in amentüsünü öncelikle ele aldık. Si-
yonist strateji bu Amentü üzerine bina edilmiştir. 
Siyonizm’in Amentüsü Siyonizm’in amaçlarını ve 
hedeflerini ortaya koymaktadır. Siyonist Strateji de 
amaçlara ulaşabilmenin yol haritasını çizmektedir.

Şekil -1: Bir Dolar (12)
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Yol boyu Siyonist önderlerin ana amacı, Yahu-
dilerin birinci sınıf, geri kalanların ikinci sınıf ve 
Yahudi’nin kölesi olduğu bir dünyayı kurmaktır. 
Asırlar boyu Siyonist önderler, bu amaca uygun 
bir stratejiyi uygulayıp gelmişlerdir. Yol boyu gö-
rünürde tezat teşkil eden ve fakat stratejik olarak 
kendi içerisinde tutarlı olan politikalar uygulamış-
lardır. Siyonizm’in amentüsünü esas alan strateji-
nin dayandığı esasları, genel olarak aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz (1-4, 12, 13, 16-19):

· İki sınıflı bir dünya: İsrailoğulları birinci sınıf; 
seçkin, arı, elit sınıf, diğer tüm ırkları ikinci sı-
nıf, köle, hizmetçi,

· Irkçı ve dini temellere dayalı genel bir politika,
· Yahudi olmayan tüm kavimlerin ifsad edilmesi, 

sömürülmesi, köleleştirilmesi,
· Yahudi olmayan dünya nüfusunun kontrol 

edilebilir bir seviyeye indirilmesi,
· “Büyük İsrail’in” gerçekleşmesine yönelik sü-

rekli genişlemeyi esas alan bir politika,
· Yalan ve aldatmaya dayalı bir psikolojik savaş,
· Her ülkede legal ve illegal örgütlenme ve lobici-

lik ile yönetimler üzerinde baskı oluşturmak ve 
yönlendirmek,

· Banka ve medya sektöründe tekel olmak,
· Antisemitizm üzerinden yürütülen bir politika,
· Makyavelist Yaklaşım: Hedefe varmada her şe-

yin mubah kabul edilmesi,
· Şantaj ve menfaat ile satın alarak işbirlikçi ih-

das etmek veya yok etmek,
· Zamana yayma, alıştırma ve unutturma 

politikası,
· Dünyayı, çatıştırabilecek şekilde güç merkezle-

rine bölme,
· Komünal dönemin yeniden inşası ya da şehir 

devletleri inşa etme,
· Ülkeleri bölmek, parçalamak, çatıştırmak ve 

yok etmek,
· Sürekli Kaos Politikası ve Kaostan Kaynakla-

na Düzen yaklaşımı,
· Özelleştirme ile tüm stratejik alanları ele ge-

çirmek ve ülkeleri ekonomik olarak bağımlı 
kılmak,

· Bölgesel ve Küresel Savaşı üzerine oturtulmuş 
hâkimiyet stratejisi,

· Tekleştirme ve asimilasyon stratejisi: Tek dev-
let, tek bayrak, tek millet, tek dil, tek kültür, tek 
ordu, tek para, tek hukuk, tek tarih, tek din,

Bunları burada ele alıp incelemeyeceğiz. Bu, bu 
yazının amacı dışındadır. Siyonizm’in temel strate-
jisi, kutsalı olmayan sömürü mekanizması üzeri-
ne kuruludur. Siyonist sermaye 1800’lerden beri 
ABD’yi bir şirket devlet hâline sokmuştur; “Baş-
kan Hayes’e göre (1876); Amerikan hükümeti 
şirketlerin, şirketler tarafından, şirketler için 
yönetildiği bir hükümettir.” (20). ‘ABD’yi İsra-
il egemenleri ve Yahudi sermayesi ile bağlantıları 
olan 400 Amerikan zengini yönetmektedir’. (21) 
Gizli Dünya Devleti, dünya hâkimiyet isteklerini 
ve de stratejilerini, ‘ABD şirket devlet’i üzerinden 
yürütmekte ve ABD’nin gücünü kullanarak dünya-
yı sömürgeleştirmede kendine meşruiyet alanı (!) 
açmaktadır: “Eski ABD başkanlarından Woodrow 
Wilson: Mademki ticaret millî sınırları tanımıyor 
ve mademki imalatçı dünyayı pazar olarak görmek 
istiyor; onun ülkesinin bayrağı da kendisini takıp 
etmeli ve milletlerin ona kapalı olan kapıları kı-
rılmalıdır. Para babalarının elde ettiği tavizler, dik 
kafalı milletlerin egemenliklerinin ayaklar altına 
alınması pahasına da olsa, devletin bakanları ta-
rafından korunmalıdır. Dünyanın hiçbir köşesi bı-
rakılamayacak veya ihmal edilemeyecek şekilde 
sömürgeler oluşturulmalı veya edinilmelidir.” (22)

Bugünkü yeni sömürgecilik anlayışında, genel 
olarak, eskinin askeri işgalleri olmayacaktır. Ülke-
lerin kendi kendilerini “gönüllü olarak sömürge-
leştirmeleri” metot ve politikaları uygulanmak-
tadır. Bunun için ‘serbest piyasa’, ‘özel sektör’ 
ve ‘özelleştirme’ putları ihdas edilmiştir. Bütün 
özelleştirmelerde, yabancı ortak şartının istenme-
si, yabancıların hisse edinmeleri ile ilgili limitlerin 
kaldırılması noktasında baskı yapılması ve halkın 
yönetimdeki etkisini kıracak tarzda “üst kurullar” 

Şekil -2: Bir Dolar Üzerindeki Piramitte Yer Alan 
Hiyerarşik Yapı (12)
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denilen dokunulamaz mekanizmalar oluşturul-

ması, ‘Gizli Dünya Devletinin’ yeni sömürgecilik 

anlayışının en temel karakteristiğidir: “Sömürgeci-

lik, doğrudan askeri ve politik gücün uygulanması 

olarak algılanır. Aslında bağımlı ülkelerin sosyal 

ve ekonomik kurumlarının metropolitan merkez-

lerin ihtiyaçlarına göre tekrar şekillendirilmesi 

gereklidir. Bir kez bu yeniden şekillendirme başa-

rıya ulaşırsa, ekonomik güçler (uluslararası fiyat-

landırma, pazarlama ve finansal sistemler), devam 

etmek ve aslında ana ülke ve sömürü arasındaki 

hakimiyet-sömürülme ilişkisini güçlendirmek için 

tek başlarına yeterlidirler. Bu koşullar altında sö-

mürgeye esas olan hiçbir şey değiştirilmeden resmi 

politik bağımsızlığı verilecek ve sömürgeye gerçek 

işgal nedeni olan konularda ciddi bir biçimde karı-

şılmayacaktır.’ (22)

Siyonizm, diğer uluslararası sermayenin, Hıris-

tiyanlığın ve ABD’nin bir dünya hâkimiyeti kurma 

isteği ile ortak payda ve arakesitler oluşturarak yol 

almak istemektedir. ABD’deki Neocon Siyonist it-

tifakı, WASP’çılara (Amerikan Milliyetçileri) karşı 

bu amaçla kurulmuştur. Çizilen strateji, ideolojik 

karakterli uluslararası Siyonist sermaye ile diğer 

uluslararası sermayeler arasında bir ortaklık oluş-

turmaya dayanmaktadır. Siyonist sermayenin gizli 

dünya hâkimiyeti hedefinin, arka planda kalma-

sını sağlamak için; ana amaç ve hedef, sadece Ka-

pitalist sistemin maksimize edilmiş bir kâr güven-

liği şeklinde gösterilmektedir. Böylece, tüm farklı 

uluslararası sermaye güçlerinin birlikte hareketi 

sağlanmak istenmektedir.

Böylelikle Gizli Dünya Devleti (“Irkçı Em-

peryalist Devlet”), farklı ve alternatif model olma 

imkânına sahip tüm gelişmelerin, kolayca tasfiye 

edilmelerini sağlamak istemektedir. Uluslararası 

sermaye imparatorluğunun yayılmasına engel ola-

bilecek tüm gelişmeler, tüm ülkeler, tüm uyanışlar 

ve tüm alternatif arayışlar, mutlaka yok edilmesi 

gereken bir tehlike ve bir düşman olarak görül-

mektedir: “…Amaç rakip toplumsal düzenlerin 

ortaya çıkmasını önlemek ve kapitalist bağımlı 

devlete karşı işleyebilir tüm alternatifleri ortadan 

kaldırmaktı... Bağımsız bir gelişme rotası izleyen 

hiçbir ülkenin, öteki halklar için tehlikeli bir örnek 

oluşturmasına izin verilmemelidir.” (22)

Koronavirüs Salgını, Dünya Hâkimiyeti ve
“Kaostan Kaynaklanan Düzen Projesi”

Koronavirüs üzerinden dünyada hemen he-
men aynı anda ve bir merkezden bir psikolojik 
savaş yürütülmekte, insanların beyni yıkanmakta, 
son derece tehlikeli, bir ölüm kalım mücadelesi-
nin verildiği (!) bir psikolojik ortam hazırlanmak-
tadır. Bir karamsar tablo inşa edilmeye, ümitsiz-
lik yayılmaya ve bir “kaos ortamı” oluşturmaya 
çalışılmaktadır.

Neden? Çünkü Dünya hâkimiyet mücadelesi 
ve dünyanın yeniden yapılandırılma stratejisinin 
temel özelliği, “Kaos Teorisi”ne dayanmış olması-
dır. 300’ler komitesi tarafından yayınlandığı ifade 
edilen Bernard Levin ve Richard Falk tarafından 
hazırlanıp yayınlanan Time Perspective and Mora-
le adlı kitapta “Kaos Ortamı” inşa etmenin amacı 
açıklanmaktadır (15):

“İnsanların moralini terör stratejisi ile yıkmada 
kullanılacak önemli bir taktik şöyle açıklanabilir: 
Kişinin ne durumda olduğu ve beklentileri konu-
larında 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 karma-
şa nedeniyle paralize olacaktır.”

Kaos teorisinde, her şey çatışmaya dayandı-
rılmaktadır. İnsanların can, mal, namus güvenli-
ği olmayacak tarzda meydana getirilebilecek bir 
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 Kay-
naklanan Düzen’) adını vermektedirler (12):

“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 
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“kaostan kaynaklanan düzen” kavramı, tüm ma-
son öğretilerinin temelinde ortak öğretidir.

Dikkate değer bir husus da 33 dereceye yüksel-
miş mason üyelere gururla takmaları için bir “mü-
cevher” verilmesidir. Bu mücevher iç içe geçmiş üç 
üçgenle süslenmiştir ki, bu işaret şeytanı teslisi ve 
666 sayısını temsil eder. Mücevherin üstünde aynı 
zamanda Latince “Ordo Ab Chao”, yani “Kaostan 
Kaynaklanan Düzen” yazar.”

Koronavirüs üzerinden yürütülen psikolojik 
harekât ile inşa edilmek istenen böyle büyük bir 
kaos ortamıdır. Türkiye bu gerçeği görmelidir. Her 
kafadan ses çıkması, özellikle Bilim Kurulu üye-
lerinin birbirlerini tekzip eder tarzda kanal ka-
nal dolaşıp konuşmaları, insanları karamsarlığa, 
ümitsizliğe sevk etmektedir. Kaos, özünde zıtların 
çatışmasına dayanan bir teoridir: ‘Tez, antitez, ça-
tışma ve sentez’ düzleminde meydana getirilen bir 
kaos, dün işçi ve işveren çatışması, kapitalizm- ko-
münizm çatışması üzerine kuruluydu. Her ikisini 
de çatıştıran güç ya da el aynıydı (12):

“Devrim suçluları bir şeyi öğrendiler. Her tarafı 
kontrol etmeliler. Yapılan her hareket diğerinin ter-
si ve denk bir tepki olmalı. Bu nedenle bizler bugün 
klasik bir dünya devrimine şahitlik ediyoruz.

Devrim politika gibidir. Her zaman iki yönü 
vardır. Bu iki tarafta öyle kontrol edilir ve yönlen-
dirilir ki, en sonunda ikisi de önceden planlanmış 
bir sonucu doğurmak üzere birleşirler.

Amerikalılar “Rusya” kelimesini duydukları 
anda Komünizmi akıllarına getirmeye şartlan-
mışlardır. Var olduğu sürece dünyadaki Komünizm 
düzmecesi buna bağlı kalacaktır. Benzer şekilde 
Amerika Birleşik Devletleri’nin dev askeri teşkilatı 
da Rus bilmecesine bağlıdır. Ve son olarak bir al-
datmaca olan ve utanç veren IRS vergi zorbalığı da 
yine bunların üzerinde yükselir.”

“… Kapitalistlerle(tez) Komünistlerin(antitez) 
birbirine karşı olması, süper zengin komplocuların 
sahneye koyduğu bir dramaydı.”

28 Şubat Postmodern darbesinde Refah-Yol 
iktidarı karşısına, görünürde düşman kardeşler 
olan işçi ve işveren sendikalarını çıkaran güç kim-
di? “Bizim Çete” / “Beşli Çete” nasıl oluşmuştu? 
Ne oldu da ve nasıl oldu da bir araya gelebildiler? 
Türkiye’deki her darbeden önce sokak hareketle-
ri aynı güç tarafından organize edilip darbecile-
rin halk tarafından kurtarıcı olarak karşılanması 
sağlanmadı mı? 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili 3. 

Ordu Komutanı Bedrettin Demirel’in “Şartlar ol-
gunlaşsın diye biz darbeyi bir yıl geciktirdik, erte-
ledik.” demesinin manası, “sokak çatışmalarını ve 
Türkiye’deki gerilimi, kaosu biz inşa ettik ve biz 
yönettik” değil midir?

“Arap Baharı” denilen 2. Nesil Kadife Darbe sü-
reci de oyunun bir parçası olup 22 ülkenin sınırla-
rının değiştirilmesi, parçalanması için sahnelenmiş 
bir kaos stratejisi idi. “Büyük Ortadoğu Projesi” 
kapsamında 22 ülkenin hudutlarını değiştirebil-
mek için, Afganistan-Pakistan hattında, Irak-Suri-
ye-Filistin-Lübnan hattında, Katar-Yemen-Somalı-
Sudan hattında ve Libya-Mali-Orta Afrika hattında 
yaşananlar, kaosun şuurlu bir şekilde yaygınlaştı-
rılmak istendiğini ortaya koymaktadır: “Şeytanın 
ahalisi nesillerden beri, insanların, korkutuldu-
ğunda, soyulup yağmalandığında ve kanlı kaos-
tan yakasını kurtaramadığında, liderlerine döne-
rek, “işleri düzeltin, bir şeyler yapın, HEMEN!” 
diye yalvardıklarını biliyor. Bu çılgın güven içinde 
olabilme isteği İlluminati için fırsatlar yaratıyor. 
Kaos yaratmak, insanlarda öfke ve endişe duygusu 
oluşturmak için çalışıyor ve böylelikle insanların 
çaresizlik içindeki düzen arayışlarından faydala-
nıyorlar. …Kaos kasıtlı olarak yaratılıyor, bu su-
retle düzen ve kontrol sağlanabiliyordu. Kaosun 
korkunç yüzüyle karşılaşan halk, bir kurtarıcı-
ya-Parlak zırhlı Şövalye- kaosu sona erdirmesi ve 
yeniden düzen sağlaması için, sadece yetki ver-
mekten çok daha fazlasını yapmaya istekli olu-
yordu. Devrimci Kaos’un ardından illuminati’nin 
planını uygulayabilmek için fırsat doğmuş olu-
yordu.” (12) 

Siyon Önderlerinin Protokolleri’nden (Be-
şinci Protokol ve Onuncu Protokol) bunun bir 
metot olarak benimsendiği anlaşılmaktadır: “Ka-
muoyunun fikrini kontrol altına almak için birbi-
rine zıt birçok fikri ortaya atarak zihinleri karma 
karışık etmek lazımdır. Bu ilk sırdır. İkinci sır şu-
dur ki, halkı adetlerinde, hırslarında, yaşama tarz-
larında o derece karışık ve değişen bir hâle sok-
malıyız ki, halk bu keşmekeş içerisinde kendisini 
toparlayamasın ve netice olarak müşterek anlayış 
kaybolsun. Partiler arasında anlaşmazlık çıkar-
makta da bu metot bize yardımcı olacaktır… Aynı 
zamanda, bize teslim olmaya elan karşı koyan bir-
leşmiş kuvvetleri de parçalayacaktır.” “İnsanları; 
tefrika, düşmanlık, kan davaları, kıtlık, hastalık, 
darlık ile yıpratıp o hâle getirmeliyiz ki; kurtuluş 
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için bizim para kuvvetimize başvurmaktan başka 
çareleri kalmasın.” (23, 24)

Geçmişte Afganistan’ın geleceğinde Amerikan 
Politikası Koordinatörlüğü görevini üstlenen Ric-
hard Haass, Karışıklık adlı kitabında Kaosu, “yeni 
bir ulus inşa ederek”, işgal edilecek bölgelerde 
hâkimiyet kurabilmek için şart olarak görmekte-
dir: “…Tek başına güç kullanımı, politik değişikler 
için yeterli değildir. Bu şekilde bir değişiklik için en 
etkili yol, değişik şekillerde karışıklık yaratmaktır. 
‘Ulus inşa etmek’ bu yollardan biridir. İlk önce tüm 
karşı çıkanları yok edeceksin ve daha sonra başka 
bir topluluk yaratma işiyle meşgul olacaksın.” (25)

Koronavirüs salgını üzerinden yürütülen psi-
kolojik harekâtın devamında, “bir kurtarıcı”-
”Parlak Zırhlı Şövalye” ortaya çıkarılacak, virüs 
aşısı servis edilerek hem milyarlarca dolar kazana-
caklar, hem de bu tür virüs salgınlarının olmama-
sı için yeni dünya düzeninin dijitalleştirilmesi 
üzerine yoğunlaşacaklardır.

Bu sürece karşı hazırlıklı olmalıyız. Siyonist 
hareketin ana hedefi, dünyanın kendi kontrolle-
rinde, “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 eko-
nomisi” oluşturma gayretindeler: Siyonist Önder-
lerin Protokolleri’ne göre, “kaosun nedeni”, “farklı 
devlet, din ve milliyetlerin” varlığıdır. Eğer, bütün 
devlet, din ve milliyetler ortadan kaldırılırsa, “ka-
rışıklık son bulmuş” olacaktır:

“Müstebit kralımızın tanınması, anayasanın 
ortadan kaldırılmasından evvel de olabilir. Bu tanı-
ma anı gelince, idarecilerinin bizim tertip ettiğimiz 
düzensizlik ve becerisizliklerden tamamen bıkmış 
olan halk gürültü ile bağıracaklar ki, ‘onları yok 
edin ve bize bütün dünya üzerinde bizi birleştire-
cek ve anlaşmazlık sebeplerini -hudutlar, milliyet-
ler, dinler, devlet borçları- ortadan kaldıracak, bize 
idarecilerimizin ve mümessillerimizin idareleri 
altında bulamadığımız sulh ve sükûnu verecek bir 
kral verin.”

“Fakat siz mükemmelen ve çok iyi bilirsiniz 
ki bütün milletler tarafından böyle isteklerin ifa-
de edilmesi imkânını hâsıl etmek için; her mem-
lekette halkın hükümetleri ile münasebetlerinde 
tamamen beşeriyeti tüketecek derecede çekişmeler, 
kin, mücadele, haset ile hatta işkence kullanarak, 
şiddetli açlık ile hastalık aşılayarak ve yokluk ile 

karışıklıklar meydana getirmek zaruridir. Şöyle 
ki Yahudi olmayanlar paraca ve her konuda bizim 
tam hâkimiyetimiz içinde sığınak bulmaktan baş-
ka kendilerine açık bir yol olmadığını görsünler. 
Fakat eğer biz dünya milletlerine nefes alacak bir 
mahal bırakırsak, özlediğimiz an belki de hiç gel-
meyecektir.” (23, 24)

Bunun için bugün kaos inşası, dinler, mezhep-
ler, tarikatlar, cemaatler, etnik yapılar ve mede-
niyetler üzerine oturtulmuştur. Büyük Ortadoğu 
coğrafyasında yaygınlaştırılmaya çalışılan etnik 
ve mezhepsel çatışmaların kökeninde, “Kaostan 
Kaynaklanan Düzen” yaklaşımı yatmaktadır. 
2003 yılında Siyonizm’in önemli araştırma ku-
ruluşlarından ABD’deki RAND Corporation tara-
fından hazırlanan ‘Sivil Demokratik İslâm: Or-
taklar, Kaynaklar ve Stratejiler’ adlı raporda, 
‘Türk İslâm’ı’, ‘Alman İslâm’ı’, ‘Arap İslâm’ı’, 
‘Mısır İslâm’ı’, ‘Köktendinciler’, ‘Gelenekçiler’, 
‘Modernist Müslümanlar’ ve ‘Ilımlı İslâm’ gibi 
kavramlaştırmalara gidilmesi, ‘Köktendinciler’ 
ile ‘Ilımlı İslâmcıları’ çatıştırmak istemeleri, 
kaostan kaynaklanan düzen stratejisinin uygu-
lanmasından başka bir şey değildi. Büyük Or-
tadoğu coğrafyasında “yeni ulus inşasının” yanı 
sıra “yeni dinler”, “yeni mezhepler” inşa edilmek 
istendiği içindi (26).

Bir taraftan din, mezhep, tarikat, cemaat ve 
milliyetler çatıştırılarak bir kaos inşa edilmekte; 
diğer taraftan kaosun nedeni olarak din, mezhep, 
tarikat, cemaat ve milliyetler gösterilerek tümünün 
tasfiye edilmesi, küreselleşme adına, istenmektedir 
(12,16, 23): “Okült Dünya Düzeninin önde gelen 
teorisyenlerinden Vera Stanley Alder,1974: Tüm 
Yaradılışın ardında bir plan ve neden var. Evrimin 
şu anda ilerlediği hedef Dünya Birliği. Dünya 
Plânı şunları içeriyor: Dünya örgütü… Dünya 
Ekonomisi… Dünya Dini.” (12) “Eğer insanlar 
savaşların aslında bir meslek olduğu gerçeğini ve 
savaşların Kaostan faydalanmak için suni olarak 
çıkarıldığını öğrenselerdi çok öfkelenirlerdi. Onla-
rın uyanmamasında medyadaki yeryüzü efendile-
rinin de büyük yardımı oluyor... Kaostan menfaat 
sağlayanlar, yeni dünya düzenini oluşturacak “ay-
dınlanmanın” (illuminati) sonunda sosyal gücün, 
milliyet kavramının ortadan kalkacağı ve insan 
ırkının suni ihtiyaçlarından arınmış olarak mutlu 
ve tek bir aile gibi yaşadığı duruma geri dönüle-
cek… İlluminati’nin kendi holdingleri hariç özel 
mülkiyete hiçbir şekilde izin verilmeyecek, milli 
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kurumları, ekonomileri kötüleştirilerek ele geçiri-
lecek... Milliyet kavramı yok edilecek... Tek para, 
tek anayasa ve tek devlet var olacaktır.” (12)

Eski ABD Başkan Clinton’ın Çalışma Bakanı 
Robert Reich, bu politikayı şöyle özetlemekte-
dir: “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 gel-
di.” (27)

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 bazda bölün-
mesi gerekmektedir. Merkezde Siyonist yönetim 
demir yumruğu ile Firavun olarak var olduğu, 
karşısında hiçbir gücün olmadığı bir dünya tasav-
vurudur bu. Komünizm felsefesindeki ilkel ko-
münal döneme dönme özlemi hedefine bu açıdan 
bakılmalıdır. Sovyetler Birliği’nde denenen bu ya-
pıdır. Dün sosyalizm, komünizm adına yapılmak 
istenen bugün küreselleşme adına istenmektedir: 
“Küreselleşmenin siyasal sisteminin biçimi tek ba-
şına küresel bir devlet değil, bir patron devlet li-
derliğinde pek çok devletçikten oluşan küresel bir 
sistemdir. Ve yeni piyasa emperyalizmi kendi özel 
biçimini sermayenin yayılmacı ekonomik gücü ve 
onu yaşatan ekonomi dışı gücün daha sınırlı etki 
alanı arasındaki karmaşık ve çelişkili ilişkiden al-
maktadır.” (28)

21. Asrın başlangıcında art arda çıkartılan 
krizlerle amaçlanan temel hedef, “şehir devletleri” 
inşa etme ya da komünal döneme geçişi sağlaya-
cak bir alt yapı oluşturmaktır. Koronavirüs salgını 
ile birlikte yürütülen psikolojik harekât, “Kaostan 
Kaynaklanan Düzen” (“Yaratıcı Savaş” / “Düzeltici 
Savaş”) teorisinin uygulanabilmesi amaçlı bir alt-
yapı hazırlığıdır. 20. Asrın sonu 21. asrın başında 
“Kaostan Kaynaklanan Düzen”in kurulabilmesi 
için şer merkezi, halkla yönetimleri karşı karşıya 
getirmek ve yönetimleri aciz duruma düşürecek 
kaoslar ortaya çıkarmak için uğraşmaktadır.

Bunu yapacaklarını söylemekten de çekinme-
mektedirler. Nitekim “300’ler komitesinin” sözcü-
lerinden ve Komite’nin “Tek Dünya Devleti-Yeni 
Dünya Düzeni planlarını” sıkça gündeme getiren 
H. G. Wells’in “Açık Komplo Siyaseti” ile ilgili 

yaptığı açıklamada Koronavirüs salgını sonrasını 
tasvir eder gibidir:

“Açık Komplo siyaseti, dünyada var olan hü-
kümetleri zayıflatmak, dağıtmak ve onları yöneten 
hâle gelmek olmalıdır. Açık Komplo Sosyalist ve 
Komünist akımların devamı olup Moskova’yı New 
York’tan önce ele geçirebilir. Açık Komplo hareketi-
nin karakteri şimdi açıklanacaktır. O bir dünya dini 
olacaktır. Birbirleriyle gevşek bağlantı içinde olan 
büyük topluluklar ve toplumlar asimilasyon yoluy-
la sonunda tüm dünya nüfusunu yutacaklardır. O 
zaman yeni bir insan toplumu ortaya çıkacaktır.” 
“…Açık Komplo diye tanımladığım baskıcı tek-
nikler ve halka direkt hizmeti öğretecek olan bu 
kurumun hayata geçirilmesi bugün dünyanın ger-
çekleştirmesi gereken en önemli görevdir. Kriz ze-
minini hazırlayınca bu hareket kolayca hayata 
geçecektir. Bazen bunun gerçekleşmesi için nesiller 
boyu propaganda ve eğitim gerektiğini düşünüyo-
rum. Tüm insanlık için ortak bir inanç ve yasa 
olmalıdır…” (27)

Üzerinde duracağımız ana konu, kaos ortamla-
rının bilerek, istenerek ve bir amaca dönük olarak 
çıkarıldığıdır. Eğer bu Kaos ortamından istedikleri 
sonucu elde edemezlerse, 3. Dünya Savaşı’nı çıkar-
mak isteyeceklerinden kimsenin şüphesi olmasın. 
CFR üyesi, James Warburg’un 17 Şubat 1959’da 
Senato Dış İlişkiler Komitesi önündeki ifadesi bu 
açıdan anlamlı ve önemlidir: “Bir dünya hüküme-
ti ister istemez kurulacak; tek sorun, bu sonuca 
güzellikle mi yoksa zorla mı ulaşılacağıdır?” (16)

Siyon Önderlerinin Yedinci Protokolünde, 
Siyonizm’e karşı çıkan devletlerin, düşman kom-
şu devletler ile çatıştırılması, istenen elde edile-
mediği takdirde de bir dünya savaşı çıkarılması 
öngörülmektedir: “Bize muhalefet eden devletlere, 
komşuları tarafından harp açtırabilecek durumda 
olmalıyız. Eğer bu komşu devletlerde bize karşı 
birleşirlerse, bir dünya savaşı çıkarmalıyız.” (23, 
24)

Kaostan Kaynaklanan Düzenin Lideri İblis, 
Uygulayıcıları Samirilerdir

Eski ABD başkanı F. D. Roosevelt: “Politika-
da hiçbir şey tesadüf değildir. Bir şey vuku bulu-
yorsa, o hadisenin bu şekilde zuhur edeceğinin 
önceden planlandığından emin olabilirsiniz.” (13) 
sözünü dikkate aldığımız takdirde, Koronavirüs 
salgını, belli bir amacı, hedefi elde edebilmek için 
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belli bir plan ve stratejiye göre ortaya çıkarılmış-
tır. İlluminati teşkilatının kurucularından Adam 
Weishaupt’un, 1 Mayıs 1776, aşağıdaki açıklama-
sı, şer merkezinin amaçları, niyetleri, çalışma tarz-
ları hakkında bize fikir vermektedir:

“Sırrımız şudur: Eğer dinleri yok edeceksek 
kendimizi tam dindar göstermeliyiz. Unutmayın 
ki amaca bizi ulaştıran her yol mubahtır ve iyi in-
sanlar, kötülerin yaptıkları gibi amaçlarına ulaş-
mak için her yolu denemelidirler. Bunu yapmanın 
tek yolu gizli bir cemaat olarak çalışmak, sessizlik 
içinde devlet yönetimlerini ele geçirmek ve onların 
olanaklarını kendi amaçlarımız için kullanmaktır. 
Bu düzenin amacı Hıristiyanlık ve tüm dinlerin 
yok edilmesi ve tüm sivil hükümetlerin devrilme-
sidir.” (27)

Dikkat edin bu ifadeler, 1 Mayıs 1776’da tam 
244 yıl önce söylenmiş ve yol boyu uygulamaya 
sokulmuştur. Adam Weishaupt’un ortaya koyduğu 
tavır, sergilediği yaklaşım tarzı, İblis’in Hz. Âdem 
ile eşine yaklaşma tarzından farklı değildir. İblis, 
Hz. Âdem ile eşinin iyiliğini (!) isteyerek Yasak 
Ağaç hakkında söylediği yalanlar ile şer zinciri 
mensuplarının bugün insanlığa, onların iyiliğini 
isteyerek (!) söylediği yalanlar arasında bir fark 
yoktur:

İblis’in Asıl Niyeti:
“(İblis) dedi ki: «Madem öyle, beni azdırdı-

ğından dolayı onları (insanları saptırmak) için 
mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) 
oturacağım.» “Sonra da muhakkak onlara önle-
rinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından 
kendilerine sokulacağım. Onların çoğunu şükredici 
bulmayacaksın.” (7 A’râf 16,17). “(İblis) dedi ki: 
“Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, 
ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve 
dünya tutkularını) süsleyip-çekici göstereceğim ve 
onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım.” 
“Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna.” 
(15 Hicr 39,40) “Şeytan, kendilerinden ‘örtülüp 
gizlenen çirkin yerlerini’ açığa çıkarmak için onla-
ra vesvese verdi.” (7 A’râf 20)

İblis’in Hz. Âdem ile Eşine Yaklaşma Tarzı:
“(İblis) dedi ki: “Rabbinizin size bu ağacı ya-

saklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız 
veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir.” 
Ve: “Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim” diye 
yemin de etti.” (7 A’râf 20, 21) “Sana sonsuzluk 

ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim 
mi?” (20 Tâhâ 120)

İlluminati teşkilatının kurucularından Adam 
Weishaupt’un, 1 Mayıs 1776 yılında söyledikle-
rini bu ayetler kapsamında tekrar değerlendirin. 
Kur’ân’da geçen İblis ve Şeytanla ilgili ayetlerin 
analizini yaptığımızda, Siyonist şebekenin izle-
diği stratejinin, kullandığı taktiklerin şeytanı bir 
strateji ve taktikler olduğu ve İblis’in izini sürekli 
takip ettikleri gerçeğine ulaşıyoruz. O nedenle 1 
Dolardaki Piramit’in tepesindeki göz, İblis’in 
gözüdür.

Koronavirüs salgını nedeniyle Siyonizm’in 
temsilcilerinin, sözcülerinin söyledikleri ve söyle-
yecekleri her şey, İblis’in Hz. Âdem ile eşine söyle-
diğinin benzeri olacaktır. İnsanlığın hayrına değil, 
aleyhine olacaktır. Hayır olarak söyledikleri her 
şeyin arkasında Adam Weishaupt’un ifade ettiği 
amaç ve yaklaşım tarzı vardır. O nedenle dikkat-
li olunmalıdır. Öyleyse İblis’in yolundan gidenler 
bugün ne söylüyorlar?

“Gates, “Karantinanın ekonomik etkisi büyük 
olacaktır, ancak bahsettiğim ‘test parçacığı’ iyi 
geliştirilirse sonunda tekrar açılabiliriz. Bence bu 
salgın kontrol altına alındıktan sonra hükümetler 
ve diğerleri bir sonrakine hazır olmak için büyük 
yatırım yapacaktır. En çok zarar görecek geliş-
mekte olan ülkelere yardımcı olmak için küresel iş 
birliği şarttır. Tüm dünyada terapötikleri test etme 
ihtiyacı var. Virüs ulusal sınırları tanımıyor.” (29)

Gates’in söylemlerinde dikkat çeken 3 nok-
ta: 1- Karantinanın ekonomik etkisi, 2- Küresel 
işbirliği, 3- Terapötiklerin dünyada test edilme-
si. Burada en gizemli olanı “terapötik”/ “parça-
cık” / “nanorobot”/ “nubot” denilen virüs boyu-
tunda “moleküler makineler” / “Protein kenetli 
reseptör”lerdir. “nanorobotların” “kendilerini yeni-
leme özelliği var” ve “vücudu savunan beyaz kan 
hücrelerine de kenetlenebiliyor”, “elektrikle veya 
ses dalgası ile yönlendirilebilir.” (29)

Bu robotlara teknolojik virüsler diyebiliriz. 
Anlaşılan o ki vücuda girdikten sonra gönlünün 
çektiği yere (vücudu savunan beyaz kan hücreleri-
ne…) yerleşebiliyor, kendini yenileyebiliyor, dışarı-
daki dostlarından (internet, uydular, akıllı telefon-
lar, bilgisayarlar, televizyonlar ve baz istasyonları 
üzerinden) gelen mesajlara göre hareket edebiliyor.

Gelin bunu, İlluminati teşkilatının kurucu-
larından Adam Weishaupt’un, 1 Mayıs 1776’da 
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söylediği “Sırrımız şudur: Eğer dinleri yok edecek-
sek kendimizi tam dindar göstermeliyiz.” ifadesine 
göre aynı ekolun mensubu, devamı Bill Gates’in 
ifadelerini değerlendirelim: “Eğer dünya nüfusu-
nu azaltmak istiyorsak, çok iyi bir sağlıkçı ola-
rak ortaya çıkıp, ilaç görüntülü zehri bünyeleri-
ne zerk ederek istediğimiz anda istediğimizi yok 
edelim.”

Küresel iş birliğini isterken, dünya nüfusu-
nun tarumar edilmesi, hedef ülkelerin insanla-
rının hem kontrol edilmesi hem de yok edilmesi 
imkânlarını elde etmiş olacaklar. Nano robotlarla 
insan beyni üzerinden insana istediklerini yap-
tırma imkânı elde edecekler. Tam bu noktada 
Harari’nin Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nda 
kendisi ile yapılan röportajda (2018) söyledikleri-
ni hatırlayalım:

“…Bilgi teknolojisi devrimi, biyoteknoloji dev-
rimi ile birleştiğinde elde ettiğiniz şey, insanlığı 
hekleme yeteneği olacak. İnfo teknoloji ve biyo-
teknolojinin birleşmesi ile ilgili en önemli buluş, 
beyindeki ve vücuttaki biyokimyasal süreçleri bir 
bilgisayarın saklayabileceği ve analiz edebilece-
ği 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…

…Verilerin mülkiyeti iyi düzenlenemezse, kü-
çük bir elit, sadece insan toplumlarının geleceğini 
değil, gelecekteki yaşam biçimlerini de kontrol al-
tına alabilir. Eğer dikkatli olmazsak netice dijital 
diktatörlüğün yükselişi olabilir.”

…Belki de bu noktada en önemli değişim (de-
ğiş-tokuş) “sağlık hizmetleri” olacak. Bugün bah-
settiğimiz en önemli şey “mahremiyet.” Onunla 
sağlık arasındaki değiş-tokuş. Daha iyi bir sağlık 
karşılığında, beyninizdeki ve bedeninizdeki olup 
bitenlerin bilgisine erişilmesine izin verir misiniz?

Benim tahminim “sağlık” kazanır. İnsanlar 
sağlıkları için mahremiyetlerinden vazgeçebilir-
ler, belki de birçok yerde seçenekleri de olmayacak. 
Eğer bedenlerinin içinde olup bitene erişime izin 
vermezlerse sigortalanamayacaklar.”

Harari, sağlık sigortası sistemi üzerinden insan-
lara açıkça şantaj yapıyor, sağlıkla ölüm arasında 
bir tercihle karşı karşıya bırakarak tehdit ediyor.

Ancak Harari, Koranavirus salgınından sonra 
yazdığı makalede ifade ettikleri, Davos’taki konuş-
masını desteklemekte ama bu kez yaklaşım tar-
zı, İlluminati teşkilatının kurucularından Adam 
Weishaupt’un, 1 Mayıs 1776’da söylediği ile pa-
ralellik arz etmektedir. Harari’nin makalesi farklı 
boyutlarda değerlendirilmesi gerekir (30).

Birinci boyut, deri-altı gözetimi sistemi (30).
“Koronavirüs salgınına karşı mücadelelerinde 

birçok hükümet daha şimdiden yeni denetim araçla-
rını devreye soktu. Bunlar arasında en meşhuru da 
Çin’dir. İnsanların cep telefonlarını yakından takip 
ederek, milyonlarca yüz tanıyan kamera kullana-
rak ve insanları vücut sıcaklıkları ve tıbbi koşulları-
nı denetleyip raporlamaya mecbur bırakarak Çinli 
yetkililer sadece şüpheli koronavirüs taşıyıcılarını 
hızla tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu ki-
şilerin hareketlerini takip edip, onlarla temas eden 
herkesi belirleyebiliyor. 

 
 “…Yalnızca bu zamana değin gözetim araçlarını 
reddeden ülkelerde kitlesel araçların konuşlandırıl-
masını normalleştireceği için değil, ama olsa olsa 
“deri üstü” gözetimden “deri altı” gözetime çarpıcı 
bir geçiş anlamına geleceği içindir. Şimdiye kadar, 
parmağınız akıllı telefonunuzun ekranına dokun-
duğunda ve bir bağlantıya tıkladığınızda hükümet 
parmağınızın tam olarak neye tıkladığını bilmek 
istedi. Ama koronavirüs ile birlikte ilgi odağı de-
ğişiyor. Artık hükümet parmağınızın sıcaklığını ve 
derisinin altındaki tansiyonu bilmek istiyor.

…Bir düşünce deneyi olarak her yurttaşın gün-
de 24 saat vücut ısısını ve kalp atış hızını izleyen 
biyometrik bir bileklik takmasını talep eden nazari 
bir hükümet olduğunu düşünelim. Elde edilen veri-
ler hükümet algoritmaları tarafından derlensin ve 
analiz edilsin. Algoritmalar siz bilmeden önce bile 
hasta olduğunuzu bilecek ve aynı zamanda nerede 
olduğunuzu ve kiminle görüştüğünüzü de öğrene-
cektir. Enfeksiyon zincirleri büyük ölçüde kısala-
bilir ve hatta tamamen durabilir. Böyle bir sistem 

Bill Gates
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muhtemelen, salgını bulunduğu yerde günler içinde 
durdurabilir. Harika geliyor kulağa, değil mi? De-
zavantajı, elbette, bunun korkunç bir gözetim siste-
mine meşruluk sağlayacak oluşu.

İkinci boyut, normal şartlarda insanların karşı 
çıktığı birçok şey kaos dönemlerinde kolayca ha-
yata geçirilebiliyor yaklaşımıdır.

Üçüncü boyut, İlluminati teşkilatının kuru-
cularından Adam Weishaupt’un, 1 Mayıs 1776’da 
söylediği ve yaptığı gibi ikili oynuyor. Davos ko-
nuşmasında mahremiyeti reddeden Harari, şimdi 
de mahremiyetin korunması gerektiğine sağlık 
üzerinden dikkat çekiyor (30).

“…Son yıllarda özel hayatımız üzerinden bü-
yük bir savaş sürüyor. Koronavirüs krizi bu savaşın 
zirve noktası olabilir. İnsanlara özel hayatları ve 
sağlıkları arasında bir seçenek sunulduğunda ço-
ğunlukla sağlığı seçeceklerdir.

İnsanlardan özel hayat ve sağlık arasında se-
çim yapmalarını istemek aslın-
da sorunun temelidir. Çünkü bu 
yanlış bir seçimdir. Hem özel 
hayat hem de sağlığın keyfini sü-
rebiliriz ve sürmeliyiz de...

Kesinlikle yeni teknoloji-
lerden de yararlanmalıyız, an-
cak bu teknolojiler yurttaşları 
güçlendirmeli. Vücut sıcaklığı 
mı ve tansiyonu mu izlemeye 
diyeceğim bir şey yok, ama bu 
veriler çok güçlü bir hükümet 
oluşturmak için kullanılmamalı. 
Bunun yerine bu veriler benim daha bilinçli kişisel 
tercihler yapmamı ve hükümeti kararlarından do-
layı sorumlu tutmamı sağlamalı.

Ülkeler açıkça bilgi paylaşmaya ve alçakgönül-
lülükle tavsiye almaya istekli olmalı ve edindikleri 
verilere ve öngörülere güvenebilmeli.”

Dolaylı olarak söylediği, sağlığınız için önce 
deri altı çipi takın, mahremiyetiniz garantidedir, 
korkmayın. Taktıktan sonra ne yapalım biz iste-
meden çip bütün bilgileri gönderiyor, merak et-
meyin, sizin aleyhinize bu bilgiler kullanılmaya-
caktır, denecek ve fakat insanlar fişlenip, tehdide, 
şantaja, müdahaleye açık hâle getirilmiş olacaktır.

Takılmak istenen çiplerle, kişiliğiniz, kim-
liğiniz, ruhunuz satın alınmak isteniyor. Çip-
ler, nanorobotlar üzerinden neyi nasıl düşüne-
ceğiniz, kime dost, kime düşman olacağınız, 

belirlenecek, İblis’in vereceği vesveseleri hayata 
geçirecek, geçirdikten sonra da ıskartalar sınıfı-
na dâhil edilip tasfiye edileceksiniz. Dolayısıyla 
tek din, tek devlet, tek hukuk, tek dil, tek para 
ve tek hükümet hayata geçirilmiş olacak. Veriye 
sahip olanlar, big data, Blockchaine’in sahipleri 
dünyanın hakimi, yöneticisi, birinci sınıf insanı 
diğerleri kölesi olacak. Yanı Siyonist amentü-
nün 6 şartı da gerçekleşmiş olacaktır.

Dördüncü boyut, olağanüstü dönemlerde Ka-
nun Hükmündeki Kararnamelerle ülkeyi yönetin 
(30).

“…Bu tür teknoloji, Doğu Asya ile sınır-
lı değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 
kısa süre önce İsrail Güvenlik Ajansı’na nor-
malde teröristlerle mücadele etmek için ayrılan 
denetim teknolojisini koronavirüslü hastala-
rı tespit etmek üzere kullanması için izin verdi. 

Parlamentodaki ilgili alt komite 
bu tedbire izin vermeyi reddedin-
ce de Netanyahu bunu “acil ka-
rarname” olarak çıkardı.”

...Geçici önlemlerin acil du-
rumlardan daha uzun ömürlü ol-
mak gibi kötü bir alışkanlığı var-
dır, özellikle de ufukta her zaman 
pusuda bekleyen yeni bir acil du-
rum olduğunu düşünürsek…”

…Yine de her kriz aynı za-
manda bir fırsattır. Şimdiki 
salgının insanlığın küresel bö-

lünmüşlüğün yarattığı akut tehlikenin farkına var-
masını sağlayacağını ummalıyız.”

Beşinci boyut, kaos dönemlerinde ülkeler, 
sosyal deneyler için kobay olarak kullanılmakta ve 
insanlar, hükümetler normal zamanlarda kabul et-
medikleri şeyleri kabul etmektedirler (30).

“...Bütün ülkeler büyük ölçekli sosyal deney-
lerde kobay işlevi görüyor. Herkes evden çalışıp 
yalnızca uzaktan iletişim kurduğunda ne olur? Bü-
tün okullar ve üniversiteler çevrimiçine geçerse ne 
olur?

Normal zamanlarda hükümetler, şirketler ve 
eğitim kurumları bu tür deneyler gerçekleştirmeye 
hiçbir zaman razı olmadı. Ama bunlar normal za-
manlar değil.”

Altıncı boyut, kaos dönemlerinde Kaos sonra-
sının planlanması yapılmalıdır.
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“… Sadece sağlık sistemlerimizi değil ama eko-
nomimizi, siyasetimizi ve kültürümüzü de şekil-
lendirecek. Hızlı ve kararlı davranmalıyız. Ayrıca 
eylemlerimizin uzun vadeli sonuçlarını da dikkate 
almalıyız. Alternatifler arasında seçim yaparken 
kendimize yalnızca acil tehdidin üstesinden nasıl 
gelineceğini değil, fırtına geçtikten sonra nasıl bir 
dünyada yaşayacağımızı da sormalıyız.”

Yedinci boyut, Küresel Entegrasyon projesi 
şarttır. ABD Başkanı ulusal düşünerek hata yap-
maktadır, yanlış yapmaktadır (30).

“…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. Ekonominin ve tedarik zincirleri-
nin küresel doğası veri iken, eğer her bir hükümet 
diğerlerini tamamen göz ardı ederek kendi bil-
diğini yaparsa sonuç kaos ve derinleşen bir kriz 
olacaktır.”

“Küresel bir eylem planına ihtiyacımız var ve 
buna hızlı bir şekilde ihtiyacımız var.

Daha önceki küresel krizlerde -örneğin 2008 fi-
nansal krizi ve 2014 ebola salgınında olduğu gibi- 
ABD küresel lider rolünü üstlendi. Ama şimdiki 
ABD yönetimi liderin sorumluluğundan kaçınıyor. 
Yönetim, Amerika’nın büyüklüğünü insanlığın ge-
leceğinden çok daha fazla önemsediğini açıkça 
ortaya koydu. Bu yönetim en yakın müttefikleri 
tarafından bile terk edildi. AB’den yapılacak bü-
tün seyahatleri yasakladığında -bu sert önlem 
hakkında AB’ye danışmak şöyle dursun- AB’ye 
önceden haber vermek için zahmete girmedi. İd-
diaya göre Alman bir ilaç firmasına yeni bir Co-
vid-19 aşısının tekel haklarını satın almak için 
1 milyar dolar teklif ederek skandal yarattı.

Mevcut yönetim eninde sonunda yön değiştir-
se ve küresel bir eylem planı ile ortaya çıksa dahi, 
hiçbir zaman sorumluluk almayan, hiçbir zaman 
hatasını kabul etmeyen ve bütün iltifatları sürekli 
kendisi için alırken suçu hep başkasına yükleyen 
bir lideri çok az ülke izlerdi.

ABD’nin bıraktığı boşluk diğer ülkeler tara-
fından doldurulmaz ise, şimdiki salgını durdur-
mak çok daha zor olmakla kalmayacak, bunun 
mirası da gelecekte uluslararası ilişkileri zehirle-
meye devam edecektir.”

Sekizinci boyut, tehdit boyutu. Küresel en-
tegrasyon olmadığı, hedeflenmediği, gereği yapıl-
madığı takdirde daha büyük krizler meydana ge-
lecektir (30).

“İnsanlığın bir seçim yapması gerekiyor. Bö-
lünmüşlüğün 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 istiyor ve küresel entegrasyo-
na yaklaşmayan ABD yönetimini sert bir şekilde 
eleştiriyor (31):

“Şimdi ise bölünmüş bir ülkede, büyüklük ve 
küresel kapsam bakımından eşi benzeri görül-
memiş engellerin üstesinden gelmek için etkili ve 
ileri görüşlü bir hükümete ihtiyaç var. Toplumsal 
dayanışma, toplumların birbirleriyle ilişkileri ve 
uluslararası barış ve istikrar için halkın güveninin 
sürdürülmesi çok önemli.”

Liderler krizi büyük ölçüde ulusal bazda ele alı-
yor, ancak virüsün toplum-çözücü/ayrıştırıcı (soci-
ety-dissolving) etkileri [mevcut ülke] sınırları[nı] 
tanımıyor. İnsan sağlığına yönelik saldırısı -uma-
rım- geçici olur ama tetiklediği siyasi 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 iş birliğini 
içeren bir vizyon ve program eşlik etmeli. Eğer bu 
ikisini birlikte yürütemezsek her birinin de en kö-
tüsüyle karşılaşacağız.”

… Dünya demokrasilerinin Aydınlanma de-
ğerlerini savunması ve sürdürmesi gerekiyor. Gücü 
meşruiyetle dengelemekten küresel bir çark ediş, 
mevcut toplumsal sözleşmenin hem yurt içinde hem 
de yurt dışında dağılmasına yol açacaktır. Bu bin 
yıllık meşruiyet ve güç sorunu, Covid-19 salgınıyla 
baş etme çabasıyla eşzamanlı olarak çözülemez. 
Dizginleme, -hem iç politikada hem de uluslararası 
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diplomaside- tüm taraflarda gerekli. Öncelikler 
belirlenmeli.”

En dikkat çekici ifadeleri, koronavirus salgı-
nından sonra dünyanın eski dünya olmayacağı, 
ülke yönetimlerinin başarısız olarak algılanacakla-
rı olgusudur (31):

“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, korona-
virüs sonrası bir daha asla aynı olmayacak. Şimdi 
tutup da geçmişi tartışmak sadece yapılması gere-
kenleri yapmayı zorlaştırır.”

Kissenger’e göre sorun, küresel entegrasyon 
düzleminde değil de ulusal düzlemde ele alındığı 
taktirde;

1- Tüm ülke yönetimleri başarısız olacak, 
2- “Siyasî ve iktisadî kargaşa nesiller boyu” süre-
cek. 3- Koranavirüs salgının neden olduğu kaos, 
küresel entegrasyon için güç kullanmaya meşrui-
yet kazandıracak. 4- Mevcut ABD yönetimi ileri 
görüşlü değil, çapsız ve beceriksiz.

Görünen o ki Bill Gates, Harari ve Henry Kis-
senger, 300’ler Komitesinin temsilcileri ve söz-
cüleri olarak davranıyor. ABD’nin şu anki yöne-
timinden, şimdilik, son derece rahatsızlar. Diğer 
taraftan mevcut ABD yönetimi de meseleyi ulusal 
düzlemde ele alıyor, küresel entegrasyona yak-
laşmıyor, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) de çok 
sert, ağır bir şekilde eleştiriyor. Koronavirüs sal-
gını sonrasında Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) ile ilgili yaptığı açıklamalar özet hâlinde 
aşağıda verilmiştir (32):

“…DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu bü-
yük oranda ABD sağlıyor ama bu Örgüt nedense 
hâlâ Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz. Neyse ki 
Çin’e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul 
etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye 
verdiler?”

“…DSÖ’nün işleyişine bir bakacağız. Ancak 
DSÖ’ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya 
alacağız.”

“…Önce Çin’e sınırlarımızı kapatmamamızı 
söylediler. Vuhan’da olanları görmeleri gerekirdi. 
Görmüş de olmalılar ama bunları bildirmediler.”

“…Salgın tehdidini küçümsediler.”
“…Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü’ne 

sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. 
Herkes orada neler döndüğünü biliyor.”

“…Neler olduğunu anlamamız uzun zaman 
aldı. Ancak, DSÖ’nün (Çin’de) neler olduğunu bil-
diğine dair içimde bir his var. DSÖ, ülkelerin sı-
nırlarını virüse karşı korumakta başarısız oldu. Bu 
büyük bir hataydı. Belki de bir hata değildi ve DSÖ 
birçok şeyi biliyordu.”

“…DSÖ hakkında içimde kötü hisler var. DSÖ, 
Çin’in piyonu ve Çin odaklı çalışıyor.”

“…DSÖ, birçok konuda salgını yanlış ele aldı. 
Salgın tehdidini küçümsediler. Bu iyi bir şey değil.”

“…DSÖ’ye her yıl yüzlerce milyon Dolar veri-
yoruz. Geçen yıl biz 452 milyon Dolar verirken, 
Çin sadece 42 milyon Dolar verdi. Önceki yıl biz 
500 milyon Dolar verirken, Çin 40 milyondan 
daha az verdi. Daha önceki yıllara baktığınızda da 
tablo aynı. DSÖ’nün önceliği herkese eşit davran-
mak olmalı ama görünen o değil. Bu konuda bir 
soruşturma yapıp kararımızı vereceğiz.” dedi.

“…Çin ile ilişkilerine baktığım da DSÖ’nün vi-
rüsü siyasileştirmekten bahsettiğine inanmıyorum. 
Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize 
doğru analizleri yapsaydı insanlarımıza daha iyi 
bir hizmet verirdik.”

“…Onca yılın ardından artık en temel görevini 
yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu 
tutulmalıdır.”

ABD Başkanının DSÖ’ye bu kadar yoğun yük-
lenmesi, onu suçlaması hatta Çin iş birlikçisi ola-
rak göstermesinin bir anlamı, özel bir mesajı ol-
malıdır. Geçen yazıda özet olarak verdiğimiz ve 
katılımcıları içerisinde Siyonist hareketin önemli 
isimlerinin bulunduğu iki toplantı var (Toplantıya 
katılanları öğrenmek için adı geçen makaleyi oku-
manızda fayda var):

1- İtalya’nın Torino Lingotta Otel’inde 2018 yı-
lında yapılan Bilderberg toplantısı,

2- 18 Ekim 2019’da New York’da, Johns Hop-
kins Sağlık Merkezi’nde “Olay / Etkinlik / Event 
201-Küresel Bir Salgın Egzersizi” Toplantısı

Kanaatimizce ABD Başkanı Trump, DSÖ üze-
rinden her iki toplantıya katılan bazı üyeler (Giz-
li Dünya Devletinin/300’ler Komitesinin üyeleri) 
üzerinden Gizli Dünya Devletine, 300’ler Komite-
sine, Çin’de yatırım yapan Siyonist Küresel serma-
yeye mesaj vermekte ve onları suçlamaktadır. 18 
Ekim 2019’da New York’ta, Johns Hopkins Sağlık 
Merkezi’nde “Olay / Etkinlik / Event 201-Küresel 
Bir Salgın Egzersizi” toplantısında alınan karar-
lardan biri, “Salgın hastalıklar konusunda ‘sahte 
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haberlerin’ yayılmasını durdurmak” için; “bilgi 
kontrol edilmeli” bunun da “tek yolu, tek bil-
gi sağlayıcısının Dünya Sağlık Örgütü olması!” 
şeklindeydi.

Trump, DSÖ’yü, “bilgi vermemekle”, “yanlış 
bilgi vermekle” suçlamakla toplantıya katılan ke-
simleri ve yapıları dolaylı bir şekilde suçlamakta-
dır. Şimdi, Harari ve Kissenger’in yukarıda makale-
lerinden yaptığımız alıntılara tekrar baktığımızda 
her ikisi, Trump yönetimini ağır bir şekilde eleş-
tirmekte hatta suçlamaktadır. Belki de daha da 
önemlisi, Siyonist hareketin önemli yapılarından 
biri olan CFR (Dış İlişkiler Komitesi)’nin Çin’e 
karşı uyguladığı politikalardan ve ABD’yi içe ka-
patmaktan dolayı Trump yönetimini çok ağır şe-
kilde eleştiren bir rapor yayınlamış olmasıdır. (33)

ABD’de önümüzdeki günlerde, ilginç geliş-
meler olabilir. ABD’de başlayan iç kavga daha da 
derinleşip şiddetlenebilir: “…Kendi aralarındaki 
çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik 
sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Bu, ger-
çekten onların akletmeyen bir kavim olmaları 
dolayısıyla böyledir.” (59 Haşr 14)

Koronavirüs salgını sonrasında başta ABD ol-
mak üzere birçok Batı ülkesinin Çini suçlayan ve 
tazminat isteyen açıklamaları, gelecek günlerin, 
Dünya insanlığı için daha sıkıntılı olabileceğinin 
bir işareti olarak değerlendirilebilir. Şimdilik 3. 
Dünya Savaşı’nın biyolojik, psikolojik, ekonomik 
ve sosyolojik savaş boyutlarının devreye sokuldu-
ğunu söyleyebiliriz.

Siyonizm’in küresel ifsad hareketine Allah, 
müsaade etmeyecek, ilahi sünnet tecelli edecektir: 
“…Eğer Allah’ın, insanların bir kısmı ile bir kıs-
mını def’i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mut-
laka fesada uğrardı. Ancak Allah, âlemlere karşı 
büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.” (2 Bakara 251)

Yüksek teknolojiye sahip olan fesad/şer cep-
hesinin, “Kaostan Kaynaklanan Düzen” adı altın-
da “Küresel Dijital Bir Düzen” kurmak istemeleri 
ile Hz. Musa’nın kavminden olup yüksek tekno-
lojiye sahip Samiri’nin “böğürmesi olan, altından 
bir buzağı” yaparak İsrailoğulları’nı saptırması 
arasında bir fark yoktur. Keza Samiri’nin altından 
yapıp put hâline getirip İsrailoğulları’na ilah olarak 
sunduğu robot ile sizin bugün kutsayıp baş tacı 
yaptığınız, yapmak istediğiniz robotlarınız arasın-
da bir fark yoktur:

“…Musa, kavmine oldukça kızgın, üzgün ola-
rak döndü. Dedi ki: “Ey kavmim, Rabbiniz size 

güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size (verilen) söz 
(ya da süre) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz-
den üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi 
istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız?”

Dediler ki: “Biz sana verdiğimiz sözden kendili-
ğimizden dönmedik, ancak o kavmin (Mısır halkı-
nın) süs eşyalarından birtakım yükler yüklenmiş-
tik, biz onları (ateşe) attık, böylece Samiri de attı.”

Böylece onlara böğürmesi olan bir buzağı 
heykeli döküp-çıkardı, “İşte, sizin de ilahınız, 
Musa’nın da ilahı budur; fakat (Musa) unuttu” 
dediler.

“(Musa) Dedi ki: “Ya, senin amacın nedir ey 
Samiri?”

Dedi ki: “Ben onların görmediklerini gördüm, 
böylece elçinin izinden bir avuç alıp onu atıver-
dim; böylelikle bana bunu nefsim hoşa giden (bir 
şey) gösterdi.”

Bugünkü Samirilerin sonu, Hz. Musa döne-
mindeki Samiri’nin sonundan farklı olmayacaktır:

“Dedi ki: “Haydi çekip git, artık senin hayatta 
(hak ettiğin ceza: «Bana dokunulmasın») deyip 
yerinmendir.» Ve şüphesiz senin için kendisin-
den asla kaçınamayacağın (azap dolu) bir buluş-
ma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek 
önünde eğildiğin ilahına bir bak; biz onu mutlaka 
yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savu-
racağız.” (20 Tâhâ 86-88, 95-97)

Sonuç: Gelecek Mücadeleler İçin Hazır Olmak

Dünyada vuku bulan olayları algılayabilmek, 
anlayabilmek için olayların sadece görünür yüzü-
ne ya da gösterilen yüzüne değil, arka planına, gös-
terilmeyen, görülmesi istenmeyen yüzüne bakmak 
gerekmektedir. Dünyanın karanlık dehlizlerinde, 
karanlık güçler tarafından hazırlanıp sahnelenen 
oyunları göremeyenlerin ya da görmek istemeyen-
lerin, hayal kırıklıklarına ve hüsrana uğramaları 
kaçınılmazdır.

