
İSLÂM DÜNYASI FİKRİNİ NASIL OKUMALI?
-Dünya Sistemi, Büyüyen Sorunlar Yumağı ve Çıkış Yolu-

M
üslümanların Batı medeniyetinin hâkimiyetine karşı ver-
dikleri cevaplar daha çok tepkisel olduğu su götürmez 

bir gerçek. Fikir dünyası seviyesizlik, fukaralık, keşmekeşlik 
yanıyla büyük bir zafiyet içindedir. İslâm dünyasında yaşanmış 
ve yaşanmakta olan krizlere ilişkin yazılanlar okunduğunda ve 
söylenilenler dinlenildiğinde siyasi anlayışların derinlikten ve 
ahlakilikten uzak olup aktüel siyasetin ötesine geçemediği or-
taya çıkmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun Müslümanların 
bugün yaşadıkları sorunların temelinde tepkisellikten kurtula-

mama ve kendimize ait bir siyasi yapı, bir siyasi üslup, bir siyasi 
felsefe inşa edememe durumu yatmaktadır. 

Üzülerek söylemek gerekiyor ki Müslümanlar kendilerini 
başkalarının gözünden ve kavramlarından tanımlamayı bir tür-
lü bırakamadılar. Dünya tasavvurlarını, gelecek perspektiflerini 
ve siyasî söylemlerini kaybetmiş vaziyetteler. Böyle zamanlarda, 
sadece bizi biz kılan değerlere tutunup, aşırı gündemin içimizde 
biriktirdiği illetleri seyreltmek, iletişim araçları denilen ama as-
lında bitip tükenmeyen hipnoz seanslarından gözümüzü ayırıp 
kendimizi ideallerin enginliklerine bırakmak istesek de bu hiç 
kolay olmuyor. Yine de yaşadığımız günlere dayanmanın, daha-

sı, kötülükleri geride bırakma arzusunu her daim diri tutmanın 
ve bizi ayakta tutan umut tohumlarını beslemenin yollarından 
biri, her ne olursa olsun büyük bir ufka, şaşmaz bir pusulaya sa-

hip olmaktır.
Peki, o hâlde 19. yüzyıldan itibaren daha çok yaygınlık kaza-

nan İslâm dünyası fikrini günümüzde nasıl okumalı, nasıl de-

ğerlendirmeli? Hiç şüphesiz Kur’ân-ı Kerim’in bütünlüğünden 
çıkarılabilecek en önemli noktalardan birisi, müslümanın tabir 
caizse en derin görevi ümmetten yana olmak ve bunun bilinci-
ni taşımaktır. Müminler namaz, oruç gibi ibadetleriyle İslâm’ı 
ferden yaşasa bile, müslüman çoğunluğun yanında olmak ve yü-

reği onlarla beraber atmak durumundadır. Tarihe bakılırsa En-

dülüs, Afrika gibi dünyanın değişik yerlerinde müslümanların 
dinini yitirmesini açıklayan en önemli etken, isteyerek olmasa 
bile ümmetten kopmalarıdır.

Müslümanların dünyadaki evrensel rolleri üzerine kendi 
algılarını şekillendiren “ümmet” en azından kategorik bakım-

dan aynı dine inananların birliği anlamına gelir. Etnik, bölge-

sel, dilsel birlikteliklere karşılık İslâm eksenli, iman temelinde 
mensubiyet duygusuna dayalı bir beraberliktir ümmet. Başka 
bir ifadeyle ümmet fiziki-sosyal etkinliklerin üzerinde bir ufka 
gönderme yapar. Bu bağlamda Magripli bir Berberi ile Uzak 
Doğu’daki Endonezyalı bir müslüman, Afrikalı bir müslüman 
ile Türkiyeli bir müslüman kendini aynı camianın üyesi kabul 
ederler. Bu hâliyle ümmet, sosyolojinin tanımladığı ve nesnel 
bir karşılığı olan en kapsamlı sosyal birlik teşkil eden ulustan 
daha fazla bir anlama sahiptir.

Tarihî açıdan Müslüman toplulukların güçlü İslâm devletle-

rine gösterdikleri teveccüh millî siyasetlerin ötesinde bir müs-
lümanlık hissiyatının eseridir. İslâm âlemi ufkunun, Avrupa 
ırkçılığına ve sömürge yönetimine karşı verilen mücadele bağla-

mında çok daha belirgin duruma gelmesi şaşırtıcı görülmemeli-
dir. Tarihçilerin üzerinde durduğu, Osmanlıların Mısır’dan alıp 
İstanbul’a götürdükleri ve sonunda ilk dönemlerde Cumhuriyet 
hükûmetinin ilga ettiği halifelik de değildir. Şüphesiz siyasi 
beden boyutuyla bunu Osmanlı temsil ediyordu. Onu kaldıran 
iktidarın gerekçesi sırf bir iktidar aracının değil, muhtemelen 
arkasındaki siyasetin ötesindeki bu duygu ve düşüncenin başka 
bir ifadeyle İslâm âlemi ufkunun ortadan kaldırılmasıydı. Bu 
durum aslında sömürgeciliğin, yalnızca askerî araçlarla değil 
bir bilgi sistemi ve anlam ufku üzerinden hayli profesyonelce 

yürütüldüğünü; düşünme biçimi, varoluş algısı, dünya görüşü 
ve hayat tarzı dayatmasında bulunduğu gerçeğini gündeme al-
mayı gerekli kılıyor.

Müslümanların birlik olma arayışlarının 19. yüzyılda görü-

nür olması tarihin herhangi bir döneminde, bu yüzyılda yaşanan 
olayların benzeri büyük olayların yaşanmamasıyla bağlantılıdır. 
İslâm birliği fikrinin kavramsal çerçevesi, düşünsel altyapısı ve 
entelektüel çıktısının meşruiyet kaynağının temelinde İslâm yer 
alır. Ne var ki İslâm dünyasında ümmet şuurunun yok edilmesi 
üzerine oturan ve yıkılmaya doğru giden ulusçuluk geride bir 
yığın millî dinler bırakmaktadır. Söz konusu millî dinler, ev-

rensel bir dinin, kendi özgünlüğünden arındırılıp bir topluma 
indirgenmesi hâlidir. 

Öte yandan Türkiye, “günümüz durumu”nu dikkate alma 
amacıyla pek çok ölçü ve dengeyi gözetiyor, reel siyasetin gün-

celliği içinde yol almaya çalışıyor. Yaşanan boşluğu vatan, bay-

rak, millet gibi kavramların bileşkesindeki bir oluşumla doldur-
maya gayret ediyor fakat bu bir çıkış yolu sunmuyor. Neticede 
nesnel unsurlarla yapılan söz konusu sentezleme de modern bir 
eklektizmin ötesine geçemiyor. Onun için dine yönelme duru-

mu söz konusu olduğunda dahi milliyetçi bir din telakkisi orta-

ya çıkmaktadır. Uzun zamandır Maturidilik üzerinden yapılan 
anakronik teolojik okumalar bu zaviyeden ele alınabilir mesela. 
Dolayısıyla ulusal zindanlardan çıkıp zaaflarımızla yüzleşme-

dikçe müslüman toplumların bu parçalanmışlık hâlinden kur-
tulması kolay değil.

Görmek gerekiyor ki koronavirüs salgını sona erse de pan-

dexit süreci uzun, zor ve acılı geçecek. Karmaşık dünyayı an-

lamlandırma ve bilme pratiğini göz ardı etmeden bunun böyle 
olacağını, daha şimdiden ortaya çıkan çarpıcı örneklerin âdeta 
bir ders gibi hepimize anlattığı söylenebilir. Geleceği düşünmeyi 
ihmal ettiğiniz zaman, sadece geçmişi kutsayarak bugünün şart-
larıyla düşünüp bugüne çakılıp kaldığınız zaman çıkış bulmak 
imkânsızdır. Sadece geçmişi yaşayanlar müzelik, bugüne takılıp 
kalanlarsa mezbelelik olurlar. İslâm dünyasının mevcut dünya 
sistemi içinde etkin bir birim olabilmesi için, Müslümanlar geç-

mişlerini iyi bilmek ve özellikle yakın tarihlerinde Batılıların 
planladığı bölünme ve parçalanmalardan ders almak zorunda-

dırlar. Zira geçmiş geleceğin öğretmenidir. Sağlam bir gelecek 
inşa edebilmek için her şeyden önce geçmişi tahlil edip önce 
kendimizi iyi tanımamız ve bugünü doğru anlamamız gerekli-
dir. Başka bir ifadeyle dünyadaki yerimizi ve sahip olduğumuz 
değerleri, kimliği oluşturan tarihî, siyasi, dinî vs. unsurları doğ-

ru tespit etmeli, kendimize çeki düzen verip sorunlarımızı çöz-
meli, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bunun önündeki 
en önemli engellerden biri özgüven eksikliği, diğeri ise zihin 
yapımızdır.

Denebilir ki öne çıkışlar da geriye düşüşler de vuku bulsa 
İslâm dünyası ufku hem mevcut Batı uygarlığının meydana ge-

tirdiği hoşnutsuzluklardan kaçınmayı hem de müslümanların 
içinde bulundukları atalet durumundan kurtarmayı belirgin kıl-
ması bakımından hepimizin pusulası olmak durumundadır. Bu 
ufuk bize başka bir dünyanın yeşermesi için elverişli bir zemin 
sunuyor.  Ve son tahlilde din bakımından İslâm’ın varlığına, mil-
let bağlamında ümmetin mevcudiyetine ve medeniyet nokta-i 
nazarından İslâm’ın insanlık için hâlâ alternatif bir medeniyet 
olarak durduğuna dair bir iddiayı gündemde tutmaktadır. İslâm 
dünyası idealinin günümüzde nasıl hayata geçirilebileceğini 
tecrübeler çerçevesinde ele almalı ve yeni bir dünya teklifi suna-

bilme sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeliyiz. 
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…
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G Ü N D E M

F ilozof Sun-Tzu Savaş Sanatı adlı klasik 
kitabında “Düşmanı ve kendinizi iyi 

biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz 
sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi 
bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kaza-

nacağınız her zafere karşın yenilgiy-

le de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi 
ne de düşmanı biliyorsanız, sizin 
için gireceğiniz her savaşta yenil-
gi kaçınılmazdır.”1 demektedir. 
Bu ifadenin koronavirüs salgı-
nı ile birlikte dünyanın her 
tarafında aynı anda baş-
latılan, çok ciddi ve 
merkezî psikolojik 

1 Sun-Zu, Savaş 
Sanatı, çev. Ali Demir, 

Kastaş Yayınları, 
İstanbul, 2008, s.62.

harekâtın ürünü olan psikolojik kampanya-

yı anlamak için bir başlangıç teşkil ettiği 
son derece açıktır. Çünkü bir merkez-

den düğmeye basılmış, tüm psikolojik 
harekât ajanları, uyuyan hücreler 

harekete geçmiştir. Yürütülen psiko-

lojik harekât, salgının tahribatın-

dan daha büyük bir tahribat yap-

maktadır. Sular durulduğunda 
psikolojik harekâtın tahribatı 
daha iyi fark edilip anlaşılacak-

tır. Bu denli yoğun psikolojik 
harekât, arka planda bir şeyle-

rin planlanıp yürürlüğe sokul-
mak istendiğinin çok önemli 

bir göstergesidir. Koronavirüs 
salgını sürecinde üretilen ya-

bancı aşılar, “küresel hâkimiyet 
projesinin”, “tek dünya hükûmeti”, 
“tek dünya devleti”, “tek din”, “tek 

para-tek banka”, “tek hukuk”, “tek 
güvenlik sistemi (ordu-polis)”, “iki 

sınıf ” ve “küresel dijital dünya düzeni”, 
“yeni dünya düzeni”, “dünya nüfusunun 

500 milyona indirilmesi projesi” ve “büyük 
sıfırlama stratejisi” kapsamında ele alınıp değer-
lendirilmelidir. 

Bu çerçevedeki gelişmeler duygusallıktan 
uzak ve gerçekçi bir şekilde tahlil edilmelidir. Yıl-
lardır duygusal tepki verip kaybeden bir coğraf-
yanın mensuplarıyız. Amacımız, duygusallıktan 
kurtulup yaşadığımız durumu, objektif şekilde 
ortaya koyabilmek ve kendimizi aldatmamaktır. 

Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-5

“BİLEŞENLERİ BİLİNMEYEN
YABANCI KAYNAKLI AŞILARA KARŞI ÇIKMAK

AŞIYA KARŞI OLMAK DEMEK DEĞİLDİR!”

 BURHANETTİN CAN 

Türkiye’deki aşı çalışmalarının bir çatı altında toplanması gerekir. Bunun için Devlet bünyesinde 
özel bir merkez kurulmalıdır. Bu merkezde görev alan bilim insanları özel olarak korunmalıdır. 

ASELSAN’da bilgisayar mühendislerinin öldürülmesi göz ardı edilmemelidir. Türkiye’de yerli aşı 
üretimi için seferberlik ilan edilmelidir. Türkiye’de yerli aşı, insanlık için daha güvenli olacağından, 

sadece Türkiye için değil öncelikle İslâm dünyası, sonra da mazlum milletler için çok ciddi tercih 
nedeni olabilecektir. Çünkü yaşanan süreç 3. Dünya Savaşı’nın biyolojik savaş boyutudur.
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Biyolojik Savaş ÜzErindEn “dijital dÜnya dÜzEnini” inşa EtmEk-5

Bu amaçla okuduğunuz yazıda aşıların lehindeki 
ve aleyhindeki görüşlerine yer verilmektedir. Ga-

yemiz bir başkasının satranç tahtasında piyon ol-
mak yerine oyun kurmak, oyun kurucu olmaktır. 
O nedenle gerçekçi olmak, büyük davanın öncü ve 
önder kadroları için vazgeçilmez, olmazsa olmaz 
bir ilke ve düsturdur. Dolayısıyla 4 T formülü asla 
unutulmamalıdır: Doğru tespit, doğru teşhis, doğ-

ru tedavi, doğru tedbir.
Genelde tüm dünyada özelde Türkiye’de salgı-

na karşı kullanılacak aşılara, aşıların muhtevasına 
karşı ciddi bir tepki vardır ve her geçen gün de yay-

gınlaşmaktadır. Özellikle virüsün sürekli mutasyo-

na uğraması salgınla ilgili yeni varyantların ortaya 
çıkması, yapılmış/mevcut aşıların ıskartaya çıkma-

sı, yapılan aşıların yan etkilerinin meydana gelme-

si, aşılananların tekrar korona olması kafaların çok 
daha fazla karışmasına, insanları korkuya, paniğe 
ve ümitsizliğe sevk etmektedir. Bu gidişat, yönetim-

lerle halk arasındaki ilişkilerin gerilmesine, gayri-
memnunların sayısının her geçen gün daha da art-
masına sebebiyet vermektedir. Bu durum küresel 
diktatörlük sistemini kurmak isteyenlerin işini ko-

laylaştırmaktadır. Bu yazıda, Kovid-19 salgını için 
ithal edilen aşılar ele alınıp değerlendirilecek, yerli 
ve millî bir aşı sistemi kurmanın önemine dikkat 
çekilecektir.2

DÜNYA NÜFUSUNUN “500 MİLYON” 
CİVARINDA OLMASINI İSTEYENLER

Siyonist zümrenin/küresel sermayecilerin son 
yıllarda “seçkinler” “insanüstü ırk” edebiyatı ve 
“dünya nüfusunun fazlalığı”, “atıklar sorunu”, “ge-

reksizler”, “robotların hayatın her alanına girdiği 
ve girmesi gerektiği” tarzında yoğun psikolojik 
harekât yapması, “Tanrının krallığının” ilan edilme-

si için şartların olgunlaştığına inanmalarındandır. 
Koronavirüs salgını ile ilan etmek istedikleri “kü-

resel dünya hükûmetine” ABD Başkanı Trump’ın 
ve onu destekleyen kesimin yaklaşmaması, yüz 
vermemesi ile ABD’de bir iç kavganın başlatılması, 
dünya nüfusunu azaltmak için öngördükleri tüm 
dünya nüfusunun aşılanması stratejinin uygulana-

maması tehlikesinden dolayıdır.
İsrailli Siyonist Yuval Noah Harari başta olmak 

üzere bazı yazar ve akademisyenlerin makalele-

rinde ve kitaplarında, Siyonist amentünün 2.,3.,4. 
varsayımlarına uygun şekilde “seçkinler”, “elitler” 

2  Bu yazıda ele alacağımız konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 
daha önceden yazdığımız aşağıdaki makalelerin okunmasında 
fayda vardır: Burhanettin Can, “Biyolojik Savaş Üzerinden 
“Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-1”, Umran, sayı: 308, 2020, 
“Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-
2: “Kaostan Kaynaklanan Düzen Projesi”, Umran, sayı: 309-10, 
2020,, “Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa 
Etmek-3: “Dünya Nüfusunun 500 Milyona İndirilmesi Projesi”, 
Umran. sayı: 311-12, 2020, “Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital 
Dünya Düzenini” İnşa Etmek-4: “Büyük Sıfırlama Projesi”, 
Umran. sayı: 321, 2021. 

ve “süper insanlar” tabirlerini sık sık kullanarak 
bir zihinsel altyapı oluşturmaya çalışmaktadırlar. 
Harari, Sapiens, Homo Deus, 21 Yüzyıl İçin 21 Ders 
adlı kitaplarında değişik vesilelerle böyle bir züm-

reden, sınıftan bahsetmektedir: “İnsan hakları ya 
da insan eşitliği, en güçlü insanları hadım ederek 
süper insanların gelişmesinin önüne geçilebilir, 
hatta bunlarla Homo Sapiens’in bozulmasına ve so-

yunun tükenmesine bile neden olabiliriz. (…)Eğer 
seçkin bir millet insanlığın gelişimine devamlı öna-

yak oluyorsa onu, insan türünün evrimine bir kat-
kı sağlamayan diğerlerinden üstün tutmalıyız. (…) 
Nasıl ki Homo Sapiens (bugünün insanı) maymun-

lara ya da neanderthale ‘Ne istersin?’ diye sorma-

mışsa, geleceğin süper insanı ‘Homo Deus’ da bu-

günün insanı Homo Sapiens’e kanunları yaparken, 
!Ne düşünüyorsun, ne istersin?’ diye sormayacak.”3

Stephen Hawking de 2018 yılındaki kitabında 
“insanüstü bir ırktan” ve bunun “insanlığın sonunu 
getirmesinden” bahsetmektedir: “Zenginlerin, ço-

cuklarının DNA’ları üzerinde yapacakları değişik-

liklerle oluşacak insanüstü ırk, insanlığın sonunu 
getirecek.”4 Dünya nüfusunun ne kadar olduğuna 
ilişkin farklı kaynaklarda çeşitli bilgiler bulun-

maktadır. Bazı araştırmalara göre dünya nüfusu 
1900’de 1,6 milyar, 1950’de 2,5 milyar, 2006’da 
6,5 milyar, 2011’de 7 milyar olan dünya nüfusu, 
2025’te 8,2 milyar, 2050’de ise 9 milyar civarında 
olacaktır.5 

Bir başka araştırmaya göre 14 Mayıs 2018’de 
dünya nüfusu 7 milyar 622 milyon 106 bin 064 ve 
25 Nisan 2020 itibarıyla dünya insan nüfusunun 
7 milyar 784 milyon  olduğu tahmin edilmekte-

dir. ABD Sayım Bürosu, Birleşmiş Milletler, 2018 
yılında dünya nüfusunu 7 milyar 472 milyon 985 
bin 269 şeklinde hesaplamıştır.6 Bazı araştırmalara 
göre de dünya nüfusunun 2040 - 2050 yılları ara-

sında 8 ila 10,5 milyar arasında olması öngörülür-
ken; BM’ye göre 2050 için 9,8 milyar ve 2100 için 
de 11,2 milyar olacaktır. Daha başka araştırmalar-
da dünya nüfusunun 2100 yılında 10-12/15 milya-

ra ulaşacağı tahmin ediliyor.7 
194 ülke içinde dünyanın en kalabalık ülke-

leri -sırasıyla- Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, 
ABD, Endonezya ve Brezilya’dır. Hindistan nüfu-

sunun Çin’i geçeceği ve en hızlı nüfus artışının ise 
Afrika’da yaşanacağı öngörülmektedir. Nüfus artış 

3 Y., N. Harari, Homo Deus, çev. Poyraz Nur Taneli, Kollektif Kitap, 
İstanbul, 14. Baskı 2018; s. 53, 266, 239, 364; http://www.diken.
com.tr/homo-sapiensin-yazari-harari-gereksizler-diye-yeni-bir-
sinif-doguyor/ 

4 Ahmet Hamdi Çakıcı, “Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi” http://
ahmethakancakici.blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-
modern-family-ya-sonras.html; http://ahmethakancakici.blogs-
pot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-bi-acayip-aileler.html 

5 R. Kurtoğlu, Biyo-Politik Savaşlar İklim- Su- Gıda- GDO- Sağlık 
İstihbaratı, Destek Yayınları, İstanbul, 2016, s. 50-60.

6 Vikipedi Özgür Ansiklopedisi, İnsan Aşırı Nüfusu,

7 agy.
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hızı, AB ülkelerinde 1,6, Afrika’da 4,8 (Nijerya’da 
7,6)’dır. Dünya nüfusu yılda yaklaşık 65-70 milyon 
artmaktadır.8 

Kendilerine “seçkinler” diyen bazı kesimler/
Siyonistler, kendilerinin “efendi” geri kalanlarının 
ise “kimliksiz köle” olduğu bir dünya (‘yeni dünya 
düzeni’) tasavvur etmektedirler. Bu nedenle yuka-

rıda dünya nüfusu ile ilgili verdiğimiz rakamlar, bu 
kesimlerin uykusunu kaçırmaktadır. Öngördükleri 
“tek dünya devleti” ve “tek dünya hükûmetinde” 
böylesine kalabalık bir nüfusu kontrol etme şansla-

rının olmadığını öngörmektedirler. O sebeple 1962 
yılında İsrail Başbakanı David Ben Gurion’un ifade 
ettiği gibi dünya nüfusunu azaltacak “haplara” ya 
da virüslere ihtiyaç vardır. “300’ler Komitesi” üyesi, 
İsrail Başbakanı David Ben Gurion’un 1962 yılın-

daki konuşması, bugün yaşananların kısa bir özeti 
ya da tasviri gibidir: “Hayalimdeki, 1987 yılında So-

ğuk Savaş sona ermiş olacaktır. Rusya’da büyüyen 
halkın özgürlük talepleri ve halk topluluklarının 
yaşam standartlarının yükseltilmesi için yapacağı 
baskılar Sovyetler Birliği’ni demokrasiye sürük-

leyecektir. Diğer taraftan, çiftçi ve işçilerin artan 
güçleri ile bilim adamlarının artan politik erkleri, 
Amerika’yı da planlı ekonomi güdülen sosyal bir 
devlet hâline getirecektir. Batı ve Doğu Avrupa 
bağımsız cumhuriyetlerden oluşan sosyalist ve 
demokrat bir federasyon hâlinde birleşecektir. Bir 
Avrasya federal devleti olarak kalacak olan Rusya 
dışında tüm ülkeler dünya birliği içinde birleşecek-

lerdir. Bu birliğin uluslararası bir polis gücü olacak 
ve diğer tüm ordular lağvedilecektir. Böylece artık 
savaşlar olmayacaktır. İbrani peygamberi Yeşaya 
tarafından öngörüldüğü gibi Kudüs’te Birleşmiş 
Milletler tarafından tüm insanlar için büyük bir 
tapınak inşa edilecektir. Yükseköğretim dünyadaki 
herkesin kullanabileceği bir hak hâline gelecektir. 
Çin ve Hindistan’daki korkunç nüfus artışını, icat 
edilecek bir hap yavaşlatacaktır.”9 Bu kesim, uzun 
zamandır mevcut dünya nüfusunun fazla olduğu-

nu ileri sürerek “dünya nüfusunun ciddi bir şekilde 
azaltılması” gerektiğini savunmakta ve ellerinden 
geleni yapmaktadırlar.

Eka-Bilim (1977) kitabının yazarlarından Bay 
John P. Haldem, “Yeryüzündeki insan nüfusunun 
en fazla bir milyar olması gerektiğini” ifade etmiş-
tir.10 ABD’nin Georgia Eyaletinde Elbert kasaba-

sında, meçhul şahıslar tarafından yaptırılan “Yeni 
Dünya Düzeni İçin On Emir”in yer aldığı ve “Dünya 
nüfusunun 500 milyona indirilmesi” gerektiğinin 
belirtildiği “Georgia Rehber Taşı Anıtı”nın varlığı 
bu açıdan dikkat çekicidir. Anıt üzerinde yer alan 

8 Abdurrahman Dilipak, “İdeal Dünya Nüfusu Ne Olmalı?”; Yeni 
Akit, 14 Ağustos 2017.

9 J. Coleman, 300’ler Komitesi, Komplocular Hiyerarşisi, Destek 
Yayınları, 4. Baskı, 2016, s. 50-51, 34-35, 91-92, 147-157. 

10 R. Kurtoğlu, age., s. 50-60.

ve 8 farklı dilde yazılan bu emirler şöyle sıralanır: 
“İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500 
milyonun altında tut. Farklılıkların ve uygunluğun, 
gelişiminin çoğaltılmasını bilgece idare et. İnsan-

lığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir. Tutku, inanç, 
gelenek ve her şeyi yönet. İnsanları ve ulusları, 
adil yasalar ve hakkaniyetli mahkemeler ile koru. 
Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye 
bağla. Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden 
kaçın. Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele. 
Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma 
arayışını takdir et. Dünyada bir kanser olma, doğa-

ya yer bırak, doğaya yer bırak.”11

“Dünya nüfusunu 500 milyonun altına indir-
mek istemelerinin sebebi nedir?” sorusundan zi-
yade cevabı aranması gereken daha önemli soru 
şudur: “Dünya nüfusunu 500 milyonun altına in-

dirmek için öngördükleri strateji ve politikalar ne-

lerdir?” “Georgia Rehber Taşı Anıtı”nı yaptıranların 
kim olduğu bilinmiyor; ancak anıttaki “Dünya nü-

fusunun 500 milyon civarına indirilmesi” ile ilgili 
çalışma yapanları, değişik zamanlardaki açıklama-

lardan tahmin etmek zor değildir. 
Rockefeller ile yapılan bir röportajda, “Sistemin 

işlemesi için 300-500 milyon insana ihtiyacımız 
var. Gerisi fazlalık.” demesi, öngörülen “yeni dün-

ya düzeni” için gerekli olan dünya nüfusuna ilişkin 
özel bir planlama yapıldığına işaret etmektedir.12 
Bill Gates 2015 yılında TED’te verdiği konferans-
ta “Dünyada 6,8 milyar insan var ve bu rakam 9 
milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve 
sağlık hizmetiyle bunu %10-15 azaltabiliriz.” de-

mekle13 yaşadığımız salgın döneminde aşı ve aşı 
sonrası sunulan sağlık hizmetleri üzerinden yürü-

tülen psikolojik savaşın özel bir amacının olduğu-

nu göstermektedir.
Gates’in salgının başlamasından sonra büyük 

bir telaş ve heyecan içerisinde “Tüm dünyanın 
aşılanması gerekir.” demesine bu açıdan yaklaşıl-
malıdır. Salgın tüm dünyada daha görülmemişken 
Gates’in bu çıkışının farklı boyutları olabilir: 1. Aşı 
ile insanları kısırlaştıracaklar. 2. Tüm dünyayı aşı-
layarak çok büyük bir para kazanacaklardır. 3. Vi-
rüs fabrikasyon olabilir. 4. Aşı ellerinde mevcuttur. 
5. Ürettikleri aşılar, yakın gelecekte çok ciddi ölüm-

lere sebebiyet verebilir. 
CNN’in kurucusu Ted Turner; “Bence nüfus 

kontrolü son derece önemli. Kendi servetimden 1 
milyar doları ‘Birleşmiş Milletler Nüfus Kontrolü 

11 A. Dilipak, agy. https://www.webtekno.com/uzerinde-insan-
nufusunu-500-milyona-indirin-yazili-korkunc-anit-h36928.
html; Ayrıca bk. http://www.gizemligercekler.com/dunya-
nufusunu-500-milyonun-altinda-tut 

12 Ahmet Hamdi Çakıcı, agy.

13 http://kritikesik.com/tag/edebiyatgazetesi/page/14/, Daniel 
Taylor, ‘”Vaccinate The World: Gates, Rockefeller Seek Global 
Population Reduction”, çev. Dr. Alp Bayraktar, yaklasansaat.com, 
14 Eylül 2010.



7umranmran |  Ekim 2021  |

Biyolojik Savaş ÜzErindEn “dijital dÜnya dÜzEnini” inşa EtmEk-5

Programı’na bağışladım. Ben üstünde 225 milyon 
insanın yaşadığı bir dünyada rahat olabilirim, daha 
fazlasını istemem.”14 diyecek kadar vahşileşmiştir. 
Muhtemelen Ted Turner’ın yardımının ve teklifi-
nin bir sonucu olsa gerekir ki; BM’nin Küresel Bi-
yoçeşitlilik Belirleme Raporu’nda, “Yeryüzündeki 
insan sayısının yüzde 85 azaltılması” önerilmek-

tedir.15 Bugünkü dünya nüfusunun 7 milyar civa-

rında olduğu varsayılırsa; BM Raporuna göre bu 
nüfusun yüzde 85’i yani yaklaşık 6 milyar insan 
bir şekilde yok edilmelidir. Dünya nüfusunun azal-
tılmasına ilişkin hedef kitle, tarihî süreç içerisin-

de değişiklik arz etmektedir. Malthus, alt sınıftan 
olanların çoğalması engellenmesi gerekir, derken, 
Alexis Carrel, İnsan Denen 
Bu Meçhul kitabında, “Hapis-
hanede ve akıl hastanesinde 
yatanların korunmaması ge-

rektiğini” savunmuştur.16 
Medyadaki haberlere göre 

günümüzdeki İsrail yönetici-
leri de aynı mantıkla hareket 
edip “engellilerin, hasta olan-

ların tedavisinde ayırımcılık 
yapmaktadır”. İsrail Kanalı 13 
Televizyonu, Kovid-19 hasta-

larının solunum cihazına bağ-

lanması gerektiği durumlarda 
kimlere öncelik verileceğiyle 
ilgili Sağlık Bakanlığı’na ait 
belgeyi yayımladı. Söz konusu 
belgede, kendi ihtiyaçlarını 
tek başlarına gideremeyecek 
düzeyde bedensel ve zihin-

sel engelliler, kalp, akciğer, 
karaciğer, böbrek hastaları 
ve sinir sisteminde bozukluk 
olanlar, psikolojik travma geçirenler, tedavisi olma-

yan hastalığı veya bunamadan mustarip olanlar, 
ölüm döşeğindekiler ile Kovid-19’dan kurtulma 
şansı yüzde 20’den az olanların solunum cihazın-

dan en son faydalandırılacağı belirtildi. Bakanlığın 
bu açıklamasına karşı “Engelliler İçin Eşit Haklar 
Komisyonu”nun açıklaması Siyonist mantığın 
çok ciddi bir eleştirisi mahiyetindedir: “Hükûmet, 
devlet hazinesine para getirme kıstaslarını taşıma-

yanları gözden çıkarıyor. Hayatı boyunca İsrail’e 
hizmet etmiş ve engelli hâle gelmiş kişilerin marji-
nalleştirilmesi ve ikinci derece vatandaş muamele-

si görmesi mümkün değil.”17 

14 R. Kurtoğlu, age., s. 50-60.

15 R. Kurtoglu, age., s. 50-60.

16 Soner Yalçın, Saklı Seçilmişler, Kırmızıkedi Yayınevi, İstanbul, 
2017, s. 445-450, 34-2. 

17 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilde-saglik-bakanliginin-onc
elikli-kovid-19-hastalarini-iceren-belgesi-tartisiliyor/1810824 

Bill Gates, Rockefeller, Ted Turner gibi Siyo-

nistler, dünya nüfusunun 500 milyon civarına in-

dirgenmesi gerektiğini savunduklarına göre tasfi-
ye edilecek olanlar, “sadece hasta olanlar”, “suçlu 
olanlar” değil; insanlığın çok daha geniş bir kesi-
midir. Böyle düşünenler gerçekte insan mı? Hayır, 
bunlar insan olamazlar: “… Bunlar hayvanlar gibi-
dir, hatta daha aşağılıktırlar.”(7 Araf 179). Öyley-

se bu noktada ana soru, tasfiye edilecek kesimler 
kimlerdir? Tasfiyede kıstas nedir? Bu tasfiye etme 
hakkı kime aittir ve hangi hakla, hangi gerekçe 
ile? Harari, bu konuda “süper seçkinler” ve “ge-

reksizler” tanımlaması yaparak kendilerine göre 
“gereksiz” olanların, “bütün acımazlığına rağmen” 

tasfiye edilebileceklerini açık 
bir şekilde ifade etmekten çe-

kinmemektedir: “21. yüzyılda 
ilerlemenin trenine yetişen-

ler, yaratmanın ve yürütme-

nin ilahi kudretine ererler-
ken, geride kalanlar yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıyalar... 
Yeni Dünya, ‘süper seçkinler’ 
ve ‘gereksizler’ arasında bir 
dünya olabilir. (…) Askerî ve 
ekonomik olarak vazgeçilmez 
olan yoksullar yerine kendi 
çıkarları için hareket eden 
20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyıl-
da üçüncü sınıf insanları ta-

şıyan vagonları (her ne kadar 
acımasız olsa da) tamamen 
geride bırakmak ve sadece 
birinci sınıfla geleceğe doğru 
ilerlemek istiyorlar. (…) İnsa-

nın şuur ve bilinç sahibi ol-
masının avantaj olduğunu ve 
bu yüzden şuursuz, duygusuz 

robotların onların yerlerini alamayacaklarını düşü-

nenler için geleceğin dünyası bir hayal kırıklığına 
gebe: Atlar, öyle ya da böyle bir bilinç sahibiydiler; 
sahiplerini tanırlar, evlerini kendileri bulurlar, kız-
gınlık veya keyiflerini belli ederler, sıcaklık ve sevgi 
gösterirlerdi. Ama biz arabaları tercih ettik. Çünkü 
arabalar, daha çok yükü daha uzun mesafelere taşı-
yorlardı. İşte sıradan insanlar da robot-insanların 
becerileri karşısında işlevsiz kalacaklar ve egemen-

ler; atları attıkları gibi gereksiz insanları da bir ke-

nara atacaklardır.”18

Benzer düşünceler, Zygmunt Bauman tarafın-

dan da seslendirilmektedir: “Dünya, ıskarta insan, 
(işsiz) tüketilmiş mal ve eşyanın çöpleri ile doldu. 
Modernite için, bir varlık olan insanın ıskarta-

ya (çöpe) dönüşmesi ile eşyanın çöpe dönüşmesi 

18 Y.H. Harari, age. Burhanettin Can, “İslâm Coğrafyası ve Küresel 
Savaş-2: “Küresel Savaş” Türkiye Üzerinden mi(!)? Çıkarılmak 
İsteniyor”, Umran, sayı: 278, 2017.

Türkiye’de aşı konusunda 
tartışılan ve kafa karışıklığına 
sebebiyet veren hususlardan 

biri, ithal edilen aşıların 
tahlil sonuçlarının, aşının 

muhtevasının, bileşenlerinin 
ne olduğunun kamuoyuna 
açıklanmaması, medya ve 

sosyal medyada yapılan yorum 
ve değerlendirmelere bilimsel 
açıdan tatmin edici cevaplar 

verilmemesidir. Bu da mevcut 
ithal aşılara olan güveni 

sarsmaktadır.
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aynıdır. Atık insanlar hız kesmeden çoğalıp muaz-
zam miktarlara ulaşırken gezegendeki çöp alanla-

rı ve atığı geri dönüşüme sokacak araçlar giderek 
azalmakta. Bundan sonra gündemimiz, atık insan-

ların ve insani atıkların tasfiyesidir.” 19 Siyonizm’in 
bu yaklaşımları, bize geçmişte Firavun’un 
İsrailoğulları’na uyguladığı stratejiyi hatırlatmak-

tadır: “…(Firavun) dedi ki: “Erkek çocuklarını öldü-

receğiz ve kadınlarını sağ bırakacağız. Hiç şüphe-
siz biz, onlara karşı kahir bir üstünlüğe sahibiz.” 
(7 A’râf 127).

Geçmişte Firavun’un İsrailoğulları’na uyguladı-
ğı soykırımı, şimdi Siyonistler, tarihte yaşadıklarını 
unutarak, tüm dünya insanlığına karşı uygulamaya 
çalışmaktadırlar. Öyleyse Siyonistler 21. asrın Fira-

vunlarıdırlar. Sonları da Firavun gibi olacaktır. (26 
Şu’arâ 52-56; 26 Şu’arâ 60-67) Bu noktada göz önü-

ne almamız gereken en önemli nokta, Siyonizm’in, 
insan nüfusunu 500 milyon civarına çekebilmek 
için ne tür bir strateji, taktikler, yöntemler ve proje-

ler geliştirdiği ve geliştirmekte olduğudur?

SİYONİZM’İN DÜNYA NÜFUSUNU AZALTMAK 
VE KONTROL EDEBİLMEK İÇİN

KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Kendilerine “küresel elitler”, “insanüstü ırk” 
adını veren “soykırım hareketi” mensupları (insan-

lıktan nasibi olmayanlar zümresi), ”aşağı sınıftan” 
gördüğü ırkların, insanların çoğalmasını engelle-

mek hatta soylarını tüketmek için, “dünya nüfu-

sunun azaltılması” için çok uzun zamandan beri 
çalışmaktadırlar. 

Rockefeller Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ta-

rafından 1931 yılında Porto Rikolu 300 kişi üze-

rinde kanser deneyi yapan projenin yürütücüsü 
Cornelius Rhoads, şu iğrenç açıklamayı yapmaktan 
utanmamıştır: “Porto Rikolular bu dünyadaki en 
pis, en tembel, yozlaşmış bir ırktır. 13’nü öldürerek 
ve diğerlerinin kanser olmasını sağlayarak bu ırkı 
ortadan kaldırmak için elimden gelenin en iyisini 
yaptım.”20 Böylesi bir katil, 1940 yılında gizlilik içe-

risinde yürütülen kimyasal silah projesinin başına 
getirilmiş, Atom Enerji Komisyonu başdanışma-

nı yapılmış ve kendisine “Legion of Merit Nişanı” 
verilmiştir.21 9 Haziran 1969’da ABD Savunma 
Departmanı Biyolojik Araştırma Enstitüsü üst dü-

zey yöneticisi ve proje yöneticisi, Dr. Donald Mac 
Arthur’un Beyaz Saray’daki bir toplantıdaki şu ifa-

deleri, gerçekten ibret verici ve düşündürücüdür: 
“Bugüne kadar bilinen tüm hastalıklara neden olan 
bütün organizmalardan birçok yönden ayrılan yeni 

19 Ömer Erdem, “Iskarta Hayatlar, Iskarta Hayatlar”, https://www.
hurriyet.com.tr/kitap-sanat/iskarta-zamanlar-iskarta-hayat-
lar-40962170 

20 Soner Yalçın, “Yeşil Devrim”, Sözcü, 12 Kasım 2014, Ahmet 
Hamdi Çakıcı, agy.

21 Soner Yalçın, agy., Ahmet Hamdi Çakıcı, agy.

bir bulaşıcı mikroorganizmanın 5 veya 10 yıl ara-

sında geliştirilmesi mümkün olacaktır. Daha önem-

li bir nokta da şu: Bu mikroorganizma, mevcut bu-

laşıcı hastalıklara karşı güvendiğimiz bağışıklık 
ve iyileştirici işlemlerin hepsine karşı çıkabilecek 
yapıdadır. İnsan bağışıklık sistemini yok edecek 
biyolojik silah üzerinde düşmanlar çalışmaktadır. 
Bu araştırmayı biz yapmadığımız takdirde bizim 
açımızdan büyük bir zafiyet oluşacaktır.”22

Siyonist lobinin etkin isimlerinden olan ve ABD 
Başkanları Carter, Reagan, George H. W. Bush dö-

nemlerinde önemli görevlerde bulunan Brzezinski, 
biyolojik silahları ve savaşı savunmuş, Between 
Two Ages (1976) adlı kitabında 2018 yılı için bir 
biyolojik saldırının varlığına dikkat çekmiştir: “Bir 
uzmanın belirttiğine göre 2018 yılına gelindiğinde 
gizli savaşı gerçekleştirmek için başlıca ulusların 
liderlerine çeşitli teknolojik tekniklerin kullanımı 
sunulacak. Bir ulus bakteriyolojik yollarla bir ra-

kibe gizlice saldırabilir. Kendi silahlı kuvvetleriyle 
düşman ulusu devralmadan önce alternatif olarak 
hava modifikasyon teknikleri, kuraklık veya fırtına 
gibi taktikler üretilip kullanılabilir.23

Uygulamaları ve değişik zamanlardaki açıkla-

maları göz önüne aldığımızda, dünya nüfusunu 
azaltmakla ilgili geliştirdikleri projeleri ya da uy-

guladıkları yöntemleri, aşağıdaki gibi özetleyebi-
liriz: Beyin yıkama ve zihin kontrol yöntemlerini 
kullanarak köleleştirme, yanlış cinsel eğitim ile 
çocuk yapmayı engelleme, çocuğu külfet gösterme, 
toplumsal cinsiyet eşitliği küresel projesi ile ço-

cuksuz aile modelleri(!), “ailesiz toplum” modelini 
yaygınlaştırma, çocuk yapmaya engel cinsel tatmin 
yollarını meşrulaştırma ve yaygınlaştırma: cinsel 
yönelim-LGBTIQ+, pedofili, zoofili, negrofili, robot-
la seks, ensest, eş değiştirme, grup seksi, sperm ve 
yumurta bankaları kurmak, taşıyıcı annelik mü-

essesi inşa etmek, ilaçlara yapılan özel katkılarla 
gizlice kısırlaştırma, kısırlaştırıcı ve hastalık yapı-
cı aşıları kullandırma, kullanmaya mecbur etme, 
sperm öldürücüleri bilerek ya da bilmeyerek kul-
landırmak, kürtaj yaptırmak, özendirmek, doğum 
kontrol hapları kullandırmak, genetiği değiştiril-
miş temel besinli ürünler ve katkı maddeleri ile kı-
sırlaştırma, biyolojik savaş ile nüfusu azaltma pro-

jesi: salgın hastalıklar meydana getirmek (İspanyol 
gribi, domuz gribi, ebola gibi tüm salgınlar, korona-

virüs salgını), uyuşturucuların yaygınlaştırılması 
ve ölümcül boyuta taşınması, 3. Dünya Savaşı’nın 
çıkarılması ya da yerel savaşların tüm dünyaya yay-

gınlaştırılması, kaosun sürekli kılınması, intihara 
teşvik ve intiharları yaygınlaştırma.24

22 Soner Yalçın, “Yeşil Devrim”, Sözcü, 12 Kasım 2014, Ahmet 
Hamdi Çakıcı, agy.

23 Soner Yalçın, “Yeşil Devrim”, Sözcü, 12 Kasım 2014, Ahmet 
Hamdi Çakıcı, agy.

24 Ahmet Hamdi Çakıcı, agy., Abdurrahman Dilipak, agy., http://
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Gelinen aşamada dünya nüfusunu azaltmak 
için en ciddi silah, koronavirüs salgını ve bunun-

la ilgili Siyonist zümrenin/küresel sermayecilerin 
ürettiği veya üreteceği aşılar olacaktır. Bu gerçeğin 
çok iyi görülmesi gerekmektedir. 

İNSANIN HÜCRE YAPISI

Aşı ve virüsler üzerinde yapılan tartışmala-

rı, tartışmalarda geçen kavramları ve bu salgında 
insanlığa sunulan aşıların mahiyetini, muhtemel 
avantaj ve dezavantajlarını daha iyi anlayabilmek 
için insanın hücre yapısını,25 alanımız olmadığı 
için, teknik ayrıntıya girmeden ana hatları ile in-

celemekte fayda vardır. Vücudun temel yapı birimi 
hücredir. Hücreler birleşerek dokuları, dokular bir-
leşerek organları, organlar birleşerek organizmayı, 
vücudu meydana getirmektedirler.26 Her bir hücre 
tipinin ihtisaslaştığı bir ya da birkaç özel fonksi-
yonu olup, insanın bütün özelliklerini ihtiva eden 
karmaşık bir yapısı vardır (Şekil 1). 

Hücreler etrafında bir hücre zarı vardır. Za-

rın içerisinde stoplazma (hücre sıvısı) ve çekirdek 
denen iki ana kısım bulunmaktadır. “Hücre zar-
larının temel fonksiyonu, iç ortam özelliklerinin 
sabit kalmasını, dış ortamdan etkilenmemesini 
sağlamaktır.” “Hücrenin çevresi ile seçimli madde 
alışverişi yapması, gerekli olan maddelerin içeriye 
alınması, iç reaksiyonlar sonucunda stoplazmada 
oluşan işe yaramayan artık maddelerin/ürünlerin 
dışarıya atılması hücre zarları aracılığıyla gerçek-

leşmektedir.” “Biyoelektrik olaylar da, hücre zarla-

rının bir işlevidir.”27

kritikesik.com/tag/edebiyatgazetesi/page/14/ Daniel Taylor, 
agy., Soner Yalçın, agy., Kürşad Berkkan, Corona ve Virüs 
Savaşları, Eftalya, İstanbul, 2020, s. 11-70, İsmail Tokalak, 
Dünyada İlaç ve Kimya Terörü, Ataç Yayınları, İstanbul, 2019, s. 
173-175, 200-215.

25 Guyton, A.H., Hall, J., E., Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitapevleri, 
11. Basım, 2007, s. 3-40.

26 Şeminur Topal, Değiştirilen Gen mi?, Sen mi?, Evren mi?, Yeni 
İnsan Yayınevi, İstanbul, Eylül 2007, s. 9-22.

27 Ferit Pehlivan, Biyofizik, Hacettepe-TAŞ, Ankara, 1997, s. 40.

Çekirdek, stoplazmadan bir çekirdek zarı ile 
ayrılmaktadır. Stoplazma, hücre zarı ile çevrilidir. 
Hücre, “protoplazma” denen beş temel maddeden 
(su, elektrolitler, proteinler, lipitler ve karbonhid-

ratlar) meydana gelmiştir. Bir hücrenin fonksi-
yonları, “organel” diye isimlendirilen fiziksel alt 
sistemler (Hücre zarı, çekirdek zarı, endoplazmik 
retikulum zarı, mitokondri zarı, lizozomlar ve gol-
gi aygıtı.) tarafından iş birliği içerisinde icra edil-
mekte, yürütülmektedir.28 Organellerin yüksek 
organizasyon özellikleri vardır. “Hücrenin bütün 
organelleri, lipit ve proteinlerden oluşan bir zarfla 
çevrelenmiştir (Şekil 2).

Hücre çekirdeği, en önemli yapılarından biri 
olup hücrenin kontrol merkezidir. Kontrol çekir-
dekte bulunan genler aracılığıyla yapılmaktadır ( 
Şekil 3). 

“Genler, hücrenin kendi kendisini kontrol etme-

sini ve çoğalmasını sağlamaktadır.” DNA, canlının 
genetik bilgisinin şifresinin depolandığı bir mole-

küldür. “DNA molekülü organizmaya ait genetik 
bilgi deposudur. Genetik bilgi 4 bazın (kimyasal 
adıyla adenin A,, cytosine C, guanine G, ve thymine 
T) göre özgün hâle gelir ve DNA molekülü boyunca
uzar gider.” Adenin (A), ve Timin(T) iki, Guanın (G)
ve Sitozin (C) üç hidrojen bağı ile birbirine bağlan-

mıştır. Genetik bilgi bu bazların dizilimleri ile or-
taya çıkan bir şifre, bir kriptodur.” “Gen, DNA’nın
bir parçacığı/bölümüdür.” “Gen, bir biyolojik ünite
olarak tanımlanan organizmanın, gelecek nesillere
aktarılan (kalıtsal) karakteristikleridir. Genler hüc-

renin içindeki kromozom yapılarında bulunur.”
“Genom, bir organizmanın sahip olduğu genetik
şifrelerin tamamına denmektedir. Genom bir orga-

nizmanın toplam DNA içeriğidir.”29

Çekirdekçiğin oluşumu önce çekirdekte baş-
lar. “Önce kromozomlardaki özgül DNA (Deoksi-
ribonükleik asit) genleri, RNA’nın sentezlemesini 
sağlar. Sentezlenen RNA (nibonükleik asit)’nın bir 

28 Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s. 3-40, Ferit Pehlivan, age., s. 40.

29 Şeminur Topal, age., s. 9-22.

Şekil 1: Hücre Yapısı. Guyton, A.H., Hall, J., E., Tıbbi Fizyo-

loji, Nobel Tıp Kitapevleri, 11. Basım, 2007, s. 3-40.
Şekil 2: Stoplazma ve çekirdek içindeki organeller. Guyton, 

A.H., Hall, J., E., age., s.3-40)
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bölümü, çekirdekçikte depolanır, büyük bir bölü-

mü ise nükleer porlardan stoplazmaya geçer.” Stop-

lazmada bu RNA’lar, olgun ribozomları meydana 
getirmek üzere özgül proteinlerle bir araya gelirler. 
Bunlar da stoplazmik proteinleri oluştururlar.30

 

“Bir hücrenin canlı kalması, büyümesi ve çoğalma-

sı için çevresindeki sıvıdan besin ve diğer madde-

leri hücre içine alması gerekir. Maddelerin çoğu 
hücre zarını “difüzyon” ve “aktif taşınma” ile geçer. 
Çok büyük partiküller, endositoz denen hücre zarı-
nın özelleşmiş bir işlevi ile hücreye alınırlar. Hücre 
içerisinde sindirilmeyen kısımlar, Kalıntı cisimler, 
eksositoz denen endositozon tersi olan bir işlemle 
dışarıya atılırlar.”31

 

“Genler, hücre içinde hangi enzimin, hangi 
kimyasal maddenin ve hangi sentezin yapılacağını 
tayın ederek hücre fonksiyonlarını tayın etmek-

tedirler. Genetik kontrolün genel yapısı şekil 4’te 
verilmektedir. DNA olarak adlandırılan her gen, 
başka bir nükleik asit olan RNA’nın yapımını oto-

matik olarak kontrol etmektedir. RNA ise hücre 
içerisine yayılarak özel protein yapımını kontrol 
eder. Her hücrede yaklaşık 30 binden fazla gen 
bulunmaktadır.”32 

Hücre çekirdeğindeki genler, uç uca birbirine 
eklenerek son derece uzun, moleküler ağırlığı olan 
DNA çift sarmalını oluştururlar. DNA’yı oluşturan 
temel kimyasal bileşikler, 1- Fosforik asit, 2- Deoksi-
riboz adı verilen şeker, 3- Dört adet temel nitrojenli 
baz. “Genetik şifre, DNA, hücre içindeki protein-

lerin oluşumunu kontrol etme yeteneğidir. Hücre 
fonksiyonlarının pek çoğu stoplazmada gerçekle-

şir. DNA’nın hemen hemen hepsi ise hücre çekirde-

ğinde yer alır.” Dolayısıyla stoplazmada vuku bulan 
kimyasal olayların DNA tarafından kontrol edilme-

si gerekmektedir. 
Bunu yolu nedir? DNA, stoplazmada meydana 

gelen olayları nasıl kontrol etmektedir? DNA bu 

30 Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s. 3-40, Çağrı Mert Bakırcı, “mRNA 
Nedir? Aşılarda mRNA Nasıl Kullanılır?”18 Kasım 2020. https://
evrimagaci.org/mrna-nedir-asilarda-mrna-nasil-kullanilir-9555

31 Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s. 3-40.

32 Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s. 3-40.

kontrol işlemini çekirdek içinde bulunan ve DNA 
tarafından kontrol edilen RNA (Ribonükleik asit) 
aracılığıyla yapmaktadır. DNA tarafından ilgili şif-
re mRNA (Mesajcı Ribonükleik Asit)’ya iletilmekte; 
şifreyi alan mRNA’nın az bir kısmı çekirdek içinde 
kalmakta, büyük bir kısmı ise çekirdek porların-

dan difüzyonla sitoplazmaya geçerek sitoplazma-

da vuku bulan protein sentezini/kimyasal reaksi-
yonları şifreye göre kontrol etmektedir. “DNA’dan 
ribozoma taşınan bilgiler, tRNA isimli bir diğer 
RNA molekülünün yardımıyla, tek tek aminoasit-
lerin üretilmesini ve bunların birleştirilerek hem 
hücrenin inşasında hem de hücre içi süreçlerin 
çalışmasında rol alan proteinlerin oluşturulmasını 
sağlamaktadır. 

mRNA, canlının DNA’sı ile en etkin unsur olan 
proteinler arasındaki iletişim kuran bir aracı du-

rumundadır. DNA’dan mRNA oluşumuna trans-
kripsiyon, mRNA’nın okunması sonrasında taşıyıcı 
RNA (tRNA) yardımıyla proteinlerin üretilmesine 
translasyon adı verilmektedir.”33 Protein yapımın-

da birbirinden bağımsız olarak farklı fonksiyonları 
icra eden üç RNA vardır: 1-Haberci / mesajcı RNA 
(Messenger RNA): Protein yapımını kontrol etmek 
için sitoplazmaya genetik şifreyi taşır. 2- Taşıyıcı 
RNA (Transfer RNA): Protein molekülünün yapı-
mında kullanılmak üzere aktive edilmiş aminoasit-
leri ribozomlara taşır. 3- Ribozomal RNA: Yaklaşık 
75 farklı protein ile ribozomları oluşturur. Ribo-

zomlar protein moleküllerinin bir araya getirildiği 
fiziksel ve kimyasal yapılardır.”34

HÜCREDE BİYOKİMYASAL AKTİVİTE VE 
GENETİK FONKSİYONLARIN KONTROLÜ

Hücrede biyokimyasal faaliyetleri yapıyı koru-

mak için kontrol eden, yöneten iki temel yöntem 
vardır. 1. Genetik düzenleme: Gen aktivitelerinin 
kendileri tarafından kontrol edilmesi, 2. Enzim dü-

zenleme mekanizması: Bazı hücre aktiviteleri, hüc-

re içinde bulunan inhibitör veya aktivitor tarafın-

dan kontrol edilmektedir. Bu maddeler, doğrudan 
hücre içindeki özgül enzimlere etki ederek hücre-

deki biyokimyasal fonksiyonları kontrol ederler.35 
Bu iki kontrol mekanizması, hücredeki faaliyetle-

rin hücre yapısını dolayısıyla insan yapısını boz-
mayacak şekilde ayarlayan, düzenleyen yapıyı ko-

ruyan mekanizmalardır. 

TEHLİKE: TAHRİP EDİCİ
KONTROL MEKANİZMASI

“Hücre içinde olmayan bazı maddeler/bazı 
hormonlar, hücre içindeki kontrol sistemlerin-

den birini veya daha fazlasını aktive veya inhibe 

33 Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s. 3-40, Çağrı Mert Bakırcı, agy.

34 Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s. 3-40.

35 Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s. 3-40.