Dünyada vuku bulan, birbirleri ile bağlantı-
sız gözüken pek çok olay, Gizli Dünya Devleti 

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ABD Başkanı Trump
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ile alakalıdır. Uzun vadeli bir stratejiye bağ-
lı olarak icraatlar yapılmaktadır. Zor olan, bu 
kirli pis ve tehlikeli yapının yıkılması, kurulan 
oyunun bozulması değildir. Zor olan, bu yapı-
nın, böyle bir ahtapotun var olduğunun dünya 
insanlığına kabul ettirilmesidir.

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 eksikliklerini 
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 dini hassasiyeti olan insanların bu 
birikimi ve potansiyeli olduğuna inananlardanız. 
Bu oyunu bozabilecek güç, Türkiye’nin önderli-
ğindeki İslâm dünyasıdır. Türkiye konumunu ve 
duruşunu yeniden değerlendirmelidir. Geçmişin 
acı da olsa öz eleştirisini yapmalı ve yeni bir yol 
haritası ortaya koymalıdır. İçeride bütünleşme 
öncelikli amaç olmalıdır.

Uzun vadeli bir strateji, uzun vadeli bir plan-
lama ve uzun vadeli bir mücadele anlayışını be-
lirlediğimizde ve istikametimizi düzelttiğimizde 
Allah’ın yardımı gelecek, insanlık kurtulacaktır:

“Ey iman edenler; Allah’ın sizin üzerinizde-
ki 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)

“Bizim uğrumuzda cihad edenlere, biz şüphesiz 
onlara yollarımızı gösteririz. Gerçek şu ki Allah, 
ihsan edenlerle beraberdir.” (29 Ankebût 69).

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

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

Unutmayın yeni bir döneme girdik:
“Resûlüllah (s.a.v.)’in buyurduğu üzere: “Ey 

insanlar! Sizler sulh ve sükûnet devrindesiniz. …
Öyleyse, Gelecekteki mücadeleler için hazırla-

nın. Sulh ise yakında miadı dolacak olan bir hazır-
lanma devresidir.

Karanlık geceler gibi işler karıştığı zaman 

Kur’ân-ı Kerim’e sarılınız. Çünkü O, düşmanları-

nın yenilmeyen hasmıdır.”

Henüz Vakit Varken…
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F ilistin sorunu, Arap yöneticile-
rinin kendi çekişmelerinde elde 

etmek için kapıştığı bir başlık olarak 
kaldı. Her bir taraf da bu soruna daha 
samimi yaklaşan ve hizmet etmekte 
daha istekli taraf olduğunu iddia edi-
yor. Burada hafızalara Türki Faysal’ın 
Kral Faysal Araştırmalar Merkezi’nde-
ki ofisinin tablosu akıllara geliyor. 
Uluslararası Kral Faysal ödülünün 
takdim töreninde bir grup Ürdünlü 
gazeteci ve araştırmacı olarak çağrıl-
mıştık. Filistin haritası Kral Faysal’ın 
oğlunun ve Eski Suudi İstihbarat Baş-
kanının ofis tablosunu süslüyordu. 
Kendisiyle bir araya geldikten sonra 
Dr. Nevaf Ubeyd Kral Faysal’ın ta-
rihiyle ilgili açılan sergide bize eşlik 
etmişti. Faysal’dan sonra basılan ve 
üzerinde “Önce Kudüs” ifadesinin ol-
duğu pul dikkatimi çekmişti. 

Suudi Arabistan Cemal 
Abdunnasır’la çekişmesiyle kendisini 
“milliyetçi” değil “İslâmî”  bir dosyayı 
(Filistin davasını) üstlenmeyi daha 
fazla hak eden taraf olarak sunuyor-
du. Humeyni ve Saddam Hüseyin’e 
karşı bu dosyaya tutundu. Hamas 
hareketinin kurulmasını destekleme 

sebeplerinden biri olarak görülebilir 
bu yaklaşım. Hamas Kuveyt’in işga-
line karşı çıkan bir tutum almış ve 
Yaser Arafat’ın yaptığı gibi Saddam 
Hüseyin’in arkasından gitmemişti. Bu 
yüzden Cidde’nin, Hamas hareketinin 
siyasi ofisinin ilk binası olması ve bu 
ofisin başındaki ismin Suudi Arabis-
tan vatandaşlığı taşıyan Dr. Hayri Aga 
Gazzavi olması şaşırtıcı değildi. 

Suudi Arabistan’ın Siyonistlerle 
normalleşme gibi anlaşılmaz bir yöne 
sürüklenmesini anlama girişimi bağ-
lamında bu tarihi arka plan önemli-
dir. İki felaketin -petrol fiyatlarındaki 
düşüş ve Korona- yanı sıra NEOM 
projesi içinde Huveytat aşiretleri böl-
gelerinin yaşadığı karışıklıkların eş 
zamanlı yaşandığı şu günlerde, gü-
venlik ve siyasi en yüksek platformda 
yürütülen ılımlılık merkezi “Filistin 
davam değil” etiketi ile çıktı karşımı-
za. Suudi Arabistan’ın İsrail’le nor-
malleşmesindeki tuhaflık geçmişteki 
tüm normalleşme girişimlerinin aksi-
ne Filistinlilere yönelik düşmanlık ve 
iftiralarda bulunmuş olması. 

Önceki Arap normalleşmesi İsra-
illileri barışın yararlı olduğuna ikna 
ederek Filistinlinin hakkını geri alma-
sı söylemi gölgesinde gerçekleşiyor-
du. Ilımlılık merkezinin yani MBS’nin 
normalleşmesi bunun tam aksi yö-
nünde gelişiyor. Genelde Arap halkla-
rını ve özellikle Suudluları Siyonist’in 
“hakkına” ikna etmeye çalışmakta ve 
Netanyahu’nun kendisinin bile açık-
lamaya cüret edemediği aşırı ırkçı 
söylemleri benimsemekte. 

Wall Street Journal gazetesi Suu-
di veliahdın en yakın müsteşarı Suud 
el-Kahtani’nin casus programları satın 
almak ve İsrail’le normalleşmeyi gün-
dem etmek için MOSSAD’la iş birli-
ği yapılmasındaki rolünü su yüzüne 
çıkardı. Kahtani’nin menfur Cemal 
Kaşıkçı cinayetindeki rolünün ortaya 
çıkması sonrası normalleşme hareketi 
uygun şartlarda geri gündeme gelmek 
için bir süre geri adım atmıştı. Petrol 

fiyatlarının çöküşü sonrası Suud büt-
çesi ağır bir darbe aldı. Bütçe petrolün 
varil fiyatı 76 dolar baz alınarak ya-
pılmıştı Forbes dergisine göre. Aske-
ri, ekonomik ve siyasi çöküş sonrası 
Yemen’den çekilmeye çalışıyor. Husi-
ler bir alan bırakmadılar, Aramco’nun 
halka açılması projeleri, Sofbank’taki 
yatırım fonları hisse senetleri ağır dar-
beler aldı. Neom’daki büyük yanıl-
sama dağıldı ve bu proje bu yıl akıllı 
şehirlerin ortaya çıkacağı vaatlerini 
yerine getiremedi. Aksine şehirler ku-
rulmadan önce Huveytat aşiretleriyle 
çatışmalar tırmandı. Sadece kralın ve 
veliaht prensin sarayı inşa edildi. 

Uluslararası ilişkilerde Veliaht Bin 
Selman petrol üretimini arttırma ma-
cerası sonrası benzeri görülmemiş bir 
meydan okumayla karşı karşıya. En 
yakın iki müttefiki Trump ve Putin’le 
sorunlar yaşıyor. Korona pandemi-
si Hac mevsiminde geldi. Geriye ne 
kaldı? Veliahdın danışmanlarına göre 
Netanyahu, ABD ve dünyadaki Yahu-
di lobisi ile iş birliği dışında bir seçe-
nek kalmadı. Bu hat kesilmedi, “Filis-
tin davam değil” etiketiyle başlamadı 
ve MBC kanalında Kuveyt’teki Yahudi 
tarihini eşen Ümmü Harun dizisiyle 
son bulmayacak. 

Dizi yayınlanmadan önce MBC 
kanalı Siyonistlerin “Yahudiler Arap 
ve İslâm toplumunun bir parçasıdır 
ve Batı zulmü Siyonist düşünceyi 
çıkardı” yollu iddiasını çürütmek is-
temiyor.  MBC şu an dünün Yahudi-
leriyle değil, bugünün Siyonistleriyle 
işbirliği kurmak istiyor. 

Sonuçta ılımlılık merkezi ve MBS 
Arapların Siyonistlere yönelik tutu-
munu değiştiremezler. Netanyahu da 
pek bel bağlamıyor zaten MBS’ye an-
cak petrol üretimini arttıran ve başta 
Suudi Arabistan olmak üzere bundan 
zarar gören dünyayı ekonomik felake-
te sürükleyen, robotları Neom’a götü-
ren, Yemen’i bir haftada özgürlüğüne 
kavuşturan dâhiliği görüldü! Filistin 
bu dâhiliğin davası veya sorunu oldu-
ğu vakit endişelenebiliriz. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, Ür-
dünlü yazar, 23 Nisan 2020)

Veliaht Selman’ın İsrail’le Normalleşme Çabası
Yasir Ebu HİLALE 

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)
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D ünyanın dört bir yanında 
koronavirüsün yayılması, 

ekonomik, sosyal, siyasi ve fikri 
sonuçları hâlâ dünyanın birinci 
gündemi. Ülkelerin ve insanların 
virüsün sağlık, insani, ekonomik, 
psikolojik ve pratik doğrudan 
sonuçlarıyla mücadele ile iştigal 
etmesine rağmen aydınlar, araş-
tırmacılar, analistler ve araştırma 
merkezleri arasında en revâçta 
olan soru şu: Korona sonrası nasıl 
bir dünya olacak? Uluslararası sis-
tem aynı mı kalacak yoksa bizler 
çok kutuplu yeni dünya sistemine 
doğru mu gidiyoruz? Virüs sebe-
biyle karşılaştığı zor ekonomik 
şartlar, petrol fiyatlarının düşüşü 
ve iç krizler gölgesinde ABD’nin 
bu sistemde nasıl bir rolü olacak? 

Arap ve Müslüman olarak ken-
dimize şu soruları sorabiliriz: Bu 
yeni dünyada bizim nasıl bir rolü-
müz olacak? Bu küresel krizden is-
tifade ettik mi? Bu salgının etkileri 
ve sonuçlarıyla mücadelede bizim 
yeni bir katkımız olacak mı? 

Bu ve başka sorular Arap ve 
Müslüman birçok aydın âlim, 
araştırmacı ve analist arasında sos-
yal paylaşım siteleri veya korona 
zamanında patlak veren internet 
üzerinden yahut dini kurumlardan 
yapılan diyalog ve toplantılardaki 
tartışma ve konuşmaların eksenini 

oluşturuyor. Bunun yanı sıra dün-
yayı saran, Arap ve Müslümanları 
da vuracak uluslararası komplo-
larla ilgili bir kısmı doğru, bir kıs-
mı yanlış devasa konuşmalar ve 
hikâyeler yayınlandı. Her vatanda-
şın korona kriziyle, hedefleri, bo-
yutları ve sonuçlarıyla ilgili kendi 
özel görüşü ve hikâyesi oldu.

Maalesef Arap ve Müslüman 
çevrelerde yayılmaya başlayan 
birçok iddia var. Bu iddialar bizle-
re bazen 1. Dünya Savaşı sonrası 
yaşananları hatırlatıyor. Şöyle ki 
bizlere Türkiye ve Almanya’ya kar-
şı Fransa ve Britanya ile iş birliği 
yapmamız hâlinde Osmanlı hilafe-
tine alternatif bir Arap krallığı vaat 
edilmişti. Keza bu konuşulan iddi-
alar II. Dünya Savaşı’nda yaşanan-
ları da hatırlatıyor. Şöyle ki bazı-
ları Hitlerin Yahudilerden intikam 
almasına bel bağladı. Sonrasında 
Soğuk Savaş dönemlerine geldi. 
Birçok eğilim arasında bölündük. 
Bizden herkes bir eksene veya itti-
faka bel bağladılar. Bugün elliden 
fazla Arap ve İslâm ülkelerine bö-
lünerek bittik. Filistin elimizden 
gitti. Savaşlar bizi parçaladı ve ül-
kelerimizde yayılıyor. Petrolümüz 
çalınıyor. Paralarımız Batılı banka-
larda. Bizler farklı eksenler argında 
kayboluyoruz. İktidar, yönetim, 
bilimsel ve teknolojik gelişmede 

başarılı tecrübeleri kaybettik. Di-
renişle ilgili sınırlı tecrübeler, Tür-
kiye, Malezya, İran ve Tunus’ta 
olduğu gibi başarılı devlet kurma 
girişimleri hariç. Ancak bunla-
ra rağmen bizler bugün küresel 
denklemde en zayıf tarafız. 

Peki, virüsün yayılması ve so-
nuçları ayağa kalkmamız, dünya-
daki konumumuz ve rolümüzü 
geri almamız için bize yeni bir fır-
sat verir mi? 

Bu bilinmez virüsün yayılması 
sebebiyle dünyadaki insani tablo-
nun kasveti, kayıpların boyutu ve 
olumsuz sonuçlarına rağmen or-
tada olumlu bir yön var. Bu yön 
kapitalizm ve neoliberalizmin uy-
gulamaları etrafında tüm dünya-
daki tartışmaların boyutunda ve 
bugünkü dünya sisteminin fikri, 
felsefi, iktisadi ve ahlaki düzlemde 
yaşadığı trajedide kendini gösteri-
yor. Tüm bunlar bizleri Araplar ve 
Müslümanlar olarak gelecek dö-
nemde nasıl bir rol üstleneceğimiz 
hususunda yeniden düşündürme-
li. Acaba dünyada yaşananların bir 
yankısı olarak mı kalacağız? Yoksa 
çeşitli uluslararası ve bölgesel ek-
senler arasında parçalanmış ve bö-
lünmüş olarak mı kalacağız? 

Bugün dünyada yaşananlar 
kendi geleceğimizi, konumumuzu 
ve rolümüzü yeniden düşünmemiz 
için bize yeni bir fırsattır. Zira ara-
mızdaki savaşlar ve çekişmeler biz-
leri bitirdi ve tüm alanlarda başarı-
sız devletlere dönüştürdü. Himaye 
ve yardım talebi için Batıya veya 
Doğuya başvurmamız bizleri bu 
ülkelerin mandası haline getirdi. 

Bu yüzden yarından önce bu-
gün bizden istenen kendimize, 
kültürümüze, birleştirici, aydın-
lıkçı ve dini değerlerimize dön-
mek, çekişmeleri ve savaşları 
durdurmak, aramızda iş birliği ve 
bütünleşmeyi sağlamaktır. Mo-
dern anlamıyla hilafete dönüş 
bugün zor veya imkânsız olabilir 

Korona Sonrası Araplar, Müslümanlar ve Dünya
Kasım KASİR 
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ancak Araplar, İranlılar 
ve Türkler olarak bölgesel 
iş birliği ve bütünleşme-
ye dönebiliriz. Başkala-
rının kendi çıkarları için 
hareket ettirdiği satranç 
taşlarından ibaret olmak 
yerine gerçekçi yönetici-
lere ve liderlere dönüşe-
biliriz, aramızda iş birliği 
yapabilir, karar alma yet-
kisini kendimize verebilir 
ve başkalarından himaye 
istemeyebiliriz. Ülkeleri-
mizi hapishanelere, tutuk-
lama kamplarına, işkence 
merkezlerine ve birbiriyle 
savaşa grupların kuluçka-
sına dönüştürmek yerine 
evlatlarına kucak açan adil 
bir devlet inşa etmek için 
çalışmalıyız. 

Yukarıda sunduğum 
tablo gerçekleşmesi zor 
büyük bir hayal olabilir 
ancak en azından ken-
dimize dönmemiz için 
bu küresel fırsattan nasıl 
istifade edeceğimizi bir-
likte düşünmeliyiz. Bizler 
tarihi ve yeni küresel bir 
dönemle karşı karşıyayız. 
Bu vebanın yayılmasının 
büyük küresel yansımala-
rı olacaktır. Ne olacağını 
beklemek yerine bir katkı-
mız olsun, Arap ve İslâm 
dünyamızın yeniden do-
ğumuna veya düşünce, 
girişim ve projelerle daha 
iyi bir dünyaya katkıda 
bulunmak için işbirliği 
yapmalıyız. Kendi enani-
yetimizden, anlaşmazlık-
larımızdan, partizanlıkla-
rımızdan, tarihi, mezhepçi 
ve siyasi çekişmelerimiz-
den çıkmalıyız. 

(arabi21.com, Lüb-
nanlı yazar, 22 Nisan 
2020)

D ünyanın dört bir yanındaki 
kalem ehli ve bilimsel araştır-

ma merkezleri, insanları evlerinde 
oturtan, aileleri ayıran, kilise ve ca-
mileri cemaatlerinin yüzüne kapatan 
korona terörü hakkında yazma alanı 
bırakmadı bana. Ayrıca korona okul-
ları, üniversiteleri, enstitüleri, lokanta 
ve kıraathaneleri de kapattı. 

Bu konuda yeni bir şey ilave et-
meyeceğim ancak şunu diyorum ki; 
Korona terörü diktatör despot zalim 
Arap yöneticiye en büyük hizmeti 
sundu. Çünkü korona tüm muhalif 
sesleri ve reform taleplerini sustur-
du ve insanlar daha büyük terör olan 
koronanın yayılmasından kendilerini 
korumak için çekildi. Ayrıca silahlı, 
mezhepçi ve ayrılıkçı güçlerin ve mi-
lislerin Irak, Lübnan ve Arap vatanın-
daki başka yerlerde yenilmiş halkla-
rın saflarını bölmesine yardımcı oldu 
korona. 

Korana, Irak’ta kota rejiminin 
devrilmesini, mezhepçi milislerin 
silahının alınmasını, Irak’a uygar-
lık yüzünü geri getirecek gerçek de-
mokratik rejimin kurulmasını- keza 
Lübnan’da da- isteyen halkın devri-
mini söndürdü. 

Bazı Arap ülkelerinde yukarıda 
tanımlanan rejimler, muhaliflerini 
avlamak ve vatandaşların gözünden 
uzakta şaibeli projeleri hayata geçir-
mek için ellerini uzattı.  Rejimlerin 
istihbarat organları hayatın dört bir 
yanına yayılmak için rahatladı ancak 
kanımca bu durum despot ve ceberut 
rejimlerin yıkılması için fırtına öncesi 
sessizlik. Bu muştulu günü bekleyin. 

Gerçekten de Arap vatanımız-
da şerefli kalem sahibi ne yazacağı 
hususunda şaşıp kalır. Zira yaramız 
derindir, acılarımız tarif edilmez ve 
sorunlarımız çok. Kardeş Yemen’deki 
kırıcı savaşın bitmesi istenmiyor, Irak, 
Lübnan ve Sudan’daki istikrarsızlık, 
Libya’da askerleri dört bir yandan 

gelen lejyonerler olan amansız sa-

vaş. Bu savaş Arap Körfez paralarıy-

la, Siyonist, Batılı ve Rus silahlarıyla 

finanse ediliyor. Dahası terörist koro-

na ordusu bu ülkelerde vatandaşları 

kırıp geçiyor ve hiçbir destekçileri 

de yok.  Abu Dabi’nin kendi coğrafik 

bölgesindeki siyasi amaçlarını anla-

rım ancak hiçbir ortak sınırı ve aşiret 

intikamı olmayan Libya’daki savaşa 

niçin katıldığını ve finanse ettiğini 

anlayamıyorum. 

Ey yöneticilerimiz zulümleriniz 

ve despotluğunuzla Arap halkını va-

tanlarından ettiniz. Araplar dünyanın 

mültecileri arasında yüksek bir oran 

teşkil ediyor. Biz geçmişte Filistinli 

mültecilerin yükünü taşıyorduk. Su-

riyeli, Iraklı, Yemenli, Libyalı, Suud-

lu, Somalili ve Sudanlı mültecilerimiz 

oldu artık. Bize bunları kim yaptı. Ta-

bii ki despot zalim rejimlerimiz. 

Bir yazara göre Suudlular 

Yemen’de savaşıyorlar ve Riyad’ın 

planları Yemen’i kendilerine muhtaç, 

zayıf hale getirdi. Suudlular bazen sü-

per ülkelerin büyükelçilerinden Suud 

yönetimine Yemenlilere nasıl davra-

nacakları hususunda öneriler sun-

maları için başvuruyorlar. Sonuncusu 

İngiltere’nin Yemen büyükelçisiyle 1 

Kasım 2019’da Şarkulavsat gazetesi-

ne verdiği röportaj oldu. Büyükelçi 

röportajda Husilerin İran’da ayrı tu-

tulabileceğini ifade etti. Suudlular da 

bu düşünceyi satın almış olabilirler. 

Son söz olarak şayet Suudlular 

Yemen savaşında bu ülkeyi hezimete 

uğratmak ve zayıflatmak için harca-

dıkları parayı güçlendirmek ve yeni-

den inşa etmek için harcasaydı Yemen 

kendisine vefalı ve güçlü bir destek 

olurdu ancak akıl yok ki! 

(Katar Şark gazetesi, 22 Nisan 

2020) 

Korona Despot Arap Rejimlerine Hizmet Ediyor
Muhammed Salih MUSFİR 
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K oronavirüs, ülkelerini işgal 
etmesi sebebiyle Batılı hü-

kümetler ve halkları için sürpriz 

olsa da can kayıplarına, ekonomik 

kayba, sosyal yakınlaşmanın kalk-

ması yanı sıra yarın ne olacağının 

bilinmemesi, alışılmış günlük ha-

yattan mahrum olunmasından 

dolayı endişe, korku ve istikrarsız-

lığa yol açsa da virüsün bizim ül-

kelerimizi işgal etmesi sürpriz ol-

madı, aksine halklarımızın savaş, 

yabancı işgali ve yerli despotluğa 

dair yaşadığı sorunlara ilave bir ek 

oldu. Vatandaşın hayatı üzerinde 

hegemonya kurulması zaten Arap 

ülkelerinin çoğunluğunda vatan-

daşın varlığının ayrılmaz bir par-

çasıdır. Virüs trajedinin boyutunu 

arttırdı ve insan hayatını amansız 

bir mücadeleye sürükledi sadece. 

İşgal altındaki Filistin’de virüs 

faşist işgal yönetimiyle Filistinlile-

ri -yerleşim birimleri, Yahudileş-

tirme, ithal ve abluka girişimleri 

sonrası- direniş gücü ve hayatta 

kalma gücünden mahrum bırak-

ma noktasında işbirliği yapıyor. 

Virüsün, sayıları Vicdan Örgütü-

ne göre 2020 Mart sonu itibariyle 

yaklaşık 5 bin esir ve tutukluya 

- bu rakamın 432’si idari tutuklu 

ve kadın, 7’si milletvekili, 183’ü 

16 yaş altında çocuk- varan esir-

ler üzerindeki etkileri katlanarak 

artıyor. İşgal yönetimi Filistinlileri 

tutuklamayı sürdürüyor, tutukla-

ma ve soruşturma merkezlerine, 

cezaevlerine tıkıyor. Salgının ba-

şından bu yana yaklaşık 357 kişi 

tutuklandı. Hâl böyleyken birçok 

ülke virüs  nedeniyle mahkûmları 

serbest bırakıyor. 

Esirlerin sıkıntılarının yansı-

ması, yaşam ve kötü sağlık şartları 

- özellikle hastaların- yeterli de-

ğilmiş gibi işgal yönetimi virüsün 

yayılmasından sonra virüsle mü-

cadele adı altında esir ve tutuklu-

lara zarar veren adımlar attı. Esir 

ailelerinin ve avukatlarının ziya-

retlerinin iptalini içeren olağanüs-

tü hali uyguladığını ilan etti.

İşgal zindanlarında 19 yılını 

bitiren esir Mervan Bargutini’nin 

eşi avukat Fedva Barguti bu ek 

ilavelerle ilgili yazdı. Özgürlüğüne 

kavuşmuş esir Eman Nafi -40 yıl 

cezaevinde kalan esir Nail Barguti-

nin eşi- virüs sebebiyle haftalardır 

tecrit ve karantinanın tadına var-

dığını düşündüğü dünyaya yaptı-

ğı çağrısında şöyle yazdı: “Şimdi 

tüm dünya Filistinli esirin nasıl 

yaşadığını tahayyül edebilir ancak 

Nail Barguti’nin zindanda 40 yıla 

nasıl katlandığını tahayyül etmesi 
imkânsız.”

İki esir Mervan ve Nail Barguti 
tüm esirlerle birlikte tarihin işgal, 
yerleşim sömürgeciliği, ırkçılık ve 
ayrımcılık gibi hegemonya kurma 
şekillerini sonlandırmak için yüce 
bedeller ödemelerine rağmen bize 
bir halkın kalıcı mücadelesinin ör-
neğini sunuyorlar. 

Esirlerin sesi, Arap ülkelerini 
ve tüm dünyayı ilgilendiren so-
runları bir araya getiren bir ses 
olarak kalmalı. Bu ses Arap ülke-
lerinde Irak’tan Suriye, Yemen ve 
Libya’ya kadar yaşanan musibetle-
rin Filistinlilerin sorunlarına ilgiyi 
hafiflettiği şeklinde Filistin’le ilgili 
sessizliği haklı görenlere bir yanıt 
taşımaktadır. 

Bunlara cevap olarak diyorum 
ki esir Nail Barguti ile 2015 yılın-
da görüştüğüm zaman yaklaşık 40 
yıl cezaevindeki özel durumun-
dan veya ailesinin maruz kaldığı 
cezalandırma, tutuklamalar ve 
evlerinin yıkılmasından ve hat-
ta Filistin’den dahi bahsetmedi. 
Uzun zamandır kayıp olan çocuk-
luk arkadaşını soran kimse gibi ilk 
sorduğu Irak’tı. “Irak nasıl?” 

Mervan ve Nail işgalin dış dün-
yayla irtibatlarına sınırlama geti-
rilmiş iki mahkûm olsa da Fedva 
ve Eman diğer esir yakınları gibi 
esirlerin sesini dış dünyaya duyur-
maktan vazgeçmedi. Fedva “Filis-
tin halkıyla, hakları ve mücadele-
siyle uluslararası dayanışma farklı 
şekildeki sömürgeye karşı büyük 
savaş bağlamında kaçınılmazdır.” 
derken Eman “Tüm esirlere öz-
gürlük” kampanyası kapsamında 
veba virüsüne yönelik endişe-
ler gölgesinde faaliyet göstererek 
şöyle diyor: “Küçük veya büyük 
esir olmaz. İşgalin tüm esirleri 
serbest bırakması gerekir. Çün-
kü işgal altındaki topraklarımız-
da ve 48 topraklarında bulunan 
cezaevlerinde yüksek derecede 

Dünya Artık Filistinli Esirin Sıkıntısını Anlar mı?
Hayfa ZENKANA 
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vaka sebebiyle hayatları 

tehlike altındadır. Hükü-

metlerimizden bu yönde 

baskı yapmalarını ve on-

ları serbest bırakması için 

işgal hükümetine baskı 

yapmaları amacıyla dün-

ya ile irtibata geçmelerini 

istiyoruz. Sağlıklı bir ye-

mek yemeyen, güneş ve 

temiz hava görmeyen bir 

esir bu hastalıkla nasıl 

mücadele edebilir? Tüm 

Filistinli esirler tehlike al-

tındır. Onları öldürmeden 

kurtarın.”

Bugün esir, gardiyan/

cellat ve virüs tehlikesiy-

le mücadele ediyor. Yıl-

lardır evlatlarının özgür 

kalmasını bekleyen tüm 

esir aileler sıkıntılar ve 

ağır tecrübeler yaşıyor. 

Fedva Barguti’nin altını 

çizdiği üzere Filistin halkı 

direnişçilerine, ailelerine 

ve şehitlerine vefalıdır. 

Sıkıntılar ve verilen kur-

banlar ne boyutta olur-

san olsun tüm haklarına, 

özgür ve saygın yaşama 

ulaşana kadar mücade-

lesi devam edecektir. Bu 

amacın gerçekleşme ih-

timali, tüm dünya faşist 

işgal rejiminin küstahlı-

ğına ortak olsa da daha 

büyük olacaktır. Sadece 

Filistinlileri değil, dünya 

barışını da korumak için. 

Tıpkı Mervan Barguti’nin 

mahkemesi sırasında de-

diği gibi: “İşgalin ömrü-

nün son günü, barışın ilk 

günüdür” 

(Kudsü’l-Arabi gazete-

si, Iraklı gazeteci, 21 Ni-

san 2020)

H after kendi hayal kırıklığı yı-
ğınlarının üzerine oturarak, 

projesinin, uluslararası meşruiyete 
sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti 
(UMH) güçleri eliyle parçalara ayrı-
lışını izliyor. 

Havadan füzeler ve karadan as-
kerlerle UMH güçleri Tarhune’ye, 
Hafter’in büyük operasyonlar odası-
na ve Trablus’a yönelik saldırılarının 
kalesine doğru ilerliyor. 

Barış Fırtınası UMH güçlerinin 
operasyonunun adı. Operasyon iki 
hafta önce başladı ve Hafter için en 
kötü kâbusa dönüştü. Batı sahil şeri-
dinde 6 kente uzanması sonrası ope-
rasyon şimdi Hafter güçlerinin batı-
daki başkenti Tarhune’ye doğru yol 
alıyor.  Hava saldırıları akınıyla UMH 
“savaş prensi” ve yandaşlarını gafil 
avladı ve yüzlerine son uyarıyı vur-
du: Silahlarınızı atın. Bu sizin en iyisi.

Silah cephanelerinin arkasına 
oturan bu silahlı kişilere UMH sa-
vaştan önce barış diliyle seslendi. 
UMH’nin başlattığı barış operasyo-
nunda Tarhune kenti üzerinde füze-
lerden önce Arap ve Rusça broşürler 
dağıtıldı. Uçaklar Hafter yanlısı Libya 
hava silahını bu broşürlerle vurarak, 
yok olmadan ve bombalar bilmedik-
leri yönlerden gelmeden önce gönül-
lü olarak teslim olmalarını istedi. 

Savaşın bırakılması ve masum ka-
nın dökülmemesi UMH’nin son çağ-
rısı ve sivillerin korunması yönünde-
ki en akıllı çağrı. Savaş askeri olarak 
bitti, Hafter ve yanlılarının yenilgisi 
kesinleşti. Özellikle de UMH’nin iler-
lemesinin sürmesi ve Trablus’un en 
büyük kalelerinden birini kuşatma-
ları sonrası gerçekler bunu söylüyor. 

“Sivil yerleşim alanları arasın-
da silahlı kişilerin bulunmasına izin 
vermeyin. Her silahlı kişi kuvvetleri-
mizin karadan ve havadan hedefidir. 
Silahını atan güvendedir. Savaş as-
keri olarak bitmiştir. Daha fazla kan 

dökülmesini istemiyoruz.” UMH’nin 
çağrıları Hafter’e destek veren Tar-
hune halkına da ulaştı. Hafter onları 
Libya’nın yönetimine ve Trablus’un 
“teröristlerden” temizlenmesine en 
uygun ismin kendisi olduğu iddia-
sıyla kandırmıştı. 

Tanklar, askeri araçlar ve havan 
topları Tarhune kenti yollarında 
terk edilmiş durumda. Dahası he-
defi Trablus’u kuşatmak olan silahlı 
100’den fazla kişi esir alındı, yani 
kendileri kuşatıldı. Hafter’in yenil-
gilerinin istatistiği tutulamıyor artık. 
İkmal yolları kesildi ve UMH güçleri 
tarafından abluka altında. 

Hedef Tarhune ve UMH bunda 
ısrar ediyor. Askeri plan askeri ope-
rasyonlar odası tarafından çizildi. 
Barış operasyonu Hafter ve yanlıla-
rına barış getirmedi. Gök cehennem 
ve yer azap. Batıda tüm saha nere-
deyse tamamen UMH uçaklarının 
hâkimiyetinde. Sadece yer savaşın 
seyrindeki değişimi anlatıyor. 

Onlarca darbe adı geçen kentte 
Hafter güçlerini hedef aldı. Stratejik 
Tuveyşe ve Hedba bölgelerinde kıs-
men kontrolün sağlanması sonrası 
bu darbeler Barış operasyonu güçle-
rinin ilerleyişine destek için hazırlık 
aşamasından ibaret. 

UMH daha fazla kan dökülmesini 
istemiyor. Defalarca bunu açıkladı. 
Hafter güçleri ise hâlâ inat ediyor. Bir 
kısmı BAE’nin panzerlerine sığınıyor. 
Bir kısmı da Hafter’in yenilmesini 
bekliyor. 
(Katar gazetesi el-Arab, 24 Nisan 

2020) 

Libya’da Hafter Projesinin Çöküşü
Macide EL-ARAMİ 
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  HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAKSA YENİ NE OLACAK?

S oru, ilk ba-
kışta eskiden 

kehanet/falcılık, 
yeni dönemler-
de fütüroloji adı 
verilen bir alanın 
içine giriyor gö-
züküyor. Gaybı 
Allah bilir ancak 
belli öncüllerden 
hareketle, belli 
şartlar gereğin-
ce geleceğe ilişkin bir şey söyleniyorsa bu, gaybı 
bilme iddiası taşıyan bir falcılık değil, bir tahmin, 
bir kestirim olur. Bilimin, gözettiği şartlardan ha-
reketle geleceğe ilişkin söylediklerine de “öngörü” 
adı verilir. O şartlar doğru sayıldığı nispette de 
eğer şartlar ve öngörü arasında sağlıklı bir ilişki 
kurulmuşsa, sonuç çıksın çıkmasın o öngörüler 
hesaba katılabilir.

Şimdi herkes, pek çok şeyin allak bullak ol-
duğu kişisel, ulusal, küresel pek çok değişimin 
yaşandığı bir dünyada korona salgınından son-
ra nelerin olabileceğini tartışmaktadır. Şüphesiz 
burada atlanamayacak bir gerçek vardır ki bu da 
her önemli değişikliğin sonunda yeniden bir ya-
pılanmanın gerçekleştiği, bir dönüşümün yaşan-
dığıdır. Esasen küçük değişikliklerden büyük dö-
nüşümlere kadar her türlü farklılık, önce yapısal 

unsurları çözen 
bir devinime ih-
tiyaç gösterir. 
Mevcut yapısal 
ögelerin yeniden 
yerlerini alması 
olarak tanımla-
yabileceğimiz ya-
pılanma bunun 
üzerine oturur. 
Burada değişme 
kaçınılmaz oldu-

ğu kadar yeni bir yapılanma da bir zorunluluktur. 
Yeniden yapılanamamak o varlığın sonu demek-
tir. Onun için de burada tartışma konusu, yeni-
den bir yapılanmanın ortaya çıkacağı, hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmayacağı değil, eski yapıya karşılık 
nasıl yeni bir yapının ortaya çıka(rarıla)bileceği-
dir. Esasen düşünen, düşünmeyen pek çok insan 
“hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyor. Ama bu 
yeni yapının içinde neyin nasıl bir yer alacağı üze-
rine tatmin edici bir cevap ortaya çıkmamaktadır. 
Ancak herkes kendi ilgi alanı açısından bir şeyler 
söylemektedir.

Geçen sayıda yayınlanan yazımda konuyu bi-
raz da makro boyutta ele almış, salgının oluşum 
ihtimali üzerinde durmuş, görünen fili durum-
lardan hareketle sonuçla ilgili bazı öngörülerde 
bulunmuştum. Özetle de “Söz konusu yapılanma 

Şüphesiz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bu, yeninin mutlaka iyi 
olacağı anlamına gelmez. Çünkü yeninin, bir öncekine göre yeni, bir de 
öncekine göre iyi olmak üzere iki anlamı vardır. Öncekine göre bir yeninin 
olacağında şüphe yok. Ama bu yeni iyi olabileceği gibi kötü de olabilir. Yani 
mutlak iyi olmayabilir. Çünkü iyi anlamına yeninin kendine has şartları 
vardır. Farklı yeni bir dünya iradi ve ahlaki bir çerçevede gerçekleşebilir.

Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacaksa 
Yeni Ne Olacak?

Mustafa AYDIN
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için bu felaketi birilerinin bilinçli olarak hazır-
lamış olması da gerekmez, bir laboratuvar artığı 
veya kimsenin de hesabında olmayan, moder-
nitenin tabiatı yanlış kullanımından doğmuş bir 
sonuç olabilir. Bu tür süreçlerde başından plan-
lamakla, gerçekleşmiş bir olayın değerlendiril-
mesinin sonuç bakımından bir farkı yoktur. Her 
hâlükârda sonuç, kullanabileceklerin aktivitesine 
bağlıdır.”

“Bu süreçte ulus devletlerin burunları sürtül-
mekte, ulus devletlerin göre-
celi hâle gelip ulus sınırları ön 
plana çıkmaktadır, yukarıda 
AB gibi yapay birliktelikler 
çökme noktasına gelip, bir-
birlerine ılımlı bakan göreceli 
bir komünal toplumun ortaya 
çıkma ihtimali belirmiştir. Mo-
dernitenin ürettiği veya gerçek 
anlamının dışında kullandığı 
kavramlar dökülüp inmiştir. 
Sosyal olgu ve olayları değer-
lendirmede kullanılan kav-
ramlar anlamlarını yitirince 
de sosyoloji ciddi bir sıkıntıya 
girmiştir. İstatistiklerle orta-
ya koydukları veriler yerlerini 
bulamamaktadırlar. Dünyanın 
geniş bir kesiminin kan ve 
gözyaşına boğulduğu, hiçbir 
değer adına harekete geçilme-
diği bir dünyada bu değerler 
yaşamıyor demektir. Bundan 
sonra beşeri gelişmeleri bu kavramlarla değerlen-
dirme şansımız yoktur. Birileri bütün dünya top-
luluklarını gözetim ve denetim altına alabilmek 
için çeşitli yollara başvuracaktır. İnsanlara çip tak-
ma bunların başında gelmektedir…” değerlendir-
mesinde bulunmuştum.

Bu genel öngörüler maalesef netleşmeye baş-
ladı. IMF yoluyla öncelikle geri bırakılmış Afrika 
ülkelerini borçlandırıp çiplemek istemektedirler 
ki şu anda 40 ülkede operasyonlar başlatılmış 
bulunmaktadır. Değişimler ve yeniden yapılan-
malar üzerine farklı kesimlerden herkes değişik 
yorumlar getirmektedirler. Mesela, ekonomistlere 
göre, ciddi mali sıkıntılar gelmektedir. Sadece pek 
çok fert işsiz kalıp fakirleşmekle, küçük işletme-
ler daralmakla kalmayacak, büyük sermaye sa-
hipleri de mali varlıklarına oranla büyük kayıplar 

yaşayacaklardır. Psikologlara göre, insanlar İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi psikolojik 
rahatsızlıklar baş gösterebilecektir. Ortaya çıkan 
korku ve güvensizlik ruh sağlığını olumsuz etkile-
yecektir. Şüphesiz bu ve benzeri görüşler vakıayı 
bir tarafından yakalamaktadırlar.

“Koronavirüs Sosyolojisi”
Sosyologlar, gayet yerinde bir bakışla sosyal 

ağlarda meydana gelen gevşeme ve daralmalarla 
fert ve toplumların, olumlu 
olumsuz pek çok sorunlarla 
karşı karşıya kalabileceklerini 
düşünmektedirler. Bu konuda 
yoğun bir çalışma içine girmiş 
bulunmaktadırlar. Daha şim-
diden “Koronavirüs Sosyolo-
jisi” adını verdikleri bir tür 
sosyoloji dalı bile oluşturmuş-
lardır. Pek çok kişisel araştır-
mayı bir kenara bıraksak bile 
bu konuda grupça yapılmış, 
görmezden gelinmeyecek ça-
lışmalar vardır. Bunlardan 
özellikle iki tanesi dikkat çe-
kicidir: ANDCENTER’in ha-
zırladığı “Salgın Dönemi Sos-
yolojisi-Fırsatlar ve Tehditler” 
ve İLEM merkezli bir çalışma 
olan “Kovid-19 Salgınının 
Sosyolojik Analizi” bu söz ko-
nusu sosyolojiye verilebilecek 
örneklerdir.

Bu konuda teknik olarak önemli bir nokta-
ya dikkat çekmek istiyorum. Bu tür çalışmaların 
önemli bir kısmı saha verilerinin istatistiklerine 
dayanan genellemelerdir. Bunlarla çoğu kere do-
yurucu olduğu kadar kazanılan veya kaybedilen 
değerler konusunda açık bir fikir edinmek müm-
kün görünmemektedir. Yukarıda söz konusu et-
tiğimiz kavram boşluğu buna fırsat vermemekte, 
söylenenler formel kalmaktadır. Mesela burada 
insan hakları ve eşitlik kavramından yararlan-
mak mümkün değildir. Mesela koronanın, eşit-
liği olmayan ve daha aşağı konumda olan ülke-
leri daha fazla vurduğu söylenemez. Gelişmemiş 
Afrika ülkeleri için fakirliğin bir avantaj olduğu 
bile söylenebilir. Yani “gelişmişlik” olarak nite-
lendirilen konumun avantajından söz edilemez, 
ama adalet, dayanışma ve türevleri gibi şu andaki 

İnsanlığın sorunları 
bir bütünlük içinde 

görülmediği için uyum, 
özümseme, dayanışma 

gibi diğer insani davranış 
örüntüleri ilkellik olarak 
algılandı. İlgi çekicidir ki 
bu salgın bize insanlığın 

hiç de gündeminde 
olmayan iki farklı kültür 

kodunu hatırlattı: Sadece 
güçlü olanın yaşama 
hakkının olduğu, bir 
dayanışma ile zayıf 

düşenin de korunması 
gerektiği.
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değerlendirmelerimizde kullanamadığımız ve bel-
ki nasıl kullanacağımızı bilemediğimiz değerleri 
işin içine sokmamız gerekmektedir.

Bu durum, çok önem atfettiğimiz sosyoloji 
ile ilişkimizin önemli bir sorununa işaret etmek-
tedir. Daha açık söylemek gerekirse sosyologlar 
genel olarak Hüsamettin Arslan’ın ifadesiyle hiç 
de farkında olmadan ve bir anormallik görmeden 
bir “epistemik cemaat” olarak var olmaya çalışıl-
maktadır. Dolayısıyla asıl önceledikleri, bir şeyin, 
cemaatin kural ve ritüellerine uyup uymadığı so-
runudur. Mesela sosyal politikanın tıbba dayana-
rak kendince ürettiği “sosyal mesafe”yi tartışmak-
tadırlar. Sosyolojinin alanı içinde kalsa da sosyal 
politikanın kendince bir kavram üretme hakkını 
kabul etmede zorlanıyorlar. Dinin duasının bilim-

ce ‘önemsiz’ görülmesi de böylesi bir şeydir. Dua, 
bilimin, üzerine laf edeceği bir alan değil denmi-
yor. Tedavinin yollarını bulmak için uğraşan araç-
sal yapının da bilimin, virüsü üreten disiplinin de 
aynı bilim olduğu düşünülmüyor. Araçsallığı göz 
ardı edilip amaçsal bir kutsamaya götürülüyor.

Şüphesiz sosyoloji bize alanla ilgili önemli ve-
riler sunmaktadır. Bunları çıkış noktası yapma-
yan bir analiz elbette askıda kalır. Ne var ki bu 
veriler, mutlak sonuçlar değildir, pek çok ihtimali 
taşır, hatta bazen bu doğru bile olmayabilir. Daha 
önemlisi de insan ile ilgili bir araştırmada özel-
likle bazı konularda zoolojik tarafını aşıp onun 
özsel alanına inmek gerekir. Sorunları, yemek-
içmek, eğlenmek, ailesel ilişkilerde bulunmak-
tan ibaret değildir. Yüksek değerlerle bağlantısını 

kurabilmek gerekir. Bilindiği üzere burası kısaca 
ahlak alanıdır. Olup bitenleri bununla da irtibat-
landırmak gerekir. Tıpkı bir rüyanın hayra yöne-
lik yorumlanması gibi.

Değişim ve Dönüşümler
Şüphesiz yukarıda da söz konusu ettiğimiz 

gibi salgının getirdiği karşılıklı olumluluklar ve 
olumsuzluklar vardır. Mesela genelde ilk sırada 
ele alınan yaşlılarla ilgili uygulamalar için gayet 
yerinde olarak “bu salgının ortaya çıkması ile top-
lumumuzda yaşlılarımıza karşı ilgi ve alakamız 
artarken, toplumsal hafızanın devamı ve aktarımı 
adına yaşlılarımızın öneminin hatırlanabileceği” 
gibi bir fırsatın yanında yaşlıların toplumsal ha-
yatta işlev dışı, tabir caizse birer tarihi fenomen 
olarak öylece korunması gerekli varlıklar olarak 
algılanmasına da sebep olabilir.

Başta bizzat insanın kendisi olmak üzere aile 
içi ilişkiler, ahlaki kalıplar, din duyarlılığında-
ki gelişmeler, toplumdan gittikçe izole olan fert, 
kamusal ve özel ayırımı gibi temelde çarpık bazı 
paradigmalara dayanan sosyal ağlar, gelişim adı-
na önemsediğimiz farklılaşmalar, ilk elde olumlu 
gözüken manevi gelişmeler, devlette şeffaflaşma, 
ulusal küresel ekonomik gelişmeler, kazanılan 
yeni alışkanlıklar, yeni eğitim uygulamaları, çalış-
ma hayatı, yeni tüketim kalıpları ve mesela harca-
ma alışkanlığı vb. hem olumlu hem de olumsuz 
bir sonuca doğru gidebilir.

Mesela dinde bazı önemli gelişmelere karşılık 
ferdi bir yönelimle, kurumsal dine karşı, med-
yumluk türü düşünceler, yogizm gibi davranışlar 
veya fertlerin kendine has ürettiği tabir caizse ak-
robatik inançlar yaygınlaşabilir. Sözgelimi nesnel 
bir olgu olan virüs ile dine mal edilen bir eylem 
ve hatta dua arasında kurulan birebir mutlak iliş-
ki geri tepmelere sebep olabilir ve ateizm, deizm 
gibi sapkınlıklara neden olabilir. Esasen bütün 
değişimlerin büyük bir kısmı baştan öngörülen-
lere göre sonuçlanmaz. Şapka devrimi yapanlar 
herhâlde hep şapka giyecek bir toplum düşün-
müşlerdi. Ama şimdi artık ortada eski fesi de, yeni 
şapkayı da giymeyen bir toplum vardır.

Genel olarak insanlar, bir yönü topluma dayan-
dığı için bu tür sorunları sosyologların çözdüğünü 
düşünmektedirler. Yukarıda da söz konusu etti-
ğimiz gibi mevcut durumun tespiti bakımından 
şüphesiz sosyologlara önemli görevler düşmekte-
dir. Hatta bazı önemli ön-görülerde bulunmakta 

Uluslararası düzen sınıfta kaldı. Koca 
koca kuruluşlar kartondan birer 

aslan olarak ortada kaldı. Bir illüzyon 
seyrediyormuşuz. Miadını doldurmuş 

olan bu kurumların yerine yenileri inşa 
edilmek zorundadır. Doğrudan sağlıkla 
ilgili olduğu kabul edilen ama küresel 

siyasetin dışında ciddi bir sağlık 
görevi bulunmayan DSÖ (Dünya Sağlık 
Örgütü)’nün iki ay sesi çıkmadı. IMF 

gibi kuruluşlar ise daha başka amaçlarla 
ortalıklarda görünmeye başladılar.
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ve bununla beklentilere kısmen de olsa cevap 
vermektedirler. Ancak unutulmamalıdır ki çözüm 
farklı bir şeydir, ayrı bir plan proje işidir. Bu gün 
nereden ve nasıl bakarsak bakalım artık bir “sos-
yal politika” alanı vardır. Söz konusu olan sosyal 
politikacı sosyoloğun kaldığı yerden başlar (hatta 
sağlıklı bir iş için öyle olmak zorundadır) ve mev-
cut fiili durum üzerine neler yapılması gerektiği 
üzerine kafa yorar. Uygulamaya dökülebilecek 
önerileri bu tespitlerin üzerine oturmuş olmalıdır.

İster sosyoloji ister politika bu tür yaklaşımla-
rın en önemli eksiği belli pozitivist paradigmalar 
üzerinde işlemek durumunda olmaları, bir başka 
deyişle hem analizde hem de çözüm önerilerinde 
mevzii kalmalarıdır. Gerçi bilimin doğası budur, 
bilim insanı bunu aşınca, haklı olarak bilim dışına 
çıkmış sayılır. Aslında benim anlatmak istediğim 
nokta da burasıdır. Lokal bilgilerin üzerinde bir 
düşünceye, bütüncü bir görüşe sahip olmamız 
gerektiğidir. İşte o zaman aynı sürecin olumlu ve 
olumsuzluklarını bir arada görme ve bir bütünlük 
içinde daha anlamlı bir şeyler söyleme imkânımız 
olur.

Dayanışma Kültürü
Ben bu kısa ve sınırlı yazımda böyle bir gö-

rüş ileri sürme iddiasında değilim, sırf yöntemsel 
değil, yaklaşım olarak olması gereken bir şeyden 
bahsediyor ve bu bağlamda birkaç önemli nok-
taya değinmek istiyorum. Bir kere belirtmeliyim 
ki bu salgın dönemi, kültürel gelişme adına gel-
diğimiz noktanın pek çok eksiğini ortaya koy-
muştur. Bunların başında da kültürel dayanışma 
gelmektedir. Kültürel dayanışma, kapitalistleşme 
süresinde bir tür enayilik olarak algılanır olmuştu. 
İş birliği ilkellikti. Rekabet, çatışma gibi davranış 
örüntüleri iki yüzyıldır hayatın yegâne dinamiği 
kabul edilmişti. İnsanlığın sorunları bir bütünlük 
içinde görülmediği için uyum, özümseme, daya-
nışma gibi diğer insani davranış örüntüleri ilkel-
lik olarak algılandı. İlgi çekicidir ki bu salgın bize 
insanlığın hiç de gündeminde olmayan iki farklı 
kültür kodunu hatırlattı: Sadece güçlü olanın ya-
şama hakkının olduğu, bir dayanışma ile, zayıf 
düşenin de korunması gerektiği.

Bu iki tipin de iki tipik örneği vardır. Birincisi 
İngiltere, ikincisinin örneği ise Çin’dir. İngiltere 
önce evrimin o acımasız ilkesine dayandı, her-
kes serbestçe virüslenecek, bağışıklık kazanabilen 
güçlüler yaşayacak, bunu başaramayan, özellikle 

yaşlı ve hastalıklı olanlar elenmiş olacaktı. Fakat 
virüs işe yukarıdaki en güçlülerden başlayınca 
tedbirler aldılar. Ama aynı birliğin dayanışmayı 
tanımayan ve yalnızca çıkara dayanan üyeleri bir-
birlerine bile yardım etmediler! Bir bakıma bunlar 
da aynı kültür kodunun ürünü idi. Bu yüksek de-
ğer yoksunu ahlak dışı ilkeler bir kere daha test 
edildi ve yanlışlığı görülmüş oldu. Aslında Avrupa 
merkezcilik sallanıyordu, muhtemeldir ki bu sü-
reçten daha fazla etkilenecek, AB, üyeleri nezdin-
de güven kaybedecek. Bizim Avrupacılar kabul 
etmese de ciddi eleştiriler var. New York’tan “ABD 
de sağlık kuruluşları çöktü” diyen doktor öğretim 
üyesinin ilişkisini kesen Türk üniversitelerinin 
müntesipleri nezdinde Batı hiçbir şey kaybetme-
yecek, daha doğrusu etmemeli.

Diğer örneğimiz olan Çin bilindiği üzere bir 
Doğu toplumudur ve Konfüçyanizm Budizm gibi 
geleneksel değerleri maalesef judeo-Grek kökenli 
Batı kültürünün komünizmi ile alaşağı edilmiş, 
bir kapitalist ülke hâline getirilmiştir. Kültür kod-
ları bütünüyle kaybolmuyor olmalıdır ki kendisi 
sıkıntıdan çıkınca Batı ülkelerine bile yardım et-
meye çalıştı. Bu korona sürecinde insanlık yete-
rince olmasa bile dayanışmacılık kadim ilkesini 
hatırladı.

Bu konuda daha açık bir örneğimiz şüphesiz 
kendi toplumumuzdur. İki yüzyıllık modernleş-
me sürecinde kapitalist sisteme uyarlanma adı-
na tarihi kültür kodumuz dayanışma, resmiyette 
hayli tahrip edilmiş, devlet adına işleyen bir çıkar-
cılığa dönüştürülmüştü. Ama buna rağmen insan 
kesimimiz, bir başka toplumla karşılaştırılama-
yacak şekilde, dünyanın pek çok yerine yardım 
ulaştırmaya çalışıyordu. Devlet, bir süredir işleti-
len bu dayanışmacılık kodumuzu daha da etkin 
hâle getirdi.
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Ekonomi ve Uluslararası Düzen
Karl Polanyi’ye göre insanlık tarihi boyunca üç 

ekonomi tipi var olmuştur: piyasa ekonomisi, para 
ekonomisi, servet ekonomisi. Piyasa ekonomisi 
her ne kadar bir ekonomi tipiyle özdeş değilse 
de doğası itibariyle dayanışmacıdır. Günümüzde 
“serbest” maskesiyle yürürlükte olduğu düşünü-
len para ekonomisi kapitalizmdir. Bir para eko-
nomisi olan kapitalizm bir çıkar düzenidir, hiç-
bir ahlaki kaygısı yoktur. Dayanışma, fedakârlık 
bilmez, sömürgecidir. Servet ekonomisi sıradan 
para ekonomisinden daha farklı bir şeydir, gerçek 
değil, sanal para üzerine kuruludur, bu servetin 
reel bir karşılığı yoktur. Tüm insanlığı küreleyerek 
onların kan ve gözyaşından ve hatta kitlesel ölüm-
leri üzerinden toplanmış bir mali varlıktır. Bunu 
sağlama ve korumak için küresel bir hegemoniye 
ihtiyaç duyar.

Bu salgın döneminde neleri ne kadar kaybet-
tiği tartışılabilir, ama birilerini tasfiye edip daha 
fazla kazanacağını kuran servet sahiplerinin cid-
di kayıplara uğrayacağında şüphe yoktur. Çünkü 
sanal servetin keyfiyeti bir ortama bağlıdır, yani 
sırf bir kemiyet (sayısal) olayı değildir. Sözgelimi 
2 trilyon dolar servete sahip olan Rockefeller’in 
elinde bu rakama karşılık olan bir para yoktur. 
Ekonomistlere göre yeryüzünde 95 trilyon dolar-
lık bir servet vardır. Ama buna karşılık piyasada 
20 trilyon civarında bir dolar bulunmaktadır.

Bilim insanları genel olarak mevcut kurulu 
dünyanın aksayan (Kant’ın ifadesiyle) fenomenal 
taraflarını görmeye, göstermeye ve açıklamaya ça-
lışıyorlar ama arka plandaki anlaşılması gereken 
neumenal tarafına bakmıyorlar. Buna göre mesela 
her şeyin iyi gittiği normal bir dünya vardı. Bu geri 
gelmediğinde de benzeri bir yapılanma gerçekle-
şecektir. Toplumlar gizil bir anlayışla her şeyin 

olması gerekenini bilip onu gerçekleştirmektedir-
ler. Sosyal bilimci olarak yapılanlar küçük yönlen-
dirmelerden ibarettir.

Hâlbuki salgın bize pek çok şeyin normal ol-
madığını hatırlattı, mesela en başta yer alan insan 
algımızın yanlış olduğunu gösterdi. Müslim, gay-
rimüslim, dünyanın gözleri önünde Ortadoğu’da 
bir milyon insan katledilirken kimsenin kılı kı-
pırdamadı, bu iş, bir farklı seyirlik oldu. Konuyla 
ilgilenmeye çalışan Türkiye, kabul edilen şablona 
uymadığı için bırakın Batılıları, Müslümanlar ta-
rafından bile normal karşılanmadı. Dünyada bir 
yılda açlıktan ölenlerin sayısı koronadan ölenlerin 
toplam sayının kat kat üzerindedir. Tabii ki salgın 
için önlemler alınmalıydı ama koronadan ölenlere 
gösterilen hassasiyet diğer insanlara da gösteril-
meliydi. Sonuç olarak onlar da insandı, küresel 
hâle gelmiş katil insan virüsüne karşı yardım edil-
meliydi. Ama olmadı. Demek ki temelde insanın 
algılanmasında bir yanlışlık var. Ahlak özel tercihli 
kullanılıyor. Ahlaka en çok ihtiyaç duyan siyasetin 
ahlaka değil, çıkar üzerine kurulduğu görüşünün 
genel kanaat hâline geldiği ve hayat bulduğu bir 
ortamda insan yerini bulabilir mi, her ölene insan 
gözüyle bakılabilir mi?

Bu arada Batıda hiçbir gerçekçi dayanağı ol-
mayan İslâm düşmanlığının (İslâmofobinin) hı-
zının biraz olsun azalabileceği düşünülebilir. 
İngiltere’de koronaya karşı ön safta ölümüne bir 
mücadele veren doktorların Müslüman olduğu 
dikkat çekmiştir. Almanya gibi ülkelerde bu ola-
ğanüstü dönemde başta yaşlılar olmak üzere evle-
rinde mahsur ve ilgisiz kalan insanların yardımına 
koşanlar Müslüman komşuları oldu. Bu durum 
bazılarının ezberlerini bozdu, ezan sesi duymak 
istemeyen ülkelerde hoparlörlerden ezanlar okun-
du. Türkiye’nin 60’a yakın ülkeye salgınla müca-
delesine destek vermesi olumlu bir hava oluştur-
du. Umarız salgının önemli sonuçlarından birisi 
İslâm düşmanlığının kırılması olacak.

Yukarıda değindiğimiz sanal servetlerin dün-
yanın dengesini bozduğu gerçeğinin yanında özel-
likle iletişim teknikleri gibi alanlarda bir şüphenin 
doğmuş olması şüphesiz olumlu bir başlangıçtır. 
Fiziksel G5 sinyalleriyle organik koronavirüs ara-
sında kurulan ilgiler dikkat çekicidir. Şimdi bu fi-
ili bir gerçek olmayabilir. Ama öyle gözüküyor ki 
laboratuvarlarda yeniden üretilip azmanlaştırılan 
virüsler bu paralelliği taşıyabilecekler.
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Günümüzde “serbest” maskesiyle yürürlükte olduğu düşünülen para ekonomisi kapitalizmdir. 
Bir para ekonomisi olan kapitalizm bir çıkar düzenidir, hiçbir ahlaki kaygısı yoktur. 

Dayanışma, fedakârlık bilmez, sömürgecidir. Servet ekonomisi sıradan para ekonomisinden 
daha farklı bir şeydir, gerçek değil, sanal para üzerine kuruludur, bu servetin reel bir karşılığı 

yoktur. Tüm insanlığı küreleyerek onların kan ve gözyaşından ve hatta kitlesel ölümleri 
üzerinden toplanmış bir mali varlıktır. Bunu sağlama ve korumak için küresel bir hegemoniye 

ihtiyaç duyar.

Kanaatimce burada en önemli sorunlardan 
birisi eski ezberlerin kolay çözülmeyeceğidir. 
Olağanüstü şartlar, fiili ve fiziki çözülmeler, yeni 
şartlar ortaya çıkarır ve yeni belirgin yapılanmala-
ra sebep olursa da bu, hafıza ve zihniyet alanında 
kolay olmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere 
aydınlar sorunları aynı kültür kalıplarıyla yeniden 
kurmaya çalışacaklardır. Hâlbuki sorunun önemli 
bir kısmı burada düğümlenmektedir. Çünkü son 
yüzyılın kabulleri büyük yaralar almış olacaktır: 
Doğaya egemen olmak, sırf çıkarı için çalışmak, 
tekniğe sınırsız bel bağlamak, bilim ve tekniğin 
ahlakın yerini doldurduğunu sanmak, bilimpe-
restlik, mutlak özgürlük, mutlak iktidar ve oto-
rite sorunu, servetlerin sanallığı ve sorunluluğu, 
modern sayıltıların önemli bir kısmının bir illüz-
yon olduğu ve daha da önemlisi birbirleriyle çe-
liştiği, vb. mevcut değişmesi gereken ezberin yapı 
taşlarıdır.

Evet, bazı değişiklikler oldu, küresel boyuttaki 
bazı saldırılar en azından şimdilik durdu. aktör-
ler, teşvikçiler hayatta kalabilme telaşına düştüler. 
Sömürgeciler bitkin hâle geldiler. Sosyal bilimciler 
ne kadar farkındadırlar bilmiyoruz ama bu alanda 
önemli uyarılar var, mesela Comte’un üç hâl yasa-
sının cenazesi bir kere daha kılındı, bir 19. yüzyıl 
dogmasıyla dinin yerinin doldurulamayacağı bir 
kez daha anlaşıldı. Ekonomik hasıladan fert ba-
şına neyin düşeceği sorununa, ahlaki/dini hasıla-
dan kişi başına ne düştüğü sorusu önümüze gel-
di. Peter Berger’in dediği gibi din evimizdi, sabit 
adresimizdi; modernite insanlığı evsiz ve adressiz 
bıraktı. Evimiz işyeri, adresimiz sokaktı. Onun 
için insanların eşi ve çocuklarıyla kalmak zorunda 
kaldığı ev yadırgandı “hapis” olarak nitelendirildi.

Uluslararası düzen sınıfta kaldı. Koca koca 
kuruluşlar kartondan birer aslan olarak orta-
da kaldı. Bir illüzyon seyrediyormuşuz. Miadını 

doldurmuş olan bu kurumların yerine yenileri 

inşa edilmek zorundadır. Doğrudan sağlıkla ilgili 

olduğu kabul edilen ama küresel siyasetin dışında 

ciddi bir sağlık görevi bulunmayan DSÖ (Dünya 

Sağlık Örgütü)’nün iki ay sesi çıkmadı. IMF gibi 

kuruluşlar ise daha başka amaçlarla ortalıklarda 

görünmeye başladılar. IMF hâlâ o eski mantığıy-

la küresel sermayeye yeni bir kapı aralayabilmek 

için Afrika ülkelerini kontrol altına alabilmek 

işiyle uğraşıyor. Bu sıkıntılı dönemlerinden de ya-

rarlanarak ülkelere para verip vatandaşlarına çip 

takmaya çalışıyor. Ortadoğu’da efelenen ve yüz-

binlerin kanına giren ABD, Rusya, AB üyeleri, İran 

gibi ülkeler, virüse karşı doğru dürüst vatandaş-

larına sahip çıkamadılar. Becerdikleri, daha çok 

fitne ve fesat çıkarmak, insanı yaşatmak yerine 

öldürmek imiş.

Şüphesiz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama 

bu, yeninin mutlaka iyi olacağı anlamına gelmez. 

Çünkü yeninin, bir öncekine göre yeni, bir de 

öncekine göre iyi olmak üzere iki anlamı vardır. 

Öncekine göre bir yeninin olacağında şüphe yok. 

Ama bu yeni iyi olabileceği gibi kötü de olabilir. 

Yani mutlak iyi olmayabilir. Çünkü iyi anlamına 

yeninin kendine has şartları vardır. Farklı yeni bir 

dünya iradi ve ahlaki bir çerçevede gerçekleşebilir. 

Hâlbuki dünya gerçekten büyük bir ahlaki boş-

luk yaşıyor. İnsanlığın ahlaktan bir kaçış demek 

olan etiğe değil, din ile paralel işleyen bir ahlaka 

ihtiyacı vardır. İyi olan farklı bir dünya ahlaki ve 

iradi bir çerçevede gerçekleşebilir. İşin aktörlerin-

den olan servet kapitalizmi virüsü kolay ölmez. 

Ahlakın dışında ne aşısı ve ne de tedavi edici ilacı 

vardır. 
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Ö zgürlük nedir, ne 
işe yarar ve ne 

kadar özgürüz?, bi-
raz düşünelim. Öz-
gürlük bir şeylerden 
bağımsız olmak ve 
kendi hür irademiz-
le kararlar alıp faali-
yetler yapmak değil 
midir? Peki, insan 
hiçbir şeye bağım-
lı olmadan varlığını 
sürdürecek mutlak özgürlük sahibi midir? Ön-
celikle kendi fiziksel varlığını sürdürmek için 
bağımlı olduğu ihtiyaçları vardır. Havaya, suya, 
gıdaya, uyumaya vb. Bağımlı olduğu şeyler vardır. 
Mutlak özgürlük ise, bir tanrı gibi varlığımızı hiç-
bir şeye bağımlı olmadan sürdürmektir. İnsan, var-
lığını sürdürmekte bir yerlere bağımlı olduğu gibi 
eninde sonunda ölümlüdür. Hayatını sürdürmek 
için çevresine bağımlı ve sonunda ölümlü olan bir 
varlığın da özgürlüğü elbette sınırlıdır. Bu yüzden 
ölümlü bir insan için mutlak bir özgürlükten söz 
edemeyiz. Varlığımızı sürdürebilmek için ne ka-
dar çok şeye ihtiyacımız varsa, o kadar çok ba-
ğımlı ve o kadar çok özgürlüğümüz kısıtlıdır. Her 
bağımlılık özgürlüğümüzü kısıtlayan bir pranga-
dır. Bizi kendisine mahkûm eden şeyler, öncelikle 
hayatımızı sürdürmek için gereken ihtiyaçları-
mızdır. Bir de hayati ihtiyacımız olmadığı hâlde, 
aksine hayatımız için tehlikeli olan, bize faydadan 
çok zararı olan bağımlılıklarımız vardır. Bunların 

hepsi bizi kendisine 
bağlayan iç-çevresel 
güçlerdir. Bir de ih-
tiyaçlarımıza ulaş-
mamızı engelleye-
rek özgürlüğümüzü 
kısıtlayıp, bizi ken-
dine bağlayan dış 
güçler vardır. Bun-
lar kendi dışımızda 
bir gücün düşünce 

ve hareketlerimiz 
üzerindeki hakimiyetidir. Bu güç odakları hak-
kımız olan şeylere kolayca ulaşmamızı engeller, 
onları gasp eder ve yaşam hakkımızı kısıtlar veya 
yok eder. Gerçek özgürlük, varlığımızı sürdürmek 
için gereken ihtiyaçlarımıza hakkımız ölçüsünde 
ulaşıp “iyi şartlarda yaşamak”tır. Kendimize iyi 
bir hayat kurmamızdır. Üzerimizdeki hakim güç, 
hakkı olmadığı hâlde, yaşamımızı sürdürme hak-
larımızı, hareket alanımızı kısıtlar veya yaşamımı-
za son verebilir. Böylelikle hayatımız bu hakim 
gücün elindedir. Kendi geleceğimiz için kararlar 
almamızı etkiler, hareket alanımızı kısıtlar ve iyi 
şartlarda yaşamamıza engel teşkil eder.

Konu döndü dolaştı insanın cennette şeytanla 
imtihanına geldi. Allah insana ne demişti, ‘cen-
nette hiçbir şeye muhtaç değilsin’ yani mutlak 
özgürlüğe yakın bir durum. Şeytan onu nasıl kan-
dırıyor, “ölümsüz olma” ile yani tanrı gibi olma 
yani mutlak özgürlük vaadiyle. Neyle kandırdığı 
önemli değil, önemli olan ne için kandırdığıdır. 

Yeryüzünde Yaradan’ın halifesi olma, onun adına kâinatta tasarrufta 
bulunma sorumluluğunu idrak etme, erdemli davranışlarda bulunarak, 
salih -insanı kâmil- kul olmak, insanoğlunun varacağı en yüksek mertebe ve 
bunu idrak etmek gerçek özgürlük düzeyidir. İşte akıl sahibi bir insanın en 
büyük sorumluluğu, bizi özgür kılacak olan bu gerçeği anlayabilmektir.

İ lhan AKKURT

Özgürlük, Emanet 
ve Sorumluluk
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Sonuçta şeytanın bu manipülasyonu neticesinde 
insanın verdiği yanlış karar, onu mutlak özgürlü-
ğe yakın bir durumdan, çevresine bağımlı daha az 
bir özgürlük düzeyine düşürmüştür. Bu kıssada 
son derece önemli bir gerçek vurgulanıyor. İnsan 
ona verilmiş aklı sayesinde, aklını en doğru bir 
şekilde kullandığı ölçüde özgür bir varlıktır. Fa-
kat aklımızı ne ölçüde doğru kullanıp ne ölçüde 
özgürce yaşabiliyoruz? Konunun daha iyi anlaşıl-
ması için basit bir örnek verirsek. Aklımız yerine 
hislerimize kapılıp, yanlış bir karar verip suç işle-
diğimizde hapse düşerek özgürlüklerimizin kısıt-
lanması bu konuyu açıklayan çok iyi bir örnektir.

Sorun şu, hırslarımız, zevk-
lerimiz ve birilerinin mani-
pülasyonları aklımızın önüne 
geçiyor mu? Aklımızı doğru 
kullanabiliyor muyuz? Birileri 
aklımızı manipüle ediyor mu? 
Gerçek bir özgürlük, öncelikle 
fikir, düşünce ve irademiz üze-
rinde bir baskı ve yönlendirme 
olmaması yani tercihlerimiz bi-
rilerinin yönlendirmesine göre 
olmaması değil midir? Bu işin 
başı, önce hiçbir engel olmadan 
özgür karar alabilme ve özgür 
seçim gücüne sahip olmaktan 
geçer. Birilerinin yönlendirme-
siyle yapılan seçimlerimiz, öz-
gür ve doğru bir seçim olamaz. 
Özgür ve doğru seçim; öncelik-
le yeterli bir akıl, varlık, kainat 
hakkında doğru bilgi ve iyi-kö-
tünün ne olduğu konusunda 
doğru inançtan oluşan son de-
rece önemli üç ana temel üzerinde yapılır. Bun-
lar öncelikle bir konu hakkında doğru kararlar 
vermek için gerek şarttır ama yeter şart değildir. 
Gerçekte, ne kadar birilerinin yönlendirmesinden 
bağımsız, doğru kararlar alma gücüne sahipsek o 
kadar özgürüz demektir.

Tek hücreli bir virus, bir kuş, bir fil de özgürce 
dolanıp uçabilir, ancak bunlarınki ne kadarlık bir 
özgürlüktür. Tabii, özgürlük öyle kolay bir iş de-
ğildir. Birilerinin baskısı altında belli istikamette 
manipüle edilen seçimlerimizle ne doğru bilgiye 
sahip olunur ne de özgürce doğru bir seçim ya-
pabiliriz. Bakın özgürlük konusunda ünlü bilim 

adamı Albert Einstein ne diyor: “İnsanın filozofik 
anlamdaki özgürlüğüne hiç de inanmıyorum. Her 
birimizin davranışları, yalnız dış baskıların değil 
içten gelen (nefsin etkileri) birtakım zorlukların 
da etkisindedir.” Hatta daha da ileri giderek “Bir 
insan istediğini yapar, ama istediğini isteyemez” 
der.1

Bağımsız Özgürlüğün Yedi Unsuru
Hem özgür hem de bağımlı olunur mu? Elbet-

te olunur. Eğer bir insan binbir manupilasyonun 
tesiri altında kararlar alıp, sonra da özgürce dile-
diği gibi kararlar alıp istediğini yaptığını sanıyorsa 

bunun neresi özgürlüktür?! İn-
sanlar bir konuda birbirine zıt 
ve rastgele kendi istedikleri gibi 
seçimler yaparak, “Bu benim 
seçimimdir, kimse karışamaz.” 
diyebilir. Aynı konuda bir insan 
A seçimini yaparken, bir başka-
sı ona zıt B seçimini yaptığın-
da, bunlardan biri, yaptığı bu 
seçiminin sonucunda zarar gö-
rüyorsa, o kişi bu konuda yine 
aynı seçimi yapar mı? İradesi 
bozulan bir uyuşturucu bağım-
lısı gibi aynı seçimi yapsa bile, 
bu seçim gerçekten hür irade-
siyle yapılmış özgür bir seçim 
olur mu? Tamam, en güçlü akıl 
ve irade sahibiyiz ama irademiz 
gerçekten özgür müdür? Çağ-
daş medeniyet diye bizlere su-
nulan şeylerden hangileri bizim 
faydamıza, bunları seçmekte ne 
kadar özgürüz?

Peki, bedenimiz, üzerinde 
bir engel olmaksızın hayat ve varlık için doğru 
inanç ve bilgiye ulaşamıyorsa ve aklı bir mankurt 
gibi bir yerlerin tesiri altındaki bir insan ne kadar 
özgürdür? İnsan sorgulaması sonucunda özgürlü-
ğünü elde eder. Özgürlük; kapitalizmin ‘özgür in-
san ol’ demesiyle kazanılacak bir şey değidir. Öz-
gürlük kapitalizmin parayla satmaya çalıştığı bir 
şey değildir. Kapitalizmin vaat ettiği her özgürlük 
aslında insanı kendisine daha fazla bağlayan bir 
aldatmaca-esarettir. Bu kadar hedonist ve hazcı 

1 Albert Einstein, Seçme Yazılar, İstanbul, Ezr Yayıncılık, 
2015, s.5.

Birilerinin 
yönlendirmesiyle 

yapılan seçimlerimiz, 
özgür ve doğru bir 

seçim olamaz. Özgür ve 
doğru seçim; öncelikle 
yeterli bir akıl, varlık, 
kâinat hakkında doğru 

bilgi ve iyi-kötünün 
ne olduğu konusunda 
doğru inançtan oluşan 
son derece önemli üç 
ana temel üzerinde 

yapılır. Bunlar öncelikle 
bir konu hakkında doğru 

kararlar vermek için 
gerek şarttır ama yeter 

şart değildir.
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zevkleri baş tacı yaparak insanı nefsi arzularının 
esiri yapan bir medeniyet nasıl olur da özgürlük-
ten söz edebilir? Bu yüzden “İnsanlar doğrulardan 
ziyade, hoşlandıkları şeyleri tercih ederler” sözüne 
hak vermemek elde değildir. Bu yüzden “ego hiç-
bir zaman gerçeklerden hoşlanmaz.” Onun hoş-
landığı tek şey maddi hazlardır. Dolayısıyla doğ-
rulardan ziyade, hoşlandığı şeyleri tercih eden, 
egonun esareti altındadır ve gerçek bir özgürlük-
ten söz edilemez. İnsanoğlu hazlarının yani zevk-
lerinin esiridir. En büyük emperyalist egomuzdur. 
Neyimiz varsa zevkleri için talan eder. İşte bunu 
çok iyi anlamış olan kapitalizm bizleri gerçekler-
den uzak tutmak için özelikle yeni nefsani zevkler 
oluşturarak bu zaafımızı çok iyi kullanmaktadır. 
Aydınlanma başlangıcında iyi bir dünya kurma 
aşkıyla yetişen bir sürü düşünce ve sanat insanın-

dan eser kaldı mı? Kapitalizmin zirve yaptığı son 
yıllarda kaç fikir adamı ve sanatçı kaldı? Üstad 
Cemil Meriç der ki, “Hürriyet önce bilmek, sonra 
yapabilmektir. Herhangi bir konuda düşünmekte 
ve hareket etmekte ne kadar hürüz? Hürriyet bil-
mektir, tarihî kaderimizi, mâzimizi ve ona daya-
narak istikbâlimizi.”

Gerçek özgürlük çok ciddi bir sorgulama 
sonucu elde edilebilecek bir değerdir. Başta en 
büyük sorun sorgulamamızın ne derece özgür 
olduğudur. Özgür ve doğru bir seçim için yeter-
li bir akıl, doğru bilgi ve inançtan oluşan üç ana 
temelden bahsetmiştik. Bunlar gerek şarttır ancak 
yeter şart değildir demiştik. Özgür sorgulama ye-
tisinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinin ve bir 

seçimin özgür olabilmesinin yedi şartı vardır. Bi-
rincisi, böyle bir seçimi yapabilecek kabiliyette 
bir akıl gücüne sahip olmak. Eğer bir hayvan gibi 
yaradılıştan verilen yeterli bir akıl gücüyle seçme 
kabiliyetimiz sınırlıysa, aklını yitirmiş deli gibi 
her istediğimizi yapsak ne olur? Varlığı ve olay-
ları bilme gücümüz sınırlıysa, seçimimiz de belli 
sınırlar içinde olacaktır. Bu yüzden özgürce seçim 
yapabilmek, varlığı anlayacak akıl gücüyle müm-
kündür. Bu kabiliyetimiz, Yaradan’ın lütfettiği öl-
çüdedir. İşte bu yüzden Tanrı gibi sonsuz bilgi ve 
özgürlük gücüne sahip değiliz. Sağlıklı bir özgür 
seçimin ikinci unsuru, seçimi yapacağımız konu-
da yeterli doğru bilgi sahibi olmaktır. Hayat ve 
insanlık hakkında, yani seçim yapacağımız konu-
da doğru bilgi sahibi olmak en önemli konudur. 
Çünkü bu bilgiler bizim faaliyetlerimizi belirleyen 
referanslarımızdır.

Üçüncüsü, insanın hayat, varlık ve kâinat hak-
kında doğru bir inanç ve fikir sahibi olmak. Bu 
inanç ve fikirler bizim kimliğimizi oluşturan en 
önemli unsurlardır. Ego merkezli bir kimliğin ka-
rarlarımız üzerinde son derece olumsuz etkileri 
olacağı bir gerçektir. Bu yüzden deriz ki, “İnsanlar 
doğrulardan ziyade bağımlı oldukları-hoşlandık-
ları şeyleri tercih ederler.” Bunlar özgür seçimi-
miz için gerek şartlarıydı. Dördüncüsü, seçimini 
yönlendirecek bir tehdit altında olmak. Buna en 
güzel örnek ekonomik veya antidemokratik bir 
ortamda baskı altında olmaktır. Maalesef derin 
güçler eskiden bunu açıkça yaparken, son yıllarda 
özgürlüğü sadece buna indirgeyerek adına “özgür 
demokratik ortam” diyerek bunu istismar etmek-
tedirler. İnsana “Senin ihtiyacın iyi şartlarda yaşa-
maktır. Biz sana bu şartları sağlıyoruz. Ama sen 
de bizim kararlarımıza uyacaksın” diyerek insanı 
yönlendirmek yine özgürlük gaspıdır. Beşincisi, 
seçimi yapılacak konuda birbirine zıt alternatifle-
rin bulunması gerekir. Yeterli seçimi yapabilecek 
kabiliyete sahip olunduğu hâlde, seçim yapılacak 
konular sınırlı ise, seçiminiz bu kez de size su-
nulan alternatiflerle sınırlı olup tabldottan seçim 
olacaktır. Yani size sunulanların dışında başka bir 
şeyi seçme şansınız olmayacaktır. Hep güzellik, 
doğruluk ve iyiliklerin bulunduğu bir dünyada 
özgür seçim gücün olsa ne olur? Ya da ABD’deki 
dünyanın en demokratik “özgür seçiminde” biri-
lerinin sizler için seçtiği iki tane başkan adayından 
birini seçme mecburiyeti gibi.

Özgürlük; kapitalizmin özgür insan ol 
demesiyle kazanılacak bir şey değildir. 
Özgürlük kapitalizmin parayla satmaya 
çalıştığı bir şey değildir. Kapitalizmin 
vaat ettiği her özgürlük aslında insanı 

kendisine daha fazla bağlayan bir 
aldatmaca-esarettir. Bu kadar hedonist 

ve hazcı zevkleri baş tacı yaparak 
insanı nefsi arzularının esiri yapan bir 

medeniyet nasıl olur da özgürlükten söz 
edebilir.
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Altıncısı, birilerinin bize seçimimiz konu-
sunda çeşitli vaat ve manipülasyonlarla bizleri 
yönlendirmesidir. İşte günümüzde insan için en 
büyük sorun bu son iki unsurdur. Eskiden gücü 
elinde bulunduranlar, “Herkes bundan sonra bu 
konuda benim gibi düşünecek; doğru olan bu 
düşüncedir” der ve herkes bu yönde mecburen 
gidermiş. Günümüzün güç sahipleri ise çok kur-
naz ve bir şeytan gibi derin manipülasyonlarla 
düşünce hayatımızı yönlendirerek, bizleri zorla 
değil, gönüllü taraftarları yapmaktadırlar. Bugün 
maalesef ne acıdır ki, bizleri kandırmada kullan-
dıkları en büyük silah yine özgürlük olmaktadır. 
Yedincisi, alacağı kararlar üzerinde egonun baskı-
sı. Ego kişiyi daima ben merkezli, bağımlısı oldu-
ğu hedonist zevklerini tatmine yarayacak kararlar 
almaya zorlar. Saldırganlık, sigara, uyuşturucu, 
ahlaksızlık, kumar gibi bağımlılıklar bir insanın 
akıl ve mantık dışı, kötü olduğunu bile bile karar 
almaya zorlar. İnsan tercihlerini yönlendiren altı 
unsuru aklıyla değerlendirip, yapacağı tercihin 
kendisi ve çevresi için doğru bir karar olduğunu 
anlasa dahi, son karar anında egonun etkisinde 
kalıp tersi bir karar alabilir. Vicdanının sesi “Bak 
bu tercihinin, yanlış-haksız bir tercih olduğu orta-
da, gel bu ters karardan dön” der. Ancak bu karar 
egonun hoşlanmadığı bir tercih olup bile bile ego-
nun istediği şey olabilir. İyilik ya da merhamet ve 
adalet doğuştan -fıtrat- a priori olarak insanda vic-
dani dürtü şeklinde vardır. Nasıl ki insanda kötü 
ve yanlışa bizi sevk eden şeytani bir dürtü varsa, 
ona karşı bir de kötüden rahatsız olan ve iyiliği 
tercih eden bir vicdani yön vardır. Bir insan diğer 
altı unsurun ve egonun etkisiyle, ne kadar kötüyü 
seçerse seçsin, vicdanı bundan rahatsızlık duyar 
ve insanı uyarır. Yetiştiği ortam insanın kötü -ego-
ist- şeytani yönünü daha fazla geliştirebilir. İnsan 
kendisi ve bir başkası için zararlı-kötü bir şeyi ter-
cih etse de vicdan onu uyarır. Kişi bu davranışının 
kötü olduğunu aslında bilir. İşte bu yüzden insan, 
çoğu zaman bile bile bir başkası için zulüm -kötü- 
haksız bir eylemde bulunabilir. Bile bile yaptığı bu 
eylemden, daha bu dünyadayken sorumlu olup 
cezayı hak eder.

Özgürlük öyle kolay elde edilecek bir şey de-
ğildir. İşte insan üzerindeki bu etkiler, insanın 
hür-özgür düşünmesini etkileyen en güçlü fak-
törlerdir. Durum şu ki, özgür seçim yapmak için 
sadece özgür seçim gücüne sahip olmak yetmiyor. 

Günümüzde derin güçlerin elindeki medya ile, 
bilime verdikleri yönle âdeta insana, “Sen zahmet 
edip düşünme, iyi ve mutlu bir hayat için biz se-
nin için en doğru olanı düşünüp seçiyoruz. Bizim 
seçimlerimiz istikametinde yaşamaya bak.” Bütün 
bunlardan anlaşılıyor ki, sadece yetenekli bir be-
yin gücüne sahip olmak her zaman doğru bilgi 
ve doğru seçim yapmak için yeterli olmamakta-
dır. Yani kuşlar gibi özgür olacağım demekle veya 
bir elin yağda bir elin balda olmakla özgür olu-
namıyor. “Bülbülü atın kafese koymuşlar ah öz-
gürlük” demiş. Esareti sadece hapse düşme, zorla 
köle olma; özgürlüğü de bayrağa, toprağa sahip 
bir ülke olma gibi düşünmeyelim. Bugün esaret 
altında olan irademizdir ve bir ülke yabancı bir 
istila olmadan da birilerinin güdümüne girebili-
yor. Zorla işgaller gerilerde kaldı. Şimdi gönüllü 
kölelik revaçta!

Emanet ve Sorumlu Özgürlük
Yeryüzünde yaşamak için doğru bilgi çok mu 

lazım derseniz, aslında pek öyle görünmüyor. Yer-
yüzünde mutevazı bir hayat için, öyle ille de sivri 
bir zekâya ve çokça bilgiye sahip olmak şart değil. 
Çevremizde gördüğümüz birçok hayvan, doğuş-
tan bazı yeteneklere sahip olduğu hâlde, güçlü bir 
akla sahip olmadan hayatını sürdürebilmektedir. 
Bir virüsün aklı az ama hayatını sürdürmek için 
aklı çok olan insan kadar hayatını sürdürmek için 
çevresine bağımlı değildir. Yani özgürlüğü daha 
az bağımlıdır ancak özgürlük alanı çok sınırlıdır. 
Daha az şey bilmek, belki de daha az risk almak-
tır, daha az koşturmak ve belki daha mutlu bir 
hayat sürmektir. Bir virüs bile, kendisine verilen 
program dâhilinde, çok sınırlı bir muhakeme gü-
cüyle, hayatını bir şekilde sürdürmektedir. Ancak 
bu akıl gücü sadece hayatın devamı için yeterlidir. 
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Hayatını sürdürmek için bir virüs veya bir sinek 
kadar akıl yeterli iken, bu kadar büyük kapasiteli 
akıl nimetinin insane, yeryüzünde sadece hayatı-
nı sürmesi için verilmediği ortadadır. Kâinatı ve 
hayatı doğru anlaması için verildiği çok açıktır. 
Peki, kâinatı ve hayatı doğru anlarsak ne olur, 
neye yarar? Bir şeylere bağlı olmadan daha doğru 
ve özgürce kararlar almaya yarar. Böylece yaşamı-
mızı sürdürecek hayatla ve çevremizle uyumlu bir 
düzen kurabiliriz. Bildiğimiz şeylerden bilmediği-
miz, bizim için gayb denecek şeylere ulaşmak için 
bağlar kurmaya yarar. Madem hayatta kalmak için 
bu kadar donanımlı olmak şart değilse, bu kadar 
muazzam yeteneklerimizi, sadece rahat bir hayat 
sürmek için maddi güç peşinde harcamak, bir vi-
rüsten daha aşağı bir davranış değil midir? Virüs 
gibi diğer canlılar insan kadar özgür bir seçim 
gücüne sahip değildir. Bu varlıkların çevreyi ve 
hayatı öğrenip anlama gücü yetersiz olduğundan 
seçimleri çok sınırlıdır. Bu sınırlı seçim gücüyle de 
yine çok sınırlı özgürlük olur. İşte bu yüzden cafe 
barda dilediği gibi dolaşmak, kırlarda kuşlar gibi 
havalarda uçmak aslında çok sınırlı bir özgürlük 
düzeyidir.

Kendisine verilmiş beyin gücüyle insan, yer-
yüzünde en özgür hareket edebilecek yetenekte 
yaratılmıştır, dedik. O hâlde güçlü bir beyin ve 
akıl, insan denen mahlûka neden verildi, ne işe 
yarar? İşte önemli olan bu soruyu sorabilmektir. 
Yeterli bir akıl gücü veya “özgür seçim” gücü, belli 
ki Kur’ân’da anlatıldığı gibi aynı zamanda insana 
verilen büyük bir yük ve sorumluluktur.

“Şüphesiz biz emaneti (sorumluluğu) göklere, 
yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek 
istemediler (bunun hakkını verememekten), çekin-
diler. Onu insan yüklendi. Gerçekten o çok zalim-
dir, çok cahildir. Sorumluluğun gereğini hakkıyla 
yerine getirememektedir.” (Ahzâb-72)

Burada kastedilen emanet, geniş yetenekli bir 
irade-beyin gücüdür ve bu güç insana hayatı ve 
varlığı anlama, doğru bilgiyi elde edip doğru se-
çim yapma yeteneği verir. Ne kadar fazla akıl, o 
kadar geniş algılama ve bilgi edinme gücü sonun-
da, o kadar geniş ve bağımsız özgür hareket yete-
neğidir. Yani, kâinatı ve hayatı anlayıp sorgulama 
gücün ne kadar sınırlıysa -bir virüs misali- doğru 
olanı bulma ve daha özgür seçim yapabilme gü-
cün de o kadar sınırlıdır. Ancak bu geniş sorgu-
lama gücü bize doğuştan verilmiş bir yetenektir 

veya emanettir. Bu yetenekle insana aynı zaman-
da hayat ve çevre için eğriyi doğrudan, iyiyi kö-
tüden ayırt etme gücü de verir. İşte bu bağımsız 
sorgulama ve seçme özgürlüğü, davranışlarımızda 
sorumluluğu gerektirir. Çünkü yaptığımız dav-
ranışlarımızı hayvan veya robot gibi değil, sahip 
olduğumuz bilgi sayesinde seçme şansına sahibiz. 
Bu yüzden insanları yanlış bilgilerle manipüle 
edip yanlış seçim yapmaya sebep olanların so-
rumluluğu çok daha fazladır.

Bilgi edinme iki şeyi kapsar. Bir şey ancak bilin-
diği zaman var olur ve bilgi aynı zamanda sorum-
luluk gerektirir. Ateş yakmanın bilgisine ulaşmak, 
aynı zamanda insana, bir olmanın sorumluluğunu 
yükler. Toplum hayatında ve çevremize karşı her 
istediğimizi yapabilir miyiz? Trafikte her istediği-
mizi yapma özgürlüğümüz var mı? O hâlde kendi-
miz, toplumumuz ve içinde yaşadığımız çevremi-
ze karşı doğru-faydalı olanı seçmemiz-yapmamız 
gerek. Kâinat hakkında bu kadar genişleyen bilgi 
sahibi olmak ta bir o kadar kâinattaki düzeni ko-
ruma sorumluluğu gerektirir. Bu bilgi edinme ve 
özgürce hareket gücü insana kapitalizmde olduğu 
gibi kâinatı talan etme özgürlüğü vermez. İşte in-
sanın asıl gerçeği ve kâinattaki önemi bu. İnsan 
varsa varlık ve hayatın anlamı vardır. İnsanın ol-
madığı yerde hiçbir şey yoktur. Birisi tarafından 
bilinmeyen bir varlık fiziken var olsa da gerçekte 
yok hükmündedir. Hayatın, varlığın, kâinatın ve 
bu muazzam yaradılışın ve Yaradan’ın anlamı in-
san varsa vardır, yoksa hepsi yok hükmündedir. 
Bu gerçekle, hayat insan içindir ve hayatın da in-
sanla bir anlamı vardır. İnsan hayatın ve varlığın 
anlamını çözecek tek varlıktır; ‘neden varım ve 
nereye gidiyorum?’ Bu sorulara verilen doğru ce-
vaplar irademizin ve kararlarımızın referans nok-
tasıdır. İnsan her konuda bir şeyi referans almaya, 
bir şey hakkında doğru bilgi için onu başka bir 
şeyle kıyaslamaya mahkûmdur.

İşte burada insan için kâinatta tek bir Yaradan’ı 
tam idrak edememenin sırrı yatar. Çünkü Allah’ı 
tanımlamak için, yeryüzünde onun eşi benzeri 
olmadığından referans alınacak hiçbir şey yok-
tur. Ancak insanın, varlığın anlamını çözmekle, 
yaratıkların bilgisinden Yaradan’ın bilgisine ula-
şabilecek bir donanımda olduğu görülmektedir. 
Böylece insan, hayatın anlamından, kâinatın bir 
yaratanı, sahibi ve hâkimi olma bilgisine ulaşarak; 
kendi hâkimiyeti peşinde koşup bozgunculuk 
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yapmadan, sorumluluğunun bilincinde, O’nun 
kurduğu düzene uyumlu işler yapma sorumlu-
luğunu taşır. İşte yeryüzünde Yaradan’ın halifesi 
olma, onun adına kâinatta tasarrufta bulunma 
sorumluluğunu idrak etme, erdemli davranışlar-
da bulunarak, salih -insanı kâmil- kul olmak, in-
sanoğlunun varacağı en yüksek mertebe ve bunu 
idrak etmek gerçek özgürlük düzeyidir. İşte akıl 
sahibi bir insanın en büyük sorumluluğu, bizi öz-
gür kılacak olan bu gerçeği anlayabilmektir. İn-
sani bir medeniyet ile kapitalizmin özgürlüğünün 
arasındaki en büyük fark işte bu sorumluluk an-
layışıdır. Kapitalizmin özgürlüğü egonun özgürlü-
ğü olduğundan, çevreye 
topluma karşı sorumsuz 
özgürlük olurken, in-
sani bir medeniyet ise 
insanı her türlü davra-
nışından sorumlu tutar. 
“Bir gün yaptıklarından 
hesaba çekileceksin” 
der. Kapitalizmin doy-
mak bilmez mal hırsın-
dan son iki asırda dünya 
kaynaklarının üçte ikisi 
tükenmiştir ve çevreye 
verdiği zarardan dolayı 
dünyada yaşam tehlike-
ye doğru gitmektedir. 
Kapitalizm insanı her 
şeyiyle kendine bağım-
lı kılmışken, vaad ettiği 
sorumsuz özgürlük bir 
kandırmacadan ve tam 
anlamıyla kendine ba-
ğımlı özgürlük’ten başka 
bir şey değildir. Çünkü 
“bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışı-
nı temel alan hedonizmi körükleyen kapitalizm, 
insanı nefsi arzularının esiri yaparak, onu dizgin-
leyen her türlü ahlaki sorumluluğu yok etmiştir. 
Değişen fazla bir şey yok. Geçen asırlarda dün-
ya ülkelerini zorla işgal edip kendine bağlayarak 
zenginliklerini sömürüyordu, bugün ise insanı 
kendine nefsi zevkleriyle bağlayıp luzümsuz tüke-
timle sömürmektedir. Aşı, işi, suyu elektriği, gazı, 
evi, aklı ve fikri bir yerlere bağlı olan bir insanın 
özgürlüğü mü kalır? Bir insanı, insanların özgür-
lüğünü gasp edip, kendi hâkimiyetini kurmak 
için zulüm ve adaletsizlik peşinde koşmaktan 

kurtaracak ve çatışmaları durduracak tek şey; bu 
kâinatın rastgele ortaya çıkmadığı ve onun bir ya-
ratanı, hâkimi ve sahibinin var olduğu gerçeğidir. 
Bu gerçeği idrak etmemek ve hiçbir sorumluluk 
duymadan kendi keyfince yaşamak özgürlük mü-
dür, isyan mıdır siz düşünün? Bu gerçeği idrak 
etmek, bir gün yaptıklarımızdan hesaba çekilecek 
olmak insana nasıl bir sorumluluk yükler bir dü-
şünün. İşte Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu 
gerçeği şu dizeleriyle çok güzel anlatmıştır;

“Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne 
vicdandır,

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.”

Aksi durumda egomu-
zun, heva heveslerimizin 
esiri olup kâinatın hâkimi 
olma ve bunun için güç bi-
riktirme peşinde koşarız. 
Egomuzun keyfince yaşa-
yıp, dünyayı ve insanlığı 
talan edecek davranışları-
mızın önüne set çekecek 
olan bu sorumluluk duy-
gusudur. İşte insanın an-
laması gereken en büyük 
gerçeği budur. Hayvanlar 
gibi heva ve hevesinin 
peşinde koşarak, sadece 
hayatını idame ettirmek 
için var edilmediğini biraz 
düşünen-sorgulayan saf 
akıl bunu anlar. Kur’ân in-
sanlar için bu konuda de-
vamlı uyarılarda bulunur. 
(Furkân 25/43-44)

Dediğimiz gibi, “İnsan 
yeryüzünde tek doğru bilgiye ulaşacak yeteneğe 
yani irade ve akıl gücüne sahip tek varlıktır” ama 
doğru bilgiye ulaşıp ve özgürce sorgulayıp, doğ-
ru bir seçim yapabiliyor muyuz? Aklımızı doğru 
kullanabiliyor muyuz? Özgürlüğümüz bir yerlere 
bağımlı mı? İşte asıl mesele budur. Kur’ân insanı, 
bir sürü yerde boşuna, “Aklınızı doğru kullanın.” 
diye uyarmıyor. Kur’ân’da Bakara suresi 30-32. 
ayetleri bize insanın yaratılışındaki bu gerçeği an-
latmaktadır. İşte bu yüzden Kur’ân’da 850 yerde 
aklı çalıştırmaya ve bilgiye atıf vardır ve Allah, ak-
lını kullanmayanların her türlü kötülüğe düşece-
ğini söylüyor (Yûnus 100). Şimdi, bunca “Öğren, 
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bil, aklını çalıştır” ayeti varken bu kadar tembelce 
yan gelip yatarak, cahilce geri kalmanın hesabı 
bize sorulmaz mı?

Özgürlük, Kulluk, Halifelik
Özgür seçim nasıl olur herhâlde yeterince an-

laşılmıştır? Gelelim özgürlükle kulluk arasındaki 
duruma. Şimdi düşünelim. Bundan 13.8 milyar 
yıl önce kâinatta hiçbir şey yokken, yoklukta ha-
yatı başlatacak büyük bir patlama oluyor ve kâinat 
oluşup hayat başlıyor ve 200 bin sene -belki daha 
fazla- önce ilk insan yeryüzünde hayat buluyor. 
Önce hayatın ortaya çıkması için gerekli olan her 
şey yaratılıyor, sonra hayat yaratılıyor ve hayat, 
çok basit tek hücreden başlayarak son derece 
karmaşık olan insana doğru programlanmış. Bu 
durumda kâinat ve hayatın zirvesi insandır veya 
insan denen bir varlığı ortaya çıkarmaya program-
lanmıştır. Bu durumda yeryüzündeki hiçbir şey 
insana ait değil, ancak insanın hizmetinde ve ona 
emanettir. Bir ölçüde Yaradan’ın emanetçisi-hali-
fesi konumunda olduğu çok açık anlaşılmaktadır. 
Bu halifelik, bir başkasına ait olan bir mülkün, di-
lediği gibi yöneten bir hâkimi olmak değil, gerçek 
hâkimin kurduğu mülkün kurallarına uygun ola-
rak mülkü onun adına yönetmektir. Yani Bakara 
suresi 30. ayette anlatılanları “Yeryüzünde bir ha-
life yaratacağım” ifadesini akıl da doğrulamakta-
dır. O hâlde gerçek özgürce seçimimiz sonucunda 
doğru tercihimiz, insan için kaostan uzak, kurulu 
düzene uygun, hayatın ne için ve nasıl, kim ta-
rafından kurulduğunu araştırması, çevreye zarar 
vermeden, kendisine ve çevreye faydalı, hayatı 
kolaylaştırıcı şeyleri seçip yapabilmesi, nereden 
gelip ve nereye gittiğini anlaması ve bu ölçülere 
uygun bir hayat sürmesi değil midir? “İyi şartlar-
da bir hayat sürmek” te bu ilkeler doğrultusunda 
seçimler yapmak değil midir? Bu da bir emanet 
olarak devraldığı dünya ve üzerindeki canlı hayat-
la, tabiatla uyumlu yaşaması ve böyle ilkeleri esas 
alacak bir düşünce yapısı ve sistem kurması değil 

midir? İnsanın, yetiştiği ortamın etkisiyle oluşmuş 
nefsi özellikleri-zevkleri istikametinde sorumsuz-
ca yaptığı davranışlar ne kadar doğru ve özgürce 
verilmiş kararlardır?

Bu durumda, kendisine emanet edilen bu 
imkânları, egosunu keyfince dilediği gibi kulla-
narak, yakıp yıkıp kendisine ve çevresine zarar 
vermesi, bozgunluk çıkarması veya sorumsuzca 
takılıp insanlık ve hayat için iyi bir şey yapmama-
sı doğru bir seçim ve davranış olur mu? Yani kişi 
için, bir kutu hap yutup “Bırakın beni, ben intihar 
etmek istiyorum” demek nasıl doğru bir davranış 
değilse, “Diğer insanlar ve canlı hayat ölürken gö-
bek atarak keyfince yaşamak” doğru ve özgürce bir 
davranış olamaz. O hâlde insanın seçimi, kurgu-
lanmış hayata ve insanlığa faydalı bir yönde olursa 
doğru bir seçimdir. Bu hayatın bir kurucusu ve 
bir sahibi var mıdır? Bizi kim ve ne gaye ile ya-
rattı? Bütün bunların doğru cevabını bulmak, bu 
doğruya uygun bir ideal sahibi olmak, hayatının 
en büyük sorumluluğu, insanın en büyük gerçeği 
ve imtihanı değil midir? “Bir Tanrı’ya kul olmak, 
onun koyduğu kurallara göre yaşamanın neresi 
özgürlük” diye düşünebilirsiniz. Burada yadırga-
yacak bir şey yok. Devletler de toplumun dirlik ve 
düzeni için bir sürü kurallar koymaktadır. Hiçbir 
devlet vatandaşına ‘canın ne isterse onu yapmakta 
özgürsün’ demez. Eğer bu kâinatın bir yaratıcısı 
varsa, bir ülkenin devlet başkanı gibi ülkede iyi 
şartlarda yaşamanın kurallarını koyduysa ve onun 
huzuruna vatandaşı çıkıp dertlerine çare buluyor-
sa, bu kurallara uymanın neresi sorumlu özgür-
lüğe ters düşer ki? Kurallara uyulmadığında nasıl 
devletin yargısı vatandaşı yargılarsa, ilahi yargı da 
bir insanı yargılayabilir. Devlet nasıl vatandaşına 
askerlik gibi vergi gibi bazı yükler yükleyip kendi-
ne itaat istiyorsa, Allah’ın da insana benzer şeyler 
yüklemesi normal bir şeydir. Allah’a kulluğun aslı, 
Yaratan ile yaratılan arasındaki lütfuna karşı teşek-
kür, sevgi, muhabbet ve dostluktan başka nedir 
ki? Bire bir dostluğun, muhabbetin ve halifeliğin 

Özgürlük sorumluluk da gerektirir. Bu da kendine verilen bu güçle tanrılık taslamamak ve 
gerçek Yaradan’ı bilmektir. Ancak böyle yeryüzünde bozgunculuk yapma güdüsünü önlemiş 
olur. İşte kararlarımızın referansı olacak bu gerçeği bilmek bizi özgür kılar. Eğer özgürlük 

canının her istediğini sorumsuzca yapmaksa tabii ki bu durumda en özgür varlık hayvandır.
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nesi esaret olsun ki? Ayrıca Yüce Rabbimiz, insanı 
bekleyen bir sürü tuzakların aşılıp, gerçeğe ulaş-
mamızın ne derece zor olduğunu biliyor ki, bu 
imtihanın doğru cevaplarını da bizlere bildirmiş 
ve “bu sınavınızda size sorulacak sorular bunlar, 
cevapları da şunlar” demiştir. O’nun uymamızı is-
tediği kurallar, hayat, çevre ve insanlık için olmaz-
sa olmaz kaideler ve hayatta bizleri özgür kılacak 
gerçeklerdir. Bütün bunlara rağmen, yine aldanır 
da yanlışı seçersek, bizi uyaran bir ilahi yardımcı 
gibi elçilerle ve vicdanla desteklemiş bu da yet-
memiş, eğer hatadan dönersek affedeceğini (Zü-
mer 53) bizlere bildirmiştir. Artık bu kadar yar-
dım varken durumdan şikâyetçi olmaya hakkımız 
kalmıyor. Tabii insan, bu gerçekleri öğrenmesine 
engel bir ortamda yetişmişse yani yeterince doğru 
bilgi sahibi olamıyorsa, fazlaca bir sorumluluktan 
söz edemeyiz.

Çatışma: Özgürlüğün Bedeli mi?
Gelelim iyi ve kötü’ye. İyi ve kötünün kaynağı 

kâinatın sahibidir. Onun koyduğu iyi-doğru olan 
davranışlar insan ve hayat için faydalı, yapılması 
yasaklanan işler de zararlı olan şeylerdir. Bu yüz-
den faaliyetlerimizde bunları referans almak zo-
rundayız. Çoğu zaman sorarız bu dünyada kötü 
ve çirkin şeyler, çatışmalar neden var? Peki, hep 
iyi şeyler var olsaydı özgür seçim ne kadar müm-
kün olurdu? İyi-doğru ve vicdan ile egoya yön ve-
ren şeytani zıtlıkları olmazsa, tabldottan robot gibi 
mecburi seçim olur ki, bu özgür seçim değildir. 
Kötü ve yanlış şeyler var olmayıp, mecburen hep 
iyiyi seçtiğimizde, bu özgür seçim olamaz. Yani 
şeytan ve kötülük olmadan gerçek bir özgür seçim 
olamaz. “Yeryüzünde bu kadar kötülüğe ve çatış-
maya Tanrı neden müsaade ediyor?” denebilir. 
Her şeyin değeri zıddıyla anlaşılır. Hiçbir kötülü-
ğün olmadığı bir dünyada özgürlük olamayacağı 
gibi sadece iyinin olduğu bir dünyada hiçbir şeyin 
değerini anlamak mümkün olmayacaktır. Kötü 
bize iyinin ne olduğunu anlamamıza yarar. Acı bi-
berin, açlığın, hastalığın, fakirliğin, savaşın ve ölü-
mün olmadığı bir dünyada acaba daha mı mutlu 
olurduk? Ne ağlama, ne acı, ne hasretin olmadığı 
bir dünyada yaşamak bir robottan farklı olmaz. 
Fazla merak edilecek bir şey yok. Çevresine bile-
rek zarar vermeyen, hep olumlu şeyler düşünen 
insan örnekleri var. Yedi nolu kromozom çiftinde 
genetik materyal eksikliği sonucu meydana gelen 

Mutluluk Hastaligina-Williams Sendromu’na ya-

kalanmış insanlara bakılabilir.

Melek gibi hep iyiyi seçen veya sorumsuz 

hayvan gibi sadece hayatını devam ettirme yeti-

siyle donatılmış varlıklar zaten var. Bu varlıkların, 

kâinatı bilme ve özgür seçim gibi bir yetileri ol-

madığından sorumlulukları da yoktur. Dediğimiz 

gibi zıtlıklar özgürlüğün olmazsa olmaz unsurla-

rındandır. Ayrıca zıtlıklar yoksa, bilim de olsa öz-

gür seçim olmaz. Ancak bütün bunlara rağmen, 

herkesin insanlık için iyi, doğru ve yararlı olanı 

seçmesini bekleyemeyiz. Kötüyü ve zararlı ola-

nı da seçecek olanlar çıkacaktır. Eğer özgür bir 

seçim hakkımız varsa bazıları iyiyi, bazıları da 

kötüyü seçebilir. Bu da işi çatışmaya kadar var-

dırır. Kimisi eşitlik, hak ve hukuktan yana, kimi-

si hâkimiyetten yanadır. Kötünün hakim olduğu 

yerde kan, gözyaşı ve esaret vardır. Hayvan gibi 

“Güç bende” deyip dünyayı talan eden de bu 

güçle dünyaya hak ve adalet dağıtan da olacak-

tır. Böylece insan yücelerek, Rabb’in arzu ettiği 

erdemli, salih ve insanı kâmil bir mertebeye özgür 

seçimiyle ulaşabilir. Seçimlerimizin sonucu ortaya 

çıkacak olan çatışmalar da, “özgürlüğün bedeli” 

olsa gerek. Hayatın gerçeği budur ve herkes safını 

buna göre seçmelidir.

Faklı dinler arasında çatışmalar oluşundan, 

“Eğer bu kadar farklı din olmasaydı yeryüzünde 

çatışmalar daha az olurdu.” diye düşünebiliriz. 

Önce şunu bilelim, farklı din diye bir şey yok. 

Hepsi tek bir din olup, değişik zaman ve yöreler-

de insanlara anlatılan aynı dini kurallar, sonradan 

ayrışmalara alet edilip farklı din haline dönüştü-

rülmüştür. Böylece insanları bir arada kardeşçe 

yaşatmayı amaçlayan dinler, aksine çatışmaları 

arttırmış gibi görülebilir. Maalesef gücü eline ge-

çirenler dinleri de kendi şahsi iktidarlarına alet 

etmişlerdir. Buna rağmen dinler farklı birçok mil-

leti bir araya getirebilmiştir. Büyük ilahi dinler ol-

masaydı, bu kez de üç büyük ayrışma yerine, her 

toplum kendi kafalarından ürettikleri ilah, din ve 

fikir yüzünden daha fazla kamplara-ötekileşmeye 

ayrışacağından çatışmalar azalmazdı. Birinci ve 

İkinci Dünya Savaşları birer din savaşı mıdır? Ay-

rıca bilimi herkesin insanlık yararına kullanması-

nı da bekleyemeyiz. Bu yüzden insan için kötüyü 

-günahı ve iyiyi-, sevabı seçme özgürlüğü, ister 

istemez çatışmayı içinde taşır.
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Aslında bu farklı seçimlerden doğan çatışma-
nın altında yatan gerçek, özgürlüğün yedi şartına 
uymayan, tam bir özgür seçim şartlarının sağla-
namamasının neticesidir. Bu durumda çatışma, 
gerçek bir özgür sorgulama-seçim yapılamama-
sından, ego-şeytani manüpilasyonlarla haksız ve 
yanlışı seçmemizden kaynaklanmaktadır. Enbiyâ 
suresi 19. ayette anlatılan melekler gibi sadece iyi-
yi seçme mecburiyeti olsaydı, bu kez de yaratılı-
şın bilgisi gereksiz olacağından özgürlük olmazdı. 
Fıtrat gereği insan, iyiyi-insanlığa faydalı şeyleri 
tercih eden vicdana sahip olsa da her devirde vic-
danı ölçü almayıp, egosunun tatmini için maalesef 
kötüyü seçen de olacağından az çok çatışma ol-
maya devam edecektir. Mülk suresi 2. ayette belir-
tildiği gibi hayatın yaratılış gayesi bu. Mesele, bu 
gerçeği görebilmek ve anlayabilmektir.

Şeytan Emanet ve Özgürlük
Kur’ân’da insan için anlatılan, cennette insanın 

imtihanı bir masal değildir. Kur’ân’da A’râf suresi 
20-22. ayetlerdeki anlatımdan alınacak son dere-
ce önemli dersler vardır. İşte bu surede, cennette 
şeytanın insanı sahte bir özgürlük vaadi ile kan-
dırması, insana yüklenen “özgürlük” emanetini 
bekleyen tehlikeyi insana bildiren bir test niteliği 
taşır. Özgür seçimimizi manipüle edip doğruya 
ulaşmamızın önünde bir engeldir. Bu durum tıpkı 
günümüzde olduğu gibi, “Seni tutsak eden ahlak, 
gelenek, görenek ve aile bağı zincirlerini kır, ken-
dini kanıtla, sonsuza dek özgürce yaşa” çağrıların-
dan pek farkı yok. Yenecek yasak meyve, senin 
için kötü sonuçlar doğuracak, yapmaman, seç-
memen gereken kötü şeyleri, emanate ihaneti ve 
sorumsuzca yaşamayı yani “egoistçe seçimi” sem-
bolize etmektedir. Biz aklı özgürlüğe ulaşmanın 
gücü diye tanımlarken, kapitalizm aydınlanma 
çok fazla savundukları “rasyonel aklı”, ihtiyaçları-
mızı maksimum derecede tatmin edecek kazanç-
lar sağlayan yeteneğimiz olarak görmektedirler. 
Bunlar aklı, egonun emrinde bir güç olarak görür.

Şeytan bu sistemin baş aktörüdür ve insanı 
Cennet’te, Allah gibi ebedi, yani sonsuz yaşam-
özgürlük sahibi olma vaadi ile kandırıp kendine 
itaat ettirerek, bizi kâinatın en büyük gerçeği olan 
Allah’tan koparmıştır. Yeryüzünde de şeytani güç-
ler ayni şekilde O’na isyana ve bizi Allah’tan ko-
parmaya çalışmaktadır. Allah’ın, özgürce karar ve-
rebilecek özellikte yarattığı ve değer verdiği insanı 

şeytan takdir etmemiştir. Şeytan insan özgürlüğü-

nün en büyük düşmanıdır ve insanı mutlak öz-

gürk vaadi ile kandırıp gerçekte esarete sürükle-

mektedir. İlk olarak nefsî hırsımızı-egomuzu akıl 

emanetinin önüne geçirendir. İnsanın Cennette 

şeytan ile imtihanı, özgür seçimimizi manipü-

le eden şu meşhur derin el-derin güç dediğimiz 

gerçeği anlamamızı sağlayan, iyi ve doğru olanı 

seçmemizi engelleyen, manipülasyonlar yapan 

asıl gücü sembolize eden ve her an bizim içimizde 

bize vesvese verip, bizim iyi yönde özgür seçimi-

mizi engelleyen şeytanlaşmış derin güçlerin varlı-

ğını iyi anlamamızı sağlayan bir test değil midir? 

Bizleri yönlendirmede kullandığı en büyük yem 

de, “Tanrı gibi mutlak özgür olma ve güç sahibi 

olma” değil mi? Kapitalizm de tıpkı bu değil mi?

Hayat mücadelemizde bizlere iyiyi kötü, kö-

tüyü iyi diye manipüle eden güçler bu yüzden 

şeytanın yardımcıları olarak tanımlanır. Kapitalist 

Sistem aslında yeni bir şey değildir. İlk insandan 

beri var olan ve onun içindeki nefsî hırsların sis-

temli hale dönüşmesidir. Diğer bir ifade ile “Hak 

ile Batıl’ın mücadelesi” olarak tanımlayabileceği-

miz bu çatışma insanın yer yüzündeki imtihanı-

dır. Gerçekte insan, tertemiz bir kâğıt olarak ya-

ratılır. Tîn suresi 4 ve 5. ayetteki gibi egoist veya 

erdemli (nefs-i emmâre-nefs-i kâmile) olması 

çevrenin onu etkilemesiyle oluşur. Kapitalizmin 

derin güçleri, tıpkı şeytan gibi bu taktiği kullanıp 

asıl niyetlerini gizleyerek, bizleri “Tanrı gibi tam 

özgür ve güç sahibi olmak” vaadi ile birçok za-

rarlı meyveyi insana, emanate ihanet ettirmek için 

yedirmektedir. Hiç şüpheniz olmasın, Cennet’te 

başlayan bu mücadele dünyada da devam etmek-

tedir. Şeytanın yeryüzünde temsilciliğine sığınan, 

derin güçlerin tek hedefi bütün sorumlulukları-

mızı unutturup, yok etmektir ve bu konuda bir 

hayli yol kat ettiler. Şeytan ve taraftarlarının in-

sanın doğru seçim yaparak, gerçeği öğrenmesi 

ve gerçek özgürlüğe ulaşması önünde en büyük 

engeldir. İnsanı hakimiyetleri altına alıp özgürce 

yaşamasını engellemeye çalışan emanet, sorum-

luluk ve özgürlük düşmanıdırlar. Bu yüzden bu 

derin güçler için şeytan çok önemli bir figürdür. 

Zaten onun soyundan geldiklerine inanırlar ve 

tanrı olarak ona taparlar. Bunlar için şeytan, insa-

nı Tanrı’nın esaretinden kurtaran, onu özgür kılan 

bir “özgürlük fetişi” olma iddiasındadır.
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Her insanın sahip olduğu “nefs enerjisi” yani 
egosu, onu hayata bağlar ve iyi şartlarda bir hayat 
sürmek uğruna çaba sarf etmeye güdüler. Ancak 
insan, hayvan gibi sadece hayatını idame ettirecek 
şeylerle yetinmez. Büyüklük, önemlilik ve üstün-
lük peşinde koşar. İşte burada devreye insanı yön-
lendirecek bir gaye ve inanç sisteminin devreye 
girmesi gerekir. İşte bu yüzden insana iyi ve kötü-
yü belirleyen bir hayat ölçüsü gerekir. İnsanı boş 
bırakıp, bir ideal ve ölçü veremezsek, hayvan gibi 
içgüdülerine göre hareket eder ve diğer canlıların 
haklarını düşünmeden gücüne göre dünyayı talan 
eder. Üstünlüğün güçle elde edilebileceği zannına 
kapılır ve güç toplama peşine düşer. Zaten kapi-
talist sistemin en büyük hatası, egoist duyguları 
meşrulaştırıp bu zannı insana doğru bir yol olarak 
sunmasıdır. İşte burada insana gerçek üstünlük, 
büyüklük ve önemliliğin insanlık ve hayat yara-
rına faydalı bir ideali başarmakla meşru olacağı 
gerçeğini öğretmemiz gerekmektedir. Çünkü bu 
dünyada da öbür dünyada da mutluluğun yolu 
bundan geçer. Manipülasyonlar yoluyla kandırıp, 
hakikisinin yerine sahtesini yutturmasalar, insan 
bile bile, kendi aleyhine olan bir şeyi neden seçsin 
ki?

Bugün çok övündükleri Liberal-özgürlük de-
dikleri şey egonun özgürlüğüdür. Bunu bile her 
insana çok görmektedirler. Eğer kâinat, hayat ve 
insan boş tesadüflerin değil de, bunları mucizevi 
bir plan ve programla kurmuş olan bir “güç” ta-
rafından belli bir gaye için yaratılmışsa -ki bunu 
inkar etmek mümkün değil- ama birtakım bağım-
lılıklarla bu gerçek bize unutturuluyorsa, ne var ki 
başımıza gelen bir tehlike anında tek sığınağımız 
O oluyorsa, hayatın en önemli gerçeğine karşı bu 
gafletimizden kurtulmamız gerekmez mi? O’nun 
kurduğu düzenle daha barışık ve uyumlu yaşama-
mız gerekmez mi? Akıl gücümüzü yitirmemişsek, 
bize kurulmuş gerçeği bulmanın kalan altı şartını 
iyi değerlendirmemiz gerekmez mi? Kâfir, gerçeği 
örten, gizleyen demektir. Hem de gerçeği anladığı 
hâlde egosunun isteklerine boyun eğip bile bile 
gerçeklere karşı çıkan demektir. Bu kelime kadar 
yerine oturmuş bir kelime olmamasına rağmen, 
günümüzde doğrudan Arapçasının kullanılması 
anlamının yitirilmesine yol açmaktadır!

İnsanı iyiyi ve kötüyü sorgulayıp seçmesinde 
özgür bırakan Allah, bu seçimin doğru olabilmesi 
için de belli şartları oluşturmuştur. Bu zor şartlarda 

birçok insanın seçiminin doğru olmayacağını o da 

biliyor. Hicr suresi 42. ayet ve İsra suresi 65. ayet-

te bunu anlatmaktadır. Burada maksadın, akılla 

donatılan insanın bir sürü manipülasyon tuzak-

larını aşıp özgür seçimiyle, Yaradan’ın yaratılış ga-

yesine ulaşabileceğinin kanıtlanması olduğu açık-

tır. Ancak insanın bu manipülasyon tuzaklarına 

düşerek, cahillik edip zalimce işler yapacağını da 

iyi bilen Rabbimiz, Ahzâb suresi 72. ayetin hemen 

devamında sorumlu olduğumuz özgürlük emane-

tini neyle desteklediğini açıklamaktadır:

“Şüphesiz biz emaneti (sorumluluğu) göklere, 

yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklen-

mek istemediler (bunun hakkını verememekten), 

çekindiler. Onu insan yüklendi. O da çok zalim-

leşti. Sorumluluğun gereğini hakkıyla yerine 

getirememektedir.

Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da 

tevbelerini kabul etmek için insana emaneti yük-

lemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.” (Ahzâb 72-73)

Emanetin ve sorumluluğun zorluğunu bilen, 

onu af ile desteklemesini bilmiştir. Yanlışlıklardan 

dönmesini bilenler için onun affının çok geniş ol-

duğunu da hatırlatalım. İncil’de geçen Hz. İsa’nın 

“Gerçek, insanı özgür kılar” sözü şimdi daha iyi 

anlaşılmıştır. Gerçeğe de doğru bilgiyle ulaşılabili-

nir. İnsanın her yaptığını gören, bilen ve sonunda 

onu yaptıklarından yargılayacak bir güç yoksa, 

insanın “seçme sorumluluğu” havada kalmaz mı? 