Şekil 3: Çekirdek Yapısı. Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s. 
3-40.
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ederek hücre içi biyokimyasal tepkimeleri kontrol 
edebilirler.”36 O zaman hücrenin fıtratı bozulmak-

ta, insan organizmasının aleyhine olacak şekilde 
çalışmaya başlamaktadır. Hücre yapısına burada 
yer vermemizin ana sebebi genetik teknolojinin 
ulaştığı seviyenin, genoma müdahale edebilme 
imkânının var olmasına dikkat çekmek içindir. 
Nitekim GDO’lu ürünler böyle bir yaklaşımın ese-

ridir: “Bilimciler, genlerin kodlama sistemini anla-

dıktan sonra, bunların nesilden nesile aktarıldıkla-

rını fark etmişlerdir. Bu kalıtsal geçiş ancak taşıdığı 
genlerin değişimi ile farklılaşabilmektedir. Yeni bir 
yapı ise, hücreye başka bir kimlik ve farklı ürünleri 
üretebilme yetisini katabilmektedir. Bu yaklaşım, 
teknolojik gelişmelerin önemli hareket noktası 
olmuştur.”37

mRNA tipi aşılarla ilgili yapılan tartışmaların 
özünde, hücrenin doğal çalışmasında olumsuz et-
kiler meydana getirecek bir dış müdahalenin yapı-
lıp yapılmadığı olgusu yer almaktadır. Dünya nü-

fusunu 500 milyon civarına indirmek isteyenlerin 
konuşmalarını ve aşı sektörünün arkasındaki Bill 
Gates’in 2015 yılında, “Dünya’da 6,8 milyar insan 
var ve bu rakam 9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşı-
lama programı ve sağlık hizmetiyle bunu %10-15 
azaltabiliriz.” ifadesini genetik teknolojinin ulaştı-
ğı seviyeyi göz önüne alarak salgında servis edilen 
aşıların muhtevasını değerlendirmek, sorgulamak 
zorundayız. Korona-19 virüsünün bu kadar hızlı 
mutasyona uğraması doğal olarak mı meydana gel-
mekte yoksa genetik teknoloji kullanılarak virüsün 
yapısında zamana bağımlı yapılan bir kodlamanın 
sonucu mudur?

Bu, hayati bir sorudur. Türkiye’nin bu sorunun 
cevabını bilimsel düzlemde araştırması ve objektif 
şekilde vermesi gerekmektedir? Gelecek nesilleri 
olumsuz etkileyecek bir sürecin olup olmadığı ob-

jektif, tarafsızca cevaplandırılmalıdır. Mevcut aşı-
lara karşı insanlardaki endişeleri gidermek, tarihî 
bir sorumluluktur. Bugün aşı karşıtı diye suçlanıp 
susturulmak istenenler, kendilerini değil, gelecek 
nesilleri düşünmektedirler. Aşıya değil, mevcut aşı-
ların muhtevalarından endişeli oldukları için mev-

cut aşılara karşılar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE ANTİKORLAR

Bağışıklık sistemi, insanlar tarafından mikrop 
diye tanımlanan enfeksiyona yol açabilen virüs, 
bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizma-

ların zarar verici etkilerine karşı vücudu koruyan 
bir mekanizmadır. Bağışıklık sistemi görevi, önce-

likle mikropların vücuda girmelerini engellemek, 

36 Guyton, A.H., Hall, J., age., s. 3-40.

37 Şeminur Topal, age., s. 9-22.

girerse girdikleri yerde yutmak, yayılmalarını en-

gellemek veya geciktirmektir.38

Bir virüs veya bakteriye karşı vücuttaki bağışık-

lığın “lokal”, “hümoral” ve “hücresel” olmak üzere 
üç türü vardır: Bunlar “Lokal bağışıklık, mikrobun 
vücuda girdiği bölgede, Kovid örneğinde burun ve 
boğazda oluşan bağışıklıktır. Kovid-19’a karşı lokal 
bağışıklık enfeksiyon geçirilerek veya burun yoluy-

la uygulanan aşılarla ele edilebilir; kas içine zerk 
edilen aşıların böyle bir etkisi olması mümkün de-

ğildir. Hümoral bağışıklık, virüse karşı antikorların 
oluşmasıyla karakterizedir. Bu antikorların nötrali-
zan ve non-nötralizan olanları vardır. Esas koruyu-

cu olanlar virüsü öldüren nötralizan antikorlardır; 
bunların ölçülmesi için özel laboratuvarlar gerekir. 
Rutinde ölçülen virüse karşı oluşan tüm antikor-
lardır; bunların ne kadarının nötralizan, ne kada-

rının non-nötralizan cinsten olduğunu ayırt etmek 
mümkün değildir. Yüksek toplam antikor seviye-

lerinin koruyuculuğunun daha fazla olduğu iddia 
edilmekle beraber bunun derecesi ve koruyuculu-

ğun hangi seviyeden itibaren başladığı meçhuldür. 
Hücresel bağışıklık, T-lenfositleri aracılığıyla ka-

zanılır ve hastalıklardan uzun vadede korunmada 
asıl önemli olandır; bağışıklığın hafızasıdır da de-

nebilir. Bunun ölçülmesi için de özel laboratuvar-
lar gerekir.”39

Antikorlar, vücuda giren yabancı hücreler için 
üretilen protein yapılı silahlar olup istilacıları etki-
siz hâle getirmekle görevlidirler. Vücut karşılaştığı 
hemen hemen her düşmana uygun bir antikor üre-
tebilir. Temelde iki görevleri vardır: 1.Vücuda giren 
düşman hücreye (antijen) bağlanmak. 2. Bağlanma 
gerçekleştikten sonra antijenin biyolojik yapısını 

38 U.H. Hüşan, Biyolojik Terör Riskine Karşı Tıbbi Müdahalenin 
Etkinliğinin İrdelenmesi ve Yerel Yanıtın Geliştirilmesi, 
Basılmamış Doktora Tezi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Kürşad Berkkan, age., s. 11-70, 
İsmail Tokalak, age., s. 171-181.

39 Ahmet Rasim Küçükusta, “Moderna’nın Aşısı Biontech’inkinden 
Daha Fazla Antikor Oluşumuna Sebep Oluyor”, İndependent 
Türkiye, 5 Eylül 2021.

Şekil 4: Hücre fonksiyonunun kontrol eden genlerin genel 
şeması. Guyton, A.H., Hall, J., E., age., s.3-40.
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bozmak ve yok etmek. Kanda ve hücre dışı sıvıda 
bulunan antikorlar, hastalıklara neden olabilecek 
bakterilere veya virüslere bağlanarak onları bede-

nin savaşçı hücrelerinin yok etmesi için işaretle-

mektedirler.40

VİRÜSLER

Aşılamanın mahiyetinin daha iyi anlaşılabilme-

si için şu anki durumu göz önüne alarak virüslerin 
çalışma tarzını, hedef hücreye (konakçı hücreye) 
uyguladıkları stratejileri hatırlamakta fayda var-
dır. Virüsler: Yaşamak için başka organizmaların 
canlı hücrelerinin içine girerek yaşayıp çoğalabi-
len ve ancak elektron mikroskobu aracılığıyla gö-

rülebilen, hastalık yapıcı canlı organizmalardır. 
Virüsler genellikle antibiyotik tedavilere cevap 
vermezler. Virüsler, bakterilerden 10 ile 100 kat 
daha küçük olan varlıklardır. Bakterilerin büyük-

lükleri 200 nanometrenin üzerindedir. “İncelenen 
virüslerin çoğu 20 ile 350 nanometre arasında 
bir çapa sahiptirler.”41 (Şekil 5) Cansız yüzeyler-
de ömürleri çok kısadır. Virüslerin yapısı aşağıda 
özet olarak verilmektedir: “DNA veya RNA genetik 
malzemesinden meydana gelmiş olup belli bir hüc-

re yapısına sahip değillerdir. DNA/RNA, “Kapsid 
adı verilen koruyucu bir protein ile çevrilidirler.” 
“Bazı virüslerde kapsidi çevreleyen “viral zarf ” ola-

rak adlandırılan hedef hücre (konak hücre) zarına 
benzeyen çift katlı “lipit bir membran” vardır. Zarf 
yüzeyindeki glikoproteinler, virüsü konakçının/
hedefin bağışıklık sisteminden korumaya yardımcı 
olabildiği gibi konakçı reseptörlerini tanımasına ve 
reseptörlere bağlanmasına aracılık etmektedirler.” 
“Virüslerin kendi metabolizması yoktur. Herhan-

gi bir enerji üretebilecek hücresel mekanizmalara 
ve ‘organellere’ sahip değillerdir. Çoğalmaları için 
mutlaka diğer organizmaların canlı hücrelerine ih-

tiyaçları vardır. Çoğaldıkları bu hücrelere ‘konakçı 
hücre’ denmektedir.”42 Ancak bir başka canlı hüc-

renin içine girince onların yapısını bozarak, onun 
besinini ve enerjisini kullanarak çoğalma özelliği-
ne sahiptirler ve hedef canlıda hastalığa sebebiyet 
verirler.43

Virüsler, özel algılayıcıları aracılığıyla hedef 
hücrenin/konakçı hücrenin kendisine uygun olup 
olmadığını öncelikle tespit etmektedirler. Bu tespi-
ti yaptıktan sonra virüsler, hedef aldığı diğer can-

lı bir hücrenin içine girebilmek için kendine özgü 
taktiklerle hedef hücreyi şaşırtabilme, kendisini 

40 U. H. Hüşan, U.H., age. Kürşad Berkkan, age., s. 11-70, İsmail 
Tokalak, age., s. 171-181.

41 F. Şahin, S. Demir, Virüsler, Viral Pandemileri Etkileyen Faktörler 
ve Sonuçları, Küresel Salgının Anatomisi, İnsan ve Toplumun 
Geleceği, TÜBA Yayınları, Ankara 2020, s. 57-76.

42 F. Şahin, S. Demir, age., s. 57-76.

43 İsmail Tokalak, age., s. 171-181, Kürşad Berkkan,11-70, Guyton, 
A.H., Hall, J., E., age., s. 18-19.

düşman görmemesini sağlayabilme, onun bir par-
çası, dostu, hatta besini diye takdim edip yanıl-
tabilme yeteneğine sahiptir. Virüs hedef hücrenin 
içine girdikten sonra onu dost kabul eden ev sahibi 
hücre, virüsün DNA’sını kendi çekirdeğinin içine 
taşmakta; hücre protein ürettiğini zannederek bu 
yeni DNA’yı kopyalamaya başlamaktadır.44 Ev sahi-
bi hücre, hiç farkına varmadan kendi düşmanını, 
kendisi aleyhine üreten bir fabrikaya dönüşmekte-

dir. “Virüs replikasyonu, virüs partikülleri içinde-

ki, genetik malzemenin çoğaltılması işlemidir.”45

Bir insan hücresinde 20 binden fazla protein 
varken, koronavirüste yaklaşık 30 protein bulun-

maktadır. Bu sınırlı protein sayısından dolayı virüs 
bir başka canlının hücresinde yaşamak zorundadır. 
Yarasaların bünyesinde yaşayan ve ona zarar ver-
meyen virüsler bir başka canlıya bulaştığı zaman 
ona zarar vermektedirler. Bünyesindeki protein 
eksikliğini gidermek için bir başka canlının hücre-

sine girip orada çoğalmak zorundadır. 
Normal şartlar altında insan bağışıklık sistemi 

kendisine yabancı gördüğü her şeye savaş açıp onu 
yok etmek istemektedir. Bir insan hücresine giden 
yollar, normal şartlar altında yabancılara/dış isti-
lacılara karşı “kilitlidir.” Yabancılar içeri alınmaz. 
Virüsler bu gerçeği bildiği için, kişinin hücrelerine 
girebilmek için bu “kilitleri” açmak zorundadır. Vi-
rüsler bu kilitleri açacak anahtar olarak kendi pro-

teinlerini kullanmaktadır.46 İçeri giren virüs, hüc-

renin normalde kendisi için kullandığı proteinlere 
bağlanarak kendini çoğaltmaya başlar. Ele geçirilen 
hücre bir virüs fabrikasına dönüşür. Virüsler, ev 
sahibi hücrede üreme işlemlerini tamamladıktan 
sonra, kendisi ve üreyen yeni virüsler ile birlikte, 
aynı işi başka hedef hücrelerde/konakçı hücrelerde 
yapmak üzere bulundukları hücreyi terk etmekte-

dirler. Virüs ev sahibi hücreyi öldürerek veya ona 

44 İsmail Tokalak, age., s. 171-181, Kürşad Berkkan, age., s. 11-70.

45 F. Şahin, S. Demir, age., 57-76.

46 Nevan Krogan(Niceliksel Biosciences Enstitüsü Direktörü 
Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco) COVID-19 tedavisi zaten 
mevcut olabilir, 20 Mart 2020, https://www.livescience.com/
covid-19-treatments-might-exist.html 

Şekil 5: Covid-19 Virüsünün (SARS-CoV-2) Yapısı, F. Şahin, 
S. Demir, age., s. 57-76.
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zarar vererek veya onu değiştirerek veya ona hiçbir 
şey yapmayarak terk edebilir. Bu virüsün ve hücre-

nin cinsine bağlıdır.47

Virüslerin Sınıflandırılması ve Mutasyonu
Virüsler, boyutlarına ve şekillerine bağlı şekil-

de sınıflandırılmaktadır. “Virüsler sahip oldukları 
genetik/genom yapısına göre tanımlanmakta ve sı-
nıflandırılmaktadırlar”. Buna göre iki ana sınıf var-
dır: 1. DNA virüsleri: DNA molekülü içermektedir, 
2. RNA virüsleri, RNA molekülü içermektedir. Bu 
ana sınıflamada yer alan her bir grup daha ayrıntılı 
sınıflandırılmalara tabi tutulmaktadır. “Bazı RNA 
virüsleri pozitif yönelimli, bazıları ise negatif yöne-

limlidirler”. Pozitif yönelimli viral RNA Virüsleri 
(mRNA) konakçı hücre içerisinde translasyona hız-
lı bir şekilde başlar. Negatif yönelimli viral RNA, 
mRNA’yı tamamlayıcıdır.”48

Salgın döneminde en çok kullanılan kavram-

lardan biri “mutasyondur.” Mutasyonun sözlük 
anlamı,” 1. Başkalaşım, değişim, dönüşüm, modifi-
kasyon, metamorfoz, 2. Değişinim, nesilden nesile 
aktarılan kalıtsal değişmeler.”49 diye verilmektedir. 
Tıbbi anlamı ise organizmanın var olan, doğal ya-

pısında meydana gelen istenmeyen genetik deği-
şimlerdir: “Virüsler replikasyon esnasında çeşitli 
mekanizmalarla genetik değişikliğe uğrarlar. Virus 
genomundaki (DNA veya RNA’daki bazı baz deği-
şiklikleri, antijenik kayma (antijenik sürüklenme) 
adı verilen mutasyonlarla sonuçlanabilir. Bu du-

rum genomda meydana gelen her nokta mutasyon-

da görülmez. Bazı nokta mutasyonları ifade edilen 
proteinlerde herhangi bir değişikliğe neden olmaz-
lar. Bunlar sessiz mutasyon diye adlandırılır. An-

tijenik kaymalar, virüslerin virülenlerini, konakçı 
çevreleri, aşı ya da immun yanıtlara verdiği cevap-

larda değişiklikler oluşturur. Antijenik kayma, aynı 
zamanda virüsün genomunda büyük değişiklikler 
(rekombinasyon) olduğunda ortaya çıkar. Genetik 
rekombinasyon, bir nükleik asit(NA) ipliğinin kırıl-
dığı ve daha sonra farklı bir NA mölekülü ile bir-
leşmesi ile meydana gelir. Re Rekombinasyon hem 
RNA hem de DNA virüslerinde yaygındır. RNA vi-
rüslerinde genellikle aynı türden fakat biraz farklı 
genom nükleosid sekanslarına sahip virüs şuşları-
nın, aynı hücreyi eş zamanlı enfekte etmeleriyle or-
taya çıkar. Bölünmüş bir genomu olan farklı virüs 
suşları genleri karıştırıp birleştirebilir. Benzersiz 
özelliklere sahip yeni virüsler üretebilirler. Bu du-

ruma reassortment denir.”50 “Mutasyon, büyük, kü-

çük ölçekli olabilir. Büyük ölçekli olanda, kromozo-

47 İsmail Tokalak, age., s. 171-181, Kürşad Berkkan, age., s. 11-70, F. 
Şahin, S. Demir, age., 57-76.

48 F. Şahin, S. Demir, age., 57-76.

49 B. Orhan Doğan, Living English Dictionary, İngilizce-Türkçe, 
Türkçe-İngilizce Sözlük, Kılavuz yayınları, İstanbul, 2013.

50 F. Şahin, S. Demir, age., 57-76. 

mun belli bir bölgesinin kaybı, belli bir bölgesinin 
kendi kendine yer değiştirmesi veya dışarıdan gen 
yapılarına ve dizilimlerine müdahale edilerek yer 
değişikliği söz konusudur. Küçük ölçekli olanlarda, 
sadece nükleotid bazların (A,T,G,C gibi) yeri deği-
şebilir, buna göre başkalaşım meydana gelebilir. 
Bir kez karakter değişti mi, tekrar geri dönüşüm 
olmaz, sonrası bir meçhule doğru gidebilir. Beklen-

tiler dışında yeni tablolar karşımıza çıkabilir ve ba-

zen da istenmeyen getirileri, önlenemez boyutuna 
ulaşabilir.”51

AŞI

Genelde aşılar, dozları zayıflatılmış, hastalık 
taşıyan mikroplardan, virüslerden ibarettir. Zayıf-
latılmış mikroplar, vücuda ithal edilerek bağışıklık 
sisteminin bunlarla mücadele etme imkânı ve gücü 
kuvvetlendirilmektedir. Aşılar, virüslerin çalışma 
mantığı, stratejisi göz önüne alınarak vücut savun-

ma sisteminin kuvvetlendiren mekanizmalardır: 
“Aşılar, patojenlere karşı önleyici ilk savunma hat-
tıdır. Aşılama, bir bireyin bağışıklık sistemini uyar-
mak için hastalık yapan ajanın az miktarda inak-

tive edilmiş, zayıflatılmış hâlinin veya bu ajana ait 
antijenik (alt birim) bir molekülün insanlara veya 
hayvanlara verilmesidir. Aşıların uygulanması ile 
insanların bağışıklık sistemi, patojenle spesifik 
olarak mücadele etmek için beyaz kan hücrelerini 
(B ve T hücreleri) üreterek yanıt verir. Edinilmiş 
(adaptıf ) bağışıklık sisteminin gelişimini sağlar. 
Viral pandemilere neden olan patojen virüs türleri 
(şuşları) önceden tanılanmış olmadıkları için aşı-
larının da önceden geliştirilmesi mümkün olma-

maktadır. Genellikle pandemiler başladıktan sonra 
patojen virüsler tanılanır. Kültür ortamlarında ço-

ğaltıldıktan sonra aşılar geliştirilebilir. Geliştirilen 
aşılar virüs türüne bağlı olarak geliştirildiğinden 
dolayı diğer türlerde etkili değillerdir. Aşılar karar-
lı virüsler üzerinde çok etkilidir. …Hızla mutasyo-

na uğrayana karşı başarılı bir şekilde kullanılması 
zordur.” 52

Aşılar farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır: 
1. Grup Sınıflandırma (İlk ve eski tasnif şekli): 1. 

Geleneksel olan aşılar / inaktif aşılar (eski platform 
aşılar), 2. Geleneksel olmayan aşılar (Yeni platform 
aşılar).53 Ercüment Ovalı, mevcut aşı sistemlerini 
aşağıda verilen tabloda tasnif etmiş, avantaj ve de-

zavantajlarını karşılaştırmıştır. 

51 Şeminur Topal, age., 9-22.

52 F. Şahin, S. Demir, age., 57-76. 

53 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yeni-asi-tartismasi-
inaktif-asi-mi-mrna-asisi-mi-uzmanlar-yanitladi-6153670/?utm_
s o u r c e = d a h a f a z l a _ h a b e r & u t m _ m e d i u m = f r e e & u t m _
campaign=dahafazlahaber
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Model Üretim 
kolaylığı

Maliyet Etkinlik Güvenirlilik Deneyim

İnaktif 
Virüs

+ ++ ++++ ++++ ++++

Atenue 
Virüs

+ +++ +++++ ++ +++

DNA/RNA 
Aşıları

++ + +++ ++ ++

Protein ++ + +++ +++ +++

VLP Virüs 
Benzeri

++ + +++ +++ ++

Vektör 
Aşılar

+ + +++++ ++ ++

+, Ovalı, Aşıları kendi aralarında mukayese etmek için kullanmıştır.

Tablo 1: Aşı Modelleri Sorunları/Avantajları (Kemal 
Üçüncü, Odatv.com, 24.11.202054

Bugün koronavirüs için piyasaya sürülen aşı-
ları yukarıdaki tabloya göre şu şekilde değerlendi-
rebiliriz: Çin’in ölü virüs aşısı: Geleneksel/klasik 
aşılar/“inaktif aşılar”, Pfizer ve BioNTech’in aşıları: 
mRNA aşıları/“mesajcı/haberci ribonükleik asit” 
aşıları, Oxford aşıları: “Adenovirüs” aşılar ve Rus 
Aşısı: Vektör yapılı aşılar. 

Eski Platform Aşılar/İnaktif Aşılar/Klasik 
Aşılar/Geleneksel Aşılar 
Geleneksel aşılar, dozları zayıflatılmış, hasta-

lık yapma özelliğinden arındırılmış antijenlerdir 
(mikroplar-virüsler). Aşı, bir virüs/mikrobun ta-

mamının zayıflatılmış hâlini veya virüsü oluşturan 
parçaları içeren molekülleri vücuda ithal etme/
enjekte etme operasyonudur. Zayıflatılmış virüs-
ler-mikroplar, vücuda verilerek “vücudun bunları 
tanıması ve bu virüslere-mikroplara karşı direnç 
gösterip antikor/savunma hücreleri-molekülleri 
oluşturarak” bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi 
sağlanmaktadır. Burada yapılan, vücuda giren ve 
tanınmayan bir yabancı unsura karşı vücudun sa-

vunma sisteminin, kendine yabancı olanı tanıması, 
buna karşı saldırıya geçerek vücudu korumasıdır. 
Aşı sayesinde vücut savunma sistemi, dışardan ge-

len yabancıyı düşman olarak tanımakta antikorları 
(savunma moleküllerini) hızlıca çoğaltarak, virüs-
mikrop yeterince çoğalamadan onu yok etmekte-

dir.55 Özetle aşı, düşmanı tanıma ve onunla savaş-
ma yeteneklerini, gücünü artırma olgusudur. 

Ercüment Ovalı’ya göre yaygın kullanılan eski 
platform aşılarında temel sorun, içerisine adjuvan 
denen yabancı maddelerin katılmasıdır:56 “Eski 
platform aşıların temel mantığı, Hangi mikroor-
ganizma hedefleniyorsa onu öldürmek, inaktive 

54 https://odatv4.com / bakan-bey-keske-diger-asi lardan-
bahsederken-24112015.html

55 İsmail Tokalak, age., 173-175, 200-215.

56 https://odatv4.com / bakan-bey-keske-diger-asi lardan-
bahsederken-24112015.html https://www.sozcu.com.tr/2020/
gundem/yeni-asi-tartismasi-inaktif-asi-mi-mrna-asisi-mi-
uzmanlar-yanitladi-6153670/?utm_source=dahafazla_
haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber

etmek ve kişilerin vücuduna enjekte etmektir; böy-

lece ölü virüs veya ölü bakteriye karşı vücudun 
bağışıklığını oluşturmaktır. Hedeflenen mikrobun 
ölü ya da çoğalamayan formunun veya mikrop 
parçalarının, proteinlerinin kullanıldığı aşılardır. 
Enfeksiyon yaratmayan bu mikrop veya mikrop 
parçaları insana verildiğinde vücut bu mikroplara 
karşı kolayca bağışıklık geliştirebilmektedir. Bu aşı-
ların en önemli avantajı çok fazla deneyim olması 
ve dolayısı ile güvenlilikleridir. Ancak üretimleri 
zor ve pahalıdır. Endüstri bu sorunu aşabilmek 
için, yani az sayıda mikrop/virüs kullanarak çok 
sayıda aşı üretebilmek için, içine güçlendirici yani 
adjuvan adı verilen bazı kimyasallar koyarlar.(…) 
Bu aşıların tek başına etkili olabilmesi çoğunlukla 
çok fazla virüs ya da bakteri kullanmak gerektirdi-
ğinden ve bu maliyetleri daha da artırdığından; bu-

nun içinde bir adjuvan yani güçlendirici koyarlar. 
…Adjuvanın amacı, virüsleri ya da antijenleri paket 
hâlinde tutmak, dağılmamasını sağlamak, irritas-
yon yaparak o bölgeye immün sistemi çağırmaktır. 
(…) Bu grup aşılarında ismini kötüye çıkartan bu 
içine koyulan güçlendiricilerin yaptığı yan etkiler-
dir. O yüzden içine koyulan bu güçlendiricilerden 
en popüler olan alum dediğimiz alüminyum tuz-
ları kullanılarak 10 kat daha az virüs kullanır hâle 
getirir. Dolayısıyla 100 tane virüs üretileceğine 
10 tane virüs üreterek aynı sonuç alınabilir. Ama 
bunların da kendine ait yan etkileri vardır. Bütün 
dünya uzun zamandır bunlar doğru mu, değil mi 
diye tartışır? (…) Güvenli platformlardır ama en bü-

yük sorunları üretim maliyetleridir ve içine adju-

van koymadan istenileni çok verememeleridir. (…) 
Aşı karşıtlarının en çok eleştirdiği nokta da budur. 
Çünkü bu ajanların sinir sisteminde sorun açtığı id-

diasındadırlar.”
Ovalı’nın dikkat çektiği en önemeli konulardan 

biri, geleneksel aşılarda adjuvan denilen, yan etki-
leri olan bir maddenin virüsün bünyesine konul-
masıdır. Bu maddenin bugüne kadar yaptığı yan 
etkiler nelerdir? Böyle bir raporlama yöneticileri-
mizin elinde varsa bunu açıklamaları zorunludur. 
Koronavirüs salgını ile birlikte geleneksel aşılar-
dan olan Sinovac’ın bünyesinde adjuvan dışında 
herhangi bir yabancı madde daha bulunmakta mı-
dır? Evetse bunun sebebi nedir? Yakın ve uzak gele-

cekte muhtemel yan etkileri neler olabilir? Küresel 
bir biyolojik savaş ortamının yaşandığı bir evrede, 
bu soruları öncelikte devletin sorması ve ona göre 
tedbir alması, bu konuda milleti aydınlatması, ka-

falardaki şüpheleri gidermesi gerekmez mi?
Devletin farklı tezleri olan bilim insanlarını bir 

araya getirip, tartıştırıp, ortak bir çözüm ortaya 
koyması gerekmez mi? Böyle bir ortamda insanla-

rın, medya ve sosyal medyada tartışılan ve konu-

şulan bu iddialardan dolayı Sinovac aşısını olmak 
istememesi en doğal hakları değil midir? Niçin 
bu tepki “aşı karşıtlığı” diye nitelendirip insanlar 
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suçlanmakta, psikolojik baskı altına alınmakta, 
mevcut aşıları olmadıkları için onlara yaptırım uy-

gulanmaktadır. Bu şekilde bir gayrimemnun üret-
menin gelecekte bir bedeli olmayacak mıdır? 

Yeni Platform Aşılar/Yeni Tip Aşılar/mRNA 
Aşıları (“Mesajcı Ribonükleik Asit”) 
 Bu aşıların çalışma tarzı, üzerine oturtulduğu 

strateji, geleneksel aşılardan çok farklıdır: Biyotek-

noloji uzmanı Semih Tareen, “Moderna tarafından 
açıklanan RNA aşısı, virüsün S kılıf proteininin 
“prefusion” hâlini (yani virüs hücre ile birleşmeden 
önceki hâlini) oluşturuyor. S-2P ismi verilen S kı-
lıf proteininin bu hâlini oluşturmak için, yüzeyde 
2 tane Prolin aminoasiti kullanıyorlar, 2P ismi de 
oradan geliyor. Böylece bağışıklık, virüsün hücre 
ile birleşmeden önceki hâlini tanıyabilecek. Virüs-
lerin çoğu hücreye bağlanırken kılıf proteinlerin-

de konformasyon değiştirirler; aşıların bu değişik 
konformasyonları tanıması önemlidir.”57 Virüsün 
veya bakterinin genetik yapısı ve protein nitelikleri 
öğrenildikten sonra tamamen sentetik olan mRNA 
aşısına kodlanmaktadır. Kodlanmış mRNA, canlı-
nın hücresine verilmektedir. Bundan dolayı bu aşı-
nın virüslere cevap verebilme hızının çok yüksek 
olduğu iddia edilmektedir: Pfizer’ın aşı araştırma-

larının başındaki Dr. Kathrin Jansen, “mRNA plat-
formu, özünde tamamen sentetiktir. Çok çok hızlı 
bir şekilde üretebileceğiniz, iyi tanımlanmış bir 
moleküldür. Hiçbir canlı virüs, canlı hücre kültü-

rü, yumurta, vs. kullanmanız gerekmez.”58

BioNTech firmasının kurucularından Uğur Şa-

hin, “mRNA aşılarının bir avantajı, çok hızlı bir şe-

kilde dönüştürülebilir olmasıdır. Eğer bağışıklıkta 
bir azalma görülecek olursa, aşılar hızlıca adapte 
edilebilir ve yeniden yüksek bağışıklık kazandırı-
labilir. mRNA aşılarının onaylanması, yepyeni bir 
tıp alanı yaratacaktır.” mRNA aşıları ilgili ileri sü-

rülen tehlikelerden biri yan etki, “enflamasyon”un 
meydana gelmesidir. Biologics Danışmanlık 
Firması’nın başkanı ve FDA Aşı Araştırmaları ve 
Denetimi Birimi’nin eski başkanı Norman Baylor, 
“Büyük soru şudur: Enflamasyona neden olmadan 
vücut içerisine nasıl gireceksiniz? Savunma siste-

minin kandırmaya çalışmak her zaman bir endişe 
kaynağıdır ki aşıların yaptığı da budur. Bu sırada 
istemediğiniz yan etkiler oluşabilir. Savunma siste-

mi inanılmaz karmaşıktır ve kişiden kişiye değişe-

bilir.” 59 
Yapılan tartışmaları göz önüne aldığımızda, 

mRNA aşıları ilgili endişeler geleneksel aşılara 
nazaran fazladır. Her iki aşıda yabancı ülkeler ve 
şirketler tarafından üretildiğinden halkta haklı bir 
endişe vardır. mRNA aşısı ile ilgili kaygılardan biri 

57 Çağrı Mert Bakırcı, agy.

58 Çağrı Mert Bakırcı, agy.

59 Çağrı Mert Bakırcı, agy.

“aşıda yapılan kodlamalara” bağlı olarak “genlere 
müdahale” edebilme olgusunun var olup olmadığı-
dır. Bu konuda bilim dünyasında genetik teknoloji-
sinden dolayı bir mutabakat yoktur. mRNA’yı savu-

nanlar bütün işlemlerin hücre çekirdeğinde değil 
hücre sitoplazmasında yapıldığı noktasından hare-

ket etmektedirler. Bilkent Üniversitesi’nde sentetik 
biyoloji profesörü olan Urartu Şeker, “mRNA, sade-

ce sitoplazmaya girebilir. Buraya girdikten sonra, 
antijenin üretilmesini sağlar ve sonrasında parça-

lanır. mRNA, bir “gen parçası” değildir; dolayısıyla 
genoma girip de burada herhangi bir değişim yara-

tamaz. mRNA aşısının, DNA ile çalışan aşılara karşı 
en büyük avantajı, zaten çekirdeğe girmesine gerek 
olmamasıdır. Çekirdek içerisine istediğimiz her 
şeyi, kolay kolay sokamıyoruz; keşke sokabilsek. O 
zaman sentetik biyoloji bambaşka bir boyut alırdı. 
mRNA, stabilitesi çok düşük bir moleküldür; en 
büyük dezavantajı da bu. Ama bu, aşılar açısından 
avantajlı hâle dönüşüyor. mRNA aşısında molekül, 
sitoplazma dediğimiz, DNA’yı barındıran hücre çe-

kirdeğinin dışında kalan sıvıda bulunmaktadır. İşi-
ni yaptıktan sonra da bozunarak yok olur.”

Semih Tareen, “…RNA aşısı için RNA sekansı 
(kansere veya virüse karşı bağışıklık üretecek bir 
sekans) labda üretilir ve lipid nanopartiküllerin 
içine konur. Bu lipidler hücre tarafından alınımı 
kolaylaştırır. Aşı enjekte edildiği noktada (omuzda-

ki deltoid kası), oradaki hücreler tarafından alınır 
ki bunların çoğunluğu kas hücresidir. Stoplazma 
içine alınan RNA orada geçici olarak kalır (yarım 
saat ila 1 saat kadar) ve bu sürede hücre tarafında 
proteine dönüştürülür. Kısa süre sonra geriye ka-

lan RNA diğer hücre RNA molekülleri gibi degrede 
olur. RNA moleküllerinin hücre çekirdek içine ve 
dışına transferi çok kontrollü olacak şekilde evrim-

leşmiştir. RNA aşılarında RNA sitoplazmada kalır. 
Hücre çekirdeği içine geçecek aktif transport özel-
liğine sahip değil.” Cornell Üniversitesi’nden Mark 
Lynas, “Bu aşılama karşıtı aktivistler tarafından ka-

sıtlı olarak kafa karışıklığı ve güvensizlik yaratmak 
için uydurulan bir bilgi. Genetik modifikasyon, 
yabancı DNA’nın bir insan hücresinin çekirdeğine 
kasıtlı olarak sokulmasını içerir ve aşılar bunu yap-

maz.” 60

Cornell Üniversitesi’nden Mark Lynas’ın “Ge-

netik modifikasyon, yabancı DNA’nın bir insan 
hücresinin çekirdeğine kasıtlı olarak sokulmasını 
içerir ve aşılar bunu yapmaz.” ifadesini göz önüne 
aldığımızda, normal şartlar altında çok doğrudur. 
Ancak dünya nüfusunu 500 milyon civarına çek-

mek isteyen, Bill Gates-Rockefeller’in başını çektiği 
şer ittifakının elinde en tehlikeli öldürücü bir silah 
hâline dönüşebilir. mRNA aşıları programlanabil-
me özelliğine sahip olduğuna göre programcının 
ne tür bir mesaj yüklediği, ne tür bir fonksiyon icra 

60 https://www.ntv.com.tr/galeri/saglik/mrna-asisi-ile-ilgili-dogru-
bilinen-yanlislar,YJH3jlkSVEKr7jrhCfl3FQ 
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et dediği son derece önemlidir. Bu gerçek göz ardı 
edilmemelidir. Mayo Clinic’in Aşı Araştırma Grubu 
Yöneticisi ve İmmünolog Richard Kennedy’ye göre 
“mRNA aşıları özel makineler tarafından üretilen 
ve takip edilebilen, bileşenleri değiştirilebilen aşı-
lardır. “mRNA’nın doğası gereği, geliştirilen Koro-

navirüs aşıları canlı zayıflatılmış virüs içeren diğer 
aşılara göre daha güvenli olabilir. mRNA aşılarının 
faydalarından biri, her şeyin bir makine tarafından 
yapılabilmesidir, böylece bakteriyel kontaminas-
yon (bulaşma) veya diğer kontaminantlar konu-

sunda endişelenmenize gerek kalmaz. Aşıda canlı 
virüs yoktur, bu yüzden aşıya giren her şey çok 
dikkatli bir şekilde kontrol edilebilir ve izlenebilir. 
Böylece mRNA aşıları diğer aşılardan daha tehlike-

li değil hatta diğerlerinden daha güvenlidir.”61 
Burada en dikkat çekici nokta “aşıya giren her 

şeyin kontrol edilebilmesi ve izlenebilmesidir.” 
Unutmamak gerekir ki, bu teknolojiye sahip olan-

lar, gelecekte insan genetiği üzerinde çok daha 
fazla müdahale etme gücüne ve imkânına kavuşa-

caklardır. mRNA aşıları ile ilgili en ciddi iddialar-
dan biri, içerisinde graphen denilen bir maddenin 
bulunmasıdır. “Nano teknolojik bir materyal olan 
bu malzeme”, “kan ve beyin bariyerini aşabilir”, 
hücreleri birbirine saldırtabilir”, “kansere sebebiyet 
verebilir, insanın halüsinasyonlar görmesine, sesler 
duymasına sebebiyet verebilir ve beyne komut ver-
meyi mümkün kılabilir.”62 

İlaç endüstrisinde klinik analistlik yapan ve 
aynı zamanda bilimsel yazılar kaleme alan Karen 
Kingston, mRNA aşısının mahiyeti ile ilgili açık-

lamasında “Grafen oksidin zehirli” olduğunu ifa-

de etmektedir: “Üreticiden bağımsız olarak tüm 
mRNA aşılarının pegile lipid nanob parçacıkla-

rı içermektedir. mRNA aşıları için alınan patentler 
veya FDA belgeleri incelendiğinde bu görülebile-

cektir. Grafen oksidin patentlerde listelenmeme-

sinin nedeni ise aşıda grafen varlığı ifşa edilmek 
istenmiyor ve bir ticari sır olarak tanımlanıyor. 
Ancak gerçek neden, muhtemelen grafen oksidin 
zehirli olduğunun iyi bilinmesidir. Bir maddenin 
strese dayanma kabiliyeti açısından zıt özellik-

lere sahiptir.  Titanyumdan 4000 daha güçlü ve 
çok yüksek sıcaklıklara dayanaklıdır. Farmasötik 
endüstrisinden alınan belgelere göre, grafen ok-

sit mekanik ve dielektrik özellikleri vardır. Bu da 
grafen oksitin bir elektrik iletkeni olarak hareket 
edebileceği anlamına gelir. Grafen oksit enjekte 
edildiğinde ne pozitif ne de negatif olarak yüklenir, 
ancak aşılarda da bulunan iyonlaşabilir lipitler yük 
oluşturabilir.”63 Belçikalı Johan Denis, mRNA aşısı 

61 https://www.ntv.com.tr/galeri/saglik/mrna-asisi-ile-ilgili-dogru-
bilinen-yanlislar,YJH3jlkSVEKr7jrhCfl3FQ 

62 Serpil Özkan, Herkesin Dikkatine, https://threadreaderapp.com/
thread/1384923477585575939.html. 

63 https://www.5gvirusnews.com/saglik/eski-pfizer-calisani-
uyardi-h628.html, https://newsvoice.se/2021/07/karen-king-

ston-covidvaccinerna-grafenoxid/ 

için, “İnsanlık üzerinde bir deney. Sizi insan yapan 
bütün özelliklerinizi kaybedebilirsiniz.”64 Çok ciddi 
bu iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın ve bilim in-

sanlarının bir an önce açıklama yapmasında fayda 
vardır.

Almanya’da 2000 yılında Cure Vac isimli bir şir-
ket kurulmuştur. Bu şirketin sponsoru Bill Gates’tir. 
Kovid-19 aşısını üretip piyasaya sürmek isteyen 
Cure Vac’ın kendi sitesinde “mRNA molekülünün 
taşıyıcı olduğu” ifade edilmektedir: “Haberci RNA 
(mRNA) haberci molekülüne dayanan tamamen 
yeni bir ilaç sınıfının geliştirilmesine öncülük edi-
yoruz. Temel ilke, bu molekülün, vücudun çeşitli 
hastalıklarla savaşmak için kendi aktif bileşenleri-
ni üretebilmesi sayesinde bilgi için bir veri taşıyıcı 
olarak kullanılmasıdır.”

Filipinler Manila Üniversitesi Tıp Fakültesin-

den emekli Farmakoloji ve Toksikoloji Profesörü 
Dr. Romeo Quijano’un mRNA aşısı ile ilgili değer-
lendirmeleri daha ürkütücü ve düşündürücüdür: 
“Eksojen mRNA, doğası gereği bağışıklığı uyarı-
cıdır ve mRNA’nın bu özelliği faydalı veya zararlı 
olabilir. Adjuvan aktivite sağlayabilir ve antijen 
ekspresyonunu inhibe edebilir ve immün cevabı 
olumsuz etkileyebilir. Doğuştan gelen bağışıklık 
algılamanın farklı mRNA aşı formatları üzerinde-

ki paradoksal etkileri tam olarak anlaşılmamıştır. 
mRNA bazlı bir aşı, yalnızca iltihaplanma ile değil 
aynı zamanda potansiyel olarak otoimmünite ile de 
ilişkili olan güçlü tip I interferon tepkilerini indük-

leyebilir ve kan pıhtılaşmasını ve patolojik trom-

büs oluşumunu teşvik edebilir. Diğer tehlikelerin 
yanı sıra, virüs vektörlü aşılar doğal olarak oluşan 
virüslerle rekombinasyona uğrayabilir ve bulaşma 
veya virülansı etkileyen istenmeyen özelliklere 
sahip olabilecek hibrit virüsler üretebilir. Rekom-

binasyonun olası sonuçlarının, mevcut araçlar ve 
bilgilerle doğru bir şekilde ölçülmesi pratik ola-

rak imkânsızdır. Bununla birlikte, riskler, mutant 
virüs türlerinin ortaya çıkması, artmış patojenite 
ve gelişigüzel toplu aşılama kampanyalarının ar-
dından beklenmedik ciddi yan etkiler (ölüm dâhil) 
olabilir.”65

Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri GMP ve 
Hücre tedavi ürünleri danışmanı, mesul müdürü, 
doku tipleme laboratuvarları sorumlusu ve Acıba-

dem Kozyatağı Kemik İliği Nakil Merkezi’nde bu-

lunan Ercüment Ovalı’ya göre “Bu aşılarda, bakteri 
ya da virüse ait parçacıklar kişinin vücut hücrele-

ri tarafından üretilmektedir. Bunlar hedeflediği 
mikroba karşı bakteri ya da virüse ait parçacıkları 
kişinin vücut hücrelerine yaptırırlar. Başka bir an-

latımla, kişiye bir yapay DNA ya da RNA vererek vi-
rüse ait parçacıkları kişinin vücuduna yaptırtırlar. 

64 https://www.5gvirusnews.com/saglik/iste-sakincalari-h372.
html 

65 Hüseyin Vodinalı, “Aşıyla İlgili Yanıt Bekleyen Sorular”, 
Veryansın TV. 17 Kasım 2020. 
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(…) Bu aşılar saf RNA, DNA ya da DNA taşıyan viral 
vektörlerden oluşur. (…)Bu aşılar çok ucuz ve çok 
etkilidirler; çünkü vücut uzun süre bu virüse karşı 
parçacıkları yapmaya devam eder. Ama en büyük 
dezavantajı vücudu, kendi bağışıklığının hedefi 
hâline getirtirler. Sonuçta o parçayı vücut ürettiği 
için üreten hücresinin bağışıklığının hedefi hâline 
gelir. Kazara enjekte edilen bu madde dolaşıma 
girip beyin dokusuna ya da başka hayati dokuya 
yerleşirse orayı da hedef hâline getirebilir. Bu da 
otoimmün ve nörolojik yan etkiler için zemin ha-

zırlamak anlamına gelmektedir. (…) Dolayısıyla 
yeni platform aşılar ucuz, etkili ama vücudun ken-

di hücrelerini hedef hâline getirdikleri için uzun ve 
kısa vadede çok iyi tartışılması gereken aşılardır. 
(…) Bu aşıların en büyük sorunu, çok yeni olmaları 
ve hiçbir deneyimin olmayışıdır. Uzun vadede ne 
yapacakları bilinmemektedir. Çünkü enjekte edilen 
RNA veya DNA Kovid-19 virüsünün parçalarını alı-
cının vücuduna yaptırarak, aşılayan kişinin bede-

nini bağışıklık sisteminin hedefi hâline getirirler. 
Burada soru şudur, enjekte edilen bu genetik ma-

teryalin az da olsa bir kısmı sinir sistemine, kalbe 
vb. gidebilir mi? Giderse ne olur? Ya da bu aşıların 
aşırı kimyasal salgısına (interferon gibi) neden ol-
dukları bilinmektedir. Peki bu durum uzun vadede 
otoimmun hastalıkların tetiğini çekebilir mi? Üste-

lik bu aşıların yaratıcısı olan Nbiontech ve Moder-
na gibi grupların daha önce enfeksiyon kontrolü 
için aşı üretim deneyimleri de yoktur. Bir de chip 
teorisi var. Çip aşılarla bizi uzaktan idare edecekler 
diyenler var. Evet elektronik/bio chiplerle insanlar 
kodlanabilir, takip edilebilir. Ama aşılarda konuşu-

lan chipler, iğne yerine kullanılan üzerinde mikro 
iğneler içeren kare plaklardır. Kişiler bu çipi kolu-

na bastırarak kendi, kendisini aşılayacak sonra da 
atacaktır. (…) 1 milyon kişiyi aşılama durumunda 
olunsa, rakam çok düşük olacağından güvenli kul-
lanılabilir. Ancak, içinde bulunduğumuz Kovid-19 
pandemi sürecinde dünyadaki insanların yarısını, 
3,5 milyarı aşılamaktan bahsediyoruz; Bu durum 
yüzbinlerce insanda oluşacak yan etkiden söz edi-
yoruz demek anlamına gelecektir. Burada binde 
1’lik, 10 binde 1’lik ya da 30 binde 1’lik bir reak-

siyonun milyardaki karşılığı korkunç bir rakamdır. 
İşte bu yüzden çok dikkatli edilmelidir. (…) Aşıda 
RNA kullanılıyorsa tekrara ihtiyacı vardır; çünkü 
RNA vücuda bu parçaları kısa süreyle yaptırır, kısa 
süre sonra kaybolur, kaybolduğu için de vücuda ye-

niden hatırlatma gerekir. (…) Bu tip aşıların uzun 
vadede ne gibi sorunlara neden olabileceği net de-

ğildir. ”66 
Ovalı’nın dikkat çektiği tehlikeyi, Bill Gates’in 

2015 yılında, “Dünyada 6,8 milyar insan var ve 

66 https://odatv4.com / bakan-bey-keske-diger-asi lardan-
bahsederken-24112015.html https://odatv4.com/hangi-
asi-09122055.html Arslan Bulut, “Şimdi Bütün Aşılar Sil 
Baştan!”, Yeniçağ, 23 Aralık 2020.

bu rakam 9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama 
programı ve sağlık hizmetiyle bunu %10-15 azalta-

biliriz.” şeklindeki konuşması ile birlikte değerlen-

dirdiğimizde; mRNA yapılı yeni platform aşıların 
dünya nüfusunun azaltılması için kullanılabileceği 
tehlikesini ortaya koymaktadır. Ovalı, “elektronik/
bio chip’lerle insanlar kodlanabilir, takip edilebilir.” 
ifadesinden sonra “aşılardaki chiplerde böyle bir 
şey olmayacaktır” demesi, kendi açısından doğru-

dur ve de samimidir. Ancak dünya nüfusunu 500 
milyona indirmek isteyenler için böyle bir imkânı 
kullanmak istememeleri söz konusu değildir ve 
bu tür aşılar da bu bağlamda şer cephesine iyi bir 
imkân sunmaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nok-

ta, mRNA ile üretilen aşıların genler üzerinde kont-
rol etme imkânı sağlayabilme yeteneğidir. RNA 
üzerinden insan DNA’sını değiştirebilecek bir yapı 
son derece tehlikelidir. Aşıyı geliştirenler bu konu-

da açık değiller. Şu an başarılıp başarılmadığı bilin-

memekle beraber bu konuda mRNA aşıları ile ilgili 
en ciddi tartışmalardan biri budur. mRNA türü 
aşılar, haberleşme yeteneği bulunan moleküler 
parçacıklar üretebiliyor. Üretilen madde biyolojik 
bir madde olmayıp sentetik bir malzemedir. Aşı ile 
birlikte insanın RNA’sına sentetik madde girmek-

tedir. Bu sentetik maddenin insanın organik mal-
zemesini kirletme, değiştirme, zarar verme özelliği 
yok mudur? Bu konunun açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Diğer taraftan dünya nüfusunu 500 
milyon civarına indirmek isteyenler, mRNA türü 
aşıları biyolojik silah olarak kullanabilecekledir. 
Kimsenin bundan şüphesi olmasın. O zaman da is-
tediklerine ulaşabilirler.

Aşılar Konusunda Kafa Karıştıran Sorular
Türkiye’de aşı konusunda tartışılan ve kafa ka-

rışıklığına sebebiyet veren bir konu da ithal edilen 
aşıların tahlil sonuçlarının, aşının muhtevasının, 
bileşenlerinin ne olduğunun kamuoyuna açıklan-

maması, medya ve sosyal medyada yapılan yorum 
ve değerlendirmelere tatmin edici bilimsel cevap-

lar verilmemesidir. Bu da mevcut ithal aşılara güve-

ni sarsmaktadır. mRNA aşılarına güven konusunda 
aşıyı üreten firmalar da bir garanti verememekte-

dir. İsmail Balık, “İnaktif aşılarla ilgili eldeki bilgi-
lere göre uzun vadede bir risk görünmüyor. mRNA 
aşısı ile alakalı olarak da değerli bilim insanları 
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin de aktardığı gibi, 
20 yıllık bir süreçte aşının etkisi ile alakalı kesin 
konuşmak mümkün değil. Ancak bir enfeksiyon 
uzmanı olarak, yıllardır bakteriler ve virüslerle ça-

lışmış bir bilim insanı olarak, bilimin bugün gös-
terdiklerinin ışığında mRNA aşısı için de teoride 
bir risk görmüyorum. Ama elbette bilimin henüz 
keşfetmediği bir durum varsa onu şu an bilmemiz 
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mümkün değil…”67 Osman Müftüoğlu, “Aşı üreti-
cileri maalesef bu konuda da net ve açık bir yanıt 
veremiyor.”68 Serhat Fındık’a göre en problemli aşı, 
mRNA türü aşılar olup, genlerimiz bunların saldı-
rılarına açık hâle getirilmektedir. “…Dört çeşit aşı-
dan en problemli olanı bu (RNA) aşıdır. Her şeyden 
evvel bugüne kadar gelen aşılara hiç benzemiyor. 
…RNA aşısında virüsün canlı bir birimini alıyorlar 
ve vücuda veriyorlar. Elçi RNA’nın hedeflediği yer 
de DNA’mızdır. Şimdi savunma sistemimizden be-

yine ve kalbe, oradan tüm hücrelere hepsinde DNA 
var. Ve burada örneğin kanseri önleyici, pıhtılaşma-

yı önleyici, felç önleyici vs. birçok genler var. Şim-

di bu tüm genlerimizi RNA aşısındaki etkene açık 
hâle getiriyorsunuz.  Ve maalesef bu RNA’nın ne-

reye yapışacağına, nereyi etkileyeceğine dair hiçbir 
bulgu yok.”69

İnsanların kafasına karıştıran ve şüphelenmele-

rine neden olan aşı olmadan önce imzalanması is-
tenen “Aşı/izlem bilgilendirme ve rıza belgesi”nde, 
aşı firmasının hiçbir sorumluluk üstlenmemiş ol-
masıdır.70

İnsanları mevcut aşılara karşı daha da fazla te-

dirgin eden aşı üreticilerinin, faz 3 denemelerinde 
Türkiye’yi kobay olarak kullandıklarını belirtme-

leridir. “Sinovac firmasının genel müdürü Helen 
Yang, “Biz Türkiye’de klinik deney yapıyoruz. Faz 
3 deneyleri için hazırlanıyoruz, bu son aşama ve 
üçüncü faz denemeleri yapıyoruz.”71 ifadesini kul-
lanır. Diğer taraftan TTB Genel Sekreteri Vedat 
Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın “aşıda acil kullanım 
onayı” kararına ilişkin “Çin aşısının Faz-3 sonuçları 
henüz çıkmadı. Acil kullanım onayı için verilerin 
kamuoyuyla ve meslek örgütleriyle şeffaf bir şe-

kilde paylaşılması gerekir ki insanlar aşıya güven 
duysun.”72 şeklindeki açıklaması, aşıya karşı olma-

yı değil mevcut aşıların tam denemesi yapılmadan 
kullanıma açılmasına karşı olunduğunun açık bir 
ifadesidir.

Sürü Bağışıklığı Aşı ve Mutasyon: 
Virüsün Varyantlarına Aşı Yetiştirebilmek
Aşılarla insanların bağışıklık sistemi kuvvetlen-

dirilerek virüslere karşı mücadelede insan savun-

ma mekanizmasına üstünlük kazandırılmakta, vi-
rüsün insan organizmasında yapabileceği tahribat 
engellenmektedir. Ancak aşılar, genelde mevcut 

67 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yeni-asi-tartismasi-
inaktif-asi-mi-mrna-asisi-mi-uzmanlar-yanitladi-6153670/?utm_
s o u r c e = d a h a f a z l a _ h a b e r & u t m _ m e d i u m = f r e e & u t m _
campaign=dahafazlahaber 

68 Osman Müftüoğlu, “Aşı Hakkında Her Şey”, Hürriyet 22 Kasım 
2020. 

69 Ufuk Coşkun, 10 May 2021, “Covid, PCR ve Aşılar Üzerine Bir 
Söyleşi”, Milat, 10 Mayıs 2021.

70 Arslan Bulut, “Aşı Olanlardan Alınan ‘Onam’ İmzası!”, Yeniçağ, 6 
Şubat 2021.

71 Arslan Bulut, agy.

72 Arslan Bulut, “Aşıdan Önce Testi Konuşmak Gerekir!”, Yeniçağ, 
21 Aralık 2020. 

virüsün özellikleri göz önüne alınarak geliştirildi-
ğinden virüslerde genellikle kendine saldıran me-

kanizmaya karşı kendini koruyacak özelliklerini 
geliştirip kuvvetlendirmektedir. Virüsün aşılara 
karşı kendi savunma mekanizmasını geliştirip kuv-

vetlendirmesine mutasyon adı verilmektedir. Virü-

sün mutasyonu iki şekilde gerçekleşebilmektedir: 
1. Virüsün kendi kendine savunma mekanizmasını 
kuvvetlendirmesi, 2. İnsanın virüse dışarıdan ya-

pacağı müdahale ile virüsün savunma mekanizma-

sını kuvvetlendirmesi. 
İkinci ihtimal biyolojik savaş için virüsü, biyo-

lojik ajan hâline getirerek düşman olan hedef ülke 
veya insan unsuruna daha ciddi zarar vermek, 
onda kalıcı tahribatlar meydana getirmek amaçlı-
dır. Teknolojinin bugün geldiği nokta itibarıyla bu 
işi yapabilmede farklı alternatifler vardır: 

1. Seçenek: Her salgın sürecinde belli bir za-

mandan sonra laboratuvarlarda virüsün genetik 
yapısında değişiklikler yapılarak var olan aşılara 
karşı yapısı kuvvetlendirilerek yeni bir salgın mey-

dana getirilebilir. Laboratuvar ortamında yapılan 
deneylerde virüsün geçirdiği mutasyonlarda virü-

sün aldığı şekil görülebilmektedir. Amaç biyolojik 
savaş ise her mutasyon için ayrı bir salgın ve her 
salgın için de bir aşı geliştirilebilir. Bugünkü tekno-

loji buna imkân vermektedir. Amaç biyolojik savaş 
değil de insanlığı kurtarmak ise gözlemlenebilen 
ve muhtemel her mutasyon için aşı senaryoları ha-

zırlamak mümkündür. 
2. Seçenek: Virüs salgınına karşı kullanılmak is-

tenen aşı üzerinden bu iş programlanabilir. Bu du-

rumda üretilen aşıda kullanılan teknoloji önemli 
hâle gelir. Geleneksel aşılarda virüsün savunma sis-
teminde yapılan zayıflatma, hasar virüs tarafından 
belli bir zaman sonra tamir edilip virüs kendisini 
kuvvetlendirebilir. mRNA türü aşılarda ise kulla-

nılan sentetik malzeme dışarıdan programlanabil-
diğinden yapılabilecek bir dış müdahale ile insan 
savunma sistemi virüse karşı zayıflatılabilir ya da 
virüsün saldırı mekanizması daha da kuvvetlen-

dirilebilir. Var olan teknoloji, geliştirilen teknoloji 
buna imkân vermektedir ya da yakın bir gelecekte 
imkân verebilir.