Bu inanç insanı sorumlu davranmaya iten asıl ne-

den değil midir? Özetlersek; tevhidin ve tek bir 

Tanrı’nın en büyük ve en önemli yönü özgürlü-

ğüdür. Özgürlük bilgi gerektirir. Bu yüzden Al-

lah “yeryüzünde bir halife yaratacağim” dedikten 

sonra hemen onu bilgi ile donatmıştır veya bilgi 

sahibi olabilecek bir güç sahibi kılmıştır ki, ken-

dinden sonra en özgür varlık olabilsin. Çünkü ha-

lifesine bu yakışır. Ancak özgürlük sorumluluk da 

gerektirir. Bu da kendine verilen bu güçle tanrılık 

taslamamak ve gerçek Yaradan’ı bilmek. Ancak 

böyle yeryüzünde bozgunculuk yapma güdüsünü 

önlemiş olur. İşte kararlarımızın referansı olacak 

bu gerçeği bilmek bizi özgür kılar. Eğer özgürlük 

canının her istediğini sorumsuzca yapmaksa tabii 

ki bu durumda en özgür varlık hayvandır.
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  POSTCORONA ÇAĞINDA DÜNYANIN VE İNSANIN DURUMU

“Büyük şeyler sona 
erer. Küçük şeyler baki ka-
lır. Toplum böyle parçalan-
maktansa yeniden bir ara-
ya gelmeli.  Sadece doğaya 
bak ve hayatın ne kadar 
basit olduğunu göreceksin.  
Bir zamanlar olduğumuz 
yere dönmeliyiz… Yanlış 
tarafa döndüğün noktaya. 
Hayatın ana temellerine 
geri dönmeliyiz… Suları kirletmeden. Deli bir adam 
size kendinizden utanmanızı söylüyorsa… Ne bi-
çim dünyadır burası…”

Andrei Tarkovsky, Nostalgia filminden

21.Yüzyılda savaşların ve ekonomik krizlerin, si-
yasal istikrarsızlıkların, darbelerin, açlık veya 

kıtlığın yalnızca bölgesel olarak gelişmemiş devletle-
ri daha çok etkileyeceği düşünülmekteydi. Fakat bir 
virüsün gelişmiş-gelişmemiş devletleri, bilgili-bil-
gisiz toplumları, zengin-fakir insanları eşitleyeceği 
üzerinde çok düşünülmemişti. 21. Yüzyılın üçüncü 
onluk diliminde tüm insanları, tüm toplumları ve 
tüm devletleri eşitleyen korona salgını ile karşılaş-
tık. Bu kriz ancak 1929 dünya ekonomik bunalımı 
ve II. Dünya Savaşı’yla mukayese edilebilir düzeyde 
güçlü bir kriz. Çünkü ciddi küresel bir gerilemeye 
yol açacağı aşikâr. Dahası bu krizin etkisi, 2021 yı-
lında daha derin olarak hissedilebilir.

Salgınlar ve Dönüşümler
Salgınlar, insanlık tarihinde önemli değişimle-

re yol açmıştır. Salgınlar esnasında ve sonrasında 

insanların, hem fizik hem 
de metafizik âleme ilişkin 
düşünceleri kökten de-
ğişmiştir. Nitekim Albert 
Camus; salgınların aslında 
hayatın saçma olduğu id-
rakini doğurduğunu, bu 
süreçte din ve bilim adam-
larının yani akıl ve inancın 
anlam üretemediğini söy-
ler. Ona göre salgın, yalnız-

ca salt iki gerçeklik alanı olan ölüm ve hayatı doğu-
rur, ölenlere ve kalanlara karar verip geçip giderken 
hayat ise devam eder. Camus’a ilaveten hayatın ön-
ceki hâliyle devam etmeyip psikolojik, toplumsal, 
siyasal ve iktisadi olarak büyük kırılmaları tecrübe 
ettiği söylenebilir.

14. Yüzyılda Avrupa’da büyük yıkımı meydana 
getiren veba (black death), iyiliği ve kötülüğü yöne-
tebildiği veya varlığın dinamiklerini yöneltebildiğini 
iddia eden kiliseye doğal olarak Hıristiyanlığa/dine 
olan inancı sarsmış dinî otoritenin itibar kaybetme-
sine yol açmıştır. Veba salgını sonrası Batı toplumla-
rının insanları, daha birey merkezli ve daha maddi 
temelli bir hayat tarzına yönelimi başlatmıştır. Sal-
gın; seküler, bireyci ve maddeci karaktere sahip olan 
hümanizm çağının doğmasına kaynaklık etti. Son-
raki dönemlerde ise benzeri netice doğuran savaş-
lar, maddi temelli sanayileşmeyi ve kapitalistleşmeyi 
hakim güçler olarak meydana getirmiştir.

Süreç tamamlanmadığı için tam olarak sürecin 
nelerin doğurabileceğini bilmek şu an mümkün de-
ğildir. Bu bağlamda Agamben, korku üzerine kuru-
lan devletin, korkuyu ayakta tutarak, hukuku ihmal 

Her şeyin dijitalleştiği, akıllı-transhümanist şehirlerin var olacağı, aslında insanın 
olmadığı veya insanın görünmediği bir dünyaya hazır olmamız gerekir. Bu dünya; 
her şeyin insan için olduğu ama hakikatiyle insanın olmadığı bir dünya olacak 
gibi görünüyor. İnsanların dijital veya elektronik takip sistemleriyle izlenebildiği 
ve nerede olduklarının tespitini yapan uygulamalar şimdiden hayatımıza girdiler.

Postcorona Çağında 
Dünyanın ve İnsanın Durumu

Ahmet DAĞ
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ederek “güvenlikçi” temelde hareket edeceğini iddia 
eder. Ona göre “güvenlikçi” devlette, siyaset kısmen 
tasfiyeye uğrar ve özel ve kamusal alan belirsizle-
şir, yurttaşlar apolitik hâle gelebilir. Salgının, daha 
az açıklık, daha az refahı ve daha az özgürlüğü do-
ğuracağını, devleti ve baskın milliyetçiliği güçlendi-
receğini S. M. Walt da dile getirir. Jean-Luc Nancy 
ise katı cellatlar olduğunu düşündüğü hükümetle-
rin bir hiyerarşi içinde olduğu için salgına vermiş 
olduğu tepkilerinin normal olduğunu ifade ediyor. 
Harari ise otokratik ve ulusçu yerel devletler olu-
şumları yerine küresel birliktelikler oluşturmak ge-
rektiğinden bahseder.

Tıpkı Agamben gibi totali-
ter devlet yaklaşımların doğa-
cağı kaygısını dile getiren Zizek 
ise zihnine virüs kaçmış gibi 
bir şaşırmışlık içinde paradoks 
içeren küreselleşme ile komü-
nizm, materyalist-maneviyat-
çı birliktelik içeren çözümler 
önermektedir. Alex Demiroviç 
ise mevcut krizde dayanışma-
nın gerekli olduğunu hususi-
yetle sağlık harcamaları için 
Wolfang Streeck’in öne sür-
düğü “altyapı komünizm”den 
faydalanmak gerektiğini söyler. 
Alman fütürist Matthias Horx 
da geleneksel iktisadi mantığın 
ve siyasal yaklaşımların yeni-
den düşünüleceğini iddia eder.

Pandeminin Hayat Tarzına Etkileri
Bu süreç geçip gittiğinde devletler de toplumlar 

da artık eski yapılarını sürdürmeyeceği gibi insan-
ların da önceki hayat alışkanlıklarını sürdüremeye-
ceği aşikârdır. Ticaretin ve kapitalizmin boyutu ve 
dinamikleri değişecek ve bu değişime bağlı olarak 
eğitim, iş hayatı, tüketim, devlet ve iş idaresi anlayı-
şımız değişecek gibi görünüyor. Uzaktan eğitilebile-
ceğimizi, seyahat etmeden veya bir araya gelmeden 
Skype, Zoom, İnstagram, WhatsApp gibi çoklu gö-
rüşme zemini sağlayan online uzantılar üzerinden 
işlerimizi hâlledebileceğimizi veya işe gitmeden ev 
üzerinden iş yapabileceğimizi öğrenmiş olacağız. 
Yine marketlere gitmeden online market alışverişi 
yapmanın daha kolay ve pratik olduğunu anlamış 
durumdayız. Bilimsel kongreler ve sempozyumlar, 
iş toplantıları hatta devletlerin kabine toplantıları 

online yapılmaya devam edebilir. Ailevi görüşmeler 
ziyarete gerek duymadan online-sanal olarak ger-
çekleştirilebilir. Dev marketler ve perakendeciler, 
salgın sürecinde kepenk indirirken Amazon gibi 
şirketler, talepleri karşılamak amacıyla 1 milyon 
işçi alımına gitmişlerdir. Nitekim Amazon şirketi-
nin sahibi Jeff Bezos, salgın sürecinde kısa zamanda 
24 milyar dolar daha fazla kazanarak servetini 138 
milyar dolara yükseltti. Maddi paranın yerini block-
chain zinciri veya kripto para alabilir. Nitekim Çin, 
dijital para çalışmalarına hız vermiştir. Kısaca yaşa-
nan bu süreç, bizi daha dijital daha sanal bir hayata 
ve dünyaya taşıyabilir.

Korona virüsü, tüketim 
alışkanlıklarımızı da değiştire-
cektir. Nitekim 1918’li yıllarda 
İspanyol gribi bulaşma korku-
sundan dolayı ikili ilişkilere 
güvenin azalması neticesinde 
dönemin toplumsal alışkanlık-
ları kökten değişmiştir. Mevcut 
salgın sürecinde de tüketiciler, 
benzer biçimde yüz yüze et-
kileşim veya alış veriş yerine 
otomat hizmetleri tercih et-
mektedirler. Nitekim hazırlık 
yaparcasına son birkaç yılda 
birçok sayıda insansız market 
hizmete girmiştir. Yapay zekâ 
çalışmaları sürece katkı sun-
maktadır. Robotik eller daha 

da narinleşerek algoritmalar sayesinde nesneler 
daha iyi ayırt edilerek otomasyonun kullanım alanı 
daha da genişliyor. Bu süreç insansız (pazarlamacısı 
olmayan) alışverişi hem normalleştirip hem de daha 
da hızlandıracak gibi görünüyor. Virüsün vesile ol-
duğu insansızlaştırma üzerinden insanlık ciddi bir 
teste tabi tutulmaktadır.

Yaşanan süreç, yalnızca günlük hayatımızı ve 
ticari alışkanlıklarımızı değil yaşadığımız mekân ve 
mimarî anlayışımızı da etkileyecek gibi görünüyor. 
Onlarca veya yüzlerce insanın yaşadığı yüksek kat-
lı konutların ne kadar güvensiz ve hijyenden uzak 
olduğu anlaşıldığı gibi bu konutların aynı zamanda 
kendi ellerimizle inşa ettiğimiz birer hapishanelere 
dönüşebileceğini bizatihi yaşıyoruz. İşini uzaktan 
yapabileceğinin tecrübesini yaşayan (yüksek sayı-
da olmasa da) insanlar, kente gerek olmadığını dü-
şünüp kırsal bir yerde yaşamayı tercih edebilirler. 

Agamben, korku üzerine 
kurulan devletin, korkuyu 
ayakta tutarak, hukuku 

ihmal ederek “güvenlikçi” 
temelde hareket edeceğini 

iddia eder. Ona göre 
“güvenlikçi” devlette, 

siyaset kısmen tasfiyeye 
uğrar ve özel ve kamusal 

alan belirsizleşir, yurttaşlar 
apolitik hâle gelebilir.
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Gerçek olan şu ki mekân anlayışımız da mimarî an-
layışımız da kökten değişmelidir.

Düğünlerin, ayinlerin ve toplu ibadetlerin ya-
pılamadığı, cafe veya sinema gibi mekânlara gidile-
mediği, sınırların, ibadethanelerin, havaalanlarının, 
otellerin kapatıldığı süreçte bireylerin ve toplumla-
rın psikolojik ve sosyolojik olarak değişimler ve so-
runlar yaşaması oldukça doğaldır. Ellerinde olanın 
yitip gittiğinin farkında olan insan karakterinden 
daha çok ders almayan daha da hırçınlaşan insan 
karakteri inşa edildi. Bundan dolayı doğaya ve ken-
dine dönen insandan daha çok doğa üzerinde ku-
rulan tahakkümün yeterli olmadığını, tahakkümü 
artırmak gerektiğini ve insanın mevcut biyolojisinin 
kusurlu ve yetersiz olduğunu düşünecek bir uygar 
insan tipi ile karşı karşıyayız. Nitekim Azeem Azhar, 
bu krizin genomik teknolojilerin önemini pekiştire-
ceğini vurgular.

Ölümü istatistiğe indiren insanlık seküler ve 
maddeci karakter taşıyan bir ruhla https://www.
worldometers.info/coronavirus/, ttps://coronavirus.
jhu.edu/map.html gibi ağlardan hastalığın ve ölü-
mün seyrini izlemektedir. Nitekim Jashua Sperber, 
bu durumu; “mevcut pandeminin katlanarak artan 
kurban sayısı bir yana, sosyal medya da dahil olmak 
üzere, fazlaca aracılık görevi üstlenmiş çevrimiçi ci-
hazlar yoluyla deneyimlenmesi hayli ilginçtir.” cüm-
lesiyle ifade eder. Daha öncesinde sanallığa ve diji-
talizme hapsolmuş insan, corona virüsünden dolayı 
yaşadığı izolasyonla hem kendinden hem de sosyal 
çevresinden kopuşu ve üstel bir biçimde sanal ileti-
şimsellik yaşamaktadır. Herhâlde insansız bir dün-
yaya kendimizi daha çok hazırlamamız gerekiyor. 
Sperber, yaşanılan bu izolasyonu şu cümlelerle ifade 
ediyor: “Bizi apartmanlarda ve evlerde karantinaya 
alan, altı metreden yakın mesafedeki insan etkile-
şimini yasaklayan ve toplumun insan salgısı, nefes, 
koku ve maddeye karşı tiksinti duymasını onaylayan 
devlet, otoritesini ve zorlayıcı gücünü dijital devrime 
olduğu kadar Musk’ın daha kapsamlı transhümanist 
projelerine ve kendini yok etme fantezilerini mistik 
aşkınlık gibi pazarlayan diğer güçlü mizantroplara 
adamıştır. Genel amacı, öznelliğimizi metalaştırmak 
ve sonrasında içselliğimizi yok etmek, özel amacı 
ise her zaman olduğundan çok daha sistematik bir 
şekilde, insan gerçekliğinden silinmek olan hiper-
kapitalist bir internetin içine hapsedildik.” 

İzolasyon öncesinde akıllı telefonuna, tabletine 
veya bilgisayar ekranına aralıklı bakmadan yaşaya-
mayan insanın, izolasyon günlerinde bu aygıtları 

elinden düşürmediği tahmin edilebilir. Yaşanan 
bu salgın sürecinde internetin olmadığı bir dünya 
düşünüldüğünde insanın dramatik bir biçimde ne 
kadar yoksun ve mahzun kalacağını düşünebiliriz. 
Dünyanın yarısından fazlasının eve kapandığı bu 
süreçte insanlığı adeta ayakta tutan şeyin teknolo-
ji olduğu düşünülebilir. Neredeyse herkesin evde 
olduğu süreçte, telefon ve tabletler dünyaya açılan 
pencere olmuştur. Bırakın Silikon Vadisi’ne düşman 
olmayı ona şükreden bir insan psikolojisi var deni-
lebilir. Online alışveriş yapan, online eğitim veren 
ve gören, online hasret gideren, online siyasal karar-
lar alan hatta neredeyse online ibadet ve ayinler ger-
çekleştirecek bir insanlık türüyle karşı karşıyayız.

Hayatın Dijitalleşmesi, Küresel Düzen ve Öngörüler
Hümanizm, insanı Tanrı ve doğadan koparırken 

korona salgınını mazeret bulan dijital ve transhüma-
nist uygulamalar insanı kendinden koparacak gibi 
görünüyor. Dünyayı analog ve dijital dünya şeklin-
de ayrıma tabi tutarsak analog dünyanın mekânları 
tasfiye edilirken dijital dünya mevcut alanını daha 
da genişletmektedir. Salgın sürecinde ayakta kalabi-
len alanlar analog değil dijital alanlar oluyor. Dijital 
alanların analog alanları yutacağı tahmin edilebilir. 
Nitekim Netflix, Zoom ve Amazon gibi online kö-
kenli sermayeler, zenginleşirken analog dünyanın 
ticari yapıları ise zarar etmektedirler. Salgın ön-
cesinde dijital ticari yapılar zenginleşirken erime 
gösteren analog alanlar salgın sürecinde daha çok 
fakirleşmiştir.

Aydınlanmanın ve Sanayileşmenin vaat edici 
söylemlerinin yerine getirilmediği aksine sömürge-
ciliği, savaşları ve ekonomik dengesizlikleri ürettiği 
tecrübeyi göremeyen insanlığın (hakim Batılı dü-
şüncenin) aklının başına gelmesi çok zor görünü-
yor. İnsanoğlunun hümanizmin de terk edileceği 
insansız dünyanın yaşanılacağı posthuman çağları 
yaşaması muhtemel bir eşiğe girecek gibi görünü-
yor. Elinde olanların her an yitebildiğinin farkında 
olmayan bir aklın konumu; Horkheimer’ın ifade et-
tiği bir durum olan “akıl tutulması”dır.

21. Yüzyıl güç dengesi Atlantik’ten Pasifiğe doğ-
ru kayma eğiliminde görünmektedir. Bu kayış, sade-
ce ekonomik bir kayış değil ekonomiye bağlı olarak 
teknolojik ve siyasal bir kayıştır. Çin merkezli Pasi-
fik dünya teknolojinin ve dünya siyasetinin merkezi 
olacak gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri 
ve AB merkezinden daha çok Çin merkezli bir dün-
ya sistemi doğabilir. Çünkü ABD ve AB toplum ve 
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yöneticilerinin küreselleşmeye ve uluslararası ticare-
te olan inancı gittikçe zayıflarken Çin toplumunun 
ve yönetiminin inancını daha da güçlendirmektedir. 
Çin 1842-1949 yılları arasında “yalnızlaşmanın” ne 
olduğu bilincinden hareketle kültürel güven patla-
masıyla her yerde ticaret yapabileceğine inanıyor. 
Üretmiş olduğu yüz tanıma sistemleri, akıllı şehir 
tasarımları, robotik varlıkları hayata dahil etme ve 
yaşadığı derin korona salgını sürecinin sonrasında 
ise dijital para (CBDC) üzerinde çalışmakta ve piya-
saya sürme hazırlığı içindedir.

Salgın sürecinde petrol fiyatlarında yaşanan 
sıkıntılar, petrolün veya fosil yakıtların sonu ola-
bilir. Nitekim ABD’de de petrol fiyatları, tarihinde 
ilk defa 1 doların altına (-0,40) düştü. Dünya gıda 
sorunu yaşayabileceği için buğday, petrolden daha 
değerli olup petrol savaşlarının yerini alabilir. Tarım 
insanlık için hiçbir zaman değerini yitirmediği gibi 
önümüzdeki günlerde daha da değerli hâle gelebi-
lir. Nitekim doğru bir karar alarak Türkiye Tarım ve 
Orman Bakanlığı, 14 milyon kilometrekare hazine 
arazisini çiftçinin kullanımı için vereceğini açıkladı. 
Başka bir konu olarak yemek alışkanlıkları ve ter-
cihleri de değişebilir. Transhümanist vejeteryanların 
gündemde tuttuğu vejetaryanlık veya veganlık yük-
selişe geçebilir. (NBIC) teknolojileri, nano-teknolo-
ji, biyo-teknoloji, Enformasyon teknolojisi ve Biliş-
sel teknolojinin geliştiği yeni ve farklı bir Rönesans 
sürecine girilecek görünüyor.

Her şeyin dijitalleştiği, akıllı-transhümanist şe-
hirlerin var olacağı, aslında insanın olmadığı veya 
insanın görünmediği bir dünyaya hazır olmamız 
gerekir. Bu dünya; her şeyin insan için olduğu ama 
hakikatiyle insanın olmadığı bir dünya olacak gibi 
görünüyor. İnsanların dijital veya elektronik takip 
sistemleriyle izlenebildiği ve nerede olduklarının 
tespitini yapan uygulamalar şimdiden hayatımıza 
girdiler. İnsanları vücut değerlerinin bilgisinin yanı 
sıra psikolojisini gözlemleyebilen sistemlerle onları 
denetleyen teknolojik sistemlere şahitlik yapıyoruz. 
Koronavirüsü mazeret bulan kamu hizmetleri dahil 
online süreçleri içeren endüstri 4.0 ve dijital devrim 
daha da çok hızlanacak görünüyor.

Korona salgını, 18. yüzyıldan sonra olgunlaşan 
mevcut toplumsal sözleşmeleri iptal edecek, yeni 
toplumsal sözleşme süreçlerini doğuracak bir süreç 
gibi görünüyor. Toplum sağlığının güvencesini sağ-
lama gerekçesi kamusal alanı genişletip özel alanı 
daraltabilir. Dijitalleşme, datalar üzerinden bireyin 
veya toplum alanının daraltılmasını sağlayabilir. Bu 

sürecin yöneticisi devletler olmaktan ziyade dataları 

elinde bulunduran küresel sermayeler olabilir. Bu 

süreçte toplumun alışkanlıkları kökten değişebilir. 

İnsanoğlu kente daha sıkı bir biçimde sarılabilir 

veya kentin beton yığını olduğunun farkına varıp 

özüne, toprağa yani kırsala da dönebilir. Veya ka-

patıldığı evin içinde kumar veya alkolizm gibi kötü 

alışkanlıkların artışı da meydana gelebilir. Depresif 

ve paranoyak tutumlar edinebilir. Keşfedilen “sosyal 

mesafe” kavramı toplumsal bir gerileme olarak bi-

reyselleşmeyi yani “yalnızlık salgınını” doğurabilir. 

“Sosyal mesafe” kavramı yaşlılar için daha da çok 

felaketi getirebilir. Nitekim korona salgını sürecinde 

İngiltere ve İspanya’da terk edildikleri için ölen yaş-

lılar ve terk edilen huzur evi haberleri yayımlandı.

Bu krizin ne kadar süreceği bilinmediği gibi nor-

male döneceğimizin garantisi de olmayabilir. Hiçbir 

zaman normale dönmemize de müsaade edilme-

yebilir. Baudrillard’ın ifadesiyle bu tür (salgın vs.) 

yoklamalar veya sondajlar yapılacak gibi görünüyor. 

İnsan, keşke korona sonrası, elinde var olanı her an 

yitebileceğinin farkına varıp, haddini aşmadan ken-

dinin ve hakikatin derdine düşse… Kendine dönüp 

kendiyle yüzleşse dünyanın ve kendisinin aslında 

ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlayacak. 

Ama nisyanla malum insan, bunun yerine episte-

molojik alanını güçlendirerek ontolojik güvenliğini 

sağlayacağını zannetmektedir. Oysa güvenlik alanını 

güçlendirdiğini zannettikçe güvenlik duvarları daha 

zayıflıyor ve kaygı durumu daha da artıyor. Nite-

kim kendine yetmediğini düşünerek yapay zekâ 

üzerinden ara varlıklar üretme gereği duymaktadır. 

Tarkovsky’nin delisinin dediği “Hayatın ana temel-

lerine geri dönmeliyiz… suları kirletmeden” cümlesi 

üzerine insanlık olarak düşünmemiz gerekir.
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Küresel ölçekte cere-
yan eden bir salgın 

nedeniyle bir süredir 
evlere kapanmış du-
rumdayız. Salgın ön-
cesi yaşadığımız hayatı 
normal kabul edersek, 
hâlihazırda yaşadığımız 
süreci anormal diye 
nitelemek mümkün. 
Fakat dünyayı sade-
ce kendinden ibaret 
zannetmeyenler ve bu küçük gezegende ne olup 
bittiğine biraz olsun kulak kabartanlar zaten sal-
gın öncesinde yaşadıklarımızın da normal şeyler 
olmadığını tespit etmekte zorlanmayacaklardır. 
Sürekli büyüme hırsının tabiatta yol açtığı yıkım, 
teknik ilerlemenin hızına yetişme arzusunun top-
lumsal dokuda yarattığı tahribat, biyolojik çeşitli-
liğin canını okuyan sanayileşme, hava-su ve top-
rakta meydana gelen ve geri dönüşü belki de yıllar 
alacak kirlilik, savaşların yol açtığı açlık, susuzluk, 
hastalık ve katliamlar, yerinden yurdundan edilen 
milyonlarca insan ve daha nice anormallikler sal-
gın başlamazdan evvel her gün şahit olduğumuz 
sıradan vakalardı. Salgını bu kadar ürkütücü kılan 
ise, ayrım yapmadan her birimizi hedef alıyor ol-
ması. Bizden uzakta olan anormalliklere izleyici 
kalarak normalleştiren bencil ve narsist yanımız, 
söz konusu kendimiz ve yakınlarımız olduğun-
da, bir anda duyargalarını çalıştırıyor. Çok zor 
ama umulur ki bu salgın tehdidi sona erdiğinde, 

bencilliklerinden sıyrıl-
mış bir dünyaya gözle-
rimizi açalım.

Ev ve Evin Dönüşümü
Şimdiye kadar türlü 

enstrümanlar kullana-
rak evden uzak kalma-
nın efdaliyeti hakkında 
vaaz veren ekran gu-
ruları, şimdilerde evin 
ne kadar mühim bir 

yer olduğunu ispatlama çabasında. Evde kalmayı 
özendirmek için gösterilen olağanüstü çaba ger-
çekten dikkate değer. Yalnız bir sorun var ki, ev 
denilen mekânın mahiyeti ve işlevi çoktan değişti. 
Şu an içinde kaldığımız ya da kalmaya mahkûm 
olduğumuz yerlerin ev olup olmadığı üzerinde 
tefekkür etmek gerekiyor. Öncelikle bilmek gere-
kir ki ev sadece duvarlarla çevrili üstü kapalı bir 
mekânın adı değil. Aynı zamanda aile sıcaklığının, 
birliktelik ruhunun, dayanışmanın, mahremiye-
tin, çocuk terbiyesinin, tefekkürün, tecrübe akta-
rımının ve insanı mekanik bir varlığa dönüştür-
meye çalışan modern/seküler Batı medeniyetine 
karşı mukavemetin ana karargâhıdır. Evin aileden 
bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Huzur 
evi, sevgi evi, sığınma evi vb. varyasyonları olsa da 
en nihayetinde eve yüklenen anlam daima olum-
ludur. Bu varyasyonlar endüstri toplumunun icat 
ettiği kamusal mekânlardır. Ailenin ontolojik 
karakteri, evin hemen hemen bütün kültürlerde 

Çocukların/gençlerin hayatında zaten önemli bir yer işgal eden dijital dünyanın 
uzaktan eğitim sürecinde oynadığı rol dikkate alındığında çok yakın bir zamanda 
dijital bağımlılık sorunlarıyla yüzleşeceğimizi söyleyebiliriz. Sözünü ettiğimiz bu 
bağımlılık sürecinin hem dil gelişiminin önünde ciddi bir engel olduğunu ve sözcük 
yoksulluğuyla malul bir genç kuşak yaratacağını hem de görsellik aracılığıyla bilgi 
edinmeye alıştığı için yazı ve söze karşı duyarsız bir geniş kitle oluşturacağı söylenebilir.

Şeffaf Evlerde Uzaktan Eğitim

Kamil ERGENÇ
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vazgeçilmez oluşunu temin etmiştir. Son elçi Hz. 
Muhammed(s.)’in vahye ilk muhatap olduğunda 
yaşadığı şoku üzerinden atmasını sağlayan yer 
eviydi. İslâm’ın ilk muhatapları müşrik siyasal 
düzenin tarassutundan (izlemesinden) korunmak 
ve nazil olan vahiyle tanışık olmak amacıyla evde 
(Erkam’ın evinde) buluşurlardı.

Müslümanların nazarında ev, her zaman hayati 
önemi haiz bir mekân olarak değer görmüştür. Bir-
birine velayet yoluyla bağlı mümin erkek ve mü-
mine kadının müşterek mekânı olarak ev, bu dün-
yada cennetten bir köşe olarak 
tavsif edilir. Oraya girmenin 
ve çıkmanın kuralları vardır. 
Selam vererek ve izin almak 
suretiyle girilir. Yine selam ve-
rerek ve müsaade istenerek çı-
kılır. Sofraya beraber oturulur. 
Sevinç ve hüzün beraber pay-
laşılır. Misafir ağırlanır. Soh-
betler yapılır. Oyunlar oynanır. 
İbadet edilir. Adeta bir mektep 
gibidir evler. Pagan Roma’nın 
müstehcen, ırkçı ve kapitalist 
sosyal gerçekliğine dâhil ol-
mamak için İsa (a.s.)’ın sadık 
yarenleri yer altı evleri inşa et-
mek zorunda kalmışlardı. Bu 
evlerde talim ettikleri ilahi öğ-
reti sayesinde Roma’nın kurulu 
düzenini sarstılar. Cumhuriyet 
modernleşmesinin jakoben ve 
militarist karakterine karşı dö-
nemin Müslüman ahalisinin sı-
ğınağı da evlerdi hiç kuşkusuz. 
Arapça alfabeye bile tahammül 
edilemeyen bu yıllarda hiç de-
ğilse Kur’ân okumayı öğretme 
mekanları olarak evler çok önemli bir misyon üst-
lenmişti. Ev ideolojik tutumun, tavrın ve tarzın 
talim edildiği özel mekân/lar olarak her dönemde 
değerini korumayı bildi. Hücre evleri, örgüt ev-
leri şeklinde kimi zaman kriminalize edilse de, 
kontrol ve denetim dışı olması yönüyle evler her 
zaman güvenli bir sığınak olmuştur. Bu sebepten-
dir ki modern ulus devletlerin ilk hedefi ev oldu. 
Buraları kamusal alana dâhil etmek (yani şeffaflaş-
tırmak) için oldukça sistematik ve altüst edici ça-
lışmalar yapıldı.

Mahremiyetin Aşınması
Bu sistematik ve altüst edici çalışmalara kar-

şı koyabilecek zihinsel, sosyal, siyasal ve iktisa-
di donanımdan yoksun olan bütün geleneksel 
toplumlarda olduğu gibi bizde de evin misyonu 
kentleşmeyle birlikte değişti. Halkı Müslüman 
toplumlarda atılan modernleş/tir/me adımla-
rının ilk sırasında yer alan kadının kamusal 
görünürlüğü(elbette ki tesettürsüz),bu değişim 
sürecinin ana dinamiklerinden biridir.

Terbiye eden ve yetiştiren olması münasebe-
tiyle Arapça’da rabbetü’l-beyt 
(evin rabbi) diye adlandırılan 
ev hanımlığı, modern değerler 
sisteminin sözcülüğüne soyu-
nan aydın/bürokrat kesim ta-
rafından tahkir ve tezyif edildi. 
Onun yerine çalışan, kazanan, 
kariyer yapan kadın profili öne 
çıkarıldı. Sanayi Devrimi son-
rasında Avrupa hinterlandında 
yaşanan sosyal buhranın sonu-
cu olarak tezahür eden femi-
nist perspektifin de katkısıyla 
güçlenen kamusal görünürlük, 
bir yandan ekonomik bağım-
sızlığın kazanılması ve erkek 
eline bakmaktan kurtulmak 
diğer yandan da Roma kültü-
ründen mülhem, ataerkillik 
olarak tesmiye edilen gelenek-
sel yaklaşımı tahfif edici husu-
siyetine karşı bağımsız bir du-
ruş sergilemek amacıyla terviç 
edildi. Evin mahiyetine ilişkin 
değişimin bu süreçle çok ya-
kından ilgili olduğunu söyle-
mek mümkün.

Kur’ân’ın birbirinin velisi 
olarak tanımladığı kadın ve erkek profilinin ak-
sine geleneksel kültürün kadını ikinci sınıf varlık 
olarak konumlandıran yaklaşımı da bu sürece (ka-
dının kamusal görünürlük sürecine) dolaylı katkı 
sağladı. Kadının bu gayri İslâmî konumlandırılışı, 
vaktiyle Hıristiyan geleneğe ev sahipliği yapmış 
olan Anadolu’da, Hıristiyanlığın Âdem’i yoldan 
çıkaran ve takvalı olmayı engelleyen kadın algısı-
nın “şeytani” bir muhteva içinde tevarüs edilme-
siyle yakından ilgili olduğu söylenebilir. Böylece 

Şimdiye kadar türlü 
enstrümanlar kullanarak 

evden uzak kalmanın 
efdaliyeti hakkında vaaz 

veren ekran guruları, 
şimdilerde evin ne kadar 
mühim bir yer olduğunu 

ispatlama çabasında. 
Evde kalmayı özendirmek 

için gösterilen 
olağanüstü çaba 

gerçekten dikkate değer. 
Yalnız bir sorun var ki, 

ev denilen mekânın 
mahiyeti ve işlevi çoktan 

değişti. Şu an içinde 
kaldığımız ya da kalmaya 

mahkûm olduğumuz 
yerlerin ev olup olmadığı 
üzerinde tefekkür etmek 

gerekiyor.
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kadın, geleneğin tahfif edici yaklaşımının pran-
galarından kurtulmak için modern paradigmanın 
emansipasyon klişesinin gölgesine sığınmayı ter-
cih etti. Evin/ailenin bir sığınak olmaktan çıkarak 
ulus-devletin operasyon sahası hâline gelmesi de 
böylece başlamış oldu. Nitekim gelinen nokta 
itibariyle ev, birlikte yaşam pratiğinin tecessüm 
ettiği kamusal mekân olarak tebarüz etmektedir. 
Tarihin motor gücü olarak iktisadı öne çıkaran 
Marksist literatürün de katkısıyla ev/ler bir işyeri 
gibi konumlandırılmakta ve kadının kocası tara-
fından sömürülmesinin önüne geçmek amacıyla 
“ev içi emeğin” ücretlendirilmesi gibi oldukça ti-
cari bir perspektif gündemleştirilmektedir. Böyle-
ce aile kurmak bir tür şirket ortaklığı gibi tahayyül 
edilebilmektedir. Dolayısıyla içinde kalmaya zor-
landığımız mekânların ev olma özelliğini yitirdiği-
ni söylemek zannediyorum yanlış olmaz.

Türkiye özelinde 1990’lı yıllarla birlikte ev 

içinin kamusal alana taşınma süreci hızlandı ve 
evler(imiz) artık kamusal mekânlar olarak belir-
ginleşti. Aile danışmanlığı ve psikolojik rehberlik 
adı altında ev içinde olan her ne varsa ekranlar 
aracılığıyla kamusal alana taşındı ve evin en temel 
işlevlerinden biri olan “mahremiyetin müdafaa-
sı” ilkesine halel geldi. Mahkeme tutanaklarının 
da kamuoyuyla paylaşılabiliyor olması, sözünü 
ettiğimiz mahremiyetin deşifresine katkı sundu. 
Hatta medya unsurları (ekranlar) “uzmanlar” yar-
dımıyla bu tutanakların psikolojik ve sosyolojik 
analizlerine aracılık etti. Bu süreçte hayati rol oy-
nayan ekranlar, şimdilerde salgınla mücadele adı 
altında yine oldukça önemli bir misyon üstlendi. 
Nitekim eğitim-öğretim de dâhil kamusal alanda 
devlet eliyle yapılan birçok hizmet, artık dijital 
imkânlar kullanılarak evlerde gerçekleştiriliyor.

Zaten şeffaf olan evlerimiz böylece daha da şef-
faf hâle geliyor. İşin garip tarafı kendisini İslâm’a 

nispet edenler de bu sürecin paydaşı olmayı gö-
nüllü olarak tercih ediyor. Evin “özel” ve doku-
nulmaz bir mekân olarak kalmasına dair kamusal 
farkındalık oluşturacak bir itiraz henüz kimseden 
sadır olmadı. Olması da zor görünüyor. Zira “ek-
ranlar”, evin/ailenin itibarını daha da zedelemek 
amacıyla, adeta ağız birliği etmişçesine, salgın 
süresince ev içi şiddetin arttığına ilişkin sistema-
tik yayınlar yaparak, evin özel kalması bir yana 
bütünüyle denetime açılması gerektiğini zımnen 
ifade ediyorlar. Hıristiyanlığın sorunlu kadın al-
gısıyla bir şekilde imtizaç etmiş geleneksel kül-
türün tortularını İslâm’ın velayet hukuku eksenli 
birlikteliğine tercih eden izan ve feraset yoksunu 
birtakım sorumsuz ve şuursuz kişilerin maçoluk-
ları yüzünden, ailenin/evin şeffaflaşması yönünde 
atılan adımlar, gelecek adına endişelenmemiz için 
yeterlidir. Dijital kültürün de yardımıyla artan şef-
faflık kırılgan bir toplumsal zemin oluşturuyor.

Bu bağlamda uzaktan eğitim süreci de zaten 
şeffaflaşan evlerimizin bütünüyle devlet denetimi-
ne müsait hâle geldiğinin işaretidir. Denetimi ve 
kontrolü böylesine içselleştiren bir toplumun ba-
ğımsız bir irade geliştirmesinin imkân dâhilinde 
olmadığını söylemek abartı sayılmamalı. Gerek 
örgün gerekse uzaktan eğitim sürecinde yapılanlar 
belli bir ideoloji tarafından yorumlanmış bilginin 
muhataplara aktarılması ve muhatabın da bu bil-
giyi referans alarak tasavvur dünyasını inşa etmesi 
üzerine kuruludur. Her ne kadar amaç, çocukların 
okul kültüründen uzak kalmalarını engellemek 
ve ailelerin iş yükünü hafifletmek olarak beyan 
edilse de, aslında, çocukları/mızı/n devlet dene-
timinden bir an dahi olsa çıkarılmaması gerekti-
ğinin işaretlerini görmek mümkün. Yani çocuklar 
ailelerine bırakılmayacak kadar önemlidir devlet 
nezdinde. Uzun süredir ailenin örselenen doğası, 
devletin belirleyici ve tayin edici rolünü daha da 

Gerek örgün gerekse uzaktan eğitim sürecinde yapılanlar belli bir ideoloji tarafından 
yorumlanmış bilginin muhataplara aktarılması ve muhatabın da bu bilgiyi referans alarak 

tasavvur dünyasını inşa etmesi üzerine kuruludur. Her ne kadar amaç, çocukların okul 
kültüründen uzak kalmalarını engellemek ve ailelerin iş yükünü hafifletmek olarak beyan 
edilse de, aslında, çocukları/mızı/n devlet denetiminden bir an dahi olsa çıkarılmaması 

gerektiğinin işaretlerini görmek mümkün.
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arttırmıştır. Yaklaşık bir yıl kadar önce gerçek-
leşen belediye seçimlerinde İstanbul’da yarışan 
rakipler her mahalleye kreş yapma sözü vermiş-
lerdi. İstanbul gibi devasa bir metropolde çalışan 
kadınların çocuklarına göz kulak olmak amacıyla 
inşa edileceği söylenen bu kreşler, aslında ailenin 
tükenişini sembolize etmek bakımından dikkatle 
incelenmeyi hak ediyor. İş hayatının öğütücü at-
mosferinde darmadağın olan kadınların çocuklara 
annelik yapması herhâlde beklenemez. Onların 
yerine bu görevi devlet aygıtının sağlayacak ol-
ması çocuk üzerinde hak iddia etme yetkisinin de 
devlette olması demektir. Kreş kültürünün huzur 
evi kültürüyle olan akrabalığı düşünüldüğünde, 
bugün her mahalleye kreş yapma sözü veren poli-
tik figürlerin ardılları, aynı mahallelere huzur evi 
yapmak zorunda kalacaklardır.

Dijital Kültürün Getirdikleri
Ekranlar aracılığıyla şeffaflaşan evlerimizin ka-

musal alana dâhil olduğunun en önemli gösterge-
lerinden biri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kapsamında yapılan yönlendirmele-
rin bulduğu karşılıkta gizlidir. Resmî otoriteler 
tarafından günler öncesinden dikkat çekilen bu 
özel güne ilişkin hazırlıklar (evlerin süslenmesi, 
balkonlara bayrak asılması, belli bir saatte İstiklal 
Marşı’nın ve Yüzüncü Yıl Marşı’nın söylenmesi, 
yapılan etkinliklerin video kayda alınarak okul ve 
millî eğitim müdürlüklerinin sosyal medya hesap-
larında sergilenmesi v.b) açıkça gösterdi ki, devlet 
aygıtı evlerimizi çoktan ele geçirmiş. Resmî ideo-
loji tarafından takdis ve tebcil edilen günlerin ka-
musal alandaki meşruiyeti yeterli olmamış olacak 
ki, evlerin de sürece dâhil olması sağlandı. Yön-
lendirme sürecinde hayati rol oynayan ekranların, 
toplumun sevk ve idaresinde gösterdiği bu başarı 
elbetteki yetkili merciler tarafından dikkatle takip 
edilmiştir.

Ekran aracılığıyla sevk ve idare edil/ebil/en bir 
toplumun ne kadar özgür olduğu hususu üzerin-
de kafa yormak gerekiyor. Kendisi için belirlenen 
sınırların dışına çık/a/mayan; neyi nasıl düşüne-
ceği hususunda müstakil bir iradeye sahip ol/a/
mayan; bilakis enformasyon araçlarını elinde tu-
tanların perspektifine mahkûm olan bir toplumun 
sahih bir tavrın mümessili olması beklenemez. 
Böyle toplumlar hiçbir zaman kendi tercihlerinin 
öznesi olmayı başaramazlar. Bu nedenle özgür 
oldukları da söylenemez. Fakat böyle toplumlar 

özgür olmadıklarının da farkında değillerdir. 
Çünkü dijital kültür onlara her istediklerini yapıp 
ettikleri bir mecra olarak görünmektedir. Oysa di-
jital dünya onu üreten aklın mütehakkim doğası 
gereği muhatabını nesneleştirir ve oldukça kolay 
bir şekilde manipüle edilebilir bir kıvama getirir.

Çocukların/gençlerin hayatında zaten önemli 
bir yer işgal eden dijital dünyanın uzaktan eğitim 
sürecinde oynadığı rol dikkate alındığında çok 
yakın bir zamanda dijital bağımlılık sorunlarıyla 
yüzleşeceğimizi söyleyebiliriz. Sözünü ettiğimiz 
bu bağımlılık sürecinin hem dil gelişiminin önün-
de ciddi bir engel olduğunu ve sözcük yoksullu-
ğuyla malul bir genç kuşak yaratacağını hem de 
görsellik aracılığıyla bilgi edinmeye alıştığı için 
yazı ve söze karşı duyarsız bir geniş kitle oluş-
turacağı söylenebilir. Ekran odaklı bilgilenmenin 
kitabi bilginin yerini alması hâlinde ortaya mu-
hayyilesi oldukça zayıflamış bir kuşak çıkacaktır. 
Muhayyilenin zayıflaması ise hayal kurma kabi-
liyetinin dumura uğraması ve “şahitliğin” yerini 
“izleyiciliğin” alması anlamına gelir. Kameranın 
insanlık ailesine yaptığı en büyük ihanet te hiç 
şüphesiz budur.

Kamera aracılığıyla, gerçeklikle doğrudan te-
mas kurma yeteneğini kaybeden ve böylece “gör-
selliğe alışan” zihinlerimiz, bir süre sonra gerçekle 
sanalı ayırt edemez hâle geliyor. Yani tabi bağla-
mında anlamlı olan duygusal reflekslerimiz, örse-
leniyor/iğdiş ediliyor. Böylece “şahit” olmanın ye-
rini “izleyici” olmak alıyor. Şehit kavramıyla aynı 
kökten olan şahit/lik, gerçeklikle tabii bağlamında 
ve dolaysız temas kurmayı gerekli görürken, “iz-
leyicilik” sadece bakmaya odaklanıyor. Birincisi, 
yani şahit, gerçeklikle yüzleşmeyi ve gücü nispe-
tinde müdahil olmayı tazammun ederken; diğe-
ri, yani izleyici, birazdan yapacağı “zap” ile ger-
çeğin bir başka “tür”üyle karşılaşmaktan yanadır. 
Kamera en büyük darbeyi hiç şüphesiz “şahitlik/
şehitlik” kavramına vurmuştur. Mahkemelerde 
şahitlerin yerini “kamera kayıtları”nın alması da 
bu bağlamdan bağımsız değildir elbette. Bu da 
meselenin bir başka boyutu… Ekran aracılığıyla 
törpülenen duygusal reflekslerimiz gerçek zaman-
lı ve mekânlı ilişkiler inşa etmemizi de engelliyor. 
Böylece insani yanımız her geçen gün zaafa uğru-
yor. Öfke, nefret, sevgi, saygı, merhamet gibi duy-
guların ekran/lar aracılığıyla törpülenmesi gerçek-
lik algımızın da yıkıma uğramasına sebep oluyor. 
Böylece gerçeği sanal, sanalı gerçek gibi görme 
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“patolojik durumu” ortaya çıkıyor. Artık gerçek 
varoluşlar yerine sanal ve sahte varoluşlar geçiyor.

Dijital dünyanın sunduğu olduğundan farklı 
görünme imkânı sahte varoluşları çoğaltıyor. Gö-
rünür olma arzusu ile fark edilmeme korkusunun 
birleştiği bu mecra, patolojik ve şizofrenik kişilik-
lerin üremesine zemin hazırlıyor. Hemen hemen 
her şey ekranların nesnesi olabiliyor. Gönüllü ola-
rak aracılık ettiğimiz ekran merkezli tatmin duy-
gusu toplumun bütün fertlerini etkisi altına alıyor. 
En ince ayrıntısına kadar “Göz önüne getirme” 
“görünür kılma” arzusunun eşlik ettiği her türlü 
eylemin pornografiye hizmet ettiğini unutmamak 
gerekir. Yorumu imkânsız kılan görünürlük ola-
rak pornografi maalesef Müslüman muhayyileyi 
de esir almış durumdadır.

Bu bağlamda bombalarla parçalanmış bir be-
den, evde ailece yenilen bir yemek, ziyaretine gi-
dilen bir hasta, kendisine yardım edilen bir fukara 
vb. en ince ayrıntısına kadar göz önüne getirme 
çabası pornografik bir perspektifin sonucudur. Bu 
sürece direnmek zorundayız. Aksi hâlde tüm insa-
ni yanlarımız törpülenecek. “Sağ elin verdiğini sol 
el bilmesin.”, “Birbirinizin gizli saklı yanlarını açık 
etmeyin.”, “Tecessüsten uzak durun.”, “Müslüman 
kardeşinin ayıbını örtersen Allah da senin ayıbını 
örter.” gibi emirleri olan bir dine ve settâr ismine 
sahip bir Allah (c.c.)’a iman eden Müslümanla-
rın, kamerayı bu kadar içselleştirmeleri anlaşıla-
bilir değildir. Şahit/şehit olmayı emreden bir di-
nin mensuplarının izleyiciliği tercih etmesi iman 
zafiyetine de delalet eder. Çünkü Müslüman’ın 
alamet-i farikası görmeden inanmaktır. Müşahede 
etmek izleyici olmak demek değildir.

Şahit olmak bilinçli bir katılımı tazammun 
eder. Kalp ve akıl bu süreçte aktiftir. Muhakeme, 
mukayese, mükaşefe ve müfekkire yetileri dina-
mik bir pozisyondadır. İzleyicilikte ise edilgenlik/
pasiflik söz konusudur. Kameranın arkasındaki 
“el” tarafından yorumlanarak iletilen malumatlar 
arasında “zap” yaparak ilerleyen birey, artık zih-
nen felç olmuş demektir. Maruz kaldığı enformas-
yon bombardımanı altında akıl sağlığını muhafaza 
etmesi oldukça güçtür. Sağlığını kaybeden aklın, 
sahih bir duruşun, tavrın ve tarzın mümessili ol-
ması beklenemez. Sözünü ettiğimiz bu birey/ler 
nitelikli söylem ve eylem üretme yeteneğini kay-
betmiştir. Yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi 
onlar için yeterlidir. Bütün duygusallığını ekranlar 
aracılığıyla yaşadığı için, insani özellikleri tahrip 

olmuştur. Oldukça fazla malumat biriktirmiş-
tir fakat fikir sancısından habersizdir. Hareket 
hâlindeki nesneleri “izlemeye” alıştığı için söz ve 
yazıya(kitaba) yabancılaşmıştır. Hızlı yaşamakta-
dır ve her şeyi hızlıca elde etmek istemektedir. 
Nasıl ki acıktığında iki dakikada hazırlanan tost 
veya hamburgerle midesini dolduruyorsa, bilgi 
açlığını da “hemencecik” zahmetsizce gidermek 
istemektedir.

Öyle ki bir olguyu açıklamaya çalıştığınızda 
hemen dikkati dağılmakta “daha kısa (mümkün-
se görüntülü)” nasıl öğrenebileceğinin yollarını 
aramaktadır. Odaklanma sorunu vardır. Post-
modern paradigmanın “ne olsa gider” klişesini 
amentü gibi benimsemiştir. Okumayı sevmez, 
çünkü izleyerek öğrenmeye alışmıştır. Komplo-
culuğa yatkındır. Spekülatif ve manipülatif bilgi/
lere dayanılarak üretilen fikirlere teşnedir. Karşı-
laştığı fikirleri ölçüp tartabileceği bir dayanaktan/
merkezden/odaktan/istinatgâhtan/şirazeden yok-
sun olduğu için yönlendirilmeye ve yönetilmeye 
oldukça müsaittir. Bir tür ignoramus (bilgili cahil) 
vardır karşımızda. Ya da aziz Kur’ân’ın deyimiyle 
“kitap yüklü eşek”.

Sonuç olarak denebilir ki, evlerimizin kamu-
sallaş/tırıl/masına engel olmak zorundayız. Ar-
dından İslâm’ın ilk muhataplarının yaptığı gibi, 
vahyin diriltici muştusuyla, zamane otoritelerinin 
kontrol ve denetim arzusunun hilafına bir varo-
luşun imkânları üzerine tefekkür etmeliyiz. Bize 
yenilik olarak sunulan her şeyi kabul etmek zo-
runda değiliz. Teknolojik ilerleme fetişizminin yol 
açtığı duygusal ve entelektüel sefaletin girdabın-
da debelenmek yerine; ilk emri oku olan, kaleme 
ve yazdıklarına kasem eden ve sözü dinleyip en 
güzeline uymayı emreden mübarek İslâm’dan il-
ham alarak soylu bir direnişin imkânları üzerine 
düşünebiliriz.
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İ çinde yaşadığımız gün-
lerde bütün dünya büyük 

bir afet ile karşı karşıya-
dır. Çin’de başlayıp önce 
Avrupa’yı daha sonra tüm 
dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgını, görün-
düğü kadarıyla dünya tari-
hinde oldukça derin izler 
bırakacaktır. Bu izlerin ana başlıkları, başta eko-
nomi olmak üzere, siyaset, toplum, kültür, tekno-
loji vb. alanlardır.

Ülkemizde de bu afetin sebepleri ve etkileri 
üzerine çeşitli yazılar, konuşmalar, sosyal medya 
paylaşımları vs. değerlendirmeler yapılmaktadır. 
Ancak bu süreçte dikkatimi çeken bir durum 
söz konusudur. Aslında sadece bu afette dikkati-
mi çekmedi, yerel düzeyde yaşadığımız deprem, 
sel, fırtına vs. gibi daha yerel ölçekli olaylarda da 
dikkatimi çekmişti ama bu virüs sebebiyle evle-
re kapanmamız neticesinde üzerinde daha derin 
düşünüp, bunu yazıya dökme imkânım oldu. Bu 
süreçte görülen şu ki, ülkemizde (ve muhtemelen 
tüm İslâm dünyasında) afetleri algılama biçimi ol-
dukça problemlidir.

Eksik ve Hatalı Algılama

Ortaya çıkan afet sonrası, bazı hocalarımız, 
‘âlimlerimiz’, kanaat önderlerimiz ve cemaatle-
rimizin üyeleri ve önde gelen bazıları, bu afetin, 
ilgili yerleşim biriminde (il, ülke vs.) gayrı İslâmî 

bir yaşam tarzının ortaya 
çıkması neticesinde ger-
çekleştiğini, kurtuluşun ise 
İslâmi bir yaşam sürmekle 
mümkün olacağını ileri sür-
müşlerdir. Bazıları ise Allah 
ile kurduğu ilişki neticesin-
de deprem vb. felaketleri bir 
süre ertelettiğini, ancak söy-

lediklerinin yapılmaması hâlinde (ki onlara göre 
söyledikleri Allah’ın emirleri oluyor) bu felaketle-
rin kaçınılmaz olacağını ileri sürüyor. Bunlardan 
bir tanesi Manisa depremini engellediği ve daha 
sonra Doğu’ya gönderdiğini ifade ediyor.1

Sonuç olarak bu olay bir “felaket” olarak yo-
rumlanmıştır. Ancak bu algılama eksik ve ha-
talı bir algılamadır. Diyanet İşleri Eski Başkanı 
Mehmet Görmez hocanın, fevkalade bir şekilde 
belirttiği gibi bu olaylar aslında bir felaket değil 
“ayet”tir.2 Nitekim Kur’ân, Nûh tufanını ayet ola-
rak ifade etmektedir. Meseleyi ayet olarak algıla-
dığımızda olaylara vukûfiyetimiz artacak ve nasıl 
bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiğini daha sağ-
lıklı bir şekilde tespit etmemiz mümkün olacaktır. 
Görmez’e göre afetleri ayet olarak okumak, afetin 
rahmete dönüşmesine vesile olacaktır. Bu afeti de 
sadece azap olarak okumak sonsuz ayetleri oku-
yamamak anlamına gelmektedir. Afetlerin ayet 

1 https://www.youtube.com/watch?v=aBqmRuzeuTE, 
03.04.2020 tarihinde erişilmiştir.

2 Mehmet Görmez, Coronavirüs Özelinde Musibetleri Okuma 
Usulü, https://www.youtube.com/watch?v=3a6GWYCs3Yk 
03.04.2020 tarihinde erişilmiştir.

Bizler bu olayları afet değil ayet olarak tanımlarsak, olayı çok boyutlu olarak 
ele alabiliriz. Sosyal yaşamdaki bütün olgular iki boyutludur. Hem olumlu 
hem olumsuz boyutları aynı anda gelir. Bu boyutların niceliği değişken olabilir. 
Örneğin bir olayın 7 olumlu 3 olumsuz özelliği olabilir; ya da 1 olumlu 3 
olumsuz özelliği olabilir. Bunu atasözü ile ifade edersek “her nimetin külfeti 
vardır.” Tersinden okumak da mümkündür. “Her külfetin nimeti de vardır.”

Ayet mi Afet mi? Müslümanların 
Afet Anlayışları Üzerine

Ahmet Ayhan KOYUNCU
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olarak okunmaması, karşımıza birçok soru ve so-
run çıkacaktır.

Karşılaşacağımız muhtemel sorular şunlardır: 
Eğer bu afet (deprem, sel, hastalık vs) günah iş-
leme sebebiyle ise neden daha günahkârları değil 
de ortalama muhafazakâr Anadolu insanını veya 
dünya genelinde zulmün merkezlerini değil de 
mazlumları vuruyor? Eğer İslâm dünyası rahmeti 
hak etmiyorsa bu zulmün kaynağı olan yerler hak 
ediyor mu ki onlara bir şey olmuyor. Felaketleri 
madem gönderme gücün var, neden gariban do-
ğulu insanlara yolladın? Soruları çoğaltmak müm-
kündür. Bu sorular cevap verenleri zor durumda 
bırakmaktadır.

Bizler bu olayları afet değil ayet olarak tanım-
larsak, olayı çok boyutlu olarak ele alabiliriz. Sos-
yal yaşamdaki bütün olgular iki boyutludur. Hem 
olumlu hem olumsuz boyutları aynı anda gelir. Bu 
boyutların niceliği değişken olabilir. Örneğin bir 
olayın 7 olumlu 3 olumsuz özelliği olabilir; ya da 
1 olumlu 3 olumsuz özelliği olabilir. Bunu atasö-
zü ile ifade edersek “her nimetin külfeti vardır.” 
Tersinden okumak da mümkündür. “Her külfetin 
nimeti de vardır.” Dolayısıyla Müslüman dünyası 
bu olayları çok boyutlu okuyamadığı için karşı-
laştığı sorunlara sağlıklı çözüm üretememektedir. 
Görmez’e göre afetleri ayet değil azap olarak oku-
mak, hem insanın sorumluluklarını ortadan kal-
dırmakta hem de kişinin kendisini Allah’ın yerine 
koymasına neden olmaktadır. Ayrıca Allah’ın koy-
duğu tedbirleri de anlamayı gayrı mümkün bir 
hâle getirmektedir.

Afetlerin farklı boyutlarına baktığımızda şun-
ları görmemiz mümkündür: Afetler öncelikle 
ayettir, üzerinde düşünülmesi ve ibret alınması 
gereken bir ayet. İnsan bir felaketle, bir sıkıntıy-
la, bir problemle karşılaştığında kendisi üzerinde 
düşünmekle mükelleftir. “Acaba bu mesele neden 
başımıza geldi? Bu sorun karşısında ne yapabili-
rim?” gibi sorular çerçevesinde önce meseleyi an-
lamaya, daha sonra çözüm üretmeye çalışır.

Başka bir boyutuyla afetler musibet ve azaptır. 
Bazılarını helak eder. İnsanoğlunun azgınlaşması, 
zalimleşmesi; Allah’a, topluma ve kendisine karşı 
zulümlere bulaşması, iyiliği emir ve kötülüğü en-
gelleme görevini yerine getirmemesi gibi sebepler 
Kur’ân’da Allah’ın topluluklara azap sebebi olarak 
gördüğü konulardır. Dolayısıyla insanların Allah’a, 
topluma ve kendisine karşı görevleri olduğunu 
hatırlatır. Hatta iyiliği emir, kötülüğü engelleme 

görevi yerine getirilmezse ortaya çıkacak sonucun 
sadece kötülüğü işleyen kişileri vurmayacağı, top-
luma genel olarak geleceği Enfâl suresi 25. ayette 
açıkça ifade edilmektedir: “Sadece içinizden zul-
medenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan 
sakının ve bilin ki Allah, azabı çetin olandır.”

Fakat farklı bir boyuttan bakıldığında afetler 
aynı zamanda bir nimettir. Peki, bu nasıl olabi-
lir? Ayrıca bazı afetler, mesela depremler pek çok 
nimeti de beraberinde getirir. Jeolog Önal’a göre 
“Depremin başlıca üç yararı vardır. Birincisi, ülke-
mizdeki organik olmayan madenlerin nerede ise 
tamamı fay hatları nedeniyle oluşmaktadır. Ülke-
mizin dünyada bor madeni zenginliği açısından 
birinci olmasını deprem fay hatlarına borçluyuz. 
Endüstriyel hammadde açısından ülkemiz çok 
zengindir. Madenlerimizi uygun bir şekilde kulla-
nabilirsek, bunun geliri ülkenin her türlü ihtiya-
cını karşılayabilir. Depremin ikinci bir yararı, do-
ğal maden sularının deprem fay hatları nedeniyle 
oluşmasıdır. Maden suları, içinde bulundurduğu 
çeşitli mineraller ve iz elementleriyle vücudumuz 
için yararlıdır. Beypazarı doğal maden suyu bu-
nun en güzel örneğidir. Depremin üçüncü bir fay-
dası ise ülkemizin içilecek kaynak suları ve ılıcalar 
açısından zengin olmasının nedeni de benzer şe-
kilde deprem fay hatlarıdır.”3 Dolayısıyla deprem-
lerin insanlığa oldukça önemli faydaları da vardır. 
Hatta denilebilir ki zararları insan eliyledir, çünkü 
“deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür.”