Bugün koronavirüsün, çok hızlı mutasyona uğ-

raması ve farklı varyantlarının gelişmesi insanla-

rın kafasını karıştırmakta insanlarda bir biyolojik 
savaşla karşı karşıya kaldıkları duygusunu kuvvet-
lendirmektedir. Bir varyantta etkili olduğu iddia 
edilen bir aşının diğer varyantta etkili olmayacağı 
söylenmektedir. Bu bağlamda virüs önce Çin’de 
(Wuhan) ortaya çıktı, dünya Wuhan pandemisi 
ile tanıştı. Bu ilk salgının arkasından Alfa varyantı 
İngiltere’de, Beta varyantı Güney Afrika’da, Gama 
varyantı Brezilya’da, Delta varyantı Hindistan’da 
ortaya çıktı.73 Yaklaşık iki yıl içinde dünya, virüsün 

73 Temel Yılmaz, “Dördüncü Dalga Kapımızda; Devlet Denenmiş, 
Etkili Olmamış Önlemler Yerine Daha Stratejik Kararlar Almalı”, 
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beş farklı şekli ile tanıştı. Bu kadar hızlı mutasyona 
uğrayabilen bir virüse aşı yetiştirmek nasıl müm-

kün olacak, sorusu en can alıcı önemdedir. Çünkü 
bir varyant için etkili olan bir aşı, diğer varyant 
için etkili olamamaktadır. Bu durumda aşı hızlıca 
nasıl geliştirilecektir? Bu konuda İtalyan Stefano 
Montanari, çok açık bir şeklide, aşı geliştirdikleri-
ni söyleyenleri sahtekârlıkla suçlamaktadır. “Evet, 
bir virüs var, tamamen yeni. Hâlâ laboratuvarda 
mı ürettiklerini yoksa yarasalardan mı yoksa baş-
ka bir yerden mi geldiğini kesin olarak söyleye-

mem. Kesin olarak söyleyebileceğim şudur: Virüs, 
kozmik hızda mutasyona uğruyor, hâlâ statüsünü 
arama aşamasında, daha sonra bir yerde duracak... 
Dün bir virüstü ve yarın başka bir virüs olacak. 
İtalya’dakiyle, Çin’deki virüs aynı değil. İnanılmaz 
bir geçirgenliğe sahip, patolojik olarak bulaşıcı. 
Ancak sağlıklı olanlarda asemptomatiktir (belirti 
göstermez). Bu şartlar altında aşı hakkında yapılan 
tüm konuşmalar küresel bir sahtekârlıktır. O kadar 
çabuk mutasyona uğruyor ki onu takip edip aşılar 
yaratmamız imkânsızdır. Ayrıca bu tür virüsler aşı-
lanamaz.  200 defa hastalanabilirsin ama bağışık-

lık gelişmez.  50 yıl önce koronavirüslere karşı aşı 
geliştirme ihtimalinden bahsetmiş olsaydım beni 
kapıdan atarlardı.”74

 

Nitekim İngiltere’de koronavirüsün yeni bir 
mutasyonu ortaya ilk çıktığında Almanya’da aşı 
geliştiren BionThec patronlarından Uğur Şahin’in 
“Dokuz mutasyona uğramış bir tür ve şu anda bu 
varyanta karşı aşımızın koruma sağlayıp sağla-

mayacağını henüz bilmiyoruz…”75 demesi hızlıca 
mutasyona uğrayan bir virüse karşı uygulanan aşı-
ların geçerliliğini kaybedeceği manasına gelmek-

tedir. Öyleyse ana çözüm ne olmalıdır? sorusuna, 
Montanari, “Hızla mutasyona uğrayan, antikor 
oluşturmayan koronavirüse karşı aşı hiçbir işe ya-

ramaz. Koronavirüse karşı aşı diye tutturmaları 
tam bir küresel sahtekârlık. Kış aylarında yapılan 
soğuk algınlığı aşıları da sahtekârlık. Korona virü-

se karşı yapmamız gereken, bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmemizdir.”76 şeklinde cevap vermektedir. 

Benzer düşünceyi Türkiye’nin ilk korona aşısı 
için kolları sıvayanlardan Ercüment Ovalı da ifade 
etmektedir: “Her yıl yeni aşı üretmek gerekecek 
ve sonuçta klasik tip aşılar tabloya hâkim olacak 
ancak onların etkinliği de yüzde 40’a düşecektir.” 
Ovalı’ya göre “Kademeli aşılama, virüsün daha di-
rençli hâle gelmesini sağlayacağı için daha da yay-

gınlaşmasına sebep olacaktır.”77 

Habertürk, 05.07.2021.

74 Arslan Bulut, “DSÖ’nün övgüsüne mazhar olmak iyi bir şey mi?”, 
Yeniçağ, 9 Ocak 2021.

75 Arslan Bulut, “Şimdi Bütün Aşılar Sil Baştan!”, Yeniçağ, 23 
Aralık 2020.

76 Aslan Bulut, “Bütün Dünya Aptal da Bir Tek Siz mi Akıllısınız?”, 
Yeniçağ, 26 Kasım 2020.

77 Arslan Bulut, “Şimdi Bütün Aşılar Sil Baştan!”, Yeniçağ, 23 
Aralık 2020.

Türkiye’nin ilk burundan sprey aşısını gelişti-
ren Ahmet Çağlar Özketen’e göre de, virüsün sürek-

li mutasyona uğradığı bir süreçte, sürü bağışıklı-
ğından bahsetmek, ona güven bağlamak doğru bir 
yaklaşım değildir. “Mutant virüslerin bu denli yük-

sek yaygınlık gösterdiği ve mutantın da mutantı-
nın ortaya çıktığı ortamlarda sürü bağışıklığından 
söz edilemez. Çünkü birine karşı kazanılan bağı-
şıklık diğeri tarafından ortadan kaldırılır. Nasıl ki 
yakın zamana kadar Vuhan yaygındı şimdi İngiliz, 
Güney Afrika ve Brezilya’dan söz ediyoruz. Her biri 
için yeniden sürü bağışıklığı da mümkün değil…”78 

Geçmişte aşı konularında çok önemli tespit ve 
uyarılar yapan Ahmet Rasim Küçükusta aşı ile il-
gili izlenen politikaları eleştirmektedir: “Bu senede 
aşıda durum özetle şöyle: Grip aşısı kalmadı, hangi 
korona aşısını verelim? Ölü virüslü mü, mRNA’ lı 
vektörlü mü, zayıflatılmış virüslü mü? Neli ister-
seniz, hepsi de var…”79 Nail Ersöz ise, “Bir hekim 
olarak uyarıyorum; faz 3 çalışması yapılmamış, 
dünyadaki tek gen aşısı olan mRNA aşısını lütfen 
yaptırmayalım. Aşı olup olmamak konusunda sa-

dece siz karar verebilirsiniz” 80 diyerek görevini ye-

rine getirmektedir. 
İlk yazdığım yazıda Kovid-19’un laboratuvar-

da üretilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu 
belirtmiştik. Bunu üretenlerin amacını 3. Dünya 
Savaşı’nı biyolojik savaşla başlatmak olduğunu, bu 
yolla hem dünya nüfusunu ciddi bir şekilde azalt-
mak hem de tek dünya devletini kurmak için var 
olan tüm yönetimleri krize sürükleyerek halkla 
aralarını açıp çökertmek olduğunu ifade etmiştik. 
Kovid-19 virüsünün bu kadar hızlı mutasyona uğ-

raması, doğal şekilde meydana gelmekten ziyade 
laboratuvarlarda genetiği ile oynanarak yeni ver-
siyonlarının elde edilebileceğini göz önüne almak 
gerekmektedir. 

Virüs üzerinden geliştirilebilecek teknoloji ile 
her insanın DNA ve RNA kodlarına ulaşmak isten-

miş olabilir. Türkiye’yi yönetenlerin bu ihtimali gö-

zönüne almasında fayda vardır. Dijital diktatörlüğe 
dayanan “yeni dünya düzeni” kurmak isteyenlerin 
tüm aşı sektörü üzerinde hâkimiyet kurma, aşı sek-

törünü finanse etme isteği; David Ben Gurion’un 
1962 yılında, “Çin ve Hindistan nüfusunu azalt-
mak için bir hap yeter.” ifadesi ve Bill Gates’in bu-

gün, “Binlerce aşı fabrikası kuracağız!” sözünü bu 
açıdan yeniden değerlendirmek gerekmektedir. 

Dünya, merkezinde Siyonizm’in yer aldığı şer 
ittifakının “küresel biyolojik, ekolojik ve genetik sa-

vaşı” ile karşı karşıyadır. Genelde dünyanın özelde 
de Türkiye’nin bu gerçeği görmesi gerekir. Öyleyse 

78 https://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-
sarikaya/3024536-asinin-verdigi-sahte-guvenlik 

79 Arslan Bulut, “Bu Bir Aşı Değil, ‘Zombi’ İğnesi!”, Yeniçağ, 23 
Kasım 2020.

80 Arslan Bulut, agy.
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devletin, milletin ya var olan aşılara güvenmesini 
sağlamak için bir stratejisi geliştirmesi ya da bir an 
önce yerli ve millî bir aşı geliştirmek için seferber-
lik ilan etmesi gerekir. Yasaklamalarla, tehditlerle 
insanları aşı olmaya zorlamanın, bir bedelinin ola-

cağı unutulmamalıdır! 

SALGINLA İLGİLİ VERİLEN 

İSTATİSTİKLERDE CEVAP ARAYAN SORULAR

Her akşam televizyon kanallarında salgınla 
ilgili Sağlık Bakanlığı’nın verdiği istatistikler ya-

yımlanmaktadır. Bunlarla ilgili aşağıdaki soruların 
cevaplarının objektif bir şekilde verilmesi gerek-

mektedir: Kovid-19 virüsünden vefat edenlerin 
sayısı ile virüse yakalanmayıp diğer hastalıklardan 
hayatını kaybedenlerin sayısı niçin birlikte verilme-

mektedir? Her yıl gripten vefat edenler verilirken 
bu yıl gripten aramızdan ayrılanlar niçin verilme-

mektedir? Kendisine virüse bulaşanların yüzde ka-

çının hiçbir hastalığı yoktu ve vefat etti, yüzde kaçı-
nın da kronik hastalığı vardı ve vefat etti? Hayatını 
kaybedenlerin hangi hastalıktan vefat ettiğinin en 
iyi anlaşılmasının yolu otopsi iken niçin vefat eden-

lere otopsi yapılmamaktadır? Acaba vefat edenlere 
otopsi yapılmasını engelleyen bir mekanizma var 
mı? DSÖ’nün böyle bir talimatı söz konusu mu? Vi-
rüsü en iyi analiz etme ve tanımanın yollarından 
biri otopsi olamaz mı? Başka hastalıklardan vefat 
edenlerin ölüm raporlarına koronadan dolayı vefat 
etti diye yazılmakta mıdır, yazılmış mıdır? Böyle 
bir ihtimal hiç düşünüldü mü? Bu noktada medya-

da isim, tarih, yer belirtilerek ortaya atılan iddiala-

ra sorumluların gerekli tatmin edici cevabı vermesi 
gerekmez mi? 2, 3, 4. aşı olduğu hâlde koronaya ya-

kalananların sayısı nedir ve niçin her gün verilen 
istatistiklerde yer almamaktadır? 

Aşı olduğu hâlde (1. veya 2. veya 3. veya 4.) ha-

yatını kaybedenler var mıdır? Varsa sayıları nedir 
ve niçin günlük istatistiklerde yer almamaktadır? 
Aşı olanlarda meydana gelen yan etkiler nelerdir? 
Bununla ilgili bir istatistik var mı? Aşı olanların 
belli aralıklarla kontrole gelmesi söylenmekte mi-
dir? Söylenmiyorsa neden? Aşı olanların yüzde ka-

çında kanda pıhtılaşma ve veya kanda iltihap, hafı-
za kaybı, kalp krizi vb. meydana gelmiştir? 

Aşı olup da tekrar koronaya yakalananların 
virüsü başkalarına bulaştırma ihtimali var mıdır? 
Virüs mutasyonlarının yaş gruplarına göre ken-

dilerini ayarlaması nasıl olmaktadır? Önce 65 yaş 
üstü, sonra 50 yaş üstü, sonra 30 yaş üstü sonra 15 
yaş üstü, şimdi de çocukları hedef almakta onlarda 
etkili olmaktadır? Bu doğal mıdır? Yoksa virüs veya 
aşılar üzerinde bir zamansal programla yapılarak 
yaş gruplarını hedefe koyma mı vardır? 

KORONADAN ÖLDÜ DENİLENLERE
NİÇİN OTOPSİ YAPILMAMAKTADIR?

İnsanların gerçek vefat nedenleri, otopsi yapı-
larak daha iyi anlaşılabilmektedir. İtalya’da yaygın 
olarak kullanılan “Ölüler yalan konuşmaz!” sözü, 
bu amaçla söylenmiş olabilir. Aynı zamanda virüs 
hakkında daha iyi ve sağlam bilgiler elde etme 
imkânı olabilir.81 Mersin Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz, “Kovid-19 tanısı 
konulmuş olgularda tıbbi otopsi yapılabilirse vücu-

dun tüm sistemleri araştırılarak yeni bulgular elde 
edilir. Bu durum hem ülkemizin hem de dünyada 
yeni tıbbi uygulamaların önünü açabilir… “Unut-
mayalım, ölüler canlıları eğitir.”82

  
Ömer Faruk Doğan, “Bu virüsün tam bir gene-

tik haritası ile içerdiği proteinler açıklanmıyor. Bu 
virüse enjekte edilmesi başarılmış 4 adet HIV pro-

teini olduğu da yayınlarda mevcut. Yani mutasyon 
döngüsünü belirleyen bu protein ise insanın direk 
bağışıklık sistemine saldırıyor. Vücut bu saldırıya 
uğrayınca kendi hücrelerine karşı antikor üretebi-
lir. Yani vücudun özellikle bağışık hücrelerini kör 
topal ve sağır edebilir. (…) Bu hemen oluşmuş ise 
mutasyonu ve bunun etkinliğinin hangi tür hüc-

re reseptörlerine yapıştığını belirler. Dolayısı ile 
benim en başta dediğim gibi bu virüsü kör etme-

nin yolu onun RNA zincirini bozmaktan geçer. Bu 
molekülün antioksidanlarda mesela usnik asitte 
veya dyphractaic asitte olma ihtimalleri üzerin-

de durmak gerekir. Antiviral ilaçlar kullanılıyor. 
Ama bildiğim kadarı ile invitro olarak virüsle olan 
ilintisi de çekilip gösterilmedi. Otopsi uygulama-

sında, otopsi hemen yapılır ise virüs izole edilip 
çoğaltılabilir.”83  

Patalog John A. Lee, “Ölüm belgesi yazma ku-

ralları, istatistikleri güvensiz hâle getirecek yönde 
değiştirildi. Otopsiyi desteklemek yerine otopsi 
yapılmaması yönünde talimatlar yayımlanmaya 
başlandı. Gerçek ölüm sebeplerini bulmak ancak 
ölüleri inceleyerek mümkün olabilirdi. Fakat otop-

sinin, hastalığı anlamaya en çok yardımcı olabile-

ceği bu dönemde, verilen tavsiyelerle otopsi yapıl-
ması engellendi. Genellikle adli tabip tarafından 
ölüm nedeninin bulunması talep edilir. Modern tıp 
dünyasında buna hâlâ ihtiyaç duyulması, doktorlar 
arasında bile garip karşılanabiliyor. Hasta hayattay-

ken yapılan onca muayene, test, görüntüleme tek-

niği, hastayı tedavi eden doktorlara hastanın ölüm 
nedenini söylemez mi? Görülüyor ki hayır, otopsi-
ler genelde beklenmeyeni ortaya çıkarır. Testler ve 
görüntüleme teknikleri, yanlış yönlendirici olabi-
lir ve tedavi uygulayan doktorların konuyla ilgili 
ilk izlenimleri, yeterli kanıta dayalı olmadığı için 

81 5gvirusnews Haber Merkezi İstanbul-Araştırma / 23 Aralık 2020

82 https://www.5gvirusnews.com/saglik/adli-profesorden-katil-
virus-yok-h39.html

83 h t t p s : / / w w w. 5 g v i r u s n ews . co m / s ag l i k /o t o p s i - i l e - a s i -
baglantisi-h404.html 
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yanıltıcı olabilir. Hâlâ koronavirüsü anlamaya ça-

lışıyoruz. Tıbbi kariyerimde, bir hastalığın doğru 
teşhisi veya hastaların neden öldüğü konusunun 
bu kadar önemli olduğuna tanık olmadım. Buna 
rağmen salgının en başlarında, ölüm belgesi yazma 
kuralları, istatistikleri güvensiz hâle getirecek yön-

de değiştirildi. Otopsiyi desteklemek yerine otopsi 
yapılmaması yönünde talimatlar yayınlanmaya 
başlandı.

Normalde ölüm belgesini iki doktor yazabilir. 
Bunlardan biri, hastayı tedavi eden, tanıyan veya 
yakın zamanda görmüş olan biri olmalıdır. Bu de-

ğiştirildi. Sadece Kovid-19’a özel olarak, belge tek 
bir doktor tarafından verilebilir hâle getirildi. Ve 
bu doktorun hastayı muayene etmiş olmasına hatta 
hastayla tanışmış olmasına bile gerek duyulmadı.

Baş Adli Tabip, 26 Mart’ta bir talimat yayınlaya-

rak Covid-19 vakalarını adli tıp sürecinden çıkardı: 
“Her Kovid-19 ölümü, adli tıptan geçmesi gerek-

meden, sadece ölüm sertifikası süreci ile yönetile-

cektir.” Royal College of Pathologists de Şubat’taki 
talimatında ‘Eğer bir ölüm Kovid-19 enfeksiyonu 
ile bağlantılı ise, post-mortem incelemeye gerek ol-
madan ölüm belgesi verilebilir.’ diyor.

Elde edilen sonuçlar, tedavilerin geliştirilmesi-
ni sağlar, halk sağlığı istatistiklerinin devamlılığı-
na ve geliştirilmesine katkıda bulunur. Teşhisteki 
sapmaları önler ve tıbbın dürüst olmasını sağlar. 
Otopsiler ayrıca, hasta hayattayken alınabilen-

den daha fazla organdan doku alınmasına ve mo-

leküler ve genetik çalışmaların yapılabilmesine 
olanak verir.”84 Aykut Özdarendereli, “Aşı için vi-
rüsün izolasyonu hayati öneme sahiptir.”85 Klaus 
Püschel, Hamburg’da yapılan otopsi sonuçları 
için, “Hamburg’da geçmişte başka bir hastalığı 
olmadan hiç kimse Kovid’den ölmedi! İncelenen 
140’tan fazla insanın yaklaşık %80’inin kardiyovas-
küler hastalıklar nedeniyle öldü…”86 

İtalya’da açıklanan otopsi raporlarında ise 
Kovid-19 yerine, “Obezite, koroner kalp hastalı-
ğı, astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 
periferik arter hastalığı, diabetes mellitus tip 2 ve 
nörodejeneratif ” hastalıklar nedeniyle öldükleri 
açıklaması yapılmıştır.87

Uzmanların bu açıklamalarının uzantısında so-

rulması gereken ana soru, Türkiye’de ve dünyada 
koronavirüsten dolayı öldüğü söylenenlerle ilgili 
niçin otopsi yapılmamaktadır? Otopsi yapılmasını 
engelleyen küresel bir mekanizma mı vardır? Bu 
mekanizma Türkiye üzerinde de etkili midir? 

84 https://www.coronagercegi.com/post/kovid-sayimi 

85 https://www.milliyet.com.tr/egitim/veteriner-hekimlerin-koro-

na-mucadelesi-6185421 

86 https://rairfoundation.com/renowned-forensic-doctor-destroys-
media-killer-virus-lies-nobody-has-died-of-covid-19-in-hamburg-
without-previous-illness-watch/

87 https://www.5gvirusnews.com/saglik/italyada-olu-yalan-
soylemez-h64.html

MEVCUT AŞILARA KARŞI 
GÜVENSİZLİĞİN SEBEPLERİ

Kovid-19’dan dolayı üretilip servis edilen mev-

cut aşılara duyulan güvensizliğin ana sebeplerini 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Yukarıda belirttiği-
miz, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını nede-

niyle her gün yayınladığı istatistiklerle ilgili halkın 
kafasında oluşan sorulara tatmin edici cevapların 
verilmemesi ya da hiç cevap verilmemesi. Geçmiş 
dönemlerde dünyada ve Türkiye’de salgınlarla il-
gili yapılan açıklama ve uygulamaların daha son-

ra yanlış olduğunun anlaşılması. Pandemi ile hem 
bilim hem de siyaset dünyasının birbiri ile çelişen 
söylemleri, bir mutabakatın olmaması. 

Geleneksel aşıların içerisine konan alum mad-

desinin gelecekte muhtemel yan etkilerinin neler 
olabileceğinin söylenmemesi. Geleneksel aşılardan 
olan Çin tarafından üretilen Sinovac aşısına (Co-

ronaVac) “Çin aşısı” denmesi. Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı ve İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç 
Derneği Başkanı İsmail Balık, “Bunun aslında Çin 
aşısı diye adlandırılması yanlış oldu.  Bir negatif 
algı oluşmasına sebebiyet veriyor gibi hissediyo-

ruz. Bu tip inaktif aşılar birçok ülke tarafından üre-

tilebiliyor. Bu sebeple bu aşıya ‘Çin aşısı’ dememiz 
terminolojik olarak da doğru değil.”88

mRNA türü aşıların muhtevasında bulunan 
maddelerin neler olduğunun açık bir şekilde ifa-

de edilmemesi, içlerinde barındırdıkları nanopar-
tiküllerin varlığı ve dışarıdan programlanabilme 
özelliklerinden dolayı aşının gelecekteki yan etki-
lerine karşı ciddi endişelerin bulunması, Aşılarla 
ilgili dile getirilen endişelere yöneticilerin, ilgili bi-
rimlerin/kurumların tatmin edici bir cevap verme 
yerine susturmayı, tehdit etmeyi öne çekmeleri.

Aşıların kısa, orta ve uzun vadede olabilecek 
yan etkileri ile açık tatmin edici, güven verici bir 
açıklamanın yapılmamış olması. Aşı olacaklara im-

zalatılan formlarda aşı firmalarına ciddi bir sorum-

luluk yüklenmemesi. “Koronadan vefat etti” deni-
lenlere otopsi yapılmasının yasaklanması.

AB ve ABD’nin geleneksel aşılardan olan Sino-

vac aşısını kabul etmemesi; AB ve ABD’de üretilen 
aşıları (BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZene-

ca) yaptırmayanlara ülkelerine giriş izni/vize ver-
memeleri. Bu nedenle önemli bir insan unsuru, 
küresel salgın döneminde üretilen aşılara güven-

memektedir. İnaktif aşılarla, mRNA türü aşılar ara-

sında tercih yapamamaktadır. 
Türkiye’de her iki aşıyı üretenlerin kimlikle-

ri, geçmiş dönemde yaptıkları aşıların sonuçları. 
Bill Gates, Elun Musk, Rochefeller, Henry Kissen-

ger, Harari ve bunların ekolünden olanların kü-

resel salgın dönemindeki konuşmaları, “büyük 

88 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yeni-asi-tartismasi-
inaktif-asi-mi-mrna-asisi-mi-uzmanlar-yanitladi-
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sıfırlamadan” bahsetmeleri, “Dünyanın eski dünya 
olmayacağını” beyan etmelerinin oluşturduğu şuur 
altı. Bu şer mekanizmasının dünya nüfusunu azalt-
ma konusunda geçmişte yaptıkları konuşmalar ve 
yaptıkları uygulamalar…

AŞIYA DEĞİL MEVCUT AŞILARA 
KARŞI OLMAK OLGUSU

Bütün bunları kafasında sorgulayan insan un-

suru, özünde aşıya karşı değildir. Yukarıda ifade 
edilen nedenlerden dolayı mevcut aşılara güven 
duymadığından karşıdır. Öncelikle bu gerçeğin gö-

rülmesi gerekmektedir. Bu konuda endişe taşıyan-

lar sadece sade vatandaşlar değil alanın uzmanları 
da endişelidir. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “İnaktif yön-

temle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bili-
nen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuç-

larını biliyoruz. Virüsün genetik yoluyla geliştirilen 
mRNA aşıları kısa vadede iyi sonuç verdi. Ama orta 
ve uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını bilmiyo-

ruz.” demesi mRNA aşılarına insanların güvenme-

sini mi yoksa güvenmemesini sağlamaktadır?... 
AB ve ABD ülkeleri yabancılara vize için Bi-

oNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarını 
olmayı şart koşması,89 insanların Sinovac aşısına 
güvenmesini mi yoksa güvenmemesini mi sağlar? 
Bu gerçekleri göz önüne aldığımızda mevcut aşıları 
olmak istemeyenleri “aşı karşıtı” ilan etmek doğru 
mudur, adil midir? Kimin haklı, kimin haksız ol-
duğunu hiçbir endişeye mahal vermeyecek şekilde 
ortaya koyacak çok adil/yüce bir mahkeme vardır 
elbette! 

Devlet, milleti ikna edecek bilimsel toplantılar 
yapma yerine her seferinde baskı ile sonuca varma-

yı strateji olarak benimsemiş, aşı olmayanlara ha-

yatı zindan edecek yasaklar dönemini başlatmış ve 
her geçen gün de kapsam alanını genişletmektedir. 
İnsanlar, gönül rızası ile değil, devletin dayatması, 
baskısı ve tehdidi sonucu kerhen aşı yaptırmak zo-

runda kalmaktadır. Türkiye’yi yönetenler, aşı ile il-
gili getirilen yasaklar yüzünden ciddi bir gayrimem-

nunlar kitlesi üretildiğini görmek zorundadırlar. 

TÜRKİYE’DE YERLİ AŞININ VE İLAÇ 
SANAYİNİN ACİLİYETİ

Türkiye, 1999 yılında aşı üretimini ve 2011 
yılında da Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü kapatmıştır. 
“Devletin elindeki iki ilaç fabrikası kapatılmıştır.”90 
Özelleştirme ya da ithal etme devletin temel politi-
kalarından biri hâline gelmiştir. Dost ve/veya stra-

tejik ortak ve/ veya model ortak kabul edilen AB, 
ABD ve İsrail ile gerilim meydana gelip taahhüt 

89 Arslan Bulut, “Köpek Pasaportu ve Aşı Pasaportu!”, Yeniçağ, 5 
Mart 2021.

90 https://www.evrensel.net/haber/432931/prof-dr-murat-civaner-
asiyi-ureten-insanlik-patentleyip-satan-sirketler 

ettikleri silahları, uçakları vb. şeyleri vermedikle-

rinde, Türkiye kendi içerisine dönüp bu alanlarda 
hem kamu hem de özel sektör olarak ciddi yatı-
rımlar yapmış ve çok daha başarılı sonuçlar elde 
etmiştir. İHA’lar, SİHA’lar, füze sistemleri, tank ve 
diğer silahlar, Türkiye’de başarılı bir şekilde üre-

tilir olmuştur. Her geçen gün dışa bağımlılık azal-
maktadır.

Küresel salgın ile birlikte başlayan dönem, bir 
gerçeği daha görünür kılmıştır. Şer cephesinin 
(Siyonizm-ABD-İngiltere-İsrail) dijital diktatörlük 
olan yeni dünya düzenini kurabilmek için, tek 
dünya devleti, tek hükûmet, tek hukuk, tek din, 
tek eğitim, tek merkez bankası, tek para sistemine 
ilişkin projesini ve şehir devletleri projesini, “bü-

yük sıfırlama” projesini hayata geçirebilmek için, 
Bill Gates’in tabiriyle “aşılama ve sağlık hizmetleri” 
üzerinden dünya nüfusu 500 milyon civarına dü-

şürülmek istenmektedir. Küresel salgın bu amaçla 
başlatılmış ve yol boyu bu amaç için de kullanıl-
maktadır, kullanılmaya da devam edilecektir. Baş-
latılan biyolojik savaş dikkat çekmesin diye başlan-

gıçtan bu yana büyük ve yoğun bir psikolojik savaş 
devreye sokulup ısrarla sürdürülmektedir.

Bu biyolojik savaşı yok edecek, psikolojik savaşı 
tersine çevirecek tüm insanlığı koruyabilecek güç 
ve potansiyel Türkiye’de mevcuttur. Bu nedenle 
Türkiye, yerli/millî aşı ve ilaç sistemini kurmalıdır. 
Bu potansiyel Türkiye’de vardır ve devlet bu potan-

siyelin farkına varmalıdır. Ovalı’ya göre Türkiye’de 
WHO listesinde “3 inaktif aşı (Acıbadem-Labcell, 
Kayseri ve Selçuk Üniversiteleri), 1 mRNA aşısı 
(Selçuk Üniversitesi), 1 DNA aşısı (Ege Üniversite-

si), 2 Adenovirüs aşısı (Ankara ve Kayseri Üniver-
siteleri), 2 protein peptit aşısı (Boğaziçi ve Ege Üni-
versiteleri) ve 2 VLP aşısı (ODTÜ ve Bezm-i Âlem 
Üniversiteleri)” olmak üzere 11 aşı çalışması yer 
almaktadır.91

Bunların bir çatı altında toplanması gerekir. 
Bunun için devlet bünyesinde özel bir merkez ku-

rulmalıdır. Bu merkezde görev alan bilim insanları 
özel olarak korunmalıdır. ASELSAN’da bilgisayar 
mühendislerinin öldürülmesi göz ardı edilmeme-

lidir. Türkiye’de yerli aşı üretimi için seferberlik 
ilan edilmelidir. Türkiye’deki yerli aşı insanlık 
için daha güvenli olacağından, sadece Türkiye için 
değil, öncelikle İslâm dünyası sonra da mazlum 
milletler için çok ciddi tercih nedeni olabilecektir. 
Çünkü yaşanan süreç 3. Dünya Savaşı’nın biyolojik 
savaş boyutudur. Yerli aşı, “büyük sıfırlama” yap-

mak isteyenlere, “Koronavirüs salgını dünya düze-

nini sonsuza dek değiştirecek” (Henry Kissenger) 
diyenlere çok ciddi bir cevap olacak, yürüttükleri 
hem biyolojik savaş hem de psikolojik savaş tersine 
çevrilecektir. 21. asrın Firavunları olarak tarihin 
karanlığına gömüleceklerdir.

91 https://odatv4.com / bakan-bey-keske-diger-asi lardan-
bahsederken-24112015.html
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K oronavirüs salgını sona erse de pandexit sü-

reci uzun, zor ve acılı geçecek. Korona biter 
ve fakat iktisattan siyasal alana, sağlık sektöründen 
insanların ontolojik ve psikolojik durumlarına ka-

dar oluşturduğu etkiler, konjonktür sürer. 
Pandexit (pandemiden çıkış/pandemi sonrası 

yeni yapılanma) süreci siyasal alanda Soğuk Savaş 
sonrasındaki 11 Eylül Düzeni’nin, iktisadi manada 
1997 sonrasındaki en ciddi neoliberal krizin, felsefi 
sahada dijital tekno-kültürün yeni insan üzerinde 
etkilerini gösterdiği bir dönemin ortasında yeni bir 
nizam, doktrin için başlangıç oluşturabilecek ze-

mini hazırlayabilir. Salgın küresel üretim-tüketim-
dağıtım sistemini, hizmet-sağlık-eğitim sektörünü, 
liberal demokrasileri, özgürlükleri, insanın an-

lam dünyasını, dünya düzenini bozduğu gibi 
küresel güçlerin ezberlenmiş tutumla-

rının dışında yeni arayışlara girme-

sine neden oldu. Pandexit aynı 
zamanda Trump-Biden değişi-
mi ekseninde başta Afganis-
tan olmak üzere Ortadoğu 
ve Avrupa’daki dengeleri, 
ABD’nin askerî varlık bu-

lundurmaya yönelik stra-

tejisini, yeni ittifakları, ay-

rışmaları da tetikleyecek 
tesirlere sahip.

SALGIN KONJONKTÜRÜNDE
DÜNYA SİSTEMİ

Salgının ekonomilerde açtığı yara, 
Biden konjonktüründe Ortadoğu’daki 
aktörlerin İran üzerinden yeni tavır alma 

ihtiyaçları Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Suudların 
kanlı bıçaklı olduğu Türkiye ile yeni bir ortaklık 
ilişkisine hazırlanmalarını da doğurdu. Doğu Ak-

deniz meselesi, Mavi Vatan doktrini, Suriye-Libya 
ve Karabağ operasyonları salgın konjonktüründe 
bir nebze olsun geri çekilirken Biden’ın Türkiye’ye 
yönelik “ilgisiz görünümlü ilgisi” Pandexit ile be-

raber doğamayan yeni dünya sistemi doktrinini 
belirleyebilir. Dünyadaki her tür bunalıma korona 
endişesi eklenmişti; salgının sona ermesi bunalımı 
buhrana ve kaosa götürebilecek derinlikte ilerliyor. 

PANDEXİT SÜRECİNDE 
DÜNYA SİSTEMİNİN, İNSANIN VE 

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ
 ERCAN YILDIRIM 

Pandexit, ekonomi, küresel düzen ve siyaset değişikliklerini ifadelendirirken aslında sağlık ve 
çevre üzerinden insanın doğayla ilişkisini varoluşsal boyutta yeniden tanıma ve anlamlandırma 

çabalarını da alttan alta destekleyecek; açıkça değil çünkü insanoğlu virüs ve doğa karşısında 
geri çekildiğini kendine dahi itiraf edemeyecek kadar gururlu, ben merkezli. Hâlbuki pandexit 

aidiyet sorunlarıyla çevrelenmiş bir dünyaya açılıyor.
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Çin’in okyanuslara açılsa da askerî manada 
hiçbir adım atmayıp iktisadi büyümesi, Rusya’nın 
Avrupa’ya göz kırpan askerî büyüklüğü ve etki ala-

nını genişletme girişimleri, Brexit ile İngiltere’nin 
yeni oligopol ve ittifak arayışı, AB’nin dağılmadan 
güçlenme çabaları, ABD’nin askerî gücünü fiilen 
kullanmadan ama kullanma tehdidiyle düzen kur-
ma çabaları Pandexit’te iktisadi durumu da belirle-

yecek bir keskinlikte ilerliyor. Salgın öncesinde çok 
uluslu şirketleri kurtarmak için kendi halklarını 
ezen kapitalist merkezin girdiği çıkmaz, Şili’den 
İtalya, Fransa, Hollanda ve Güney Kore’ye kadar 
refah, sosyal devlet ve refah devleti isteyen kitle-

lere karşı devletler hâlâ şirketlere orantısız destek 
vermeyi sürdürüyor; salgın sürecindeki yardımla-

rın tamamı yine büyük şirketlere aktarıldı. Her ne 
kadar insanlık virüsle beraber afazi hâlini büyütse 
de küresel sistemdeki başıbozukluk, arayış, fetret 
Pandexit görünümünde sürecek.

Pandexit sürecinde de hemen bütün toplumsal, 
siyasi problemlerin temelini oluşturduğu gibi eko-

nomi yine öne geçerek varlığını gösterecek. Neoli-
beral konfor, aşırı tüketime dayalı üretim ve yaşam 
kültürü beraberinde virüsün doğrudan saldırısına 
bağlı ölüm-kalım mücadelesini getirdi; insanlar 
2020 yılının ilk altı ayında, kapanmalarda âdeta 
bir manga askerin namlularının ucunda infaz edil-
meyi beklemenin psikolojisini tattılar. Pandexit bu 
var olma-yok olma dikotomisinin hayatın anlamı-
nı, insanın amacını, niçin var olduğumuzu sorgula-

masını kışkırtmaya yetmeyecek, aynen salgının en 
hararetli zamanlarında olduğu gibi. Bunun yerine 
yeni tüketim metaına sahip olmanın üstünlüğünü 
doyurmaya çalışacak. 

Günümüzde dünya, devletler ve toplumlar 
ihtiyaçlardan çok çıkarılan ihtiyaç listelerinin bü-

yüklüğü, dindirilemeyen tüketme ve sahip olma 
iştahıyla mücadele etmeye çalışıyor. Pandexit an-

lam kaygılarının ötesinde temel ekonomi ve ana 
ihtiyaçları karşılayabilecek bir düzenin uç verme-

sine vesile teşkil etmekle mükellef… Dünyada ilk 
kez yüksek enflasyonla beraber yüksek işsizlik söz 
konusu. Ekonominin temel kaideleri âdeta yerin-

den oynamış durumda. Kıta Avrupa’sında endüstri 
devrimini yapan ülkeler salgının ilk günlerinde en 
basit cerrahi maskeye, dezenfektana ulaşamazken 
pandexite girdiğimiz şu günlerde bu sefer tır şofö-

rüne bağlı akaryakıt krizi ve toplumsal sonuçlarıy-

la mücadele ediyor. 
Ekonominin temel kaidelerinde olduğu gibi 

hizmet sektöründeki kırılganlık artıyor, işsizlik ve 
ekonomik buhran bu cenahta daha yüksek. Hizmet 
sektörü kırılganlık, hassasiyet, güvensizlik demek; 
çünkü en küçük bir terör tehdidinde dahi bu alanın 
amiral gemisi turizm faaliyetleri tümden çökebili-
yor. Ekonomiler salgındaki siyasi içe kapanma ve 
sınırları kapatmanın aksine karşılıklı bağımlılık-

la malul; küresel ekonominin özelliği mütekabil 

büyüme tüm taraflarda vuku bulmasa da başka 
ülkedeki kriz sağlam bir iktisadi düzenine sahip 
ülkeyi etkileyebilir. 

Öngörülemeyen, kırılganlığı gittikçe artan, is-
tikrarlı istikrarsızlık uzun pandexitte etkili olacak 
görüntüsü veriyor. Kabul etmek gerekir ki neolibe-

ral üretim gıda ve her tür ihtiyaç maddesinin, lük-

sün bol miktarda bulunabilmesini sağladı; salgın 
küresel enflasyonu getirince fiyatlar yükselmeye 
başladı, buna seller, yangınlar, enerji kaynaklarına 
erişimdeki zorluklar da eklendi. Dijital kültür “çip 
krizi”yle ilk ciddi sorunuyla karşı karşıya kaldı, oto-

mobil fiyatları yükseldi, üretimler düştü. 

DOĞANIN İNTİKAMI VE DOĞAL HUKUK

‘90’larda çokça zikredilen küresel ısınmanın 
sonuçları yeni yeni çok ciddi boyutlarda ve küresel 
bazda görünmeye başladı; kimse artık amazonla-

rın, yağmur ormanlarının, kutupların, Sibirya’nın 
afetlerine bigâne kalamayacak hâle geldi. Şehirler 
iyiden iyiye bir sıcak hava balonuna dönüşüyor, 
kar gittikçe azalırken yağmurlarda dengesizlik ar-
tıyor. Pandexit aynı zamanda iklim, çevre, doğa fe-

laketlerine geçiş yapmanın bir başka türevi hâlini 
aldı. Dünya kocaman bir kenti andırırken siyasi 
manadaki çatışmalara sağlık meselesinde müşte-

rek dayanışma fikri eşlik ediyor. 
Afetler, felaketler, savaşlar, salgınlar insanların 

ruhî, ontolojik durumlarını altüst eder, ciddi sorgu-

lamaları tetiklerken metafizik ilgileri artırabilir. 
Sol-seküler çevreler bilime, aşıya, bilim kurulu-

nun her türlü özgürlükleri hiçe sayan tedbirlerine 
sıkı sıkı uymaya özen gösterirken insanlar âdeta 
“doğal hukuk”u yeniden tanımlamaya ve uygula-

maya başladı. Siyasi var kalma kavgası ontolojik 
sorgulamaları doğursa bile yeri geldiğinde neza-

ketli, materyalist, seküler bir hayatı destekleyebilir 
fakat salgın gibi “ölümle burun buruna gelinen” 
anlarda mesiyanik tutum, ırkçılık, ulus devletçilik, 
ulusalcılık, vahşileşme, yalnız kendini ve ailesini 
hayatta kalmayı düşünme ön plana çıkar. 

Korona salgını bu doğal hukukun doğasını uy-

kusundan uyandırmıştı pandexitte bu temel du-

rum siyasal alana taşınacak, yeni savaşlar ve çatış-
malar için meşruiyet arayışı çok uzun sürmeyecek. 
İnsanlar sol-liberallerin bilim kurulu tedbirlerine 
karşın özgürlüklerinden feragat etmeleri biyo-po-

litika, dijital-denetim, hesli-çipli gözetim gibi uy-

gulamalara ciddi itirazlarda bulunmaması dijital 
tekno-kültürün değerleriyle birleştiğinde parano-

yayı normalleştirme sürecine bırakacak. Aşı karşıt-
larının ürettiği argümanların dehşet verici irrasyo-

nelliği, düşünme düşmanlığı, temelsiz özgüvenin 
saldırganlığa dönüşmesi, ürettiği güç istenciyle 
kendilerini “kurtulmuş”lardan görme maraziliği 
pandexiti daha da uzatacak boyutta. 
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PandEXit SÜrECindE dÜnya SiStEminin, inSanIn vE tÜrkiyE’nin GElECEĞi

Şirket kapitalizminin vahşi kapitalizmi en uç 
noktalara taşıması, istikrar kavramının öne çıka-

rılarak meşruiyetin sağlanması, risksiz bir yaşam 
ararken her tarafın virüs, bakteri, çip, mikrop, çev-

re felaketi ve düşmanla dolması risksizliğin, istik-

rarın, bireysel özerkliğin, özgürlüğün imkansızlığı-
nı ortaya koyuyor. 

Pandexit, ekonomi, küresel düzen ve siyaset de-

ğişikliklerini ifadelendirirken aslında sağlık ve çev-

re üzerinden insanın doğayla ilişkisini varoluşsal 
boyutta yeniden tanıma ve anlamlandırma çabala-

rını da alttan alta destekleyecek; açıkça değil çünkü 
insanoğlu virüs ve doğa karşısında geri çekildiğini 
kendine dahi itiraf edemeyecek kadar gururlu, ben 
merkezli. Hâlbuki pandexit aidiyet sorunlarıyla 
çevrelenmiş bir dünyaya açılıyor; güven bunalımı 
ilkin virüsün bulaşması esnasında başlamıştı fakat 
gittikçe müşterekliği kuvvetlendireceği yerde “kı-
sıtlı kaynakların kalabalık nüfus” içinde paylaşım 
savaşımında geride kalma kaygısına bırakıyor. 

YENİ BİR DİN YORUMUNA DOĞRU!

Görmek gerekiyor ki özerk bireylere yeni tür ce-

maatler de ekleniyor, zaten güçlü bir deizm tartış-
ması hâkimdi, iktisadi vaziyete bağlı istihdam soru-

nu meseleyi daha girift hâle soktu. Müslümanlara 
duyulan güvenin azalması, insanlardaki itimatsız-
lığın dışında ve ötesinde ekstra gelişiyor; salgının 
menşei, ortadan kaldırılması, izalesi gibi belli başlı 
hususlarda dinî-manevi-metafizik yorumların, yö-

nelimlerin gerçekleşmemesi enteresan biçimde 
Müslümanların iktidar deneyimlerinden doğan 
yorgunluğa, icraatlara dayandırılıyor. 

Dünyeviliğin temel sebebi olarak neoliberaliz-
min ürettiği konformizm ve tüketim ideolojisini 
görmek yerine siyasi hayattaki iktidara bağlama 
rahatlığı elbette meselelerin hâllini doğurmuyor; 
insanlar iyiden iyiye Allah’a hesap vereceklerini, 
ahirette divana duracaklarını, kıldan ince kılıçtan 
keskin sırattan geçme simülasyonunu yapmayı, 
sırat üzerinde düşüp düşmeme endişe ve telaşını 
bilfiil dünyada yaşama pratiğini, salgının -pozi-
tivist ve natüralist temelleriyle beraber- Allah’ın 
insanlara yolladığı bir araç/imtihan/uyarı olduğu 
yorumunu gündemlerinden çıkardı. 

Kader, kaza ve tevekkül meselesini tevekkülün 
“sağlam kazık” boyutunu yani kalbî bağlanmayı de-

ğil maddî garanticiliği fazlasıyla abartarak uygula-

yanların bu süreç boyunca bir kere bile çok sevdiği 
kafeye gitmeyerek gösterdiğini hatırlatmak gere-

kir. Pandexitten bir teolojik yorum çıkmayacağı 
öngörülse de salgın öncesi geleneksel bile olsa işle-

rin menşeini Allah’a bağlayan inanç boyutu iyiden 
iyiye yıpranarak görünecek.

Pandexit’e yeni bir kuşakla giriyoruz, sadece Z 
veya başka kuşaklar değil, ortada bir salgın kuşağı 
var; gençlerin dışında evde kalmayı, tablet başında 

vakit geçirmeyi, dış tehlikelerden korumak için eve 
hapsedilmeyi, mağara tarzı dar komünal hayat tar-
zını içselleştiren çocuklar geleceği şekillendirme-

de, içe kapanık bir dünyanın inşasında rol alacak. 

ULUS DEVLETLER KENDİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Pandexit en çok devletlerin sıkı tedbirler alma-

sını sağlayacak. Bir yandan etnik ve iktisadi özerk-

liğe bağlı federatif talepler yükselirken öte yandan 
ulus devletler sınırlarını daha çok korumaya alıp 
duvarları yeniden örüyor. 

Piyasayı kontrol, ticaret fazlalarını verimli de-

ğerlendirme, siyasi alanı tahkim adına ekonomiyi 
daha çok denetleme ve güçlendirme her alanda adı 
konmayan bir “Ticaret Savaşı” kendini daha da be-

lirginleştiriyor. Önceliği ekonomiye daha çok veri-
yor ulus devletler; enerji ve hammadde sorunlarını 
çözme adına Pasifik’ten Akdeniz’e ciddi ittifaklar, 
ayrışmalar ve sıcak, soğuk çatışmalar organize 
ediliyor. Gıda stokçuluğuna enerji stokçuluğu da 
ekleniyor; elbette küresel ısınmanın yönlendirdiği 
temiz su kaynakları sorunu en az “kayagazı” kadar 
ehemmiyet kazanıyor. 

Pandexit, koronadan daha ciddi meselelerle 
geliyor; devletler ekonomik güçlerini koruma ve 
mümkünse yükseltmenin derdine düşerken bunu 
savunmada kalarak değil, daha çok dışa açılarak 
iktisadi küreselleşmenin imkânlarını zorlayarak ve 
yeni pazarlar oluşturarak yerine getirmeye çalışı-
yor. 

Ortadoğu gözden düşerken Afrika’nın yeni cep-

he hattı seçilmesi, ucuz iş gücü yüzünden tercih 
edilen Çin’de maaşların bin dolara yükselmesinden 
ileri geliyor. İç tüketimi artırıp, küresel şirketleri ül-
kesine çağırmaktan çok artık kendisi çok uluslu şir-
ket kuran Çin modeli diğer gelişmekte olan ülkeler 
için emsal teşkil edecek gibi görünüyor. 

Son olarak ülkeler mümkün olduğunca ekono-

mik bağımlılıklarını azaltmanın ya da yeni ittifak-

larla en aza indirmenin planlamasını yapıyor. Dün-

yada bilhassa ekonomi ve siyasi ittifaklar bazında 
yeni gelişmelerin tümü, anlam sorunu, ontolojik 
vaziyet, toplumsal talepler aynen Türkiye’de de 
kendini gösteriyor. 

Öyle bir neoliberal düzene sahip ki Türkiye, ar-
tık şirket kapitalizmi bile istatistikleri belirleyecek 
boyutlara geldi. Ücretler asgari ücretin biraz üstüne 
kilitlendi; istihdam sorunu genç kuşakların temel 
taleplerinin neler olduğunu saptıracak izahlarla 
dolu. Üniversite mezunlarına tekstilde ustabaşı bu-

lunamadığını işaret edecek kadar dengeden, dün-

yadan, gerçek hayattan ve ferasetten uzaklaşmış 
bir akıl zuhur etti! Neoliberal Türkiye’nin düzeni, 
200 yıllık arayışı çıkmaza götürecek yönelimlerle 
mukayyet; pandexit süreci ülkenin ve milletin terk 
ettiği kendini bulma çabasına insanımızı yeniden 
sevk edebilir...



26 |  Ekim 2021  |  umranmran

G Ü N D E M

ARAP OTORİTER 
REJİMLERİ 
GÖLGESİNDE 
SİYASAL 
İSLÂM’IN 
BAŞARISIZLIĞI

HASAN EBU HENİYYE

Fas ve Tunus’ta siyasal İslâm 
kendi değerlerini, ilkelerini ve 
kimliğini bıraktı ve otoriterliğin 
eliyle bir baskı aracına dönüştü. 
Bu durum, partileri kendi kaza-
nımlarını korumak için geçici 
ittifaklar kurmaya sevk etti, 
klasik neoliberal çerçevenin 
dışında bir sosyo-ekonomik viz-
yonun yokluğuna ve tali konula-
ra kaçışa yol açtı. Tartışmalara 
kimlik politikaları meselesi 
ve terörle mücadele ajandası 
hâkim oldu. İstikrarı koruma 
gerekçesi altında güvenlik risk-
leri karikatürize edilerek abar-
tıldı.

T aliban hareketinin silahın 
gücü ve mermi sandıklarıyla 

Afganistan’da otoritesini dayattı-
ğı, ABD ve müttefiklerini çekil-
mek ve kuklası Afgan hükûmetini 
yalnız bırakmak zorunda bı-
raktığı bir zamanda siyasal 
İslâmî hareketler Tunus ve 
Fas’ta geriliyordu. 

Fas Adalet ve Kal-
kınma Partisi ağır bir 
seçim yenilgisi aldı ve 
Tunus Nahda Partisi 
demokratik olmayan 
müstesna kararlarla saf 
dışı edildi. Bu paradoks 
son derece tehlikeli bir 

durum içeriyor. Açık ders ve acı 
özet şu ki; siyasal İslâm’ın Batılı 
emperyalist devletlerden destek 
alan otoriter rejimlere katılımı-
nın akıbeti başarısızlıktır. Bir 
diğer paradoks ise başarısızlı-
ğın faturasının, siyasi katılımın 
şartlarını ve sınırlarını kontrol 
altında tutan otoriter rejimlere 
ve destekçilerine değil de sürekli 
siyasal İslâmî hareketlere kesil-
mesi. Tüm bunlar mermi san-

dıklarına başvurmaksızın seçim 
sandıklarına yönelmenin fizibili-
tesine dair soru işaretini günde-

me getiriyor. 
İslâmî hareketler uzmanı 

Fransız düşünür Oliver Roy’un 
1990’ların başında Siyasal 
İslâm’ın İflası adlı kitabı çıktı-
ğından bu yana “Siyasal İslâm’ın 
başarısızlığı” söylemini, İslâmî 
referansa sahip hareket ve parti-
leri ele alırken -Roy’un kast ettiği, 
İslâm devleti kanalıyla iktidarı 
ve toplumu yönetme projesinin 
başarısızlığı olarak özetlediği 
bu başarısızlık kavramını anla-

maksızın ve eleştirisel analizini 
yapmaksızın- köklü bir söylem 
hâlini aldı. Roy’un söylemine, 
açık ara başarısızlığına ve tahmin 
edilmezliğine yönelik kapsamlı 
eleştirilere rağmen bu söylem 
Batılı emperyalist devletlerin 
korumasından beslenen demok-

rasi karşıtı otoriter rejimlerin 

başarısızlığından bahsetmemek-

tedir. 
Siyasal İslâm olgusunu başa-

rısızlıkla yargılamak, kendi başa-

rısızlığını ve sefaletini gizlemeye 
çalışan sefil otoriter bir söylem-

den başka bir şey değildir. Sosyo-

log Asef Bayat’a göre bölgede kar-
şı devrim projesinin bir parçasını 
oluşturan kurulu otoriter rejimle-

rin bölgedeki demokratik geçişin 
koşullarını yok ettiği şüphesiz. 
Batılı güçlerce desteklenen Mısır, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan ve Bahreyn gibi despot 
rejimler bölgedeki her demokra-

tik projeyi boğdu. İş sadece post-
İslâmcılık projesine ait figürlerin 
bastırılmasıyla sınırlı kalmadı, 
hatta bu baskı laik ve solcu parti-
leri, bu rejimlere ciddi muhalefet 
oluşturan bağımsız her partiyi 
kapsadı. Bu rejimler bağımsız si-
vil toplum örgütlerine dahi göz 
yummuyorlar, insan hakları veya 
kadın hakları gruplarının faali-
yetlerini dahi kabul etmiyorlar. 

Arap otoriter rejimleri Fre-

edom House örgütünün açıkla-

malarına göre demokrasi ve öz-
gürlüklere düşmanlıkta özel bir 
pozisyon işgal ediyor. Zira Arap 
dünyası halkları reşit olmayan, 
baskıcı ve diktatör yönetim al-
tında eziliyor ve dünyanın yak-

laşık üçte biri bu despot 
rejimlerin 
g ö l g e s i n -

de yaşıyor. 
Baskıcı yö-

n e t i m d e n 
m u s t a r i p 
iki milyar 

civarı insan 
b u l u n u y o r . 

Stephen Cook 
Yöneten Ama Yönetmeyen adlı 

kitabında Ortadoğu’daki otoriter 
rejimlerin yönetme gücünü ispat-
ladıklarına yani demokratik dö-

nüşümün tüm yaklaşımlarını 
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ortADOĞU’DAN

yerle bir ettiklerine işaret ediyor. 
Yazar Ortadoğu liderlerinin ge-

rek babadan oğula geçiş gerekse 
de komplolar ve hatta seçimler 
yoluyla değişmelerine rağmen 
otoriter ve yarı otoriter siyasi re-

jimin dünyanın bu bölgesinde şa-

şırtıcı değil de istikrarlı kaldığını 
gözlemliyor. 

Ortadoğu’da şaşırtıcı istikrar 
otoriterlik ile emperyalizm ara-

sındaki derin ilişkinin ürünüdür. 
Bu ilişki hem demokraside hem 
istikrarda  ödün vermeye dayanı-
yor. Bu yaklaşım Arap dünyasın-

da birçok devletin (Suriye, Irak, 
Yemen, Libya ve Somali) yıkılma-

sına yol açtı ve diğer Arap ülkele-

ri de en ufak bir değerlendirme 
olmaksızın kırılganlıktan ve zayıf 
istikrardan mustaripler. 