Başka bir felaket unsuru ise seldir. Ancak sel 
de insanlık için saf kötü bir olgu değildir. “Anında 
hastalığa yol açan etkilerine rağmen sellerin fay-
daları vardır. Çiftçiler ve tarım sektöründekiler 
için, uzun vadede eksik olan toprağa besin sağ-
lamasına yardımcı olur. Bu, toprağı daha verimli 
hâle getirir ve tarımsal üretimi arttırır. Besinler, 
nehirlere ve göllere eklenir ve tüketilebilecek ba-
lıkların sağlığını iyileştirir. Su kütlelerinde yaşa-
yan balıkların ve organizmaların yer değiştirmesi 
olabilir. Bu ekosistemi geliştirebilir. Su nüfusunun 
dengelenmesi için yeni avcılar ve avlar bölgelere 
göç ederek çeşitliliği artırır.”4

Benzer şekilde volkanik patlamalar da insanlığa 
önemli katkılar sunmaktadır. “Volkanik bir patla-
madan sonra toprak yanardağdan gelen besinlere 

3 https://www.haberler.com/depremin-yararlari-3311819-
haberi/ 03.04.2020 tarihinde erişilmiştir.

4 https://www.bilgiustam.com/dogal-afetlerin-faydalari-ve-
zararlari/ 23.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
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bağlı olarak zenginleşir. Bir zamanlar yeryüzün-
de bulunan kıymetli taşlar ve değerli taşlar dünya 
yüzeyine getirilir ve ülkenin ekonomisine büyük 
ölçüde katkıda bulunur. Volkanlardan bazı değerli 
emisyonlar pomza, opal, altın, cıva ve metallerdir. 
Aynı zamanda atmosfere iyi kimyasallar salarlar. 
Su döngüsüne katkıda bulunan karbon dioksit ve 
hidrojen gibi kimyasallar bunlara örnektir.”

Toplumsal Değişim Unsuru

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak afet-
lerin bir de toplumsal boyutu vardır. Bu açıdan 
afetler önemli bir toplumsal değişim unsurudur. 
İnsanlık tarihinde yaşanan pek çok afet sonrası, 
dünya yeniden kurulmuş ve bu dünyanın düzeni 
öncekinden oldukça farklı olmuştur. Mesela 14. 
yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan veba hastalığı, 
Avrupa’nın demografik yapısını etkilemiş ve Avru-
pa topluluklarının yeniden yapılanması için itici 
bir güç olmuştur.5 Yine İrlanda’da yaşanan büyük 
kıtlık, önemli demografik değişimleri beraberin-
de getirmiş, milyonlarca İrlandalı Amerika’ya göç 
etmiş ve Amerika’da oldukça etkili bir güç hâline 
gelmiştir. Tabii İrlanda’da da derin sosyal ve poli-
tik etkiler oluşturmuştur.6 Sherman’a göre porfiri 
hastalığı ve hemofili, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin ka-
lıtsal mirası olarak Avrupa Monarşilerine yayılmış 
ve I. Dünya Savaşı’nda kralların sağlıklı yönetim 
gösterememelerine neden olarak, monarşik yöne-
timlerin yıkılmasına ve Avrupa’nın siyasal yapısı-
nın değişmesine neden olmuştur.7 Kısacası afetler 
neticesinde yaşanan değişimler, yeni iş alanları-
nın, yeni sektörlerin, yeni zenginlerin, yeni güç 
merkezlerinin oluşmasına imkân vermektedir.

Son olarak afetlerin bir diğer önemli katkısı 
da, insanlara öğrenmeyi öğretmesidir. İnsanlar bir 
zorlukla karşılaştıklarında mevcut potansiyelleri-
ni açığa çıkarma imkânına sahip olurlar. Örneğin 
bugün, Japonya deprem konusunda oldukça ileri 
düzey gelişmişliğine sahiptir. Çünkü sık sık ve bü-
yük ölçekli depremler yaşamaktadırlar. Bu sebeple, 
depreme karşı nasıl korunacaklarını tecrübe ede-
rek öğrenmişlerdir. Günümüzde pek çok ülke için 
oldukça yıkıcı sayılabilecek depremler Japonya 

5 Irwin W. Sherman, Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık, 
(Çev.) E. Tümbay, M. Anığ Küçüker, Türkiye İş Bankası 
Yayınları, İstanbul, 2020, s. xi.

6 A.g.e., s.41.

7 A.g.e, s.1-24.

için ciddi bir etki yaratmamaktadır. Önemli olan 

buradan gerekli dersi çıkarabilmektir.

Maalesef bu konuda İslâm ülkelerinin duru-

mu, Albert Camus’nün Veba adlı romanındaki 

durumu temsil etmektedir.8 Camus’nün eserinde 

şehri kasıp kavuran veba hastalığına karşı müca-

dele eden iki tip mevcuttur. Birisi doktor diğeri ise 

din adamı. Doktor bütün bilimsel çabaları göste-

rirken din adamı sadece kilisede dua etmektedir. 

Gerçi bu durum ülkemizde aşılmaya başlamıştır, 

dindar insanları temsilen mevcut hükümetin mü-

cadelesi gerçekten takdire şayan bir mücadeledir. 

Ancak bu tavır, toplumsal temeli zayıf bir tavır-

dır. Belki de olması gereken tavır duanın gücü ile 

bilimsel çalışmayı buluşturmaktır. Çünkü İslâm 

ilim geleneğine göre geleneksel ilimler dışındaki 

pozitif ilimler de Allah’ın kevnî ayetlerini tefsir 

eden ilimlerdir. Bu sebeple bu tavrın Müslüman-

lar nezdinde yaygınlaşması gerekmektedir.

Aslında burada görünen Allah’ın ayetleridir. 

“O her gün yeni bir iştedir” (Rahmân 29). “Her 

zorlukla beraber bir kolaylık vardır” (İnşirah 

5-6). “Hakkınızda hayırlı olduğu hâlde bir şeyden 

hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu 

hâlde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız 

Allah bilir, siz ise bilemezsiniz.” (Bakara 216).

Olması gereken, karşılaşılan olumsuz durumu 

iyi etüt edip, gerekli dersleri çıkararak, bu ayetin 

olumlu ve olumsuz taraflarını birlikte değerlen-

dirmek ve bu “zahmeti rahmete çevirmeye” ça-

lışmaktır. “Allah bu afeti bize vererek acaba bize 

nasıl bir hayır murat edecektir?” diye düşünmek 

gerekmektedir. Allah insanlık için zorluklarla bir-

likte kolaylıkları da getirmektedir. Her nimet kül-

feti ile her külfet de nimet ile birlikte gelmektedir. 

Dolayısıyla Müslümanlara düşen şey, bir musibet-

le karşılaştığımızda suçu hemen oradaki insanlara 

atıp, “şunu şunu yaptılar, ondan dolayı başlarına 

bu geldi” gibi hiçbir faydası olmayan, hatta dü-

şünmemizin önünde engel olacak bir bakış açısını 

terk edip, Allah’ın bu kevnî ayetini nasıl okumak 

gerektiği üzerinde kafa yormaktır.

Korona özelinde konuşursak, eğer İslâm dün-

yası çuvaldızı kendisine batırmakla işe başlarsa, 

bugün belki de dünyayı İslâm’ın adaletiyle kuşa-

tacak bir dönemin başlangıcına şahitlik edebiliriz.

8 Albert Camus, Veba, (Çev.) N. Önol, Altın Kitaplar Yayınevi, 
İstanbul, 1972.
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K emalist lider-
ler, iktidarında 

bulundukları dev-

letin başkenti ola-

rak Ankara’ya ka-

rar verdiklerinde, 

aynı zamanda diğer 

tüm şehirlere mo-

del olacak Avrupai/

medeni bir yer şehir 

etmeyi düşünüyor-

lardı. O zamanlar 

için Anadolu’nun küçük bir yerleşim merkezi olan 

bu şehir, modernliğin gereğine uygun bir şehir olma-

lıydı; mensupları görünümleriyle, yaşayış tarzlarıyla, 

eğlence alışkanlıklarıyla modern bireyin ve toplumun 

prototipi olmalıydı. En önemlisi de laik olmalı; dini, 

dini çağrıştıran her şeyden arındırılmalıydı. Laikliğin 

‘mabedi’ olmalıydı. Modern şehrin hem sembolü ve 

hem de planlanan birey ve toplumun inşasına katkı 

sağlayacak mekânlar ise bu model şehir için olmazsa 

olmaz unsurları arasındaydı. Ülke, Avrupa’nın geç-

tiği sanayileşme, kapitalist üretim, burjuva sınıfının 

teşkili gibi aşamalara sahip olmadığı için, modernli-

ğin tesisinin tepeden inmeci yöntemlerle gerçekleş-

tirilmesine karar verilmişti. Titiz bir şekilde sosyal 

mühendislik yapılacak ve hem modern devlet hem 

modern toplum ve hem de modern birey inşa edile-

cekti. Ankara’nın modern kimliğiyle inşası ise bu üç 

unsurun da inşasına manivela olacak sembolik bir 

özellik teşkil ediyordu. Bu sebeple devrimci iktidar 

kadrosu tarafından Ankara çok önemseniyordu.

Oteller, Balolar ve 
Diğer Mekânlar
Ülke iktidarı, 

muhalefetsiz bir şe-
kilde ele alınır alın-
maz, diğer tüm alan-
larda olduğu gibi, 
modern şehrin in-
şası için adımlar da 
vakit kaybetmeden 
atılmıştır. Meclis bi-
nasının hemen karşı-

sında, model bir mekânın inşası için düğmeye basıl-
mıştır. Bu bina, laik devletin önemli bir sembolü ve 
inşası planlanan bireyler için model zihniyete, hayat 
tarzına, görünüme ve eğlence anlayışına sahip kim-
selerin adeta okulu olacaktır. Mustafa Kemal’in ifade-
siyle ‘Doğu’dan Batı’ya açılan bir pencere’1 olacaktır. 
Bu gösterişli, lüks özelliklerle donanmış binanın ya-
pımına, devletin ve toplumun ekonomik açıdan son 
derece zor zamanları olan 1924 yılında başlanmıştır. 
Hiçbir masraftan kaçınılmayacaktır. İnşası büyük 
oranda 1927 yılının sonbaharında tamamlanıp kul-
lanımına geçilmiştir. Ancak resmî açılışı 17 Nisan 
1928’de gerçekleştirilmiştir. Burası Ankara Palas idi. 
Ankara Palas’ın 17 Nisan 1928’deki açılışını ilk say-
fa haberi olarak veren Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, 
Ankara Palas üzerinden düşünülen birey ve toplum 
inşası projesinin ipuçları olabilecek ifade ve bilgile-
re de yer vermiştir. Haberin başlığı şöyledir2: “Evkaf 

1 Ahu Sumbas, “Türk Modernleşmesini Ankara Palas 
Üzerinden Okumak: ‘Doğu’dan Batı’ya Açılan Bir Pencere’’, 
H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 31, sayı: 
1, 2013, s.176.

2 Hâkimiyet-i Milliye, 18 Nisan 1928.

Batılılaşan Türkiye’nin Model Kenti: 
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ankara

Celalettin VATANDAŞ

Ankara’nın modern kimliğiyle inşasıyla titiz bir şekilde sosyal mühendislik yapılacak 
ve hem modern devlet hem modern toplum ve hem de modern birey inşa edilecekti.

  BATILILAŞAN TÜRKİYE’NİN MODEL KENTİ: CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA



59

 Umran • Mayıs-Haziran 2020

  BATILILAŞAN TÜRKİYE’NİN MODEL KENTİ: CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA

Oteli3 Dün Açıldı. Otelin açılışı münasebetiyle dün 
akşam erkân-ı devlete 70 kişilik bir ziyafet ve gece 
bir balo verildi.” Haberin metni ise şu şekildedir:

Senelerden sonra Ankara’nın en esaslı ihtiyaçla-
rından birisi halledildi. Evkaf Oteli dün açıldı. Bu 
münasebetle otelde bir akşam ziyafeti ve gecede bir 
suare tertip edildi. Yetmiş kişiden mürekkep olan ak-
şam ziyafetinde Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım ve 
Başvekil İsmet Paşa hazeratı, vekillerimizden bazıla-
rı, CHF kâtibi umumisi Saffet, Tayyare Cemiyeti Rei-
si Abdullah Suphi, Vali Vehbi, Belediye Başkanı Asaf, 
İş Bankası Müdürü Umumisi Mahmut Celal, Siirt 
Mebusu Mahmut, Bolu Mebusu Falih Rıfkı, Afyon 
Mebusu Ruşen Eşraf, Sivas Mebusu Necmettin Sa-
dık, İstanbul Mebusu Edip Servet, Kütahya Mebusu 
Nuri Beyler, Umumi Jandarma Komutanı Zeki Paşa, 
Polis Müdürü Bilaver ve daha birçok zevat hazır bu-
lunmuştur. Ziyafet pek samimi olmuştur. Sonlarına 
doğru Mahmut Celal (Bayar) bir nutuk vererek ziya-
fete şeref bahşeden zevata teşekkürlerle sözü Fransız 
Grubu Stega’a vermiştir. Celal Bey’den sonra İsmet 
Paşa Hazretleri, ‘Celal Beyin şerefine ve muvaffaki-
yetine içelim’ demişlerdir. Müteakiben Mösyö Stega 
uzun nutkunu okuyarak Ankara’nın imar sahasında 
gösterdiği azim muvaffakiyetler arasında böyle bir 
otelinde lüzumuna işaret etmiş ve büyük kurtarıcı-
nın şerefine kadeh kaldırmıştır. Gece yine bu müna-
sebetle otelin geniş salonunda bir suare verilmiştir. 
Suareye Erkan-ı Devlet, mebuslarımız ve birçok ze-
vat aileleriyle birlikte iştirak etmişler ve sabaha kadar 
neşeli bir gece geçirmişlerdir.

Ankara Palas, hem Avrupalılara Türkiye’nin ne 
kadar Avrupai olduğunu göstermek ve hem de Av-
rupai bireyin inşası için adeta bir okul olması için 
inşa edilmişti. Böyle olduğu için, Ankara Palas sa-
lonları, gerçekleştirilecek inkılapların tasarlandığı, 
gerçekleştirilenlerinin de adeta stajının yapıldığı bir 
mekân olarak işlev görecektir. Kıyafet inkılabı, ka-
dın-erkek ilişkileri, Avrupaileşen toplum hayatı, Batı 
müziği eşliğinde dans, Fransız mutfağının ürünlerini 
yemek bu mekânın en temel özellikleri arasında yer 
alacaktır. Sembolik değerinde ve işlevinde bir ihmale 
yol açmamak için her şey en detayına kadar düşü-
nülmüştür. Örneğin Aşçıbaşı Fransız, garsonlar Al-
man, Fransız, İsviçreli ve Rum’dur. Avrupai kalitede 
bir hizmet için işletme sorumluluğu da bir Fransız 
firmasına verilmiştir.

Ankara Palas’ın ismi kısa sürede geleneksel ka-
dın-erkek ilişkilerinin, toplumsal değerlerin özellikle 

3 Ankara Palas Evkaflar Müdürlüğü’ne bağlı olduğundan ilk 
dönemlerinde Evkaf Oteli olarak da anılmıştır

namus ve iffet ile ilgili kısımlarının değiştirilmesinde 
önemli bir araç olmanın ötesinde, aynı zamanda se-
küler bir ritüel olarak da anlam kazanan balo/dans ile 
özdeşleşmiştir. Özellikle Cumhuriyet balolarının de-
ğişmeyen mekânı olmuştur. Bunun yanı sıra Kızılay 
Balosu, Tıp Balosu, Yılbaşı Balosu, Türk Basın Birliği 
Balosu, Maskeli Balo, yardım yemeği, resepsiyon gibi 
isimler altında balo ritüelinin sıklıkla uygulamaya 
konduğu bir mekân olmuştur. Bu balolar, özellikle 
kadın erkek ilişiklerinde geleneksel kabul, uygulama 
ve değerlerin tamamen devre dışı bırakıldığı eğlence 
anlayışının, alkol ile dansın merkezde olduğu ‘sos-
yal faaliyet’ etkinliklerinin vücut bulmasını sağlayan 
bir ortam olarak anlam kazanacak. Yeni Başkent’te 
müzikli-danslı, kadınlı-erkekli eğlence tarzının ilk 
denemeleri 29 Ekim Cumhuriyet Baloları ve sonra-
sında da Yılbaşı Baloları ile gerçekleşecektir. Ankara 
Palas aracılığıyla, Kemalist liderlerin, zihniyetiyle, 
yaşayış tarzıyla, tutum ve davranışlarıyla Avrupalı 
bireylerin inşasında bir okul işlevi gören İstanbul’da-
ki Pera Palas, Tokatlıyan gibi otellerde tanık olduk-
ları ve katıldıkları balolar aynıyla Ankara’ya taşınmış 
olacaktır. Hatta bu oteldeki faaliyetler, Anadolu’nun 
kalbinde gerçekleşen ve Anadolu’nun kadim değer-
leriyle çatışan davranış, anlayış ve tutumların hızlı 
bir şekilde Anadolu’nun diğer tüm irili-ufaklı şehir-
lerine ve hatta kasaba ve köylerine yayılmasında baş-
langıç noktası ve model olacaktır.

Cumhuriyet Bayramı, yılbaşı gibi özel günlerin 
yanı sıra, bazı kurum ve kuruluşların özel amaçları 
vesilesiyle gerçekleştirdikleri yemekli-içkili-eğlence-
li toplantılar, balolar ve her cuma günü tertip edi-
len danslı eğlence toplantılarıyla Ankara Palas Oteli 
kendisine yüklenen işlevinde bir sürekliliğe sahip 
olmuştur. Ancak bu toplantılar ve eğlenceler herkese 
açık değildi. Ankara Palas adeta belirli bir kesimin 
gittiği kulüp niteliğinde bir mekân halindeydi. Balo 
ve resepsiyonlara katılım, yabancı konuklarla, bü-
rokratlarla, gazetecilerle ve burjuvazinin küçük bir 
kesimi olmak üzere davetlilerle sınırlanmıştı. Dola-
yısıyla Ankara Palas de İstanbul’daki benzerleri gibi 
halktan uzak ‘ayrıcalıklı bir zümrenin’ mekânı duru-
munda olmuştur. Bu ayrıcalıklı zümrenin hayatı, on-
lara dâhil olmayan bir kesim tarafından gıptayla ve 
kuşkuyla bakılan bir hayat idi. Ankara Palas’ta ken-
dini açığa vuran zihniyete, hayat tarzına, görünüm 
ve eğlence şekline ahali hem gıpta edecek hem de 
bir bakıma ‘sapkın’ bir hayat tarzının parçası olarak 
görecektir. Yakup Kadri ise bu durumu Ankara adlı 
romanında çok başarılı şekilde resmetmiştir4:

4 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim Yayınları, 
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Bu kış, Noel ve yılbaşı balolarına, Ankara’da, her 
seneden daha zevkli bir hazırlanış vardı. Çünkü bu 
eğlenceler, henüz açılmış olan Ankara Palas’ın bü-
yük hall ve salonlarında yapılacaktı. Buranın bin 
kişiden fazla davetli alabileceği söyleniyordu. Onun 
için, birçok ailelerin daha iki ay evvelinden İstan-
bul terzilerine taşındıkları görülmeye başladı. Gerek 
Kaligurisi’de, gerek Fegara’da en son Paris modelleri 
Ankaralı hanımlar tarafından kapışılıyordu. Beyler, 
fraklarını ya daralmış ya eskimiş bularak yeniden 
gece esvapları ısmarlıyorlardı. İlk yıllar, bir kuyruk-
lu ceketle bir silindir şapkayı kâfi sananlar, şimdi, 
klak ve makferlan peşinde koşuyorlardı. Yazık ki, bu 
artikllerin [eşyaların] bir kısmını stoklar tükenmiş 
olduğu için bulmak kâbil olmuyor ve Beyoğlu’nun 
belli başlı mağazaları vasıtasıyla Avrupa’ya ısmarla-
mak lazım geliyordu. Bu sırada dans ıskarpinlerinin 
fiatı üç dört misline fırladı. Gerçi, yeni çıkan Adabı 
Muaşeret kitabında maskaratsız olmak şartiyle bağlı 
rugan iskarpinlere mesağ [izin] vardı. Lakin zarafe-
tin en ileri şartlarını yerine getirmek asriliğin imal 
götürmez bir şiarı telakki oluyordu...

Saat ondan itibaren Ankara Palas’ın önü helecanlı 
[heyecanlı] bir canlılıkla harekete gelmeye başladı. 
Polislerin beyaz eldivenli elleri, kuru soğuğa rağmen, 
kimbilir daha ne vakitten beri otelin kapısında birik-
miş olan meraklı halk kümelerini zorlukla açabili-
yordu. İçleri birer mağaza cemekânı gibi aydınlatıl-
mış hususi arabalar ve şık kira otomobilleri, buraya, 
şehrin dört köşesinden, durmaksızın insan taşıyor-
du. Bu insanlar, arabaları, tam yaya kaldırımının 
önüne yanaşınca, bir iki dakika süren tereddütten 
sonra ayaklarını basamaklara uzatıyorlar, ağır ağır 
yere inerek, Ankara Palas’ın mermer merdivenleri-
ne doğru ilerliyorlar ve kâh çiftler, kâh üçer dörder, 
kadınlı erkekli gruplar halinde bir müddet dış vesti-
bülün ortasında birikiyorlardı.

Bunları ağırlaştırılmış birer sinema şeridi gibi 
seyre dalan yerliden ve köylüden mürekkep sokak 
kalabalığı için, hiç şüphesiz balo denilen şey bura-
da başlıyor ve burada bitiyordu. Çünkü bu kalaba-
lık, otomobillerden inip, merdivenlerden çıkan bu 
insanların içeriye girdikten sonra vestiyere yanaşıp 
palto ve şapkalarını nasıl bıraktıklarını ve oradan 
dans salonuna nasıl girdiklerini, artık, göremiyorlar-
dı. Buradan ötesi, artık, faraziye ve muhayyilenin işi 
oluyordu. Nitekim bir köylü yanındakine diyordu 
ki:

‘Sen sanki buradan bir şey gördün mü sanıyor-
sun? He, he he…’

İstanbul, 1981, s. 115,116

‘İçeride, ne yaparlar bilirim emme, söylemem’...
Bir üçüncü söze karıştı. Bu tıknaz, babacan bir 

tipti: Ne var, bunu bilmeyecek be? İşte ben deyivere-
yim: İçerde tango var, dedi…

‘Tango da kim oluyor ki?’....
Daha da önemlisi, Ankara Palas’ın elitist bir zih-

niyetin uzantısı olmasıydı. Elit kesime dâhil olanlar 
ile ahali arasındaki büyük mesafeler Ankara Palas 
üzerinden olanca açıklığıyla gözlenir hale geliyordu. 
Kemalist kadronun seçkinlerinden birisi olan Yakup 
Kadri ise bunun farkında olanlardandı. Yakup Kadri, 
seçkinler ile halk arasındaki mesafeyi, önünde yerli 
Ankaralıların ve köylülerin merakla ve içeri girenleri 
seyretmek için toplandıkları Ankara Palas’taki ba-
loya katılanlardan birisinin ağzından şu sözleri dile 
getirmiştir:

Demin, otelin merdivenlerin çıkarken tuhaf bir 
baş dönmesi hissettim. Bana öyle geldi ki, ayağımı 
bastığım her basamak, halkla benim aramdaki uçu-
rumu bir parça daha derinleştiriyor. Ters yüzü geri 
dönüp arkamda bıraktığım bu uçuruma atılmak iste-
dim; ta ki onlara karışayım ve içinde bulunduğumuz 
bu sunî âlemi, onların arasından, onların gözüyle 
uzaktan seyredeyim diye...5.

Toplum mühendisliğinin gereğine uygun bir yak-
laşımla ve ‘tepeden inmeci’ bir yöntemle uygulamaya 
konan batılılaşma projesinin gerektirdiği ‘imha’, ‘de-
ğişim’ ve ‘inşa’ faaliyetleri esasen sadece halka değil, 
bazen batılılaştırmacı ekibin mensuplarına bile ağır 
gelmiştir. Kadınlı-erkekli eğlencelere, balo fikrine, 
frak ve dans gibi Avrupai değerlere uzak olan pek 
çok kişi için bu geceler oldukça eğrelti faaliyetler 
olarak anlam kazanmıştır. Onların çoğu zaman ko-
mikliğe kayan halleri şurada-burada fısıltı halinde 
anlatılıp durmuştur. Fakat buna rağmen söz konusu 
etkinlikler, özellikle Avrupai kadın tipinin inşası açı-
sından son derece başarılı bir şekilde yürütülmüştür. 
Kadınların Avrupai kıyafetlerle kamusal alana çıkışı 
ve erkekli-kadınlı eğlencelerin hem öznesi ve hem 
de nesnesi haline gelmeleri, uygulamaya aktarılan 
radikal değişim projesinin önemli bir parçası ola-
caktır. Ankara Palas gibi yerler, kadınların kamusala 
çıkmasına izin verilen ‘rezervasyon alanları’6 olarak 
işlev görecektir. Ancak bunun gerçekleşmesi o ka-
dar da kolay olmayacaktır. İlk günlerde yaşanan bir 
problem, değişimin ne kader zor gerçekleştirildiğine 
işaret etmesi açsından önemlidir. O günler tanık olan 

5 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, s. 119.

6 Fatmagül Berktay. “Doğu ile Batı’nın Birleştiği Yer: Kadın 
İmgesinin Kurgulanışı”, (İçinde) T. Bora ve M. Gültekingil 
(der.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 3, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2004, s.277.
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Bedii Faik’in anlattığına göre, ‘Ankara Palas’ın açılı-
şından sonra, Atatürk bir balo yapmak ister. Tamam 
da Ankara’da baloya gelecek yeteri kadar hanım 
yoktur. Eşleriyle davet edilen yabancı sefirlere kar-
şı tek tük çağdaş kıyafet giyen mebus eşleri vardır. 
Müzik başlayacak, yabancılar dans edecek, bizim-
kiler onlara bakacak. Münip Hayri Bey’i İstanbul’a 
gönderir. ‘Batı giyimli, çağdaş 20 hanım bulun ve 
onları Ankara’ya getirin’ der... Neticede Avrupa eğiti-
mi almış, kibar, Batı giyimli 20 genç kız bulunur ve 
Ankara’ya getirilir. Bu şekilde, Batı anlamında güzel 
bir balo yapılır. Bu, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk balosudur. Bunu diğerleri takip eder.’7

Genç Bir Subayın Anlatımı, Nâzım Hikmet ve Karpiç
1933 yılına ait bir hatıra ise değişimin hızını or-

taya koyması ve balolarla amaçlananı resmetmesi 
açsından önemlidir. Ankara Palas’taki 1933 Cumhu-
riyet Balosu, genç bir subayın ağzından şu şekilde 
ifade edilmiştir:

Ankara Palas salonlarına girdiğimizde, rehberi-
miz yaver, bizi Atatürk’ün huzuruna çıkarttı. Salon-
da yüksek rütbeli subaylarla, fraklar giymiş erkekler, 
tuvaletli kadınlar görünce, hepimiz bir hata yapmak-
tan korkuya kapıldık... Atatürk gözlerimizin içine 
bakarak, ‘bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
10. yılı. Bundan 10-12 yıl önce, sizin rütbenizdeki 
genç subaylar böyle bir mutlu günü görmeden, va-
tan uğruna kanlarını toprağa vermişlerdi. Şimdi siz 
onları temsilen burada bulunuyorsunuz. Salonda 
bulunan hanımlar sizleri dansa bekliyor. Genç Türk 
Subaylarının da eğlenme hakkıdır. Siz de eğlenecek-
siniz’ komutunu verdi. O gece dansa davet ettiğimiz 
hanımlardan hiç birisi bizi geri çevirmedi.8

Ankara Palas, ‘lobisinde akşamlarını birer duble 
içki içerek değerlendiren siyasetçilerin’9 sıklıkla uğ-
radıkları mekanlardan birisiydi. Şehre gelen önemli 
yabancı-diplomatik misafirleri ağırlamanın yanında, 
şehirde yaşayan yeni elitleri, bürokratları ve aydın-
ları ağırlayan vazgeçilmez bir sosyal mekân olarak 
da işlev görüyordu. ‘Ayrıcaklı’ Ankaralılar için An-
kara Palas, Paris’ten en son haberleri aktaran yerel 
gazetelerin moda sayfalarından izleyerek edindikleri 
zarif kıyafetleriyle ve kitaplarından öğrenilmiş dav-
ranış kurallarıyla kendilerini sergiledikleri önemli 
bir mekândı. Elitist zihniyetin kendisini inşa ettiği 

7 S Maruflu, “Atatürk’ü Anarken Bedii Faik’le Söyleşi”, 
Vatan,16 Ağustos 2011.

8 Kemal Bağlum, Beşbin Yılda Nereden Nereye, Ankara, 
(Yayınevi ve yayın yeri yok), 1992, s. 143-144.

9 Hulusi Alkan, Popüler Kültür ve Eğlence Hayatı, Ankara’nın 
Eğlence Hayatı Üzerine Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008, s.79.

ve ifşa ettiği bir mekândı. 1920’lerin ideolojik heye-
canının gün geçtikçe kaybedilip hedonist tutkuların 
güçlü şekilde kendini ortaya koyduğu mekânlardan 
birisiydi. Özellikle 1930’ların ortalarından itibaren, 
‘Cumhuriyet heyecanın’ yerini, ‘inkılâpçı kadroların’ 
sınıf atlama ve lüks yaşam tutkusunun aldığı yıllar-
dı ve bu tutkular Ankara Palas’ta olanca açıklığıyla 
kendini ortaya koyuyordu. Nâzım Hikmet’in dize-
leriyle söylemek gerekirse, artık ‘Amasya elmalarına 
tenezzül etmeyen ve Amerika’dan elma getirten’ bir 
kesimin inşa olduğu mekândı. Nâzım Hikmet bunu 
Memleketimden İnsan Manzaraları’nda şöyle konu 
edinecektir10:

‘Ankarapalas’a, yavrum, 
Ankarapalas’a Kaliforniya’dan elma gelirdi’ (Garson 
Mustafa dinliyordu)

‘Yavrum, Kaliforniya memleketinden elma, taya-
reyle Paris’e Paris’den bize. Kaliforniya elmaları gör-
müşlüğün var mı?’ 

‘ Yok’
‘ Kaliforniya elmaları, yavrum, iri, kırmızı olur-

lar, hem de bir boyda hepisi, tornadan çıkmış gibi 
bir örnek’

‘ Bizimkilere tenezzül etmezdiniz demek?’
‘Hâşâ etmezdik’.
Ancak Ankara Palas, Ankara’nın tek ‘mekânı’ de-

ğildi; zamanla başka mekânlar da oldu. Ferah Bar, 
Freskonun Barı, Elhamra Bar, Anadolu Kulübü ve 
özellikle de Karpiç Avrupai bireyin/hayatın inşası 
ve teşhiri açısından birbiriyle yarışan mekânlardı. 
Bunlar için de özelikle de Karpiç çok önemliy-
di. Ankara’da otel ve bar kültürünü yerleştirmeye 
başlayan mekânların yanında, lokanta ve gece ku-
lübü niteliklerine de sahip olan Karpiç, başkentte 
Cumhuriyet’in sembolik mekânlarından birisi ol-
muştur. İşletmecisi, 1917 Bolşevik Devriminden 
sonra İstanbul’a gelen Beyaz Ruslardan birisi olan 
Juri Georges Karpovitch’tir. Saçlarını ustura ile kazı-
tan ve sürekli beyaz bir gömlek giyen Karpovitch, İş 
Bankası’ndan alınan kredi ve hükümetin yaptığı para 
yardımı sayesinde Merkez Bankası’nın yanında, Ha-
vuzlu Şehir Bahçesi’nin içinde, resmî adı Şehir Lo-
kantası olan mekânını açmıştır. Şehir Lokantası’nın 
Karpiç olarak anılmasının sebebi, bir medeniyet mis-
yoneri gibi hareket eden sahibinin buraya hususiyet 
kazandırmasıdır. Fransız kültürüyle harmanlanmış 
Rus kültürünün inceliklerini taşıyan Karpovitch 
Usta, bekâr ve yalnız olmasının da etkisiyle, haya-
tını bu lokantayla Ankara’daki sofra alışkanlıklarını 

10 Nâzım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları, 
(Hazırlayan: Asım Bezirci), Cem Yayınları, İstanbul, 1978, s. 84.
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‘medenileştirmeye’ adamıştır. Devletten aldığı yar-
dım ve gördüğü itibar onu bu işle görevlendirilmiş 
bir devlet memuru konumuna çekmiştir. O da bu 
misyonun hakkını vermiştir: Kravatsız müşteri ka-
bul etmez; seçkin müşterileriyle bizzat ilgilenir, 
onlar için özel menüler belirler; mevsim ve coğrafî 
koşullar gereği zor bulunan meyve ve sebzeleri -an-
cak hatırlı müşterilerine- ikram 
eder; alaturka damak tadı ve 
sofra adabında radikal dönü-
şümler yaratır; müzikli ve dans-
lı yemek alışkanlığını yerleştirir. 
Ayrıca örtülüler, çatal ve bıçak-
lar her serviste değiştirilmekte-
dir. Akşam yemeklerden sonra 
Karpiç’te orkestra refakatinde 
danslar yapıldığı da bilinmek-
tedir. Karpovitch, o dönemde 
aynı zamanda iyi bir imtiyaz sa-
hibidir. Öyle ki, akşamın bir sa-
atinde bozuk para bulmak amacıyla Merkez Banka-
sını açtırabilmekte, ayrıca dönemin başbakanı Şükrü 
Saraçoğlu ile ahbaplık edebilmektedir.11

Juri Georges Karpovitch
Cumhuriyet’in kültür tarihine damgasını vuran 

Karpiç, politika tarihinin dönüm noktalarına, ay-
dınlar/yazarlar arası tartışmalara da sahne teşkil et-
miştir. Lokanta olmasının yanı sıra bir tür aydınlar 
kulübü işlevi de gördüğünden, 1920’ler ve 1930’lar-
da Çankaya’dan aranan kişilerin bulunabileceği ne-
redeyse tek adres Karpiç’tir. Bu sebeple lokantanın 
telefonu çaldığında gözler telefona çağrılacak kişiyi 
arayacak ve o ‘şanslı’ kişi, o akşamki Çankaya sofra-
sının konuğu olmanın gururuyla salonda bakışlarını 
dolaştıracaktır. Yakup Kadri tüm bunları detaylı bir 
şekilde şöyle anlatmıştır:12

Ya Karpiç’in içki sofraları, ya Anadolu kulübü-
nün oyun masaları etrafında toplanıp eğlenecekler-
dir. Eğlenecekler mi? Hiç denilemez. Zira umumi-
yetle yüzlerinde öyle bir üzüntü, hal ve tavırlarında 
öyle bir tedirginlik göze çarpmaktadır ki, bunların 
ferah bir gönülle yiyip içeceklerine, gülüp oynaya-
caklarına ihtimal vermek mümkün değildir. Hep-
sinin kulağı kirişte, bir yerden pek ehemmiyetli 
bir haber bekliyor gibidirler. İkide bir sırayla kal-
kıp telefon başına giderler: ‘Alo, alo; Hanım! Beni 
arayan oldu mu? Olmadı demek! Eğer olursa ben 

11 Hulusi Alkan, Popüler Kültür ve Eğlence Hayatı, Ankara’nın 
Eğlence Hayatı Üzerine Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, s.74, 75.

12 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama, İletişim yayınları, 
İstanbul, 1987, s. 40,41.

arkadaşlarla Karpiç’teyim, oradadır dersin... sekiz 
buçuk, dokuza kadar. Yok, yok fazla gecikmem. ‘, 
‘Alo, alo; kimsin? Ha, Ayşe, kızım Ayşe, beni arayıp 
soran oldu mu? -Sen belki işitmedin. Bir de hanıma 
sor. Evde yok mu? Pekâlâ; iyi dinle: Arayan olursa 
kulüptedir dersin. Anadolu Kulübü. Unutma sakın: 
Anadolu kulübü!’

Vakit vakit garsonlardan 
biri, onlara doğru yaklaşır veya 
gözleriyle aralarından birini 
araştırır gibi oldu mu, hep-
sinin başı telaşla ondan yana 
çevrilir. Kimi gözleriyle, kimi 
kendini tutamayıp yüksek ses-
le sorar: ‘Telefon mu? Beni mi 
çağırıyorlar?’

Garson, bazen cevap bile 
vermez; bazen de masanın ba-
şında oturanlardan bir tanesine 
sokulup kulağına bir şey fısıl-

dar. Bu zat, elindeki kadehi ya da iskambil kağıtla-
rını hafif bir titreyişle önüne bırakarak ve ayakları 
birbirine dolanarak hemen telefona koşar. Bir daki-
ka sonra gözlerinde boş yere gizlemeye çalıştığı bir 
sevinç parıltısıyla arkadaşlarının yanına döner; tıpkı 
garsonun biraz önce kendisine yaptığı gibi, onlara 
doğru eğilip yavaşçacık: ‘Beni Köşk’ten çağırıyorlar! 
Müsadenizle!’ der. Bunun üzerine, öbürleri melûl 
melûl birbirlerinin yüzüne bakakalırlar. Bunlar için 
artık bütün akşam, içilen rakı bir zehir, oynanan 
oyun bir işkence olacaktır. Hepsinin içini bir kurt 
kemirmeye başlayacaktır: ‘Acaba neden çağırılma-
dık?, Acaba bir yanlışlık mı oldu?, Acaba hizmetçi 
kız, Anadolu Kulübü yerine Anadolu Oteli mi dedi?, 
Acaba, acaba, acaba...’

Hele bunlardan bazısı, birkaç günden ya da bir 
haftadan beri hiç çağırılmamakta ise, eza daha bü-
yük, daha derin, daha devamlı bir ıstırap halini alır. 
Geceleri göze uyku girmez. Gündüzleri ne yapılıp 
ne edileceği bilinmez. Allah esirgesin, bir de bu ça-
ğırılmamak felaketi, iki aya, üç aya dayandı mı, o 
felaketzededen artık hiç hayır kalmaz. O felaketzede, 
bir karasevdaya tutulmuş gibi sararıp solmaya, eriyip 
bitmeye başlar ve akıbet, içi boşalmış bir torbadan 
ya da bir hayaletten fark edilmez olur. Ankara’nın, 
İstanbul’un bütün zevk ve safa kaynakları onun ate-
şini söndürmeye kâfi gelmez. Ne şeref, ne ikbâl, ne 
itibar içindeki boşluğu dolduramaz. Ev bark isteği, 
çoluk çocuk mürüvveti, hiçbir şey, hiçbir kimse onu 
avutamaz’.
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“Bu benim vasiyetimdir canım annecim! Sen-
den benim güzel gülüşlerimi hatırlamanı ve yata-
ğımı olduğu gibi bırakmanı istiyorum. Ve sen ab-
lacığım! Arkadaşlarıma de ki: ‘O açlıktan öldü...’ 
Ve sen ağabeyciğim! Üzülme; ama ikimiz birlikte, 
“biz açız!” dediğimizi hatırla. Ey ölüm meleği! 
Acele et ve ruhumu al ki artık cennette yemek 
yiyeyim. Ben çok açım. Ve ey ailem! Benim için 
korkmayın ben sizin yerinize de cennette yiyebi-
leceğim kadar çok yiyeceğim”1

Thomas More tarafından icat edilen “ütopya” 
sözcüğü “hiçbir yerde” anlamına gelmektedir. Im-
manuel Wallerstein bütün ütopyaların ortak soru-
nunun şimdiye kadar hiçbir yerde var olmayışla-
rında görmez sadece, aslı sorunun aynı zamanda 
yeryüzünde hiçbir zaman var olmayacak olan 
cennet düşleri taşımalarından kaynaklandığına 
değinir.2 Dinsel işlevler barındıran yahut dinden 
alınan motifleri işleyen ütopyalar yanılsamaların 
hayal kırıklıklarının çıkış kaynaklarıdır da aynı 
zamanda.

Bunun en trajik örneği 1953 yılının Stalin 
Rusya’sında geçer. Ülkede peş peşe seri şekilde 
44 çocuk öldürülür. Yetkililer yaşanan bu olaya 
bir türlü anlam veremezler. Hikâye İsveçli yönet-
men Daniel Espinose tarafından beyaz perdeye 
Child 44 adı altında yansıtılır. Ülkemizde de 44. 

1 https://m-haber7-com.cdn.ampproject.org./v/m.haber7.
com/amphtml/ortadogu/haber. Erişim tarihi 19.12.1018. 
Suriyeli küçük bir kızın annesine vasiyeti

2 Immanuel Wallerstein, Ütopistik ya da 21. Yüzyılın Tarihsel 
Seçimleri, Avesta Yayınları. İstanbul.1999, s.11.

Çocuk ismi ile gösterilen filmde KGB ajanı Leo 
Demidov’u Tom Hardy canlandırır. Sovyet yöne-
ticileri olayın nedenini hatta failini araştırmak bir 
yana büyük bir şaşkınlığa gark olurlar. Zira onlar 
olayın vehametinin, vahşiliğinin değil inanılır ol-
mamasının şoku içerisindedirler. Devrim önderle-
rinin rehberliğinde Sovyet halkı yepyeni bir rejim 
kurmuştur. Hatta Hitler Nazizm’ine karşı zafer 
de kazanılmıştır. Her şey bilimin, aklın verileri-
ne göre yapılmış iken ve yeryüzünde bir cennet 
kurulmuş iken bu seri öldürmeler de neyin nesi-
dir? Cinayetler son derece anlamsız kalmaktadır, 
çünkü onların hesabına göre cennette cinayetin 
işlenmemesi gerekmektedir.

Lakin hayat hiç te hesaplandığı gibi gitmemiş-
tir. Kimin cennetinin daha sahici olduğu konusu 
modernizmin en önemli ideolojik çatışmalarının 
sebebini teşkil eder. Bu uğurda iki cihan savaşı ve 
sayılamayacak kadar çatışma yaşanmıştır. “Yeryü-
zü cenneti” hedefli bütün ideolojiler bilimin ve 
teknolojinin kendilerine sağladığı avantajlardan 
sonuna kadar istifade ederek kurdukları sistem-
lerini adeta savaş makinesine dönüştürürken yer-
yüzünün kahir ekseriyeti için hayatı cehenneme 
çevirmişlerdir. Yaşanılan bu trajediye Batı “ilerle-
me” adını vermiştir.

İdeoloji, Zihniyet ve Tutum

Her varlık ancak zihinlerde ona tekabül eden 
“kavram” vasıtası ile tanınır. Kavram bir varlığın zi-
hinlerdeki tasavvurudur. Bu ister deniz, kaya, kuş, 

Cennette Cinayet
İdeoloji, İlerleme, Bilim ve Teknoloji Üzerine Mülahazalar

Abbas PİRİMOĞLU

Müslümanların, ilkin ideoloji merkezli yabancı anlamlar haritasından kurtulması, 
ikinci olarak Müslüman’ca zihniyet oluşturması, son adım olarak da fail olması ile 
yeryüzünde cennet yanılsaması ortadan kalkacak, bu aynı zamanda yeryüzünde 
kurulu cehennemlerin de bitişi olacaktır. Zira cennet ve cehennem bu dünyada değil 
ahirettedir. Keza yine yeryüzünde sahte tanrıları yok edecek Tevhid ile insanlığı 
mutlu edecek adalet beşeriyetin son derece muhtaç olduğu hayati değerlerdir.
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ateş, kalem, otomobil gibi dış dünyada gerçekliği 
olan varlıklar için olsun; isterse kafdağı, ankaku-
şu, ejderha gibi gerçekliği olmayan hayali varlık-
lar için olsun fark etmez. Keza yine Tanrı, melek, 
cennet cehennem gibi manevi varlıklar da aynı şe-
kilde kavramlar vasıtası ile bilinebilmektedir.

Varlıkları zihinde canlandıran kavramlar ob-
jektiftir. Mesela “leylek” sözcüğünü duyan her-
kesin zihninde aynı tasavvur uyanır. Bu nedenle 
kavramlar objektif oldukları gibi kolektiftirler de. 
Fakat objektif tasavvur taşıyan kavramlar her zi-
hinde aynı objektiflikte izlenimler uyandırmazlar; 
fertlerde farklı farklı izlenim doğururlar. İşte “kav-
ram kargaşası” diye nitelenen anlayıştaki farklılık-
lar, kavramların insanlardaki izlenimlerinin farklı-
lığı nedeniyle yaşanmaktadır.3

Necati Öner, buradan hareketle insanın özü ile 
ilgili birtakım çıkarımlarda bulunur. İnsanın özü-
nü belirleyen üç unsur sayar: “Ana zihniyetler”, 
“mantık” ve “alış”.4 
Ana zihniyetleri 
de üç farklı baş-
lık altında toplar. 
Bunlar “büyüsel”, 
“olgusal” ve “eleş-
tirel zihniyetlerdir. 
Öner bu üç zih-
niyeti ilerlemeci 
bir anlayışla ele 
almaz. Aslında bu 
zihniyetler birbiri-
nin devamı değil-
lerdir. Farklı farklı 
toplumlarda farklı zamanlarda kendisini ortaya 
koyabilen üç ayrı insan zihni tipidir.5

Büyüsel zihniyet: Bu zihniyetin en bariz vas-
fı hâkim olan gücün hadise veya obje ile birlikte 
olmasıdır. Daha açık bir ifade ile gizli güç içkin-
dir. Tıpkı, nazarı önleyici gücün, nazarı önlediği 
söylenen objenin içinde mündemiç olması yahut 
büyücünün gizli gücün sahibi olması örneklerin-
de görüldüğü gibi.6 Olgusal zihniyet: Bu, insanın 
tecrübesi neticesi oluşan zihniyettir. Bu nedenle 
akli yahut pozitif diye de adlandırılır.7 Eleştirel 
zihniyet: Bu zihniyet gerek büyüsel ve gerek-
se olgusal zihniyetin dışındadır. Necati Öner bu 

3 Necati Öner, Felsefe Yolunda Düşünceler, Akçağ Yayınları. 
Ankara, 1999, s.56. 

4 Necati Öner, a.g.e., s. 64.

5 Necati Öner, a.g.e., s. 56.

6 Necati Öner, a.g.e., s. 55

7 Necati Öner, a.g.e., s. 55.

zihniyetin oluşmasında hem dine ve hem de felse-
feye yer verir. Büyüsel ve olgusal zihniyetin ortaya 
koyduğu bilgilerin eleştirisi işlevini gördüğü için 
bu tefekkür çeşidine “eleştirel zihniyet” dediğinin 
altını çizer.8

İfade etmeye çalıştığımız gibi bu zihniyet kip-
leri temel zihniyetler olup Öner buna aynı zaman-
da birinci dereceden zihniyetler adını da verir. O 
ikinci dereceden zihniyetler için “tutum” adını 
verir. Bu iki zihniyet arasında derece değil mahi-
yet farkı bulunmaktadır.9 Temel zihniyetler insan 
olmanın tabiî bir neticesi iken tutum sonradan ka-
zanılmaktadır. Temel zihniyetlerin her birisindeki 
fertler arasında dahi farklılıklara rastlanır. İşte bü-
tün bunlar farklı tutum nedeniyledir.

Hülasa edilecek olursa üç temel zihniyet insa-
nın ontolojik imkânıdır. Bu aynı zamanda kendi-
sine yaratılış ile verilmiş olan özüdür. Dolayısıyla 
insan özsüz değildir. Bir imkân olarak bahşedilmiş 

özünü kullanmak 
suretiyle insan va-
roluşunu meyda-
na getirmektedir. 
Özünü kullanır-
ken tercihleri ön-
celikleri onun şu 
veya bu şekilde va-
roluşunun sebebi 
olacaktır. İnsan tu-
tumları vasıtasıyla 
varoluşunu inşa 
edecektir. Bu inşa 
nasıl bir keyfiyet-

tir? Yukarıda insanın özünü belirleyen unsurları 
saymıştık: Ana zihniyetler, mantık ve alış.

Mantık bütün insanlarda aynı iken alış fark-
lıdır.10 Zira insan seçerek var olur. Seçmek ise 
bir irade ve akıl yürütme neticesidir. Dolayısıyla 
mantığı insanın varoluşundan önce gelir. Mantık 
her devirde ve her insanda aynıdır.11 Lakin obje 
ile karşılaşan bir ferdin bu ilişkide ferde dair olan 
“alış” ise farklıdır. Bu farklılık fertlerin yaratı-
lışlarından neşet eder. Başka bir ifadeyle fertler 
doğuştan getirdiği yeteneği ve alış gücü ile dün-
yaya gelirler.12 İnsanlar aynı mantığa sahip olma-
sına rağmen farklı neticelere varmalarının diğer 
bir sebebi de zihniyet farklılıkları nedeniyledir. 

8 Necati Öner, a.g.e., s.57.

9 Necati Öner, a.g.e., s. 57.

10 Necati Öner, a.g.e., s. 64.

11 Necati Öner, a.g.e., s. 58

12 Necati Öner, a.g.e., s. 63.
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Mantığın malzemesini teşkil eden kavramlara tu-
tumlara göre farklı izlenimlerin verilmesinin se-
bebi ise kabullenmelere, alışlara göre farklılık arz 
edecektir.

Necati Öner bunu bir örnekle açıklar. Çoğulcu 
demokrasilerde insanın mülk edinmesi ve bir dine 
inanması onun tabiî hakkı iken, Marksist ideoloji-
de bu kurumlar üstyapıyı teşekkül ederler. Bu ne-
denle hâkim sınıf tarafından bir sömürü vasıtası 
olarak kullanılırlar.13 Kolaylıkla anlaşılacağı üzere 
din ve mülkiyet kurumları bu her iki ideolojide 
farklı kabullerle, alışlarla karşılandığı için hakkın-
daki yargı da değişmektedir. Diğer bir ifade ile tu-
tumlar değiştikçe varılan hükümlerde hâliyle aynı 
şekilde değişmektedir.

Temel zihniyetler üç rakamı ile sınırlı iken in-
sanları bu temel zihniyetlere ulaştıran tutumların 
sayısı sınırsızdır. Keza aynı şekilde üç temel zih-
niyetin her birinin içinde dahi fertlerin farklı tu-
tumları bulunur. Tutumların sınırsız farklılıkları-
nın nedenlerini Necati Öner mesleklere, edinilen 
kültürlere ve ideolojilere bağlar.14

Kısacası, varoluşun kurulması için insan önce 
varlık ile ilişkiye girer. Bu aynı zamanda onun özü 
ile ilgili üç unsurun içerik kazanmaya başlaması-
dır. “Alış” kapasite ile doğru orantılıdır. “Mantık” 
ise değişmeyen bir akıl yürütme ameliyesidir. Ni-
hayetinde bir temel zihniyet kalıbına ulaşılır. İn-
san bu özü ile ilgili üç unsura içerik kazandırmak-
la varoluşunu kurar. İçerik ise devamlı değişme 
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle varoluş sürekli 
bir oluş hâlidir. Varoluşun sürekli değişmesine 
rağmen benlik bilincinin hep aynı kalışının nede-
ni insanın oluş yolculuğunda taşımış olduğu özü 
nedeni iledir.15

İdeolojinin İşlevi ve Kavramsal Yaklaşımlar
İdeoloji kavramı her şeyden önce bir “ideo-

lojik özne” oluşturması bakımından işlevseldir. 
Oluşan ideolojik özneler kendilerini toplumsal 
pratiklerde görünür kılarlar. İdeoloji kelime anla-
mı itibariyle toplumsal yaşamla ilgili düşünce, an-
lamlar ve sembolik temsiller alanına işaret eder.16 
Lakin bu tanımın ideolojiyi “kültür” kavramı ile 
karıştırma ihtimalini barındırması nedeniyle biraz 
daraltılmaya ihtiyacı vardır. İdeoloji her ne kadar 
kendisini toplumsal pratiklerde hissettirir olsa da 

13 Necati Öner, a.g.e., s. 61.

14 Necati Öner, a.g.e., s. 62.

15 Necati Öner, a.g.e., s. 64.

16 Serpil Sancar Üşür, İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve 
Hegemonyadan Söyleme, İmge Kitapevi, Ankara, 1997, s.8.

bu farklı toplumsal anlam ve değerlerin çarpışma 
alanlarında varlığını sürdürür. Bunun doğal bir 
sonucu olarak ideoloji kavramı ile toplumsal ça-
tışmalar ve toplumsal iktidar kavramları arasında 
yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu meyanda mese-
la toplumsal olmayan bireysel düşünceler ile veya 
toplumsal hayatın çatışma alanlarına dâhil olma-
yan örneğin bir folklorik değerler ile ideoloji ara-
sında bir ilişki kurulamaz. Zira burada her şeyden 
evvela bir toplumsal iktidar hedefini gözetmek 
mümkün değildir.17

İnsanlar yaşadıkları toplum içerisinde yakın 
olduğu kişilerle yahut guruplarla bir “toplum ha-
ritası” paylaşır. Bu haritalar kişilerin yaşadıkları 
toplumu algılama şekilleridir ve simgeler yoluy-
la kuşaktan kuşağa aktarılırlar. Şerif Mardin bu 
simge sisteminin çalışmasına “kültür” denildiğini 
bildirir. Bu nedenle ideoloji gerçeği ile kültür ger-
çeğinin çok yakından ilintili olduğunu söylese de 
aralarında farka şöyle değinir: “İdeoloji, geleneksel 
‘toplum haritaları’nın modern çağlarda faydalarını 
yitirmelerinin sonucudur: yeni bir toplum anlam-
ları “haritası” türetme çabası olarak görülebilir”18

İdeoloji kavramının tanımlanması açısından, 
kuramsal olarak geliştirilmiş üç yaklaşımdan söz 
edilir. Bunlar sırasıyla toplumsal gerçekliğin zihin-
lere yanlış yansıması anlamına gelen yanlış bilinç 
kuramı; ikincisi toplumsal sistemin çatışmalı ya-
pısını bir arada tutan ve toplumsal sistemin ken-
dini yeniden üretmesini sağlayan egemen ideoloji 
olarak tanımlayan hegemonya kuramı; son olarak 
da toplumsal ilişkilerin ancak dil dolayımıyla ger-
çekleşen pratikler olduğunu iddia eden söylem 
kuramı.19

İdeolojiyi “yanlış bilinç” olarak niteleyen Karl 
Marx, burada egemen sınıfın çıkarları ile egemen 
fikir arasında dolaysız bir ilişki kurar. Hâkim sı-
nıf üretim araçlarını elinde tuttuğu gibi ideolojik 
aygıtlarında kontrolü elindedir. Dolayısıyla zi-
hinsel üretimi de denetler. Bu vesileyle zihinsel 
üretim araçlarından mahrum olan sınıfları etkiler 
ve onlarda yanlış bilinç oluşturur.20 Bu tıpkı nes-
nelerin kamerada yahut gözün ağtabakasında ter-
sine yansıması durumunda olduğu gibidir. Marx, 
zamanında yaşanan idealist ve materyalist felsefi 
tartışmaların etkisinde kalarak ve argümanlarını 
kullanmak suretiyle ideoloji üzerinde fikir serdet-

17 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s. 8-9.

18 Şerif Mardin, İdeoloji, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, 
Ankara, 1976, s.7.

19 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s.7.

20 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s.14.
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miştir. Buna göre yaşamı belirleyen bilinç değil, 
bilinci belirleyen yaşamdır. Diğer bir ifade ile 
nesnel gerçeklik (dünya) fikirlerin değil, fikirler 
nesnel gerçekliğin sonucudur. Sınıfsal çıkarlarını 
koruma altına alma adına burjuva “ideoloji” vası-
tasıyla mahkûm sınıfların bilinci üzerinde gerçe-
ği ters yüz ederek yansıtır. Marx nezdinde yanlış 
bilginin kaynağı nasıl ideoloji ise doğru bilginin 
kaynağı da bilimdir.21

İdeoloji kavramını izah eden diğer bir yaklaşım 
olan hegemonya tezi toplumsal ölçekte yaşanan 
acayip bir durum neticesinde ortaya çıkar. Sorul-
ması lüzumu hissedilen soru şudur: Yaşanan bir 
dizi sosyalist devrime rağmen kapitalist sistem na-
sıl olmuştur da sarsılmak bir yana güçlenerek çık-
mıştır? Dahası bu başarı gösterilirken Kapitalizm 
neden açık bir şiddete ve zorbalığa başvurmadan 
kitleleri yönetme başarısını gösterebiliyor?22 Aynı 
şekilde soruyu şu şekilde değiştirmekte mümkün: 
Batı bütün dünyanın zenginliklerini sömürüyor, 
dahası halkları kendisine benzetmek suretiyle ta-
rihi özlerine yabancılaştırıyor iken yani onların 
kültürel çölleşmelerine sebebiyet verirken neden 
toplumlar bu şartlara rağmen hâlen gönüllü ola-
rak Batıya benzemeye çalışmaktadır? Gerçi Batı-
nın/kapitalizmin açık bir şiddete başvurmadığını 
iddia edebilmenin tarihte hatta günümüzde yaşa-
nanlar muvacehesinde iddiası asla mümkün olma-
sa da, toplumların kendilerini istekli bir şekilde 
Batıya benzetmeye çalıştıkları da inkârı mümkün 
olmayacak bir hakikattir. Üstelik sistemin hem sı-
nıfsal hem de küresel bazda kriz doğurma potan-
siyeline rağmen Batı hâkimi olduğu mevcut dünya 
sisteminin devamını sağlayabilmektedir. Uygula-
dığı zor, baskı ve savaşlarda görünmez olmakta 
ve meşru addedilmektedir. Bu sorunun cevabı 
ideolojik olan bitenlerde saklıdır. Batı, kapitalist 
sisteminin devamını egemen ideolojinin kurul-
ması sayesinde sağlamakta krizlerden korumakta-
dır. Egemen ideolojinin kurulması hegemonyanın 
oluşması anlamına gelmektedir.

Gramsci “devlet” ve “sivil toplum” alanları ara-
sındaki farka değinerek bu iki alan için farklı ikti-
dar ilişkilerinin yürütüleceğine işaret eder. Devlet 
için zora ve siyasal egemenliğe dayalı iktidar iktiza 
ederken sivil toplum onaya dayalı hegemonya ala-
nını oluşturur. Ayrıca Gramsci sivil toplum alanı-
nı üretim etkinliğinin dışında kalan ve ‘özel’ diye 
adlandırılan kurumların hepsini kapsayan bir alan 

21 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s. 12-13.

22 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s. 25.

şeklinde tanımlar. Felsefi, edebi, sanatsal, kültürel 
vb. toplumsal pratiklerin alanı olan sivil toplum, 
esasında entelektüel ve moral düzeyde ideolojinin 
işleme alanıdır.23 Bu aynı zamanda hegemonya-
nın alanıdır. Böylece ideoloji kavramına sadece 
egemen sınıfın, maddi gerçekliği diğer sınıfların 
zihninde tersine gösteren yahut toplumsal çelişki-
leri örten bir yanılsama işlevinden çıkarılarak yeni 
bir misyon biçilmiştir. Egemen sınıfın egemen 
olma pratiğine dönüşmüştür. Daha açık bir ifade 
ile egemen sınıf ürettiği ideoloji ile diğer sınıfları 
da kapsamı alanına alarak bir dünya görüşü ola-
rak ideoloji ihdas etmiştir. Bu ortak çıkar pratiği 
siyasal alanda temsiller vasıtasıyla oluşmaktadır. 
Hegemonya vesilesiyle temel sınıf sadece ekono-
mik çıkarlarını temsil eden bir sınıf olmanın dı-
şına çıkarak, uzun dönemli çıkarları açısından, 
kendisine bağlı sınıfların çıkarları ile birleştirerek 
bir ortak çıkar tanımına ulaşılmaktadır. Egemen 
sınıflar ile tabi sınıfların çıkarlarının birleşik ifa-
desi neticesi genel ve evrensel değerlere ulaşıldığı 
söylenerek hâkim sınıfın diğer toplumsal sınıflar 
üzerindeki hegemonyası kurulmaktadır.24

Aynı şeyi Batı toplumları ile Batı-dışı toplum-
ları arasındaki ilişkiler açısından da gözlemlemek 
mümkündür. Nasıl ki bir toplumsal sınıf çıkarla-
rını baştan yorumlanarak kendisine tabi sınıfları 
da yanına almak suretiyle sistemin yeniden üretil-
mesine imkân sağlamakta ise aynı ideolojik hege-
monya toplumlar arasında da tesis edilebilmekte 
ve bütün toplumlar Batı tarafından üretilen değer-
lerin başat ve evrensel olduğu gerekçesi ile ide-
olojik bütünlük oluşturmaktadır. Ortada duran 
bütün dünya toplumları için müşterek bir çıkar 
vardır, Batı tarafından üretilen çağdaş ve evrensel 
uygarlık değerleridir. Bu değerlerin gönüllü bir 
şekilde kabulünde insanlığın ortak çıkarı vardır. 
Bu ortak çıkar ancak Batının taklidi ve takibi ile 
mümkündür. Bu nedenle bütün toplumlar tari-
hi gelişme çizgilerini terk ederek Batının gelişme 
çizgisine kendilerini yerleştirmelidirler. Bunu da 
gönüllü ve iştahlı bir şekilde yapmalıdırlar. Çün-
kü Batılı toplumların tarihi gelişme çizgileri bütün 
toplumların geçmesi gereken evrensel tarihi aşa-
malardır. Eğer geri kalmışlarsa bunun müsebbibi 
kendileridir. Batı ilerlerken onlar tarihin belirli 
alanlarında çakılıp kalmışlardır. Batı ilerlemesini 
sürdürmüş, kapitalist aşamaya gelmiştir. Bütün 
toplumlar bu aşamalardan geçmeye mecburdur. 

23 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s. 29.

24 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s. 31.
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Zira Batının deneyimleri insanlığın ortak çıkarına 
olan gelişmelerdir. Kapitalist aşamaya gelememiş 
Batı dışındaki toplumlar kendilerine yük olan ta-
rihi bagajlarından tereddüt etmeden bir an önce 
kurtularak çağdaş medeni toplumlar kervanına 
katılmalı, onların içerisinde yerlerini almalıdırlar. 
Buna karşı çıkanlar varsa, bu kesimler muhakkak 
yok edilmesi gereken toplum içerisindeki geri-
ci unsurlardır. Başta Kemalizm olmak üzere Batı 
taraftarı bütün ideolojiler Batı tarafından kaynak-
lanan bu argümanlarla bütün dünyanın gönüllü 
olarak Batıya benzemeye ça-
lışmasını toplumlarına dikte 
etmişlerdir.

Toplumsal ilişkilerin an-
cak dil münasebetiyle ger-
çekleşen pratikler olduğunu 
iddia eden söylem kuramı 
toplumsal pratiklerin dil ile 
adlandırılıp anlamlandırıldı-
ğı temeli üzerine kuruludur. 
Toplumsal pratikler/nesne 
özne tarafından ancak dilsel 
pratik ile çözümlenir ve zi-
hinlere yerleşir.25 Toplumsal 
nesnellik ile öznelerin bilinci 
arasında ilişkiyi tanımlayan 
yansıtmacı yaklaşım nesne 
tarafından gerçekliğin öz-
neye dayatılması anlamına 
gelmektedir. Öznenin zihni 
dışsal toplumsal nesnellik 
tarafından tek taraflı olarak 
belirlenmektedir. Diğer bir 
yaklaşım olan, toplumsal 
nesnelliğin ideolojik süreçler 
vasıtasıyla zihinlerde temsil 
edildiği şeklindeki izahat tü-
rüne göre toplumsal gerçeklik 
ideolojiler vasıtasıyla öznenin 
zihninde temsil edilirler. Bu 
yaklaşım yoluyla, nesnel gerçeklik ile düşünce 
arasındaki ilişkide öznelliğe alan açılmaktadır. 
Özne artık nesnellik tarafından belirlenen değil-
dir. Lakin burada da özneye, dışsal bir gerçekliğin 
varlığını epistemolojik düzeyde kabul etmesi ön-
görülmektedir. Diğer bir ifade ile birebir belirleme 
olmamakla birlikte dışsal gerçekliğin varlığı kabul 
ediliyor. İdeolojik süreç vasıtasıyla dıştaki gerçek-
lik, öznelerin zihninde farklı farklı temsil ediliyor. 

25 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s. 73.

İdeoloji nesnelliğin karşısında kısmi de olsa bir 
özerkliğe kavuşmuş oluyor.26

Toplumsal nesnellik ile öznelerin bilinci ara-
sındaki ilişkinin tanımlanmasında yukarıda bahsi 
geçen söylem yaklaşımı ile ideoloji çalışmalarına 
önemli bir katkı sağlanmıştır. Dilbilimin getirdiği 
anlamlandırma/simgeleme imkânı ile özne artık 
bir toplumun dilini kullanan toplumsal ve tarihi 
bir varlık şeklinde ele alınmıştır.27

Bu noktada Şerif Mardin’in “dilde kendi başına 
bir simgeleştirme işlemidir”28 sözünü hatırlatmak-

ta yarar vardır sanırım. Bura-
dan hareketle Mardin, bilgi 
üretimi ile simge arasındaki 
yakın ilişkiye değinir. Simge-
nin toplumsal hayatımızdaki 
üç açıdan önemini sıralar: Ev-
vela öğrenme sürecinin sim-
geye bağlı olduğunu belirtir; 
ikinci olarak da simgelerin 
birden çok kişilerin paylaştığı 
“toplum haritası” oluşturdu-
ğuna değinir; son olarak da 
simgelerin toplumsal eyleme 
iten bazı çağrışımların taşıyı-
cısı olduğunu vurgular.29

Konumuzun daha iyi an-
laşılabilmesi için “işaret” ve 
“simge” olan kavramlar ara-
sındaki farka değinmemizin 
faydalı olacağı aşikârdır. “İşa-
ret” anlamı tarafsız olan kav-
ramlar iken “simge” kavram-
lar anlam yüklüdür. Değer 
çağrışımı yaparlar. Mesela kır-
mızı trafik ışığı işaret olarak 
herhangi bir çağrışıma vesile 
olmaz. Lakin kızıl bayrak bir 
“simge” olarak beraberinde 
pek çok bagaj ile gelir. Kimisi 
sevinir, kimisi üzülür.30

Buradan hareketle simge olabilecek pek çok 
kavramlara örnek verilebilir. Mesela ilericilik, 
gericilik, ilerleme, din, laiklik, gelenek, modern-
leşme, Osmanlı, Cumhuriyet, özgürlük, Batıcılık 
gibi kavramlara anlamlar yüklemek suretiyle belli 
bir söylem üretilebilir ve üretilen bu söylemlerle 

26 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s.72.

27 Serpil Sancar Üşür, a.g.e., s.34.

28 Şerif Mardin, a.g.e., s. 64.

29 Şerif Mardin, a.g.e., s. 63.

30 Şerif Mardin, a.g.e., s. 61.

Günümüz dünyasında 
Batı tarafından üretilen 
söylemler vasıtasıyla 
toplumlar arasındaki 

kültür, değerler 
sistemi, dünyayı 

algılama kalıpları gibi 
farklılıklar ortadan 

kaldırılmaya çalışılarak 
dünya Batılı değerler 

üzerinden yeniden inşa 
edilmektedir. Bu inşa 
ameliyesinde Batının 

müdahalesine, Batı-dışı 
toplumların gönüllü 
bir şekilde iştirak 

etmelerinin nedeni, olup 
bitenin aslında olması 
gereken müspet ve iyi 
değişimler olduğuna 
dair üretilen ideolojik 

yanıltmalardır.
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üretilen bilgi topluma benimsetilir. Bu bilgiler 
gelen nesillere aktarılmak suretiyle tekrar tekrar 
üretilir. Üretilen bu bilgiler aynı zamanda top-
lumsal harita oluşturdukları için insanlara neyi 
nasıl düşüneceklerine, hangi konuda nasıl tutum 
alıp ne şekilde davranışlarda bulunacaklarına dair 
komutlar verir. Bunlardan biri “sınıflandırma”dır. 
Dünyayı algılayan insan sınıflandırma yapmadan 
yaşayamaz. Bir simge sistemi olan “dil” bize dün-
yayı algılamamızda sınıflandırma yoluyla nesnele-
ri ayrıştırır. Mesela zehirli meyve, zehirsiz meyve 
gibi…

Dil vasıtasıyla oluşan sınıflandırma fonksiyo-
nu çeşitli toplumlarda farklılıklar gösterir. Mesela 
Eskimolar için soğuk, kar ve deniz ile ilgili geniş 
bir sözcük dağarcığı mevcut iken bu husus Bedevi 
Araplar için, kum, deve, hurma için değişik eşan-
lamlı sözcükler üretilmesi şeklinde farklılık gös-
terir.31 Toplumlar kendi çevreleri için önemli olan 
nesneleri isimlendirmek vasıtasıyla sınıflandırmış 
da olurlar. Zira her isimlendirme o nesne için bir 
değer yüklemek anlamına gelir. O ismin her işiti-
lişinde isimlendirilen nesne dil vasıtasıyla kazan-
dığı değeri oranında zihnimizde yükselir. Mesela 
altın ve kömür sözcüklerinde olduğu gibi… Türk 
toplumunda ekmek sözcüğünün zihinde uyan-
dırdığı değer ile herhangi bir Batılı toplumda 
aynı değildir. Keza yine bir Hindu için inek asla 
kesilmesi caiz olmayan kutsal bir canlıdır dolayı-
sıyla gıda değildir. Fakat Hindu olmayan toplum-
lar için inek eti sadece bir gıda mesabesindedir, 
dolayısıyla kesilmesi, etinin pişirilip yenilmesi 
mümkündür.

Şerif Mardin bu anlamlı simgelerin meydana 
getirdiği bütüne “kültür” adının verildiğini söyler. 
Bütünden kastının da, bir sistem içerisindeki an-
lamların az çok birbiri ile uyuşmuş hâlde olmaları 
olduğunu ekler.32 Başka bir ifadeyle kültürden söz 
edebilmek için simgelerin birbirleri ile uyumlu bir 
sistem oluşturmaları elzemdir. Bu vesileyle insan-
lar dünyayı bir kalıp içinde algılarlar. Model diye 
de adlandırabileceğimiz bu kalıplar vasıtası ile 
karşılaşılan olayların hangisinin olumlu hangisi-
nin olumsuz olduğuna dair harita edinmiş oluruz. 
Böylece “iyi” ve “kötü” tasnifine de ulaşmış oluruz.

Günümüz dünyasında Batı tarafından üretilen 
söylemler vasıtasıyla toplumlar arasındaki kültür, 
değerler sistemi, dünyayı algılama kalıpları gibi 
farklılıklar ortadan kaldırılmaya çalışılarak dünya 

31 Şerif Mardin, a.g.e., s.68-69.

32 Şerif Mardin, a.g.e., s.71.

Batılı değerler üzerinden yeniden inşa edilmekte-
dir. Bu inşa ameliyesinde Batının müdahalesine, 
Batı-dışı toplumların gönüllü bir şekilde iştirak 
etmelerinin nedeni, olup bitenin aslında olması 
gereken müspet ve iyi değişimler olduğuna dair 
üretilen ideolojik yanıltmalardır. Ayrıca söylem-
lerin fonksiyonları bilgi, güç, iktidar, hâkimiyet, 
otorite ve kontrol olup bütün bunlar dilde varlık 
kazanır.33 Bu nedenledir ki söylemin dayandığı 
evrensel gerçeklikten söz edilemez. Zaten evren-
sel gerçeklik yoktur, gerçeklikler vardır. Gerçek-
lik de inşa edilen bir şeydir; söylemle ve söylem 
içerisinde inşa edilir.34 Bu nedenle daha geçerli, 
daha tarafsız, daha objektif ya da evrensel söy-
lemler yoktur; ancak daha güçlü söylemler vardır. 
Objektivite ya da evrensellik talebi bir güç ya da 
iktidar talebidir.35 Foucault’nun ifadesiyle mutlak 
iktidar mutlak evrensel söylem ise evrensel iktidar 
demektir.36

Kavram Olarak İlerleme
Modern dünyanın normatif yüklü belli başlı 

kavramlarının en önde geleni şüphesiz ki “iler-
leme” sözcüğüdür. Kavram, ideolojik mahiyeti 
ve yüklendiği mana itibariyle Batının tarihi yü-
rüyüşünün evrenselliği ve biricikliği anlamını 
taşır. Simge olarak “ilerlemek” dünyadaki bütün 
toplumların eninde sonunda yaşamak zorunda 
kalacakları, geleceklerinin yol haritasını oluştu-
rur. Dolayısıyla Batı-dışı toplumlarda geçmişleri/
tarihleri hakkında yargıda bulunmalarına kuşku-
larına vesile olur. Batının tarihi gelişme çizgisine 
uygun olan geçmiş iyidir, uymayan ise kötü. Bu 
bağlamda toplumlar tarihlerini yeniden yorumla-
yarak ilerleme yoluna ne kadar geç kaldıklarına 
bakmadan katılmalıdırlar. Bu nedenle kavram ola-
rak “ilerleme” taşımış olduğu ideolojik misyonu 
vasıtasıyla toplumların dünyaya bakış açıların-
daki farklılıkları da törpülemek işlevine haizdir. 
Dünyanın bütün halklarını tek tipleştirme Batının 
dışındaki tüm toplumların özgün varlıklarını sıfır-
lama amacına matuftur.

On sekizinci yüzyılda daha çok on dokuzun-
cu yüzyılda tanımlanan ve aklın, bilimsel bilgiy-
le teknolojinin toplum alanındaki tezahür ya da 
yansımasını37 ifade eden ilerleme (terakki) terimi 

33 Edibe Sözen, Söylem Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve 
Refleksivite, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, s.13.

34 Edibe Sözen, a.g.e., s.12.

35 Edibe Sözen, a.g.e., s. 17.

36 Edibe Sözen, a.g.e., s.17.

37 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, 
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bugünkü kazandığı anlamın kökenini Latince 
progressus sözcüğünden alır. Pro önde, ileriye; 
gressus ise yürüme ve adım anlamlarını taşır. An-
laşılacağı üzere sözcük bizlere bir yön ve hedef 
göstermektedir. Terim fiziksel alanda doğrusal ve 
çizgisel boyutu göstermektedir. Dairesel yahut 
döngüsel boyutta ele alınmamasının nedeni bu 
ahvalde başlangıç ve bitiş noktalarının tam olarak 
birbirinden ayırt edilmemesi sebebiyledir.38 Zira 
atılan adımın “ileri” yahut “geri” olarak nitelene-
bilmesi için doğrusal, çizgisel bir boyutun esas 
alınması kaçınılmazdır.

Bu meyanda Lord Northbourne “ilerleme” 
kavramının bir yöne sahip olması dolayısıyla bir 
amaç içermesi gerektiğine değinir. İnsanlık tarihi 
kadar eski olan bazı sorulara verilecek cevapların 
“amaç”tan kastın ne olduğunu ortaya koyacağı-
nı ifade eder: “Evren nedir?”, “Yaşam nedir?” ve 
“İnsan nedir?” Bu sorulara cevap vermek için gös-
terilen gayret temel, değişmez, muhkem ilkelere 
ulaşmanın da göstergesidir aynı zamanda. İşte 
bu çaba günümüzde de gösterilmekte ve böyle-
ce iki farklı zihniyete ulaşılmaktadır: Gelenekselci 
ve ilerlemeci zihniyet. Northbourne gelenekselci 
zihniyetin vahyolunmuş bir dine istinat ettiğini 
belirtirken, ilerlemeci zihniyetin ise gözleme da-
yalı bilimin ve bilimi temel alan hümanist felsefe 
eşliğinde düşünce ve harekete dayandığını söy-
ler.39 Biz burada her geleneğin mutlaka bir vahye 
dayandığı iddiasına itiraz etmekle birlikte yapılan 
tasnifin, yukarıda belirtilen temel sorulara verilen 
cevaplarda ilerlemeci zihniyetin yaklaşımını, ge-
lenekselci cevaplardan göstermiş olduğu kopma 
nedeniyle dikkate değer buluyoruz. İlerlemeci 
zihniyet aşkın hakikat anlayışına karşıdır, hüma-
nist yani insan-merkezli hakikat anlayışı üzerine 
kuruludur; ayrıca mekanik ve erekten yoksun bir 
evren tasavvuruna dayanır.

“İlerleme” kavramının içeriği itibariyle “za-
man” ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu husu-
siyeti tereddüde mahal bırakmayacak mahiyette 
açıktır. Diğer bir ifade ile kavram tarihsel bir sü-
rece işaret eder. Modern yapıları, evrenselliği ve 
tek insanlığı kasteder. İyiye doğru olan bu gelişme 
geleceğe doğru uzanan bir ilerleyişi, doğrusal bir 
yön kavramını, planlama, hızlanma gibi olguları 

İstanbul,1999, 455.

38 Ercan Salgar, İlerleme Kavramı ve Bilimdeki Yansımaları, 
Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2015, s.16-17.

39 Lord Northbourne, İlerlemeye Farklı Bir Bakış, Çeviren: 
Deniz Özer, İnsan Yayınları, İstanbul, 1989, s.7-8. 

da barındırır.40 Bu meyanda tarihsel-felsefi olarak 
evrensel bir kavrama dönüşürken iyiye doğru bir 
gelişmeyi ifade ettiği için bir bakıma dinsel bir 
umut kavramına da dönüşmektedir.41

İlerleme kavramının değer içermesi neticesi, 
beşeri faaliyetler hakkında yapılacak “ileride olma” 
yahut “geride olma” şeklindeki nitelemelerin o 
toplumsal etkinlik hakkında yargıda bulunulma-
sına sebep olacağı aşikârdır. Fiziki alanda ise böy-
le bir şeyin söz konusu olması mümkün değildir. 
Çünkü bir aracın diğerinin önünde olması yahut 
gerisinde kalması hâlinin değer yargıları ile alaka-
sı kurulamaz. Ancak toplumsal ve tarihsel alana 
ilişkin etkinliklerde hedef ya da referans noktaları 
değer yüklü olduğu için “ileride” ve “geride” olma 
adlandırmaları da değer yüklü olmaktadır.42

Kavramın tarihi gelişimine bakıldığında, Ba-
tının ilk defa medeniyetle tanıştığı Yunan Antik-
çağında “ilerleme” kavramı zaman boyutundan 
yoksundur. Dahası Greklerde ilerleme kavramının 
bulunup bulunmadığı hâlen daha tartışmalıdır.43 
Zira Antikçağ düşünürleri tümel ve değişmez 
olanın araştırıldığı “teori” ile insan ve toplumun 
yaşadığı tikel karakterli rastlantısallığın netice-
si oluşan “tarih” arasında bir karşıtlık görürler.44 
Antik Yunan’da kullanılan prokope terimi ile gü-
nümüzdeki “progress” terimi arasındaki temel 
fark “zaman” ile olan ilişkisi nedeniyledir. İlkin-
de kavram ahlaki mükemmelleşme ve toplumsal 
iyileşmenin ifadesi şeklinde kullanılmıştır. Başka 
bir ifadeyle Antik Yunan’da zamansal boyutta her 
şeyi kapsayan bir değişim süreci şeklinde değer-
lendirilmemiştir. İlerleme algısı sadece sınırlı bir 
şekilde devlet, toplum ve ahlaki alanlar ile sınır-
landırılmıştır.45 Bundan daha önemlisi yukarıda 
değinildiği üzere antik Yunan’daki ilerlemeyi esas 
alan değişimin seyri doğrusal değil, döngüsel bir 
eksende seyreder. Zaman içerisinde iyiye doğru 
ilerleyen bir yön bulunmamaktadır. Diğer bir izah 
ile iyi de kötü de gelecekte değil şu anda mevcut-
tur ve sadece bunlara ulaşmak için birtakım ye-
tiler kazanılmalıdır. Grek mitolojisine göre evre-

40 Mehmet Emin Özcan, “Yayına Hazırlayanın Önsözü”, 
Reinhart Koseleck, İlerleme, Çeviren: Mustafa Özdemir, Dost 
Yayınevi, Ankara, 2007, s.12.

41 Reinhart Koseleck, a.g.e., s. 21. 

42 Ömer Naci. Soykan, “Modernite ve Anarşizmle İlişkisi 
Bakımından İlerleme Kavramının Bir Çözümlemesi”, 
Sosyoloji, sayı: 19, s. 38-39. Akt. Ercan Salgar, a.g.e., s.18.

43 Ercan Salgar, a.g.e., s. 44.

44 Kasım Küçükalp-Ahmet Cevizci, Batı Düşüncesi Felsefi 
Temeller, İSAM Yayınları, İstanbul, 2009, s. 148.

45 Ercan Salgar, a.g.e., s. 44.



70

 Umran • Mayıs-Haziran 2020

K R İ T İ K   CENNETTE CİNAYET

nin yaratılış ilkesinde “oluş” ve “bozuluş” ilkeleri 
birlikte bulunmaktadır. Varlığın oluştan bozuluşa, 
bozuluştan oluşa geçişi varlığa içkin kılınmış bir 
yasadır ve insan faaliyetleri de bu yasadan hâli 
değildir.46 Dikkat edileceği üzere burada iyiden 
kötüye veya kötüden iyiye geçiş gelecek zaman 
kipinde değil geçmiş ve şimdiki zamanda gerçek-
leşmektedir. Antik Yunan’da kullanılan ilerleme 
kelimesinin modern kullanımından olan farkı ne-
deniyle antik düşünürlerde geleceğe yönelik iyim-
ser düşünceye rastlamak mümkün değildir.47

Batının Hıristiyan teolojisi ile yoğrulduğu Or-
taçağında da tarihsel bir üst kavram olarak ilerle-
me fikrine rastlanmaz, daha doğrusu tasavvur edi-
lemez. Zira İsa’nın gelişi ile birlikte zaten insanlık 
son çağda yaşamaktadır ve yeni şeylerin olması 
mümkün değildir.48 Batının Ortaçağ zihinsel dün-
yasının temelini oluşturan teoloji “ilerleme” kav-
ramını da kapsamına almıştır.49 Hıristiyan düşün-
cesine göre ilerlemek kavramı bugünkü anlamının 
tam tersi ile yeni bir şey getirmez yani değişmeyi 
kapsamaz lakin derinleşme ve gelişmeyi içerir.50 
Bununla birlikte, modern çizgisel tarih anlayışının 
kaynağının Hıristiyan tarih tasavvuru olduğunu 
söyleyen düşünürler de vardır. Bunlara göre mo-
dern tarih, Hıristiyan tarih anlayışının sekülerleş-
miş şeklidir. Kaynağında Eski Ahid’in bulunduğu 
zaman kavramlaştırması sebebiyle Yeni Ahid ola-
rak tesmiye edilen Hıristiyanlık döngüsel değil, 
başlangıcı ve sonu olan amaçlılık ve süreklilik içe-
ren çizgisel zaman anlayışını çağrıştırmaktadır.51

Reinhart Koselleck Ortaçağın Tanrıya yaklaş-
mayı amaçlayan, teolojik anlamda derinleşme ve 
gelişmeyi ifade eden ilerleme anlayışının profec-
tus sözcüğü ile kavramlaştırıldığını izah eder. Ona 
göre Ortaçağın tarih ötesi ilerlemesinin birbirine 
zıt iki işleyişi vardır. İlki dünyevi hareket olup 
dünyanın yaşlanması ve kesin sonunu ifade eder. 
Süreci çizgisel olsa da hiçbir iyileşme imkânına 
yer vermez, geçicidir. Var olan dünya Tanrı’nın 
iradesi ile bir zaman gelecek ki yok olacaktır. 
Diğeri olan gerçek profectus ise Tanrı’ya yaklaş-
mayı hedefler. Augustinus bu ilerlemeyi şu keli-
melerle dile getirir: “O hâlde her zaman mükem-
mel olan Tanrı büyümeli, senin içinde büyümeli.” 
Keza yine Isidoros’un “insanın ilerlemesi Tanrının 

46 Ercan Salgar, a.g.e., s. 44-45.

47 Ercan Salgar, a.g.e., s. 45.

48 Reinhart Koseleck, a.g.e., s. 37.

49 Ercan Salgar, a.g.e., s. 48.

50 Reinhart Koseleck, a.g.e., s. 39.

51 Kasım Küçükalp- Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 148.

armağanıdır.” cümlesinde ifade edilmeye çalışılan 
keyfiyette mündemiç olduğu gibi.52 

Profectus kavramının en özgün örneğini 
Augustinus’un Tanrı Devleti isimli eserinde gör-
mek mümkündür. Augustinus kitabında geçici 
olan yeryüzü devletinden ebedi olan Tanrı devle-
tine doğru olan sürece işaret eder. Bu süreç iman 
etmekle öğrenilebilecek olan bir ilerleyişe tekabül 
etmektedir.53

Hülasa edecek olursak Batıda ilerleme kavramı 
Antik dönemde, Ortaçağda ve modern çağda fark-
lı anlamlarla yüklüdür. Antik dönemde ilerleme 
(prokope) doğrudan bir hedef gözetmez ve dön-
güsel bir boyut sergiler. Ortaçağda ilerleme (pro-
fectus) bir hedef gözetir, mesele Augustinus’un 
Tanrı Devleti’nde işaretinde olduğu gibi. Ayrıca 
Ortaçağda kavramın çizgisel bir boyut ile kav-
ramsallaştırıldığını söyleyenler bulunmaktadır. 
Bu meyanda Ortaçağdaki ilerleme kavramı ile 
modern dönemdeki ilerleme (progressus) kavramı 
arasındaki çizgisel zaman boyutu benzerliği ara-
daki farkın göz ardı edilmemesi gerektiğinin de 
altı çizilerek vurgulanmasına sebebiyet vermiştir. 
Ercan Salgar’ın aktarımına göre mesela Amerikalı 
tarihçi Sidney B. Fay aradaki farkın önemine vur-
gu yaparak Ortaçağda ilerlemenin insanın çabası 
değil Tanrı ve kutsal güçlerin belirlemesi ve mü-
dahalesi neticesi olduğuna değinir. Aynı şekilde J. 
Burry konuya yaklaşımında Ortaçağda gerçek bir 
ilerleme anlayışının kabulünün mümkün olama-
yacağını aynı gerekçelerle ileri sürer. Zira ilerleme 
kutsal bir doktrine bağlanmıştır. Burry’nin gerçek 
ilerlemeden kastı insan-merkezli bir ilerlemedir. 
Daha açık bir ifade ile ilerleme daha önceden do-
ğa-üstü bir varlık tarafından belirlenmemiş bir 
hedefe yönelik insanın eylemleri ve davranışları 
sonucunda elde edilen başarıdır. Salgar kitabında 
Burry’nin bu yaklaşımının modern anlayışın iler-
leme (progressus) kavramı ile uyuştuğunun altını 
çizer.54

52 Reinhart Koseleck, a.g.e., s. 40-41.

53 Ercan Salgar, a.g.e., s 48-49.

54 Ercan Salgar, a.g.e., s.49-50. Yazar kitabında Amerikalı 
sosyolog R. Nisbet tarafından Burry’e yönelen eleştirisin-
den hareketle ilerleme kavramının hangi dönemde ortaya 
çıktığı konusunda tam bir uzlaşı sağlanamadığına değinir. 
Zira R.Nisbet ilerleme kavramının ilk izlerinin Grek ve 
Romalılarda görülebileceğini ve bunların ilk örneklerinin ise, 
Hesiod, Protagoras, Sophocles, Platon, Aristotles, Epikuros, 
Lucretis ve Seneca gibi düşünürlerde görmenin mümkün 
olduğunu ileri sürmektedir, s.50-51.
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Hayata ve Varlığa Uygulanan Şiddet Olarak İlerleme
John Gray “yirminci yüzyıl inanç çağıydı” der 

ve ekler: “Görünüşe bakılırsa yirmi birinci yüzyıl 
da öyle olacak. Henüz sona eren yüzyılın büyük 
bir bölümünde, dünya yeryüzünde cenneti vaat 
eden militan politik dinlerle yönetildi.”55 Bu ifa-
deler dünya üzerinde insanlığın yaşadığı ve ya-
şamakta olduğu bir trajedinin tasvirinden başka 
bir şey değil. Tanrı karşısında özgürleşmeye davet 
edilen insanlık, çağrıda bulunanların kurguladık-
ları yeryüzü kaynaklı politik dinlerin boyunduru-
ğu altına alındı ve bu uğurda pek çok kan dökül-
dü. Aynı meyanda John Caputo yerinde bir tespit 
ile nasıl Aydınlanma sekülarizmi tarafından din 
çarmıha gerilmişse akabinde bizzat aydınlanma-
nın da akıbetinin aynı çarmıha gerilmek olduğu-
nu ifade eder. Yaşanılan seküler metafizik vaziyeti 
“Yalnızca Tanrı ölmedi, Tanrı’nın ölümü de öldü.” 
diyerek özetler.56 Duyuüstü dünyaya sırtını döne-
rek Tanrıya karşı otonomi kazandığını zanneden 
insanlar yeryüzünde iki ayağı üzerinde gezen sah-
te Tanrıların düşledikleri bir dünyada yaşamaya 
başlamışlardır.

Başlarken kısmen değindiğimiz üzere sahte 
Tanrıların düş mahsulü inşa edilen yerlere “ütop-
ya” denilmektedir.

Bilim
Ne zaman bilim konusu açılacak olsa aklıma 

iki merhumun ismi gelir. Biri Hüsamettin Arslan 
diğeri ise Baykan Sezer. Bir de laboratuvarlardaki 
bilim adamları için “son adam” diye niteleyen Al-
man filozof Nietzsche.

Merhum Baykan Sezer endüstrinin masum ol-
madığını, altında, çeşitli halkların zenginliklerinin 
yağması olduğunu uzun uzadıya anlatır. Asırlardır 
Osmanlı engelini aşamayan Avrupa, çareyi gemi-
lerle Osmanlı’nın arkasından dolaşmakta bulur. 
Hindistan’a ulaşır; Afrika’ya ayak basar; Amerika 
kıtasını ve Antartika’yı keşfeder. Yerli halkı öldü-
rür, zenginliklerini gemilerle kendi kıtasına taşır. 
Bu aynı zamanda bilimsel çalışmaları da kamçılar. 
Burjuva açar kesenin ağzını ve ihtiyacına göre bi-
limsel araştırmaların siparişini verir.

Boris Hessen “bilim”in sınıfsal kökenini izah 
babında “üniversite bilimi” ile yükselen burjuva-
zinin ihtiyaçlarına hizmet eden “üniversite dışı 

55 John Gray, Küresel Yanılgılar. Tercüme: Zerrin Koltukçuoğlu. 
Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2006, s.9.

56 Bengül Güngörmez, Modernite ve Kıymet, Kadim Yayınları, 
Ankara, 2014, s.35.

bilim” arasındaki mücadeleyi, burjuvazi ile fe-
odalizm arasındaki sınıf mücadelesinin ideoloji 
alanındaki yansıması olarak betimler. Sonrada 
sözlerine şöyle devam eder: “Bilim adım adım bur-
juvaziyle birlikte yeşerdi. Sanayisini geliştirmek 
için burjuvazi maddi kütlelerin özelliklerini ve 
doğa güçlerinin göstergelerini araştıracak bir bili-
me ihtiyaç duyuyordu.”57 O vakte kadar kilisenin 
sadık hizmetkârı olan “bilim” için Engels “Burju-
vazinin bilime ihtiyacı vardı ve bilim burjuvaziyle 
birlikte kiliseye karşı ayaklandı.” diyecektir.58

Anlaşılacağı üzere “bilim” burjuvaya, sade-
ce çıkarlarına hizmet eden bir enstrüman olarak 
değil, kiliseye karşı verdiği savaşta ideolojik bir 
aygıt olarak da kullanılmıştır. Ben burada asla ki-
lisenin haklı olduğunu falan ima ediyor değilim. 
Bu maceranın Batıda yaşandığına, bu nedenle bizi 
pek ilzam etmemesi gerektiğine işaret etmek isti-
yorum, sadece. Ayrıca bugün birilerinin gözlerini 
kamaştıran bilimin sınıfsal kökenli olduğu gerçe-
ğinin unutulmaması gerektiğini…

İngiltere’de, üniversite skolastik anlayışına 
karşı bir araya gelen Kraliyet Topluluğu diye tes-
miye edilen seçkin bilim adamlarının içerisinde 
Newton’da bulunur. Boris Hessen bu topluluğun 
ve Newton’un doğa bilimlerini, yükselen burjuva-
zinin, gelişmekte olan üretici güçlerin hizmetine 
soktuğunu kaydettikten sonra sunu söyler: “O sı-
ralar en ilerici sınıf olan burjuvazi, en ilerici bilimi 
talep ediyordu.”59 Ne kadar da buram buram ide-
oloji kokusunu açığa çıkaran bir tasvir değil mi?

Burjuvazi, kiliseye karşı verdiği savaşta üstün-
lüğünü doğa bilimini ilahiyattan kurtarmasına 
borçludur. Yani, doğanın sadece nedensel olarak 
incelenmesi… Mekanik determinizmin amacı bi-
lim adına “Tanrı” ile “Doğa” arasındaki bağlantıyı 
koparmaktı. Bilim bunu yaparken gerekirse “din” 
kılığına girmekten de içtinap etmedi. Kendisini 
dinsel doğmalarla harmanladı. “Hareket” Tan-
rıdan değil, maddenin kipi olarak algılanmaya 
başlanıldı. Tanrıya en fazla ilk hareketi başlatacak 
kadar yani bir fiske mesabesinde rol bırakıldı. Ar-
dından denildi “Sen karışma!”

Burjuva ihtiyaç duyuyor Bilim Kilisesi em-
redileni yerine getiriyordu. Marx’ın da belirttiği 
gibi burjuva için üretim kadar üretimin ucuzluğu 
da önemliydi. Bu da iki cepheden olabilirdi. İlki 

57 Boris Hessen, “Newton’un Prıncıpıa’sının Toplumsal ve 
Ekonomik Kökenleri”, Bilim Sosyolojisi İncelemeleri içerisin-
de. Doğubatı Yayınları, Ankara 2016, s.86. 

58 Boris Hessen, a.g.m., s. 86.

59 Boris Hessen, a.g.m., s. 87.
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emeğin ucuz olması ki bu da el emeğinin makine-
leşmesi demekti. Diğeri ise iş gününün uzatılması 
ki bu da yine makine demekti.

Zira alet insanın el emeğine hizmet eden emek 
aracıdır. Mesela dikiş iğnesi gibi; lakin makine in-
san emeğinin yerini alacak yani o işi insan olma-
dan daha hızlı bir şekilde üretecektir. Dikiş ma-
kinesi gibi… Burjuva elbette bu bağlamda dikiş 
makinesini tercih edecek ve bilim adamlarından 
bunun siparişini/icadını isteyecektir. Bilimin bir 
üst değerden azade olması demek meydanın tama-
men bir sınıfın hizmetine amade kılmak anlamını 
gelecektir. Farklı ulus burjuvaların hesaplaşması 
olan iki cihan savaşında kullanılan silahlardan 
çok daha öldürücülerini fütursuzca üretebilirsiniz 
demektir. Çıkılan bu çılgınca yarışta Heidegger’in 
ifadesiyle “Varlık şiddet yüzünü göstermeye da-
vam etsin.” demektir. İnsanlığın felaketine zemin 
hazırlansın, demektir.

Değinmediğimiz zaman eksik kalacağı muhak-
kak olan bir diğer husus da bilimin nasıl ideoloji 
olarak kullanıldığı konusudur. Barry Barnes şöy-
le der: “Bilimsel çalışma, ayrıca terminolojisinin 
bir sonucu olarak da değer biçici olabilir. Önemli 
kavramlar, betimleme ile değer biçme birbirin-
den farklılaştırılmadan kalacak şekilde kullanıla-
bilir” ve yine “Bilim insanlarının yararlandığı ve 
çıkar gütmedikleri hakkında pratikte evrensel 
olarak duyulan ve tümüyle hak edilmemiş de sa-
yılamayacak saygı, onların bilgi iddialarının içine 
karıştırılmış değerlere sahte bir meşruiyet kazan-
dırabilir.” Ardından günümüzde bilgi iddiaları-
nın ideolojik olarak tanımlanması için üç koşul 
olduğunu belirterek şu şekilde sürdürür sözleri-
ni: “İlki toplumsal bir fonksiyon icra etmesi veya 
toplumsal bir grubun çıkarlarına uygun olması; 
ikinci olarak iddiaların yanlış, eksik ve yetersiz te-
mellendirilmiş olması; son olarak da bu iki koşulu 
tutarlı bir örüntü içerisinde birleştiren çarpıtılmış 
düşünce sistemi ve inançların oluşturulmasıdır.”60 
Zannımca bizim “bilim” ile olan ilişkimizin çarpık 
hâli tam da bu şekilde izah edilebilirdi ancak.

İşte bu nedenledir ki merhum Hüsamettin Ars-
lan bilim insanları için “epistemik cemaat” tamla-
masını kullanır. Bilginin nihai belirleyicisinin bil-
giyi inşa eden insanlar veya toplumlar olduğunu 
söyler. Bu konuda doğa bilimlerini de müstesna 
kılmaz. Zira ona göre doğa birbirine alterna-
tif şekilde anlaşılabilir ve açıklanır. Bu alternatif 

60 Barry Barnes, “Bilim ve İdeoloji”, Bilim Sosyolojisi 
İncelemeleri içinde, s. 318. 

tarzların birbirine oranla daha doğru olabileceğine 
dair hiçbir kıstas yoktur. Buna karar verecek olan 
bilginin nihai belirleyicisi olan insandır. Merhum, 
bilimde geleneklerden söz eder. Gelenekleri de 
“evreni açıklamak için başvurduğumuz entelek-
tüel stratejiler” olarak tanımlar. Bilginin inşasının 
yöntemlerle değil geleneklerin veya stratejilerin 
yön verdiği süreçlerle üretildiğine değinir.

Baykan Sezer konuya sosyolojisini kurguladı-
ğı Doğu-Batı çatışması üzerinden bakar. Hatta o 
Marksizm’in de Batı düşüncesinin mahsulü oldu-
ğunu söyler. Batı proletaryasının Doğu da burju-
vazinin siyasetini güttüğüne dair Sultan Galiyev’in 
kanaatini görüşüne gerekçe olarak gösterir. Başka 
bir deyişle Marksizm sistem içi bir muhalefettir… 
Batı bilimsel bilgi nedeniyle Doğulu halklardan 
üstün olduğuna onları da inandırmış bu konuda 
başarının Batılı insana has olduğunu ima ederek, 
Doğulu toplumların kendi toplumsal gelişme çiz-
gilerini terk ederek Batılı toplumların gelişme çiz-
gisine kendilerini adapte etmedikleri, Batıyı taklit 
etmedikleri müddetçe geri kalacaklarını telkin 
etmiştir. Bilimi ideoloji olarak sunarak onların 
toplumsal yapılarında Batı yararına değişiklikleri 
amaçlamıştır.

Toparlayacak olursak Batı’da burjuva sınıfı ta-
rafından üretilen bilimsel bilgi, diğer toplumlara 
bir ideoloji ve inanç şeklinde formüle edilip o top-
lumlar açısından fonksiyonel olabilmektedir. Top-
lumların kendilerini ve değerlerini hakir görme-
leri dayatılmakta ve dünyada bütün toplumların 
Batı medeniyetini kabul etmesi gibi tehlikeli bir 
duruma yol açabilmektedir.

Bunun neticesinde “bilimin rehberliği” maske-
si altında dünyanın Batının değerleri ile hemhal 
olması amaçlanmaktadır. Dahası Bilim kendisini 
son sözün sahibi olarak lanse ederek üzerinde ne 
ahlak ne de din gibi bir denetleyicinin olmasını 
istememektedir. Bilakis Alper Bilgili’nin ifadesiyle 
“doğayı anlamamıza ve kontrol etmemize yarayan 
bir araç değil, hayatın her alanında bize yol gös-
termesi, din gibi kılavuzluk iddiasındaki ‘eskimiş’ 
kurumların yerini alması beklenen bir rehber ola-
rak” tanıtmaktadır.61 Paola Rossi büyü ile bilim 
arasında amaç itibarıyla benzerlik kurar. Doğayı 
denetlemek, dış dünyaya egemen olmak insanın 
iktidarını sağlamak.62

61 Alper Bilgili, Bilim Ne Değildir, Doğu Kitapevi, İstanbul, 
2017.

62 Paola Rossi, Gemi Batıyor Seyreden Yok, Alfa Yayınları, 
İstanbul, 2017, s.54. 
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Teknoloji
Descartes nesneyi boşlukta yer kaplayan cisim 

olarak tanımlar. Yani varlığı sadece kapladığı yer 

ile sınırlar ve onu çevresinden koparır. Bu indir-

gemeci yaklaşım “varlık”ı sadece hesaplanabilir 

maddi bir bolluk olarak algılar. Ancak varlık sa-

dece boşlukta yer kaplayan anlamsız şeyler yığı-

nı değildir. Zira dünya maddi şeylerin anlamsız 

yekûnundan ibaret değildir.

Heidegger teknoloji üzerine geliştirdiği eleşti-

risine Aristoteles’in tekhne tarifini esas alarak baş-

lar. Cevher varlığın en temel taşı olmakla birlikte 

imal edilmiş olandır. Bu meyanda “varlık” üretil-

miş bir şey, görünür hâle getirme, hakiki hâle ge-

tirme, vesile olma anlamlarına gelmektedir.63 De-

mek ki Grekler varlıkların varlığını teknolojik bir 

tarzda tanımlamışlardı. Onlar için “olmak” demek 

“üretilmiş olmak” demekti.64 Bu Grek metafiziği-

nin bir temeli idi ve Heidegger buradan hareketle 

modern teknolojinin kökenlerini araştırır: Grekle-

rin üretim için üretim metafiziği, zamanla modern 

teknolojiye dönüşecektir.65

Netice olarak teknik insanda doğaya hükmet-

mek gibi bir istem uyandırmıştır. Bu aynı zaman-

da varlığın unutulması anlamına gelmektedir. 

Batının sebep olduğu teknoloji ve bilimle destekli 

kapitalist sistemin yol açtığı insani, toplumsal fela-

ketler ve çevreye verilen zararlar ve ekolojik den-

gede oluşturulan bozulmalar karşısında Heideg-

ger “bizi ancak bir tanrı kurtarabilir.” diyecektir.66

Büyüsel bir işlev ile insanların hayranlığını 

oluşturan teknoloji Herbert Marcuse’ün ifadesi ile 

teknik akıl bizzat ideoloji ve bir o kadar da ik-

tidardır. Hatta tekniğin salt kullanımı değil, biz-

zat kendisi doğa ve insan üzerinde bir iktidardır. 

Yöntemli, bilimsel, hesaplanmış ve hesaplayan bir 

iktidar.67

63 Hans Ruin “Heidegger’in Uzun Soluklu Meselesi: Teknoloji” 
Heidegger: Teknoloji ve İnsanlığın Geleceği içinde. Derleyen 
ve çeviren. Ahmet Aydoğan Say Yayınları, İstanbul, 2017, s. 
60-61.

64 Micheil E. Zimmerman, Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma. 
Teknoloji, Politika, Sanat, Paradigma Yayınları, İstanbul, 
2011, s. 4.

65 Micheil E. Zimmerman, a.g.e., s. 3.

66 İdris Demirel, “Heidegger’de Grek Felsefesi, Batı Metafiziği, 
Bilim ve Modern Endüstriyel Teknoloji” Kutadgubilig, 2016, 
sayı:30, s. 651.

67 Akt. Jürgen Habermas, İdeoloji olarak Teknik ve Bilim, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul, 1997, s.34.

Sonsöz: Müslüman Fail Olmanın Elzemliği
Artık tartışma kabul etmeyecek bir gerçektir 

ki yeryüzü cenneti hayalleri insanlığa çok paha-

lıya mal olmuştur. Yazımızın başında belirttiği-

miz ana zihniyet çeşitlerinden eleştirel zihniyet 

(din-felsefe) günümüzde son derece işlevsiz hâle 

gelmiştir. Bilim ve teknolojinin her ne kadar ol-

gusal zihniyet kapsamı içerisinde varlık gösterdiği 

ima ediliyor olsa da, ilerleme ideolojisi ile birlikte 

sunuldukları için günümüzde devasa bir şekilde 

büyüsel zihniyete alan açılmış vaziyettedir. Büyü-

cünün gizli güce sahip olması örneğinde olduğu 

gibi hadise veya obje ile gizli gücün birlikte ol-

ması hâli, günümüzün ilerlemeci anlayışında ay-

nen kendisini göstermektedir. Batılı beyaz adam 

olmak, gücün sahibi olmak anlamına gelmektedir. 

Lakin bu güç lanetlidir, büyüleyici, baştan çıkarı-

cıdır. Cennette cinayetler işlenmekte, buna muka-

bil Batı gözbağcılık vasıtası ile insanlığı oyalamak-

ta, küçük bir azınlığın keyfine kurban etmektedir

İşin daha kötü yanı, yukarıda belirttiğim gibi 

eleştirel zihniyet, bu olgusal kılıklı büyüsel zih-

niyet karşısında can çekişmektedir. Yaşananlar 

karşısında felsefenin adı var lakin kendisi yok-

tur. Eleştirel zihniyetin ortaya çıkması imkânının, 

farklı bir medeniyet havzasının canlanması ile 

oluşacağı aşikârdır. Bunun için de tek alternatif 

Müslümanlardır.

Müslümanlar ise ideolojik bir saldırı altında-

dır. Üstelik ideolojinin bütün anlayış şekillerinin 

tasallutu altında: “Yanlış bilinç” ile dünya ege-

menlerinin çıkarlarının hâsılası olan fikirler be-

nimsenmekte; “hegemonya” ile gönüllü bir şekil-

de Batının fikirleri ve değerleri başat ve evrensel 

sayılmakta; ilericilik, gericilik, çağdaşlaşma, gibi 

kavramlar taşıyan “söylem”ler vasıtasıyla hayat 

Batılı değerler üzerinden yeniden üretilmektedir.

Müslümanların, ilkin ideoloji merkezli ya-

bancı anlamlar haritasından kurtulması, ikinci 

olarak Müslüman’ca zihniyet oluşturması, son 

adım olarak da fail olması ile yeryüzünde cennet 

yanılsaması ortadan kalkacak, bu aynı zamanda 

yeryüzünde kurulu cehennemlerinde bitişi ola-

caktır. Zira cennet ve cehennem bu dünyada değil 

ahirettedir. Keza yine yeryüzünde sahte tanrıları 

yok edecek Tevhid ile insanlığı mutlu edecek ada-

let beşeriyetin son derece muhtaç olduğu hayati 

değerlerdir.
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“Bugün hâlâ 
geçerli olan Batı-
merkezli bir hege-
monya projesi açı-
sından İslâm’ın şu 
veya bu şekildeki 
varlığı, herhangi 
bir siyasal başarı-
ya sahip olup ol-
madığının hiçbir 
önemi olmaksızın 
bir başarısızlık, 
bir skandaldır.” Bu tespiti Salman Sayyid, Vadi Ya-
yınları tarafından, Mehmet Murat Şahin’in başarılı 
bir Türkçesi ile yayımlanan Hilafeti Hatırlamak: 
Dekolonizasyon ve Dünya Düzeni isimli kitabında 
yapıyor.

Salman Sayyid’i daha önce yine Vadi Yayınla-
rından çıkan Fundamentalizm Korkusu: Avrupa-
Merkezciliğin Sonu ve İslâmcılığın Doğuşu isimli 
kitabından biliyoruz.

Mükemmellik Beklentisi ve Siyasallık
İslâmcılık adına manifesto türünden metinler 

yazılıp yazılmadığı sorulduğunda son zamanlarda 
akla gelebilecek nadir metinler arasında Salman 
Sayyid’inkiler geliyor. Belki klasik anlamda ellili, 
altmışlı hatta yetmişli yıllarda sadece Müslüman-
lara hitap eden, onları uyandırmaya çalışan tür-
den (mesela Seyyid Kutub’un Yoldaki İşaretler’i, 
Mevdudi’nin Kur’ân’a Göre Dört Terim’i, 
Nedevi’nin Müslümanların Gerilemesiyle Dün-
ya Neler Kaybetti?’si, Muhammed Kutub’un 

Yirminci Asrın 
Cahiliyesi, Ra-
sim Özdenören’in 
Müslümanca Dü-
şünme Üzerine 
Denemeler’i gibi) 
metinlerden değil 
elbet. Sayyid Ba-
tılı hegemonyanın 
kendini en iyi ve 
en güçlü biçim-
de ifade ettiği bir 
kültürel ve ente-

lektüel ortamda yetişmiş bir entelektüel. Dokto-
rasını ünlü post-Marksistlerden Ernesto Laclau ile 
yapmış ve şu anda Batıda cari bütün entelektüel 
tartışmaları en güncel ve en yüksek seviyede takip 
eden ve o tartışma ortamının içinden İslâm’a bakı-
şı gören ve ona cevap veren bir isim.

Güçlü bir oryantalizm eleştirmeni, ama bu 
eleştiriye takılıp kalmıyor, kendi Müslüman kim-
liğinin bu dünyada ne anlam ifade ettiğini bulma-
ya, ifade etmeye, hatta temsil etmeye çalışıyor. Bu 
açıdan ortaya koyduğu bütün metinlerle İslâm’a 
karşı Batılı ortamda sürdürülen mücadeleleri an-
lamaya, yorumlamaya ve ona karşı bir Müslüma-
nın siyasal duruşunu ifade etmeye çalışıyor.

Hilafet, onun için tabii ki “Fırat’ın savaş ağa-
ları” diye nitelediği DAEŞ’in kastettiğiyle alakası 
olmadığı gibi dünyada onu kötü bir karikatüre 
dönüştürmüş olan Cakarta, Abuja, İslâmabad ve 
Hartum’daki “bazı siyasi emeller ve tertiplenmiş 
entrikalarla” da alakası yok. O, hilafeti belki yüz 

Hilafeti Hatırlamanın 
Düşündürdükleri

Yasin AKTAY

Müslüman öznelliğini kurmak, konuştuğumuz veya bize karşı konuşulan dile 
dair güçlü bir yapıbozumcu, eleştirel bakış açıları gerektiriyor. Salman Sayyid’in 
Hilafeti Hatırlamak kitabı bu öznelliği inşa arayışında işe “isimler”den başlıyor 
ve liberalizm, sekülerizm, rölativizm, demokrasi, gelecekbilim, diaspora, 
hilafet, düzen, hermenötik ve etik başlıkları altında sorgulamalarını ve 
“Eleştirel Müslüman Çalışmaları” adını verdiği bir çözümlemeye girişiyor.

  HİLAfETİ HATIRLAMANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Son Halife Abdülmecid Efendi’ye Biat Töreni
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yıl önce suikaste maruz kalan Müslüman beden 
bütünlüğünün bugün hem hegemon dünya dü-
zeni için hem de dünyanın her yanındaki Müs-
lümanlar için nasıl bir siyasal ve varoluşsal boş-
luk oluşturduğunu anlamak üzere hatırlıyor veya 
hatırlatıyor.

Aslında Müslümanlar bugün sadece kendi 
mücadelelerini vermiyorlar veya kendi mücadele-
lerini veriyor oldukları için gündemde değillerdir. 
Bugün şu veya bu yolla sürekli gündemde olan 
Müslümanlar veya İslâm, evrensellik iddiasındaki 
Batı’nın dünya tarihinde emsali bolca olan sıra-
dan, yerel bir kültür olma ihtimalini canlı tuttuğu 
için gündemdeler. Bu açıdan İslâm Batı’nın sıra-
danlık ihtimalini canlı tutarak rahatsızlık verirken 
Batı hegemonyası altında yok olmaya mahkûm 
bırakılan başka kültürlerin varlığını da hatırlatı-
yor. O yüzden İslâmofobi sadece Müslümanları 
etkilemiyor, aynı zamanda Trump’ın çeşitli açıkla-
malarında açık ettiği üzere Meksikalıları, Siyahları 
ve Çinlileri birbirine metaforik bir zincirle bağlar.

Aslında zannedildiği gibi İslâm şiddetiyle veya 
bir yerlerde Müslümanların da büyük çoğunluğu-
nun onaylamadığı terörist eylemlerle rahatsızlık 
vermiyor, aynı zamanda Batı-merkezli bir dün-
ya algısını felsefi anlamda da altüst etmektedir. 
İslâmofobi basitçe İslâm’ın veya Müslümanların 
olumsuz bir temsilinden ibaret değil, Müslüman-
ları Batılı bir ufka referansla denetlemeye ve disip-
line etmeye; Müslüman otonomisini inkâr etmeye 
dönük bir girişimdir.

Müslümanların neden, Avrupamerkezciliğin 
silmek istediği her şeyin metaforu hâline gelmiş 
olduğunu bu noktada aramak gerekiyor. Bununla 
birlikte İslâmcılığın bir de Müslümanlar tarafın-
dan dünyanın her yerindeki farklı temsilleri vardır 
ve bu dağınıklığa dayanarak Müslümanlara atfe-
dilen rölativizm, dolayısıyla merkezi bir hakikat 
yoksunluğu düşüncesi…

Sahi “hakiki İslâm” bunların hangisinin eyle-
minde temsil edilmektedir? Hangi tecrübe refe-
rans alınacaktır veya alınmalı mıdır? Öyle ya bu 
kadar dağınıklık olsa olsa ortada hakiki bir tec-
rübenin veya geçerlilik iddiasının olmadığının bir 
işareti olabilir.

Oysa bu soruların Salman Sayyid için cevabı 
hiç de zor değildir. Müslümanlardan mükemmel-
lik bekleyenler kimlerdir? Neden ve hangi insan 
felsefesiyle bunu bekliyorlar? Mükemmellik bek-
lentisi Müslümanca bir siyasallığın da düşmanıdır. 

Siyasallık adı üstünde beşeri bir eylem biçimidir 
ve ona sahihlik vasfını veren şey gökten kendisine 
ayetler inmesi değil, tabilerinin melek veya me-
lekler gibi saf ve temiz olması değil ki gökten ayet 
de inse, mucizeler de gösterilse bu, insanların bu 
sahihliği görüp inanacaklarının garantisini vermi-
yor. Dahası onu temsil edenlerin temizlik, saflık 
veya meleklik ölçüsü de hasımları tarafından tayin 
edilebilecek değil.

Bu noktada Salman Sayyid için İslâmcılığın 
en zorlayıcı yönlerinden birisi onun İslâm’la olan 
ilişkisidir. İslâmcıların, iktidarı elde etmeyi ba-
şardıkları yerlerde onun yozlaştırıcı etkisinden 
kaçınmayı beceremedikleri şeklinde, özellikle 
bazı Müslümanlar arasındaki güçlü görüşe veya 
gözleme atıfta bulunuyor. Ona göre bu gözlemin 
ima ettiği yargı İslâmcıların iktidarın kullanıcıları 
olmaktansa onun daimi eleştirmenleri olmakla ye-
tinmeleri gerektiğidir.

Bizde de İslâmcılığın bir salası, bir ara iktidara 
gelmiş olması öne sürülerek verilmişti, hatırlar-
sanız. Oysa Müslümanların iktidara gelip gelme-
mesi İslâmcılığın ömrünü belirleyen bir şey de-
ğil. İslâmcılığın muhalefet, mihne, hicret, iktidar, 
iç siyaset, araf ve sair bin bir türlü hâli vardır ve 
İslâmcıların hiçbir zaman iktidara gelmemek gibi 
bir vaadi olmadı. Esasen her türlü siyasal eleştiri 
her zaman künhünde iktidar talebi içerir.

İktidarı kutsamanın hiçbir âlemi yok elbet, 
ama iktidara ulaşma konusunda bir çaresizlik his-
sinin radikal ve sinik bir iktidar düşmanlığı olarak 
ifadesi tipik bir psikolojik durumdur ve zaman 
zaman Müslümanlar da hatta İslâmcılar da böyle 
bir psikolojiye müptela olabiliyorlar.

Hatırlamak Lazım/İsimler ve Gerçekliğimiz
İsimlendirme, basitçe bazı nesnelere nötr işa-

retler, kodlar verme işlemi değil, bir dünyayı inşa 
etmenin başlangıcıdır. Bu itibarla isimlendirmeler 
hiçbir zaman nötr olmazlar, olamazlar. Haddi za-
tında dil de en yalın hâliyle bile tarafsız değildir. 
Dilin en temel düzeyinde var olan kavram çiftleri 
hiyerarşik bir düzeneğe tabi olurken karşılığını 
gerçeklik âleminde de inşa eder. O yüzden Alman-
ca, İngilizce, Fransızca veya Arapça, Kürtçe konu-
şanlarla Türkçe konuşanlar için dünya ve gerçek-
lik algısı aynı olmuyor. Kültür farklılıkları denilip 
geçiştirilecek türden bir fark değil elbet. Kültürün 
çok temel bir bileşeni olmakla birlikte dil bizatihi 
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varlığın meskenidir ve her mesken içinde sakinine 
her konuda aynı konforu vermiyor.

Salman Sayyid’in Hilafeti Hatırlamak isimli ki-
tabında bize hatırlattığı bu temel gerçeklikten ha-
reket ederek Hilafet-sonrası İslâmsızlaştırılmaya 
çalışılan dünyada büyük operasyonun önemli bir 
kısmı da Müslümanların kendi dillerine yabancı-
laştırılması oluşturur. Kendi yaşadıkları mağlubi-
yetin bile tarihini ve isimlendirmesini kendileri 
yapamadı Müslümanlar.

Siyasi bedenlerine kast edilerek tarihe gö-
mülmeye çalışılan Müslümanlar bu cenazelerine 
bir dua bile okuyamadılar, çünkü bu süreci ga-
lipler kendilerine istedikleri gibi, istedikleri dilde 
okuttular. Kendi isimlendirmeleriyle okuttukları 
tarihte Arapları Türklere hain, Türkleri Araplara 
sömürgeci olarak gösterdiler.

Geçmiş bu değildi elbet. Ama bir kez Batı-mer-
kezli bir tarih anlayışı içinde Müslümanlar bütün 
renkleriyle birlikte tarihsizleşmiş oluyorlardı. 
Salman Sayyid tam bu noktada “insanlar bir geç-
mişleri olmadığı için değil, geleceğe kendilerini 
hikâye edemedikleri için tarihsizleşirler” der. İyi 
de kendini geleceğe kim hikâye edecek? Bunun 
için dahi bir siyasal özne lazım. Sayyid’in adını 
koymaya çalıştığı, teorisini kurmaya çalıştığı tam 
da bu öznedir: Müslüman.

Batının sadece kendi yaşadıklarına tarih de-
mesi, başka halkların yaşadıklarını ise önemsiz, 
birbirini tekrarlayan olaylar olarak nitelemesi as-
lında başka siyasal özneleri yok “sayması” değil, 
yok “etme” arzusunun bir sonucudur. Tarihsiz 
halklar ya isimsizdirler, yani gerçek bir halk değil-
dirler veya başkaları tarafından isimlendirilmişler-
dir. Büyük mağlubiyetler yeterince güçlü ve derin 
bir ismi bile silebilir elbet. Asurlular M.Ö. 614’te 
Ninova’nın yıkılmasından sonra, yaşadıkları bü-
yük mağlubiyetten sonra bellekten de düşmeye 
başladılar. Biyolojik olarak Asurlular var olmaya 
devam etse bile isimleri kalmayınca kendileri de 
yok oldular.