ABD Eski Dışişleri Baka-

nı Condoleezza Rice Haziran 
2005’te Kahire’deki Amerikan 
Üniversitesi’nde yaptığı konuş-
masında Ortadoğu’daki Ameri-
kan politikasını şöyle özetliyordu: 
“Altmış yıl boyunca ABD bu bölge-

de demokrasi pahasına istikrarı 
sağlamaya çalıştı ancak ikisini de 
elde edemedik”. Yalnız ABD’nin 
eski Dışişleri Bakanı John Kerry 
Temmuz 2013’te, Mısır’da de-

mokratik sürece yönelik darbe 
sonrası Mısır ordusunun bu mü-

dahalesiyle “demokrasiyi geri 
getirmek istediği” iddiasında 
bulunuyordu. Ancak bu en basit 
sezgilerle dahi çelişmektedir ve 
piramit yapıya sahip otoriter bir 
oluşumun demokratik geçişi ko-

ruyacağına ve güçlendireceğine 
bel bağlamak mümkün değil. 

Denver Üniversitesi Ulusla-

rarası Araştırmalar bölümünde 
yardımcı öğretim görevlisi Erica 
Chenoweth’e göre “Ortadoğu’nun 
yöneticileri üzerinde kendilerini 
demokrasiye sevk edecek dış bir 
baskı olmadı. Çünkü rejimleri is-
tikrarlı ve başkaları onlardan bu 
istikrarlı hâllerini korumalarını 
istiyor”. 

Siyasal İslâm’ın en büyük ha-

tası otoriter rejimlerin yapısıyla 
bütünleşmeleri, şartlarına ve 
arzularına boyun eğmeleridir. 

Despotizme dönüş korkusu en-

dişesi demokrasinin başarılı ol-
masıyla meşgul olmaya sebep 
olmuştur. Sanki otoriterlik bir 
daha geri gelene kadar gerçek-

ten gitmiş gibi… Şöyle ki Fas ve 
Tunus’ta siyasal İslâm kendi de-

ğerlerini, ilkelerini ve kimliğini 
bıraktı ve otoriterliğin eliyle bir 
baskı aracına dönüştü. Bu durum 
ülkedeki partileri, kendi kaza-

nımlarını korumak için geçici it-
tifaklar kurmaya sevk etti, klasik 
neoliberal çerçevenin dışında bir 
sosyo-ekonomik vizyonun yoklu-

ğuna ve tali konulara kaçışa yol 
açtı. Tartışmalara kimlik politika-

ları meselesi ve terörle mücadele 
ajandası hâkim oldu. İstikrarı 
koruma gerekçesi altında güven-

lik riskleri karikatürize edilerek 
abartıldı. 

Dinî-laik kimlik tartışmaları-
nın hazmı içinde otoriterlik ken-

di nüfuzunu güçlendirdi, nüfuzu 
ve servetini ikiye katlayan küre-

sel neoliberal iş adamları sınıfına 
kucak attı. Terör fobisi gölgesinde 
otoriterlik ordunun varlığını ve 
nüfuzunu genişletti ve bütçesini 
arttırdı. 

Demokratik olmayan rejimle-

rin gölgesinde yapılan seçimler-
de kazanmak ve kaybetmekten 
konuşmak sıkıcı saçma bir eğ-

lencedir. Zira Arap dünyasında 
seçimler demokrasiyle ilişkisi ol-
mayan otoriter rejimler eliyle bir 
oyun olmaktan öteye geçmiyor. 
Otoriter Yönetimin Politikaları 
kitabında Milano Svolik’e göre 
otoriter yönetimi demokratik yö-

netimden ayıran temel özellikler 
var. Bu iki özellikten birincisi, 
otoriter yönetimin iktidardaki 
siyasiler arasında meydana gelen 
anlaşmaların garantilerinin ver-
diği bağımsız bir otoriteye ihtiyaç 
duymaktadır. İkincisi ise anlaş-
mazlıkların çözümünde şiddete 
başvurma yönünde süregelen bir 
yetenekte kendini gösteriyor. 

Fas’taki Adalet ve Kalkınma 
Partisi deneyimi başarısız oto-

riter rejimlerin oyunlarına gir-
menin doğal bir sonucu olması 
itibarıyla siyasi İslâm’ın başarısız 

olduğu tezini özetlemektedir. 
Parti “Aşırıya kaçmak değil ka-

tılım” sloganı altında otoriteyle 
özdeşleşti, pratik olarak demok-

rasiyi feda etmekle vücut bu-

lan “istikrar gölgesinde reform” 
seçeneğine yöneldi ve partinin 
“Oyun yolsuzluk ve despotluğa 
karşı fırsattır” sloganı maalesef 
içine düşülen yolsuzluk ve des-
potlukla normalleşmeye dönüş-
tü! Böylesi bir normalleşme de 
Hamdi Tahfuri’ye göre partiyi 
İslâmî kimlikten ödün vermeye 
götürdü ve Başbakan Sadeddin 
el-Osmani’nin Siyonist oluşumla 
normalleşme antlaşmasını imza-

lamasıyla hayat buldu. Ardından 
kenevir ekimini yasallaştırma ya-

sasını hükûmet konseyinin onay-

laması geldi. Öncesinde eğitimin 
Arapça yerine Fransızca olmasını 
zorunlu kılan eğitim sistemiy-

le ilgili çerçeve yasası gerçeği 
yaşandı. Tüm bunlar Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin referans ve 
kimliğiyle açıkça çelişmektedir. 

Sözün özü Siyasal İslâm’ın ba-

şarısız olduğu yargısında bulun-

mak otoriter rejimlerinin günde-

me getirdiği bir propagandadan 
öteye geçmez. Siyasal İslâm ol-
gusu çeşitlidir, farklı eğilim ve 
güçleri içerir. Zira Siyasal İslâm 
emperyalist sisteme, Siyonist ha-

rekete ve diktatör rejimlere karşı 
çıkan, şeriatla yönetilen ve İslâm 
toplumlarında kendisine özel ah-

laki kurallar getiren bir yapı tesis 
etmeye çalışmış fikirlere ve hare-

ketlere işaret eden bir terimdir. 
Arap dünyasında yaşanan ise şu: 
Kendi nihai hedeflerini bırakan 
ve İslâmî yönetim kavramlarıy-

la ilgili en basit tanımlarda dahi 
çelişen otoriter despot devlet çer-
çevesinde bütünleşmiş siyasal 
İslâm bir şekilde başarısız olmuş-
tur. Böylelikle siyasal İslâm’ın ba-

şarısızlığı denilen şey, demokrasi 
olmadan otoriter oyun çerçevesi 
içindeki siyasetin başarısızlığıdır. 

(arabi21.com, Ürdünlü yazar, 
19 Eylül 2021)
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G Ü N D E M

TUNUS 
CUMHURBAŞKANI 
KAYS’IN
AKLİ DENGESİ 
YERİNDE Mİ?

Faysal EL-KASIM 

Said, sadece uzaktan kumanda 
ile yönetilen ve hiçbir şey üze-
rinde kontrolü bulunmayan bir 
ara yüzden ibarettir. Bu yüzden 
hükûmet kurulması süreci çok 
gecikti. Çünkü kendisi sade-
ce görevlendirilmiş bir köledir. 
Bu durum bize Burgiba döne-
minin son iki yılını hatırlatıyor. 
Şöyle ki kendisi kapsama alanı 
dışındaydı ve organlar (güven-
lik-istihbarat) tüm işleri idare 
ediyordu.

Y ukarıdaki soru şu günlerde bin-

lerce Tunuslunun sayfalarında ve 
sosyal medyada tekrarlanıyor. Hatta 
bazı saygın gazeteciler kendi araların-

da Kays Said’in psikolojik durumunu 
tartışmaya başladılar. Mimikleri, ko-

nuşma tarzı, tepkileri ve sarsıcı görün-

tüleri psikolojik ve zihinsel dengeden 
çok uzak görülen bir cumhurbaşkanı 
gölgesinde ülkelerinin geleceği için 
endişelenen bazı Tunuslu gazeteciler-
den duymuştum bu tartışmaları. 

Said’i şu günlerde en fazla belir-
gin kılan özelliği hastalıklı inadı. Hiç 
kimseden farklı bir görüş duymaya 
tahammülü yok. Demokrasiden konu-

şurken tüm konuşmaları diktatörce 
görülüyor. New York Times muhabiri, 
bir süre önce Tunus Cumhurbaşkanı 
ile acı deneyimini açıklamıştı. Cum-

hurbaşkanı ile görüşmeden önce gö-

zaltına alındığı ve sorguya çekildiği 
zorlu girişimlerden sonra kendisiyle 
tanışmıştı. Hatta Lütfi el-Amari farkı-
na vararak “Kays Said aramızda otu-

ruyor ama aslında Muammer Kaddafi 
ile Libya atmosferinde yaşıyor.” diye 
çığlık atıyor. Bir başka Tunuslu yo-

rumcu “Tunus Darbeye Karşıdır” adlı 
internet sitesinde şöyle ilave ediyor: 
“Kays’ın Sidi Buzid’deki konuşmasıy-

la ilgili yorumum bütün ciddiyetimle 

söylüyorum şudur: Tunus halkının 
Kays Said’in bir psikoloğa götürülme-

sini talep etme hakkı var mı?” 
Abdurrahman el-Kevâkibi’nin 

Despotizmin Doğası adlı kitabında 
diktatörün sıfatlarıyla ilgili yazdık-

larına dönecek olursak, ülkeyle ve 
halkla oynamaya başlayan Tunus 
cumhurbaşkanının sıfatlarıyla birebir 
örtüştüğünü görürüz. Sanki bu ülke 
kendisine aitmiş gibi hiçbir karşıt gö-

rüşü kabul etmekten uzak. Kendisine 
itiraz eden herkes hain, uşak, satıl-
mış, rüşvetçi vb. İktidar takıntılı her 
diktatör tarafından tekrarlanan kötü 
kelime dağarcıkları. Tıpkı muhalif-
lerini sokak köpekleri diye niteleyen 
Kaddafi, devrimcileri mikrop ve sı-
çan diye tanımlayan Beşşar Esed gibi. 
Kevâkibi bu tür hükümdarları etrafını 
saran herkesten çok korkan psikopat-
lar olarak tanımlıyor, çoğunluğunun 
delirmiş veya paranoya gibi ölümcül 
akıl hastalıklarına yakalanarak öldük-

lerini itiraf ediyor. Zira Tunus’un eski 
Cumhurbaşkanı hâli hazırdaki Cum-

hurbaşkanı Kays’a böyle bir niteleme-

de bulundu. 
Her despot gibi Said de kendi 

emri altında çalışan hiçbir yetkiliye 
güvenmiyor! Bu yüzden Tunus’un 
içinden geçtiği ölüm-kalım krizine 
çözüm bulacak hükûmeti kurmakta 
çok gecikti. Cumhurbaşkanı kararla-

rını kendisi alabilecek bağımsız bir 
başbakanı kabul etmiyor. Cumhur-
başkanı etrafındaki herkesin, dilediği 
gibi kontrol edebildiği kıvılcımlardan 
ibaret olmasını isterken Tunusluların 
çoğunluğunun kendi yönetimi altında 
bir mevkie gelmesini engelliyor. Çün-

kü Tunuslular Said’in iktidarın tüm 
eklemlerini ele geçirmek istediğini ve 
kimseden tavsiye kabul etmeyeceğini 
biliyor. 

Tunus, ülkenin ve halkının ge-

leceğiyle oynayan iç ve dış güçlerin 
ara yüzünden ibaret olduğu görülen 
bu cumhurbaşkanının gölgesinde 
tehlikeli bir kriz yaşıyor. Carnegia 
Enstitüsü’nden bir araştırmacı Kays 
Said’in geri adım atmayacağını ve na-

sıl ilerleyeceğini de bilmediğini ifade 
ediyor. Ayrıca ülkeyi yıkıma uğratmak 
ve insanları tehcir etmek için plan ya-

panlar bu çalkantılı melodram cum-

hurbaşkanında arzu ettikleri hedefi 
buldular ve onunla futbol topu gibi 
oynamaya, yıkım kazması olarak kul-
lanmaya başladılar. Görev tamamlan-

dıktan sonra da devireceklerdir. 

Tunuslu Milletvekili Safi Said bir-
kaç gün önce ses getiren bir skandalı 
ifşa etti. Cumhurbaşkanına, demokra-

siyi korumak ve ülkeyi kurtarmak için 
70 Tunuslunun imzaladığı bir mektup 
vermeye çalıştı ve Kartaca Sarayı’na 
gitmek üzere yola çıktı. Saray’a ulaş-
madan önce 2 km’den fazla bir yol 
boyunca farklı güvenlik birimlerine 
bağlı onlarca engel ve kontrol nokta-

larıyla karşılaştı. Safi Said’e göre bu-

radaki komiklik her engel noktasının 
kendisinin cumhurbaşkanına ulaş-
tırmak istediği mektubu alması, oku-

ması ve ardından Safi’ye iade etmesi. 
Oysa mektup gizliydi. Ancak Tunus 
istihbaratının organlarına bağlı her 
kontrol noktası Safi’nin iki saatten 
fazla süren bir yolculuk sonrası Saray 
kapısına varana kadar bu mektubunu 
okudu. Hatta bazıları bütün bu sıkın-

tılardan sonra mektubun Kays Said’e 
ulaşmadığını düşünüyor. Bu durum 
Tunuslu analistlere göre cumhurbaş-
kanının güvenlik organları elinde 
sorunlu bir mahkûmu andırdığını 
gösteriyor. Said, sadece uzaktan ku-

manda ile yönetilen ve hiçbir şey üze-

rinde kontrolü bulunmayan bir ara 
yüzden ibarettir. Bu yüzden hükûmet 
kurulması süreci çok gecikti. Çünkü 
kendisi sadece görevlendirilmiş bir 
köledir. Bu durum bize Burgiba döne-

minin son iki yılını hatırlatıyor. Şöyle 
ki kendisi kapsama alanı dışındaydı 
ve organlar (güvenlik-istihbarat) tüm 
işleri idare ediyordu.  

Ancak bazıları yukarıdaki söz-
lerin yanlı bir bakış açısı olduğunu 
düşünmeden önce, Kays Said’in darbe 
yaptığı Tunus siyaset sahnesinin diğer 
renklerinin de cumhurbaşkanından 
farklı olmadığını vurgulamak istiyo-

rum. Tunus parlamento çatısı altında 
birbirini boğazlayan partiler ve kişiler 
rolleri gereği iç ve dış güçlerin piyon-

larından ibaretler ve Tunus halkının 
temsilcisi değiller. Parlamento Tunus 
partilerini ve akımlarını destekleyen 
dış güçler arasında bir çekişme alanı-
na dönüşmüş vaziyette. 

Geriye şunu söylemek kalıyor: Al-
lah demokrasiye örnek olan Arap Ba-

harının beşiğine yardım etsin. “Tunus 
Darbeye Karşı” internet sitesindeki 
Tunuslu bir yorumcuya göre şu an bu 
ülkenin cumhurbaşkanı “Araplar için 
alay konusu” ve derin güvenlik devle-

tinin elinde oyuncak oldu. 
(El-Kudsularabi gazetesi, 25 Eylül 

2021)
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ORTADOĞU’DAN

SİSİ’NİN
“DİNÎ DEVRİM” 
ÇAĞRISI VE 
EZHER’İN 
TUTUMU

Muhammed Talebe RIDVAN 

Şa’ravi, Adevi, Sufilerin eği-
timinden geçmiş, Selefi Nur 
Partisi’nin müttefiki, Ali Cuma 
ve ortaklarının destekçisi Sisi 
aynı zamanda dinî yenilenme, 
inanç reformu, yüzyıllardır kut-
sallaştırılan fikirlerin aşılması-
nı istiyor. İslâmcılara en fazla 
yöneltilen eleştiri Allah’ın dinini 
ticarete döktükleri yönündey-
di. Peki, cumhurbaşkanına ne 
demeli?

M ısır Cumhurbaşkanı Abdulfet-
tah Sisi’nin ağzından kendi-

sinin Müslüman olmadığını dile ge-

tiren bir söz çıkmadı. Eylemlerden 
değil, konuşmalardan bahsediyo-

rum. Dolayısıyla Sisi’ye, konuşma-

larını kesmeden veya budamadan 
dine ve İslâm’a düşmanlığını ifade 
eden tek bir açıklama nispet etmek 
mümkün değil. 

Bu sözleri Sisi’yi savunmak için 
sarf etmiyorum. Zaten yeterince 
savunucusu, şakşakçısı, partizanı, 
ikiyüzlüsü, kiralık ve ücretli adam-

ları var. Tarih öncesi çağlardan kı-
yamete dek Mısır hükümdarlarının 
ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek 
kadar bu tür insanlar her zaman 
vardır. Bu yazı sosyal medya vaiz-
lerinin konuşmalarından, sahipleri 
kadar onur ve nezihlikten yoksun 
İslâmî Youtuber videolarından 
uzak durarak Sisi’nin dinle ilgili ko-

nuşmalarını ele alma amaçlı ciddi 
bir girişim, gerçekçi, net ve aşikâr 
bir rapor niteliğindedir. 

Sisi şartlar her gerektirdiğinde 
dini söylemin yenilenmesinden, 
çağa uygun olacak şekilde gelişti-
rilmesinden dem vuruyor. Ocak 
2015’te Peygamberimiz’in doğum 
günü kutlaması münasebetiyle 
yaptığı konuşmasında yüzyıllardır 

kutsallaştırılan metinler ve fikirler 
üzerinde “dinî devrim” istiyordu. 
Ocak 2017’de Polis Bayramı mü-

nasebetiyle yaptığı konuşmasında 
Ezher Şeyhi’ne dönerek kaba bir şa-

kayla “Beni çok yordun imam haz-
retleri” diyordu. Bu kaba şaka Şeyh 
Ahmed et-Tayyib’in cumhurbaşka-

nının yenilikçi çabalarına karşı di-
renişine ve inadına atfedildi.

Bir televizyon programına tele-

fonla bağlanarak kendisi gibi dinî 
söylemin ve bilincin yenilenmesiy-

le meşgul olarak sanatçılara deste-

ğinden bahsetti. Radyocu Yusuf el-
Hüseyni’nin programına telefonla 
bağlanarak insan hakları konusun-

da ulusal bir stratejiden bahseder-
ken iki kelime de dini söylemin ye-

nilenmesinden konuşmasında bir 
beis yoktu. 

Cumhurbaşkanının ne söy-

lediği önemli değil. Önemli olan 
ne yaptığı. Sisi’nin dinî söylemin 
yenilenmesiyle ilgili konuşmaları 
demokrasiyle ilgili konuşmalarına 
benziyor. Sisi demokrasi istiyor an-

cak zamanın buna uygun olmadı-
ğına ve bizlerin demokrasi için 10 
yıla ihtiyacımız olduğuna dikkat 
çekiyor. Aynı durum dinî söylemin 
yenilenmesinde olduğu gibi insan 
hakları için de geçerli. İnsanlık hız-
lı değişmiyor. Binaenaleyh bizler is-
tiyoruz, yöneliyoruz ve açıklıyoruz, 
Rabbimiz kolaylaştırsın. Plansız, 
eylemsiz ve projesiz talepler. 

Şu an Ezher’de iki akım arasın-

da bir savaş var. Ali Cuma ve sa-

rıklı askerleri Ezher Şeyhi Ahmed 
Tayyib’e karşı mücadele veriyor-
lar. Tayyib geleneksel şartlar doğ-

rultusunda bir yenilenme yanlısı. 
Kendisi nihayetinde, ana misyonu 
geleceği korumak olan klasik bir 
kurumun başında. Bu savaşı Ocak 
devrimi sonrası başlatmıştı. O vakit 
metotların geliştirilmesi komisyo-

nunu kurmuş, bu komisyona Ez-
herlileri ve bu dini kurumun dışın-

da başkalarını atamıştı. Ali Cuma 
ve ortaklarının direnişi, devleti ve 
medyasını arkalarına alarak Ezher 
Şeyhi’ni damgalamaları sebebiy-

le Tayyib’in diğer projeleri gibi bu 
proje de tamamlanmadı. Donukluk 
ve aşırılık argümanlarını pohpohla-

yan yozlaşmış bir ortam da cabası. 
Bu argümanlar da “bizim dışımız-
da birilerinden” gelecek komplola-

ra dini korumak ve savunmak için 
geliştiriliyor. Cumhurbaşkanının 

burada seçimi açık. Kendisi, kendi-
sine mutlak suretle sadakat borcu 
olmayan reformist akımla müca-

dele etmek suretiyle dini kurum 
içinde ve dışındaki donukluk yanlı-
larıyla beraberdir. 

Sisi cumhurbaşkanlığı görevine 
gelmeden önce televizyoncu Lemis 
el-Hadidi ve gazeteci İbrahim İsa 
ile dindarlığı ile ilgili konuşmuştu. 
Şeyh Mütevelli Şa’ravi ve Şeyh İs-
mail Sadık el-Adevi’den etkilendiği-
ni ifade ediyordu. Burada da Ezher-
li Abdullah Rüşdi adında ünlü bir 
Youtubera işaret etti. Rüşdi devlet 
onayı ve desteğiyle ekranlara çıkı-
yor. Ezher Şeyhi Tayyib, Rüşdi’yi 
engellemeye çalıştı ancak başarılı 
olamadı. Zira Rüşdi’nin arkasında 
onu halk kahramanına dönüştüre-

bilecek bir devlet ve güvenlik siste-

mi var. 
Cumhurbaşkanı Sisi, Rüşdi’nin 

konuşmalarında Ezher’i seven, hak-

kını bilen ve destekleyen inançlı bir 
cumhurbaşkanı olarak görülüyor. 
Rüşdi’ye göre Ezher Sisi dönemin-

de altın çağını yaşıyor. Dolayısıyla 
Şa’ravi’ye, Adevi’ye ve hatta Ezher 
âlimlerinin konferanslarla ordu ve 
polisin eğitilmesindeki rolüne işa-

ret etmekte bir beis yok. 
Şa’ravi, Adevi, Sufilerin eği-

timinden geçmiş, Selefi Nur 
Partisi’nin müttefiki, Ali Cuma ve 
ortaklarının destekçisi Sisi aynı 
zamanda dinî yenilenmeyi, inanç 
reformunu ve yüzyıllardır kutsal-
laştırılan fikirlerin aşılmasını isti-
yor. İslâmcılara en fazla yöneltilen 
eleştiri Allah’ın dinini ticarete dök-

tükleri yönündeydi. Peki, cumhur-
başkanına ne demeli? 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 21 
Eylül 2021)
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G Ü N D E M

IRAK VE 
AFGANİSTAN 
SENARYOSU

Yahya EL-KUBEYSİ 

A BD ve Irak 2008 yılında “SOFA 
Güçlerinin Statüsü” antlaşma-

sını imzalamıştı. Anlaşma Amerikan 
güçlerinin, taraflardan birinin uzatıl-
ması yönünde talepte bulunmaması 
hâlinde Irak’tan 31 Aralık 2011’e ka-

dar çekilmesini öngörüyordu. O ta-

rihten sonra Irak’taki ABD güçlerinin 
kalışının uzatılmasıyla ilgili müzake-

reler başarısız oldu ve bu durum Ame-

rikan güçlerinin Irak’tan belirlenen 
zaman içinde çekilmesine neden oldu. 

Eski Başbakan Maliki’nin 2011 yı-
lında Başkan Obama ile görüşmesi sı-
rasında tüm dünya ABD Başkanı’ndan 
Irak’taki durumla ilgili tozpembe söz-
ler duydu. Konuşma geri çekilmeyi 
formüle etmek içindi, siyasi rejimin 
krizi ve siyasi gruplar arasında çok 
yönlü çekişmeyi çözmede aciz kal-
ması gölgesinde sahada yaşananlarla 
hiçbir alakası yoktu konuşmanın. 
Obama’nın sunduğu vizyon Irak diye 
isimlendirdiği şeyle ilgili sanal bir ba-

kış açısıydı. Obama Irak’la ilgili “Bu-

gün Iraklıların kaydettiği etkileyici bir 
ilerlemeyi yansıtıyor.”, Iraklılarla ilgili 
“verimli, bağımsız ve şeffaf kurumlar 
inşa ediyorlar”, Başbakanla ilgili “bu-

güne kadar ki en kapsayıcı hükûmete 
liderlik ediyor”, son olarak da altyapı 
ve kalkınmayla ilgili “dikkat çekici is-
tatistikler” ve Irak ekonomisinin Çin 
veya Hindistan’dan dahi daha hızlı 
büyüyeceği “tahminlerinden” dem vu-

ruyordu. 
ABD güçlerinin çekilmesinin son 

saatleriyle birlikte Şii siyasi aktörün, 
iktidarı tekeline alma, mezhepçi ya-

pıya sahip ayrımcı politikalar oluş-
turma ve siyasi muhalifleri tasfiye 
etme girişimleri başladı. O vakit Nuri 
el-Maliki’nin hegemonyasına boyun 
eğmiş siyasallaşmış yargı Cumhur-
başkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi 
hakkında 19 Aralık 2011’de yakalama 
kararı çıkardı. Bu, aylar önce Dr. Ad-

nan ed-Düleymi hakkında yakalama 
kararı çıkması sonrası Sünni siyasi 
aktörlerin tasfiyesi için çıkarılan ikin-

ci karardı. Maliki, elini mutlak şekilde 

güçlendirmek için bir dizi kararlar 
çıkaran Federal Mahkemeyle iş birliği 
içinde Meclis’in yetkilerini sınırlama 
yönünde sistematik girişimlere baş-
ladı. Mahkeme ilk olarak Meclis’in 
yürütmeyi sorgulama yetkisini sınır-
lama kararı aldı. Ardından meclisin 
bakanlar kurulunun onayı olmadan 
kanun çıkarma yetkisini sınırladı. 
Ancak en önemli tekelleşme güven-

lik dosyasında yaşandı. Genelkurmay 
başkanının ofisi, irtibat ve koordinas-
yon ofisinden bu konuda tek söz sahi-
bi bir konuma dönüştürüldü. 

Tüm bunların mantıksal sonucu 
da federal hükûmet ile Kürdistan böl-
gesi hükûmeti arasında açık mücade-

le, Sünni coğrafyalar boyunca uzanan 
protestolar ve eylemler dalgası ve ni-
hayetinde Irak’ın üçte birinden fazla-

sının DEAŞ’ın eline geçmesi oldu. 
2013 yılında yani DEAŞ’ın bu sal-

dırılarından bir yıl önce Irak askerî ve 
güvenlik güçlerinin sayısı 984 bin 211 
idi (661 bin 1914 içişleri bakanlığında 
322 bin 297 ise savunma bakanlığı 
bünyesindeydi.) O vakit bu iki bakan-

lığın bütçesi 2006 ile 2013 yılları ara-

sında toplam 87 milyar 415 milyon 
dolardı. Buna 2004 ve 2005 yıllardaki 
bütçelerinden de birkaç milyar dolar 
eklenebilir. İlave milyar dolarlar da 
ABD ve bağışçı başka ülkeler tarafın-

dan bu güçlere harcandı. Tüm bu bi-
reyler ve milyarlar birkaç bin kişilik 
hafif ve orta düzey silahlara sahip 
DEAŞ savaşçılarına direnemedi. 

Ancak acı DEAŞ deneyiminden 
ders almak, bu olguyu doğuran ne-

denleri gözden geçirmek, Irak siyasi 
sistemindeki yapısal dengesizlikleri 
ele alıp mezhepçi yapıya sahip ayrımcı 
politikaları terk etmek yerine DEAŞ’la 
savaş ve sonrası, sadece bu nedenleri 
sürdürmekle kalınmadı, başta devlet 
otoritesiyle çatışan paralel devletin/
paralel silahların meşrulaştırılması ve 
güçlendirilmesi gibi başka nedenlerin 
üretilmesine tanık oldu. 

Şii siyasi aktör tüm yaşananların 
“uluslararası komplonun” bir sonucu 
olduğu ve DEAŞ’in Iraklı bir örgüt de-

ğil, Suriye’deki çekişmenin ürünü ya-

bancı bir örgüt olduğu yönünde sarf 
edilen yalana inanmaya devam etti. 

Yetki sahibi siyasi sınıf, bu örgüt-
le millî bir bakış açısıyla mücadele 
yolları etrafında millî bir ittifaka 
varmak suretiyle bu dengesizlikleri 
düzeltmeye çalışmadı. Dahası bunun 
yerine DEAŞ’le savaş için yerel güçler 
(millî muhafızlar) fikrine karşı çıktı. 

Amerikalıların önerdiği ve Haydar 
İbadi hükûmeti (2014-2018) progra-

mının benimsediği bu fikrin yerine 
Seyid Ali Sistani’nin cihadın farzı kifa-

ye olduğu yönündeki fetvasını tahrif 
ederek Haşdi Şadi fikri alındı. Sistani 
bu fetvayla Irak halkına askeri ve gü-

venlik kurumlarına gönüllü katılma-

ya çağırıyordu. İktidarı gasp edenler, 
silahlı Şii ideolojik grupları meşrulaş-
tırmak için bu fetvayı kullandı. Zaten 
bu güçler fetva öncesinde varlardı ve 
kendilerine resmi kılıf sağlamış oldu. 

Buna paralel olarak Amerikan 
yönlendirmesiyle DEAŞ’la mücadele-

de baz alınan askeri plan satrançtaki 
at geçişi adını verdiğimiz bir plandı. 
Bu plan DEAŞ örgütünü kontrolü al-
tındaki şehirlerden kovmak için bir 
şehirden diğerine intikale dayanıyor-
du. Amaç örgütü temerküz ettiği böl-
gelerde yakalamak değildi. O vakitler 
Irak güçlerinin savaş stratejisi üç te-

mel unsura dayanıyordu. Yığınak yap-

mak, büyük askeri sayıyla hareketle 
geçmek ve her türlü silahın gelişi gü-

zel kullanılması. Doğal olarak Ameri-
kan hava desteği. Engebeli çöl bölgele-

rinde DEAŞ üyelerini ve müfrezelerini 
yakalarken bu stratejiyi kullanmak 
mümkün değil. Bu durum DEAŞ’ı bu 
bölgelerde yüksek bir esneklikle ha-

reket eder hâle getirdi. Günlük olarak 
şehirlerin ve kasabaların kenar semt-
lerinde saldırılar düzenleyip tekrar 
üslerine dönüyorlardı. Irak güçlerinin 
kendilerini hızlı şekilde yakalamaya-

cağını ve kapsamlı bir hazırlık yapma-

ları gerektiğini biliyorlardı. 
Böylelikle DEAŞ Sünni sorunu-

nun sonuçlarını kendi lehine kullana-

rak tam bir tehlike oluşturmayı sür-
dürdü. Örgüt kendisine katılan daha 
fazla gönüllü için bu ayrımcı politika-

lardan istifade etti. Katılmalar ideolo-

jik değil, güvenli bir sığınak bulma ve 
intikam alma amaçlıydı. 

Tüm bu anlatılanlara istinaden 
Şii siyasi aktörün DEAŞ olgusunu çı-
karan aynı politikaları sürdürme ıs-
rarı gölgesinde Amerikan güçlerinin 
tamamen çekilmesi hâlinde Irak’ta 
Afgan senaryosunun tekrarlanmasını 
engelleyecek hiçbir şey görülmüyor. 
Bugün seslerini duyduğumuz Haşdi 
Şabi güçleriyle hava atanların söylemi 
ile 2014 yılı öncesi Maliki ve general-
lerinin söylemi arasında hiçbir fark 
yok. 

(El-Kudsülarabi gazetesi, Iraklı 
yazar, 3 Eylül 2021) 
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ORTADOĞU’DAN

OSLO’NUN KAPALI 
TÜNELLERİ VE 
ÖZGÜRLÜĞÜN
AÇIK YOLLARI

Mustafa EL-BARGUTİ 

O slo Antlaşması’nın imzalanma-

sının üzerinden tamı tamına 
28 yıl geçti. Altı yıl zarfında sona 
erecek, kalıcı bir barışa ve Filistin 
devletinin kurulmasına götürecek 
bir geçici anlaşma olarak sunulan 
şey, İsrail hükûmetlerinin Filistin yö-

netimini -Batı Şeria’nın yüzde 18’lik 
bir alanını geçmeyen A bölgelerinde 
dahi egemenlik ve kontrolü olmayan 
eklemleri koparılmış bir alanda- iş-
galin kontrolü altında bir tutsak 
hâline getirdiği kalıcı bir hâle dönüş-
tü. İsrail yöneticileri Filistin direnişi-
nin darbeleri altında 2005’te çıkmak 
zorunda kaldıkları Gazze şeridine 
sıkı bir kuşatma uygulamak için elle-

rinden gelen çabayı harcadı. Doğru-

dan askerî işgali, Gazze’yi kara, deniz 
ve havadan kuşatan, birkaç yılda bir 
askeri savaşlar açan elektronik bir 
işgale dönüştürdüler. İsrail yöneti-
cileri Gazze ile Batı Şeria arasındaki 
ayırımı derinleştirmek ve Filistin 
iç bölünmüşlüğünün faktörlerini 
teşvik etmek için her fırsattan ya-

rarlandı. Bu yıllar zarfında yerleşim 
yayılmacılığı Batı Şeria ve Kudüs’ü 
yutmaya devam etti. 

Oslo Antlaşması’nı yeniden de-

ğerlendirmeye gerek yok. Çünkü bu 
konuda yeterince araştırma yapıldı 
ve tüm kusurları ortaya konuldu. 
Antlaşmanın, Birinci İntifada’nın 
sonuçlarını bertaraf etmek amacıyla 
Filistinliler için kurulmuş bir tuzak 
olduğu herkesin malumu. Çarpıcı 
olan, sivil toplum kurumlarının ek-

seriyetinin, sözde “iki devletli çözü-

mün” İsrail yöneticileri tarafından 
sistematik olarak yıkıma uğratılma-

sına yönelik direnci kasıtlı şekilde 
ağırdan alması. Buna rağmen “iki 
devletli çözüme” davete devam edildi.  

Şimon Perez’in zehri bal ile örtme 
yönteminden farklı olarak hâli hazır-
daki İsrail yöneticileri, kendilerinin 
ve Siyonist hareketin Filistinlilerle 
orta bir çözümü ve bağımsız bir Filis-
tin devletinin kurulmasını kabul et-
meye hazır olmadıklarını vurgulayan 

niyetlerini gizlemiyorlar. İsrail Savaş 
Bakanı Benny Gantz’ın Filistin Yöne-

timi Başkanı Mahmud Abbas’la gö-

rüşmesinden birkaç gün sonra Fore-
ign Policy dergisine, bu görüşmenin 
“barış görüşmelerinin” başlangıcını 
ifade etmediğini ve “Filistin Başka-

nının” tarihî ödünler vermeye hazır 
olduğunu gösteremediğini, 1967 sı-
nırlarını hayal ettiğini ancak bunun 
asla gerçekleşmeyeceğini, Abbas’ın 
bizlerin Batı Şeria’da kalacağımızı 
ve yerleşimleri dağıtmayacağımı-
zı kabul etmesi gerektiği şeklinde 
açıklamalarda bulundu. Gantz, “Batı 
Şeria’da yerleşim birimleri tutula-

cak ve hiçbiri dağıtılmayacak!” diye 
ekledi. Önceki bir söyleşide “Filistin 
yönetimi ile ilişkilerin yüzde 90’ının 
siyasi müzakerelerle değil, güvenlik 
koordinasyonuyla ilişkili olduğunu” 
ifade etmişti. 

İşgal hükûmetinin Başbakanı 
Naftali Bennett ve müttefiki İçişle-

ri Bakanı Ayelet Shaked ise Filistin-

lilerle görüşmeyeceklerini ve siyasi 
çözüme yer olmadığını vurguladılar. 
Filistin Devleti’nin kurulmasına kar-
şı çıktıklarını ve hükûmetlerinin 
yerleşim birimlerini genişletmeyi 
sürdüreceğini, Filistinlilerle barış 
müzakerelerinin yapılmayacağını 
yinelediler. Bennett bu tutumlarını 
defalarca ifade etti. 

Sözün özü Oslo Antlaşması ve 
yöntemi uzun zamandır çıkmaz yola 
girdi ve geçen 10 yıl boyunca İsrail-
Filistin müzakereleri yapılmadı. Peşi 
sıra gelen İsrail hükûmetlerinin yap-

tığı ise “Yüzyılın Antlaşması” yönte-

midir. Hedef ise Batı Şeria’yı ilhak 
edilmesi ve yerleşimler üzerinden 
Yahudileştirilmesi, Filistinlilerle 
ilişkilerin sadece güvenlik koordi-
nasyonu ile sınırlı kalması, Filistin 
iç bölünmüşlüğünün derinleştiril-
mesi, siyasi çözümün alternatifi ola-

rak “aldatıcı ekonomik girişimler” 
sunulması, Arap ülkeleriyle Filistin 
sorunu pahasına normalleşmenin 
genişletilmeye çalışılması. 

Oslo tüneli sıkıca kapatılmış gö-

rülürken Filistinliler direniş tünelle-

rini, hayalini kurdukları özgürlüğe 
doğru yarıp açıyorlar. Altı Filistinli 
esirin kendilerini İsrail’in en sıkı gü-

venlikli hapishanesinden kurtararak 
gerçekleştirdiği mucizenin ve hayat-
larının baharında iki genç kardeş 
Mona ve Muhammed el-Kürd’ün Ku-

düs’teki Şeyh Cerrah mahallesindeki 
evlerinin savunmasını uluslararası 

bir dava hâline getirme başarısının 
büyük önemi budur. Time dergisi 
onları dünyanın en etkili 100 kişisin-

den biri olarak seçti. 
Filistin halkı, uzun bir mücade-

leden sonra, İsrail’in sağcı yönetici-
leriyle orta bir çözüme bel bağlama-

nın abesle iştigal olduğunu ve artık 
İsrail’in Oslo Antlaşması’nın başarı-
sız olduğuna ikna edilmesine gerek 
kalmadığını anladı. Hatta yerleşimci 
işgalin ancak tüm şekilleriyle sadece 
güç dilinden anladığı kanaati derin-

leşti, Filistinlilerin yürüttüğü halk-

çı direniş şekilleri güçlendi. Geçen 
mayıs ayındaki Kudüs savaşı Filistin 
halkının tüm oluşumlarının sadece 
işgale karşı değil, aynı zamanda İs-
rail Apartheid sisteminin tamamen 
yıkılması için de kenetlenmesinin 
örneğiydi. 

Filistinliler, iç siyasi krizden, acı 
verici bölünmüşlük ve birleşik millî 
bir stratejinin yokluğundan mus-
tarip olsa da aslında tarihî stratejik 
bakış açısı itibariyle bir kriz içinde 
değillerdir. Aksine Siyonist hareket 
İsrail Devleti’nin kurulmasından 73 
yıl sonra tarihi kriz içine girmiştir. 
Bunun sebebi sadece Filistin’in tarihi 
topraklarındaki Filistin demografik 
varlığı değildir. Bu varlık, kendine 
güven ve başkalarından destek bek-

lememe yöntemine tutunarak işgale 
ve zalim anlaşmalara karşı bir dire-

niş ve isyan oldu. 
Her türlü sömürgecilik gibi İsra-

il yöneticileri, baskı, cezalandırma, 
işgal ve kuşatmanın Filistin halkı-
nın sadece direniş ısrarını arttırdığı 
şeklindeki gerçeklikle karşı karşıya-

lar. Onlar birçok klasik siyasetçi gibi 
genç Filistin nesillerine nasıl davra-

nacaklarını bilmiyorlar. Bu gençler 
onları ve dünyayı, tarihî haklarına 
sahip çıkmakta önceki kuşaklardan 
daha istekli oldukları noktasında şa-

şırttılar. Bu yüzden gelecek, Siyonist 
hareketle orta çözüme bel bağlamak-

ta başarısız olan yöntem yerine dire-

niş ve mücadele yöntemini benimse-

yen, Oslo’nun kapalı tünelleri yerine 
özgürlüğün yollarını ardına kadar 
açan herkese aydınlık ve umut verici 
görünüyor. 

(El-Arabi El-Yevm gazetesi, Filis-
tinli yazar, 19 Eylül 2021)

Arap dünyası medyasından derleye-

rek ORTADOĞU’dan sayfasını hazır-
layan ve tercüme eden Halil Çelik.
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G Ü N D E M

R usya Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg 
Uluslararası Ekonomik Forumu’nda kendi-

ne fazla güvenen bir Amerika’nın Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği ile aynı yoldan gitme riskiyle 
karşı karşıya olduğunu söyledi.

Putin’in yanı sıra, Rus Dış İstihbarat Servisi 
Başkanı Sergey Naryshkin, Dış İşleri Bakanlığı Söz-
cüsü Maria Zakharova, Neo-Avrasyacılık’ın kuru-

cusu Aleksandr Dugin, önceki Sovyetler Birliği’ne 
tanıklık eden diğerleri ve eski Savunma İstihbarat 
Örgütü’nde yetkili Rus-Amerikalı bilim insanı Re-

bekah Koffler, ABD’nin Sovyetler Birliği’nin eski 
yolundan ilerleyişinden bahsettiler.

BİRİNCİ SEMPTOM: ÇIKAR GRUPLARI

SSCB’de, meşruiyetlerini kendilerinden alan 
büyük bir bürokratik sınıfın yüksek mevki sahiple-

ri, Sovyet toplumunun tüm veçhelerinde parazitti. 

Bu sınıf, sahip oldukları refah ve imtiyazlardan is-
tifade ediyorlardı. Sovyetler Birliği’nin son derece 
merkezi planlı ekonomisi altında sıradan insanla-

rın tüketebileceği ürünlerin sayısı katı bir şekilde 
sınırlıydı fakat yüksek mevki sahipleri televizyon 
ve araba gibi az bulunan her türlü ürünü elde etme 
imtiyazına sahipti.

Bugün, Amerika’yı yöneten elit kesim yeni yük-

sek mevki sahipleri oldular. Mesela, karantina sı-
rasında “siyasiler pahalı restoranlara gittiler, tıraş 
oldular ve lüks seyahatlere çıktılar, bu sırada geri 
kalanımız çabaladı, saçlarını uzattı ve çevrim içi 
‘eğitim’ sırasında ele avuca sığmayan çocuklarımızı 
sakinleştirmeye çalıştık”. Askerî-endüstriyel komp-

leks, istihbarat servisleri ve Wall Street devleri ise, 
ABD ulusal mekanizmasını manipüle ederek ulu-

sal politikaları derinden etkilemekte ve ABD’nin 
gölge kabinesi hâline gelmektedirler.

ABD SSCB 2.0 OLUYOR
 BY SHAO XIA 

Evvelki Sovyetler Birliği gibi, ABD’nin de başı şu anda büyük dertte. Bunun sebepleri dışsal değil 
ama içsel. Amerika uyanmalı ve Çin’e karşı kin beslemenin daha iyi şartlara yol açmayacağını, 

ancak oligarşik gücün Amerikan halkının çıkarlarını daha fazla baskı altına almasına sebep 
olacağını anlamalıdır. Nihayetinde, ülkenin hastalığını tedavi etmek ve SSCB 2.0 olmasını 

önlemek için dümende olanlar yine Amerikalıların kendileridir.
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ABD SSCB 2.0 OlUyOR

İKİNCİ SEMPTOM:
ASKERİ GÜCÜ KÖTÜYE KULLANMA

Sovyetler Birliği’nin yabancı ülkelere müda-

halesi sınır tanımazdı. Sadece Macaristan’a değil 
ama aynı zamanda Çekoslovakya’ya, Afganistan’a 
ve diğer ülkelere de asker gönderdi ve ABD ile bir 
silahlanma yarışına girdi. Bu durum askerî harca-

maların artmasına ve Sovyetler Birliği’nin iktisadi 
ve sosyal kalkınmasının ciddi şekilde kısıtlanması-
na yol açtı. Brejnev tarzı yayılmacı politika Sovyet 
toplumunun durağanlaşmasına sebep oldu ve Af-
ganistan’daki savaş SSCB’nin dağılmasında önemli 
bir etken oldu.

21. yüzyıldan beri, ABD or-
dusu Irak Savaşı ve Afganistan 
Savaşı gibi sadece çok masraflı 
olmakla kalmayıp aynı zaman-

da ciddi stratejik başarısızlık-

lara sebep olan sayısız savaş 
başlattı. Maalesef, Amerika 
dersini almadı ve askerî harca-

maları her geçen gün giderek 
arttı. 2020’de askerî harcaması 
dünyadaki askerî harcamala-

rın %39’una tekabül ederek 
778 milyar dolara çıktı ki bu da 
Amerikan altyapı yatırımlarını 
azalttı ve Amerika halkının ge-

çimini zorlaştırdı.
İronik olan, bu denli bol har-

camalara rağmen, diğer büyük 
güçlere nazaran Amerikan aske-

ri üstünlüğünün sistematik ola-

rak azalmış olmasıdır. Bundan 
kaynaklanan stratejik endişe 
Amerika’nın askeri harcamala-

rının artmasına ve böylece bir 
kısır döngünün oluşmasına se-

bep olmaktadır.

ÜÇÜNCÜ SEMPTOM:
TOTALİTERYANİZM

Sovyetler Birliği bir zamanlar aşırı milliyetçilik 
yaptı ve sonunda sosyalist blokun dağılmasına se-

bep olan sınırlı egemenliği savundu. Bugün, ABD 
neoliberalizme, en güçlünün hayatta kalmasına ve 
kazananın her şeyi aldığına inanıyor. Amerika; bir 
oligarşi elitinin, bir ideolojinin, medya tekelinin 
ve bir polis devletinin özellikleriyle bezeli “liberal 
totaliter devlete” dönüştü! Bu durum, eski ABD 
Ulusal Güvenlik Yardımcısı Zbigniew Brzezinski 
tarafından açıklanan totaliter bir rejimin standart-
larına tamamen uygundur.

DÖRDÜNCÜ SEMPTOM:
SİYASİ DOĞRUCULUK

Sovyetler Birliği bir zamanlar ‘muhalifleri’ güç-

lü bir şekilde bastırmıştı. ABD’deki neoliberalizm 
artık aşırı ve mutlak hâle geldi. Etnik azınlıkların 
hakları siyasi doğruculuğun mutlak standardı oldu. 
Liberal ideolojiye uymayan herhangi bir konuşma 
suç olarak kabul ediliyor. Genel seçimlerde 75 mil-
yon oy kazanan Trump dahi internet devleri ve 
medya tarafından istenildiği zaman susturuluyor.

Bununla birlikte siyasi doğruculuk ve çeşitli 
siyasi kimliklere olan sayısız istek Amerikan toplu-

mundaki kopuklukları gideremedi. Bunun yerine, 
daha fazla muhalif oluşturdu. 
QAnon ve Proud Boys gibi ge-

rici popülist hareketler, ABD’de 
orman yangını gibi yayılarak 
zaten parçalı olan sosyal hari-
tayı daha da parçalıyor. Ocak 
2021’deki bir CBS anketine 
göre, Amerikalıların yarısı diğer 
Amerikalıların ve iç düşmanla-

rın demokrasiye ve kendi hayat 
tarzlarına en büyük tehdit oluş-
turduğunu söyledi.

BEŞİNCİ SEMPTOM:
ARTAN GÖZETLEME

Biden yönetimi, özel konuş-
ma ve mesaj denetlemeyi art-
tırdı ve FBI, aynı Sovyet yetki-
lilerin yaptığı gibi, vatandaşları 
akrabalarından ve arkadaşların-

dan gelen herhangi bir “şiddet 
içeren aşırıcılığı” ihbar etmeye 
teşvik etti. Bu, Amerikan toplu-

mu üzerinde tamamen kontrol 
sahibi olmak isteyen Amerikan 
hükûmeti için yeni bir dönem-

dir.
“Televizyonda gördüğünüzü her şeye inanma-

yın; öğretmenlerimizin her söylediğine inanmayın; 
ailenizin görüşleri hakkında yabancılarla konuş-
mayın.” Amerikalıların bugün çocuklarına öğret-
tikleri Sovyetler için yeni bir şey değildi.

Evvelki Sovyetler Birliği gibi, ABD’nin de başı 
şu anda büyük dertte. Bunun sebepleri dışsal değil 
içsel. Amerika uyanmalı ve Çin’e karşı kin besleme-

nin daha iyi şartlara yol açmayacağını, ancak oli-
garşik gücün Amerikan halkının çıkarlarını daha 
fazla baskı altına almasına sebep olacağını anlama-

lıdır. Nihayetinde, ülkenin hastalığını tedavi etmek 
ve SSCB 2.0 olmasını önlemek için dümende olan-

lar yine Amerikalıların kendileridir.

Kaynak: https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231871.shtml 
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S osyolojik açıdan insan birlikteliklerini grup-

laştırmanın iki tipi vardır. Fiilî gruplar, ka-

tegorik gruplar. Fiilî gruplar bizzat insanlar tara-

fından oluşturulan gruplardır; kategorik gruplar 
ise fiilen nesnel bir mekânda bir arada bulun(a)
mayan, ancak belli özellikleriyle zihinsel olarak bir 
arada imiş gibi düşündüğümüz insan birliktelikle-

ridir. Mesela X köyü, bir okuldaki öğrenciler, bir 
fabrikadaki işçiler, birer fiilî grupturlar. Ama bir 
toplumdaki çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, vb. 
birer kategorik birliktirler. Toplumun bir köşesin-

de toplanmış gençler, diğer tarafında tecrit edilmiş 
yaşlılar; bir yerde kadınlar, öbür tarafta erkekler 
yoktur. Ancak bu olgular bir gerçektirler ve tabir 
caizse belli ortak özellikleriyle toplumun her tara-

fına serpiştirilmiş hâldedirler. 

Günümüzde en belirgin insan birlikteliği top-

lumdur. İki yüzyıla yakın bir zamandır, her türlü 
tarihsel insan topluluğuna karşılık olarak kullanı-
lan toplum, modern dönemlerde türetilmiş bir ol-
gudur. Merkezî hükûmetler tarafından oluşturulan 
ve yarı yapay bir olgu olan ulus çağımızın özel bir 
toplum tipidir. Sosyolojinin ağır toplarından olan 
Durkheim tarafından biraz da abartılı bir biçimde 
tanımlanıp inşa edilmiştir. Tarihsel bir referans ta-

şımayan toplum genel olarak, toprağı, tarihî, dinî, 
dili, ülküsü bir olan insan topluluğu şeklinde ta-

nımlanmıştır. UNESCO’nun tespitlerine göre yer 
yüzünde toplumun en temel ögesi sayılan üç bin 
civarındaki etnisitenin (büyüklü küçüklü insan 
topluluğunun) ancak 200 kadarı global topluluk 
kabul edilen ulus olarak nitelendirilmektedir. Ne 

MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR VE 
ÜMMETTEN YANA OLMAK

 MUSTAFA AYDIN 

Kur’ân’ın bütünlüğünden çıkardığım en önemli noktalardan birisi Müslümanın tabir caizse en 
derin görevi ümmetten yana olmak ve bunun bilincini taşımaktır. Kişi namaz oruç gibi ibadetleriyle 

İslâm’ı ferden yaşasa bile, Müslüman çoğunluğun yanında olmak yüreği onlarla atmak 
durumundadır. Endülüs, Afrika gibi dünyanın değişik yerlerinde Müslümanların dinini yitirmesini 

açıklayan en önemli etken, isteyerek olmasa bile ümmetten kopmuş olmalarıyla açıklanabilir.
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var ki bu tanımı tam anlamıyla karşılayan hiçbir 
toplum yoktur, ülkeye göre söz konusu nitelikler 
ciddi sorunlar taşımaktadırlar. Bir kısmının tarihi, 
bir kısmının dini, bir kısmının dili, aynı değildir. 
Tabi İslâm ülkesi olarak nitelenen ulus yapısına 
sahip olduğu düşünülen toplumların hepsi bu söz 
konusu ettiğimiz sorunları yaşamaktadır ya tarih-

sel toprağı ya etnisitesi ya da dili ve hatta dini bir 
değildir. Bir üst ümmet bilincine ulaştırılamadığı 
için de bunların her biri sorun olmaktadır. 

Kur’ân’da insan birliktelikleriyle ilgi bir düzi-
neye yakın kavram geçmektedir. 
Bir ayette ifade edildiği üzere 
başlangıçta “insanlık tek millet-
ti, zamanla ayrıştı, grup ve kate-

gorilere ayrıldı”. Bu inançsal ve 
sayısal ayrışma insan doğasına 
yerleştirilmiş bir yasadır. Yine 
bir başka ayette belirtildiği-
ne göre “bir kadın ve erkekten 
türeyen insanoğlu” zamanla 
ve sürekli olarak etnisitelere, 
Kur’ân’ın ifadesiyle şuup ve ka-

baile ayrılmaktadır. Aslında 
bu da normal tabii bir yasadır. 
Normal olmayan, birbirleriyle 
kültürleşip inançsal çizgiyi yük-

seltmek, hakkı ve adaleti ikame 
etmek yerine ırkçılık konusunda 
olduğu gibi ayrımcılığın aracı 
olarak bunu kötüye kullanmak-

tır. 
Dikkatle bakıldığında görü-

lür ki Kur’ân’da grupsal yapıları 
ifade etmede kullanılan iki tür 
kavram vardır: Sayısal ve inanç-

sal. Mesela, nas, kavim, şu’ûb, 
kabâil, vb. nesnel fiili, sayısal olu-

şumlardır; ama millet, Müslü-

manlar, Ehli Kitap (Yahudi, Nas-
rani, vb.) inanç birliktelikleridir. 
Hatta bunun dışında Kur’ân 
kişilerle birebir ilişkilendirme-

den soyut bir konu olan inanç ve 
davranış tarzları konusunda dik-

kat çekici kategorilendirmelerde 
bulunmaktadır: Müminler, muttakiler, muhsinler, 
kâfirler, müşrikler, vb. gibi. Şüphesiz bizim inanç 
dünyamıza ait gruplandırma adları aynı zamanda 
bir (dini) kimlik görevi yerine getiren kavramlar-
dır. Şüphesiz burada önemli kavramlardan birisi 
ümmet kavramıdır.

Başlangıçta bir Müslüman topluluğu vardı. 
Hazreti Peygamber (s.a.v.) döneminde de Müslü-

manların üye konumunda olduğu tek din üstü bir 
ümmet uygulamasına girişilmişse de bu bir örnek 
oluşturmuş ama aktivitesi devam etmemiştir. Daha 

sonra da halifelik bir manevi birlik etkeni işlevi 
görmüştür. Hilafet birlikteliği kişi yer ve zaman 
gibi ifadelerin ötesinde Müslümanlar veya İslâm 
cemaati gibi bir sözcükle nitelendirilmiş olmalıdır-
lar. Ama daha sonraki uygulamada görünen, farklı 
Müslüman alt gruplardan oluşan Müslüman dün-

yasının genel bir kimliği olmasıdır. 
Günümüzde her alanda olduğu gibi Müslüman-

ların dünyasında da modern olarak nitelendirilen 
pek çok yeni kimlik ortaya çıkmıştır. Ulus yapısı-
nın tatmin etmediği özellikle İslâm toplumları or-

tak sorunlar karşısında sık sık 
“İslâm ülkeleri nerede, İslâm 
dünyası ne yapıyor!” gibi söz-
lerle yaptıkları yakınmaları bu 
konudaki boşluktan doğan fiilî 
bir gerçekliği ifade etmektedir. 
Günümüzde demografik Müslü-

man unsur için, İslâm dünyası, 
İslâm âlemi, İslâm birliği, İslâm 
ülkeleri, gibi doğrudan İslâm’a 
vurgu yapan kavramlar kullanıl-
maktadır. Şüphesiz anlatılmak 
istenen İslâm’ın kendisi değil, 
din olarak İslâm’ı kabul etmiş 
topluluklardır. Belirtmeliyiz ki 
Müslümanlara özgülüğün öte-

sinde bir şeyin İslâm’la nitelen-

dirilmesi sorunlu bir ifadedir. 
İslâmî devlet, İslâmî ekonomi, 
İslâmî eğitim, vb. İslâm’la özdeş 
değil, sağlıklı veya sağlıksız, bir 
Müslüman gerçekleştiriminden 
ibarettir. 