Esasen 1918 itibariyle yaşanan hadise nihai 
hedefi itibariyle İslâm’ın ismini silmekten ibarettir. 
İslâm’a karşı tarih boyunca yürütülmüş Haçlı Se-
ferlerinin sonuncusu nihai hedefine varmak üzere 
çalışmış ve savaş ancak onlar açısından mutlak bir 
zafer hissi verdiği için sonlanmıştır. Hedeflenen, 
İslâm’ın ismiyle ve isimlendirme fonksiyonuyla 
birlikte bertaraf edilmesiydi. Savaştan sonra İslâm 
dünyasının her yanında devreye sokulan bütün 

politikalar bu amacı gerçekleştirmeye dönüktü. 
Aydınlanma vehmine kapılmış Batı hegemonyası 
için İslâm sorunu büyük ölçüde çözüm yoluna 
girmişti.

Tam da bu açıdan İslâm kelimesinin günümüz-
deki tedavülü, Müslümanların dünyada öyle veya 
böyle gündemde olmaları, yüzyıl önce mutlak za-
ferini ilan etmiş Batı hegemonyası açısından bir 
skandala dönüşmüştür. Salman Sayyid bu skan-
dalın mahiyetini Batı-merkezli dünya tasavvuru-
nun diplerine kadar inerek göstermeye çalışıyor.

İslâm, tüm farklı dokunmuş zenginliğiyle üm-
meti oluşturan birçok ipliği birbirine bağlayan bir 
ilmiktir. İslâm ismi sadece Müslümanları bir araya 
getirmek ve birbirlerine bağlamakla kalmaz; onun 
anlamı aynı zamanda, geçmişte ve günümüzde 
Müslümanların kim olduğunu ve Müslümanların 
nasıl olması gerektiğini belirler.

Bu arada bu işin tabiatı itibariyle siyasal olan 
ifadesini üstlenen İslâmcılığın da İslâm’ın veya 
Müslüman isminin bir ikamesi olduğunu söyle-
mek doğru olmadığı gibi İslâmcılığın İslâm’ın tah-
rif edilmesi olduğunu iddia etmek de sadece bu 
tarihi okumaya yabancı olmakla ilgili ve faydasız 
bir uğraştır.

İslâmcılık daha ziyade herhangi bir toplumsal 
düzenin merkezine İslâm’ı konumlandırmaya ça-
lışan siyasi projeler öbeğidir. Özellikle Batı-mer-
kezli bir dünyanın isimlendirmeleriyle oluşmuş 
düzene karşı onun merkeziliğini giderebilen tek 
ses, tek dildir. İslâmcılar, başarılı ve göz alıcı bir 
şekilde çağdaş dünyaya bir Müslüman öznellik 
taşımışlardır. Dünyanın Batı ile Batı-dışı arasında 
bölünmesi açısından bakıldığında, Müslümanla-
rın İslâm’ın ismini bu dünyaya taşımaları sömürge 
düzenini istikrarsızlaştırıcı bir etki yapmaktadır. 
Bu anlamıyla İslâm, ismin müsemma olduğu tüm 
hâlleriyle, duruşlarıyla birlikte, kendi ismiyle ta-
nımlanan gerçek bir alternatifi ilan etmiş oluyor.

Bir Müslüman öznelliğini inşa imkânlarını 
aradığı girişiminde Salman Sayyid’in işe “İsim-
ler” başlıklı bir bölümle başlaması bu açıdan çok 
anlamlı ve çok yerinde. İsimlerle başlıyor dünya-
daki yer ve yurt tutuşumuz çünkü. Nihayetinde 
Yûsuf suresinde de buyurulduğu gibi, “İnsanların 
taptıkları (o putlar, gerçek varlığı olmadığı hâlde, 
sadece) kendi isimlendirdikleri (dolayısıyla kendi-
ne mevhum bir varlık kazandırdıkları) isimlerden 
ibarettir” (40).
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İslâm, tüm farklı dokunmuş zenginliğiyle 
ümmeti oluşturan birçok ipliği birbirine 
bağlayan bir ilmiktir. İslâm ismi sadece 

Müslümanları bir araya getirmek 
ve birbirlerine bağlamakla kalmaz; 

onun anlamı aynı zamanda, geçmişte 
ve günümüzde Müslümanların kim 

olduğunu ve Müslümanların nasıl olması 
gerektiğini belirler.

Bu arada, Müslümanların bu dünyadaki yer-
yurt tutuş mücadelelerinde biraz mesafe kat ettik-
lerinde yaptıklarını Kemalizm’e benzetenler olmu-
yor mu? Türkiye’de bu tarz bir akıl da İslâmcılığa 
karşı ayrı bir kompleks konusu. Sayyid’in bunun 
için de bir çift sözü var:

“Batı-merkezli dünyanın İslâm dünyasındaki 
operasyonlarının adı olarak Kemalizm ile benzer 
kavram, ağız ve uygulamaları kullandıkları için 
İslâmcıların aynı olduğunu iddia etmek sadece bir 
ampirik abartma değil aynı zamanda yetersiz bir 
kavramsal kuramlaştırma problemidir.” Bu yeter-
sizlik işin özünü kaçırmakla, isimlerin ehemmi-
yetini anlayamamakla da çok yakın ilgili. Neden 
ve nasıl böyle oluyor, biraz daha düşünmek bile 
değil, sadece “hatırlamak” lazım.

En Tehlikeli Mülk Olarak Dil ve 
Liberalizmin Restore Edemediği Babil Kulesi
Bir Müslüman öznelliğini inşa imkânlarının 

arandığı bir girişime “isimler” üzerinden başla-
mak çok anlamlı ve yerinde bir iştir. Dil varlığın 
evidir demişti Heidegger. Varlık dil ile açımlanır, 
dil yoluyla anlaşılır ve dilin dışında da bir ger-
çeklik yoktur. Ancak bu, dili uhdemizde bir araç 
olarak görebileceğimizi göstermiyor.

Dilin bu özelliği ona tam da Heidegger’in, 
Hölderlin’in şiirinde dikkat çektiği mısra ile “in-
sana verilmiş en tehlikeli mülk” olma vasfı da ve-
riyor. Çünkü dil her ne kadar insana verilmiş bir 
şeyse de insanın müdahalesine, araçsallaştırması-
na ve kullanımına kapalı değildir.

Verilmiş dilin ötesinde insanın da isimlendir-
me kabiliyeti vardır. Bu isimlendirmeler yoluyla 
dünyada kulu kendine kul edecek veya kendini 
kula kul edecek şekilde hiyerarşiler tesis eder. Dil 
aynı zamanda gerçekliğin bir tahrifi olarak işleme-
ye başlar, kalın bir ideolojik duvar örer insan var-
lığının-evinin etrafına. “İnsanların ağzından çıkan 
bir kelimenin büyüyerek inşa ettiği” (Kehf Suresi, 
5) bir gerçeklik veya gerçeklik yanılsaması oluyor.

Dil, böylece insana verilmiş en tehlikeli mülk 
olarak, en tehlikeli hâliyle işlevini yerine getirir. 
İnsanlar arasındaki haksız hiyerarşileri kendi iki-
li doğasına uygun olarak tesis eder, isimlendirir, 
tanımlar, kavramsallaştırır ve bütün bu süreçlerle 
içinde kimin üstün, kimin haklı, kimin veya neyin 
geçerli olduğunun hükmüyle dünyayı tesis eder. 
İnsana verilmiş en tehlikeli mülk olarak dil böy-
lece Tanrının ilk isimlendirmesinden uzaklaştıkça 

gerçeklik algılarını da otantik şeklinden uzaklaş-
tırır, tahrif eder.

Müslümanların bu dünyadaki yer-yurt tutuş 
mücadelesi biraz da o otantik dili yakalayabilme-
lerine, dünyayı olduğu gibi gösterecek yalınlığı 
yakalayabilmelerine bağlı. Bu, dilin tahrif ettiği 
dünyayı aslına döndürme, gerçeğin olduğu gibi 
görülebilmesini sağlayabilecek bir eleştirel temiz-
lik ameliyesidir.

Bununla çok sık tekrarlanan “kendi dilimizi 
konuşmalıyız” türünden bir ifadenin ima ettikleri-
ni kast etmiyorum. Bu cümlenin esas itibariyle çok 
kolay olmadığını, bazı bağlamlarda biraz sıkıntılı 
olduğunu takdir edersiniz. Nihayetinde dünyaya 
söyleyecek bir mesajı olanlar sadece kendilerinin 
söyleyip kendilerinin anlayacağı bir dil kullan-
maz, bilhassa muhataplarının diliyle mesajlarını 
ifade etmenin bir yolunu bulurlar, bulmalıdırlar. 

Öbür türlüsü, pratikte de mümkün değildir. O 
yüzden her kavme o kavmin diliyle elçiler gönde-
rilmiştir, hatta kendi içlerinden, onların dillerine, 
kültürlerine, esprilerine, dertlerine, tasalarına, se-
vinçlerine aşina.

Bu, bütün dertlerini dert olarak kabul edece-
ğin anlamına gelmiyor. İnsanların bazı dertleri 
onların dermanı değil, tam da cehennemi hâline 
gelmiş olabilir. Bugünün insanının birçok derdi-
ne bakın, bu dertler onları uyuşturan afyonlara, 
felakete sürükleyen tehlikeli alışkanlıklara dö-
nüşmüş durumda. Ama bunu söyleyebilmek için 
bile onu iyi anlamak gerekiyor. O yüzden zaman 
zaman, “kendi kavramlarımızla konuşmak” ifade-
sinin gereğinden fazla abartılı olduğunu söylemek 
durumundayız. Çünkü söyleyecek sözü olan, 
muhatabının dilini konuşmak durumundadır, 
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muhatabının kendi dilini öğrenmesini bekleye-
rek, mesaj adına kaprislere girmenin bir anlamı 
veya faydası yok.

Bütün bu hassasiyetlerle, Müslüman öznelliği-
ni kurmak, konuştuğumuz veya bize karşı konu-
şulan dile dair güçlü bir yapı bozumcu, eleştirel 
bakış açıları gerektiriyor. Salman Sayyid’in Hilafeti 
Hatırlamak kitabı bu öznelliği inşa arayışında işe 
“isimler”den başlıyor ve liberalizm, sekülerizm, 
rölativizm, demokrasi, gelecek bilim, diaspora, 
hilafet, düzen, hermenötik ve etik başlıkları altın-
da sorgulamalarını ve “Eleştirel Müslüman Çalış-
maları” adını verdiği bir çözümlemeye girişiyor. 
Mesela ilk başlık altında, liberalizmin bu dünyada 
Batının son derece tikel ve mahdut bir felsefesine 
ve yaşam tarzına bilimsellik ve evrensellik gibi bir 
paye vererek bütün dünyaya dayatma stratejileri-
ne dair.

İnsanlar arasındaki bütün farklılıkları gide-
recek evrensel bir dil birliğini yakalama adına 
bir tür Babil Kulesi gibi inşa edilmiş Dünya Ti-
caret Merkezi kulelerinin temsil ettiği liberalizm 
aynı zamanda tarihin sonunu da ilan edivermiş-
ti. Bu kulelerde siyasete yer yoktur, çünkü herke 
ortak(laşmış) akıl karşısında, bilimsel hakikate ve 
tarihe ayak uydurmak durumunda kalmış, aynı 
dili konuşmaktadır. Oysa siyaset farklılaşmanın 
olduğu yerde olacaktır.

Bu evrensel idealler uğruna, arada Batının bü-
tün emperyalist, kolonyalist geçmişini ve şimdi-
sini unutarak yürütülen “diyalog” çalışmalarının 
neyi örtbas etmeye yaradığı bu bağlamda daha 
iyi anlaşılıyor. Sayyid, bu eleştirilerini İran eski 
Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin CNN’e 
verdiği, içinde Alexis de Tocqueville’yi Amerikan 
siyasetine karşı kullandığı bir mülakat üzerinden 
yapıyor. Bunun Müslümanlar için anlamı ve bu 
karşılaştırmalara pek memnun kalmayan Ameri-
kalılar için anlamını ayrı ayrı ele alıyor. Çok de-
ğerli ve ilginç bir siyasal hermenötik çabayı ortaya 
koyuyor.

Babil kulelerinin yıkılması ve arkasından in-
sanların dillerinin farklılaşmasıyla oluşan beşeri 
varlığımız aynı zamanda farklılaşmalarımızın da 
dolayısıyla siyasetin de temeli. Bu farkları yok et-
meye dönük bir arzu özellikle Batı tarihinde hiç 
gizlenemeyen bir arzu, ama bu aynı zamanda in-
san farklılıklarını yok etmeye dönük totaliter giri-
şimlerin özünü de ele veriyor.

Batı’da İslâm’a veya başka kültürlere karşı is-
ter bilimsellik, ister büyük medeniyet, ister tarih 
(gheist), ister evrensellik adına yükseltilmeye ça-
lışılan kırmızı kartlar liberalizmin özgürlük adı 
altında nasıl bir despotizmle malul olduğunu gös-
teriyor. Diğer yandan İslâm’ın bu kırmızı kartla-
ra karşı sergilediği baş edilemeyen varlık, sadece 
orada burada karşılaşılan şiddet düzeyinde değil, 
felsefi düzeyde de Batı-merkeziliğini boşa çıkaran 
bir etki de yapmaktadır.

Tam bu yüzden “medeniyetler çatışması” söy-
lemi, bu batıcı söylemin çözülüşünün altüst edici 
etkileriyle baş etme çabasını temsil eder.

Bir Batılı Anlatı Olarak
Sekülarizmin Evrensellik İddiası

Postmodern denilen dünyayı niteleyen en 
önemli özelliklerden birisi insanların inanacakla-
rı, yoluna kitlesel olarak seferber olacakları büyük 
davaların, büyük hikâyelerin, onun deyimiyle me-
ta-anlatıların hükmünün kalmayacak olmasıydı. 
Özgürlük, eşitlik, sosyalizm, aydınlanma, adalet 
gibi 19. ve 20. yüzyılın tarihinde büyük rol oyna-
mış bu meta-anlatılar sona erecek, insanlar artık 
daha yerel, daha mikro düzeyde ve son derece ço-
ğalmış hikâyeleriyle baş başa kalacaktı.

Bu, postmodernlerin bir ideali veya arzusu de-
ğildi elbet, bir durum tespiti idi. Ancak bir durum 
tespiti olarak bile fazlasıyla aceleye gelmiş olma-
lıydı. Çünkü insanlığın kendine yeni putlar edin-
mesinin tarihi kolay kolay sona erecek gibi değil. 
Meta-anlatılar nihayetinde insan doğasında içkin 
sanal gerçeklikler inşa etmek ve insanları bunlara 
inanmaya sevk etme dürtüsünün doğal sonuçları. 
İnsanların kendi putlarını kendileri yapıp onlara 
bir alıcı bulmalarının tarihinin insan var oldukça 
sonu olmuyor.

Daha postmodern dönemlerde Batı hegemon-
yasının, kendi anlatısını sürdürme adına dikta-
törlükler altında inim inim inleyen geri kalmış 
bölgelere “demokrasi götürme” anlatısı bir süre 
daha etkili biçimde berdevam oldu. Bu büyük 
anlatı adına Afganistan’a, Irak’a “demokrasi” gö-
türülmedi mi? Bu yeni büyük anlatıya insanları 
ikna etmek için hiçbir argüman ileri sürülmedi; 
11 Eylül saldırılarının toz dumanı içerisinde ABD 
ve müttefikleri insanları her türlü hikâyeye mazur 
görülmüş bir ağıt kipinde ikna edebildi.

Kabul edelim ki, Irak’a demokrasi götürüp 
ekmiş ABD ve müttefiklerinin oradan nasıl terör 
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biçebilmiş olduklarını hiç kimse yeterince sorgu-
lamadı. Bilahare ABD ve bütün bir Batı ittifakının 
güvenlik anlatısını dayandırdıkları sözüm ona 
“İslâmî terör” demokrasi götürdükleri bölgeler-
de neşet edip durdu ve kendi savaşlarına ihtiyaç 
duydukları haklılığı sağladı. Tabi bu haklılık veya 
büyük anlatıların ikna ediciliklerinin bir emrivaki 
kurma gücüyle doğrudan irtibatlı olduğunu ayrı-
ca görmek gerekiyor.

Belki bu fiili güce işaret eden en büyük anlatı-
lardan biri de sekülerleşme anlatısıdır. Sekülarizm 
batının bugünkü dünyada kendini tanımladığı ve 
evrensellik iddialarını da dayandırdığı en önem-
li bileşenlerden birisidir. Sekülerleşme batıyla 
özdeşleşmiş bir kavram olarak aynı zamanda 
İslâm’ın da karşıtıdır.

Dolayısıyla evrensel bir değer olarak seküler-
leşmede mesafe kat edildikçe, Batılı hegemonya-
nın, yani modernizmin de mutlak zaferine doğru 
adım adım gidildiği kabulü zihinlere yerleşik bir 
kaziye gibidir. Niyazi Berkes’in Türkiye’de Çağdaş-
laşma isimli meşhur eserinde, “çağdaşlaşma”nın, 
zihinsel ve kurumsal anlamda batılılaşmayla, 
onun da sekülerleşmeyle aynı anlamda kullanıl-
dığı malumdur.

Buna mukabil İslâm’ı çağrıştıran ve gündeme 
getiren bütün tezahürler, yansımalar, semboller, 
evrensellik iddiası olan sekülerleşmeye bir iti-
raz, iğreti bir istisna ve bir skandal gibi yansıtılır. 
Salman Sayyid’in analizlerine göre sekülerleşme 
söylemlerinin bu direnişi kırma konusunda sarıl-
dıkları başka bir yan-söylem var ki, o da İslâm’ın 
içinden, tıpkı benzer direnişleri sergileyebilecek 
başka kültürlerin içinden olduğu gibi, sekülariz-
me paralel hareketler, düşünceler ve eğilimleri ön 
plana çıkarmak. Böylece özü itibariyle batı patent-
li olsa da sekülarizmin evrensellik iddiasına sarıl-
mak oluyor.

Nitekim Müslümanların sekülerleşmesi adı-
na bazı Müslümanların serzenişi yoluyla da olsa 
ortaya konulan söylemler bu iddiaları destekle-
miş oluyor: Sekülerleşmeyi İslâm’ın veya Müs-
lümanların içinde de tezahür edebilecek kadar 
evrenselleştirmek.

Oysa batılı hegemonyanın güçlü anlatıların-
dan birisi olarak sekülerleşmenin göze çarpan 
en büyük iddiası evrensellik iddiasıdır. Bu ev-
rensellik iddiası dünyanın her yanında ve her 
kültürde bulunabileceği gösterilerek ispatlanma-
ya çalışıldığı gibi aynı zamanda eninde sonunda 

bütün insanlığın ulaşacağı bir evrim çizgisinin 
nihai noktası olarak da sunulur. O yüzden bu-
gün bu mukadder evrim yolunun önünde engel 
gibi görünen Müslümanlar bile eninde sonunda 
sekülerleşecektir!

Ünlü felsefecilerden Charles Taylor’un bir süre 
önce (2007) yayınlanan ve Templeton Büyük 
Ödülünü alan Seküler Çağ isimli devasa kitabı da 
bu anlatıya büyük bir sadakatle bağlı olarak dün-
yada bütün kültürlerin ve inançların kendi içle-
rinde mündemiç olan seküler aklı nasıl bulduk-
larını göstermeye çalışıyor. Aslında Taylor bütün 
çalışmalarını çok kültürlü, barışçıl bir dünyanın 
inşasına adamış dindar bir Katolik bile sayılabilir, 
ama onun da bütün felsefi gücüyle yayılmasına 
hizmet ettiği bu sekülerleşmenin evrenselliği anla-
tısı, postmodernlerin geride kaldığını düşündük-
leri anlatı örneklerinden biri hâline geliyor.

Bu anlatıyla baş etmek Salman Sayyid’in Hila-
feti Hatırlamak’ta giriştiği Müslüman öznelliğinin 
inşası arayışında önemli bir adım. Belki bu anla-
tıyı felsefi olarak birkaç soruyla sarsmayı deneye-
biliriz. Örneğin, sekülerleşmenin izlerinin en eski 
zamanlarda bulunuyor olduğunu görmek onun 
evrenselliğinin mi işareti yoksa alabildiğine arkaik 
bir tutum oluşunun mu?

Veya dünyanın bütün kültürlerinde bu düşün-
ceye veya tutuma yönelik eğilimlerin olması yine 
onun evrenselliğini değil de ağyarını mâni efrâdını 
câmi kılamayan bir karışım olduğunu mu gösteri-
yor? Buradan ilerleyelim.

Sekülerleşme, İnsanlığın En İlkel İdeolojisi
Sekülerleşmenin izlerinin en eski zamanlarda 

bulunuyor olduğunu görmek onun evrenselliği-
nin mi işareti yoksa alabildiğine arkaik bir tutum 
oluşunun mudur? diye sormuştuk. Elbette cevabı-
nı içeren, cevabı belli bir sorudur bize göre. Batılı 
hegemonyanın marka ideolojilerinden biri olarak 
sekülerleşmeyi yüksek bir felsefi formülasyon ola-
rak allayıp pullayıp karşımıza çıkarıyorlar. Onun 
ilerleme ve evrim hâlindeki insanlık tarihinin üst 
bir aşaması olarak sunmaya ve dünyadaki bütün 
gelişmelerin varıp ulaşacağı bir tarihin sonu sah-
nesi olarak resmetmeye çalışıyorlar.

Bu hikâyeye inananlar da vardır elbet. Ama 
işin aslı, sorumuzun da aşikâr cevabı olarak, se-
külerleşmeye yüklenen bütün anlamların dün-
yanın en eski zamanlarında insanlığın en doğal 
hâllerine tekabül ettiği. Belki bu açıdan gerçekten 
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sekülerleşme evrenseldir, ama insanlığın du-
çar olabileceği küfür kadar, cahiliye kadar, in-
sanın dünyevi arzulara gark olma istidadı kadar 
evrensel.

Bu açıdan bakıldığında evrensellik başlı başına 
olumlu bir değer değil. Zira iyilikler kadar kötü-
lüklerin de evrensel bir yaygınlığı ve geçerliliği 
oluyor. İnsanoğlu Tanrı’yı aldatma, ahireti unu-
tup dünyaya kazık çakabileceği gafletine düştü-
ğü andan itibaren sekülerleşmeye başlamıştır ve 
bunun tarihi hiç de yeni değildir. Sunduğu çürük 
bitkilerden kurbanlarla Tanrı’yı aldatabileceği ze-
habına kapılan Kabil’e kadar gider bu tutum, bu 
meyil, bu tarz.

Sekülerleşmeye bir modern zaman buluşu pa-
yesi vererek onu insanlığın ulaşmış olduğu bilgi ve 
bilinç seviyesinin bir işareti olarak görmek de in-
sanın en kadim ve arkaik gururunun, aldanışının 
yeni bir tezahürü. Bunun bir gurur/aldanış olduğu 
zaten sekülerleşme iddiasının hiç de geçerli olma-
dığı gerçeği karşısında ayan beyan ortada zaten.

Doğrusu insanın dinsellikten dünyeviliğe doğ-
ru bir evrim içinde olduğu hikâyesi bugün ve tarih 
boyunca yaşamakta olduğumuz gerçekler karşı-
sında oldukça fantastik bir kurgu olarak temayüz 
ediyor. Zira insanlık tarih boyunca dinsellikten 
sekülerliğe doğru her zaman gidiş gelişler yaşar, 
yaşamıştır, yaşamaktadır. Bu konuda geri dönüş-
süz, tek yönlü bir hareket söz konusu değildir. Bir 
toplumun tarihinde de bunu görebiliriz, küresel 
düzeyde bir gelişme olarak da görebiliriz, bir bi-
reyin hayat çizgisinde de bu gidiş-gelişleri, med-
cezirleri veya sarkaç hareketini görebiliriz. Dün-
yaya meyletme veya öleceği için ölüm sonrasını 
hesaba katmaya dönük endişeler veya dindarlıklar 
dünyanın, bir toplumun veya bir bireyin hayatına 
sürekli aynı ağırlıkta yön vermiyor.

Nitekim bugün sekülerleşme iddiası felse-
fi olarak nasıl güzellemelere konu olursa olsun, 
tam tersi gelişmelerle boşa çıkmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında bugün iddia edildiği gibi bir “Sekü-
ler Çağ” değil, her geçen gün daha fazla dinselli-
ğe gark olmakta olan bir çağ görüyoruz mesela. 
Dünya her geçen gün dinsel bağnazlığa daha fazla 
kapılmaktadır.

Sekülerliğin en üst örneklerinin ilk görüldüğü 
Avrupa kıtasının her tarafında sağ muhafazakâr 
partilerin popülaritesi daha fazla artmaktadır. Bu 
artış aynı zamanda dinî kimliğin de belki dindar-
lıkla orantılı olmasa da, güçlenişini ve etkili hâle 

gelmesini beraberinde getirmektedir. Diğer yan-

dan bugün tek referansı Tevrat olan İsrail’in var 

edilmesi ve güvenliğinin temin edilmesinin bütün 

dünyanın uluslararası politikalarını rehin almış 

olması sekülerleşme iddiasının dünya gerçekle-

rinden ne kadar kopuk olduğunu göstermektedir.

Bugün uluslararası ilişkilerin seyrine tarihin 

her döneminden daha fazla dinsel nedenler yön 

vermektedir. Denilebilir ki, bu dinsel nedenler ile 

daha uhrevi endişeler arasındaki bağ göründüğü 

kadar güçlü veya otantik değildir. Kuşkusuz bu 

ayrı bir mevzudur. Hangi dinsel davranışın, duyuş 

ve duruşun sahih/otantik olduğuna karar verebi-

lecek herkesin kabul edebileceği nesnel bir oto-

rite olamaz elbet. Nitekim bugün dinsellikle et-

nik kimlikler, milliyetçilikler çok kolay alaşımlar 

kurmaktadır ve bir sahih dindarlık adına bunlar 

birer sapma olarak görülebilmektedir. Ancak bu 

durum bile sekülerleşme iddiasını desteklemez, 

bilakis onu zayıflatır.

Bireyin dünyasında da din, dindarlık, ahi-

ret endişesi gider-gelir. Bu açıdan bakıldığında 

Müslümanların dünyevileşmesine dair kötümser 

söylemler de sekülerleşmenin evrimsel bir aşama 

olduğu anlatısına hizmet ederken, en temel bir 

insanlık durumunu ıskalamaktadırlar. İnsan çok 

farklı etkilere maruzdur ve bu etkiler onu sürekli 

bir değişime zorlamaktadır. Bu dünyada insanın 

ne tür deneyimler yaşamak durumunda kalabil-

diğine dair bütün ihtimalleri önceden kapatan 

bir hikâye yazılamıyor işte. Bir dalga gelir insa-

nı hâlden hâle sokar, toplumların bütün hâlet-i 

rûhiyelerini değiştirir.

Modern insanın kapıldığı bütün istiğnâ 

hâllerini komik duruma sokan gelişmelere yete-

rince şahit olmadık mı? Bu hâllere şahit olan in-

sanlık aynı müstağni ahvâli ne kadar devam etti-

rebilirdi? Nitekim etmedi.

O müstağni hâllerin zirvesindeyken mini min-

nacık bir virüs gelir, insanı bambaşka ahvâle so-

kar. Bu ahvâl içinde, insan algısında dünyanın bir 

oyun ve eğlence boyutu bütün açıklığıyla görün-

müşken sekülerleşme nasıl evrimsel gelişmenin 

bir üst aşaması gibi görünebilir?
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Yıldıray Oğur: “Si-
yasi İslâm’ın çöktüğünü 
mü düşünüyorsunuz?”

Abdullah Gül: “Öyle, 
tüm dünyada.” (Karar, 
18 Şubat 2020)

S iyasal İslâm’ın çök-
tüğü veya iflas ettiği 

veya bittiği veya öldü-
ğü farklı isimler tarafından farklı zamanlarda ilan 
edildi. Meşhur Amerikalı yazar Mark Twain’e atfe-
dilen bir söz vardır. “Ölümümle alakalı söylentiler 
fazlasıyla abartıldı.” Benzer şekilde siyasal İslâm’ın 
iflas ettiği veya öldüğü iddiası fazlasıyla abartılı bir 
iddia. Hatta iflas, ölüm, hezimet bir tarafa, siya-
sal İslâm’ın bir asırdan fazla süren mücadelesini 
önemli bir açıdan zaferle bitirdiğini iddia etmek 
bile mümkün. Hem de bunu Müslüman dünya-
da seküler devletçiliğin kalesi olarak bilinen ve 
elbette sekülerliği fazlasıyla abartılan Türkiye’de 
başararak.

Siyasal İslâm’ın ölümü/bitişi/iflası/çöküşü iddi-
aları esasında siyasal İslâm’ın asıl hedefinin ne ol-
duğundan ziyade, iddia sahiplerinin gizli ve açık-
tan bu ideolojinin temsilcisi kişi veya partilerden 
beklentilerini yansıtır. Dolayısıyla siyasal İslâm, 
kendisi ile alakalı beklentiye girenleri bir şekilde 
hayal kırıklığına uğratmaya devam ettiği müddet-
çe benzer ilanlar yapılmaya devam edilecek.

Nitekim 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
siyasal İslâm’ın çöküşünü, siyasal İslâm’la iliş-
kilendirilen iktidardaki partinin “demokrat ve 

özgürlükçü” olamaması, 

“temel insan haklarını” 

benimsememesi ve bu-

nun neticesi olarak “iyi 

yönetişim” gerçekleşti-

rememesine bağladı.

Siyasal İslâm’ın tem-

silcisi kişilerin veya par-

tilerin elbette dönem 

dönem başarmak/hayata geçirmek istedikleri 

arasında Gül’ün sıraladığı hedefler oldu. 2000’li 

yılların başında, Gül’ün de dahil olduğu dönemin 

siyasal İslâm’ın temsilcisi kişiler, Adalet ve Kalkın-

ma Partisi ile demokrasi ve insan haklarına saygılı 

bir politik sistem ve yerel yönetimler ve dini ce-

maatlerin/tarikatların yaptığı sosyal yardımlar ile 

yumuşatılacak ancak dünya kapitalizmi ile enteg-

re neoliberal bir ekonomik sistem vaat etmişti.

Elbette ne demokratik politik sistem ne de 

neoliberal ekonomik sistem siyasal İslâm ideolo-

jisi ve düşüncesinin özü ile doğrudan ilintiliydi. 

Ancak ideolojinin temel kaynakları tevil edilerek 

pekâlâ uygunluk iddia edilebilirdi. Bu kombinas-

yonun tam zıddına tamamen faşist bir politik sis-

tem ve sosyalist bir ekonomik sistem de ideoloji-

nin kaynaklarının uygun bir şekilde tevil edilmesi 

ile pekâlâ meşrulaştırılabilirdi. Nitekim siyasal 

İslâm’ın temsilcisi kişiler veya partiler ideolojinin 

doğduğu kabul edilen on dokuzuncu yüzyıldan 

itibaren farklı, hatta birbiri ile zıt politik ve ekono-

mik duruşları bünyesinde barındırmıştı.

Siyasal İslâm’ın Zaferi

Birol BAŞKAN

Siyasal İslâm, şimdilik İslâm’dan hayatın her alanını düzenleyecek hükümler 
çıkarma noktasında başarısız olsa da büyük iddiasının çok daha geniş kesimler 
tarafından kabulü noktasında başarılı oldu. Yani, siyasal İslâm, İslâm’ın hayatın her 
alanı için söyleyecek bir sözü olan bir din olduğunu dosta düşmana kabul ettirdi.

Abdullah Gül       Ahmet Davutoğlu
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Bu zıt duruşlar aslında siyasal İslâm’ın özün-
deki iç çelişkilerin değil, (kişi veya parti) temsilci-
lerinin içinde yaşadıkları yer ve zamanın yarattığı 
kısıtlar ve fırsatların önüne koyduğu koşulların 
sonucuydu. Söz konusu koşullara göre, siyasal 
İslâmcı bir kişi veya parti anayasal monarşiyi veya 
demokrasiyi savunabileceği gibi, faşizmi andıran 
bir sistemi de pekâlâ savunabilir. Esasında bu iki 
zıt duruş siyasal İslâm ideolojisinin özü itibariyle 
tutarsızlık oluşturmaz. Zira siyasal İslâm ideoloji-
sinin özü açısından politik veya ekonomik sistem 
neticede temel bir konu değil, ikincil bir konudur.

Siyasal İslâm her şeyden 
önce bir tepki ideolojisi ola-
rak doğdu. Tepki duyduğu 
şey de on dokuzuncu yüzyıl 
ortaları itibariyle Müslüman-
ların Batılı devletler karşısın-
da düştüğü zayıflık ve acizlik 
durumuydu. Osmanlı, Tunus, 
Mısır, İran gibi ülkelerde poli-
tik elitler bu durumu düzelt-
me doğrultusunda reformlar 
hayata geçirmiş ancak bu 
reformlar Batılı devletlerle 
asimetrik güç ilişkisini dü-
zeltememişti. Üstüne üstlük 
Batı’dan ilhamla hayata geçi-
rilen reformlar dinin kamu-
sal rollerini, özellikle hukuk 
ve eğitim üzerindeki etkisini 
ciddi anlamda kısıtlıyordu. 
Geleneksel İslâm’ın temsilci-
leri ulema sınıfı ise bu gidi-
şat karşısında genellikle pasif 
kalıyor, bir kısmı ise aktif bir 
şekilde destekliyordu.

Siyasal İslâm, dinin kamu-
sal rollerinin geriletilmesine 
tepki olarak doğdu. Ve temel iddiası dinin, özel-
likle İslâm’ın insan hayatını sadece kişisel ve ailevi 
düzlemde değil, toplumsal ve devlet düzleminde 
de düzenlediğiydi. Ve bu her dönem geçerliydi. 
Zira İslâm Allah’ın son ve en mükemmel diniydi 
ve Hristiyanlık gibi seküler devlet, seküler hukuk, 
seküler ekonomi, seküler eğitim vs. ile uyumlaş-
tırılabilecek gibi de değildi. Hayatın her alanı ile 
alakalı uygulanacak hükümleri vardı.

Siyasal İslâm’ın öz iddiası esas olarak buydu: 
İslâm hayatın her alanı için hükümleri olan bir 

dindi ve bu dinin hükümleri doğrultusunda bü-
tün hayat, kişi, aile, toplum, devlet ve uluslarara-
sı sistemi de içine alacak şekilde dönüştürülme-
liydi. Bu dönüşümün tam olarak nasıl ve hangi 
doğrultuda olacağı elbette belirsizdi. Esasında yüz 
yıl sonra bile halen daha belirsizdir. Zira, siyasal 
İslâm, iddia ettiği gibi İslâm’dan hayatın bütün 
alanını düzenleyecek hükümler çıkarmakta başa-
rısız olmuştur. Ancak bu yönüyle siyasal İslâm’ın 
başarısız olduğu iddia edilebilir, iflas ettiği, öldü-
ğü, çöktüğü, bittiği değil!

Bu iddia aslında pek de yeni sayılmaz. 
Türkiye’de siyasal İslâm’ın 
ölümü/bitişi/iflası/çöküşü, 
konuyla alakalı tartışmalarda 
sıklıkla anılan Fransız Siya-
set Bilimci Olivier Roy tara-
fından öne sürülmüştür. Roy, 
1992’de yayınladığı, 1994 
yılında Siyasal İslâm’ın İfla-
sı olarak Türkçeye tercüme 
edilen, orijinal başlığı L’Echec 
de L’İslâm Politique, yani “Si-
yasal İslâm’ın Başarısızlığı” 
olan kitabında esasında si-
yasal İslâm’ın söz konusu 
başarısızlığından bahseder. 
Kısaca, siyasal İslâm, siyasi 
ve ekonomik olarak herhangi 
bir yenilik getirmemişti, kur-
duğu sistem(ler) var olan se-
küler sistemlerin üç aşağı beş 
yukarı kötü birer kopyasıydı, 
ayrıca uluslararası sistemde 
de herhangi bir değişime ön-
cülük etmemişti. Bu haliyle 
İslâmcılık, sadece ve sadece 
“toplumsal ve siyasal olarak 

uyumsuz bir gençliğin protestosunu ve hayal 
kırıklığını cisimleştiren sosyo-kültürel bir hare-
ketten başka bir şey değildi.”1

Roy’un siyasal İslâm’ın başarısızlığını ilan et-
mesinin Soğuk Savaş döneminin bitimine denk 
gelmesi elbette rastlantı değil. Bu iki açıdan ma-
nidardı. Öncelikle, 1990’lı yıllar liberal demokrasi 
ve kapitalist serbest piyasa ekonomisi kombinas-
yonunun tam zaferinin, dolayısıyla, insanoğlunun 

1 Olivier Roy, Siyasal İslâmın İflası, çev. Cüneyt Akalın, Metis 
Yayınları, İstanbul, 1994, s. 251.

Esasında “İslâm’da bu”, 
“İslâm’da şu” gibi makro 
tartışmalara girenlerle 

veya herhangi bir siyasal 
davranışı, yolsuzluk 
yerine israf söylemi 

kullanmak gibi, dini bir 
zeminde eleştirenler 
de aynı varsayım ile 
hareket etmekte ve 

siyasal İslâm’ın İslâm’la 
alakalı iddiasına 

açıktan veya gizli olarak 
destek vermektedir. 

Bu ise siyasal İslâm’ın 
başarısızlığının, 

ölümünün, çöküşünün 
veya bitişinin değil, 

bilakis başarısının ve 
zaferinin göstergesidir.
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mükemmel sistem arayışının sonunun geldiğinin 
(tarihin sonu tezi) ilan edildiği yıllardı. İkinci 
olarak ise, Soğuk Savaş döneminde siyasal İslâm 
var olan politik ve ekonomik sistemlere mesafeli 
ve eleştirel yaklaşırken, İslâm’dan ilhamla tama-
men özgün üçüncü alternatif olacak bir politik ve 
ekonomik sistem vaat etmişti. Tarihin sonu tezi 
ile birlikte, 1990’lu yıllar itibarıyla ise vaat edilen 
özgün politik ve ekonomik sistem kurulamamıştı, 
hatta teklif dahi edilmemişti. Takip eden yıllarda 
da kurulamayacaktı. Ne Roy’un iddiasına destek 
olarak sunduğu İran’da ne de siyasal İslâm’ın ikti-
dara geldiği ve iktidarını perçinlediği Türkiye’de.

Siyasal İslâm’ın bu başarısızlığı elbette bugün 
itibariyle bakıldığında bir başarısızlıktır. Takip 
eden on yıllarda siyasal İslâm içinden çıkacak 
parlak zekâlar bu sorunu elbette çözebilir. Ancak 
başka bir ihtimal daha var ve bu ihtimal ne siyasal 
İslâm’la ne İslâm’dan hüküm çıkaracak zekâların 
parlaklığı ile alakalı. Doğrudan İslâm’la alakalı. 
Daha net bir ifadeyle, İslâm, siyasal İslâm’ın iddia 
ettiğinin aksine, hayatın her alanı için hükümleri 
olan bir din olmayabilir; ana prensibi ifade eder, 
ulema ondan esinlenerek, çerçeveyi gözeterek 
çeşitli hususlarda ihtiyaç olan hükümleri ortaya 
koyar (içtihat eder). İşte ulema modern zamanlar 
için gereken hükümleri İslâm’dan hareketle çıkar-
madı, çıkaramadı. Geleneksel İslâm’ın temsilcisi 
ulema sınıfının reformlar karşısında pasif kalışı, 
hatta bazılarının aktif desteklemeleri, büyük ola-
sılıkla İslâm’ın bu tabiatı ile alakalı. Dolayısıyla Si-
yasal İslâm bazen açıktan bazen gizliden ulemayı 
yetersizlikle, İslâm’ın gerçek potansiyelini bilme-
mekle, çağın ihtiyaçlarının farkında olmamakla 
veya asırlar önce dinden yeni hükümler çıkarma-
ya olanak sağlayan içtihat kapısını kapamakla suç-
ladı. Yaşanan sekülerleşmenin sebebi kısaca İslâm 
değil, ulemaydı.

Siyasal İslâm’ın ilk temsilcileri de İslâm fıkhı-
nın var olan haliyle yetersiz olduğuna inanıyor-
lardı aslında. Öte yandan bu yetersizlik, içtihat 
kapısının açılarak İslâm’dan yeni hükümler çıka-
rılmak suretiyle aşılabilirdi. Ancak, bu var olan 
bir durumla alakalı bir iddia değil, İslâm’la alakalı 
keskin bir inancın ilanıydı. Yani, siyasal İslâm’ın 
İslâm’la alakalı kapsamlılık iddiası, İslâm’la alakalı 
tepkisel ve keskin bir inançtı ve İslâm’ın kaderini 
Hristiyanlığın kaderine benzetmeme gayretinin 
neticesiydi.

Siyasal İslâm, şimdilik İslâm’dan hayatın her 

alanını düzenleyecek hükümler çıkarma nokta-

sında başarısız olsa da esas itibariyle büyük id-

diasının çok daha geniş kesimler tarafından ka-

bulü noktasında başarılı oldu. Yani, siyasal İslâm, 

İslâm’ın hayatın her alanı için söyleyecek bir sözü 

olan bir din olduğunu dosta düşmana kabul et-

tirdi. Onlarca yıldır süregiden İslâm Ekonomisi, 

İslâm ve Demokrasi, İslâm ve Çevre, İslâm ve Ka-

dın ve benzeri tartışmalar esasında İslâm’ın haya-

tın her alanı ile alakalı olduğu varsayımı üzerine 

yapıldı, yapılıyor ve yapılacak. Benzer tartışmala-

rın Hristiyanlık, Yahudilik veya başka bir din için 

yapılmaması, -ki bu siyasal İslâmcıların şikayet 

ettiği bir konudur- bu dinlerle alakalı benzer bir 

iddianın/inancın olmaması ile alakalıdır.

Esasında “İslâm’da bu”, “İslâm’da şu” gibi 

makro tartışmalara girenlerle veya herhangi bir si-

yasal davranışı, yolsuzluk yerine israf söylemi kul-

lanmak gibi, dini bir zeminde eleştirenler de aynı 

varsayım ile hareket etmekte ve siyasal İslâm’ın 

İslâm’la alakalı iddiasına açıktan veya gizli olarak 

destek vermektedir. Bu ise siyasal İslâm’ın başarı-

sızlığının, ölümünün, çöküşünün, veya bitişinin 

değil, bilakis başarısının ve zaferinin göstergesidir.

Ruşen Çakır: Dün Saadet Partisi’nin düzenle-

diği Büyük Kudüs Mitingi yapıldı. Siz de Gelecek 

Partisi Genel Başkanı olarak o mitinge katıldınız. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı… 

Demokrat Parti Genel Başkanı katıldı.

Ahmet Davutoğlu: Dünkü konuşmalarda Sa-

yın Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının metnini alın. 

Sayın Karamollaoğlu’nun konuşmasının metnini 

alın. Benim metnimi alın. Sayın Demokrat Parti 

Genel Başkanı’nın… Bütün konuşmaları alın ve 

sonra “Bunlar kimin konuşmalarıdır?” diye so-

yut olarak sorsanız, ayırt etmek mümkün değil. 

(MedyaScope, 10 Şubat 2020)
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“Elif, lam, mim.

Bu o kitaptır ki, kendinde hiç 

şüphe yoktur. O muttakiler için 

doğru yolun ta kendisidir. On-

lar ki, gayba inanırlar, namazı 

dosdoğru kılarlar ve kendilerine 

verdiğimiz rızıktan Allah için 

harcarlar. Ve onlar, sana indiri-

lene de senden önce indirilene de 

inanırlar. Ahirete de yakinen ina-

nırlar. İşte Rablerinin gösterdiği 

yolda yürüyen kimseler onlardır 

ve kurtuluşa erenler ta kendileri-

dir.” (Bakara, 2/1-5)

“İnkarcılara gelince, şüphesiz 

onları uyarsan da uyarmasan da 

birdir, inanmazlar. Allah onların 

kalplerini ve kulaklarını mü-

hürlemiştir, gözlerinde de perde 

vardır. Onlar için büyük bir azap 

vardır.” (Bakara, 2/6-7)

“İnsanlardan öyle kimseler 

vardır ki gerçekte inanmadıkları 

hâlde, biz Allah’a ve ahiret gü-

nüne inandık, derler. Allah’ı ve 

inananları aldatmaya çalışırlar. 

Hâlbuki onlar ancak kendilerini 

aldatırlar da farkında bile ol-

mazlar. Onların kalplerinde bir 

tür hastalık vardır. Allah da on-

ların hastalığını artırmıştır. Ya-

lan söylediklerinden dolayı onlar 

için dayanılmaz bir azap vardır. 

Kendilerine yeryüzünde fesat çı-

karmayın denildiği zaman, biz-

ler sadece ıslah edicileriz, derler. 

İyi bilin ki, asıl bozguncu onlar-

dır. Fakat farkında değildirler. 

Yine onlara, insanların iman et-

tiği gibi siz de iman edin denil-

diği zaman, biz o beyinsizlerin 

inandığı gibi mi inanalım, derler. 

İyi bilin ki, asıl beyinsizler hiç 

şüphesiz kendileridir. Fakat bil-

mezler.” (Bakara, 2/8-13)

“Her kim iyi bir iş yaparsa 

kendi lehine, her kim de kötülük 

yaparsa kendi aleyhinedir. Sonra 

Rabbinize döndürüleceksiniz.” 

(Câsiye, 45/15)

“Nefse ve onu düzenleyene, 

sonra da ona hem kötülüğü hem 

de takvayı ilham edene yemin 

olsun ki, onu arıtan, gerçekten 

felaha ermiştir. Ve onu örtüp kir-

leten ise muhakkak ziyana uğra-

mıştır.” (Şems, 91/7-10)

“Her doğan çocuk ancak fıt-

rat üzere doğar. Ana babası onu 

Yahudi yapar, Hıristiyan yapar 

veya Mecusi yapar.” (Buhari, 

Cenaiz 92; Müslim; Ebu Davud, 

Sünne 17; Tirmizi, Kader 5).

Yeryüzünde yaşayan insanın 

çeşitli hâlleri vardır. Yaratılmış-

ların en şereflisi ve kâinatın özü 

olan insan bu hâllerini değişen 

zaman ve mekânlarda birçok tu-

tum ve davranışıyla açığa vurur. 

İnsanı tam olarak tanımak ve an-

lamak için insana ve onun deği-

şerek/dönüşerek yaşadığı hâllere 

yakından bakmakta fayda var.

Allah insanı yaratıp yeryüzü-

ne göndermiş ve onu en tepeye 

oturtup kâinatı onun emrine 

sunmuştur. İnsanın özel ve güzel 

yaratılışı Tin Suresinde, “Doğru-

su Biz; insanı ahsen-i takvim ola-

rak yarattık.” (Tîn, 95/4) ifadesi 

ile betimlenmiştir. İnsanın yara-

tılışının en iyi ve en güzel bir bi-

çimde olması insanın değerinin 

ve öneminin doğuştan geldiğinin 

en net göstergesidir. Başka bir 

ifadeyle insan değerini Allah’ın 

ona bahşettiği fıtratından, doğa-

sından alır. Bu değeri koruyup 

korumamak da kendi elindedir.

Kulluk Bilinci
Kendi doğası üzerine doğan 

insan ruhuyla, zihniyle, irade-

siyle ve davranışlarıyla birdir, 

bütündür ve tekdir. Ancak insan 

kendisine verilen yüksek de-

ğerin yanında, kendi tercihiyle 

aklıselim sahibi ve şuurlu olma 

hâlinden (kulluk bilincinden) 

uzaklaşabilmekte, doğasından 

ayrılarak zayıf, zalim, hırslı, 

zararda olan vb. nitelemeler 

İNSANIN HÂLLERİ

Temel HAZIROĞLU

Yeryüzünde yaşayan insanın çeşitli hâlleri vardır. Yaratılmışların en 
şereflisi ve kâinatın özü olan insan bu hâllerini değişen zaman ve 
mekânlarda birçok tutum ve davranışıyla açığa vurur. İnsanı tam 
olarak tanımak ve anlamak için insana ve onun değişerek/
dönüşerek yaşadığı hâllere yakından bakmakta fayda var.
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kazanabilmektedir. Bu bağlamda 

insanın “eşref-i mahlûkat” olma 

ile “esfel-i sâfilin” olma arasında 

bir çizgide hareket ettiğini ifade 

edebiliriz. İnsan kulluk bilincini 

unutmazsa, Allah’a hakkıyla kul 

olursa en güzel bir şekilde yara-

tılmış ve ahlaklanmış benliğini 

eşref-i mahlûkat olarak koruma-

ya devam etmiş olur. Aksine fıt-

ratından uzaklaşıp kulluk bilin-

cini unutur ve Allah’a inanmaz, 

şükretmez, ebedi hayat ahireti ve 

hesap gününü unutur ise en gü-

zel şekilde yaratılmış olan ben-

liğini esfel-i sâfilin kılmış olur.

“Nefse ve onu düzenleyene, 

Sonra da ona hem kötülüğü 

hem de takvayı ilham edene, 

Onu arıtan, gerçekten felaha 

ermiştir. Ve onu örtüp kirleten 

ise muhakkak ziyana uğra-

mıştır.” (Şems, 91/7-10). En 

sahih insan tasavvuru olan 

bu umde insanın iyi ve kötü 

eğilimlere sahip olduğu ve iyi 

tarafını beslerse iyiliğini artır-

dığı, besleyemezse kötülüğü-

nü artırdığı gerçeğini gösterir. 

Demektir ki, mutlak iyi insan 

ve mutlak kötü insan yoktur, 

iyiliğin veya kötülüğün bas-

kın olduğu insan vardır. İyi ile 

kötü eğilimlerin çarpıştığı bir 

arena olan insanın ebedi hayat 

için girdiği imtihan serüveni o 

ölüşe geçinceye kadar sürer.

İnsan, “Her kim iyi bir iş ya-

parsa kendi lehine, her kim de 

kötülük yaparsa kendi aleyhine-

dir” gerçeğini unutmadan kendi-

ni de kendi kaderini de insanlı-

ğın kaderini de değiştirme irade 

ve gücünü uhdesinde taşıdığını 

asla unutmamalıdır. Takati ora-

nında sorumlu olan insan “Kader 

gayrete aşıktır” ilkesi mucibince 

kaderini yeniden oluşturmanın, 

cehdini ve ümidini her dem taze 

tutmanın peşini bırakmamalıdır.

İradeyi cüziye uhdesinde ola-

rak yaratılan insan genelde istek 

ve arzu sahibi olarak görülür. 

Bunun kaynağında, Allah’ın onu 

yaratması, dizayn etmesi ve ona 

iyiliği ve kötülüğü ilham etmesi 

yatar. Kötülüğü bastıran ve iyi-

liği öne çıkaran kurtuluşa ermiş 

olur. Bu durum, kitabın açık, 

net ve ders verici beyanlarında 

mevcuttur. Yine kitapta Allah’ın 

yaratıp düzenlediği insanın ken-

disine verilen özgür irade ile al-

dığı hâlleri görmek mümkündür.

Kitabın önemini, değerini 

ve yol göstericiliğini yukarda-

ki ayetler çok güzel bir şekilde 

izah etmektedir. Bu ayetler aynı 

zamanda insanın bu dünyadaki 

hâllerini, tutum ve davranışlarını 

çok güçlü ve güzel bir sosyolojik 

analizle ortaya koymaktadır.

Mümin, Müslim, Münafık ve Kâfir
Bu meyanda büyük usta 

Ebu Hanife Beş Eser adlı ki-

tabında çok yönlü bir varlık 

olan insanın hâllerini fıkıh 

açısından tarif ederken çağları 

da aşarak bugünlere ışık tutan 

çok özel, güzel ve derinlikli ta-

nımlamalar yapmıştır;

“Allah’ı ve Allah’tan gelen 

şeyleri kalp ve lisan ile tasdik 

eden kimse Allah katında ve 

insanlar yanında mümindir. 

Lisanıyla tasdik kalbi ile tekzip 

eden kimse Allah katında kafir, 

insanlara göre ise mümin olur. 

Çünkü insanlar onun kalbinde 

olanı bilmezler. İkrar ve şeha-

detlerinden dolayı onu mümin 

diye isimlendirmeleri gerekir. 

Zira kalplerindekini öğren-

me külfetine girme durumu 

yoktur. Bir kısım kimseler de 

Allah katında mümin, insanlara 

göre kafir olur. Bu, imanı gizle-

me durumunda, lisanı ile küfür 

izhar etmiş kimsenin hâlidir. 

İmanını gizlemek için böyle yap-

tığını bilmeyen kimse, onu kafir 

olarak isimlendirir. Fakat o kim-

se Allah katında mümindir.

Allah insanları, kalplerindeki 

şeylerden dolayı, mümin ve kafir 

diye isimlendirmiştir. Çünkü Al-

lah, kalplerde olanı bilir. Biz de 

İnsan kulluk bilincini unut-
mazsa, Allah’a hakkıyla kul 
olursa en güzel bir şekilde 
yaratılmış ve ahlaklanmış 
benliğini eşref-i mahlûkat 
olarak korumaya devam 
etmiş olur. Aksine fıtra-
tından uzaklaşıp kulluk 

bilincini unutur ve Allah’a 
inanmaz, şükretmez, ebedi 

hayat ahireti ve hesap 
gününü unutur ise en güzel 
şekilde yaratılmış olan ben-

liğini esfel-i safilin kılmış 
olur.
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insanları, lisanlarından sadır olan 

tasdik, tekzip, kıyafet ve ibadetle 

mümin veya kafir diye isimlen-

diririz. Kâfir olmaları mümkün 

olduğu hâlde, insanların açığa 

vurdukları iman alameti ile on-

ların mümin olduklarına hük-

mettiğimiz neticesini çıkaraca-

ğımızı iddia ediyoruz. Diğer bir 

kısım insanları da müminlerin 

şekil ve kıyafetlerini izhar etme-

yip, kafirlere ait şekli özellikleri 

gösterdikleri için kafir isimlendi-

ririz. Muhtemelen bunlar Allah 

katında mümin olabilirler. Bizim 

onları kafir diye bilmemizden 

dolayı Allah bizi cezalandırmaz. 

Çünkü Allah bizi, kalplerde bu-

lunanı ve gizli niyetleri bilmek-

le mükellef kılmamıştır. Ancak 

Rabbimiz, insanlardan sadır olan 

amellere göre onları, mümin diye 

isimlendirmemizi teklif etmiştir. 

Kalplerde olanı ancak Allah ve 

Allah’ın vahy ettiği peygamber-

lerden başka kimse bilemez. Va-

hiy olmadan, kalplerde bulunanı 

bildiğini iddia eden, alemlerin 

Rabbi’nin ilmine sahip olduğu-

nu iddia etmiş olur. Kalplerde ve 

hariçte, Allah’ın bildiğini, kendi-

sinin de bildiği iddiasında bulu-

nan insan, büyük günah işlemiş, 

cehennem ve küfrü hak etmiş 

olur.”

Ebu Hanife’nin bu genel yak-

laşımı ışığında insanın bütün 

hâllerini dört grupta toplayabi-

liriz; Mümin, Müslim, Münafık 

ve Kâfir.

Bu dört insan hâlini hukuk 

önünde ve insanlar nezdinde iki 

ana grupta tasnif edebiliriz; Müs-

lim ve Kâfir.

Müslim; dil ile ikrar eden 

yani İslâm’a inandım diyen, baş-

ka bir deyişle gerçeği kabul eden 

kimsedir. Müslimler mümin ve 

münafık olarak iki gruba ayrı-

lırlar. Ancak her ikisi de inandık 

dedikleri için hukuk önünde ve 

Müslümanlar nezdinde müslim 

olarak değerlendirilirler. Zira 

kalpleri ancak Allah bilir, insan-

lar bilemez.

Müslim yani dil ile ikrar eden 

kimse, eğer kalp ile de İslâm’ı 

tasdik ediyorsa mümin olur. 

Müslim yani dil ile ikrar eden 

kimse, eğer kalp ile İslâm’ı tasdik 

etmiyorsa bu kez münafık olur.

Kâfir; dil ile ikrar etmeyen 

yani İslâm’a inandım demeyen, 

başka bir deyişle gerçeği inkâr 

eden kimsedir. Kafirler mümin 

ve kafir olarak iki gruba ayrılır-

lar. Ancak her ikisi de İslâm’a 

inandık demedikleri için hukuk 

önünde ve Müslümanlar nezdin-

de kâfir olarak değerlendirilirler. 

Zira kalpleri ancak Allah bilir, 

insanlar bilemez.

Kâfir yani dil ile ikrar etme-

yen kimse, eğer kalp ile de İslâm’ı 

tasdik etmiyorsa kâfir olur. Kâfir 

yani dil ile ikrar etmeyen kimse, 

eğer kalp ile İslâm’ı tasdik edi-

yorsa bu kez mümin olur.

Kafir olup da saldırgan olan 

kimseye şedid denir ve derhal 

defedilmelidir.

Sonuç olarak İslâm’a göre in-

sanın hâlleri temelde dört grup-

tur; mümin, müslim, münafık, 

kâfir. Ancak bu hâller, Allah in-

dinde geçerli hâllerdir.

Yine İslâm’a göre fıkıh/hukuk 

önünde ve Müslümanlar nezdin-

de insanın hâlleri iki gruptur; 

müslim, kafir.

Ebu Hanife’nin bu genel yaklaşımı ışığında insanın 
bütün hâllerini dört grupta toplayabiliriz; Mümin, 

Müslim, Münafık ve Kâfir. Bu dört insan hâlini hukuk 
önünde ve insanlar nezdinde iki ana grupta tasnif 

edebiliriz; Müslim ve Kâfir.
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E vanjelist mehdi-mesih ideo-
lojisi; Kur’ân, Tevrat ve İncil 

metinlerine göre batıl, bir proje 
ideolojisidir. Kurtarıcı, doğrula-
yıcı, direkt Rabbin mesajını ta-
şıyan, evrensel, rahmetin işareti 
son Mesih 1400 sene önce geldi. 
Kıyamete kadar da başka elçi, 
nebi, mehdi, mesih gelmeyecek. 
Ancak son yıllarda Amerika’nın 
derin devleti ve Siyonistler ta-
rafından siyasi sebeplerle uy-
durulan diğer ideolojiler gibi 
evanjelik neoconlar da, ‘Arme-
geddon kehaneti’ adı altında bir 
ideoloji üretip, bilhassa Protes-
tan Hıristiyanlara dayatıyorlar. 
Bu üretilmiş ideolojinin içeriğine 
geçmeden önce bu tip üretilmiş, 

yalan kehanete dayalı ideoloji-

lerin insanlık tarihinin bilhassa 

son dönemlerde genellikle siyasi 

nedenler ve hedefler için üretil-

diğini belirtmeliyiz. İkinci Dün-

ya Savaşından önce Almanya’da 

iktidara gelen propaganda ustası 

sayılan Hitler: “Büyük yalanın 

her zaman bir inandırıcılık gücü 

vardır, zira ülkenin geniş kitle-

leri küçük yalana kıyasla büyük 

yalana her zaman daha kolay 

inanırlar,’’ derken, Hitlerin Pro-

paganda Bakanı Goebbels “Yete-

rince büyük bir yalan söyler ve 

sürekli tekrar ederseniz, sonun-

da halk buna inanır.’’ der.

Uydurulmuş Yalanlar

Dünya politikalarını şekil-
lendirmeye çalışan Amerika’nın 
strateji merkezleri bir stratejiyi 
uygulamadan önce o konuda bir 
ideoloji üretirler. Bilirler ki; tarih 
ideolojiler, iman ve inançların 
çatışmasından doğar. Önce bir 
ideoloji üretir ve insanlara pro-
paganda yapar ve inandırırsanız; 
büyük ekonomik kaynak ve silah 
harcamadan istediğiniz siyasi he-
defleri bu büyük yalana inanmış 
gönüllü taraftarlarla, kraldan 
çok kralcılarla çok ucuza ger-
çekleştirebilirsiniz. Birinci Dün-
ya Savaşında Osmanlı’yı yıkmak 
için altın ve askeri güç kullanan 
İngiliz devletinin yaptığından 
çok fazlasını Arap ulusçuluğu ve 
Arap krallığı ideolojisini Arapla-
ra benimseten ünlü İngiliz casu-
su Lawrence tek başına yapmıştı.