Burada belki en gerçekçi gö-

rüneni Müslüman ülkeler ifade-

sidir. Ne var ki kavram genelde 
halkının çoğunun Müslüman 
olmasından öte bir anlam ifade 
etmemektedir. Yani İslâm top-

luluğu için tabir caizse nötr bir 
kavramdır. Yani Müslümanın 
toplumsal bilincine hiçbir vur-
guda bulunmaz. Esasen bütün 
bu kimlikler modern kimlikler-
dir, İslâm’a değil, nesnelliklere 

işaret eder. Bilinç bağlamında Müslümanı en iyi 
konumlandıran kavramın ümmet olduğunu söyle-

yebiliriz.

ÜMMET VE İSLÂM ÜMMETİ

Yaygın ama eksik bir anlayışta olduğu gibi üm-

met, sırf bir din/Müslüman birliği demek değildir. 
Ümmet, sosyolojik bir ifadeyle grup dinamiği bulu-

nan tüm birlikteliklerdir. Kur’ân’da “Kuşlar da bir 
ümmettir!” buyruğu da bunu ifade eder. Kuşların 

Ümmet bilincinin yok 
edilmesi üzerine oturan 

ve yıkılmaya doğru giden 
ulusçuluk geride bir yığın 

millî dinler bırakmaktadır. 
Söz konusu ettiğimiz millî 
dinler, evrensel bir dinin, 

kendi özgünlüğünden 
arındırılıp bir topluma 

indirgenmesi hâlidir. 
Türkiye’de Erdoğan bu 
boşluğu vatan, bayrak, 
millet gibi kavramların 

bileşkesindeki bir oluşumla 
doldurmaya çalışmaktadır. 
Ne var ki sonuç olarak bu 
nesnel unsurlarla yapılan 

söz konusu sentezleme 
de modern bir eklektizm 

şeklinde kalmaktadır. Onun 
için dine yönelindiğinde 

de bir milliyetçi din ortaya 
çıkmaktadır.
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bir birliktelik dinamiği vardır. Ortak bir tavırla 
konup göçerler, bu kanaat birisinden çıkmaz hep-

sinin ortak kanaatidir. Birlikte yaşantıda insanlar 
için de bu böyledir. Buradan hareketle ben ümmet 
kelimesinin bir imama (lidere) bağlı olmaktan de-

ğil, bir eski deyimle doğal bir sevki tabiiliği ifade 
eden ümmilikten gelmiş olabileceğini düşünüyo-

rum. Bu da bir doğal hâldir. İnsanların bunu özel 
veya tüzel bir lider (imam) ile gerçekleştirmeleri, 
sonucu değiştirmez. İnsan birlikteliklerinde lider 
bu ortak duyguyu dile getiren otoritedir. Sosyoloji 
her ne kadar bu birlikteliği bazı tek başına yaşama 
zorunluluklarından doğduğunu ileri sürüyorsa da 
bunun mutlak bir sebep değil, bir gerçekleştirim 
şartı olduğunu düşünmek daha uygun olur. Mesela 
savunma böylesi bir şeydir. Yaratılıştan bu sevki ta-

biiye sahip olmayan nice hayvan sürüleri düşman-

larına karşı ortak bir tavır koyamamakta, avlanan 
arkadaşlarını hep birlikte bir çaresizlik içinde sey-

retmektedirler. Hâlbuki ortak bir tavır kendilerini 
bu durumdan kurtaracaktır. 

Ümmet sözlükte topluluk, halk, cemaat anlam-

larına gelmektedir. Ümmet kavramı imam (lider) 
kökünden türemiş ve dolayısıyla da belli bir eksen-

de, belli bir amaç çerçevesinde oluşmuş birliktelik 
manasını taşımaktadır. Kur’ân’ın 64 yerinde geçen 
ümmet kavramı, kendisi için kullanılan birlikteli-
ğin amaç çeşitliliğine bağlı olarak farklı anlamlar-
da kullanılmıştır. Bir cins kümesi, inanç birliği, 
etnisite, akraba, din ve şeriat birlikleri bu anlam-

lardan bazılarıdır. Üstelik ümmet, grup dinamiği 
taşıyan fiili bir birliktelik olabileceği gibi, kültürel- 
kategorik bir olgu da olabilir. Yani bir merkezi ol-
mayan ama mensubiyet duygusuyla birbirine bağlı 
bir oluşum olarak karşımıza çıkabilir.

Ümmet kavramı şüphesiz etimolojik anlamda 
yalnızca İslâm’a inananlar birliği anlamına gelme-

mektedir. Yerine göre inkârcılar da kendi araların-

da bir ümmet oluştururlar. Kur’ân inkârcılar için 
ümme’d-da’vâ (kuru iddia sahibi inkârcılar ümme-

ti) ifadesini kullanır. Güncel şartlara uyarlayarak 
söylemek gerekirse bugün ABD ve yandaşları bir 
ümmettir. Tabi Müslümanlar da ayrı bir ümmettir. 
Demek ki ümmet kavramında önemli olan, birini 
diğerinden ayıran şey, onun muhtevasıdır.

Şüphesiz tarihin hiçbir döneminde bütün Müs-
lümanları birleştiren dinî-politik bir organizasyon 
var olmamıştır. Her hac mevsiminde Mekke’de he-

men her toplumdan gelen ortalama 3-4 milyonluk 
hacceden müminler topluluğu da sıkça yorumlana 
geldiği üzere bir Müslümanlar kongresi olmadığı 
gibi fiziki dinî-politik anlamında bir örgütlülük hâli 
de değildir. Tarih boyunca halkı Müslüman sayısız 
devletçikler var olmuş ve önemli kültür merkezi şe-

hirler oluşmuşsa da kapsayıcı bir İslâm birliği mer-
kezi de olmamıştır. Mekke de (ki Kâbe demek daha 
uygun olur) sırf dinî bir merkez işlevini yerine 

getirmiştir. Ta başlangıçtan Osmanlı’nın sonuna 
kadar, güçlü Müslüman devletlerin temsilinde ha-

lifelik diye bir kurum var olmuş ama Müslüman-

lar birliğinin bir nihai temsilcisi sayılmadığı için 
herhangi bir etkinliği olmamıştır. Sonuç olarak bir 
otoriteyle temsil edilen “Müslüman dünya”dan söz 
edilemez, sıkça kullanılan “İslâm dünyası” deyimi 
de pek içeriği olmayan kategorik modern bir kim-

liktir.
Bu açıklamalardan hareketle asıl anlatmak iste-

diğimiz noktanın altını çizelim. İlk İslâm Toplumu-

nun Şekillenişi adlı eserimde üzerinde özel olarak 
durduğum üzere bu fiziksel yapı eksikliğine rağ-

men arka planda bir ümmet bilinci var olagelmiş-
tir. Tarihsel olarak Müslüman toplulukların güçlü 
İslâm devletlerine gösterdikleri teveccüh millî siya-

setlerin ötesinde bir Müslüman duygusunun eseri-
dir. Tarihçilerin üzerinde durduğu, Osmanlıların 
Mısır’dan alıp İstanbul’a götürdükleri ve sonunda 
ilk dönemlerde Cumhuriyet hükûmetinin ilga etti-
ği halifelik de değildir. Şüphesiz fiziksel boyutuy-

la bunu Osmanlı temsil ediyordu. Onu kaldıran 
iktidarın gerekçesi sırf bir iktidar aracının değil, 
muhtemelen arkasındaki siyasetin ötesindeki bu 
duygu ve düşüncenin lağvıydı. Osmanlı yıkılırken 
Hindistan gibi dünyanın değişik yerlerinde, onun 
yönetiminde olmayan Müslüman topluluklarının 
duydukları rahatsızlık, üzüntü ve yardımcı olma 
çabasına girişmiş olmaları kendi iktidarları saydık-

ları Osmanlı iktidarını kurtarmak değil, ümmetin 
istikbalini koruma duygusuna dayanıyordu.

İslâm birliğinin son önemli temsilcilerinden 
olan Osmanlı bir ulus toplumu değil, İslâm’ın ilk 
dönemlerindeki uygulama bağlamında bir ümmet 
idi, yani Müslüman unsurları da kapsamaktaydı. 
Sistem genel olarak milletler sistemi şeklinde ni-
telendirilmiştir. Burada millet; hemen her toplulu-

ğun bir dini aidiyeti olduğu için din, dinî cemaat 
anlamında kullanılmaktadır. Ama birlik, Müslü-

manlar bağlamında siyasi olmaktan öte bir şeydi, 
yukarıdaki Hint örneğinde olduğu gibi tebaanın 
dışındaki Müslümanları da kapsıyordu. Tabi bu 
temsilin adı hilafetti. 

Ümmet belki temelde, bir toprak ve siyasi orga-

nizasyona (ülke ve devlete) sahip, bu çerçevede bir 
işlev gören kendisinin ve başkalarının sembolleri-
ne saygılı, açık bir haksızlık olmamak kaydıyla bu 
insan birlikteliğinin yararına olan şeylerden yana 
olan, ortak savunmaya katılan insan kitlesinin 
oluşturduğu birlikteliktir. Ama pratikte Müslüma-

nın, içinde yaşadığı toplumdaki fiziksel dayanış-
manın yanında ulusçu sınırları aşarak dışında ka-

lan Müslümanlarla ilgili olarak yaşadığı bir manevi 
birlik duygusudur. 
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TARİHSEL GELİŞİM VE ALGI YANLIŞLIKLARI

İslâm’da ümmet kavramı ilk defa Hz. Peygam-

ber (s.) tarafından Medine’de oluşturulan ilk sos-
yal/ politik birliktelik için kullanılmıştı. Burada 
ümmet, o gün Medine’de yaşayan, bir ana çerçeve 
içinde yer alan ve Medine’nin ortak savunmasına 
katılacak olan (Yahudi, Hristiyan gibi) farklı beşerî 
unsurları da içine alan bir oluşum idi. Daha açık 
bir ifadeyle, Hz. Peygamber’in inisiyatifinde kurul-
muş bir şehir halkına nispetle bir “Medine Ümme-

ti” idi. Hz. Peygamber’in hazırladığı 52 maddelik 
Medine Anayasasının 26. maddesinde, “Medine’de 
yaşamakta olan Müslümanlar Muhacir-Ensar, Beni 
Kaynuka, Beni Kureyza ve Beni Nadir kabilelerin-

den oluşan Yahudiler ve bunlara bağlı Hristiyan 
gruplar bir ümmet oluştururlar.” denmektedir. 
Görüldüğü gibi birlik noktası Müslümanlık değil, 
Medine’dir. Daha sonraki şartlar, bu sosyal/ politik 
birlikteliği ayrıştırdı; Müslümanlar ayrı bir ümmet 
hâline geldi. Zamanla ümmet kavramı Müslüman 
kitleyi anlatmada o kadar özdeşleştirile-

rek kullanıldı ki ümmet kelimesi 
tek başına da bir mensubiyet 
duygusuyla birbirine bağlı 
Müslümanlar birliği anla-

mına geldi.
Ümmetin bu anla-

mının pekişmesindeki 
önemli sebeplerden bi-
risi, İslâm dışındaki din 
ve inanç birlikteliklerini 
ifade edecek daha özel ör-
nek teşkil eden kavramların 
varlığıdır. Mesela Hristiyanlık-

ta kullanılan ve sözlük anlamıyla 
cemaat, topluluk anlamına gelen “kili-
se” tam anlamıyla Hristiyanlığa ait ümmetin kar-
şılığıdır. Tabi bu bağlamda bir ayrılık düşüncesine 
dayanan Protestan kilisesi de Protestan ümmeti 
demek olur.

Bizde ümmet en azından kategorik olarak Müs-
lümanlar birliği demektir. Etnik, bölgesel, dilsel 
birlikteliklere karşılık İslâm eksenli, iman temelin-

de mensubiyet duygusuna dayalı bir birlikteliktir. 
Yani ümmet fiziki-sosyal etkinliklerin üzerinde bir 
hedefe sahiptir. Bu bağlamda Magripli bir Berberi 
ile Uzak Doğu’da Endonezyalı bir Müslüman, Af-
rikalı bir siyahi ile Türkiyeli bir beyaz Müslüman 
kendini aynı camianın üyesi kabul ederler. Bu 
hâliyle ümmet, sosyolojinin tanımladığı ve nesnel 
bir karşılığı olan en kapsamlı sosyal birlik ulustan 
daha fazla bir anlama sahiptir. Tarihsel belirleni-
miyle ümmet, İslâm’ın evrensel yapısına uygun 
bir oluşumdur. Dil, ırk, etnisite gibi içkin sosyal 
oluşumların içine sığdırılamaz. Bundan dolayıdır 
ki günümüz ulusçu yapıları ümmet bilincine karşı 
çıkarlar, bu geri gidişlerini de ilerilik, ümmetçiliği 

ise ilkellik/gericilik olarak nitelerler. İşin gerçe-

ği ümmet bilinci ulusçu kurgudan çok daha ileri 
bir olgudur. Ulus yanlışlığına da engel oluşturur. 
Onun için ulusçu yapılar ümmet bilinciyle partal-
laşa gelmişlerdir.

Modern Türkiye’de de bu İslâmî mensubiyet 
duygusu, “çağ dışı ümmetçilik” nitelemesi ile tah-

kir edile gelmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki bu-

gün küresel boyutta ABD ve onun ekseninde saldı-
rıya geçen Batı ile İslâm dünyası arasında yaşanan 
(Samuel Huntington’un ifadesiyle medeniyetler 
arasındaki) çatışma, iki farklı ümmet arasında ya-

şanan bir farklı ümmet arası bir çatışmasıdır. Bu 
süreç ve mesela Ortadoğu’da yaşanan trajedi bir 
başka gerekçeyle açıklanamaz. Müdahale edilen 
toplumlar göz önünde bulundurulduğunda bu du-

rum daha iyi anlaşılabilir.
Bu sebeple Müslümanlar, bu saldırılar karşı-

sında aynı ümmetin üyeleri olduklarının bilincin-

de olmalı, ona uygun olarak fiziki farklılıklarının 
ötesinde, mensubiyet duygularını pekiştirip 

tek yürek olabilmelidirler. Özellikle 
son zamanlarda planlanan ve 

etnik, mezhep ve fırka farklı-
lıklarına dayalı olarak oluş-

turulmak istenen çatış-
ma senaryolarına karşı 
duyarlı olmalı, böylece 
hilecilerin hileleri ayak-

larına dolaşmalıdır.
İslâm’da Ümmet bi-

linci oluşturan ve pekiş-
tiren pek çok şey vardır. 

Mesela bütün ibadetlerin, 
manevi yönlerinin yanında dün-

yevi bir tarafları da vardır. Bu dünyevi 
yönün en önemlisi de bir toplum bilinci oluştur-

masıdır. İbadetler kişisel olarak yapıldığında bile 
toplumsal bir çerçeve ortaya çıkmaktadır. Marufun 
yaygınlaştırılıp pekiştirilmesi, münkere tavır alın-

ması ilk dikkat çeken şeylerden birisidir. Mesela 
“namazın insanı kötülüklerden alıkoyması”, doğru-

dan namaz kılan ile değil, çevresindeki sosyal dün-

ya ile ilgili bir sonuçtur.
Aslında özel olarak altını çizmeye çalıştığımız 

ümmet olgusu, her ne kadar merkezinde Müslü-

manların olması nedeniyle İslâm bağlamında ele 
alıyorsak da bu bir ortak beraberlik duygusudur ve 
bu beraberliğin içinde yalnızca Müslümanlar yer 
almaz. Bu geniş platformda Müslüman olmayanlar 
da varlıklarını güvenle sürdürürler. Bunun içindir 
ki eksikli de olsa son ümmet temsilcisi Osmanlı’da 
son zamanlarda Batı’nın ulusçulukla ifsat etmediği 
Ermeni, Rum, Yahudi, vb. bu ümmetin unsurlarıy-

dı. Bu bizim bir iddiamız değil, kendi duygularıydı. 
Kimlikleri de ilk bakışta çok anlamlı da gözük-

meyen ama hiçbir ulusçuluk kokusu taşımayan 
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“Osmanlılık” idi. Osmanlı’dan sonra bu yabancı 
unsurlar daha bir süre kendilerini Osmanlı olarak 
nitelediler. Bağlarbaşı’nda Nişancıyan Amca biz 
Osmanlıyız, diyordu, genç kuşaktan çekinmesine 
rağmen Osmanlı olmanın gereklerini yerine getiri-
yordu, Ramazanda (yıl 1978) iftarımıza bir soğuk 
su, bir tabak yemek ekliyorlardı. Askerlik için ay-

rılırken ortak tarihî geleneğimize uygun şekilde 
yolluk hazırladılar. Mevcut bunca hegemonyaya 
rağmen, başta ABD olmak üzere dünyanın değişik 
yerlerinde kendini hâlâ Osmanlı kimliğiyle nitele-

yen yaşlı kuşaktan insanlar vardır. Yani merkezini 
Müslüman oluşturuyorsa da ümmet, bölgecilik, 
tarihçilik, ırkçılık gibi ulusalcı unsurları aşan bir 
olgudur. Barışık olmadığı en önemli şey de gelecek-

te insanlığı en önemli sıkıntı kaynaklarından birisi 
ulusalcılık olacaktır. 

Bu noktada Müslümanın merkezciliği açısın-

dan önemli bir noktanın altının çizilmesi gerekir. 
Kişisel olarak Müslüman kimliğini taşıyan pek çok 
insanın bu ümmetten birisinin olmayabileceğidir. 

Maalesef modern dönem kimlik olgusunun böylesi 
ciddi bir sorunu vardır. Bugün bu ülkede yaşadı-
ğı hâlde toplumun alaşağı edilmesi için yoğun bir 
mücadele veren, siyasi, etnik ve dini başka kimlik 
sahiplerinin yanında Müslüman kimliği taşıyan 
ama bu toplumdan (ümmetten) olmayan kişiler 
vardır. Buna karşılık etnik ve dinî başka kimlikler 
taşıdığı hâlde ümmet (bu toplumdan olma) bilinci-
ni taşıyan vatandaşlarımız vardır. Her türlü sorun 
bireysel hukuka indirgenemez, derken bu ayırımı 
esas alıyorum. Bir de ümmet hukuku vardır der-
ken, yargımı bu temel üzerine oturtuyorum. 

Bugün modern kimliği Türk, Müslüman; pek 
çok grubun bir ümmet oluşturmadığını, Müslü-

man kişinin de ümmetten yana olmadığını söyle-

yebiliriz. Mesela kıst, adalet gibi ilkeleriyle çoğu 
yerde bağdaştırılması mümkün olmayan modern 
hukuk ilkesinin mutlaklaştırılıp ümmet hukukuna 
yan çizilmesidir. Hiçbir İslâmî değer gözetmeden 
doğal çıkışlı hukuk ilkesi açısından, Ümmet aley-

hine olduğu açık olan eylemlerin yanında olmak 
söz konusu ettiğimiz bir ümmet dışılıktır. Pek çok 

insanın ölümüne sebep olan veya toplumun düze-

nini yıkmak üzere örgütsel faaliyete girmiş bir kişi-
nin işi tutuklanış sebeplerine indirgeyerek haksız-
lık yapıldığını savunmak, ülkeyi alaşağı etmek için 
uğraşan birilerinin kurtarılması için çaba göster-
mek toplum genelini ifade eden ümmet hukukuna 
bir tecavüzdür. Bir hak davası değildir.

Bunun, Hz. Peygamber döneminde bir Yahu-

di ile bir Müslüman anlaşmazlığı yargılanmış ve 
Yahudi haklı çıkarılmış örneğiyle hiçbir benzerli-
ği yoktur. Çünkü bu bir kişisel hak sorunudur ve 
hak her şeyin üzerinden haklı olduğu belirlenen 
kişinindir. Hâlbuki benim bahsettiğim şey ümmet 
hukukudur ve bu farklı bir şeydir. Sözgelimi insan-

ları sokağa dökmek Osman Kavala’nın bir temel 
hakkı değildir. Bu durum, Müslüman kimlikli bir 
kesimin siyasal muhalefetine kurban ettiği bir ger-
çektir. Benim Kur’ân’ın bütünlüğünden çıkardığım 
en önemli noktalardan birisi Müslümanın tabir 
caizse en derin görevi ümmetten yana olmak ve 
bunun bilincini taşımaktır. Kişi namaz, oruç gibi 

ibadetleriyle İslâm’ı ferden yaşasa bile, Müslüman 
çoğunluğun yanında olmak, yüreği onlarla atmak 
durumundadır. Endülüs, Afrika gibi dünyanın de-

ğişik yerlerinde Müslümanların dinini yitirmesini 
açıklayan en önemli etken, isteyerek olmasa bile 
ümmetten kopmuş olmalarıyla açıklanabilir. 

Bugün Müslümanların ümmet sorunlarının en 
önemlilerinden birisi, siyaset uğruna dışarıdaki 
belli merkezlerle entegre olmalarıdır. İktidarları 
için, İslâm’a karşı oldukları çok açık olan dış güç-

lerin yanında yer almaları ve hatta kendi birliği-
ne/ümmetine yan çizmesidir. Bu durum siyasetin 
kör ettiği muhalefetlikle, ümmetin maslahatının 
karşısına çıkmak olarak gerçekleşmektedir. Üm-

met bilinci açısından önemli olan, kimin yanında 
olacağımızdan daha çok kimin yanında olmama-

mız gerektiğidir. Aslında ümmet olgusunu bozan 
en önemli sebep siyasal etkenlerdir. Bugün İslâm 
topluluklarının üzerindeki yöneticiler iktidarları-
nı toplumuna değil, dış güçlerin onay ve desteğine 
bağlamakta veya Türkiye gibi ülkelerde ise iktidar 

Tarihsel olarak Müslüman toplulukların güçlü İslâm devletlerine gösterdikleri teveccüh 
millî siyasetlerin ötesinde bir Müslüman duygusunun eseridir. Tarihçilerin üzerinde 

durduğu, Osmanlıların Mısır’dan alıp İstanbul’a götürdükleri ve sonunda ilk dönemlerde 
Cumhuriyet hükûmetinin ilga ettiği halifelik de değildir. Şüphesiz fiziksel boyutuyla bunu 
Osmanlı temsil ediyordu. Onu kaldıran iktidarın gerekçesi sırf bir iktidar aracının değil, 

muhtemelen arkasındaki siyasetin ötesindeki bu duygu ve düşüncenin lağvıydı.
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olmak için toplumdan yüz bulamayanlar inadına 
dış güçlerden medet ummaktadırlar.

ÜMMETTEN YANA OLMAK

Günümüzde genelde halkının çoğunluğu Müs-
lüman olan ülkelerin kültürel/politik yapıları da 
gerçekleştirim düzeyleri ne olursa olsun sonuç 
itibariyle birer ulus devlettirler. Burada hedef bu 
ulusçuluğun geliştirilmesidir. Şüphesiz içinde bu-

lunduğumuz dünyada bu mantıksız da değildir. 
Ama ne düzeyde bir gelişme olursa olsun bu Müs-
lümanın ümmet bilincinin ötesinde bir şeydir. Esa-

sen ulusçu siyasal kaygılar bu bilinci engelleyen en 
önemli nedenlerden birisidir. Ulusçuluğun gelişim 
çizgisi moderniteyi gerektirir, İslâm’ı değil. Ümmet 
bilinci için bunun üstünde daha farklı bir yapılan-

maya ihtiyaç vardır. 
Esasen bazı gelişmeler bize uluslar çağının bit-

mekte olduğunu göstermektedir. Bizzat Türkiye bu 
belirtilerin en yoğun yaşandığı ülke örneklerinden 
birisidir. Burada yaşamakta olan 85 milyonluk kit-
le -tam bir ortak duyguyla- bağımsızlık gibi global 
toplumun gereği olan ortalama noktalara bile odak-

lanmış değildir. Siyasal varlığı için toplumun de-

ğerlerini alaşağı edebilecek, bir dış ülkenin işgalini 
dahi içine sindirebilecek kesimler vardır. Ne var ki 
ortalama 200 yıllık bir olgu kolayca sırra kadem 
basmaz. Son etkinliklerini göstermektedir. Varlı-
ğını daha uzun süre devam ettireceği etkinliklerin 
başında dinlerin ulusçulaştırılması gelmektedir. 

Ümmet bilincinin yok edilmesi üzerine oturan 
ve yıkılmaya doğru giden ulusçuluk geride bir yığın 
millî dinler bırakmaktadır. Söz konusu ettiğimiz 
millî dinler, din sosyologlarının üzerinde durduğu 
Brahmanizm, Şintoizm, totemizm gibi başından 
beri bizzat o toplumun kendi icadı, dolayısıyla ken-

dine özgü dinler değildir. Evrensel bir dinin, kendi 
özgünlüğünden arındırılıp bir topluma indirgen-

mesi hâlidir. Türkiye’de Erdoğan bu boşluğu vatan, 
bayrak, millet gibi kavramların bileşkesindeki bir 
oluşumla doldurmaya çalışmaktadır. Ne var ki so-

nuç olarak bu nesnel unsurlarla yapılan söz konu-

su sentezleme de modern bir eklektizm şeklinde 
kalmaktadır. Onun için dine yönelindiğinde de bir 
milliyetçi din ortaya çıkmaktadır. Siyasal alandaki 
mezhepler bunun tipik örneğidir. Kaba bir örnekle 
İran genel bir Müslüman ülkeden çok, bir Şii ülke-

sidir ve yeryüzündeki diğer Müslümanlarla ilişkisi 
de bu çerçevede gerçekleşmektedir. Maalesef Orta-

doğu’daki Müslüman katliamlarının arkasında bir 
biçimde İran yer almıştır. Zira öldürülenler Müs-
lüman (Şii) değildir ve onlar için kaygı duymanın 
fazlaca da bir gereği yoktur. 

Kavramsallaştırma olarak ümmet, belki millet 
kavramıyla karşılanabilir. Bilindiği üzere Osmanlı 
genelde bir milletler sistemi idi. Yani dar anlamda 
bir ümmetler topluluğu idi. Hâlbuki İslâm’ın ilk yıl-
larındaki anlamıyla bizzat Osmanlı’nın kendisi bir 
ümmetti. En üst noktada geniş anlamda bir ümmet 

oluşumunun adıydı, yani pek çok millet üstteki 
ümmet çatısını oluşturuyordu. Onun içindir ki 
daha sonra dünyanın değişik yerlerine dağılmış 
pek çok gayrimüslim kendini Osmanlı olarak göre 
geldi. Burada “Osmanlılık” bir siyasal tebaa olmak-

tan da bir dinin (milletin) üyesi olmaktan da daha 
üst bir kimlikti. 

Tabi benim burada asıl üzerinde durmak iste-

diğim konu adlandırıcı bir kimlik değil, özsel bir 
içeriktir. Önemli olan şekilsel bir Türklük ve Müs-
lümanlık değildir. Ne yazık ki bugün söz konusu 
kimlikleri taşıyan pek çok kişi kendini bu ümmete 
mensup hissetmiyor. Tabir caizse su taşıdığı de-

ğirmen de bu ümmetin değirmeni değil. Buradan 
varabileceğimiz önemli sonuçlardan birisi din 
çıkışlı olsa bile modern kimliklerin gerçeği ifade 
etmekten uzak olmasıdır. Önemli olan özdür. Bu 
bağlamda ümmetin araçsal yapısı kabul edilen Hi-
lafet ne İngiltere’nin tekelindedir ne de böyle bir iş-
levi taşımayan TBMM’nin elindedir. Cumhuriyet’in 
başlarında kaldırılan işlevsiz, sembolik hâle gelmiş 
bir tarihî olguydu. Bizim ise ümmeti fiilen temsil 
edecek bir yapıya ihtiyacımız var. Nerede, nasıl ve 
ne zaman ortaya çıkarsa çıksın bu işlevi yerine ge-

tirebilecek kişi, grup, örgütsel icraat halifeliktir. Ve 
adının halife olması da gerekmez. 

Müslümanın üzerine düşen görev ümmetin bir 
üyesi olmak duygusunu taşımak, ondan yana ol-
maktır. Kur’ân’ın kontekstinden çıkarabildiğim ki-
şinin önemli sorumluluk alanlarından birisi budur. 
Başka toplumlarda yaşayan Müslüman azınlıklar 
için de yanında olduğu bir İslâm ümmet aidiyeti 
önem taşımaktadır. Hatta bu bir yükümlülüktür. 
Tarihsel bir gerçektir ki bunun olmadığı yerlerde 
bir süre sonra Müslüman yok olmaktadır. Ne yazık 
ki bizzat İslâm ülkelerinde bu bilinçten yoksun pek 
çok Müslüman vardır. Kendine özgü bir milletin 
yanında değil, başka ümmetlerin içinde yer almak-

tadır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Müslüman ol-
madığı hâlde ümmetten biri olabilir. Mesela halkın 
çingene dediği Romenler, dünyanın değişik yerle-

rinde yaşayan bazı Rumlar ve Ermeniler ve hatta 
İsrail’de yaşayan bazı Yahudiler söz konusu ettiğim 
ümmetten birileridirler. 

İnsan hep bir ümmetin içinde yer alır. Mensubu 
olduğu ümmetinden bağını kopardıkça bir başka 
ümmetin elemanı hâline gelir. Esasen bir ümmet-
ten kopuş, başka ümmetin üyesi olmakla gerçekle-

şir. Belki daha kötüsü hiçbir yere bağlı olmadığını 
zannetmektir. Bunlar dikte edilen duygunun üm-

metidirler. Bir tür toplumsal süprüntü olan kitle 
böylesi bir şeydir. Ve bu süreç hiçbir mantıksal ne-

dene dayanmaz. Oldubittileri kabul etmek ise cid-

di bir içselleştirmeyi gerektirmez, pek de farkında 
olmadan gerçekleşir, hep rasyonel görünür ve in-

sanı yanıltan da budur. Müslüman için ümmetten 
kopuş, Allah’ın ipinden kaçıştır. Unutulmamalıdır 
ki “Allah’ın yardım eli onların (İslâm cemaatinin) 
üzerinedir.”
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İ slâm coğrafyası büyük bir alt üst oluş yaşıyor. 
Âdeta tarih yeniden yazılıyor. Dünyada 1,8 mil-

yar Müslüman var ama dünyanın birçok bölgesinde 
Müslümanlar mazlum, mağdur, esir, fakir, sömürül-
mekte, cahil ve geri kalmış, derbeder ve düzensiz. 
Müslümanın düşmana karşı elinden geldiği kadar 
kuvvet hazırlaması Allah’ın emridir. Ne var ki Müs-
lümanlar hazırlıksız, plansız, programsızdır. Bir yan-

da petrol zengini milyarderler, bir yanda açlıktan ve 
sefaletten ölen kocaman kalabalıklar vardır. Zengin-

likleri tekeline alan, eşit bir şekilde paylaşmayan 
ölümsüz şeflerin yönettiği bu ülkelerde adalet yok. 
Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne istikrar 
olur ne de geçim. Bu ülkelerin hemen hepsinde du-

rum daha da kötüye gidiyor! Cezayir, Libya ve Irak 
gibi petrol zengini ülkeler bugün en yoksul Arap yö-

netimleri arasında yer alıyorlar. 
Bugün İslâm dünyasında yaşanan her kötülü-

ğün baş sorumluları ABD, İngiltere ve Fransa’nın 
başını çektiği Avrupa, İsrail ve Rusya’dır. İçeride 
ise onların iş birlikçileri olan zalim saltanatlardır 
ve bunlar Haçlı ordularının Müslüman bir ülkeyi 
vurmasından hiçbir şekilde rahatsız olmaz, aksine 
kokuşmuş rejimlerini korumak adına büyük bir haz 
duyarlar. Dünya egemenleri İslâm ülkelerinin doğal 

kaynaklarına el koymuş, direnen ülkelerin üzerine 
ordular göndermiş, Müslümanı Müslümanın üzeri-
ne sürmüşlerdir. “Bir damla petrol bir damla kandan 
daha değerlidir!” deyip İslâm dünyasını cehenneme 
çeviren onlardır.

Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Pakistan, 
Türkiye hepsi ABD’nin ve Batı’nın ağzına bakarlar, 
İsrail’den çekinir durumdadırlar. İslâm dünyası ül-
kelerinin çoğunda bürokratik yapı ve ordular batı 
menfaatlerini korumak ve halkı, muhtemel bir öze 
dönüş durumunda terbiye etmek üzere kurgulan-

mıştır. Birazcık toparlanan ülkelerde ya bir ihtilal 
olur veya iç karışıklıklarla o ülke umutsuzluğa, çö-

zümsüzlüğe mahkûm edilir.1
İsrail’in zulümleri, işkenceleri ve diğer Arap ve 

Müslüman kardeşlerinin ihmali yüzünden Filistin 
aşağılanma ve çaresizliğe sürüklenmiştir. 1,8 milyar-
lık bir İslâm dünyası, 8-9 milyonluk İsrail’in neden 
hakkından gelememekte, bu zulümleri, cinayetleri 
katliamları durdurmakta acziyet içerisinde bulun-

maktadır. Bin yıldır Müslüman olan bir beldenin 
kalbine emperyalistler tarafından bir hançer gibi 

1 https://www.kunfeyekun.net/kf/hatirlayin-peygamberimiz-ne-
demisti.982/

MÜSLÜMANLAR 21. YÜZYIL 
DÜNYA SİSTEMİNDE BİR ROL 

OYNAMAYA HAZIRLAR MI?
 METİN ALPASLAN 

İslâm dünyasının mevcut dünya sistemi içinde etkin bir birim olabilmesi için, Müslümanlar 
geçmişlerini iyi bilmek ve özellikle yakın tarihlerinde Batılıların planladığı bölünme ve 

parçalanmalardan ders almak zorundadırlar. Zira geçmiş geleceğin öğretmenidir. Sağlam bir 
gelecek inşa edebilmek için her şeyden önce geçmişi tahlil edip kendimizi iyi tanımamız ve 

bugünü doğru anlamamız gereklidir. Yani dünyadaki yerimizi ve sahip olduğumuz değerleri, 
kimliği oluşturan tarihî, siyasi, dinî vs. unsurları doğru tespit etmeli, kendimize çeki düzen 

verip sorunlarımızı çözmeli, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bunun önündeki en önemli 
engellerden biri özgüven eksikliği diğeri ise zihin yapımızdır.
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saplanan işgalci İsrail ile yapılan Abraham antlaşma-

ları Kudüs davasına yapılan en büyük ihanetlerden 
biridir. Müslüman dünyadaki hükümetler, yeryü-

zündeki masum Müslüman kurbanlar karşısında 
sessiz kaldıklarından dolayı meşruiyetlerini kaybet-
mişlerdir.

NEREDEN NEREYE…

İslâm toplumları 18. yüzyıl ortalarına kadar 
Avrupa’nın ortasından Asya’nın ortasına kadar ve 
Kuzey Afrika’nın tamamı dâhil büyük bir alana hük-

medemiyorlardı. Ancak Müs-
lümanlar yaklaşık 200 yıldır 
Batılı güçlerin karşısında he-

men her alanda ciddi bir geri-
leme yaşamaktadırlar. 

Batılı emperyalistler Os-
manlı Devleti’ne son verme-

dikçe stratejik doğal kaynakla-

ra sahip bu zengin coğrafyaya 
yerleşmenin mümkün olma-

dığını gördüler ve 20. yüzyı-
lın ilk çeyreğinde Osmanlı 
Devleti’nin işini bitirip onun 
mirasını yirmi altı devlete 
paylaştırdılar. İslâm dünyasın-

daki birçok beldeyi işgal edip 
orada İslâm’a uygun olmayan 
etnik temelli yönetim tarzları 
kurdular. İslâm dünyasının 
birleşerek güçlenmesini en-

gellemek için cetvelle yapay 
sınırlar çizdiler. Emirleri, 
kralları, şeyhleri, cumhurbaş-
kanları kendileri belirleyerek, 
devletlerin siyasetlerini kont-
rol ettiler. Böl-yönet strateji-
siyle İslâm ümmeti birbirinden koparıldı. Kurulan 
bu düzenle İslâm dünyasındaki ülkelerin siyasi sis-
temleri ve bürokratik yapıları Batılı hamiler tarafın-

dan şekillendirildi. 
Bu dönemde İslâm dünyası manevi otoritesini 

de kaybetti ve Müslüman dünyanın birliğini temsil 
eden hilafet lağvedildi. İslâm dünyasındaki otorite 
boşluğu ümmeti imamesi kopmuş tespih gibi darma-

dağınık etti. Brown Üniversitesi tarafından hazırla-

nan Costs of War (Savaşın Bedelleri) başlıklı raporda, 
ABD ve Batılı müttefiklerinin, 11 Eylül’ün ardından 
İslâm coğrafyasında başlattığı askerî harekâtlar so-

nucunda milyonlarca sivil öldürüldü ve yaralandı ve 
37 milyon kişi evlerinden-barklarından oldu. Rapor-
da, mülteci, sığınmacı ve ülke içinde yer değiştirmek 
zorunda kalan sivillerin sayısı şöylece aktarılmıştır: 
Afganistan 5,3 milyon, Pakistan 3,7 milyon, Yemen 
4,4 milyon, Somali 4,2 milyon, Filipinler 1,7 milyon, 
Irak 9,2 milyon, Libya 1,2 milyon, Suriye 7,1 milyon.2

2 Key Source: David Vine, Cala Coffman, Katalina Khoury, Madison 
Lovasz, Helen Bush, Rachael Leduc, and Jennifer Walkup, 
“Creating Refugees: Displacement Caused by the U. S. Post-9/11 

20. yüzyılın ikinci yarsında, İslâm dünyasını yeni 
baştan bir nefis muhasebesi yapıp kendisine gelir, 
statüko karşısında derlenip toparlanır diye ümitle-

nirken, bu defa bir köktendincilik/fundamentalizm 
sloganı ve terörizm yaftalaması ile İslâm dünyasının 
önü kesilmek istendi. İslâm dünyasının uyanışını 
önlemek için Batılılarca “İslâmî terör” tehdidi pi-
yasaya sürüldü. Batı bu ülkelerde kendisine tehdit 
oluşturacak en küçük bir kıpırdanmayı bile ezip bas-
tırmaya devam etmektedir. Bunu da içerideki piyon-

ları ve diktatörleri vasıtasıyla yapmaktadır. 
Belirli güç odaklarının 

kontrolünde olan dünya 
medyası, dünya kamuoyunu 
istediği gibi yönlendirmekte, 
hakikati çarpıtmakta, iste-

diği haberi ön plana çıkar-
maktadır. İslâm söz konusu 
olduğunda her türlü kötü ve 
negatif şeyleri kullanmakta-

dır. Müslümanlar dünyanın 
çeşitli yerlerinde şiddete ma-

ruz kalmalarına rağmen, med-

ya kurumları bunun tersine 
Müslümanları şiddetle ilişki-
lendirmekte ve aleyhlerinde 
propaganda aracı olarak kul-
lanmaktadır.

Peygamberimiz’in vefatın-

dan kısa bir süre sonra, dünya-

nın en büyük siyasi ve askerî 
gücü hâline gelen, bilim, kül-
tür, sanat, tıp, felsefe, refah 
standardı gibi alanlarda yüz-
yıllar boyu dünyanın merkezi 
ve öncüsü olan İslâm dünyası-
nın bir mensubu olarak şimdi 
kendimize soralım; 

• Avrupa Orta Çağ’ın karanlığında iken, dünyaya 
bilimi, tıbbı, sanatı, temizliği ve diğer pek çok 
hasleti öğreten Müslümanlar bu perişan duruma 
neden ve nasıl geldiler? 

• Karşısında dize geldiğimiz güçler ile mevcut 
hâlimizi karşılaştırınca eksik olan nedir? 

• Gücümüzü şeytanın dostlarına kendi ellerimizle 
mi teslim ettik?

• Hangi güç bizi bu rüsvâlığa zorladı? 
• Kim toprağımızı, ekmeğimizi, kirlettikten gayrı, 

zihnimizi de kirletti?

KRİZİN SEBEBİ TOPLUMSAL, SİYASAL VE 
ZİHİNSEL KUSURLARDIR

Halkı Müslüman olan ülkelerin, bu perişanlık 
karşısında nasıl bir yol izleyecekleri konusunda zi-
hinleri karışıktır. İslâm dünyası zihnen kendi içeri-
sinde bölünmüş, parçalanmıştır. Milliyetçilik hare-

ketleri, mezhebi ayrımcılık, farklı siyasal rejimler, 

Wars” Costs of War Project, Brown University, Sept. 8 2020 

Müslümanların bugün 
yaşadıkları sorunların 

temelinde tepkisellikten 
kurtulamamamız ve kendimize 

ait bir siyasi yapı, bir siyasi 
üslup, bir siyasi felsefe inşa 

edememiş olmamız yatmaktadır. 
Müslümanlar kendilerini 
başkalarının gözünden ve 

kavramlarından tanımlamayı 
bir türlü bırakamadılar. 

Dünya tasavvurlarını, gelecek 
perspektiflerini ve siyasal 

söylemlerini kaybetmiş 
durumdadırlar.
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farklı ideolojik yönelişler bu zihin dünyasını da 
farklılaştırarak ciddi bir savrulma yaşanmış ve ortak 
hareket etmeyi zorlaştırmıştır. 

Bilinç dünyaları sömürgeleştirildiği için, Müslü-

manlar kendilerine Müslümanca değil, başkalarının 
gözüyle, Batılılar gibi bakmaya ve yaşamaya başla-

mışlardır. Kendi iradeleri, kendi tarihî ve kültürel 
birikimleri ile hareket etmekten çok, yaşamış olduk-

ları sömürgecilik dönemindeki zihnî şekillenme ile 
hareket etmişlerdir. Sürekli eleştirdiğimiz Batı’nın 
rehberliğini talep etme hastalığından bir türlü kur-
tulamıyoruz. Böyle olunca karşılaştıkları sorunlara 
buldukları çözümler, onları kendilerine daha da ya-

bancılaştırdı ve içinde bulundukları krizi daha da 
derinleştirdi.

Müslümanların Batı medeniyetinin hâkimiyetine 
karşı verdikleri cevaplar daha çok tepkisel olmuştur. 
Fikir dünyası seviyesizlik, fukaralık, keşmekeşlik 
yanıyla büyük bir zafiyet içindedir. Siyasi anlayışları 
derinlikten ve ahlakilikten uzak olup günlük politi-
kanın ötesine geçememektedir. Müslümanların bu-

gün yaşadıkları sorunların temelinde, tepkisellikten 
kurtulamamamız ve kendimize ait bir siyasi yapı, bir 
siyasi üslup, bir siyasi felsefe inşa edememiş olma-

mız yatmaktadır. Müslümanlar kendilerini başkala-

rının gözünden ve kavramlarından tanımlamayı bir 
türlü bırakamadılar. Dünya tasavvurlarını, gelecek 
perspektiflerini ve siyasal söylemlerini kaybetmiş 
durumdadırlar. Bunun yeniden temini ve telafisi için 
gerekli çaba sarf edilmemekte, mala, makama, mev-

kiye, koltuğa, lüks ve gösterişe sahip olmayı yeterli 
görmektedirler. “Batının bilgi ve söylem hegemonya-

sından kurtulmak için Müslümanların, felsefi, siyasi 
ve tarihi derinliği olan süreçleri ve hareketleri ön 
plana çıkarmaları gerekmektedir. Unutmayalım ki 
derinliği olmayan sığ hareketlerin başkaları tarafın-

dan kullanılma ihtimali çok daha yüksektir. Bugün 
Müslüman dünyadaki hareketlerin önemli bir kısmı 
bu sığlıktan dolayı ciddi savrulmalar yaşamaktadır. 
Ne zaman, kimlerin menfaatlerine hizmet ettikleri-
nin farkına varmakta zorlanmaktadırlar.”3

Düşman birlik içinde en modern cihaz ve silah-

larla donanmış iken, onun karşısına birbirleriyle 
anlaşamayan, birbirlerini boğazlayan bir gürûh 
olarak çıkanlar ne kadar dua ederlerse etsinler, dini 
mekanlarda ne kadar nusûk(ritüel) icra ederlerse 
etsinler, gerçek ibadet olan iş ve değer üretmedik-

leri ve bilim, teknoloji, ekonomi, askeri, kültürel ve 
sosyal alanlarda güçlü ve donanımlı olmadıkları sü-

rece bu perişan hâllerinden kurtulmaları mümkün 
değildir. Daha ötesinde, güçlünün zayıfı ezmediği, 
kimsenin sömürülmediği, adaleti, ehliyeti, liyakati, 
hakça paylaşmayı esas alan bir sistem kurmadıkla-

rı sürece başarılı olmaları mümkün değildir. İnsan 
malzemesinin çürüdüğü bir toplum adalet duygusu-

nu, vicdanını, değerlerini, haksız kazanç karşısında 
ar ve hayâ hassasiyetini yitirmişse, bunu iş bitiricilik 

3 https://www.setav.org/muslumanlarin-kulturel-ve-toplumsal-
kodlarinin-kaybi/ Muhittin Ataman, 29 Kasım 2015

olarak görüyorsa asla iflah olmaz. Haramlarla, faizle, 
haksızlıklarla, adaletsizliklerle ilgili sesini çıkarmı-
yorsa, statükoyu devam ettirmek ve kazanımlarını 
kaybetmemek adına kendini bile kaybediyorsa iflah 
olmaz!

İslâm dünyasında aşılması gereken, çözülmesi 
gereken birçok sorun vardır. Ciddi bir eğitim sorunu 
vardır. Gelir bölüşümünde adaletsizlik vardır. Siya-

si katılım sorunu vardır. Millî servetlerin vatandaşa 
yansıtılmadan belli bir sınıfın elinde çarçur edilmesi 
vardır. Mezhep ayrılıkları, etnik köken tartışmaları 
sebebiyle Müslümanlar Sünni, Şii, Selefi gibi ayrım-

larla birbirlerini, tıpkı cahiliye dönemindeki gibi bo-

ğazlamakla meşguldürler. İsrail’in kuşatması altında 
çırpınan Filistinliler bile birliktelik sergilemekten 
uzaktırlar. Hamas, demokratik seçimlerde aldığı oya 
rağmen hem Araplar hem de Batı tarafından dışlan-

mış ve ambargoya maruz bırakılmıştır. Hamas’ın 
İslâmcı eğilimlerini egemenliklerine tehdit olarak 
gördükleri için el-Fetih’i desteklemektedirler. 

Batı’da Hıristiyanlık ve Kilise, Rönesans ve Re-

formla büyük bir sorgulamadan geçirilmiştir. Müs-
lüman coğrafyasında hâlâ bu sorgulama gelişme-

miştir. Müslümanlar asırlar boyu içtihadı bırakıp 
taklitçiliğe saplandığından dolayı medeniyetlerini 
kaybetmişlerdir. Krizin ana sebebi; Kur’ân’dan, 
dinin esaslarından, imanın ruhundan, irfanın nu-

rundan uzaklaşılmış olmasıdır. Dünyada binlerce 
düşünce kuruluşu gelecek için fikir ve proje üreti-
yorlar. Batı’daki filozoflar, akademisyenler, ekono-

mistler ve tarihçiler gidişatı ve geleceği tartışıyorlar. 
İslâm coğrafyasındaki yazan çizen, konuşan takım 
ise maalesef bunları referans gösteriyor, bunlardan 
besleniyor. Batılı üstatlara uymak ve onların ayak iz-
lerini takip etmek ilerlemenin, entelektüel olmanın 
bir işareti olarak görülüyor. Ağzını açan Baudrillard, 
Wallerstein, Foucault, Weber, vs.den bahsediyor, 
Kant diyor, Nietzsche diyor. Koskoca İslâm âleminde 
bir zamanlar fen bilimleri, matematik ve tıp alan-

larında harikalar yaratan İbn Sina, Harezmî, Biru-

ni, İbn Heysem, Cabir İbn Hayyan ve Râzi gibi ilim 
adamları artık yok. İmam-ı Âzamlar, devrin Gazalile-

ri, İbn Haldunları, Farabileri, Şa’rânileri yok. Maale-

sef sayıca artan Müslümanlarda keyfiyetçe yükseliş 
görülemiyor. 

Her köşe başında, her ilde gösterişlki üniversite 
binaları yapılıyor ama akademik üretim neredeyse 
sıfır seviyesinde! Mühendislik, ziraat, ilahiyat, fel-
sefe, siyaset bilimi, sosyoloji, tıp vs. gibi alanlarda 
uluslararası itibarı olan 20’şer tane yetişmiş adam 
sayamazsınız. İnternette “İslâm dünyasının bilime 
katkısı” diye arama yaptığınızda, karşınıza asırlar 
öncesi İslâm dünyasının bilime yaptığı katkılar çıkı-
yor. Yaşadığımız çağda İslâm dünyası hâlâ Orta Çağ’ı 
yaşıyor. Akademik atıfları tarayan Web of Science 
sitesinin verilerine göre 8 milyonluk İsrail, neredey-

se 1,8 milyarlık İslâm dünyası kadar bilimsel yayın 
yapıyor ve bütün İslâm dünyasından daha fazla bi-
limsel atıf alıyor. 
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UNDP tarafından toplanan verilere göre Hıristi-
yan dünyasında okuma-yazma bilenlerin oranı ne-

redeyse %90 ve bunlardan 15 Hıristiyan çoğunluğa 
sahip ülkede okuma-yazma oranı %100’dür. Müs-
lüman dünyasında buna çok zıt bir durum olarak 
bir ülkenin okuma-yazma oranı yaklaşık %40 olup, 
%100 okur-yazar oranına sahip bir Müslüman ülke 
yoktur. Hıristiyan dünyasındaki okuryazarların 
%98’i ilkokulu bitirmişken, Müslüman dünyasında 
bu oran %50’dir. Hıristiyan dünyadaki okuryazarla-

rın %40’ı üniversite mezunudur ve bu oran Müslü-

man dünyasında %2’yi geçememektedir.4 

ARAP BAHARI KENDİSİNE KOYDUĞU 
HEDEFLERE ULAŞAMADI…

Arap Baharı bölge için kaybedilmiş bir şans, bir 
fırsattı. Müslümanlar arasında bir uyanış dalgası 
başlamış, artık taşıyamadıkları rejimleri alaşağı et-
mek için, ekmek, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, 
sosyal adalet, insan onuru gibi evrensel talepler et-
rafında harekete geçilmişti ama gelinen nokta bir 
trajediye dönüştü. Çünkü Müslümanlar, seçimleri 
kazanmalarına rağmen, başka fikirlerle, baştaki re-

jimlerle nasıl mücadele edileceği hususunda plan 
proje anlamında hazırlıklı değillerdi. Zira Müslü-

manlar, günün şartlarına göre düşünülmüş sistema-

tik bir mücadele kabiliyetinden uzaktılar. 
Altı ülkede durum eskisinden daha kötü oldu. 

Daha da otoriter rejimler, kitlesel şiddet, iç savaşlar, 
daha fazla yoksulluk ve daha sistematik hak ihlalleri 
geldi. Rejimler, herhangi bir muhalefet kıvılcımını 
acımasızca ezmeye başladı. Kendi ülkelerinde bir ge-

lecek görmeyen milyonlarca insan mülteci durumu-

na düştü, Avrupa’ya giden yollarda telef oldu.
Mezhebi ve etnik gerginliklerinin ortaya çıkma-

sına, ekonomik krizlerin derinleşmesine, devlet ya-

pılarının çökmesine yol açtı. İran ile Suud arasında-

ki mezhebi güç çekişmesi daha geniş alanda ve daha 
kanlı biçimde ortaya çıktı. Suriye, Yemen, Libya ve 
Irak dış güçler tarafından körüklenen kanlı iç savaş-
lara sürüklendi. Mısır’da otoriter rejim Sisi darbesi 
vasıtasıyla kendisini yeniden kurdu, ekonomik prob-

lemler derinleşti. Tüm bu gelişmeler Arap Baharı’nın 
hedeflerine ulaşamadığını, adeta bir Arap Kışı’na 
döndüğünü gösteriyor. 

Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri olmak üzere, Körfezdeki monarşiler, Arap 
Baharı’nın taleplerini kendi rejimleri için hayati bir 
tehdit gördüler ve bu ideali her yerde söndürmeyi 
hedef edindiler. Ya savaşla ya askeri darbe ile ya da 
Tunus’ta olduğu gibi saray darbeleriyle hepsi akame-

te uğratıldı. Mısır, Libya, Bahreyn, Yemen, Sudan ve 
en son Tunus’ta gerçekleşen devrimleri akim bırak-

tılar. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki ülkeler, karanlık 
siyasi dönemlere geri döndüler. Bölgeye dışarıdan 
müdahil olan küresel aktörler de demokratikleşme 

4 http://www.rumimevlevi.com/tr/ana-sayfa-yazilari/2593-
pakistanli-bir-bilim-insaninin-yazisi-

taleplerini kendi politik hesaplarıyla çelişir bulduk-

ları için yeni yönetimlerin kurulmasına fırsat ver-
meyip mevcut rejimleri desteklemeye devam ettiler. 

İSLÂM DÜNYASINDA
HANGİ DEVLET DÜZENİ HÂKİMDİR?

İslâm coğrafyasında diktatörlükler, krallıklar, 
emirlikler ve de cici demokrasiler hâkimdir. Bütün 
bu çeşitlemeye rağmen bunların ortak özelliği he-

men hemen tamamının oligarşik nitelikte olması-
dır. İslâm dünyasının başına bela edilen yönetimler, 
adeta İslâm dünyasını geri bırakmak üzere tayin 
edilmiş, soygun düzenlerini koruyan gardiyan mesa-

besindeler. Mensubu oldukları inancın gereği olarak 
emperyalizm karşıtı olması gereken İslâm dünya-

sındaki yönetimler, maalesef emperyalistlerin doğal 
müttefiki ve sadık uşakları olmuşlardır. Bu ülkelerde 
devlet en büyük işverendir ve siyaset bir zenginleş-
me aracı olarak kullanılır. Çoğunlukla devlet eliyle 
geliştirilmiş büyük sermaye çevreleri Batı burjuvazi-
sinin acentesi durumundadır. Ahbap-çavuş ilişkileri 
içinde kazançlı olan sektörleri beş-on aile ve şirket 
kontrol eder. Zenginlik ve güç, en üstteki yönetime 
yakın bir avuç insan arasında dolaşır. Bu oligarşiler, 
Müslüman dünyada başta ekonomi olmak üzere her 
türlü istikrarsızlıkların nedenidir. Mısır ve Cezayir 
başta olmak üzere ordular ekonomik hayata büyük 
ölçüde hâkim olup hem kendi menfaatlerini hem de 
Batı sermayesini korumak ve kollamakla meşguldür. 
Milyonlarca insanın yoksulluk içinde yaşadığı bu ül-
kelerde sermayenin halka yayılması ve rekabetçi bir 
piyasa oluşması mümkün olamıyor. Elde ettikleri 
servetin meşru sahipleri olmadıkları için, sahip ol-
dukları şeyleri kaybetmemek adına darbe dâhil her 
türlü şiddete başvuruyorlar.

Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde darbeli, özür-
lü demokrasiler yıllar boyu devam etti. Türkiye’de, 
millete rağmen kurulmuş laikçi/Kemalist sistem, 
kripto azınlıklar ve devşirilmiş gruplardan oluşan 
bürokratik dengelerle kontrol edildi. Eğer toplum 
istemedikleri çıktılar verirse bu defa muhtıralarla, 
müdahalelerle “balans ayarı” yaptılar. Günümüzde 
Müslüman dünyada devletlerin çoğu Batıcı sivil 
ve askerî bürokrasi tarafından idare edilmektedir. 
Sadece küçük bir azınlığın modernleştiği (Batılı-
laştığı) bu ülkelerde, halkın inanç ve değerleri ile 
yöneticilerin değer ve yaşam biçimleri birbirine 
ters düşmekte, bu terslik zaman içinde siyasî alana 
yansıtılmakta, dolayısıyla toplumsal barış bir türlü 
sağlanamamaktadır.

Pek tabii İslâm ülkelerinde yönetimleri eleş-
tirirken bu ülkelerin insanları ne hâldeler ona da 
bakmak lazım. Bu yönetimleri, bu liderleri bu top-

lumlar üretmektedir. Hz. Peygamber’in “Nasılsanız 
öyle idare edilirsiniz.” sözünde ifade edildiği üzere; 
Müslümanlar zayıf, eğitimsiz, ihtilaf içinde, tembel, 
gayretsiz, millî ve manevi duyarlılıktan uzak olduğu 
için, devletleri bu hâldedir. 
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İSLÂM DÜNYASININ EKONOMİK YAPISI

Müslüman dünya ülkelerinin büyük çoğunlu-

ğu hem doğalgaz hem de petrol başta olmak üzere 
değerli enerji kaynaklarına ve doğal zenginliklere 
sahiptir. Petrol ve benzeri kaynakların aşağı yukarı 
üçte ikisi İslâm coğrafyasında bulunmaktadır. Ne 
var ki İslâm coğrafyası sahip olduğu bu avantajdan 
gereği gibi faydalanamamaktadır. Çoğu İslâm ülke-

sinde altyapı ve teknolojik imkânların yetersiz ol-
ması, bu zenginliklerin ülke ekonomisine katkısını 
sadece ihracatla sınırlamaktadır.

Enerji boru hatları ve dünyanın en önemli su 
geçiş yollarının (İstanbul ve Çanakkale Boğazları, 
Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı), en 
önemli ticaret yollarının (Akdeniz, Kızıldeniz, Bo-

ğazlar, Karadeniz) bulunduğu bölgeleri kontrol eden 
İslâm dünyasına yapılan müdahale ve dayatmaların 
temelinde küresel güçlerin bu enerji kaynakları ve 
önemli geçiş yolları üzerinde söz sahibi olma, üstün-

lük sağlama çabası yatıyor. 

İslâm coğrafyasındaki ekonomik imkânları kont-
rol eden ve kendi menfaatleri doğrultusunda kul-
lanan Batılılar tabir caizse Müslümanlara sadece 
kâr payı vermektedirler. Petrol zengini krallıklarda 
petrol gelirleri batı bankalarına akıyor. 1,5 trilyon 
dolarlık İslâmî sermayenin yaklaşık %85’ine yakın 
kısmı yabancı ülkelerin bankalarının kasasında du-

ruyor. Bu paralar bizim gibi ülkelere, IMF veya Dün-

ya Bankası kanalıyla yüksek faizlerle geri geliyor. Ya 
da İsrail’e silah olarak gidiyor. Yahut İslâm coğraf-
yasında sözde “kurtarma hizmetleri!” mukabili kat-
liam yapan Amerikan askerlerinin maaşını finanse 
ediyor. 

Hizmet ve imalat sektörlerine baktığımız zaman 
Müslüman dünyanın hayli zayıf olduğunu görüyo-

ruz. Dünya Bankası verilerine göre, toplam nüfus 
sayısı 1 milyar 802 milyona ulaşan İslâm İş Birliği 
Teşkilatı (İİT) ülkeleri, dünya nüfusunun %23,9’unu 
teşkil ederken, 2017 yılı itibariyle 6,66 trilyon dolar-
lık bir ekonomik büyüklüğe hükmediyor. Bu, dünya-

nın milli hâsıla toplamının %8,2’sine denk geliyor. 
Başka bir ifadeyle İİT ülkelerinin dünya ekonomisin-

den aldığı pay, nüfuslarına oranla oldukça düşük.5 

5 https://www.zraporu.com/kapakdosyasi/islam-ekonomileri-
buyume-yolunda/

57 İİT ülkesinin toplam millî geliri (2,7 milyar dolar) 
olup Almanya’dan (2,8 milyar dolar) daha azdır.6 

İİT üyelerinin toplam dünya ihracatı içindeki 
payı %12’ye tekabül eden 2,1 trilyon dolarlık bir ra-

kam olup bunun yarısı da ham petrol ve doğalgazdır. 
Daha trajik olan gerçek ise, 57 İİT ülkesinin kendi 
aralarındaki ticaretin, toplam ticaretleri içindeki pa-

yının %17,3 olmasıdır.7 İslâm dünyasında insanların 
%86’sının (49 ülke) yıllık geliri 2.000 doların altın-

da, %76’sının (44 ülke) geliri 1.000 doların altında, 
%67’sinin (38 ülke) geliri ise 500 doların altındadır. 
Bu durum, İslâm dünyasının toplamda sahip olduğu 
imkânlarla büyük bir tezat oluşturmaktadır. Bu ül-
kelerin geri kalışının nedeni, elit bir azınlık tarafın-

dan çoğunluğun hakları çiğnenerek yönetilmesidir. 
Müslüman dünyada millî gelirden AR-GE har-

camalarına ayrılan pay yok denecek kadar azdır ve 
bu konuya gereken önem de gösterilmemektedir. 
Dolayısıyla İslâm ülkeleri, uluslararası arenada ka-

bul gören ve tanınan rekabetçi ürün markaları oluş-
turamıyorlar. Müslüman ülkeler, toplam Gayrı Safi 
Millî Hâsıla rakamlarının ancak %0,2’sini Araştır-
ma-Geliştirme (AR-GE) bütçesine ayırırken, Hıristi-
yan dünyasında oran %5 civarındadır.8 57 üye ülkesi 
olan İslâm İş Birliği Teşkilatı (İİT) 1969 yılında ku-

rulmasına rağmen ilk defa 2017 yılında yani 48 sene 
sonra bilim ve teknoloji konulu zirve yapabilmiştir. 

BÖLGENİN TOPARLAYICI GÜCÜ TÜRKİYE

2000’li yıllara kadar Türkiye ile İsrail arasında 
stratejik düzeyde iş birliği yapılması Müslüman 
coğrafyayı yaralayan bir ilişki olmuştur. Osman-

lı zamanında Filistin cephesinde binlerce şehidin 
kanı pahasına savaşmış bir ülkenin Ortadoğu’daki 
en önemli siyasî müttefiki uzun yıllar İsrail olmuş-
tur. Türkiye Müslüman dünyaya yüzünü dönüp bir 
birlik kurması gerekirken Batı’nın ayakları altında 
dolaşmıştır. 

Yine de bölgeyi toparlama gücüne sahip yegâne 
ülke, imkânları, potansiyel güçleri, tarihî tecrübeleri 
itibariyle Türkiye’dir. Batı’nın himayesi ile zulümle-

rine devam eden İsrail’e karşı tavır alabilecek potan-

siyele sahip tek ülke, birikimi ve tarihi sorumluluğu 
itibariyle yine Türkiye’dir. ABD’nin PKK/YPG’yi ağır 
silahlarla donatması, F-35’leri vermemesi, ekonomik 
ambargo uygulamasının sebebi, Türkiye’yi kapana 
kıstırmak ve Türkiye’nin Osmanlı misyonunu üst-
lenmemesi için tüm yolları kapatmak ve tıkamaktır. 
İşte bu nedenle ABD ve İsrail’in operasyonları, sinsi 
oyunları, aşağılık planları Türkiye’nin bağımsızlığı-
nı, toprak bütünlüğünü, iç barışını ve huzurunu sar-
sacak boyutlara ulaşmıştır. 

6 https://haber.aku.edu.tr/2018/06/01/rektor-yardimcisi-sagbas-
islam-ulkelerinin-ekonomik-yapisini-anlatti/

7 https://www.dunya.com/ekonomik-veriler/caglayan-iit-uyesi-
ulkelere-seslendi-haberi-228034

8 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/21-yuzyilin-islam-ortacagi-
olma-tehlikesi 
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İslâm coğrafyasındaki halklar Türkiye’ye, em-

peryalist politikalara karşı ümmet bilincini pekişti-
recek, Müslümanların tek vücut olmasını sağlaya-

cak, İslâm ekseninde yeni bir yörünge oluşturacak, 
büyük ve onurlu meydan okumayı yapacak bir ülke 
olarak ümitle bakmaktadırlar. Müslüman toplum-

ların, vahyin ışığında yeni bir medeniyet sıçraması 
gerçekleştirmesini, yeniden tarih sahnesine çıkma-

sını sağlayacak ve büyük tarihî meydan okumasını 
yapacak bir ülke olarak Türkiye’ye bakmaktadırlar. 

Türkiye’nin bunu yapabilmesi, öncelikle içeride 
güçlü bir toplumsal yapı ve ekonomik düzen kura-

bilmesine bağlıdır. Hiçbir potansiyel güç kendiliğin-

den kalıcı ve etkili bir güç hâline gelemez. Türkiye 
21. yüzyılda ciddi bir varlık gösterebilecek ise önce-

likle bulunduğu yerin bir muhasebesini acilen yap-

ması ve ümmetin ona nasıl ümitle baktığını görmesi 
gerekmektedir. 

21. YÜZYILDA MÜSLÜMANLARIN GELECEĞİ…

20. yüzyıl sona ererken ve dünyadaki iki kutup-

lu sistem tamamen çökerken, İslâm dünyası terimi 
“medeniyetler çatışması” olarak bilinen siyasi slo-

gan ile ön plana çıkarıldı. Bernard Lewis’in 1990’da 
yayımladığı “Müslüman Öfkenin Kökenleri” adlı 
makalesi ve Samuel Huntington’un, “Medeniyetler 
Çatışması” adlı teziyle gündeme getirmiş olduğu 
İslâm’la Batı arasında gelecekte bir çatışmanın olaca-

ğı yönündeki görüşleri ve akabinde 11 Eylül olayları 
Müslümanları dünya politikasının merkezine oturt-
tu. Bu iki çalışmada da İslâm dünyası ve Batı merke-

ze alınmakta, diğerleri kenarda bırakılmaktadır. 
İnsanlığın artık daha adaletli ve onurlu bir dün-

ya arayışı içinde olduğu 21. yüzyıl siyasi sistemi içe-

risinde İslâm dünyasının durumu önem kazanmak-

tadır. Müslümanlar hem insanlığı hem de ümmeti 
21. yüzyılda başına gelecek felaketlerden kurtarmak 
için, uluslararası ilişkilerde söz sahibi olmak için 
kararlı, planlı, programlı ve hızlı bir şekilde hareket 
etmek zorundadırlar! 

İslâm dünyasının en önemli ve en dinamik un-

suru nüfustur. Hıristiyan dünyasından sonra en ka-

labalık ve en güçlü dünya İslâm dünyasıdır. Dünya 
ülkeleriyle kıyaslandığında İslâm dünyasındaki 
nüfusun daha hızlı arttığını görüyoruz. Yapılan tah-

minlere göre 2050 yılında İslâm dünyasında bugün-

kü nüfusun yüzde 136 artacağı ve 2070 yılında ise 
Müslüman nüfusun Hıristiyan nüfusu geçeceği he-

saplanıyor.9
Ancak, dünya coğrafyasının çok büyük bir kıs-

mını nüfus ve toprak olarak işgal eden ve zengin 
yer altı, yer üstü servet ve imkânlarına sahip İslâm 
dünyasının bugünkü hâli hiç te iç açıcı değil. On asır 
birinci ligde olmuş bir medeniyete sahip olan İslâm 
dünyası bugün artık birinci ligde değil. Küresel ege-

menler Müslüman beldeleri kaleleri kuşatılmış, in-

sanları esir alınmış yerler olarak görüyorlar.

9 https://www.haberturk.com/gundem/haber/1094663

İnternetin yayılmasıyla bağlantılı olarak, Müs-
lümanların karşı karşıya kaldığı daha gizli ve ciddi 
bir mesele de genç kesimdeki kimlik krizidir. Fuhuş 
ve şiddetin hâkimiyetindeki eğlence dünyası, moda, 
müzik ve seks yoluyla verdikleri mesajlarla gençlik 
üzerinde ciddi ahlaki problem oluşturmaktadır. Ya-

bancı bir kültürü modernite, ilerleme ve özgür ha-

yat tarzı adı altında dayatmaktadır. Seküler eğitim 
sistemi ve sosyal medya, televizyon ve basın yoluyla 
ferdiyetçilik, rölativist ahlak, hedonizm, sekülerizm 
ve materyalizm gibi İslâmî değerlerle uyuşmayan 
batılı değeler yayılmaktadır. Emperyalizmin en teh-

likeli tehdidi kültür sömürgeciliğidir. Kültür işgali 
İslâm’ın takva, sıdk, emanet, adalet, itidal, hayâ, 
sabır ve ihlas gibi en temel yüce ahlaki değerlerini 
sarsmaktadır.10

İslâm dünyasının mevcut dünya sistemi içinde 
etkin bir birim olabilmesi için, Müslümanlar geç-

mişlerini iyi bilmek ve özellikle yakın tarihlerinde 
Batılıların planladığı bölünme ve parçalanmalardan 
ders almak zorundadırlar. Zira geçmiş geleceğin öğ-

retmenidir. Sağlam bir gelecek inşa edebilmek için, 
geçmişi tahlil edip önce kendimizi tanımamız ve bu-

günü doğru anlamamız gereklidir. Yani dünyadaki 
yerimizi ve sahip olduğumuz değerleri, kimliğimizi 
oluşturan tarihî, siyasi, dinî vs. unsurları doğru tes-
pit etmeli, kendimize çeki düzen verip sorunlarımızı 
çözmeli, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bu-

nun önündeki en önemli engellerden biri özgüven 
eksikliği, diğeri zihin yapımızdır.

Müslüman aydınlar, ekonomi, siyaset, eğitim 
ve kültür alanlarındaki meseleler hakkında Batı-
nın materyalist felsefelerinden kendilerini kurtarıp 
İslâm ahlakına bağlı kalarak, İslâm dünyasının eko-

nomik bağımsızlığı ile bilim, teknoloji ve kültürel 
kimlik alanlarında nasıl başarılı olacaklarına odak-

lanmalıdırlar. Geçmişin hayalleri ve hikâyeleri ile 
kendimizi avutmak yerine Müslümanlar olarak bir 
medeniyet muhasebesine girmek zorundayız. 

İnsanlığın tarihi tecrübesine baktığımız zaman, 
bütün büyük fikir ve felsefî hareketlerin, bütün bü-

yük düşünürlerin, sanatkârların büyük bir krizin 
akabinde ortaya çıkmış olduğunu görürüz. 

Her tarihsel dönem tehlike ve fırsatlarıyla gelir. 
Arap isyanları her ne kadar şimdilik başarısızlıkla 
sonuçlanmış olsa da bir geçiş döneminin yaşandığı 
muhakkaktır. Tehlike ve fırsatları doğru teşhis eden 
toplumlar yeni dönemde güçlenir ve hareket alanla-

rını genişletirler. Bu öngörü ve teşhis ameliyesinin 
başarılı olabilmesi için de söz konusu sosyal siste-

min kendi kuvvet ve zaaflarını iyi ‘tartması’ gere-

kir. Kuvvetinin kaynağını bilmeyen veya zaaflarını 
görmezden gelenler yeni dönemin kargaşası içinde 
kaybolup giderler.11 Ne tarihte kalıp durağanlığa ve 
çürümüşlüğe yol verelim ne de tarihi terk ederek 

10 XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası 
Tartışmalı İlmî Toplantı, 28-30 Mart 2003, s.188

11 Mustafa Özel, “Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye”, XXI. Yüzyılda 
İslâm Dünyası ve Türkiye Konulu Mil letlerarası Tartışmalı İlmî 
Toplantı
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kendimizi inkâr edelim. Tarihi yorumlayarak bu-

günler için dersler çıkaralım.
Geleceği düşünmeyi ihmal ettiğiniz zaman, sade-

ce geçmişi kutsayarak bugünün şartlarıyla düşünüp 
bugüne çakılıp kaldığınız zaman yabancı ellerin her 
yanınızı sardığını, onların kuklası olma tuzağına 
düşmek durumunda kaldığınızı görürsünüz. Sadece 
geçmişi yaşayanlar müzelik, bugüne takılıp kalan-

larsa mezbelelik olurlar. Bunun en çarpıcı örneği 
Afganistan’da yaşandı. İki milyon insanımız öldü. 
Ülke viran oldu, ordu viran oldu, kurumlar viran 
oldu, insanlar sefil perişan oldu. 

Müslümanlar bu tıkanma noktasında kendi in-

san ve toplum modelini alternatif şekilde insanlığa 
sunmak mecburiyetindedir. Bunu gerçekleştirmek 
için ilk olarak çözmeleri gereken felsefi sorun, üst-
kimlik meselesidir. Müslümanların birinci derecede 
bağlılığı din soslu seküler millî devlete mi olacaktır 
yoksa takvayı önceleyen ümmet kimliğini mi öne 
çıkaracaktır? Müslümanlar artık kuşdili ile konuş-
mayı bırakıp, korku ve yasaklarla dolu bir toplum 
olmaktan çıkmalı, kendilerini ifade edebildikleri 
vahiy esaslı özgür bir hayatı siyaseten talep etmeli-
dirler. Şu an İslâm dünyası dünya üzerinde siyasî, 
hukuki, sosyo-kültürel, ekonomi ve entelektüel açı-
lardan dikkate değer bir anlam ifade etmiyor. Müs-
lümanlar, uluslararası siyasetin nesnesi olmaktan 
çıkıp öznesi olmak istiyorlarsa, İslâmî değerlerini 
hayata geçirmek zorundadırlar. Aksi takdirde yeni 
dünya düzeninde beklenen yeri ve rolü alamayacak-

lar, yine itilip kakılacaklardır. 
Allah’ın hâkimiyetinin hayatın bütün alanlarına 

şamil edilmesi bir vazife ve vicdani sorumluluktur. 
Kur’ân-ı Kerim ve Resûlüllah’ın sahih sünneti elimiz-
de olduğu müddetçe, zengin tarihî tecrübemiz, geniş 
kültür birikimimiz ve bundan feyz alan 1,8 milyar 
nüfusumuz olduğu müddetçe İslâm dünyası vardır 
ve var olacaktır. İşte bu müktesebât, Müslümanları 
sömürülmekten, esaretten, kendi değerlerini başka-

larına kaptırmaktan vazgeçirecek bir hazinedir.

İSLÂM DÜNYASI NASIL AYAĞA KALKAR?

Evet, medeniyetimiz yara almış, örselenmiş ve 
gerilemiştir. Ama hayatiyetini, dinamizmini hâlâ ko-

ruduğuna inanıyoruz. Çağdaş bilim, düşünce ve tek-

nolojinin verileriyle bunu güçlendirmek bizim boy-

numuzun borcudur. Bilim ve teknoloji üretmemiz, 
kendi medeniyetimizin kaynaklarını ve değerlerini 
ortaya çıkarmamız gerekiyor. İslâm dünyası, adale-

ti ve ahlakı göz önünde bulunduran bir büyümeyi 
plânlamak, programlamak, üretmek ve sürdürmek 
zorundadır. Her şeye rağmen özelde Türkiye’de ge-

nelde İslâm coğrafyasında bir şeyler yapma arzusu-

nun hâlâ canlı olduğuna, bir uyanış potansiyelinin 
bulunduğuna inanıyorum. Sistemli ve kuşatıcı bir 
çaba ve örgütlenme ile hem içeride hem de dışarıda 
siyasi, ekonomik ve sosyal meselelerin üstesinden 
gelebiliriz.

Başkalarına kızmak, başkalarını suçlamak ko-

laylığından kurtulmalı, yaşadığımız olumsuzlukla-

rın nedenlerini dışarıda aramaktan vazgeçmeliyiz. 
Eğer bizde geri kalma potansiyeli/rızası olmasaydı 
birileri bizi geri bırakamazdı. Eğer siz kendi içiniz-
de düzgün değilseniz, içeride birbirinizi yiyorsanız, 
krizlerin üstesinden gelemiyorsanız, o zaman dış 
müdahalelerin önünü açmış olursunuz. Sonunda iş 
dönüp dolaşıp kendimizde ve nefsimizde düğümle-

niyor. Bütün bu kargaşayı, kaosu, İslâm dünyasının 
âdeta kan gölüne dönmesini sadece Batılıların düş-
manca tavrı ile izah etmek yeterli değildir. İslâm 
dünyasının önce kendi kapısının önünü önce süpür-
mesi, şikâyet etmeden önce kendi otokritiğini yap-

ması gerekiyor. 
Barış ve yaşatmayı hedef alan bir dinin mensup-

larının bu kadar keyfi ve pervasız bir şekilde insan öl-
dürmeleri, masumları hedef almaları izah edilebilir 
bir durum değildir. Her şeyi dış güçlere yükleyerek 
işin içinden sıyrılıp çıkamayız. Batılıların istismarı-
nın ötesinde, Müslümanların kendi değerlerine ve 
tarihsel birikimlerine yabancılaşmalarının bir sonu-

cu söz konusu. Kendi meselelerimiz hakkında karar 
almaktaki ve kendi geleceğimizi belirlemedeki ye-

tersizliğimizi sorgulamalıyız. Yaşadığımız çoğu kri-
zin, toplumsal ya da siyasal yapımızdaki hastalıklar-
dan ve kusurlardan dolayı meydana geldiğini, bizim 
acizliğimizin bir göstergesi olduğunu unutmayalım. 

İslâm’dan neşet etmeyen, İslâm coğrafyasını bir 
bütün olarak görmeyen hiçbir proje, teklif, ideoloji 
Müslüman ümmeti ortak payda da buluşturamaz. 
Çözüm başkasına benzemekte değil, kendimize gel-
mekte ve kendimizi bulmaktadır. Bize esaslı bir du-

ruş ve esaslı bir konum kazandıran İslâm düşünce 
geleneğine yeniden dönmeliyiz. Müslümanların, 
modern dönemde yaşadıkları gerilemenin, kırılma-

ların ve krizlerin neticesinde içine düştükleri duru-

mu öncelikle tespit edip, uzun vadeli düşünmeli ve 
İslâm düşünce geleneğini siyasi, ekonomik ve eğitim 
alanında moderniteye alternatif olacak tarzda yeni-
den inşa etmeliyiz. 

Bütün medeniyet tarihçileri, sistem tahlilcileri 
Batı/kapitalist medeniyetinin ‘kriz’ aşamasında ol-
duğu fikrindedirler. Batı medeniyetine ve siyasal sis-
temine alternatif olabilen tek medeniyet İslâm’dır. 
SSCB’nin dağılmasından sonra NATO’nun yeni stra-

tejik konseptinde İslâm’ı tehdit olarak saymasının 
nedeni tam da budur. 

Çözüm, kendi medeniyet projemizin ve iddiamı-
zın olması ve onu gerçekleştirebilmemizde yatıyor. 
Bize düşen görev, medeniyetimizin köklerine inip 
ona tutunmamızdır. Cihadı, savaş ve silahlı mücade-

le olarak algılamak yerine tüm hayatımızı kapsayan 
siyasi, ekonomik, kültürel ibadetler topluluğu olarak 
görmek gerekiyor. Bugün bu anlayış bilinçli Müslü-

manları bekliyor, ibadeti topyekûn hayatı kapsayan 
salih ameller olarak gören bilinçli Müslümanlar 
halklarına yönelip öncülük etseler İslâm dünyasının 
çehresi değişecek, İslâm ülkeleri Müslümanların aya-

ğına pranga vuran bu yönetimlerden kurtulacaktır. 
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İ sterseniz tanımlamayla 
başlayalım. Kitap bo-

yunca ‘İslâm dünyası’ fik-

ri üzerine düşüncelerinizi 
anlatıyorsunuz. Biz kitabı 
okurken ‘ümmet fikri’ ile 
‘İslâm dünyası’ fikrini pa-

ralel mi okumalıyız. İslâm 
dünyası derken siz ümmet 
fikrine mi atıf yapıyorsu-

nuz? Bu hususu netleştire-
lim isterseniz.

Ümmet fikrinin kendisi 
de zaman içinde anlam de-

ğişikliğine uğrayan bir terim 
ve daha çok Hz. İsa’nın veya 
Hz. İbrahim’in ümmeti te-

rimlerinde görüldüğü gibi, 
Hz. Muhammed’e bağlılığa 
göre belirlenen ve ahirette 
onun etrafında toplanacağı-
na inanılan bir inanç cemi-
yeti anlamında kullanılıyor. 
Ancak, 1870’lerden sonra 
gelişen İslâm dünyası kav-

ramı, küresel bağları, bu-

harlı gemiler, tren ve basın 
ile kuvvetlenmiş ve Avrupa 
imparatorluklarının tahak-

kümü altına girmiş bir dün-

yada, Müslümanların yaşa-

dığı topraklar üzerindeki 
hakları ve siyasi egemenliği 

ile ilgili jeopolitik, medeniyet 
ve ırk mefhumlarıyla alakalı 
olup o zamana kadarki ümmet 
fikrinden oldukça farklı bir 
tasavvuru içerir. Buna şöyle 
bir örnek verebiliriz: İbrahim 
Müteferrika’nın matbaasında 
1729-1742 arasında basılan 
kitaplara baktığımızda, coğ-

rafya ile ilgili pek çok kitap 
olmasına rağmen, hiçbirinde 
1870’ler sonrası İslâm dünya-

sı veya İslâm-Batı ilişkisi kay-

gılarını görmüyoruz. Belki de 
Müteferrika’nın bastığı kitap-

lardaki ümmet anlayışı, Doğu 
Avrupa kökenli bir Osmanlı 
entelektüeli olması hasebiyle 
veya 18. yüzyılın başında yaşa-

ması sebebiyle, 1000 yılların-

daki Bağdat şehrinde yaşayan 
bir âlimin kafasındaki ümmet 
fikrinden biraz farklılaşmış 
olabilir. Ancak, 1900 yılındaki 
veya Birinci Dünya Savaşı’nda-

ki İslâm âlemi ve Batı tartış-
malarına baktığımızda tama-

men yeni bir tarih, medeniyet 
ve jeopolitik anlayış mevcut. 
Batı diye adlandırılan, Avru-

pa/Hristiyanlık/Beyaz ırka ait 
tarih, medeniyet ve jeopolitik 
algılarıyla ilişkili yeni anlam-

lar görüyoruz. Müteferrika’nın 

İSLÂM DÜNYASI FİKRİ KÜRESEL 
BİR ENTELEKTÜEL TARİH 

ÇALIŞMASI ÜZERİNE 
 CEMİL AYDIN & ÜSTÜN BOL 

Cemil Aydın’ın İslam Dünyası Fikri Küresel Bir Entelektüel Tarih Çalışması kitabı modernliğin 
hem Müslümanların dünyadaki evrensel rolleri üzerine kendi algılarını, hem de onların 

dünyadaki yeri üzerine Batılıların algılarını nasıl şekillendirdiğini farklı bir nazarla ele alıyor. 
Aydın bir bakıma “İslâm dünyası”na bakış açımızın nasıl oluştuğunu ve geliştiğini sorguluyor 
ve bu ifadenin günlük söylemlerimizdeki önemine nasıl kavuştuğunu bizlere gösteriyor. Cemil 

AYDIN ile belirli bir tarihsel ve siyasal çerçevede İslâm’ı bir kültür ve uygarlık geleneği şeklinde 
ele alıp, İslâm dünyasının ana hatlarını belirgin kılan kitabını konuştuk.

Cemil Aydın
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i S l Â m  d Ü n ya S I  F i k r i n i  n a S I l  o k U m a l I ?D O S Y A

bastığı kitapların hiçbirinin başlığında “İslâm ve 
Batı” diye bir terim yok ki 20. yüzyıla gelince bu 
başlıkta yüzlerce kitap yazılacaktır.

FİKRİN MUHTEVASINI TANIMLAMA 
MÜCADELESİ TARİHİ

Merhum Akif Emre bir konferansında “İslâm 
âlemi mi, İslâm dünyası mı?” konusunu tartışmaya 
açıyor ve şöyle söylüyor: “Neden Müslüman dün-

yası kavramını kullanıyorlar? Müslüman dünyası 
dedikleri kavram; geniş bir coğrafyaya yayılmış, 
belirli alanlarda ortak inanç 
sistemlerine sahip ama ortak 
bir medeniyet üretememiş, or-
tak bir siyasi, askerî, stratejik, 
kültürel varlık gösterememiş 
kitlesel bir yığını anlatmak için 
kullanılıyor.” Akif Emre, emper-
yal Batı’nın özellikle kullandığı 
‘Müslüman Dünyası’ tanımla-

masına karşı ‘İslâm Âlemi’ kav-

ramını öneriyor. “Medeniyeti de 
içine alan, hem bireyi hem top-

lumu hem de zamanı kuşatan 
bir kavramsallaştırma” diyor 
İslâm âlemi için. Siz her ne ka-

dar ‘İslâm medeniyeti’ kavramı-
nı ırksallaştırma olarak görseniz 
de bu görüşe katılır mısınız?

Rahmetli Akif Emre’nin yap-

tığı bu ayrımı bir tarihçi olarak 
biraz da şöyle okumak mümkün. 
1870’lerden sonraki dönemde, 
imparatorluklara bölünmüş 
bir yer kürede, ‘İslâm dünyası’ 
diye bir kavramı başlangıçta en 
çok kullananlar Hristiyan mis-
yonerler ve Avrupalı sömürge 
idarecileri ve bu ilk aşamada 
küçük gördükleri, yönettikleri 
ve dinleri sebebiyle kendilerine 
isyan etmelerinden korktukları 
Müslüman tebaalarına yönelik 
aşağılama ve paranoyak korku-

yu ifade ediyordu bu tanımlama. 
Ancak, onların bu hakaret içeren 
korkularına ve ırki küçümse-

melerine karşı Müslüman entelektüeller bu ‘İslâm 
dünyası’ terimini alıp, muhtevasını yeniden Avrupa 
ile eşit bir medeniyet olarak tanımlama yoluna git-
tiler. Zaten Namık Kemal ile Muhammed İkbal ara-

sı dönemin Müslüman fikir adamlarının en büyük 
başarısı da Avrupalıların kullandıkları ırki ‘İslâm 
dünyası’ kavramını, tamamen reddetmeyip, alıp bir 
İslâm medeniyeti ve İslâm âlemi olarak yeniden ta-

nımlayıp, bunu Avrupa sömürgeciliği ve ırkçılığını 
mağlup etmek için kullanmaları olmuştur. Ernest 
Renan’ın meşhur “İslâm ve Bilim” konuşmasındaki 
ırkçı tezleri düşünelim örnek olarak. Orada Renan, 

dinlerinin taassubu ve ilkeleri gereği kendi kendile-

rini baskı altına alıp, rasyonel düşünemeyen ve bi-
lim üretemeyen, modern dünyaya ayak uydurması 
için Avrupa sömürgesine muhtaç bir İslâm dünyası 
fikrini kuruyordu ve bununla da Fransa’nın Cezayir 
ve Tunus’taki sömürgesini meşrulaştırma sürecine 
de katkıda bulunuyordu. Renan’a cevap veren on-

larca Müslüman âlim ise, İslâm medeniyetinin bi-
lim ve medeniyete katkısı gibi tezlerle İslâm ve mo-

dernlik ve terakki arasında doğrudan müspet bir 
ilişki kurup, bu vesileyle sömürge karşıtı direnişin 

meşrulaştırılmasına fikrî katkı 
sağlıyordu. İslâm âlemi fikrinin 
1870-1947 arasındaki ilk büyük 
dönemi, bu fikrin muhtevasını 
tanımlama mücadelesi tarihidir.

İSLÂM ÂLEMİ TAHAYYÜLÜ

İslâm dünyası tehdidi ile Av-

rupa ve Amerika’da Müslüman 
karşıtı ırkçı söylemlerin ateşlen-

diğini, Müslüman toplumlarda-

ki değişik hak arama mücadele-
lerine destek vermeyi amaçlayan 
dayanışma idealinin niçin bir 
kabile asabiyetine ve medeni-
yetler çatışması tezine dönüştü-

ğünü, İslâm dünyası idealinin 
farklı ülkeler tarafından nasıl 
kendi menfaatleri uğruna istis-
mar edildiğini ve en önemlisi da-

yanışma söyleminin nasıl olup 
da birleşmeye değil ayrışmaya 
hizmet ettiğini sorguluyorsunuz. 
Ve bütün bunların İslâmofobik 
tarih yorumları ile milyonlarca 
Müslümanın hayatını olumsuz 
etkilediğini anlatıyorsunuz…

‘İslâm âlemi’ fikriyatının ilk 
1870’ler sonrasındaki ilk 50 yı-
lında şimdi unutulan en önemli 
mesele sadece Osmanlı hilafeti 
veya Osmanlı’nın imparatorluk 
olarak devamı meselesi değil, 
Hindistan ve Hint okyanusun-

daki hâkimiyeti sebebiyle dün-

yadaki Müslümanların yüzde 
kırkını İngiliz İmparatorluğu’nun yönetmesi ve bu 
durumla ilişkili olarak doğan bir Osmanlı-İngiliz-
Hint Müslümanları ilişkisi problemidir. Modern 
İslâm düşüncesinde ve sonra İslâm âlemi fikrine 
dayalı Osmanlı hilafeti destekçiliğinde çok aktif 
olan ilk Hint Müslüman düşünür neslinin en bariz 
özelliği çoğunun ‘Sir’ ünvanlı Seyyid Ahmet Han’ın 
kurduğu Aligarh Üniversitesi mezunu olmalarıdır 
ve Aligarh projesi İngilizlerin Hinduları tutan ve 
Müslümanların isyanından korkan paranoyasına 
karşı İngiliz Kraliçesine ve imparatorluğuna sadık 
bir eğitimli Müslüman nesil yetiştirmekti. Burada, 

Küresel bir İslâm âlemi 
birliğine sarılma, tüm 

tarih boyunca değil, 
daha çok son yüz elli 

veya en fazla iki yüzyılın 
kavramı. Ondan önceki 

imparatorluklar çağında 
Müslüman imparatorluklar 

veya hakanlar 
Müslümanlıklarıyla, gazi 
oluşlarıyla gurur duyup, 
Müslüman olmayanlarla 

yaptıkları savaşlarda 
cihat söylemini de 

kullanacaklardır. Ama bu 
dönemlerdeki savaşların 
büyük çoğunluğu farklı 

Müslüman gruplar arasında 
olup, bir İslâm âlemi 

birliğinden ziyade, evrensel 
bir Hakan’ın veya padişahın 

yönetimi altında barış ve 
adaletin sağlanacağı tezi 

daha yaygındı.



49 umranmran  |  Ekim 2021  |

iSlÂm dÜnyaSI Fikri kÜrESEl Bir EntElEktÜEl tariH ÇalIşmaSI ÜzErinE 

niçin Hint Müslümanlarının tarihlerinde kendi-
lerini hiç yönetmemiş olan Osmanlı sultanlarını 
manevi bir halife olarak benimseyip, onu İslâm 
âleminin manevi vekili olarak gördükleri, sorusu-

nu yeniden sormak lazım. Bu sadece bir Sünni dinî 
vecibe gereği olarak görülmemelidir, zira Şii olan 
Hint âlimler de Osmanlı hilafetini savunmaktaydı. 
Onların şöyle bir kaygısı vardı. İngiliz ırkçılığına 
karşı cevap verirken, Hindistan’ın bağımsızlığı du-

rumunda Hindulara kıyasla azınlık olacaklarını da 
biliyorlardı. Bir ‘İslâm âlemi’ fikri, Hindistan’daki 
azınlık Müslümanları Hindistan’ın dışındaki Müs-
lümanlarla bağlayarak azınlık olmaktan çıkarıyor-
du. Osmanlı’ya sadakat ise Hint Müslümanlarına 
aynı zamanda İngilizlere de sadık kalarak pek çok 
avantaj veriyordu. İstanbul ve Osmanlı’nın Avrupa 
sisteminin parçası olması, Halifenin modern bir Ha-

kan olması, onlar için İslâm ile terakkinin uyumu-

nu gösteren ve kendileri hakkındaki küçümseyici 
ırkçı tezleri çürüten bir gurur vesilesi idi ve İngiliz 
idarecilerle pazarlık için ellerini güçlendiren bir 
kimlik oluşturuyordu. Bu İstanbul’daki Halife ile 
Hint Müslümanları arasındaki ilişkiyi, Kırım Savaşı 
sırasında Osmanlı-İngiliz ittifakı nedeniyle İngiliz-
ler de çok olumlu görüyordu ama zamanla onlar bu 
ilişkinin kendileri aleyhine olacağını düşünmeye 
başladılar. Osmanlılar ise, Rus tehdidine karşı sü-

rekli bir İngiliz ittifakı arayışı içinde olduklarından, 
bu Kırım Savaşı zamanındaki ittifak günlerine dön-

mek için Halife’nin Hint Müslümanları üzerindeki 
nüfuzunu olumlu bir faktör olarak sunmak istedi-
ler. Nihayetinde, bu süreç Birinci Dünya Savaşı’nda 
bir İngiliz-Osmanlı çatışmasına ve orada ilan 
edilen başarısız Cihat çağrısına kadar sürecektir.  
Buradaki trajik gelişme ise şu: Hint Müslümanları 
yüzyıllardır beraber yaşadığı ve sanki bir ailenin 
değişik fertleri gibi algıladıkları Hindularla, ‘İslâm 
âlemi’ fikri ile birlikte tarih ve medeniyet açısından 
farklı bir kimlik kurmaya başladılar. Bu şimdi çok 
tabii görülebilir, ancak, Hindistan’ın başlangıçta 
Hinduların yaşadığı bir kıta olduğu ve Müslüman-

ların oraya dışarıdan (Orta Asya veya Arabistan’dan) 
gelen savaşçı ve idareci bir grup oldukları tezi, ile-

ride Hindistan’ın bölünmesine sebebiyet veren bir 
fitne olarak da görülebilir. Aslında Hindistan ismin-

deki bir coğrafya veya adlandırmayı kuranlar Müs-
lüman coğrafyacılardı ama onlar bu 1900 öncesi 
dönemde yerli Hindular ile işgalci Müslümanlar 
ayrımı yapmayan bir Hindistan tahayyülü içindey-

di. İslâm ve Hindu medeniyeti fikirleri, bu kıtadaki 
siyasi ayrıma bir fikrî temel teşkil edip, Hindistan 
ve Pakistan bölünmesinden sonra Hindistan’da ka-

lan Müslümanları çok zor durumda bırakmıştı. Zira 
işgalci Müslümanlardan geriye kalan bir azınlık du-

rumuna düştüler (veya Hindu milliyetçileri onları 
öyle göstermeye başladı).

Hindistan’daki Hindu-Müslüman kimliklerinin 
siyasallaşıp ayrışması, ‘İslâm âlemi’ fikrine sahiple-

nen ilk nesil Müslüman âlimlerin istedikleri veya 
planladıkları bir şey değildi. Zaten önemli bir kısmı 

bu siyasi sürece karşı çıkıp durdurmaya çalıştı ve 
Ebul Kelam Azad gibi İttihâd-ı İslâm fikrinin ana 
savunucusu bazı isimler nihayetinde Hindistan 
tarafında kalıp o ülkenin ilk eğitim bakanı oldu. 
Azad’da bir ‘İslâm âlemi’ fikrine inanıyordu, ama 
Hindularla Müslümanların birlik olması durumun-

da dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olacak 
Hindistan’ın, diğer mazlum Müslümanlara siyasi 
olarak yardım edip, onları özgürleştireceğine inan-

maktaydı. Hindistan-Pakistan bölünmesi ve ardın-

dan Bengalli Müslümanların Pakistan’dan ayrılıp 
Bangladeş Devleti’ni kurmaları ile, İslâm âleminin 
en kalabalık ve en güçlü olması beklenen kısmı olan 
Hint Müslümanlarının siyasi gücü daha da zayıfla-

yacaktı.
Olayın Osmanlı boyutu da benzer trajediler içer-

mektedir. 1910’lara kadar Osmanlı siyaseti içinde 
Arap, Türk ve Kürt Müslümanların siyasi birliği 
zaten sorgulanmıyordu ama Ermeni ve Rumlarında 
bu imparatorluğun asli unsuru olduğu varsayılmak-

taydı. Dünyadaki Müslüman kamuoyu, Osmanlı ha-

lifesini İslâm âleminin manevi vekili olarak görür-
ken, bu halifenin aynı zamanda gayrı Müslimlerin 
padişahı olduğunu ve onlara eşit haklar verdiğini 
bilip, bununla gurur duyuyordu. Birinci Dünya Sa-

vaşı’ndaki yanlış kararlar ve sonrasındaki yıkımlar 
ile Osmanlı sadece Müslümanların çoğunluk oldu-

ğu bir Türkiye olarak yeniden kurgulandı. Böylece 
Osmanlı topraklarında yüzyıllarca süren çok dinli 
ve kültürlü hayat sona erdirildi. İşin ilginç tarafı, 
1914’te Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na giri-
şinden Lozan’a kadar olan süreçte, Müslüman Türk 
liderler İslâm dünyası fikrini jeopolitik olarak ken-

di amaçlarına hizmet için farklı şekillerde kullanıp, 
bu uluslararası imajla Lozan Konferansı’ndaki ko-

numunu güçlendirdiler. Ancak, Lozan sonrasındaki 
yeni koşullarda Türkiye ile kendilerinin kurulması-
na çok büyük katkı sağladıkları İslâm âlemi tahay-

yülü arasını açmaya karar vereceklerdir.

KÜRESEL İSLÂM ÂLEMİ BİRLİĞİNE SARILMA

Bize öğretilen tarihe göre tarih boyunca hem 
Müslümanların hem de Müslüman olmayanların 
küresel bir İslâm dünyası birliği tahayyülüne sa-

rıldığını görüyoruz. Ancak; iç çatışmalar, savaşlar, 
çeşitlilik, politik-stratejik tercihler bu kadar yay-

gınken İslâm dünyası fikri mümkün mü ya da bu 
talep samimi mi?

Aslında küresel bir İslâm âlemi birliğine sarıl-
ma, tüm tarih boyunca değil, daha çok son yüz elli 
veya en fazla iki yüzyılın kavramı. Ondan önceki im-

paratorluklar çağında Müslüman imparatorluklar 
veya hakanlar Müslümanlıklarıyla, gazi oluşlarıyla 
gurur duyup, Müslüman olmayanlarla yaptıkları sa-

vaşlarda cihat söylemini de kullanacaklardır. Ama 
bu dönemlerdeki savaşların büyük çoğunluğu fark-

lı Müslüman gruplar arasında olup, bir İslâm âlemi 
birliğinden ziyade, evrensel bir Hakan’ın veya padi-
şahın yönetimi altında barış ve adaletin sağlanacağı 
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tezi daha yaygındı. Örneğin Yavuz Sultan Selim, Mı-
sır’daki Memluk Sultanlığını kendi topraklarına ka-

tarken, İslâm âlemini birleştirmekten ziyade, kendi 
cihanşümul imparatorluk iddiasının peşindeydi. 
Bu Yavuz’u veya onunla savaşan Safevi ya da Mem-

luk sultanlarını, 19. yüzyıl Müslümanlarından daha 
az dindar yapmıyor. Dünyadaki siyaset anlayışı baş-
lı başına çok farklıydı 19. yüzyıl öncesinde. 

Son yüz elli yılda, dünya kamuoyundaki 
Avrupa’nın fikrî ve kavramsal gücü sebebiyle, tüm 
konular benzer kavramsal çerçevelerle ifade edil-
meye başlayacaktır ve yine ırki ayrımlara dayalı 
imparatorluklar düzenine karşı mücadele verilir-
ken, Asya’nın, Afrika’nın ya da siyahi halkların da-

yanışmasında gördüğümüz gibi bir Müslüman ve 
İslâm âlemi dayanışması da özgürlükçü amaçlarla 
sıkça görülecektir. Buradaki sorun, bu dayanışma 
ideali ile mevcut devletlerin ilişkisi ve devlet veya 
imparatorlukların bu ideali destekledikleri kadar 
menfaatleri icabı görmezden gelip, bir taviz mantı-
ğı içinde ona ihanet etmesidir. Bu durum tüm İslâm 
birliği çağrılarına rağmen, Suriye Devrimi sırasında 
baskıcı Esed rejimini destekleyen İran için geçerli-
ği olduğu kadar, hilafet hareketinin desteğini alıp 
Lozan’a giden Türk Kurtuluş Savaşı liderlerinin, 
Lozan’da Filistin meselesi gibi konuları ele alma-

mayı seçmelerinde de görülebilir. Pakistan ordusu, 
neticede Hindistan’dan Müslümanlıkları sebebiyle 
ayrılan insanların Müslüman kimliğiyle kurulan 
bir ordu ama Bangladeşli Müslümanlar ayrımcılı-
ğa uğradıklarını düşünerek Pakistan’dan ayrılmayı 
talep ettiğinde bu ordu onlara her türlü haksızlığı 
yapmaktan çekinmeyecektir. Devletler her ne ka-

dar idealleri savunduklarını söylese de gerektiğin-

de ideallerden taviz veren stratejik tercihleri ve 
menfaatleri önceleyecektir. Bu sadece İslâm âlemi 
birliği ideali için değil, sosyalist enternasyonalizmi-
nin Sovyetler Birliği veya Komünist Çin devletiyle 
ilişkisinde de görülebilir. 20. yüzyıl boyunca hem 
Moskova hem de Pekin’deki komünist liderler, yer 
yer ülke menfaatleri için sosyalist dayanışma fik-

rine ihanet eden kararlar vereceklerdir. Hindistan, 
bağımsızlıktan sonra uzun yıllar Asya Birliği ve 
Asya-Afrika dayanışmasına hamilik iddiasında idi 
ama Keşmir gibi konularda daha baştan itibaren 
ne kadar gaddar olup, savundukları ilkeleri çiğne-

yebileceklerini göstereceklerdir. Belki meseleyi, 
ulus devletlerin, menfaatlerini ve çıkarlarını önce-

ledikleri bir dünyada mazlum insanların hak talep 
eden dayanışmaları nasıl olmalıdır? diye de sormak 
mümkün.

BATI SÖMÜRGECİLİĞİNİN, ORYANTALİZMİN 
VE BEYAZ IRKÇILIĞININ ROLÜ

İslâm dünyası fikrini Batı üretti diyebilir mi-
yiz? Batı, karşısında kendine varlık sebebi, çatışma 
ile kendini dinç tutacağı bir düşman mı istiyordu? 
Eğer böyle ise aynı batı Afrika dünyası, Budist 
dünyası, gibi kavramlar için de istekli olmalı değil 

miydi? Oysa İslâm dünyası için gösterdiği ısrarı Bu-

dist, Afrika vb. dünyalar için göstermiyor Batılılar.
Sadece İslâm dünyası fikri değil, Zenci âlemi 

(Negro World Amerika’daki siyahilerin en popüler 
dergisinin ismi idi 1920’lerde) Asya, Hindu dünya-

sı gibi fikirlerin gelişmesinde de Batı sömürgecili-
ğinin, oryantalizmin ve beyaz ırkçılığının büyük 
bir rolü vardı ama bu onların bir şeyi yoktan var 
ettiği anlamına gelmez. İslâm âlemi ve Zenci âlemi 
kavramlarında, örneğin, başlangıçta Batı’daki ırkçı 
jeopolitik tezlerin, Müslüman veya siyahî liderler 
ve entelektüeller tarafından benimsenip, bu sefer 
tam tersi olarak beyaz ve Batı hâkimiyetini yıkmak 
için kullandıklarını görüyoruz. Bu açıdan bu fikir-
ler karşılıklı fikir alışverişi ve siyasi çatışma içinde 
herkesin katkısı ile gelişiyor. Burada İslâm âlemi 
fikrinin, başlangıçta Asya, Afrika, Budist âlemi, 
Zenci âlemi gibi fikirlerden çok farklı olmadığını 
not etmek gerekiyor. Deri rengi siyah olan tüm in-

sanların, aynı karaktere ve ırka, aynı medeniyete 
ve tarihe ait olduğu tezi, örneğin, Senegal veya Ga-

na’daki insanların Avrupa sömürgeciliği öncesinde 
sahip oldukları bir fikir değildi. Siyahî insanların 
aynı ırka ait olduğu tezini başlatan, beyaz adamın 
kendi küstahlığı ve düşmanlığı. Ama Afrikalıların 
köleleştirilmesi ve onlara karşı yapılan ayrımcılığa 
karşı direnirken siyahi entelektüeller Müslüman 
entelektüeller gibi bir Afrika medeniyeti, Afrika ta-

rihi ve Afrika jeopolitik birliği tezlerinin muhteva-

sını doldurup yeniden tanımlıyor direniş amacıyla.
İslâm dünyası fikrinin, Afrika dünyası veya 

Asya âlemi gibi fikirlerden bir farkı varsa eğer, bu 
dinî kimlik üzerinden ırkileştirmenin getirdiği 
İslâm dininin ruhu ve mahiyeti nedir? tartışması-
nı başlatması ve işin Osmanlı hilafeti ve jeopolitiği 
ile ilişkisi olabilir. Buna benzer durumlar Hindu ve 
Budistler için de biraz geçerli. Örneğin, 18. yüzyıl-
da, Sri Lanka, Burma, Tayland, Vietnam, Çin, Kore 
ve Japonya’daki Budistler arasındaki ilişkiler çok 
kuvvetli değildi. Bu ilişkiler buharlı gemiler sonrası 
gelişen seyahatle gelişirken, Budist âlimler de Müs-
lümanlar gibi oryantalizme cevap verirken rasyonel 
ve modern bir Budist dinî geleneği fikrini geliştiri-
yor. Onlarda da bir Budist âlemi anlayışı var, hatta 
bir noktada Tayland kralına teklif dahi yapılıyor 
‘Budist âleminin lideri olur musun?’ diye. (Tayland 
Kralı da ‘Bu iş benim İngilizlerle olan ilişkimi zede-

ler’ diye cevap verip kabul etmiyor bu rolü.)
Kitapta anlatmaya çalıştığım gibi, İslâm âlemi 

fikrindeki diğer önemli fark ise Soğuk Savaş dö-

nemindeki Suudi-Mısır çatışması sırasında, Su-

udi Arabistan Kralı Faysal, bu fikri tekrar can-

landırıp, Nasırcılığa ve Sosyalizme karşı Suudi 
menfaatlerini savunmak için kullanmak istiyor. 
İran Devrimi’nden sonra ise, Soğuk Savaş’ın iflas et-
tiği düşünülen Batı ve Doğu kamplarına karşı İslâm 
çözüm olabilir, diyen bir grup Müslüman entelektü-

el için yeniden tanımlanan bir İslâm âlemi fikri var. 
Belki de bu yüzden biz İslâm âlemi fikrini Asya veya 
Afrika âleminden farklı görüyoruz.
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BİRLİK FİKRİNE İHTİYAÇ DUYULMASI

İslâm dünyası fikrinin; Osmanlının çöküşü, 
Birinci Dünya Savaşı, İran Devrimi, Arap-İsrail 
savaşı, Afganistan’ın işgali vb. krizlerin hayali 
bir Hristiyan dünyası ile hayali bir İslâm dünya-

sı arasında, Batı ile sonsuz bir çatışma hikâyesine 
dönüştürülmek için inşa edildiğini söyleyebilir mi-
yiz? İslâm dünyası fikrinin Müslümanların beyaz 
ırktan farklı bir ırk olduğu iddiasına dayandığını 
söylediğinize göre bu kavramın Batı ırkçılığı tara-

fından icat edildiğini mi düşünmeliyiz? O zaman 
1800’lerden sonra hayatımıza giren İslâm dünyası 
fikri bugün yüzleştiğimiz İslâmofobia’nın temelini 
atmak için kullanılmış olmalı.

İslâm dünyası fikrinin, İslâm karşıtı veya 
İslâmofobik gruplar tarafından kullanıldığı mu-

hakkak ve bu artık sadece Batılılar tarafından 
kullanılmıyor. Komünist Çin Devleti de Uygur 
Müslümanlarının haklarını çiğnerken, onların ta-

leplerini bir azınlığın makul istekleri olarak değil, 
İslâm âlemindeki aşırı fikirlerin Çin’in içine mü-

dahalesi olarak resmetmek istiyor kendi propagan-

dalarında. Bu İslâmofobik İslâm dünyası algısını, 
Yahudi karşıtı antisemitizm ile kıyaslarsak şöyle bir 
durum ortaya çıkıyor. Avrupa ırkçılığı, Yahudileri 
kendi içlerinde sinsi bir azınlık olarak ülkelerini 
içten yıkacak, bu amaçla komünizmi kullanan za-

rarlı bir güç olarak resmediyordu. Bu dönemlerde 
Müslümanlar ise iç düşman değil, Hristiyanları 
ezen ve tehdit eden büyük bir dış düşman olarak 
sunuldu. Ancak, bu fikri kuran ve koruyanların 
sadece İslâmofobik gruplar olduğu da doğru değil. 
Zencilik kimliği beyaz ırkçılığını yaratmış olabilir 
ama siyahi aktivistler ve fikir adamları, siyahi ırkın 
dayanışmasını kendi kurtuluşlarının tek yolu ola-

rak görmekte hâlâ. Onun için, Afrika kıtasında her 
kurulan bağımsız ülke İngiltere ve ABD’deki siyahî 
azınlık için bir umut ışığı olacaktır. Müslümanların 
kendisi de karşılaştıkları problemlerin çözümü için 
bir İslâmî dinî geleneğin ıslahı ve İslâm dünyası da-

yanışmasını araç olarak görmeyi tercih edebilirler. 
Burada tarihi bakışın kaybolması çok zararlı ama. 
Olaya tarihî olarak bakmayınca, niçin ve ne zaman 
böyle bir birliğe ihtiyaç duyuldu ve bu birlik nasıl 
kurgulandı? sorusunun cevaplarını da bilmeyip, 
bu birlik fikrini ezelî ve ebedî bir dinî vecibe olarak 
algılama hatasına düşülüyor. Böyle olunca da bir-
lik niye yok? sorusunu arayan bazı Müslümanlar, 
diğerlerini olması gereken birliğe ihanet etmekle 
suçlayıp, Müslümanlar arasında çatışma ve fesat 
konusu çıkarmış oluyorlar. 

MAZLUM İSLÂM DÜNYASI FİKRİ

Kitabınızda, Avrupa’da Müslüman karşıtı söy-

lemin Müslümanlar arasında mazlum ümmet al-
gısını yaygınlaştırdığını belirtiyorsunuz. Özellikle 
1800’lerden sonra İngiltere, Hollanda, İspanya, 
Fransa, Almanya ve İtalya’nın İslâm coğrafyasında 

işlediği cinayetler, katliamlar düşünüldüğünde 
mazlum ümmet fikrinin sadece bir algı olduğunu 
söylemek haksızlık olmaz mı?

Mazlum ümmet fikri tabi ki sadece algı değildi. 
Mazlum Afrikalı siyahîler tezi de sadece algı değil-
di. Güney Afrika’da 1990’lara gelene kadar siyah 
derili olmak hukuki olarak eşit vatandaş olmamayı 
gerektiriyordu. Buradaki sorumuz şu olmalı: Dün-

ya tarihinde 20. yüzyıla kadar zaten hep değişik 
imparatorluklar vardı. Bu imparatorlukların pek 
çoğu da sürekli tebaasına farklılaşan muamelede 
bulunuyordu. 19. yüzyıl sonuna geldiğimizde Avru-

pa imparatorluklarını dünya hâkimiyetlerini meş-
rulaştırırken daha sistematik bir ırk teorisi tercih 
ettiklerini görüyoruz ve bu ırk teorisi sadece deri 
rengiyle yapılmıyor. Din ve kültür de ırk ayrımcı-
lığı için kullanılmaktaydı. Fransız sömürgelerinde, 
örneğin, Müslüman olmak güya şeriata bağlılık se-

bebiyle eşit bir Fransız vatandaşı olmaya engeldi. 
1870’lerle 1940’lar arasındaki dönemde, bu dinin 
ırkileştirilmesi bağlamında mazlum İslâm dünyası 
fikri çok genel kabul görüyor. Ama bu kitapta anla-

tılan konunun sadece başlangıcı. Bundan sonraki 
detaylar ve gelişmeler ve onların bize bıraktığı mi-
ras çok önemli ve üzerinden düşünülmesi gereken 
konular. Basitleştirilmiş hikâyelerin büyülü orta-

mında hakkaniyetli ve hakkını arayan insana ya-

rayacak analiz yapılamıyor. Avrupalılar daha önce 
muhkem bir şekilde var olan ve birlik halindeki bir 
İslâm âlemini işgal etmediler. İçinde Müslümanla-

rın yaşadığı geniş Asya ve Afrika coğrafyasında pek 
çok değişik yerleri aşamalı olarak sömürge altına al-
dılar ve onların gücünün zirvesinde, Avrupa ırkçılı-
ğına ve sömürge yönetimine karşı verilen mücadele 
bağlamında İslâm âlemi fikri ortaya çıktı. Bu fikri 
kullanan değişik güçlerin çelişkileri de üzerinde 
durulması gereken bir miras. Osmanlı’nın Birinci 
Dünya Savaşı’na girdikten sonra ilan ettiği cihat 
çağrısı ve ona verilen Müslüman tepkisizliği ve sa-

vaş sırasında değişik imparatorlukların güya İslâm 
âlemi adına yaptıkları propaganda bu çelişkiler yu-

mağının sadece bir örneği. 

ESKİ SORULAR/CEVAPLAR,
YENİ SORUNLAR YUMAĞI

Anladığım kadarıyla İslâm dünyası fikrinin ve 
hatta İslâm medeniyeti düşüncesinin Müslümanla-

rın beklediği gibi bir adalet ve eşitlik duygusu ya-

ratmadığını, aksine Batı dünyasında İslâmofobia 
düşüncesini beslediğini iddia ediyorsunuz. Buna 
tepki olarak modernist Müslümanların Batı’ya 
karşı onların argümanlarına sarıldıklarını, bilim, 
teknoloji, ilerleme gibi seküler kavramlara yönel-
diklerini, devamında İslâm’ın çoğulcu yorumunun 
bu aydınlarca -ve hatta siyasetçilerce- tekil düzle-
me çekildiğini; İslâm’ın çok sesli yorumunun yerini 
tek sesliliğe bıraktığını söylüyorsunuz. Hemen aklı-
ma gelen, İsmet Özel Lale Devri’nin, Batı’ya karşı 
Osmanlı toplumunun mütekebbir bir savunması 
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olduğunu söyler mesela. Yakın tarihte ise Necmet-
tin Erbakan’ın bilim, sanayi, ilerleme, kalkınma 
vurgusu geliyor akla. 

Burada öncelikle şunun altına çizmek gerek: 
1870 ile 1940 yılları arasında Avrupa sömürgeci-
liğini meşrulaştıran beyaz adamın ırk, din, mede-

niyet ve kültür üstünlüğüne karşı cevap veren tek 
grup Müslümanlar değil. Hindu, Budist, hatta Eti-
yopyalı Hristiyanlar, sarı ırka veya siyah ırka men-

sup düşünürler de bu tezlere cevap veriyorlar ve 
başarılı da oluyorlar. Cevap verirken birbirleriyle 
de fikir alışverişinde bulunuyorlar ve fikirlerini et-
kili olması için Avrupa kamuoyunun vicdanına ve 
potansiyel ahlak ilkelerine hitap edilmesi gerektiği-
ne inanıyorlar ve tüm bu süreçte bu düşünürler bir 
yandan da ortak bir insanlık anlayışını korumaya 
çalışıyor. Sadece Afgani ve Abduh değil, mesela Ha-

san el-Benna ve Seyyid Kutub da neticede İslâm’ın, 
insanlığa öğrettiği değerler sayesinde dünyayı Batı 
sömürgeciliği ve ırkçılık mirasından kurtaracağına 
samimi olarak inanmıştı. Seyyid Kutub biliyorsu-

nuz Ebul Hasan en-Nedvi’nin İslâm Medeniyetinin 
Gerilemesi ile Dünya Neler Kaybetti kitabını Arap-

çaya tercüme ediyor ve Nedvi’nin Mısır ziyaretinde 
ona mihmandarlık yapmış birisi. (Daha sonra İsmet 
Özel bu kitabın çok apolojetik ve Müslümanların 
medeniyetini Batı bilim ve teknolojisi ile yargıla-

ma hatası içerdiğini yazacaktır Üç Mesele-Teknik, 
Medeniyet ve Yabancılaşma kitabında.) Bu süreçte 
amaç kısmen özgürlük ve adalet olduğu için, gelişti-
rilen Müslüman, Afrika, Budist veya Hindu medeni-
yet tezleri hem ırkçılığa karşı savunmacı ve hem de 
hastalıklı görülen Batıyı kucaklayıp tedavi etmeye 
çalışan hümanist bir yöne sahip.

Ancak, geriye dönüp baktığımızda bu entelektü-

el çabaların mirasını ve çelişkilerini yeniden gözden 
geçirip, sömürge sonrası dünya için hâlâ işe yarayıp 
yaramadığını sormak lazım. Modern İslâm düşün-

cesi, sömürgeciliğin sona ermesine katkıda bulu-

nup, Müslüman çoğunluklu bağımsız devletlerin 
kurulma aşamasından sonra bu sefer milliyetçilik 
ve ulus devletin menfaatleri ve buna bağlı olarak ço-

ğunluğun iradesi ile azınlık hakları gibi sorunlara, 
üstelik Soğuk Savaş ideolojik çatışmasının ortasın-

da, cevap vermek durumunda kaldılar. Eski sorula-

ra verilen eski cevaplar, yeni sorunlar yumağı karşı-
sında etkisiz ve geçersiz kaldı. Üstelik 1970’lerden 
sonra ise, milliyetçi ulus devletleri kuran Atatürk, 
Nasır, Cinnah, Sukarno gibi liderlerin, küçük düşü-

rülmüş ve ezilmiş Müslüman halkların kurtarıcısı 
olma iddialarını reddeden yeni nesil İslâmcılar, 
ancak saf bir İslâm devlet anlayışının Müslüman-

lar için gerçek kurtarıcı olacağı tezine dayanan bir 
ideoloji geliştirdiler. Soğuk Savaş sonlarında ideo-

lojik çatışma ve krizde şekillenen İslâmcılığa göre, 
daha önce Müslümanları kurtardığını iddia eden 
Atatürk ve Nasır arası liderler ve buna ek olarak 
ABD veya Sovyet yanlısı grupların hepsi neticede 
başarısız oldu. İslâmcılara göre, son ütopya olarak 
tekrar İslâm’a sarılmak gerekiyordu. Ama 1980’ler 

ile 2010’lar arası dönemde yaşananlar bu İslâmcı 
ideolojinin ulus devlet menfaati ve milliyetçiliğine 
ciddi bir alternatif üretemediği ve Müslümanların 
karşılaştığı sorunları çözmek yerine, bu sorunların 
kaynağı olarak Müslümanların kendisini suçlayıp, 
Müslümanlar arasında daha fazla çatışma yarattığı 
görülmektedir.

Tipu Sultan’ın İngilizlere karşı Osmanlı hali-
fesinden yardım istemesi, buna karşılık Halifenin 
yardım etmek yerine İngilizlerle iyi geçinin tavsi-
yesi de ilginç! Siyasetin jeopolitiği bugün de inkâr 
edemeyeceğimiz bir vaka. Bu tarihlerde birleşik 
bir İslâm fikrinin veya ümmet fikrinin karşılığının 
olmaması bu kavramları değersizleştirir mi? Tabi 
burada Akif Emre’nin ‘İslâm âlemi’ ile sizin ‘İslâm 
dünyası’ tanımlamalarınız birbirine karışıyor. 
Sanırım konuşma boyunca da hep karışacak. Bu-

gün Türkiye’nin Filistin, Mısır, Suriye, Irak, Doğu 
Türkistan vb. politikaları zannedildiğinin aksine 
İslâmcı değil ülke menfaatleri eksenlidir. Bazen bu 
menfaatler kimi İslâmcıların görüşleriyle örtüşür, 
kimi zaman örtüşmez. Ülkelerin buna benzer fay-

dacı stratejik düşünceleri Müslüman bireylerin 
İslâm âlemi ve ümmet fikrini ihmal etmesini gerek-

tirir mi? Belki de Müslümanlar birey olarak bu kav-

ramları devlet kullanımından kurtarmalılar. 
Ezilen ve haklarını arayan Müslüman halkların 

dayanışması ve ümmet fikrinin idealist ve ahla-

ki ilkelerini hayata geçirmek için onu, ulus devlet 
menfaatleri ve milliyetçilikten kurtarmak veya ha-

masi söylemlerden arındırmak gerektiğini pek çok 
Müslüman dillendiriyor son günlerde. Üzerine kafa 
yorunca muhakkak bunun için uygun yollar da bu-

lunacaktır ve bazı güzel örnekler zaten görülebili-
yor. Örneğin pek çok devlet lideri, Çin ile ilişkilerini 
öncelediği için Uygur halkının hakları konusunda 
sessiz kalırken, sıradan Müslümanlar bu konuda 
daha ilkeli dayanışma örneği gösterebiliyor. Benzer 
bir durumu Filistin halkıyla olan dayanışmada da 
görüyoruz. Ancak, Türkiye gibi ülkelerde Müslü-

man kamuoyuna sinmiş Osmanlı-Türkiye merkezli 
tarih anlayışı, hilafet nostaljisi veya Araplar ile di-
ğer Müslümanları küçümseyen Türkiye’nin lider-
liği fantezileri ve genelde düşünce değil hamasi 
söylemlerin hâkimiyeti, bu tür enternasyonalist da-

yanışma olanaklarının da önünü kapatıyor. Osman-

lıların, bir imparatorluk olarak İngilizlerin Hindis-
tan’daki hâkimiyetine her zaman karşı olmadığını 
hatırlarken, imparatorluklar dönemi dünya düzeni 
vizyonları ile milliyetçiliğin gelişmesi sonrası dün-

ya düzeni vizyonlarının da farkına varmak önemli 
tabi ki. Osmanlıların, örneğin 1857’de İngiliz yöne-

timine karşı Hint Ayaklanması sırasında o zaman 
direnen Hindu ve Müslümanlardan yana değil de 
İngilizlere sempati duyması da anlaşılabilir, zira bu 
Kırım Savaş’ından bir iki yıl sonra olan bir şey ve 
İngiliz-Osmanlı ittifakı mevcut. Zaten Hindistan da 
1857’de henüz güçlü bir milliyetçi vizyona sahip de-

ğil, isyancılar gidip Delhi’de hiçbir etkin siyasi gücü 
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olmadan İngilizlerin himayesinde yaşayan son Ba-

bür Hükümdarını kendilerine lider seçiyorlar mese-

la. Mahatma Gandi’nin kendisi bile 1910’lara gelene 
kadar Hindistan’daki İngiliz yönetiminin tamamen 
gitmesini değil, İngiliz idaresi altında eşit haklar 
için mücadele edilmesini savunuyor. Bir noktada, 
özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, bu impa-

ratorluklar bize eşit ve onurlu haklar vermeyecek, 
onun için bunlar-
dan kurtulup ba-

ğımsız olmaktan 
başka çaremiz 
yok tezi ortaya 
çıkıyor. Dolayı-
sıyla, ben Sultan 
Abdülhamid anti-
emperyalist değil-
di derken, herkes 
antiemperyalist 
idi ama sadece o 
öyle biri değildi, 
demek istemiyo-

rum. İlk başlarda 
Cemaleddin Af-
gani, Muhammed 
Abduh ve Reşit Rıza da İngiliz imparatorluğu konu-

sunda çok net keskin reddiyeci vizyona sahip değil, 
sürekli eleştirseler bile. 

İSLÂM MEDENİYETİ TAHAYYÜLÜ

Medeniyet kavramı da İslâm dünyası gibi tar-
tışmalı bir alan. Tek başına bir İslâm medeniyeti 
fikrinin de çağdaş bir yorum olduğunu söylüyor-
sunuz. Sadece Müslümanlar açısından değil bütün 
iz bırakmış toplumlar özellikle de imparatorluk 
coğrafyalarında birbirlerini etkiliyor ve dönüştü-

rüyor. İslâm medeniyeti içinde birçok farklı kültü-

rün, Hint, Grek, Ermeni, Rum ve diğer toplumların 
izleri mevcut. Aynı şekilde Batı medeniyetlerinde 
de İslâm toplumlarının etkisi kaçınılmaz. Sizin de 
belirttiğiniz gibi İbni Batuta’nın seyahatnamesinde 
de daha yakın dönemde Evliya Çelebi’nin seyahat-
namesinde de İslâm medeniyeti, Batı medeniyeti 
diye bir ayrım yok. Böyle bir ihtiyaç da hâsıl değil. 
Ama birden bir şey oluyor 18. yüzyılda. Ne oluyor?

Medeniyet teriminin kendisi zaten 19. yüzyılda 
Avrupa’da çıkıyor, İslâm medeniyeti tahayyülü ise 
Avrupa sömürgeciliği ve üstünlüğü ile mücadele 
edilirken bu mücadelenin aracı olarak gelişiyor. 
Uzun bir müddet, Avrupa imparatorlukları medeni-
yet ve Avrupa medeniyetinin üstünlüğü tezini Çin, 
Hindistan veya Müslümanların yaşadığı yerlerde 
bir tür kültürel kodlara uyarlanmış ırkçı tez olarak 
kullanıyorlar. Beyaz adamın dünyayı medenileş-
tirme misyonu olduğu tezi sömürgeci memurlara 
güven veren ve yaptıkları zulmü meşrulaştıran bir 
söylem. Başlangıçta Müslüman veya Hint veya Çin 
medeniyeti apolojetik mahiyette olup, bizim de me-

deniyetimiz var, biraz paslanmış ve geri kalmış olsa 

da onu ihya edince beyaz adama ihtiyacımız kalmaz 
deniliyor, sonra ise asıl medeni olan biziz, Avrupa-

lılar medeniyet adı altında vahşet içindeler tezine 
doğru evriliyor bu söylem. Özellikle Birinci Dünya 
Savaşı’nda Avrupa’daki modern yıkım ve İkinci 
Dünya Savaşı’ndaki atom bombası atılması gibi olay-

lardan sonra Asya’daki alternatif medeniyet söyle-

minin cazibesi daha da artıp milliyetçiliğe dayanak 
oluyor. İslâm me-

deniyeti fikrinin 
siyasi amaçları 
bu anlamda Çin, 
Asya, Hint, Afrika 
hatta Japon me-

deniyeti tezlerine 
b e n z e y e c e k t i r. 
Ama bazı farklı-
lıklar da var ve 
bunlar çok önemli 
oluyor uzun dö-

nemde. Örneğin, 
Hint medeniyet 
söyleminde ana 
vurgu Hint mane-

viyatına yapılır, 
Hinduların eskiden bilimde ileri olduğuyla gurur 
duyulur, ama Hint bilimi olmasaydı Batı bilimi ol-
mazdı tezi çok önemli değil. İslâm medeniyeti söy-

leminde, değişik sebeplerle bir bilim ve medeniyet 
altın çağı ve ondan sonra gerileme tezi ve bu arada 
Avrupa biliminin köklerinin İslâm biliminde oldu-

ğu ve İslâm bilimi ile İslâm dini arasında müspet 
ilişki bulunduğu varsayımı neredeyse bir imanın 
ilkesi haline geldi. Burada benim kitapta daha faz-
la tartışmasam da vurgulamak istediğim konu, bu 
medeniyet fikrinin kendisinin bir tarihi ve siyasi 
amacı olduğu ve başarıları kadar örttükleri ve unut-
turduklarının da hatırlanması gerektiğidir. Mesela 
Anadolu İslâm medeniyeti denildiğinde, çok az in-

san Anadolu’daki Rum ve Ermenilerin Müslüman-

larla etkileşimi ve ortaklaşa yarattığı mimari, sanat, 
kültürden bahseder, hatta hiç kimse bahsetmez. 
Hatta Türk-İslâm sentezi tarih tezlerine bakıldığın-

da sanki Anadolu’da hiç Hristiyanlar ve Ermeniler 
yaşamamış izlenimi ediniyor insan. Buna benzer 
bir şeyi Yunanlılar da yapıyor olabilir ve onlar da 
Yunanistan’ı Batı medeniyeti içinde gösterirken, 
orada yüzyıllardır yaşamış Türk ve Müslüman 
varlığından bahsetmiyor olabilirler ama bir yanlış 
diğer yanlışı haklı kılmaz. Zaten Hindistan veya 
Endonezya’ya gidince, İslâm medeniyetinin kozmo-

polit mahiyeti ve oradaki Hindu ile Budistlerden ay-

rılamayan yönlerini daha da iyi görebiliyoruz. 

İslâm dünyası ve İslâm medeniyeti fikri birileri 
tarafından bir düşmanlık için ve sizin deyiminizle 
Müslümanları ırksallaştırmak için kurgulanmış 
olsa bile bunu Müslüman halkların özellikle son 
yüz yılda artan ümmet ve İslâm birliği talebinden 
ayırmak gerekmez mi? 

I. Hindistan Ulusal Kongresi 1885
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İslâm medeniyeti fikri, 1870 ile 1970’ler ara-

sındaki milliyetçi hareketlerle de çok yakından 
alakalıydı ve her kurulan Müslüman çoğunluklu 
ulus devlet, o ulusun niye o topraklarda egemenlik 
sahibi olması gerektiğini ve niye sömürge yöneti-
minde bağımsız olması gerektiğini bir medeniyet 
tezine dayandırıyordu. Bu süreçte sadece İslâm 
medeniyeti değil, Türk, Arap, Fars ve Hint medeni-
yet tezleri de kullanıldı. Fas devleti, Moritanya’daki 
iddialarını, seyyid bir Sultan tarafından yönetilen 
bir İslam devleti olması tezine dayandırıyor mese-

la ve Moritanyalıların dini vecibeleri gereği Fas’a 
bağlı olmasını savunuyor. İran örneğin, ismini Pers 
ülkesi (Persia’dan) olarak 1930’larda değiştirip, 
Aryan ırkına ait olduğunu vurgulamak için İran 
terimini uluslararası kamuoyuna sunmaya başladı. 
1977 yılında çok ilginç ve başarılı bir sanat sergisi 
yapılıyor Londra’da. Yaklaşık bir yıl boyunca Lond-

ra’daki tüm müzeler sergilerini İslâm dünyası sa-

natları ve medeniyeti üzerine ayırıyor. Açılışı Kra-

liçe Elizabeth’in yaptığı bu sergide İslâm felsefesi ve 
düşüncesi etrafında onlarca toplantı ve konuşma 
da düzenleniyor. İran devriminden yaklaşık iki 
yıl önceki bu olay şu açıdan önemli. Sömürgecilik 
dönemi bitmiş olsa ve yaklaşık elli kadar bağımsız 
Müslüman çoğunluklu ülke kurulsa da eski sömür-
ge merkezinde gururla İslâm sanat ve medeniyeti 
sergileniyor ve pek çok ülkenin kültür bakanlıkları 
Londra’ya sergilenmesi için sanat eseri gönderiyor-
lar. Bu sergi etrafında bile İsrail ve İsrail yanlısı ya-

yınlarda, ‘Londra Müslümanlaşıyor ve bu İslâm me-

deniyeti saygınlığı Filistin bağımsızlık hareketine 
desteğe dönüşecek.’ kaygısı var. Yani sömürgecilik 
sonrasında Müslümanların onlarca farklı ulus dev-

lete bölündüğü zamanlarda bile, İslâm medeniyeti 
ve sanatı pek çok Müslüman ülkenin kültürel dip-

lomasi alanında sahip çıktığı bir kavram. Ancak bu 
siyasi bir birlik idealini ifade etmiyor.

HALİFE UNVANININ KÜRESELLEŞMESİ

İslâm dünyasını konuşmaya başladığımız za-

man söz ister istemez halifelik meselesine geliyor. 
III. Selim 16. yüzyılda hilafet makamını Osmanlı’ya 
taşısa da bu makamı siyaseten kullanmıyor. Mane-
vi anlamıyla 19. yüzyıla kadar da hilafet makamı 
padişahlarca kullanılmıyor. Hatta Osmanlı halife-
si Müslümanların koruyucusu olmasına rağmen, 
Hint Müslümanlarının, Rus Müslümanlarının yar-
dım çağrısına cevap vermiyor ve onlara impara-

torluklarınızla iyi geçinin tavsiyesinde bulunuyor. 
Bu tek taraflı bir şey de değil aslında. Müslüman 
imparatorluklarda yaşayan gayrimüslim tebaa ile 
Müslüman olmayan imparatorluklarda yaşayan 
Müslüman tebaa arasında bir denge, strateji gözeti-
yor her iki tarafta. Siz ‘emperyal düzen’ diyorsunuz 
buna. 19. yüzyılın ikinci yarısında ise bu ‘emper-
yal düzen’ bozuluyor ve Osmanlı bu bozulmayı bir 
süre anlayamıyor sanırım. Anladıktan sonra ise bir 

siyasi refleks olarak İslâm dünyası ve ümmet fikri 
mi gelişiyor?

Osmanlı İmparatorluğu, Mekke ve Medine’nin 
ve buna ek olarak Kudüs ve Necef ’in de hamisi 
olduğu için dünyanın değişik yerlerindeki Müslü-

manların gözünde bir saygınlığa sahip oluyor ama 
bu bir İslâm devleti ve hilafet teorisi içinde olmuyor 
uzun dönemler boyunca. Zaten Osmanlı sultanları-
nın egemenlik sıfatları Şah’lık (Padişah), Hakan’lık 
(ki İkinci Abdülhamid dahi halife olduğu kadar 
Han ve Hakan sıfatıyla bilinir) ve hatta uzun bir dö-

nem Kayser’likti. Meslektaşımız Hüseyin Yılmaz’ın 
Kanuni dönemindeki hilafet anlayışı üzerine yaz-
dığı kitaptan öğrendiğimiz kadarıyla, hilafet kavra-

mının muhtevası da zaten daha manevi bir yoruma 
tabi tutuluyor o zamanlarda. Osmanlı sultanlarının 
Halife unvanlarının önemi, 1870’lerden sonra, iro-

nik olarak sürekli savaş kaybetmelerine rağmen 
artıyor. Mesela Abdülhamid’in halife unvanının 
küreselleşmesi, ‘93 Harbindeki hezimeti sonrasın-

dadır. Hint Müslümanları Osmanlı’nın yenilgisi 
ve topraklarının küçülmesine rağmen, Osmanlı’ya 
kendi siyasi ve fikrî kaygıları içinde, İngilizlerin 
siyasi egemenliğini dengeleyen manevi bir ege-

menlik kavramı içinde hilafete bağlılık adına daha 
fazla referansta bulunuyorlar. Zaten bu dönemde 
Mekke’ye hacca giden Hint Müslümanı sayısı 10 kat 
artıyor buharlı gemiler sayesinde. Belli açılardan 
Osmanlılar da şaşırıyorlar gibi hilafetin gücünün 
artışına; belli açılardan bir yük te getiriyor onlar 
için. Mesela, Abdülhamid muhalifi Jön Türkler, Pa-

ris veya Londra’da iken, sömürge yönetimi altındaki 
Müslümanların gözünden Osmanlı hilafetinin öne-

mine şahit olunca, Abdülhamid’e karşı olsalar bile 
hilafete karşı eleştiri getirmiyorlar. Abdülhamid’in 
dünyadaki küresel hilafet saygınlığını yeterince 
kullanamadığını düşünenler de var ki zaten hila-

fetin önemi 1908 Jön Türk Devrimi’nden sonra 
iyice artıyor. Nihayetinde, 1914’e gelindiğinde hila-

feti imparatorluklar arası barış tesisi için değil de 
cihat için kullanan Abdülhamid değil, onu yıkan 
Jön Türk liderleri oluyor. Burada Jön Türklere de 
haksızlık etmemek lazım. Onların cihadı, Soğuk 
Savaş İslâmcılığında iddia edildiği gibi, araların-

da sınırlar olmayan, sınırsız bir ümmet ideali de 
değildi. Birinci Dünya Savaşı’nın başında Osmanlı 
hariciyesi, örneğin, İran’ın toprak bütünlüğü ve 
egemenliğini sürekli savunuyor ve İran’ın en zayıf 
döneminde bile İran topraklarında hiçbir iddia-

da bulunmuyor. Yani 1914 cihadı zamanında bile 
Müslüman toplumların ayrı devletler halinde ya-

şaması gerektiği kanaati var. Bir de Türkiye’de unu-

tulan başka önemli bir dönem vardır, o da 1918 ile 
1922 arası, eski Jön Türk lideri Enver ve Cemal’in 
önderlik ettiği, Rusya’daki Bolşeviklerle iş birliği 
içinde yeni bir devrimci antiemperyalist İslâm ih-

tilali ve birliği hareketi ki bu Hindistan’da 1921-23 
arası zirve yapacak hilafet hareketine de denk dü-

şüyor. Zaten bugün Payitaht Abdülhamid dizisin-

de Abdülhamid’e atfedilen antiemperyalist İslâm 
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birliği siyasi vizyonu, Abdülhamid’den çok Enver 
Paşa’yı tarif eden bir düşünce. Hilafet fikrinin altın 
çağı, belki de tüm İslâm tarihi içinde, 1890 ile 1924 
arası dönem. İronik olarak hilafet, daha çok mane-

vi hilafet olarak tanımlansa da Ankara’daki Meclis 
tarafından küresel olarak en çok kabul gördüğü bir 
zamanda ilga ediliyor.

İSLÂM ÂLEMİNE LİDERLİK YAPMA İDDİALARI

Tam da buraya gelmişken İslâm dünyası fikri-
nin Türkiye dışındaki ülkelerde etkilerine bakmak 
faydalı olabilir. Bizim ülkemizde şöyle bir algı var. 
Biraz da Osmanlı bakiyesi olmanın verdiği bir dür-
tüyle dünyada İslâm adına ne yapılmışsa, iyi olan 
ne varsa ‘biz Türkler’ yapmışızdır ezberi hâkim. Ya-

kın tarihe baktığımızda İslâm Dünyasının liderliği 
için ülkeler arasında bir gizli savaş olduğunu görü-

yoruz. Türkiye-Mısır, Mısır-Suudi Arabistan, Tür-
kiye-Suudi Arabistan, Türkiye-İran gibi. Bu savaş 
hâlen de devam ediyor. Zaman zaman açığa çıkan, 
açığa çıkmadığı zamanlarda ise alttan alta işleyen 
bir savaş bu. Böyle bir hâkimiyet savaşı varken 
İslâm dünyası fikrinde bir çatışma olmaması garip 
olur sanki. Nitekim Mısır’ın sosyalist lideri Cemal 
Abdünnasır’ın ve Suud Kralı Faysal’ın İslâm dün-

yasına önderlik etme gayretleri ve İslâm dünyası-
nın sözcüsü ve hamisi olarak kendilerini gösterme 
gayretleri, bunun yanında İran Devrimi ile birlikte 
Humeyni rüzgârının Sünni topraklarda estirdiği 
heyecan ve İran devletinin buradan rol kapma gay-

reti Türkiye’nin bu konuda hiç te yalnız olmadığını 
gösteriyor. Burada dikkat çeken bir başka husus ise 
Sosyalist Mısır ve seküler Türkiye’nin ülkelerinde 
uyguladıkları bütün baskı ve reddi miras politika-

larına rağmen Müslüman coğrafyayla en azından 
söylem bazında bağlantıyı koparmamaları ve bu 
alanın siyasi, jeopolitik rantını toplamaya çalışma-

ları. 
Osmanlı hilafetinin sona ermesinden sonra 

dünyanın değişik bölgelerindeki Müslüman lider-
ler ve hareketler, diğer Müslümanların kaderiyle 
ve haklarıyla ilgili pek çok mücadeleye katılıyorlar. 
Filistin meselesi etrafında çok önemli bir hareket-
lilik var ve 1920 sonrasında Filistin davasına tüm 
Arap halkları ve Asya’daki Müslümanlar şiddetle 
sahip çıkıyor. Hindistan Müslümanları, örneğin, 
sadece Türkiye’ye değil, Fas’ın kuzeyindeki İspan-

ya sömürgesi altındaki Rif ’de ortaya çıkan direniş 
ve kurulan cumhuriyete de destek veriyor. Mısır, 
Filistin için defalarca savaşa giriyor ve yüzbinler-
ce şehit veriyor. En sonunda Mısır’ın, Camp David 
Antlaşması ile İsrail’le barış yapması, Mısır’ın hem 
Arap hem de bir Müslüman davası olarak Filistin 
için yaptığı fedakârlığı ortadan kaldırmaz. Yine 
Cezayir bağımsızlık mücadelesi sürecinde Türkiye 
NATO üyeliği sebebiyle Fransa’ya karşı çıkamazken, 
Arap halkları, Hindistan ve Pakistan Müslümanları 
ve Endonezya Müslümanları hep Cezayir halkının 
yanında tavır alıyor. Mısır, Suudi Arabistan veya 

İran’ın hakları ihlal edilen Müslümanların hakla-

rını savunurken yer yer bu konuda İslâm âlemine 
liderlik yapma iddiaları da var. Ancak, ulus devlet-
lerin enternasyonalist davalarında, ülke menfaati 
ile idealist dava arasındaki çelişkiler hep önemli 
olacaktır. 1974 Arap-İsrail savaşı sırasında, örneğin, 
Suudi Arabistan petrol boykotu iddiasını başlatıyor 
Mısır’a destek için ama ABD’ye petrol satışını hiçbir 
zaman kesmiyorlar. Zira Soğuk Savaşta Suudi Ara-

bistan için ABD bir numaralı müttefik ve bir şekilde 
ABD’ye olan bağımlılığını Filistin yanlısı söylem-

lerle dengelemeye çalışıyor. İran dahi, devrimden 
sonra İslâm âlemi adına yaptığı büyük iddialara 
rağmen, Suriye’deki Esed rejimi ile ilişkisini hiç-

bir zaman bozmayıp, bunu idealist söylemiyle uz-
laştırmaya çalışacaktır! İslâm âlemi adına yapılan 
idealist çağrılar ve ilkeler ile Türkiye, Mısır, İran ve 
Suudi Arabistan gibi liderlik iddiasındaki ülkelerin 
ulusal menfaatleri arasındaki müzakere ve pazarlık 
tüm bu rekabet halindeki ülkelerin ortak tecrübesi 
olacaktır.

Seyyid Ahmet Han’ın hem İngiliz Kraliçesine 
bağlı bir Hindistanlı İngiliz vatandaşı olması hem 
de İstanbul’daki halifeye bağlı bir Müslüman ol-
ması dikkate alındığında İslâm dünyasının ırksal-
laştırılması için bir ulus devlet projesidir diyebilir 
miyiz?

Seyyid Ahmet Han’ın 1871’de İngiliz sömürge 
idarecisi ve oryantalist William Hunter ile yaptığı 
tartışmanın detaylarına çok iyi bakmak lazım. O 
tartışmada Hunter, Müslümanlar eğer dinlerinin 
ve şeriatın gereğini yaparlarsa, Kraliçeye sadık 
olamazlar diyor ve Hinduları daha sadık ve güve-

nilir gösteriyor. Seyyid Ahmet Han Hunter’a çok 
kızgın, onun fikirlerinin fitne olduğunu, eski fı-
kıh kitaplarını kafasına göre çok garip bir şekilde 
yorumladığını ve gerçek doğru yoruma göre Müs-
lümanların Hindistan’ı Dârü’l-İslâm olarak görebi-
leceğini ve Hindulara nazaran kendilerinin daha 
güvenilir olabileceğini yazıyor. Oradaki asıl tuzak 
ve fitne, Hindistan’ın Hindu çoğunluk ve Müslü-

man azınlık olarak ikiye bölünmesi. Müslümanla-

rı azınlıklaştıran bu tez onların ırkileştirilmesiyle 
yakından alakalı. Bir diğer ırkileştirme tezi ise, 
bunlar her an cihat ilan edebilir, bir Müslüman bir 
Hristiyan’a asla itaat etmez varsayımı. Daha önce 
bu bilinse bile insanlar böyle rakam ve oranlara 
dayalı çoğunluk ve azınlık hesabı yapmıyordu. Bu-

radan milliyetçi ayrıma ve taksime doğrudan bir 
hat olmayabilir. 1871 ile 1947’de Pakistan devleti 
kurulana kadar köprünün altından çok başka su-

lar akıyor ama Seyyid Ahmet Han’ın kurduğu Ali-
garh Üniversitesi, küresel anlamda fikir üretebilen, 
hem İngilizlere sadık ve hem de Osmanlı halifesine 
saygı duyan bir yeni nesil Müslüman aydın yetişti-
riyor. Onun en meşhur öğrencisi Şibli Numani’dir. 
Bu âlim 1892’de İstanbul’u ziyaret ediyor. Yıldız 
Camii’nde Abdülhamid’le aynı anda Cuma nama-

zı kılarken gözyaşlarına hâkim olamayacak kadar 
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duygulanıyor. Fatma Âliye Hanım’ın Müslüman ka-

dının hakları konusundaki yazılarını çok beğeniyor 
ve onları Urduca’ya çevirttiriyor. Şibli Numani za-

man geçtikçe, daha fazla 
İngiliz yönetimini eleştirip, daha sıkı bir şekilde 

Osmanlı taraftarı olacaktır. Bunun İslâm’ın ırkileşti-
rilmesi ile yakından ilişkisi var tabi ki. Ama Birinci 
Dünya Savaşı’na kadar kraliçe (sonra kral) ve halife-

ye çifte sadakat tezi Hint Müslümanları arasındaki 
hâkim eğilim olacaktır. 

19. yüzyılın sonuna doğru o güne kadar 
Osmanlı’nın yaygın kullanmadığı dünya Müslü-

manlarının da çok ihtiyaç duymadığı halifelik kav-

ramı yükselişe geçiyor. 1907’de Kahire’de toplanan 
Dünya Müslümanları Kongresi’nin önderliğini Kı-
rım Müslümanlarından İsmail Gaspıralı ile Mısırlı 
Reşit Rıza yapıyor. Osmanlı bu kongreye pek de ilgi 
duymuyor. Bu dönemde Osmanlı, Hristiyan teba-

asını imparatorluk içinde bir arada tutmaya çalı-
şıyor. Aynı tarihlerde ise Batı, Müslüman tebaayı 
ayrıştırmakla, yok etmekle meşgul. İki imparator-
luk coğrafyası çok 
farklı tutum sergi-
liyor.

Evet, belki de 
Ermeni tehcirine 
kadar (daha önce 
de 1890’larda Er-
menilere karşı ya-

pılmış saldırılar 
var) Osmanlı’nın 
gayri Müslimlere 
verdiği vatandaş-
lık hakları, Avru-

palı imparatorluk-

ların Müslüman 
tebaasına verdiği 
haklardan daha 
fazla. Yani çoğulculuk açısından Osmanlı bir adım 
önde gibi, Balkanlardaki tüm problemlere rağmen. 
Arap Hristiyanları, 1860’da Şam’daki Hristiyan 
karşıtı saldırının ardından küsmeyip tam tersi-
ne Osmanlıcılığa sarılıyorlar. Zaten ondan sonra 
da Osmanlı’nın Arap vilayetlerinde Osmanlıcılık 
çok güçlü bir aidiyet kimliği oluyor. İşin garibi, 
Osmanlı’nın gayrimüslim tebaaya verdiği hakla-

ra rağmen bunları yeterli bulmayıp baskı yapan, 
Osmanlı’yı medeni bulmayıp, hukuki eşitliğini 
inkâr eden Avrupa imparatorlukları, Osmanlı Müs-
lüman elitinin 1915 Ermeni tehciri ile 1923-24 
Türk-Yunan mübadelesi sonrasında Türkiye’deki 
gayrimüslim nüfus önemsiz bir azınlık seviyesine 
indirilince bu sefer Türkiye’yi Lozan’da âdeta ödül-
lendirip, kapitülasyonları kaldırıp, tam hukuki eşit-
lik veriyorlar. Dikkat ederseniz, Türkiye Lozan’da 
Müslüman çoğunluklu bir ülke olarak tanımlanır. 
Cumhuriyet dönemindeki laiklik tartışmalarında, 
Türkiye’nin temeli ve hukuki tapusu olan Lozan’da 

Müslüman çoğunluklu ülke olarak tanımlanması 
pek gündeme gelmez nedense.

EMPERYAL PARANOYA, IRKÇILIK VE 
SİYASİ ORTAM

İslâm Birliği fikrinin yaygınlaşmasında Müslü-

manlardan çok Batılıların emeği var gibi. Telgraf, 
tren, buharlı gemi, matbaa sonrası gazete ve dergi-
ler Müslümanların iletişimini ve temasını kolaylaş-
tırıyor. Böyle bir ortamda Batının kendisine sadık 
Müslüman tebaayı düşmanlaştırması çok aptalca 
değil mi?

Evet, ırkçılık zaten geriye dönüp bakıldığında 
imparatorluklar için çok aptalca bir süreç. Erward 
Said’in Oryantalizm kitabında meşhur bir tez var-
dır, oryantalizmi imparatorluk için kullanışlı ve 
güce hizmet eden bilgi üretimi olarak sunar ve bu 
doğrudur da. Ancak, emperyal paranoya ve ırkçılık, 
oryantalizmi aynı zamanda imparatorluğa hizmet 
eden değil, onu yıkan bir süreç yapıyor. Edward 
Said’in kitabını eleştiren ve onun eski bir dostu olan 

Sadık el-Azm ilk 
kitap eleştirisinde 
bunu yazmıştı: “Bu 
Oryantalizm kita-

bıyla sen ne yap-

mak istiyorsun, 
Avrupalı sömürge-

cilere sizin Doğu 
ve Müslümanlar 
hakkında ürettiği-
niz bilgiler fantezi 
ve yalan ve sizin 
imparatorluğunu-

za da tam hizmet 
etmemiş mi de-

mek istiyorsun?” 
diye soruyor Ed-

ward Said’e. Yani Oryantalizm kitabını okuyan bir 
sömürgeci, aslında daha iyi bir sömürgeci olabilir 
miydi? sorusunu soruyor. Edward Said bu eleştiriye 
çok kızdığı için daha sonra mektuplaşsalar da bir 
daha Sadık el-Azm ile küsüp hiç görüşmeyecektir. 
Geriye dönüp bakıldığında, İngilizlerin Müslüman 
isyanı korkusunun hiç temeli olmadığı görülecek. 
1857 sonrasında hiçbir yerde ciddi bir isyan olmu-

yor. Ama İngilizler her yerde fanatik Vahhabi izle-

ri görmeye devam edip, ironik olarak 1920’lerden 
sonra ise Vahhabi mezhebine sahip Suudi Devleti’ni 
destekleyeceklerdir. Benzer bir şeyi Osmanlı için 
de söyleyebiliriz ama. Osmanlı’nın Ermeni nüfusu, 
çoğunluk olarak Osmanlı’ya sadık olup, yaptıkları 
eleştirileri de imparatorluğu ıslah etmek için yap-

mış olsa da 1915’e gelindiğinde, emperyal parano-

ya tüm Ermenileri tehlikeli görüp, gösterip, tehcir 
kararını meşrulaştırıp, yaygınlaştırıyor. O da bir 
anlamda Osmanlı içinde Ermeni nüfusun ırkileşti-
rilmesi olarak görülebilir. Cumhuriyet döneminde 

Lozan Barış Antlaşması
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de benzer bir süreç Türkiye’nin Kürt nüfusunun ır-
kileştirilmesi sürecinde görülebiliyor.

Bu dönem aynı zamanda kendilerini aşağıla-

yan Batı’ya karşı Müslümanların entelektüel bir 
mücadele verdiği zamanlara dönüşüyor. Müslü-

man entelektüeller kendilerine saldırılan konu-

larda cevaplar yazıyor, kitaplar yayınlanıyor. 
İslâm’da Kadın, İslâm’da Cihat, İslâm’da Bilim gibi. 
Bu eserlerin hangi şartlarda ve ne için yazıldığı-
nı bilmeyen okur için tehlikeli bir düzlem değil mi 
bu? Bu reaksiyonu anlamakla birlikte bu eserlerin 
çağlar üstü kalıcı metinler olduğunu söyleyebilir 
miyiz?

İnsanlık tarihindeki tüm fikrî metinler muhak-

kak bir problem ve siyasi ortam içinde doğduğu 
için, modern Müslüman düşüncenin sömürgecilik 
ve ırkileştirme bağlamında gelişmesinde anormal 
bir durum yok tabi ki. Bilakis, bu tür dertler çok ya-

ratıcı sentezlerin doğmasına ve bir anlamda İslâm 
düşüncesinde bir altın çağın yaşanmasına vesile 
oldu. Asıl mesela, daha sonraki nesillerin bu metin-

lerin tarihsiz ve siyasi bağlamı olmadan, sırf vah-

yin veya Kur’ân’ın lafzının doğru yorumlanması 
olarak görmeleri. Sorun bu düşünürlerde değil, on-

dan sonraki nesillerin bu fikrî mirası sahiplenmesi 
ve geliştirmesinde. Bazı zor durumlar ve gelişmeler, 
Müslümanların yüzyıllardır ihtiyaç duyduğu yeni-
liklerin ve fikrî açılımların da önünü açtı. Fatma 
Âliye Hanım ile Halide Edip Adıvar dönemlerinde-

ki Müslüman kadını, entelektüellerin dinî eşitlikçi 
ve özgürlükçü bir biçimde yorumlama başarısı ar-
tık herkesin sahiplendiği bir miras. Bugün hiçbir 
Müslüman, cariyelik kurumu Kur’ân ve sünnette 
vardı, geri getirmeliyiz demiyor (umarım). Aynı du-

rum kölelik için de geçerli. Yüzyıllardır uygulanan 
kölelik, 19. yüzyıl boyunca, Müslüman âlimlerin 
Kur’ân’ı ve sünneti kölelik karşıtı bir yoruma tabi 
tutmasıyla sona erdi. İslâm dininin bu yeni ve mo-

dern yorumları, bugün hepimizin sahiplendiği bir 
icmâ statüsünde. Hatta İslâm dini, ırkçılık, ayrım-

cılık ve kölelik karşıtı bir din olarak yorumlanıyor 
dünyanın pek çok yerinde. 

İSLÂM ÂLEMİ VE BATI ÇATIŞMASI 
HİKÂYESİNİN TEMELİ

Siz İslâm ve Hristiyanlık çatışmasının tarihte 
olmadığını, günümüzde Medeniyetler Çatışması 
olarak ifade edilen tezin 1900’lerin başından itiba-

ren tarih sahnesine çıktığını, iki dinin mensupları-
nın yüzlerce yıldır birlikte yaşadığını, bu çatışma 
düşüncesinin sahih olmadığını söylüyorsunuz. Se-
lahattin Eyyubi’nin, Endülüs Emevilerinin tarihte-
ki birçok kahraman ve birçok savaşın bu çatışma 
tezi için hatırlandığı düşüncesi belki de geç kalmış 
bir hafıza tazeleme sürecidir. Böyle bir çatışma hiç 
yoktu birdenbire icat edildi derken hiç şüphe etmi-
yor musunuz?

Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında hiç çatış-
ma yoktu demedim zaten hiç. Tabi ki pek çok yerde, 
Osmanlı’nın Habsburg İmparatorluğu veya Rus İm-

paratorluğu ile yaptığı savaşlarda görüldüğü gibi, 
Müslümanlar ile Hristiyan askerler arasında savaş 
sürekli olagelmişti. Ama bu eskiden bir küresel me-

deniyetler çatışması olarak görülmüyordu. Zaten 
Müslümanların büyük çoğunluğu, Hristiyanlar 
ile değil de Budist ve Hindularla beraber yaşıyor-
du. Bugün bile Müslümanların büyük çoğunluğu 
Mekke’nin doğusunda veya güneyinde, Avrupa’dan 
uzakta yaşar ve Avrupa ile ilişkisi sömürgecilik dö-

neminde şekillenir. Buradaki soru şu: Niçin Viya-

na seferlerinde olduğu gibi, Osmanlı ile Habsburg 
imparatorlukları arasındaki savaşlar daha sonraki 
Müslüman tarihi algısında temel bir yere oturtuldu. 
Üstelik, Viyana seferlerinde dahi Protestan Macar-
lar Osmanlı’ya sempati duyuyor ve Osmanlı safla-

rında savaşan Hristiyanlar var. Hatta o dönemlerde 
Osmanlı ile Fransa krallığı müttefik. Garip bir şekil-
de, Habsburg ve Katolik propagandanın yarattığı 
tarih tezi, 19. yüzyıl sonunda sanki tüm İslâm âlemi 
ve Batı çatışması hikâyesinin temelini oluşturacak. 
Endülüs Emevileri ve Haçlı tecrübesi de o bölgedeki 
Müslümanlar için önemli muhakkak ama 17. yüzyıl-
da, tüm tarihi içine alan bir İslâm dünyası ile Hris-
tiyan Batı çatışması tezi yok hâlâ. Safaviler, Habs-
burg elçisine niye Osmanlı ile barış yaptınız diye 
kızabiliyor ve onların gözünde Habsburg müttefik, 
Osmanlı düşman. Burada bakın Şiiler İslâm ümme-

tine ihanet ediyor tezi de çok yanlış. Memluklular 
Sünni ve Mekke-Medine’nin hamisi olduğu gibi, Ab-

basi hilafetini de koruyordu ama Osmanlı bunlara 
rağmen gidip onlara savaş açtı. En çarpıcı örnek, 
Safevi hanedanından sonra İran ve Afganistan böl-
gesine hâkim olan Nadir Şah belki de. Hindistan’da-

ki Müslüman hanedanla yönetilen Babür impara-

torluğunu zayıflatan ve yıkan Avrupalılar değil, ilk 
Nadir Şah. 1739 yılında Delhi’yi yağmalıyor ve tüm 
Hint Babür hazinesini ganimet olarak alıyor. O ka-

dar çok ganimet topluyor ki, birkaç yıl kendi tebaa-

sından hiç vergi alma ihtiyacı hissetmeyecek. Eğer 
bunu yapmasa Nadir Şah, Babürlüler İngiliz Doğu 
Hindistan Şirketi’nin askerî gücü ve siyasi genişle-

mesine karşı direnebilirdi belki. Hatta istese Nadir 
Şah, Delhi’de kalıp, kendi hanedanıyla orayı da yö-

netebilirdi. Bu savaş tüm Hindistan ve dünya tarihi 
için çok önemli ama İslâm-Batı çatışması tezinde 
hiçbir yere oturmuyor. Son bir not: 19. yüzyıl tarih 
anlatılarının kurulmasından önce ne Endülüs ne de 
Haçlı seferleri bugünkü gibi Müslüman tarih kimli-
ğinin merkezinde bir yerde. Endülüs, Avrupa’da bir 
Müslüman devleti olduğu için çok kıymete biniyor. 
Haçlı seferleri de bilinir ama tarihteki en önemli 
olay olarak görülmezdi. Moğol hâkimiyeti daha 
önemli ama o bile İslâm medeniyetini yıkan barbar 
Moğollar olarak anlatılmazdı 19. yüzyıl öncesinde. 
Bilakis Cengiz Han, Büyük İskender gibi Müslüman 
sultanlar arasında saygı ile anılan bir rol model ola-

caktır. Timur gibi Müslüman hakanlar, kendilerini 
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hem Cengiz Han ve hem de Hz. Muhammed’in or-
tak torunu ve varisi olarak görebilecektir.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

Bizim romantik tarih anlatımımızda, Hindis-
tanlı ve Afrikalı Müslümanların Birinci Dünya 
Savaşı’nda kime karşı savaştıklarını bilmedikleri 
anlatılır. Siz ise Hindistanlı ve Afrikalı Müslüman-

ların İngiliz ve Fransız ordusunda savaşırken bir 
anlaşmaya sadık kaldıklarını savaştan sonra ise 
verilen sözlerin tutulmadığını söylüyorsunuz. Şerif 
Hüseyin’in Osmanlı’ya isyanı da bu şekilde gelişi-
yor ve ona verilen sözler de tutulmuyor. Hatta siz 
Şerif Hüseyin’in Hicaz Demiryolu’na sabotaj saldı-
rılarının fikren hilafet kavramını sona erdirdiğini 
söylüyorsunuz. Dönemin şartları göz önüne alındı-
ğında bunlar olmayabilir miydi, reel politik buna 
izin verir miydi?

Eğer Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya 
Savaşı’na girmeseydi, bunların hiçbiri olmayabilir-
di ve özellikle Osmanlı’nın Arap vilayetlerinin Ana-

dolu’daki Kürt, Türk ve Ermenilerden ayrılmasının 
hiçbir sebebi ve kökleri yok gibiydi. Buradaki en bü-

yük kurban Osmanlı’nın Irak, Suriye, Filistin’deki 
Arap vatandaşları olacaktır neticede, onu unutma-

mak lazım. Değerli meslektaşım Mustafa Aksakal 
Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girişiyle ilgi-
li çok ikna edici bir kitap yazdı ve burada mesele 
Enver Paşa ve ekibinin kararı değil, İtalyanların 
Libya’yı işgali ve Balkan Savaşları sonunda tüm Os-
manlı elitleri başka bir yol göremiyordu diye kana-

at öne sürüyor, ama az da olsa başka bir dizi karar 
verme ihtimalleri vardı. Mesela, İngilizler denizal-
tıları ile Yavuz ve Midilli diye adlandırılacak savaş 
gemilerini bombalasaydı, savaşa girecek bahane de 
ortadan kalkabilirdi.

Hint ve Afrika Müslümanları cihat ilanı karşı-
sında çok endişeliler ve siyasi/dini mesele ayrımı ile 
cihadın mantığına karşı çıkıyorlar. Zaten sömürge 
altında oldukları için başka çareleri de yok denebi-
lir ama o dönemde bir tartışma var. İngilizlerin Hint 
Müslümanlarına verdiği sözler çok önemli. Bu dini 
bir savaş değil, siyasi bir çatışma. Siz bana sadık 
kalırsanız, İngiltere hilafeti korumaya söz veriyor 
ve Arabistan’daki kutsal topraklara dokunmayacak 
sözü veriyor. Filistin’de Yahudi anavatanı kurma-

ya söz veren Balfour Deklarasyonu, bir anlamda 
Hint Müslümanlarına verilen sözün ihlali ve ha-

karet gibi. İstanbul’un işgalini, hatta Yunanistan’ın 
İzmir’i işgalini de Hint Müslümanları kendilerine 
verilen sözlerin ihlali olarak görüyor. Onun için 
Birinci Dünya Savaşı başladığında Cihat fetvasına 
uymayan Hint Müslümanları (ve Hindular) savaş 
sonrasında Kurtuluş Savaşı’na destek için müthiş 
bir kampanya başlatıyor ve İngiliz yönetimini çok 
korkutuyorlar. 1920-1923 arası Hilafet hareketi, 
1857 isyanından sonraki en büyük halk mobili-
zasyonu. Gandi gibi Hindu liderler de İngilizlerin 
Müslümanlara verdiği sözü tutmadığını düşünüp 

dillendirerek Hilafet hareketine destek veriyor. 
İslâm âlemi fikrinin en güçlü olduğu dönem belki 
de bu dönem. Yalnız buradaki en trajik gelişme, 
Osmanlı vatandaşı Araplar ile Türk Müslümanla-

rın ayrılması olacaktır. Zira savaş sonuna kadar, 
Mekke’deki Şerif Hüseyin’in isyanına rağmen Arap 
halkları Osmanlı’ya sadık kalıyorlar. Savaş bitip, 
Osmanlı ordusu Arap eyaletlerinden çekilince, mec-
buren onlar kendi kurtuluş savaşını bir Anayasal 
Arap krallığı adına başlatıyorlar. Zaten 23 Nisan’da 
Ankara’da Meclis’in açılmasından önce Şam’da bir 
Arap meclisi toplanıyor ve Şerif Hüseyin’in oğlu (ve 
sonra Irak Kralı olacak) Faysal’ın liderliğinde viz-
yon olarak Filistin’i de içine alan bir Arap anayasa-

sı ve krallığı ilan ediliyor. Reşit Rıza da bu süreçte 
çok aktif ve anayasa ile Kral ilan edilen Faysal’ın 
yetkilerinin İslâmî bir şekilde sınırlandığını düşü-

nüyor. Ancak, Fransız sömürgeciliği Suriye’yi işgal 
edip buna son veriyor. Buradaki trajik ve hazin ge-

lişme, 1919 ile 1923 Lozan arasında Türk ve Arap 
Osmanlıların kaderinin ayrılması. Son ana kadar, 
örneğin, Filistin ve Suriyeliler Lozan’da Türk heye-
tinin kendi durumlarını da gündeme getirmesini ve 
kendi haklarının savunulmasını istiyor. Ama Türk 
heyeti, stratejik olarak Misâk-ı Milli’yi gerçekleş-
tirmek isterken, pazarlık olarak Osmanlı’nın Arap 
eyaletlerindeki hak iddiasından vazgeçiyorlar. 
Türk tarih kitaplarında Arapların Osmanlı’ya iha-

net ettiği yazılırdı uzun dönem. Bu doğru değil ve 
hatta Lozan’da Türkiye Araplarla ilişkisini kesince, 
kısmen Türkler Araplara ve Osmanlı’nın Arap eya-

letlerine ihanet etmiş oluyorlar. Zaten Osmanlı’nın 
Arap vilayetlerinin, Osmanlı içindeki özgür ve eşit 
vatandaşlık statüsünden, 1919 sonrasında sömür-
ge haline gelmesinin sonuçları yüzyıl sonrasında 
bugünlerde bile görülebiliyor. Türkiye’de Lozan 
zafer mi hezimet mi? tartışmasında hâlâ Lozan ile 
Filistin meselesi ilişkisi hiç düşünülmez. Hâlbuki 
Sevr Antlaşması’nda Osmanlı Arap eyaletlerindeki 
haklarından feragat etmişti. Lozan’da Sevr iptal 
edilince, Türkiye’nin tekrar Filistin’deki Siyonizm 
ve Balfour Deklarasyonu konusunda itiraz etme 
hakkı doğmuş oluyordu. Ancak, Ankara hükûmeti, 
zaten Misâk-ı Millî için başka bir sürü müzakerede 
bulunduğu için Filistinlilerin durumunu Lozan’da 
gündeme getiremiyor bile. 