Günümüzde İslâm dünyası-
nı kendi içinde iç harbe sürük-
lemek için uydurulan mezhebi 
akım ve dini kılıf altındaki sahte 
inançlarla kışkırtılan din savaşla-
rının yarattığı yıkım ve kargaşa; 
Amerikan ordusunun müdaha-
lelerinden çok daha ucuza ba-
şarılmıştır. Bunun için yapılan 
şuydu: Önce bir strateji hazırlan-
mıştı, sonra sahada bu stratejiyi 
gerçekleştirecek uygun planlar 
yapılmıştı. Sonra bu stratejiye ve 
siyasi hedeflere uygun Hitler’in 
dediği gibi efsane ve kehanet-
lerden yaratılan büyük bir yalan 
hazırlanır. Bu yalan “bilimsel 
desteklerle” bir ideoloji haline 
getirilir. Yalan yeterince büyük 
olur ve iletişim organlarında 
ve medyalarda sürekli tekrar 
edilirse geniş kitleler inanır ve 
yalanın gönüllü ucuz askerleri 
olurlar. Bugün evanjelik Hıristi-
yanların (Siyonist Hıristiyanlar) 
Armageddon inancı işte böyle 

EVANJELİK MEHDİ-MESİH 
İDEOLOJİSİNE REDDİYE

Abdulkadir KARAMAN

Son yıllarda Amerika’nın derin devleti ve Siyonistler tarafından 
siyasi sebeplerle uydurulan diğer ideolojiler gibi evanjelik 
neoconlar da ‘Armageddon kehaneti’ adı altında bir ideoloji 
üretip, bilhassa Protestan Hıristiyanlara dayatıyorlar.
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üretilmiş ve uydurulmuş bir ya-
landır.1 Her ne kadar İncillerden 
ve Eski Ahit’ten esinlendiklerini 
iddia etseler de aslında bu ki-
tapların anlamlarını ve kelime-
lerini çarpıtmaktan başka bir şey 
yapmıyorlar.2

Evanjelist fanatiklerin Arma-
geddon inancına göre; Mesih’in 
gelmesi ve evanjelik orduların 
başına geçmesiyle şeytanın ordu-
larına/kâfirlere (İsa’ya inanma-
yan) karşı verilecek son büyük 
savaşın çıkması için üç olayın 
gerçekleşmesi zaruridir. 

Birincisi: Yahudilerin Filis-
tin topraklarını ele geçirmesi 
ki bu hadise İsrail Devleti’nin 
1948 yılında kurulmasıyla 
gerçekleşmiştir. 

İkincisi: Kudüs’ün İsrail 
devletinin başkenti olmasıdır. 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Kudüs’ü başkent olarak tanı-
ması ve Amerikan Büyükel-
çiliğini Kudüs’e taşıması, bu 
arzularının gerçekleşmesine 
vesile olmuştur. 

Üçüncüsü:  Yahudilerin 
bugün Mescid-i Aksa’nın yer 
aldığı lokasyonda Süleyman 
Mabedi’ni inşa etmeleridir. 
Evanjelistler, bu üç olayın 
gerçekleşmesi neticesinde İsa-
Mesih’in geleceğini ve Arma-
geddon Savaşı’nı başlatacağını 
düşünmektedirler. Bu nükle-
er savaş neticesinde dünyada 
yaşayan her dört kişiden üçü 
ölecektir.

1 Bu konuda daha geniş ve ayrıntılı 
bilgiyi İlhan Akkurt’un Kehanetleri 
Evanjelizm ve İllüminati, İstanbul, 
2013. kitabında bulabilirsiniz. Biz 
burada özet olarak bilgi vermekle 
yetindik.

2 Maide.13 “Sözlerini bozmaları sebe-
biyle onları lanetledik ve kalplerini 
katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerleri-
ni değiştirirler (kitaplarını tahrif eder-
ler). Kendilerine öğretilen ahkâmın 
(Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de 
unuttular.”

Evanjelik-Protestan fanatik-
ler; İsrail’e sempati duydukları 
için, kendilerine ‘Hıristiyan Si-
yonist’ denilmesinden memnun 
olmaktadırlar. Onlara göre İsa-
Mesih geldiğinde hâlâ Hıristiyan 
olmamış kimselerin cehenneme 
gideceğine (ki buna Yahudiler de 
dâhil) inanıyorlar. Yahudiler, Hz. 
İsa’nın peygamber olmadığına 
inandıkları için, cehenneme gi-

den kimselerle aynı akıbeti pay-
laşacaklardır. Özetle birisi Hıris-
tiyan (Protestan Evanjelik) diğeri 
Yahudi (Siyonist) olan iki fanatik 
ekolün mensupları, kendisinden 
olmayanların cehenneme gide-
ceği ön kabullerine rağmen itti-
fak edebilmektedirler. ABD’nin 
Kudüs Büyükelçiliği’nin açılış 
seremonisi sırasında bir konuş-
ma yapan Dallas Mega Kilisesi 

Pastörü Robert Jefress, “Yahu-
dilik ve Mormonlar da dâhil 
diğer dinlere inanan kimselerin 
sonsuza kadar cehennemde ya-
nacağını” söylemekten çekin-
memiştir. Kapanış konuşmasını 
yapan bir diğer evanjelist rahip 
John Hagee ise, “Hitler’in Yahu-
dileri anavatanlarına döndürmek 
için Tanrı tarafından gönderilmiş 
olduğunu” söyleyen ve bunun 

gibi çılgın iddialarıyla bilinen 
bir din adamıdır. Şaka gibi 
ama Hollywood filmlerinde 
görünce güldüğümüz o garip 
“Kıyametçi” tipler, şu anda 
Amerikan iç ve de dış siyase-
tinin belirleyici unsuru haline 
gelmişlerdir.

Bu ideolojinin temelinde; 
Tevrat’ta ve İncil’de geleceği 
bildirilen, adına ister mehdi, 
ister Mesih, ister Paraklet, ister 
Tesellici, ister ‘İsa’nın yeniden 
dönüşü’ deyin, geleceği iddia 
edilen son nebi- peygamber 
vardır. Aslında mevcut Tevrat 
ve İncillerde tanımı yapılmış 
bu müjdeleyici; Miladi 571 
yılında doğmuş ve 610 yı-
lında görevlendirilmiş ve gö-
revini aynen Tevrat, İncil ve 
Kur’ân’da tanımlandığı gibi 
yerine getirmiş ve 632 yılında 
vefat etmiştir. İşte biz bu araş-
tırmada Evanjelik Armeged-
don ideolojisinin temellerini 
teşkil eden Son müjdecinin 

aslında 1400 yıl önce geldiğini, 
onun Tevrat, İncil ve Kur’ân’daki 
haberlerini inceleyip açıklamaya 
çalıştık.

Tevrat, İncil ve Kur’ân

Kur’ân’ın A’râf suresi 157. ve 
Sâf suresi 6. ayetlerinde, Mev-
cut Tevrat ve İncillerde tanım-
lanmış, özellikleri belirtilmiş ve 

Kur’ân’ın A’râf suresi 157. 
ve Sâf suresi 6. ayetlerinde, 
Mevcut Tevrat ve İncillerde 

tanımlanmış, özellikleri 
belirtilmiş ve isimlendiril-
miş bir elçinin Hz. Musa 
ve İsa’dan sonra gelece-

ğinin kaydedilmiş olduğu 
bildirilmiştir. Çağımızda 
ehli kitap diyeceğimiz din 

adamları gerek Yahudilerin 
gerekse Hıristiyanların 

ellerindeki kitaplarda bu 
iddianın karşılığının olma-
dığını iddia ederek, Kitab-ı 
Mukaddes’in ilgili cümlele-
rine farklı anlamlar verme-
ye ve Kur’ân’ı yalanlamaya 

çalışıyorlar.



89

 Umran • Mayıs-Haziran 2020

 EVANjELİK MEHDİ-MESİH İDEOLOjİSİNE REDDİYE 

isimlendirilmiş bir elçinin Hz. 
Musa ve İsa’dan sonra geleceği-
nin kaydedilmiş olduğu bildi-
rilmiştir. Çağımızda ehl-i kitap 
diyeceğimiz din adamları, gerek 
Yahudilerin gerekse Hıristiyanla-
rın ellerindeki kitaplarda bu id-
dianın karşılığının olmadığını id-
dia ederek, Kitab-ı Mukaddes’in 

ilgili cümlelerine farklı anlamlar 
vermeye ve Kur’ân’ı yalanlamaya 
çalışıyorlar. İşte bu incelemey-
le Tevrat’ın (Tora) ve İncillerin 
ilgili cümlelerinin bir analizini 
yaparak, Kur’ân’ın kastettiği an-
lamı yorumlamaya çalışacağız. 
Kur’ân’ın ilgili ayetlerinde:

“Onlar ki, ellerindeki 
Tevrat’ta ve (daha sonra da) 
İncil’de tanımlanmış bulacakları 
Elçinin, okuması yazması olma-
yan Habercinin izinden gidecek-
ler (ve o Elçi ki) onlara yapılma-
sı doğru olanı buyurup yapılması 
yanlış olanı yasaklayacak; yine 
onlara temiz ve hoş şeyleri helal, 
kötü ve çirkin şeyleri haram kıla-
cak; onların sırtlarına vurulmuş 
yükü indirip boyunlarına geçiril-
miş zincirleri çözecek. Ve sonuç 
olarak, ona inanan, onu yüce 
tutup destekleyen ve yücelerden 
bahşedilen ışığın ardına onunla 
birlikte düşenler; işte böyleleri, 
nihai kurtuluşa, esenliğe erişen 
kimseler olacak.” (7/157)

“Ve vaktiyle Meryem oğlu İsa: 
“Ey İsrailoğulları! Şüphesiz, ben, 
Tevrat’tan geriye kalmış hakikat 
adına ne varsa hepsini doğrula-
mak ve benden sonra gelecek olan 
Ahmed adındaki bir elçiyi müjde-
lemek için size gönderilmiş olan 
Allah’ın elçisiyim.” dedi(ğinde de 
aynı şey geçerliydi.) Ama (gelişi-
ni İsa’nın önceden haber verdiği) 
elçi hakikatin bütün kanıtlarıyla 
onlara geldiğinde: “Bu (doğru-
luğunu iddia ettiğin mesaj), göz 

boyayan bir büyü(den başka bir 
şey değil)!” demişlerdi.” (61/6)

Öncelikle A’râf suresinin 
157. ayetinde belirtildiği gibi 
Musa’dan sonra gelecek yine 
Tevrat’ta tanımı yapılmış, özel-
likleri bildirilmiş bir elçiden 
bahsedilip bahsedilmediğini 
inceleyelim:

Elimizde mevcut Tevrat 
nüshalarının Tesniye bölümü-
nün 18. Bap, (Hz. Musa’nın 
İsrailoğulları’na son peygambe-
rini kabul etmeleri emri) baş-
lığı altında ve 15-22 cümleleri 
şöyledir:

15: Lakin Rabbiniz Allah’ın 
senin için aranızdan veya kar-
deşlerinden birinden [peygam-
ber olarak] tayin edeceği (nasb) 
benim gibi olan bir peygamber 
kabul edin.

16. [Bu peygamberlik ko-
nusu] senin Hurîb Dağı’nda, 
toplanma gününde Rabbin 
Allah’tan istediğin her şeye uy-
gun olarak[gelişecektir. Hani o 
gün] sen ‘helâk olmamam için 
Rab Allah’ın sesini bir daha ne 
duyayım ne de o büyük ateşi bir 
daha göreyim demiştin de,

17. [Bu sözler üzerine de] Al-
lah bana ‘istekleri (veya temenni-
leri) gerçekten yerindedir (güzel-
dir)’ buyurmuştu.

18. Onlar için, senin gibi, 
kardeşlerinden tayin edeceğim 
nebiye, kelâmımı öğreteceğim. 
O, onlara emretmekte olduğum 
her şeyi konuşacak.

19. Ben’den doğrulana-
rak (teyit edilerek) (nakledi-
len) kelâmımı kabul etmeyen 
insan[lar]a ise, [bunun hesabını] 
on[lar]a Ben soracağım.

20. Ancak peygamberlik id-
diasıyla ortaya çıkıp (müteneb-
bi) küstahlık yaparak ona söy-
lemesini emretmediğim [halde] 
Ben’den [buyurmuşum gibi] söz 
söylemeye kalkan kimse ile baş-
ka mabutların peygamberi oldu-
ğunu iddia eden kimseye gelince; 
bu sözde peygamber (müteneb-
bi) [kesinlikle] öldürülecektir.

21. Şayet içinden ‘Allah’ın 
buyurmadığı sözü nasıl bilece-
ğiz?’ [şeklinde] bir söz söylersen,

22. Bu sözde peygamberin 
(mütenebbi) Allah’tan [vahiy al-
dığı iddiasıyla] söylediği şeyler 
[bil ki], onun [Allah’ın] söyleme-
si asla câiz olmayan, söyleyebile-
ceği de asla mümkün olmayacak 
şeyler [türünden] olacaktır. Çün-
kü Allah’ın buyurmadığı bu söz, 
ancak sözde peygamberin (mü-
tenebbi) küstahlıkla söyledikleri 
şeyler olacaktır. Ondan [sözde 
peygamberden] korkmanı ya da 
çekinmeni gerektirecek herhangi 
bir durum da yoktur.3

Yukarıda zikredilen 15. 
cümledeki Tevrat metninde: 
Rabbiniz Allah’ın senin için 
aranızdan veya kardeşlerinden 
birinden [peygamber olarak] 
tayin edeceği (nasb) benim gibi 
olan bir peygamber kabul edin, 
diyerek tanımlanan elçinin (pey-
gamberin) ‘aranızdan’ denile-
rek sizler gibi bir ‘beşer, insan’ 
olacağına vurgu yapılmakta-
dır. Bu tanımı maalesef Yahudi 
din adamları ‘İsrailoğulları’nın 
arasından.’ diye yorumlaya-
rak ırkçı bir yorum yoluna git-
mektedirler. Aslında böyle bir 
yorumda bile İbrahim’in oğlu 

3 Saadya Gaon, Tevrat Tefsiri, Tercüme 
Prof. Dr. Nuh Aslantaş, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 
2018, s.1721-1723.
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İsmail’in soyundan gelen Hz. 
Muhammed’in soyunun Yahudi 
din adamlarınca ‘aranızdan’ ke-
limesinin ırkçı yorumuna bile 
uyduğu da söylenebilir. Yine bu 
cümlede Musa’ya atfen kullanı-
lan ‘benim gibi’ sözcüğü; gelecek 
elçinin Hz. Musa gibi Allah’ın 
kitap verilmiş bir elçisi olacağını 
açıklamaktadır.

Yine yukarıda zikredilen Tev-
rat metninin 18. cümlesinde ise: 
tayin edeceğim nebiye, kelâmımı 
öğreteceğim. O, onlara emret-
mekte olduğum her şeyi konuşa-
cak… denilerek, Allah’ın sözle-
rinin üçüncü bir kişiden değil, 
indiği gibi beyan edeceğini, va-
hiyle tebliğ edeceğini açıklamak-
tadır. Bilindiği gibi Kur’ân, Tev-
rat ve İncillerden farklı olarak 
üçüncü bir kişinin anlatımıyla 
değil, çoğu yerde direkt ola-
rak; ‘…de ki’ veya ‘onlara söyle’ 
formuyla başlayan Rabbimizin 
hitabını içermektedir. O hâlde 
mevcut Tevrat’ın tanımladığı el-
çinin ikinci özelliği: Direkt ola-
rak Allah’ın vahyini bildirmesi 
ve yazılı bir metne dönüştürerek 
kaydedilmesini sağlamasıdır ki; 
bu özellik de Hz. Muhammed’in 
şahsında sağlanmıştır.

Yine Tevrat’ın Tesniye Bölü-
münün 33. Bap 2. cümlesinde: 
“[Musa] şöyle dedi: ‘‘Bize Sina 
Dağ’ından (Tur-u Sina) tecel-
li eden Allah’ım, nurunu Se’ir 
dağından parlattı. Onu Faran 
Dağ’ından ortaya çıkardı.” 4 Bu 

4 Saadya Gaon, a.g.e., s. 1836. Ayrıca 
Faran Dağı hakkında Yahudi din 
adamları farklı yorumlar yapmak-
tadır. Ancak Faran Dağı ve Çölü 
yine Tevrat’ın Tekvin bölümünün 2. 
babında İslami rivayetlere ve Kur’ân’a 
uygun bir şekilde, Hacer ve İsmail’in 
Kâbe’nin bugün say yapılan bölü-
münde su bulmaları ve Kâbe civa-
rında zemzem kuyusunun yakınları-
na yerleşmelerinin anlatıldığı 14-21. 

cümlelerde Hz. Musa’nın Faran 
Dağı’ndan Allah’ın nurunun 
ortaya çıkacağını bildirmesini; 
İslâm âlimleri Mekke’de ken-
disine elçilik görevi verilen Hz. 
Muhammed’e bir işaret olduğuna 
yorumlamışlardır.5 Çünkü her ne 
kadar Yahudi din adamları; Fa-
ran Dağı ve Çölü’nü Mekke’den 
başka bir yer gibi göstermeye ça-
lışsalar da, Tevrat’ın Hz. Hatice ve 
İsmail’le birlikte Faran Çölü’nde 
kaybolduğunu ifade eden ve Hz. 
Hacer’in küçük İsmail’e su bul-
mak için koşuşturmasının anla-
tıldığı ve Zemzem kuyusunun 
bulunduğunu anlatan (Kur’ân’ın 
da doğruladığı) Tekvin Bap 21, 
15 ila 21. cümlelerinde; Hacer’in 
Faran Çölü’nde kaybolduğunu ve 
Hz. İsmail’in bu olaydan sonra 
Faran Çölü’nde ikamet ettiğini 
anlatır. Biz bugün katiyetle bili-
yoruz ki; Hz. Hacer ve Hz. İsmail 
Kâbe civarına yerleşmiş, Küçük 
İsmail daha sonra gelen babası 
Hz. İbrahim’le beraber Kâbe’nin 
temellerini yükseltmiş6, orada 
evlenmiş ve çoğalmıştır.

Kur’ân’ın A’râf suresi 157. 
ayetinde: ‘Tevrat’ın yanı sıra 
İncil’de de tanımlanmış elçinin…’ 
diyerek devam eden ayetinin işa-
ret ettiği gibi İncil metinlerinde 
de İsa’dan sonra gelecek elçinin 
tanımı, işareti ve adı geçmekte-
dir. Ancak Tevrat metinlerini, 
gelecek son Mesih ve Peygamber 
hakkındaki haberlerini çok fark-
lı yorumlamaya çalışan Yahudi 
din adamları gibi Hıristiyan din 

cümlelerinde: “İsmail Faran Çölü’nde 
ikamet etti” denilerek Faran Dağı ve 
çölünden kastedilenin Mekke olduğu 
açıklanmaktadır. A.g.e. s. 438-439. 

5 Saadya Gaon, a.g.e., s.1836. 2. dipnot

6 “Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile bera-
ber Beytullah’ın temellerini yükselti-
yor, (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! 
Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen 
işitensin, bilensin.” (Bakara.127)

adamları da İncil’in bu cümlele-
rini işlerine geldiği gibi yorumla-
maya çalışmışlardır. Şimdi İncil 
metinlerini inceleyelim:

Yuhanna İncili Bap 15, 25.26. 
cümleler: “Fakat şeriatlarında 
yazılmış olan: ‘Benden sebepsiz 
nefret ettiler.’ sözü yerine gelsin 
diye oldu. Baba’dan size gön-
dereceğim Tesellici (Periklytos, 
Baba’dan çıkan hakikat ruhu, 
geldiği zaman, benim için o şe-
hadet edecektir.”

Yuhanna İncili Bap 16, 
7.8.13. cümleler: (Hz. İsa’nın 
ağzından) (7) “Bununla beraber 
ben size hakikati söylüyorum; 
benim gitmem sizin için hayır-
lıdır, çünkü gitmezsem, Tesellici 
(Periklytos) size gelmez; fakat 
gidersem, onu size gönderirim. 
(8) Ve geldiği zaman, günah için, 
salah için ve hüküm için dünya-
yı ilzam edecektir (13) Fakat o 
hakikat ruhu gelince size her ha-
kikate yol gösterecek; zira ken-
diliğinden söylemeyecektir fakat 
ne işitirse, söyleyecek ve gelecek 
şeyleri size bildirecektir…”

Yuhanna İncili Bap 14, 24-26 
cümleler: “(24) İşittiğiniz söz be-
nim değildir, fakat beni gönde-
ren Baba’nındır7) (25) Yanınızda 
dururken size bu şeyleri söyle-
dim. (26) Fakat benim ismimle 
Baba’nın göndereceği Tesellici, 
Ruhulkudüs (Orijinali; Perikl-
ytos) o size her şeyi öğretecek ve 
size söylediğim her şeyi hatırını-
za getirecektir.”

‘‘(İsa dedi;)- Artık sizinle çok 
şeyler konuşmayacağım; çünkü 

7 İncillerde ve Tevrat’ta kullanılan ‘Baba’ 
kavramı mecaz bir kavram olup sanı-
lanın aksine irsi bağlılığı değil iman 
bağlılığını mecaz olarak ifade eder, 
kullanıldığı yerlerde ‘Rabb’ kavramı 
yerine kullanılır.



91

 Umran • Mayıs-Haziran 2020

 EVANjELİK MEHDİ-MESİH İDEOLOjİSİNE REDDİYE 

bu dünyanın reisi geliyor ve ben-
de onun hiçbir şeyi yoktur.”8

Yuhanna İncili’nde İsa’dan 
sonra geleceği bildirilen ve 
İsa’nın söylemlerini Kur’ân’ın ta-
biriyle Zikir’i öğretecek ve hatır-
latacak elçinin ismi veya tanımı 
Periklytos olarak zikredilmiştir. 
Periklytos kelimesi Hıristiyan 
din adamlarınca genellikle ‘Te-
selli edici/Ruhulkudüs’ olarak 
çevrilmesine rağmen bu deyim; 
Arami lisanında (Hz. İsa’nın li-
sanı) Mawhamana isminin Yu-
nanca karşılığıdır. Periklytos 
Yunanca da (‘‘Çok övülen’’) bo-
zulmuş şeklidir. Arami Lisanı 
Hz. İsa zamanında ve ondan 
yüzyıllar sonra Filistin’de kul-
lanılan ve İncil’in -şimdi ortada 
bulunmayan- orijinal metinleri-
nin dili olduğu hatırlanmalıdır. 
Periklytos ile Parakletos’un fo-
netik olarak birbirine yakınlığı 
karşısında çevirmenlerin -yahut 
daha büyük ihtimalle sonraki 
tarihlerdeki yazıcıların- bu iki 
ifadeyi nasıl karıştırdıklarını an-
lamak kolaylaşır. Hem Arami 
Mawhamana hem de Yunanca 
Periklytos’un ikisinin de hami-
de (“övdü, hamdetti”) fiilinden 
ve hamd (“övgü”) isminden tü-
retilmiş olan Son Peygamber’in 

8 Yuhanna İncili Bap 14, 30. cümle.

iki ismi Muhammed ve Ahmed 

ile aynı anlamı taşımış olmasının 

anlamı büyüktür.9

Kur’ân Sâf suresi 6. ayetinde 

İncillerde Hz. İsa’nın dilinden 

son peygamberin isminin Ah-

med olduğunu ve önceki kitap-

ları doğrulayıcı müjdeci olacak 

bu elçiye iman etmelerini iste-

miştir: “Hatırla ki, Meryem oğlu 

İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size 

Allah’ın elçisiyim, benden önce 

gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve ben-

den sonra gelecek Ahmed adında 

bir peygamberi de müjdeleyici 

olarak geldim, demişti. Fakat o, 

kendilerine açık deliller (vahiy, 

ayet) getirince: Bu apaçık bir bü-

yüdür, dediler.” (Kur’ân Sâf suresi 

6. ayet)

Ancak ehl-i kitap kelimelerin 

anlamlarını değiştirerek, bu ger-

çeği ve gaybi bilgiyi inkâr ettiler. 

Son elçiyi, mesihi, müjdeleyiciyi 

ve direkt Rabbin ağzından kitap 

getiren peygamberi inkâr ettiler, 

rivayetler uydurarak Armaged-

don savaşından sonra insanlığı 

içine düştüğü bataklıktan kur-

taracak mesihin (kurtarıcının) 

geleceğini iddia ettiler. Hâlbuki 

kendi kitapları ve Kur’ân’ın 

9 Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, s. 
1144, Sâf suresi 6. ayet dipnot 6.

şahitliğinde, son elçi geldi10, 
‘Tevrat ve İncil’de tanımı yapıl-
mış elçi’ Rabbin sözlerini insan-
lara iletti, görevini tamamladı11, 
Allah da dinini tamamladı.12 
Şimdi bize düşen: Ehl-i Kitab’a 
bunları hatırlatarak, onları son 
elçiye, son mesihe, son müjdele-
yiciye, son inzar ediciye ve onun 
getirdiği kitaba iman etmeye, 
zikrin son halkasına yapışmaya, 
müminlerle kardeş olmaya da-
vet etmek ve Allah’ın kullarını 
uyduruk rivayetlerle birbirine 
düşürmeye çalışan din ve siyaset 
tacirlerini aradan çıkartmaktır. 
Müslümanlar ve ehl-i kitabın 
vicdanlıları (savaşı değil) “ev-
rensel barışı” ‘Rabbimizin son 
elçisinin beyan ettiği, son mesajı 
Kur’ân’ın etrafında tesis etmeli, 
insanlığı yalancı kâhinler ve ya-
lan kehanetlere dayanan ideolo-
jilerinin geçmiş ve gelecek zul-
münden kurtarmalıdır.

10 Yuhanna İncili Bap 15, 26. cümle.

11 “(Ve bilin ki, ey müminler) Muhammed 
sizin erkeklerinizden hiçbirinin baba-
sı değildir, fakat o, Allah’ın elçisi ve 
bütün peygamberlerin sonuncusudur. 
Ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” 
(Ahzâb, 40)

12 “Bugün kâfirler, sizin dininizden (onu 
yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık 
onlardan korkmayın, benden korkun. 
Bugün size dininizi ikmal ettim, üze-
rinize nimetimi tamamladım ve sizin 
için din olarak İslâm’ı beğendim…” 
(Mâide, 3)

Evanjelik-Protestan fanatikler; İsrail’e sempati duydukları için, kendilerine 
‘Hıristiyan Siyonist’ denilmesinden memnun olmaktadırlar. Onlara göre İsa-Mesih 

geldiğinde hâlâ Hıristiyan olmamış kimselerin cehenneme gideceğine (ki buna 
Yahudiler de dâhil) inanıyorlar. Yahudiler, Hz. İsa’nın peygamber olmadığına inan-
dıkları için, cehenneme giden kimselerle aynı akıbeti paylaşacaklardır. Özetle birisi 

Hıristiyan (Protestan Evanjelik) diğeri Yahudi (Siyonist) olan iki fanatik ekolün 
mensupları, kendisinden olmayanların cehenneme gideceği ön kabullerine rağmen 

ittifak edebilmektedirler.
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Ahmet ile ben, fakültenin 
üçüncü sınıfında iken, Türkiye’nin 
sosyal siyasal vasatından bunal-
mış, yurt dışına çıkma düşüncesi 
ve hevesiyle arayışlara girmiştik. 
Bir vesileyle tanıştığımız yurt dışı 
ile irtibatlı birisi, belli bir miktar 
para bulursak, bizi Amerika’ya gö-
türebileceğini söylemişti. Kendisi 
sıklıkla Amerika’ya gidip geliyor-
du. Mektep devam ederken, iki-
miz de memlekete koştuk gittik. 
Sorduk soruşturduk, derdimizi 
anlattık bildik tanıdıklara, akraba-
larımıza, ailemize. Ahmet yetimdi. 
Babası vefat etmişti. Ona birileri 
arka çıktılar sanırım. Bunlar ara-
sında yanılmıyorsam Ankara’da 
Kitapçı ve Saatçi Musa Çağıl ağa-
beyimiz de vardı. Benim ailemin 
itirazı ve parasızlık sebebiyle gide-
mediğim Amerika’ya Ahmet gitti. 
Kırk sene sonra yurda maalesef 
hasta olarak döndü. İşte o Ahmet 
olmalı bana bu kitabı hediye eden. 
Benim Kitaplarım ana başlığıyla 
yazmaya çalıştığım bu metin, aynı 
zamanda kitaplarla aramdaki ma-
cerayı da kapsasın arzusundayım. 
Yukarıdaki paragraf böyle bir ar-
zunun tatminine yarayacaktır diye 
düşündüm.

Romanın çevirmeni şair Oktay 
Akbal’dı. Dönemine göre dili fena 
değildi. Ne var ki okuduğum öteki 

B enim bugüne varmamda işime 
yaramış, bilgi, şuur ve idrak 

haneme bir şeyler katmış ilk ki-
taplar arasında Veba vardı. Albert 
Camus’nün Yabancı, Başkaldıran 
İnsan, Sisiphus Efsanesi, Caligu-
la vb. eserlerini de zevkle, iştahla 
okumuştum. Yabancı’nın naza-
rımdaki mevkiini inkâr etmeksi-
zin şunu söyleyebilirim, Veba, 
sanki öne geçiyor. Sebebi şudur. 
Elinizdeki bu çalışmaya 2020 
Ocak ayı itibariyle, tasarı şeklinde 
başlamış, bir iki deneme yazmış, 
Umran dergisinde ilk üçünü Şu-
bat, Mart ve Nisan aylarında ya-
yımlamıştım. Mart ayı içerisinde 
memleketimizde gittikçe yayıl-
maya, bulaşmaya başlayan Ko-
ronavirüs mikrobu sebebiyle, bir 
de unutmuş bulunduğum yetmiş 
üç yaşımı hükümet hatırlatınca, 
koronanın mahpuslarından biri-
si olup çıktım. Başlığa çektiğim 
“Veba’nın Mahpusları” ifadesi biz-
zat yazara aittir.

Albert Camus’nün Veba adlı 
eseri ilk okuma listemde dedim 
ya zaten vardı, Benim Kitaplarım 
arasında onu da sıraya koymuş, 
kütüphanemin derin köşelerin-
den bulup çıkartmıştım. Ona ne 
zaman sıra geldi; Korona sebe-
biyle en fazla birkaç hafta evde 
mahpus kalırız diye düşünmüş, 

onu sonralara bırakmıştım. La-
kin bu iş inada bindi. Korona ile 
mücadelemiz uzadı. Bütün dünya 
insanlığını ev hapsine mahkûm 
eden şu muhteşem imtihan suali 
gerçekleşti. Acaba kaç yüzyılda bir 
yaşayan nesiller, böylesine muci-
zevi bir imtihana tabi tutulurlar; 
dersini almasını bilene ne mutlu. 
Nihayet Albert Camus’nün Veba 
romanı acil kapısından zihnimin 
fakirhanesine böylece misafir 
oldu.

Bir Romanın Hatırlattıkları
Varlık Yayınları Büyük Eserler 

Kitaplığı arasında, Mart 1967 ta-
rihinde basılmış kitaptı elimdeki. 
Kütüphanemdeki kitapları numa-
ralandırdığım dönemin 617. Kita-
bı imiş. İtiraf etmeliyim, ben lise 
sıralarında iken beş yüz civarında 
kitabım zaten vardı. Ancak bu 
eseri bana bir arkadaşım, fakülte-
ye yazıldığım sene armağan etmiş. 
15 Kasım 969 diye tarihlendirdiği 
kitabın iç sahifesine, “Kardeşim 
Metin’e Sevgilerimle, Ahmet” diye 
yazmış, imzalamış. Hangi Ahmet 
adlı arkadaşımdı, bunu çok uzun 
boylu düşünmedim, hem lisede 
hem de fakültede beraber okudu-
ğumuz Malatyalı Ahmet Yücel’di 
bu. Tahminim yüzde yüz olmasa 
da yüzde seksenin altında değil.

VEBA’NIN MAHPUSLARI

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Koronavirüsle mücadele eden günümüz insanının ruh hâliyle, Veba 
romanındaki ahalinin ruh hâli hakkındaki benzerliğin de İbn Haldun’u 
haklı çıkartan yönleri vardır. Ona göre “Tarihin dilimleri, suyun 
suya benzediği kadar aynıdır.” Hazreti Âdemin evlatları da dünyanın 
neresinde bulunurlarsa bulunsunlar, üç aşağı beş yukarı, hususiyle de 
musibetler karşısında, çok birbirine benzeyen tepkiler vermektedirler.
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tercüme kitaplar arasında, asıl işi 
mütercimlik olanların metinleri, 
bana daha sıcak ve sahici gelmiş-
tir. Kâmuran Şipal, Ergin Altay, 
Ahmet Cemal, Azra Erhat gibi. 
Veba romanını yeniden okuma 
zamanının, tıpkı romandaki gibi 
sahici bir karantina altında yaşa-
dığım bir döneme denk düşmesi, 
edebiyat üzerinden okumaların 
ehemmiyetini bana bir kere daha 
esaslı şekilde ispatlamıştır. Edebi-
yat metinlerinin tarihe şahitlikleri, 
tarih metinlerinden bazen daha 
da sağlam olmuştur. Elbette cid-
di akademik çalışmalara saygımı 
asla eksiltmemem gerektiğini bili-
yorum. Lakin böylesi bir hakikati 
okuyucularıma yeniden hatırlat-
mak, bunun ihmal edilmemesi ge-
rektiğini söylemek boynumuzun 
borcu gibi geliyor bana.

Bu metnin yazıldığı tarih 19 
Nisan 2020’dir. 16 Mart tarihin-
den bu yana evine kilitlenmiş 
birisiyim. Hâlimden şikâyet mak-
sadıyla söylemiyorum, beterin be-
teri olduğunu çok iyi biliyorum. 
Ayrıca başımıza gelen musibetle-
rin birer imtihan suali olduğuna 
dair inancımı da asla yitirmedim. 
Allah’a hamd ederek söyleyeyim 
ki, bana ikram edildiğini düşün-
düğüm zamanın kıymeti hakkında 
malumat sahibiyim. Düşünerek, 
okuyarak ve yazarak bütün ömrü-
nü geçirmiş birisi sıfatıyla, hem de 
bir mümin olarak hâlimden nasıl 
şikâyetçi olabilirim? Ancak Veba 
romanı münasebetiyle karşıma 
öylesine bir tevafuk çıktı ki, kitabı 
daha önce okumuş olmama rağ-
men, asla böylesine sahici bir his-
siyat hâli yaşamamıştım. Demek 
ki yaşamak, okumayı en azından 
ikiye katlamaktaydı. Okumayı 
yalnızca kitap okumaya indirger-
sek vaziyet budur.

Albert Camus’ye gelince, bu 
romancı filozof her şeyden evvel 
bir Akdenizlidir. Bize çok yakın bir 

adamdır. Öldüğünde Türkiye’de 
27 Mayıs darbesi olmuştu ve ben 
o tarihi çok yakından tanıyor ve 
hatırlıyorum, 1960 idi. 1913 se-
nesinde Cezayir’de bir Fransız 
olarak doğmuştu. Cezayir’de bir 
Fransız; bu cümle üzerinde uzun 
boylu düşünmelidir. Şunun üze-
rinde de düşünmelidir; Cezayir’de 
Arapça ve belki Berberice’den zi-
yade, Fransızca konuşulmakta-
dır. Şöyle bir hakikat daha var ki 
gördüğümüz, okuduğumuz kada-
rıyla, Albert Camus, sömürülen 
tarafta değil, sömüren tarafın bir 
ferdidir. Toplam 47 senelik ömrü 
zarfında bu iki arada bir derede 
kalmışlığın, kıstırılmışlığın traje-
disini hem yaşamış, hem de anlat-
maya çalışmıştır. Bir karara vara-
bilmiş midir; sanmıyorum. Ancak 
kendisinden sonraki okuyan ve 
düşünen insanlara, bize, eserleri-
nin satır aralarında, çok mühim 
ipuçları vermeyi başarmıştır; bu 
odur.

Egzistansiyalizm felsefesi, 
Albert Camus’nün yaşadığı dö-
nemde Fransa’da ortaya çıkmış 
ve kendisinin de kuramcıları 
arasında bulunduğu bir düşünüş 
modelidir. Türkçeye Varoluşçuluk 
şeklinde tercümesi yapılan felsefe, 
ezcümle, insanoğlu kendi değer-
lerini kendi yaratır; geleceğini de 
yine kendisi kurar iddiasındadır. 
Camus, Sisyphus Efsanesi adlı 
eseriyle görüşlerini pekiştirmeye 
çalışırken, Kadim Yunan Mitoloji-
sine başvurmuştur.

Veba romanında da yine kana-
atlerini olgunlaştırmaya uğraşan 
Albert Camus, daima insana, bu 
(yani ferdi açmazları) hayatın tra-
jedisi arasından bir çıkış yolu bul-
maya, göstermeye çabalar. Bunu 
yaparken bütün beşeri hayatın, 
zaman zaman maruz kalabile-
ceği kıstırılmışlıktan, çaresizlik-
ten kime, nereye sığınacaklarını, 
bunun Tanrı olup olmayacağını 

sorgular. Sonunda Tanrı’ya ulaş-
mış mıdır; bilemiyoruz. Ne var ki 
insanoğluna, böylesi sorgulamala-
ra dair her çağrı, benim nazarım-
da üzerinde durulmaya değerdi 
ömrüm boyunca, Veba romanı da 
bana bunu fazlasıyla vermiştir.

Hayretten Hayrete Düşüren Bir 
Dalgakıran

Koronavirüs ile bütün dünya-
nın mücadele ettiği bu dönemde, 
geçenlerde bir tıp hekimi, evle-
rinde kalmak zorunda bulunan 
insanlara, Albert Camus’nün Veba 
romanını okumalarını tavsiye et-
medi mi; sormayın nasıl sevinmiş-
tim. Ümidim odur ki insanlar bu 
tavsiyeye uysunlar. Sütliman, tuzu 
kuru bir hayatı yaşayıp gidiyor-
ken, ansızın, bize alışkanlıklarımı-
zın, ezberlerimizin, ritüellerimi-
zin çok fevkinde, acıtıcı, şaşırtıcı, 
hayretten hayrete düşüren bir dal-
gakıran uğradı. Bu musibet üze-
rinden, dindarlığı inhisarına al-
mış kimi vahşi ve barbar ruhlu 
sahtekâr dindarlar, hemen gayba 
taş atarak, Allah’ı şerrin faili gibi 
göstermeye başladılar. Oysa ken-
dilerine gelen hayrı Allah’a, şerri 
ise bizzat kendilerine hamletmek-
ti asıl dindarlık. Veba romanında 
da insanların benzer şaşkınlıklar 
gösterdiklerini okuruz.

Romanın başında birer ikişer 
fare girer sahneye. Orada bura-
da yarı baygın, sarhoş ve giderek 
ölü farelere rastlanır. Her geçen 
gün sayıları artan fareler, ya ölü 
ya ölmek üzere kendilerini sağa 
sola çarpar dururlar. Kahramanı-
mız Doktor Bernard Rieux ise o 
sıra hasta karısını başka bir şehre 
tedaviye göndermiş, annesini de 
kendisine bakması için buraya, 
Cezayir’in Oran şehrine çağırmış-
tır. Akdeniz kıyısında Cezayir’in 
en kuzeyindeki Oran şehri, Cebe-
litarık Boğazı’na yakın bölgededir. 
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sanıyorlardı, hâlbuki felaketler var 
oldukça kimse hür değildir.”

Dr. Rieux İstanbul’daki veba 
salgınını, Avrupa’yı hatırlar. Tama-
mı yüz milyon ölüye mal olmuş-
tur. Şimdi insanlar gafil avlanmış 
ve şehrin yarısını öldürebilecek 
bir salgın karşısındadırlar. Veba 
belirtileri olarak vücutta meyda-
na gelen, irin toplayan düğümler, 
yumruların ilk tedavisi, yaraların 
deşilerek irinin boşaltılmasıdır. 
Ancak devamında ciddi aşı ve se-
ruma ihtiyaç vardır. Hâlbuki yete-
ri kadar ilaç elde mevcut değildir. 
Temizlik, dezenfekte ürünleri ye-
tersizdir. Doktora göre “işi ümit-
sizliğe götürmemeli ama tedbirleri 
de almalıdır.”

Müşterek Bir Hikâyenin İçinde
Bu yazının kaleme alındığı 

tarihte hemen herkesin yaşadığı, 
Amerika’dan Türkiye’ye yahut bu-
radan oraya seyahat maksadıyla 
geçici olarak gelmiş bulunanların, 
geldikleri karantinalı bölgede sıkı-
şıp kalmalarını yaşadık. Benzerini 
yazar anlatıyor:

“(Şehrin) Kapılarının kapan-
masının en dikkate değer sonuç-
larından biri de, buna kendilerini 
hiç hazırlamamış olan insanların 
kesin şekilde ayrı düşmeleriydi. 
Analar, çocuklar, eşler, sevgililer 
birkaç gün önce bu ayrılığın geçi-
ci olacağını sanmışlardı, garlarda 
birbirlerine iki üç öğüt vererek 
kucaklaşmışlardı, birkaç hafta 
geçmeden kavuşacaklarına emin, 
insana has o budalaca güvene 
kendilerini kaptırmış, varlığına 
alıştıkları insanın gitmesinin pek 
farkına bile varmadan birdenbire 
çaresiz bir şekilde ayrılmış olduk-
larını, buluşmak veya haberleş-
mek imkânlarından mahrum kal-
dıklarını görüvermişlerdi.”

Kafa, kalp ve vücutla bir-
birlerine bağlı olan insanlar an-
cak on kelimelik bir telgrafın iri 

Albert Camus’nün doğum yerinin 
yakınındadır aynı zamanda.

Fareler diyorduk, her geçen 
gün sayıları artarak bütün ma-
halleler, evler, bodrum katları, 
tavan araları, izbeler, mahzenler, 
lağımlar, çöplük ve dereler, sürü 
hâlinde titreşerek ölen farelerle 
işgal edilmiştir. Şehir zaten kup-
kuru, sıcak, güvercinsiz ve kah-
velerinde pineklenen bir hayat 
sahnesidir yazara göre. Kırklı yıl-
ların bir Nisan (bizde korona Mart 
ayında vurmaya başladı) ayı orta-
larında kahramanımız Dr. Rieux 
tarafından, artık bunun giderek 
bir salgın hâlini alacağı ikazıyla 
resmiyet kazanacaktır. Vali, Pa-
paz, Oran şehrinin ileri gelenleri 
toplanıp karar alırlar; şehre giriş 
çıkışlar kapatılacak, topyekûn ka-
rantina uygulanacaktır. Şehre bir 
inceleme maksadıyla gelmiş bu-
lunan yolcu Jean Tarrou, belediye 
memuru Joseph Grand ve başka 
bir şehirden röportaj maksadıyla 
gelmiş bulunan gazeteci Rambert, 
bir iki figüranla beraber artık her 
sahnede Dr. Rieux’nün yanında, 
salgınla mücadelenin aktörleri 
olacaklardır.

Dr. Rieux, başlangıçta kendi 
yaşadığı apartmanda rastladığı 
tek bir fareyi, apartman kapıcısına 
sormuş, o da bunu önemsememiş-
tir. Ne zaman ki kapıcı hastalanır 
ve veba teşhisi konur, ardından da 
adam ölür; işte o zaman sahiden 
vaziyetin vahameti anlaşılacaktır. 
Evvela ölü fareler belediye tara-
fından kamyonlara doldurularak, 
uzak bölgelerde yakılarak imha 
edilir. Bu arada vali ve şehir mec-
lisi Farelerle Mücadele Teşkilatı 
adında bir kuruma havale eder işi. 
Daha sonraları Dr. Rieux ve arka-
daşları, hükümetten ayrı olarak, 
sivil bir hastalıkla mücadele çaba-
sı içerisine girerler.

Ölü fareler tükenir ama bu 
sefer evler, hastaneler vebaya 

tutulmuş insanlarla dolup taşma-
ya başlar. Valilik ve belediye, şehir 
kapıları ve sınırları sıkı kontrole 
tabi tutarak, giriş çıkışları tama-
men yasaklar. Gazeteci Rambert’in 
yaşadığı şehirde, kendisinin yo-
lunu gözleyen bir karısı vardır. 
Rambert her seferinde bir yolu-
nu bulup şehirden gizlice çıkma 
teşebbüsünde bulunur. Ne yazık 
muvaffak olamaz. Ancak arkada-
şı Dr. Rieux ile beraber hastaları 
kurtarma çabalarına katılınca, yü-
reği yumuşar ve şehri terk etme 
arzusu yerini, sivil yardım organi-
zasyonunda çalışmaya bırakır.

Bize romanı anlatan kişi, za-
man zaman hikâyeci sıfatıyla 
anılan birisidir. Ayrıca elimizdeki 
metnin bir bölümü de, yukarıda 
adı Yolcu Jean Tarrou şeklinde 
geçen, tarihçi olduğunu söyleyen, 
sonunda da vebadan ölecek olan 
kişinin tuttuğu notlardan mürek-
keptir. Vakıayı felaket şeklinde 
niteleyen Dr. Bernard Rieux’un 
zihninden şöyle okuruz:

“Felaket umumi bir hâldir, yal-
nız tepenize birdenbire inince ona 
kolaylıkla inanamazsınız.

Felaket insanın ölçüsüne sığ-
maz, derler ki; felaket gerçek ol-
mayan bir şeydir, gelip geçici bir 
rüyadır. Ama felaket her zaman 
gelip geçmez, insanlar gelip ge-
çer, hele korunma tedbirlerini 
almamış oldukları için önce hü-
manistler… Şehrimizin insanla-
rı başkalarından daha çok suçlu 
değillerdi, sadece alçakgönüllü 
olmayı ihmal etmişlerdi, o kadar; 
her şeyin kendileri için mümkün, 
felaketlerin ise imkânsız olduğu-
nu düşünüyorlardı. İşler çevirme-
ye devam ediyorlar, yolculuklara 
hazırlanıyorlardı, kendilerine has 
fikirler besliyorlardı. Geleceği, gi-
diş gelişleri, tartışmaları yok eden 
bir Veba salgınını nereden akılları-
na getirebilirlerdi? Kendilerini hür 
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harflerinde eski beraberliklerini 
bulmaya çalışmak zorundaydılar.

Haberleşmenin ancak zar zor 
telgraf denen aletle mümkün 
bulunduğu dönemler ile şimdi-
ki zamanın hızlı iletişim aletleri 
mukayese edilirse, hangi tarihteki 
insanların, daha müreffeh ve me-
sut oldukları hakkında fikir sahibi 
olunabilir. İnsan burada Hazreti 
Ömer’e atfedilen bir haberi hatır-
lamadan edemiyor. Mısır, Irak ve 
Suriye’de veba salgınını öğrenen 
Hazreti Ömer, hadiseyi yerinde 
öğrenmek maksadıyla yola çıkar. 
Ancak ulaştığı şehirde salgının 
bulaşıcılığının yaygınlaştığını öğ-
renince kendisini ve yanındakile-
ri korumak üzere Medine’ye geri 
dönme kararı alır. O sıra şehrin 
valisi “Ey Ömer, Allah’ın kaderin-
den mi kaçıyorsun?” der. Hazreti 
Ömer’in cevabında aslında ayrıca 
kaderin tarifi bile vardır: “Evet, 
Allah’ın kaderinden, Allah’ın 
kaderine kaçıyorum.” Kaderin, 
bir alınyazısı değil Allah’ın ta-
biata yerleştirdiği ölçü olduğu 
anlaşılıyor.

Nitekim yazarın vardığı netice 
de benzer bir izaha yaklaşmak-
taydı, romanın birinci anlatıcısı 
olan hikâyeci, veba salgınının 
resmîleşmesinden sonra şöyle ko-
nuşmaktadır: “Artık ferdi kader-
ler yoktu, Vebanın sebep olduğu 
müşterek bir hikâyenin içinde 
herkesin paylaştığı duygular var-
dı.” Esasen yalnızca afet, musibet 
zamanları üzerinden değil, in-
sanoğlunun yerküredeki bütün 
hayat macerası bakımından aynı 
okumayı yapmalıdır. Zaten yazar 
da sorar: “Bir fikir uğruna mı, aşk 
uğruna mı ölmek iyi?”

Sualin cevabını insanlar düşü-
ne dursun biz Telgraf haberleşme-
lerinin şifresini de öğreniyoruz: 
“İyiyim, kendine iyi bak, sevgiler.”

Roman bize insanların 
bu beladan nasıl, ne zaman 

kurtulacaklarına dair yaşadıkları 
bütün hissiyatı harika bir isabet-
lilikle anlatır. Her akşam, hasta 
çocuklarının nabzını kontrol et-
mek üzere, doktorun yolunu göz-
leyen annelerin yüzlerindeki acı, 
beklenti, endişe okunur. İnsan-
ların üç tipi üç tür tepki verir bu 
musibet karşısında. Birileri daha 
çok içki içerek, unutmaya hatta 
alkolün Vebaya iyi geldiğine dair 
kendilerini tatmine yönelirler. İn-
sanlardan pek azı duaya, Allah’a 
sığınır, yardımı ondan bekler. Bir 
kısmı ise vaktiyle Çinlilerin Ve-
banın ruhunu kovmak için düm-
belek çaldıklarını kaydederek, 
dümbelek seslerinin tıbbi tedbir-
lerden daha iyileştirici olduğunu 
savunmaktadırlar.

Hadise şehrin bütün mahal-
lelerini kaplamış, zengin yoksul, 
soylu, idareci demeden herkese 
bulaşmıştır neredeyse. Dışarıdan 
şehre girilmemeli, şehirden kim-
se çıkmamalıdır. Şehirden çıkana 
idam cezası verilmesi kararlaştırı-
lır. Veba mikrobu, kedi ve köpek-
ler üzerindeki pirelerden yayılıyor 
diye öğrenilince, bu sefer, kedi ve 
köpeklerin itlafına başlanır. Kimi 
insanların dilinde ise tıpkı benim 
yaşadığım bu günlerdekiler gibi 
şöyle avuntular vardır: “Diyor-
lar ki soğuklar böyle hastalıkları 
önlermiş.” O hâlde Nisan ayında 
başlayarak yaz boyu süren Veba, 
ola ki kışa doğru hızını kesecektir. 
Başka birileri ise şu sözlerle avu-
nur: “Ah! Keşke deprem olsaydı! 
Esaslı bir sallanırdık, iş olup bi-
terdi… Sonra ölenleri kalanları 
sayardık, hepsi bu kadarla kalır-
dı. Fakat bu hastalık belası! Has-
ta olmayanlar bile onu içlerinden 
atamıyorlar.”

Dönemin yegâne haberleşme 
aracı gazetelerin baş sayfalarını 
veba işgal etmektedir, bugünkü 
koronavirüsün bütün iletişimi ki-
litlemiş olması gibi. Öyle ki ayrı 

bir Salgın Postası adında yeni 
gazete yayımlanmaya başlamıştır. 
Onun bütün haberleri veba ile 
alakalı, ölümler, ölüm psikozuyla 
en iyi yiyecek ve ilaç reklamları 
ortaya çıkar. Veba da, aynen Co-
vid 19 da denilen, bu bizim salgın 
gibi akciğere yerleşen mikropla, 
öldürücü hâle gelmektedir. Ve 
yine hastalığa bulaştıktan sonra 
ondan kurtulanlardan alınan kan, 
plazma, yeni hastaları iyileştirebi-
liyor diye düşünülüyor. Veba ila-
cı üzerinde çalışan Doktor Castel 
de veba kültüründen hareketle 
bir serum üzerinde çalışmaktadır. 
Nitekim bu serum sonraları işe 
yarayacaktır.

Albert Camus kendi iç dün-
yasında, Tanrı ile arasını bir tür-
lü düzeltememiş ancak bir ömür 
bütün eserlerinde arayıcılığını 
da bırakmamıştır. Veba romanı 
münasebetiyle de, Tanrı’ya inan-
madığı hâlde, insanları vebadan 
kurtarmak için çalışan Dr. Rie-
ux ile daima tartışır. İnanmadığı 
hâlde bu fedakârlığa niçin kat-
lanıyordur? Kudretli bir Tanrı’ya 
inanmış olsa güya insanları tedavi 
etmekten vaz geçecek ve kurtarma 
işini Tanrı’ya bırakacaktır. Oysa 
Tanrı’nın doğrudan doğruya öl-
mek üzere yarattığı insanı, zaten 
böyle yapmakla kurtarmış oldu-
ğunu, şeytan, melek, köpek, bitki 
olmaktan kurtararak, insan kıldı-
ğını unutuvermiştir.

Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi 
Olmayacak mı?

Koronavirüsle mücadele eden 
günümüz insanının ruh hâliyle, 
Veba romanındaki ahalinin ruh 
hâli hakkındaki benzerliğin de, 
İbn Haldun’u haklı çıkartan yön-
leri vardır. Ona göre “Tarihin di-
limleri, suyun suya benzediği 
kadar aynıdır.” Hazreti Âdemin 
evlatları da, dünyanın neresin-
de bulunurlarsa bulunsunlar, üç 
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aşağı beş yukarı, hususiyle de mu-
sibetler karşısında, çok birbirine 
benzeyen tepkiler vermektedirler. 
İşte misali: “Vebadan sonra şöy-
le yapacağım, böyle yapacağım, 
diye konuşuyorlar.” Biz de aynı 
minval üzere demiyor muyuz ki: 
“Artık hiçbir şey eskisi gibi ol-
mayacak, bütün dünya insanlığı 
tarihin bu noktasını ‘koronadan 
önce, koronadan sonra’ diyerek 
hatırlayacaklardır.”

Koronadan ölenleri devlet ay-
gıtları her zamankinden farklı bir 
şekilde, diyelim ki bir ceset torba-
sının içerisinde defnetmektedir. 
Gerçi insanların sosyal mesafeye 
riayet ederek, kabristanlarda ce-
naze namazı kıldıkları bilinmek-
tedir. (Bu mesafeye niçin fizik 
yerine sosyal denilmiş, anlamı-
yorum.) Ancak sokağa çıkma ve 
şehirlerarası seyahat kısıtlaması 
hatta yasağı münasebetiyle, insan-
lar, en yakınlarının cenaze mera-
simlerinde bulunamamaktadırlar. 
Veba romanı anlatır:

“Fakat apaçık olan şeylerin 
her şeyi silip süpüren müthiş bir 
kuvveti vardır. Mesela yakınları-
nızdan birinin gömülmesi gerekti-
ği zaman bu törenden kaçınabilir 
misiniz?

Bütün formaliteler basitleşti-
rilmiş, umumiyetle cenaze alayları 
tamamen kaldırılmıştı. Hastalar, 
ailelerinden uzakta ölüyorlardı. 
Tabii ki ailelerine haber veriliyor-
du, fakat çok defasında, eğer ya-
kınları yanında iseler karantinada 
bulunduklarından kimse cenaze-
ye gelemiyordu.”

Veba romanı, absurdizm diye-
bileceğimiz saçmacılık felsefesi-
nin teorisyeni olmasına rağmen, 
bence yazarını bile aciz bırakacak 
hadiseler bütünüyle doludur. Ni-
tekim karısına kavuşma arzusuy-
la, sürekli Vebalı şehirden kendi 
şehrine gizli yoldan çıkmaya ça-
balayan gazeteci Rambert, dışarı 

çıkmaktan vazgeçip, sivil yardım 
kuruluşunda hastalara yardıma 
başlayınca, kendi kendine konu-
şur, der ki: “Bir insanın tek başına 
mesut olması utanılacak bir şey-
dir.” Yazarın kanaati de böyledir; 
asıl virüsün, asıl vebanın, insanla-
rı ötekileştirme ve bencillik oldu-
ğunu düşünür. Bu hümanist bakış 
açısı elbette saygıyı hak etmekte-
dir. “Namuslu insan, başkaları-
na hastalık bulaştırmayan insan, 
mümkün olduğu kadar az dalgın 
olan insandır.”

Ancak, ilk nazarda hümaniz-
min manifestosu ve müspet gibi 
görünen işbu anlayışın unuttuğu 
nokta, insan denilen mahlûkun, 
neticede bir aciz kul olduğu değil 
midir? Hikâyeci, Dr. Rieux ve ta-
rihçi hep bir ağızdan bu telakki-
yi pekiştirmeye çabalarlar; Allah’ı 
tanımadan insanın ermiş ve kah-
raman olabileceğini savunurlar. 
Kahramanlar veba ile mücadele 
eden kendileridir. Kendilerini ih-
mal etmeleri sebebiyle, araların-
dan, aynı mücadeleye katılmış bu-
lunan papazı ve tarihçi Tarrou’yu, 
bu hastalığa kurban verecekler-
dir. Vardıkları nokta ise “İnsan 
olmak” gibi soyut bir kavramdır. 
Bunu mesela Kur’ân-ı Kerim’in 
rehberliğinde, beşer doğan kişi-
nin insan olması şeklinde ah, bir 
anlayabilselerdi.

Ölüm, hastalık ve sevişme te-
maları, insan sevgisi gibi soyut 
kavramlar ardına düşen yazar, 
bize, şehir dışında tedaviye gön-
derilmiş bulunan Dr. Rieux’un 
karısının da, gelen telgraf habe-
rine göre, sekiz gün önce bulun-
duğu yerde öldüğünü haber verir. 
Vebadan değil bu da ayrılıktan 
bir ölümdür. Anadolu türküsü, 
“Ölüm Allah’ın emri ayrılık olma-
saydı” derken, böylesi bir buruk-
luğun terennümünü dile getirir.

Yeni senenin Ocak ayı gelir. 
Kıştır. Ortalıkta fareler görünmeye 

başlar. Ama bunlar hastalıklı de-

ğil aksine sağlıklıdırlar. Fareler 

çıktığına göre hastalık geriliyor 

demektir. Ancak tedbirlere bir 

müddet daha devam edilmelidir. 

Bir süre sonra artık şehrin kapıla-

rı da açılır. Seyrüseferler, trenler, 

otomobiller işlemeye, ticaret can-

lanmaya, insanlar ruhen dirilmeye 

başlarlar. Gazeteci Rambert kendi 

şehrine, karısına kavuşur, buruk, 

bitkindir. Romanın sonuna doğru 

anlarız ki başından beri bize bun-

ları anlatan, tarihçi Tarrou’nun 

notları ile beraber, Hikâyeci sıfatlı 

mevhum birisi değil, bizzat Dok-

tor Rieux imiş. Onun romanı biti-

rirken söylediği sözlerle biz de bu 

metni bitirelim:

“Susan biri olmamak, bütün 

bu vebalıların lehine şahitlik et-

mek, onlara karşı gösterilen şid-

detin ve haksızlığın hiç değilse bir 

hatırasını bırakabilmek; sadece, 

felaketlerin içinde öğrenilen bir 

şeyi söyleyebilmek için bunu yap-

malıydı: kişioğlunda hor görüle-

cek şeylerden çok hayran kalına-

cak şeyler vardı.

Rieux, bu sevincin her zaman 

bir tehdit altında bulunacağını 

düşünüyordu. Çünkü kendini se-

vince kaptırmış halkın bir şeyden 

haberi olmadığını ve kitaplarda 

okunduğu gibi, Veba mikrobunun 

ne öldüğünü ne de kaybolduğu-

nu; sayısız yıllar boyunca mobil-

yalarda ve çamaşırlarda uykuya 

dalabileceğini, odalarda, mahzen-

lerde, sandıklarda, mendillerde, 

eski kâğıtlarda sabırla bekleyebi-

leceğini ve bir gün Vebanın zama-

nı gelince, insanları yola getirmek 

ve felaketlerine sebep olmak için 

farelerini uykularından kaldırıp, 

mutlu bir şehre ölmeye göndere-

bileceğini biliyordu.”