Biz, hilafet, İslâm birliği gibi ifadeleri Sultan 
Abdülhamid’in devlet stratejisi olarak öğrendik. 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra hatta Sevr’den 
sonra galip devletlerle anlaşamayan Ankara 
hükûmetinin Hint Müslümanlarının desteğini, 
parasını alabilmek için hilafet bayrağını yeniden 
yükselttiğini görüyoruz. Ve bunu Ankara hükûmeti 
adına Mustafa Kemal yapıyor. Türkiye şartlarında 
üzerinde konuşulamayan konulardan biri de bu. 
Bu ülkede bir Kemalist’e Mustafa Kemal’in hilafet 
siyasetini anlatmaya kalkışırsanız çok değişik ve 
tehlikeli tepkiler alabilirsiniz.
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Atatürk ve Ankara hükûmetinin Kurtuluş Sa-

vaşı sırasındaki dünya Müslümanlarına yaptığı 
çağrılar, İttihad ve Terakki’nin çağrısından çok, Ab-

dülhamid dönemindeki İttihâd-ı İslâm stratejisine 
daha çok benziyor. Abdülhamid, hilafet ve İttihâd-ı 
İslâm fikrini, İngilizlere veya diğer Avrupa impara-

torluklarına cihat ilan etmek için kullanmamıştı. O 
İttihâd-ı İslâm fikrinin Müslümanların manevi bağ-

larını güçlendireceğini, eğitim ve ekonomik terak-

ki ile haklarını elde edip, Osmanlı’nın uluslararası 
konumuna da katkı sağlayacağını düşünüyordu. 
Birinci Dünya Savaşı’ndaki cihat ilanı bu siyaset-
ten çok keskin bir uzaklaşma. Savaş bitince, Enver 
ve Cemal paşalar, Bolşevik Devrimi’nin de yarattı-
ğı fikrî ortam içinde ve Paris Barış Antlaşması’nda 
Türk ve Müslümanların haksız yere cezalandırıl-
dığı kanaatine binaen uluslararası Müslüman dev-

rimci-ihtilali adına bağlantılara devam ediyorlar. 
Ancak Ankara hükûmeti, daha temkinli ve dik-

katli, Hint Müslümanlarından ekonomik ve siyasi 
güçlerini ekonomik ve siyasi baskı için kullanma-

larını istiyor. Bir taraftan mali yardım alırken, bir 
yandan da Hint Müslümanlarının Londra ve hatta 
Paris üzerinde baskı kurmasını teşvik ediyor. Za-

ten, İngiltere’nin Hindistan’la ilgilenen sömürgeler 
bakanlığı Osmanlı’yla veya Müslüman Türklerle 
daha iyi şartlarda anlaşma yapılmasını bu yüzden 
istiyor, Hindistan’daki hilafet yanlısı hareketliliğin 
daha da yükselmesinden çok çekiniyorlar. Enver 
ve Cemal Paşa’nın hareketliliği de İngilizleri korku-

tuyor tabi ki. Bir Bolşevik ve İslâm âlemi iş birliği 
onlar için tam bir kâbus senaryosu. Burada unutul-
maması gereken önemli diğer bir husus ise, Hindis-
tan’daki hilafet hareketinin topladığı yardımları, 
İstanbul’daki halifeye değil Ankara’daki hükûmete 
ve Meclis’e göndermesi. Kurtuluş Savaşı’nın bir ta-

raftan kendilerine haksızlık edilen Osmanlı Müs-
lümanlarının haklı mücadelesi ve diğer yandan 
hilafeti koruyacak bir mücadele olarak görülmesi 
çok önemli. Bu süreçte Reşit Rıza gibi isimlerinde 
Ankara hükûmetine sempatiyle baktığını, hatta Os-
manlı hanedanı sürgüne gönderildiğinde ve Abdül-
mecid Efendi’nin manevi bir halife olarak atandığı 
durumda bile, Reşit Rıza bunu olumlu bir gelişme 
olarak yorumluyor. Ta ki 1924’te hilafet kaldırıla-

na kadar. Ancak özet olarak Mustafa Kemal zaten 
1914’te cihat ilan eden Osmanlı halifesinin bir ko-

mutanı ve 1919-1924 arasında da hilafet müesse-
sinden vazgeçmiş değil ve hilafetçi sayılır.

LOZAN VE HİLAFET TARTIŞMALARI

Hint Müslümanlarının hilafeti korumak için 
Ankara Hükûmeti’ne yani Mustafa Kemal’e verdi-
ği desteği, gönderdiği paraları düşününce 1924’te 
hilafetin kaldırılması Hint Müslümanlarını çok 
şaşırtmış olmalı. Siz Lozan’da hilafetin kaldırıl-
masıyla ilgili bir madde olmadığını söylüyorsu-

nuz. Oysa İngilizlerin Hint Müslümanlarının hi-
lafet hassasiyetinden çok korktuklarını biliyoruz. 

Açıkça olmasa da bu konu masaya konmuş olamaz 
mı? Lozan’ın gizli maddesi meselesi İslâmcı tarih-

çilerin üzerinde çokça durduğu bir konu. Günün 
şartları düşünüldüğünde de mantıklı duruyor. Öte 
yandan Valentine Chirol’ün “Yeni Türk devleti bir 
cumhuriyettir ve laik bir devlet olduğunu, yani tam 
da İslâm’ı reddettiğini ilan etmiştir.” sözleri sadece 
şahsi bir sevinç narası olarak görülebilir mi?

Valentine Chirol, dönemin İngiliz emperyal 
düşünürleri arasında en ırkçı tezlere sahip isim, 
zamanında Japonya aleyhine de çok yazıları olu-

yor ve Japonya’nın güçlenmesi ve Asya’nın uyanışı, 
beyaz adamın dünya hâkimiyeti için zararlıdır gibi 
tezleri var. Çok yazan birisi. Ancak, onun bu sözleri, 
Lozan’da gizli bir madde olduğu anlamına gelmez. 
Lozan’da barış imzalandığında Osmanlı hilafeti 
fazlasıyla siyasallaşmış bir durumda ve hilafetin 
taşıdığı imparatorluk ve enternasyonalizm mirası 
ile yeni kurulmaya çalışılan dünya düzeni arasında 
bazı çelişkiler var. Burada Hint Müslümanlarının 
mücadelesi ve Ankara hükûmetinin askerî ve diplo-

matik başarılarına ek olarak hatırlanması gereken 
üç ayrı husus daha var. Birincisi, Ankara hükûmeti 
ve Lozan’da sınırları belirlenen Türkiye ile Birinci 
Dünya Savaşı sonrası sömürgeleştirilen Osmanlı’nın 
Arap vilayetlerinin ilişkisi ne olacak meselesi. Yani 
1919 Milletler Cemiyeti ve Wilson’un halkların 
kendi kaderini tayini ilkesi, genelde milliyetçiliğin 
yükseldiği ve imparatorlukların yıkılmasının dö-

nüm noktası zannedilir ama Arap Ortadoğu için bu 
böyle değil. Onlar bağımsız iken (Osmanlı’nın par-
çası olarak) Birinci Dünya Savaşı sonrasında sömür-
ge altına giriyorlar. Ve Arap liderlerin mücadelesi 
başlangıçta bir şekilde Türklerle ve Ankara ile iş bir-
liğini de içeriyordu. Lozan’da Türkiye bu ilişkileri 
kesiyor ve eski Osmanlı Arap vilayetlerini İngiliz ve 
Fransız sömürgesine ve Siyonizm’e terk etmiş olu-

yor. İkincisi ise, bu tavize karşılık, Ankara hükûmeti 
Lozan’da büyük bir hukuki başarı elde ediyor. Ka-

pitülasyonlar kalkıyor. Hukuki eşitlik kazanıyor ve 
Misâk-ı Millî’nin büyük bir kısmını elde ediyor. Bu 
arada da tehcir edilen Ermenilerin geri gelmesinin 
önüne geçip, kalan Ermeni nüfusu etkisiz bir azın-

lık duruma getirme hususunda İngilizlerin onayı-
nı almış oluyor ve ülkedeki Rumları Yunanistan’ın 
Müslüman nüfusuyla mübadele ediyor. Bunlar in-

sani olarak çok acı ve hazin kararlar ancak Müslü-

man Türk milliyetçileri, bu gayrimüslim azınlığın 
minimum seviyeye indirilmesini elzem görüyor ge-

lecekteki egemenlikleri ve meşruiyetleri için. Üçün-

cüsü ise, tam bu noktada, Türkiye Asya ve Afrika’da 
itibarı yüksek ama Avrupa ve ABD kamuoyunda 
hâlâ en çok nefret edilen Müslümanlar. Yani, yeni 
kurulan dünya düzenine eşit bir ülke olarak girme-

sine rağmen Türkiye kültürel olarak o düzene ait 
değil. Şöyle düşünün, Türk elitleri hep on yıllardır 
1856 Paris Antlaşması’nda Türkiye Avrupa’nın par-
çası iken, zamanla dışarı atıldı ve haksızlığa uğradı 
derdi. Lozan bu açıdan bir zafer olarak görülüyor, 
zira 1856’ye geri dönülmüş ve Türkiye Müslüman 
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çoğunluklu, eşit ve egemen devlet olarak tanınmış 
durumda. Ama hâlâ bir güvensizlik var. Türkiye’nin 
Müslümanlığı bir avantajdan çok bir yük ve mese-

le gibi. Bu noktada hilafetin kaldırılması ve Batılı-
laşma ile Ankara hükûmeti liderleri bu imajlarını 
değiştirmek istiyor gibiler ve Türkiye dışındaki 
Müslümanlarla bağlarının yük olan kısmını da at-
mış oluyorlar. Yani bu hilafet ilgası hâlâ, İngilizle-

rin değil de Ankara hükûmeti liderlerinin projesi 
olarak görülüyor. Zaten Mekke, Medine ve Kudüs 
kaybedildiği için hilafetin kutsal toprakların ha-

misi ve hizmetkârı olma özelliğini de kaybetmişti 
Osmanlı hanedanı. Ancak, burada Türkiye Arap 
âlemiyle tüm bağları kesti tezi de doğru değil. Hâlâ 
ilişkiler canlı ve Türkiye hayranı çok Arap lider var. 
Mısır’dan Irak’a kadar olan bölgede sıkça İstanbul’u 
ziyaret ediyorlar.

İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞLARI VE
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İslâm dün-

yası fikri başka bir boyut kazanıyor. Abdürreşid 
İbrahim Japon İmparatorunun daveti üzerine 
Japonya’ya yerleşiyor, Filistin Emiri Almanlara 
yanaşarak Kudüs’ü özgürleştirmeye çalışıyor, İtal-
ya ve Sovyetler Birliği’ne yanaşarak İslâm dünya-

sı fikrini diri tutmaya çalışan liderler, isimler var. 
Bu politikaların doğruluğu yanlışlığı bir yana, siz 
1923 Lozan Antlaşması ile İslâm birliği fikrinin bir 
yanılsama olduğunun anlaşıldığını söylüyorsu-

nuz. İslâm dünyası fikrini Osmanlı ile eşleştirmek, 
Osmanlı’ya görüldüğünden daha büyük anlamlar 
yüklemek anlamına gelmez mi? Bir de İslâm dün-

yası fikri bir entelektüel zihin meselesi midir, yoksa 
bir devletler politikası mı? Devletler işin içine girin-

ce renk değişiyor sanki.
İslâm âlemi fikrinin muhtevasının gerçekliği 

ne olursa olsun, Osmanlı Sultanlarının halife ola-

rak dünyanın her yerindeki Müslümanlar arasında 
1900 ile 1924 arasında kazandığı manevi saygın-

lığa daha sonra hiçbir Müslüman kral, sultan ve 
başkan ulaşamıyor. Kitap biraz da bunun sebebini 
tartışıyor ve Osmanlı halifelerinin küresel itibarı-
nın, Müslümanların ırkıleştirilmesi ve emperyal 
dünya düzenine karşı direnişle alakalı olduğunu 
iddia ediyor. Osmanlı hilafeti kalktıktan sonra da 
tabi ki İslâm âlemi tahayyülü devam edecek deği-
şik sebeplerle. Filistin meselesi, Müslümanlar arası 
İslâm âlemi idealizmini canlı tutan bir dava oluyor 
mesela. Ama aynı zamanda, Avrupa imparatorluk-

ları arasındaki fantezi, içi boş İslâm âlemi tahayyül-
leri de buna değişik katkılarda bulunuyor. Mesela 
Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında, Birinci 
Dünya Savaşı sırasındaki aynı kadro ile İslâm âlemi 
adına hamilik üstlenip cihat etmeye çalışması çok 
garip. Sanki Birinci Dünya Savaşı’ndaki cihat giri-
şiminden hiç ders almamış gibiler. Aradan da 25 
yıl geçmiş olmasına rağmen. Yine bu İslâm âlemi 

hamiliğine Mussolini’nin İtalya’sı da karışmak isti-
yor, Libya’daki zulümlerine ve Müslümanlar arasın-

da hiç itibarları olmamasına rağmen. Japonya’nın 
İslâm âlemi hamiliği iddiası sanki daha başarılı 
görülüyor ama o da çelişkilerle dolu. Abdürreşid İb-

rahim 1933 yılında Japonya’ya gidip, İkinci Dünya 
Savaşı sonuna doğru vefatına kadar bu Japon pro-

jelerine katkıda bulunuyor. Ancak, bunun etkinliği 
de zayıf kalacak. Müslümanlar saf değiller neticede. 
Kimin niye İslâm âleminin kurtarıcılığı iddiasında 
bulunduğunu çok iyi biliyorlar ve işlerine gelince 
iş birliği yapıp, kendi zararlarına olunca iş birliğini 
kesiyorlar. Endonezya milliyetçileri, örneğin, Hol-
landa sömürgeciliğine karşı Japonya ile iş birliği ya-

pıyor ancak ülkelerinin Japonya’nın uşağı olmasını 
da istemiyorlar. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, dünyadaki 
sömürgeler birer birer bağımsızlığını elde etmeye 
başlayınca, Müslümanların büyük çoğunluğu da 
Avrupa sömürgesinden kurtulup bağımsız olacak-

lar. Bu aşamada hâlâ bağımsızlık sonrası Müslü-

manlar ya da Asya-Afrika ülkeleri arasında bir da-

yanışma olursa, bu ezilmiş insanların menfaatine 
olur anlayışı devam ediyor tabi ki. Örneğin, Birleş-
miş Milletler’de Müslüman Arap ülkeleri ile Asya 
ülkeleri bir dayanışma içinde pek çok karar çıkar-
tıp, Afrika’daki halkların bağımsızlığına ve erken 
özgür olmalarına katkıda bulunacaklar. Bu süreçte 
Türkiye pasif ama Mısır, Irak, Suudi Arabistan gibi 
ülkeler, Burma, Filipinler ve Hindistan ile çok iyi 
iş birliği yapıyorlar. Zaten Birleşmiş Milletler’in 
ikinci önemli genel sekreteri Burmalı bir diplomat 
ve Arap ya da Müslüman ülkelerden büyük destek 
görüyor. Asıl sorun, tüm bu dünyaya yeniden şekil 
verip, onu daha adil kılma çabaları sanki 1970’ler-
de bir yeni emperyalizm duvarı ile karşılaşıp, bazı 
büyük amaçlarına ulaşamıyor. Filistin’in devam 
edegelen acıları bunun bir göstergesi ama ekono-

mik eşitsizlik, göçmen sorunu, iç savaşlar vesaire 
başka bir sürü problemde ortaya çıkıyor 1970’lerde. 
Ondan sonra yeni bir İslâm âlemi dayanışma tezi çı-
kıyor bu sorunları başkaları çözemedi, belki tekrar 
Müslümanlar el birliği ederse çözer ümidiyle. 

Kitapta da belirttiğiniz gibi İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Müslüman entelektüeller ve 
devletler, sanki hilafeti unutup bütün mesailerini 
ulus devlet fikrinin inşasına ayırıyor. 1969 yılına 
kadar da İslâm birliği, hilafet gibi kavramlar bir-
kaç romantiğin talepleri olarak kalıyor. 21 Ağus-
tos 1969’da El-Aksa Camii’nin minberi Siyonist bir 
Yahudi terörist tarafından yakıldığında ise Suudi 
Arabistan’ın öncülüğünde İslâm Zirvesi toplanıyor. 
Minberin yakılması halkı Müslüman olan devletle-
ri o kadar aşağılamış olmalı ki bu taraklarda hiç 
bezi olmayan laik Türkiye ve Mısır devletleri bile 
zirveye katılıyor. Bu zirve, etkileri bugüne kadar 
uzanan ikinci dalga İslâm dünyası fikrinin başlan-

gıcıdır diyebilir miyiz?
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Evet, 1969 zirvesi ve Filistin davasının bir türlü 
çözülememesi yeni bir süreç başlatıyor gibi. Ama 
1969 yılında dahi 1979 yılında Iran devrimi son-

rası tezlere rastlamak zor. O dönemde hâlâ Mısır’ın 
kendini toparlayıp tekrar İsrail ile savaşa girmesi 
ve Sovyetler Birliği’nin Arapların yanında duruma 
müdahale etmesi ümitleri var. Ne Doğu ne Batı, tek 
çözüm İslâm’dır sloganının cazibesi 1970’lerın so-

nuna doğru artıyor. Bunda Iran devriminin oynadı-
ğı rol kadar, Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ile uğra-

dığı itibar kaybı da önemli olacaktır, zira 1970’lerde 
sosyalist blok üçüncü dünyacı tezlerle hâlâ Arap 
âleminin dostu gibi görünüyor.

Yazdıklarınızı okurken baştan sona kadar 
İslâmcı söylemlerin İslâm karşıtlığını beslediği 
vurgunuz dikkat çekiyor. İslâmcılık nedir ayrı bir 
tartışma elbette ama ülkelerin siyasi, stratejik, 
jeopolitik tavırlarını İslâmcılık olarak değerlen-

dirmeyen biri olarak sormak istiyorum. Kitapta 
şöyle bir ifadeniz var: “1990’ların ortaları itiba-

rıyla, İslâmcıların ve İslâm karşıtlarının karşılıklı 
olarak birbirini güçlendiren söylem ve ittifakları, 
dünyanın değişik bölgelerindeki gerçek Müslüman-

ların farklı seslerini ve siyasi taleplerini bastırarak 
İslâm dünyasına dair yanılsamayı iyiden iyiye 
tahkim etmiştir.” Buradan şunu mu anlamalıyız? 
İslâmcılar İslâmcılıktan vazgeçerse, İslâm karşıt-
ları da İslâm karşıtlığından vazgeçer ve dünyanın 
değişik bölgelerindeki gerçek Müslümanlar da ses-
lerini ve taleplerini duyurabilir?

Tabi ki bu doğru değil ve bu söylemek istediğimi 
tam tersten yanlış anlama olur. Siyahî Afrikalıların 
haklarını savunan hareketle, siyahlara karşı zenci 
ırkçılığı arasındaki ilişkiden yola çıkarak bunu daha 
iyi anlatmak mümkün olabilir. Malcolm X, Martin 
Luther King ve Mandela gibi liderlerin ezilen siyahi 
halkların dünyadaki iş birliğini savunmaları, onlara 
karşı yapılan ırkçılığın sebebi değildi. Tam tersi, bu 
ırkçılığa karşı verilen bir cevaptı ve Zenci Hakları 
Dayanışması ve siyasi kimliğiyle gurur duyanlar 
olmasaydı, beyazların zenci düşmanlığı da olmazdı 
diyemeyiz. Ancak, Müslümanlar ve İslâm âlemi açı-
sından şöyle bir tarihsizlik ortaya çıktı. İslâmcılığın, 
Soğuk Savaş’tan sonraki gelişiminde, Müslümanın 
Müslümandan başka dostu yoktur tezi ve Müslü-

man dayanışmasını İslâm’ın erken dönemlerinden 
itibaren gelişen bir İslâm ve Hristiyan Batı çatışma-

sına indirgemesi, Müslüman karşıtı medeniyetler 
çatışması tezlerine de delil oluşturmaya başladı. 
Söyle düşünün. Nelson Mandela liderliğindeki Gü-

ney Afrika’daki özgürlük ve eşitlik hareketi, zenci-
nin zenciden başka dostu yoktur teziyle, kendilerini 
bin dört yüz yıldır bir zenci ve zenci olmayanların 
ırk çatışması tezine dayanan ideoloji kursalardı ha-

reketleri ne kadar destek görüp başarılı olabilirdi. 
İslâmcılık tezi bir sistematik ideoloji değil ve çok 
farklı türleri ve eğilimleri var. Ancak, bir dönemden 
sonra sadece dünyanın her yerindeki siyasi olayları, 

Müslüman ve Müslüman olmayanların ezeli çatış-
ması olarak okuyup, Müslümanların amaçlarına 
ulaşmak için iş birliği yapacağı hiçbir müttefik gör-
memesi ve Müslümanların karşılaştığı tüm sorun-

ları da onların gerçek İslâm’ı doğru anlayıp yaşama-

ması olarak açıklayan bir İslâmcılık adeta Samuel 
Huntington’un medeniyetler çatışmasını tersten 
üretmiş oldu. 

Medeniyetler Çatışması Teziyle ilgili düşünce-
nizi de sorarak bitirelim isterseniz. ‘İslâm Dünyası 
Fikri’ kitabını Huntington’ın ‘Medeniyetler Çatış-
ması’ tezine karşı yazdığınızı söyleyebilir miyiz?

Evet, zaten doktora talebeliği yıllarımda 
Huntington’la okul koridorlarında ve toplantıla-

rında sıkça karşılaşıp, değişik vesilelerle onun ve 
Bernard Lewis gibi Amerikan yönetimini etkile-

yenlerin nasıl düşündüğüne ve ırkçı provokasyon 
yaptığına da aşina olmuştum. Neticede tarihî anla-

tı ile bir Müslüman karşıtı ırkçı tez üretmede çok 
başarılı oldu bu iki isim. Bosna’da Müslümanlar 
Sırp faşistleri tarafından katledilirken, Lewis ve 
Huntington’un yapması gereken, kayıtsız şartsız 
bu katliama karşı çıkıp, ezilen Bosnalıların yanın-

da olmak olmalıydı. Tam tersine, bu medeniyetler 
çatışması tezleriyle, Sırp faşizmine fikrî ve manevi 
destek vermiş oldular ve bu katliam zaten yüzyıllar-
dır devam eden bir çatışmanın devamıdır demiş ol-
dular. Belli açılardan Lewis, Huntington’a göre daha 
saldırgan ve ırkçı biridir. Siyonist işgali meşrulaştır-
mak için akıl almaz saçma tarihi tezler üretip durdu 
ölene kadar. Bunlardan bir tanesi şöyle: ‘Müslüman-

lar üç kez Avrupa’ya saldırıp yıkmak istediler. İlki 
Endülüs idi ama İspanyollar onları geri püskürt-
tü. İkincisi, Osmanlı’nın Viyana seferi idi, onu da 
Habsburglar engelledi. Üçüncüsü ise askerî yoldan 
değil, işçiler ve göçmenler ile Avrupa’yı içerden fet-
hetmek. Bakalım bu üçüncünün sonucu ne olacak?’ 
diye açıklaması vardır 11 Eylül’den sonra. Bu direk, 
beyaz Amerika ve Avrupalıları, zavallı Avrupalı işçi 
Müslümanlara karşı düşmanlığa körüklemekten 
başka bir şey değil. Düşünebiliyor musun, 1960’lar-
dan sonra Almanya’ya iççi olarak gitmiş gariban 
Türkler, güya Avrupa’yı içerden fethedip yıkmak 
isteyen cihatçılarmış! Tarihçi gözüyle bakıldığında, 
böyle konuşan birini tımarhaneye kapatmak lazım 
(zaten Bernard Lewis’in akademisyenler arasındaki 
itibarı hiç yoktur artık). Buna benzer şeyleri zen-

ciler hakkında söylesen nefret suçu olur. Edward 
Said’in daha 1978’de Oryantalizm’de anlatmaya 
çalıştığı şey, Bernard Lewis gibilerinin Müslüman 
ve Arap karşıtı ırkçılığının teorisyenleri olduğuydu. 
Ama maalesef pek çok İslâmcı da benzer tarihi tez-
leri öne sürebiliyor hâlâ. Onlar da tersten Bernard 
Lewis gibi yazıp konuşabiliyorlar.
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S osyal bilimler üzerinde çalışan düşünürleri 
meşgul eden önemli konulardan birisi, toplum 

kavramıdır. Bunun sebebini modern eğitim anla-

yışının sevdiği motto olan “her birey özeldir, nevi 
şahsına münhasırdır” ifadesinde bulmak müm-

kündür. Gerçekten de parmak izine varana kadar 
birbirinden farklı olan insanoğlu çoğu yönüyle ben-

zersizdir. Türkçeye “beş parmağın beşi de farklıdır” 
şeklinde bir deyimle yansıyan 
bu gerçek, aynı zamanda 
sosyolojinin önüne 
hâlen de çözümle-

nememiş önem-

li bir problem 
koymaktadır. 
Bu kadar farklı-
lık nasıl oluyor 
da belli bir kon-

sensüs içerisinde 
bir arada bulun-

maktadır? Gerçekte 
birbirinden farklı olan 
bireylerden oluşan topluma 
benzerlik ve bütünlük katan şey nedir? 

Bu bütünlüğü sağlayan faktörler üzerinde du-

ran düşünürler semboller, simgeler, gündelik pra-

tikler üzerinde durmaktadırlar. Örneğin sembol 
farklı bireylerden oluşan toplumun belli bir çerçeve 
etrafında organize olmaları, düşünsel ve duygusal 
birliktelik sağlamaları ve birlikte hareket etmeleri 
açısından önemli bir yere sahiptir. Bunun en rafine 
örneği bayraklardır. Bu semboller toplum içerisinde 
farklı özelliklere sahip olan bireylerin eş güdümlü 

hareket etmesinde önemli bir yere sahiptir. Bü-

tünlük sorusunu ulus merkezli analizlerle çözüm-

lemeye çalışan Anderson, birlik ruhunun olduğu 
varsayılan ulusu siyasi bir hayali cemaat olarak 
kodlamakta ve bu düşüncenin oluşmasında ulus-
ların benlik bilinçleri ve bu benliğin karşısına koy-

dukları ötekilerin farkında olmalarının önemli bir 
yere sahip olduğunun altını çiz-

mektedir.1 Anderson’nun 
tezi operasyonel bir 

forma sokulduğun-

da ulus birliğinin 
içinde “ben/
biz”, “öteki/on-

lar”, “sınırlar” 
ve zemin ta-

hayyülü vardır. 
Bu formülasyon 

dikkate alındığında 
İslâm düşüncesi “ben-

lik/bizlik” ve “ötekiliğin” 
bariz bir şekilde var olduğu bir 

geleneğe sahiptir. Bu çerçeve de İslâm ötekilik kav-

ramını 19. yüzyılla sınırlayıp İslâm öteki anlayışını 
doktrin ve pratik boyutuyla Avrupa hegemonyasına 
tepkisellik bağlamında ele almak öteden beri hem 
pratik hem doktrin boyutuyla var olan ötekiliği bel-
li bir zamanla sınırlandırmaktır. 

1 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri 
ve Yayılması, çev. İskender Savaşır, Metis Yayınları, İstanbul, 
1995.

19. YÜZYIL, İSLÂM VE SİYASET: 
İSLÂM DÜNYASI TEZİ ÜZERİNE NOTLAR

  MEHMET FURKAN ÖREN 

İslâm dünyası kavramını 19. yüzyıl Batı hegemonyası karşıtlığına indirgemek Kur’ân ve sünnet 
gibi dinî kaynakların etkisini paranteze almaktır. İslâm birliği fikrinin kavramsal çerçevesi, 

düşünsel altyapısı ve entelektüel çıktısının meşruiyet kaynağı İslâm genel doktriniydi. İslâmcı 
entelektüeller dini Batı hegemonyası karşısında araçsal bir kurgu olarak görmüyordu, samimi 

bir şekilde dinî metinlerden hareketle bir İslâm toplumu mücadelesi veriyordu. İslâm’ın sui 
generis yapısı zaten böyle bir şeye de uygundu.



63 umranmran  |  Ekim 2021  |

19. yÜzyIl, iSlÂm vE SiyaSEt: iSlÂm dÜnyaSI tEzi ÜzErinE notlar

BİR BÜTÜNLÜK ÜLKÜSÜ OLARAK İSLÂM
Semboller ve simgelerin insanların bireysel 

özelliklerinden sıyrılıp belli bir örüntü etrafında bir 
araya gelmelerinde yadsınamayacak bir yeri olsa da 
düşünceler, ideolojiler ve özelde dinlerin meydana 
getirdiği bilgisel çerçeve bireylerin senkronize ol-
masından çok daha önemli bir yere sahiptir. Bilgi 
çerçevelerinin/paradigmalarının sosyolojik bütün-

lük sağlamasındaki etkisi düşünüldüğünde İslâm’ın 
istisnai bir yere sahip olduğu söylenebilir. Yüzlerce 
çalışmaya konu olmuş tevhit düşüncesi İslâm anla-

yışındaki birliği sembolize eder. İslâm sadece dü-

şüncede değil, aynı zamanda gündelik pratiklerde, 
entelektüel faaliyette bulunma-

da tevhit ilkesini esas alır. Öyle 
ki İslâm düşüncesi içerisinde 
yetişmiş kimi filozoflar vahdeti 
vücut kavramsallaştırmasıyla 
sadece insanı değil, aynı zaman-

da tüm varlığı belli bir birlik çer-
çevesinde ele almıştır. Bu açıdan 
İslâm dünyasının geleneksel for-
muyla da bütüncül olmadığını 
söylemek, birliğe vurgu yapan 
İslâm doktrin anlayışını etkisiz 
olarak görmektir. En basitin-

den Müslümanların her hafta 
bir araya gelmelerini sağlayan 
Cuma birliğe işaret eder. İbadet 
yeri olan camii anlamı itibariyle 
toplanmak/birlik olmak demek-

tir. Günde beş defa aynı kıbleye 
dönmek, aynı vakitlerde nama-

za durmak, aynı yerden çıkan 
çağrıya benzer bir tavırla cevap 
vermek, Kâbe’nin etrafında aynı 
bütünlükte, programı, planlı bir 
şekilde dönmek ve aynı elbise-

leri giymek, hac esnasında aynı 
ritüelleri tekrarlamak İslâm’ın 
bütünlük oluşturmadaki etki-
sine örnektir. Öte yandan İslâm 
coğrafyasında kurulan impara-

torluklarda Müslümanların diğer din ve inançtaki 
bireylerden farklı muamelelere tabi olması, ehl-i ki-
tab dışındakilerden kız alınmaması, müşrik olarak 
tanımlanan kesimlerle kız/erkek evlilik bağlarının 
yasaklanması İslâm sosyolojik yapısının benlik ve 
ötekilik anlayışına örnektir. Aynı inanca sahip olan 
kişilerin zekât, kurban ve sadaka gibi ibadetlerle 
desteklenmesinin teşvik edilmesi, bu yardımlar-
dan sadece Müslümanların faydalanması İslâm’ın 
doktrin boyutuyla birliğe verdiği önemin bir başka 
örneğidir. Daha 9. yüzyılın başlarında oluşan hadis 
kaynaklarının içerisinde Müslümanların bir bede-

ne benzetip birlik olmalarını vurgulayan hadislerin 
olması en azından İslâm dini etrafında organize 

olan bir topluluk tahayyülünün varlığına işaret et-
mektedir. Çeşitli boyutlarıyla İslâm düşünce gelene-

ğiyle var olagelen “ümmet” kavramı siyasi ve coğrafi 
birlikteliğin ötesinde anlamlara işaret etmektedir. 
Bu kavramın Müslüman sosyal bütünlüğünü imle-

diği/amaçladığı izahtan varestedir. 
Öteden beri tartışıla gelen İslâm birliği düşün-

cesi yakın zamanda yayınlanan bir çalışmayla tek-

rar gündeme geldi. Ümmetin kapsamı nedir? İslâm 
toplumunda birlik olmuş mudur? Sorularının bir 
çeşit yanıtı olan “İslâm dünyası” kavramını merke-

ze alan Cemil Aydın, köklü bir tartışmanın yeni ve 
belki de çok dikkat çekmeyen bir kavramla tedavü-

le sokmaktadır. “İslâm dünyası” 
kavramının İslâm entelektüelle-

rince popüleritesi olmayan bir 
ifade olduğu söylenebilir. Nite-

kim bu kavramı ümmet kavra-

mından ayrıştırıcı bir şekilde 
ele alan Aydın’ın kavramın ne 
zaman ve ilk defa hangi düşü-

nürler tarafından kullanıldığına 
ilişkin bilgi ya da belge verme-

mesi, kavramı Obama’nın 2009 
Kahire’de yaptığı bir konuşma 
ve İran lideri Humeyni’nin 1988 
Mikhail Gorbaçov’a gönderdiği 
mektuba dayandırması çalışma-

nın eksiklerindendir.2 Şu ya da 
bu şekilde merkeze bir kavram 
alınarak tartışma yapılıyorsa en 
azından kavramın jeneolojisinin 
(Nereden çıktı? Kimler kullan-

dı? Tarihi süreç içerisinde nasıl 
bir güzergâh izledi?) yapılması 
tartışmayı anlamlı bir zemine 
çekecektir. 19. yüzyılda İslâm 
birliği tartışmaları daha çok 
“ümmet” ve “hilafet” kavramı 
merkeze alınarak yapılmakta-

dır. Yaklaşık yüzyıl sonra “İslâm 
dünyası” kavramının merkeze 
alıp aslında çokça tartışılmış bir 

konuyu gündeme getirmek, en başta kavramın üm-

met gibi ifadelerden ayrışan yönlerinin analiziyle 
anlamlı olacaktır. 

Öte yandan köklü geçmişinde hem pratik hem 
de doktrin boyutuyla birlik ve bütünlükle ilgili güç-

lü vurgulara sahip olan İslâm toplumunun birlik 
arayışlarını pan-Asyacılık ve pan-Afrikacılık gibi 
nevzuhur düşüncelerle karşılaştırmak sadece tarihî 
realiteyi değil, aynı zamanda 19. yüzyıl gerçekleri-
ni de ıskalamaktır.3 Tarihin hiçbir döneminde As-
yacılık, Afrikacılık fikri, sosyolojisi ve tahayyülü 

2 Cemil Aydın, İslam Dünyası Fikri, çev. Hasan Aksakal, Alfa 
Yayınları, İstanbul, 2021, 14-15.

3 Cemil Aydın, İslam Dünyası Fikri, 8.

19. yüzyıl tartışmaları 
tarihî olaylar çerçevesinde 

ele alınamaz. Hele ki 
geçmiş dönemlerde 

yaşanan hanedan merkezli 
çatışmaları İslâm birliği 

mefkûresinin olmayışına 
yormak, bu düşüncenin 19. 

yüzyılda ortaya çıktığını 
ifade etmek özcülüğün 

başka bir biçimidir. 
Müslümanların birlik olma 
arayışlarının 19. yüzyılda 

görünür olması tarihin 
herhangi bir döneminde bu 
yüzyılda yaşanan olayların 

benzeri gibi olayların 
yaşanmamasıyla ilgilidir.
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olmamıştır. Oysa Müslümanlık diye bir realite var 
olagelmiştir. İslâm birliği fikrini Avrupa’nın beyaz 
ırkçılığına bir tepki olarak kodlamak daha ilk dö-

nemlerde İslâm toplumuyla diğer inançları ayıran 
hukuk sistemini hatta İslâm’ın ana kaynağı olan 
Kur’ân’ın ümmet, ehl-i kitab ve müşrik kavram-

larını görmezden gelmektir. Tarih boyunca ken-

disini diğer dinsel inançlardan farklı bir konuma 
koyan dinsel bir çerçeveyi İngiliz ve Modern Batı 
felsefesine tepkisellik çerçevesinde okumak indir-
gemeciliktir. Orta Çağ’da yaşanan Haçlı Seferleri-
nin Avrupa’nın çeşitli toplumlarından oluşması 
ve bu seferlere karşılık olarak oluşan Selahaddin-i 
Eyyubi’nin farklı Müslüman toplumlardan derle-

diği ordu, en azından dönemin toplumu içerisinde 
Müslüman ve Hristiyan şeklinde bir muhayyilenin 
olduğuna işaret etmektedir. 

SOSYAL DOKUYU SİYASETE İNDİRGEMEK

Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı kültürel 
havzalarda, farklı siyasal iklimlerde yaşayan Müs-
lümanların aynı anda tutulan oruçlar, kutlanan 
bayramlar, kesilen kurbanlar gibi benzer ritüelleri 
ve müşterek ibadetlerinin, işaret ettiği bütünsellik 
ve imlediği gerçek siyasal tartışmaların ötesindedir. 
Cemil Aydın, ümmet vurgusuna rağmen İslâm’ın 
belli bir devlet yönetiminden söz etmediğini Müslü-

manların da belli bir siyasi otorite ve coğrafi sınırın 
içerisinde yaşamadıklarını farklı yapıların içeri-
sinde yaşadıklarını vurgulamaktadır.4 Bu çerçeve, 
İslâm toplumunun gündelik pratiklerinde, yaşam 
biçimlerinde görülen ortak ve benzer dini ritüel-
leri siyasetle sınırlandırmaktır. Müslüman toplu-

mun 19. yüzyıla kadar siyasetle ilgili olmaktan çok 
siyasalın gündelik pratiklere müdahale etmeme, 
inananların inançlarını özgür bir şekilde yerine 
getirme biçimiyle ilgili olduğu ifade edilebilir. İlk 
Müslümanların siyasi anlamda Hristiyan olan Ne-

caşi ülkesi Etiyopya’ya ilticası bu açıdan anlamlıdır. 
İslâm ulemasının siyasete mesafeli duruşu, ge-

nel halk kesimlerinin siyasete ilgisizliği Orta Çağ si-
yasal anlayışının ve “devlet” örgütlenme biçiminin 
de bir neticesiydi. Yönetimin babadan oğula geçtiği 
bu örgütlenmelerin merkezinde hanedanlar vardı. 
Ve genel kitlelerin yönetimle ilgili tasarrufta bulun-

ma imkânları yok denecek kadar azdı. İmparator-
lukların yıkılışı aslında hanedanın (belli bir ailenin) 
yıkılışı anlamına gelmekte, kimi açılardan impara-

tor devleti oğulları arasında bölüştürmekte, hangi 
oğula hangi parçanın (bölgenin) verileceği halkın 
gündeminde olmamaktaydı. 

Bu anlamda kimi tarihçiler Osmanlı İmpara-

torluğunu Roma ve Bizans imparatorluklarının 
bir devamı olarak görürler. Bunların başında gelen 
Nikolas Iorga Bizans’ın 1453’te değil, 19. yüzyılda 

4 Cemil Aydın, İslam Dünyası Fikri, 34.

ortaya çıkan milliyetçilik ve bürokratik ulus devlet-
ler sonucunda yıkıldığını vurgulamaktadır. Kuşku-

suz ki Iorga modern ulus devlet öncesi geleneksel 
yapıların, hanedan ailelerinin, atalardan gelen ge-

leneksel anlayışların radikal bir şekilde dönüşümü-

ne işaret etmekteydi.5 Kimi farklı nüanslar olsa da 
modern öncesi imparatorlukların siyasal karakteri 
benzerdir. Gerçekten de modern öncesi toplumlar-
da siyasi örgütlenmeler, iktidar kavgaları ve savaş-
lar kendi bağlamlarına özgüdür. Çoğu açıdan siya-

si çekişmeler aslında aile çekişmeleridir. Örneğin 
İslâm düşüncesinin ana merkezi olan Orta Doğu 
coğrafyasını Memlukler, Eyyubiler, Selçuklular, Fa-

tımiler, Osmanlılar gibi pek çok “hanedan”6 kontrol 
etmiş ancak bunların egemenliği sosyolojik yapıyı, 
toplumsal konsensüsü, gündelik pratikleri dönüş-
türmekle sonuçlanmamıştır. Timur’la Beyazıt’ın 
mücadelesi İslâm toplumu mücadelesi olmaktan zi-
yade iki hanedanın kavgasıdır. Timur’un ölümüyle 
imparatorluğunun çocukları arasında bölünmesi/
bölüştürülmesi bu açıdan fikir vericidir. 

Bu dönemlerde boyunca çatışmalar toplumsal 
olarak ciddi fay hatlarının ortaya çıkmasına neden 
olmamıştır. Şerif Mardin’in yerinde tespitiyle siya-

set saray eşrafı ve belli bir kliğin gündemindeydi. 
Çoğu zaman sultanın değişimi aylar sonra duyu-

luyordu. Çünkü siyaset gündelik hayatı belirleyici 
bir etkiye sahip değildi. Merkezinde hanedanların 
olduğu örgütlenme modelinde yönetim aynı aile-

nin içerisinde başka bir kişiye geçmekte, savaş hâli 
başka bir ailenin yönetime tâbi olma durumunda 
ortaya çıkmaktaydı. Cem Sultan olayında olduğu 
gibi bazen aynı aileden bireyler birbirleriyle çatış-
maktaydı. Bu gerçek sosyolojinin, gündelik pratik-

lerin ve entelektüellerin siyasal motivasyonlarına 
ket vurucuydu. Nitekim Moğol istilası gibi gündelik 
hayatı etkileyen durumlara karşı çıkan İbn Teymiye 
gibi âlimler haricinde ulemanın daha çok gündelik 
rutinler ve ilimle uğraştıkları söylenebilir. Dola-

yısıyla çoğu açıdan hanedan kavgası olan olayları 
örnek vererek İslâm birliğini mit olarak algılamak 
siyasetin ötesinde İslâm birlik meselesini hanedan 
kavgalarına indirgemektir. 

Cemil Aydın “Dünyanın çok değişik yerlerindeki 
Müslümanlar birbirlerine, gayrimüslim bir jeopoli-
tik ve medeniyet bütünlüğüne karşı ortak mücadele 
duygusuyla değil, eğitimle, ticaretle, hac ziyaretle-

riyle ve akrabalık bağlarıyla bağlıydı. Müslümanlar 
arasındaki siyasi sadakatler ve kendini algılama 
şekilleri, 19. yüzyıla gelene kadar, öncelikli olarak 
küresel bir din veya medeniyet merkezli bir bloka 

5 Cemil Oktay, “Bizans Siyasi İdeolojisi’nden Osmanlı Siyasi 
İdeolojisine”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, ed. Ö. Alkan 
Mehmet (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), 30-31.

6 Aydın da kimi zaman hanedan kavramını kullanmaktadır. bk. 
Aydın, İslam Dünyası Fikri, 42.
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mensubiyet şeklinde tanımlanmamıştı”7 şeklindeki 
çıkarımı Orta Çağ siyasal gerçeği göz önünde bulun-

durularak değerlendirilmelidir. Çalışmasında ör-
nek verdiği İbn Batuta gibi seyyahların rahat dolaşı-
mı kozmopolitan yapıdan çok siyasi örgütlenmenin 
gündelik hayatın işleyişine müdahil olma imkân ve 
kabiliyetinin sınırlı oluşuyla ilgilidir. Ne İbn Batuta 
ne de diğer gezginler gittikleri yerlerde pasaport, 
sınır, güvenlik bürokrasisi, gümrük vergi, zorunlu 
eğitim, yerleşim izni gibi kavramlarla karşılaşmak-

taydı. Bu anlamda Müslüman camiasının gündelik 
işleyişlerini, dinî ritüellerini, yaşam pratiklerini 
tehlikeye koyacak topyekûn bir “ötekinin” olmama-

sı, sadece siyasete ilgisizliği değil belli açılardan kü-

resel birlik fikrinin de vurgulu bir şekilde gündeme 
getirilmesini “gereksiz” kılmaktaydı. 

Aslında “İslâm dünyası” kavramının tarihsel 
olarak mit olduğunu dillendiren Cemil Aydın da 
kimi ortak müştereklerin olduğunu dillendirmekte 
ancak üzerinde fazla durmamaktadır. Kimi zaman 
araştırmacılar kendi kurguladıkları tezleri açık-

lama girişimden bulunur ve tezini doğrulayacak 
argümanlara odaklanır. Örneğin Aydın seyyahla-

rın farklı coğrafyaları rahat bir şekilde gezdiğini 
anlatan bir yerde “bu seyyahlar büyük mesafelere 
yayılmış olan Müslüman toplumlarda, müşterek 
inanç geleneğinin yanı sıra apaçık farklılıkları da 
gözlemliyorlardı”8 şeklinde bir kayıt düşmektedir. 
Belli ki Aydın müşterek inanç geleneğinden çok 
apaçık farklıklara odaklanmakta, ancak bu müşte-

rek inanç geleneğindeki “müşterekin” nasıl tanım-

lanması gerektiği sorusuyla ilgilenmemektedir. 

19. YÜZYIL VE BÜROKRASİ: 
TOPLUMUN SİYASALLAŞMASI

19. yüzyıl üzerinde çalışan pek çok araştırmacı, 
onlarca tez bu dönemin farklı bir yönetime, örgüt-
lenme biçimine, insan anlayışına, dünya algısına ve 
yaşam pratiklerine işaret ettiğini vurgulamaktadır. 
Bunlardan birisi olan Weber’in altını çizdiği husus 
bürokrasidir. Weber, bürokrasiyi verim ve rasyona-

liteyle ilişkinin yanında aynı zamanda siyasal orga-

nizasyonun gündelik hayat ve yerelin tümüne hük-

metmesi, siyasal konseptin içerisinde bürokratik bir 
organizasyon olan siyasal partilerin girmesi olarak 
kodlar. Bürokrasi siyasal organizasyonun (devletin) 
hukuk, eğitim, ticaret, güvenlik ve diğer tüm faali-
yetlerde gündelik hayata müdahil olma aracıdır. Bu 
realite devlet organizasyonunu elinde bulunduran 
“elitlerin” aynı zamanda ticaret, zorunlu eğitim ve 
güvenlik konseptiyle toplumu dönüştürmesi, ma-

nipüle etmesi, yönlendirmesi demektir. 19. yüzyıl 
ve sonrasında özellikle Avrupa dışı toplumlarda 
yönetime gelen Batıcı elitlerin halkı ötekileştirme 

7 Cemil Aydın, İslam Dünyası Fikri, 35.

8 Cemil Aydın, İslam Dünyası Fikri, 37.

pahasına toplum mühendisliği marifetiyle kamusal 
alanı dönüştürme çabaları bu realitenin anlaşılma-

sı açısından öğreticidir. 
Cemil Aydın “İslâm dünyası” kavramını “Müslü-

man kimliğinin Avrupa’da zuhur eden ırksallaştı-
rılmış aşağılama anlatısına yanıt olarak” okumakta 
ancak bu Avrupa’nın nasıl bir Avrupa olduğu mese-

lesine girmemektedir. İslâm dünyası düşüncesini 
“Hristiyanlıkla gurur duyan ve sömürge halklarına 
karşı imparatorluk merkezindeki Beyaz ve Hristi-
yan milletlerin milliyetçililerini vurgulayan ırkçı 
dönüşüm(e)”9 giren Avrupa’ya reaksiyon bağlamı-
na oturtan Aydın, yeni Avrupa’nın sekülerleşen, 
Hristiyanlığı kiliseye “hapseden”, bu dini Orta Çağ 
karanlığının bir ifadesi olarak gören Kartezyen dü-

şüncesini paranteze almışa benzemektedir. Sadece 
Hristiyanlık değil, tüm doğaüstü düşüncelerin ya-

kın zamanda biteceğini vurgulayan Comte’un tez-
lerinin üniversitelerde bolca okunduğu bir zaman 
ve zeminde kimlerin hangi Hristiyanlıkla gurur 
duyduğu sorusu kenara bırakılsa bile Avrupa üze-

rinde hayaleti gezen yeni paradigmanın kodları en 
azından Aydın’ın “beyaz ırk” kavramı takip edilerek 
de analiz edilebilir. 

İslâm ve Hristiyanlık tarih boyunca kimi zaman 
çatışmalı, kimi zaman “barış” çerçevesinde ilişki 
içerisinde olmuştur. Bu kapsamda Hristiyanlık 
İslâm’ın önemli bir “ötekisi” olarak var olagelmiş-
tir.10 Ancak İslâm’ın 19. yüzyıldaki reaksiyonu za-

manında Hristiyanlığın da tepki gösterdiği ancak 
başarısız olarak kiliseye çekildiği yeni zihniyettir. 
Bu zihniyet Batı’yı da aşan hatta Batı’nın kendi 
içerisinde insanlık dramına neden olan ve iki bü-

yük kanlı savaşın ortaya çıkmasına neden olan bir 
zihniyettir. Temel kodları sanayi, program, teknik, 
mekanik, standardizasyon, fizik, rasyonalite, para 
ve gündelik hayatı kontrol olan bu zihniyet, insanın 
kaynak, para ve meta olarak kodlandığı bir çerçeve-

ye oturmaktadır. Aydınlanma düşüncesiyle kodla-

nan ve onun dışındaki tüm süreçleri karanlık olarak 

9 Cemil Aydın, İslam Dünyası Fikri, 86.

10 Ayrıntı için bk. İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İsam Yayınları, 
İstanbul, 2015.
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çerçeveleyen bu konsept,11 Bauman hiç te yabana 
atılmayacak argümanlarla savunduğu biçimiyle bir 
devleti tüm unsurlarıyla makineye çevirebilecek 
güçteydi. Ve bürokratik örgütlenme yoluyla biçim-

lenen bu makine, kamusal alanı dönüştürmekle 
kalmamakta aynı zamanda insan öğütme fabrika-

larına dönüşebilmekteydi.12 Alman Nazizm’inin Al-
manların ötesinde Avrupa’yı ele geçiren zihniyetle 
ilgili olduğunun altını çizen Bauman’la aynı fikir-
de olan Hannah Arendt, Nazi soykırımında büyük 
görevler almış, etkin rol oynamış, yüzlerce insanın 
ölümüyle sonuçlanmış Adolf Eichmann’ın kendisi-
ni bürokratik çarkın içerisinde bir diş olarak gören 
yaklaşımının Avrupa’da ortaya çıkan kolektif zih-

niyeti dikkate alınarak analiz edilmesi gerektiğini 
düşünmekteydi.13

19. yüzyıla gelindiğinde bu zihniyet Avrupa 
dışına çıkmış, Osmanlı ve diğer Müslüman coğraf-
yalarına da yayılmıştı. Bu yüzyıl içerisinde partiler 
kurulmuş, eğitim zorunlu hâle gelmeye başlamış, 
Osmanlı’da Tanzimat Fermanı ilan edilmiş, bu ara-

da Arnavutlar örneğinde olduğu gibi milliyetçilik 
Müslüman toplum arasında zemin bulmuş, bürok-

ratik bir hüviyet kazanan devletin gündelik hayat 
üzerinde etkisi belirgin bir şekilde hissedilmeye 
başlanmış, cumhuriyet yönetimi entelektüellerin 
gündemine girmişti. Bu entelektüeller basın-yayın 
ve telgraf yoluyla halka hitap etmekte, devletin his-
sedilen etkisi kamusal alan tartışmaları başlatmak-

ta, halkın yönetime müdahil olma araçları artmak-

taydı. Siyasetin yeni konsepti halkın, ulemanın ve 
hatta daha çok marifetle ilgili olan tasavvuf ekolle-

rinin bile siyasallaşmasıyla sonuçlanacaktı.
Liberal ve eşitlikçi söylemin revaçta olduğu gü-

nümüz konseptinde kulağa hoş gelmese de yüzlerce 
yıllık saltanat sistemi ve bürokratik olmayan siyasal 

11 Alex Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, çev. Yasemin 
Tezgiden, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, 34.

12 Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust, çev. Sertabiboğlu, 
Sarmal Yayınları, İstanbul, 1997.

13 Nigel Warburton, Felsefenin Kısa Tarihi, çev. Güçlü Ateşoğlu, 
Alfa Yayınları, İstanbul, 2018, 303-309.

organizasyonlar dezavantajlarıyla birlikte kimi 
avantajlara sahipti. Birincisi siyasi organizasyon 
gündelik hayatı etkileyecek araçlara, kabiliyete sa-

hip değildi. İkincisi halkın daha önemlisi ulemanın 
siyasal organizasyonlarla ilgilenmesini gerektire-

cek bir zemin yoktu ve bu belli açılardan konfor sağ-

layıcıydı. Siyasi tartışmalar çoğu zaman imparato-

run yaşam biçimi, içkisi gibi durumlarla sınırlıydı. 
Oysa 19. yüzyılda bu çerçeve tersine döndü siyasi 
organizasyon sanayileşme, telgraf, haberleşme, tica-

ret, eğitim ve bürokrasi mekanizmalarıyla gündelik 
hayat üzerinde fazlasıyla etkili olmaya başladı. Parti 
kurmak, propaganda yapmak ve yönetime gelip bir-
takım avantajlar elde etmek gibi bir durum (belki 
de gereklilik) ortaya çıktı. Toplum siyasetle ilgili ol-
masa bile siyaset artık saraydan topluma yayılıyor-
du ve pekâlâ toplumla ilgiliydi. 

İslâmcı entelektüellerin bütünsel İslâm vurgu-

su yapmaya başlamaları bu dönüşümler dikkate 
alındığında anlamlıdır. 19. yüzyıl tartışmalarından 
hareketle belirginleşen kimi kavramları geçmişin 

sosyal şartlarını örnek vererek tartışmak yerine 
kavramın çıktığı şartlara bakmak gerekir. Tarihin 
hiçbir döneminde 19. yüzyılda yaşanan değişim 
ve dönüşümler yaşanmadı. Sosyal hayatın, bilgi-
sel faaliyetlerin, hukuki uygulamaların daha çok 
din merkezli olduğu bir zaman ve zeminde dindar 
kitlelerin siyasallaşması zaten beklenilecek bir du-

rum değildi. Dolayısıyla devletin birtakım araçlarla 
toplum mühendisliğine soyunması, kamusal alanı 
manipüle etme imkânı elde etmesi, İslâmcı düşü-

nürlerin politize olmasının şartlarını oluşturmuş 
bulunmaktaydı. Burada vurgulanması gereken 
önemli hususlardan birisi İslâm vurgusunu yapan 
entelektüellerin birlik vurgusu sadece Batı karşı-
sında değil, daha çok İslâm toplumu içerisinde yay-

gınlaşan Batıcılara karşı olduğuydu. Müslüman en-

telektüellerin Avrupa’yı Müslüman yapma gibi bir 
derdi yoktu. Aydın’ın İslâm birliği düşüncesinin ilk 
yayını olarak gösterdiği Urvetü’l-Vuskâ dergisinin 
yayın merkezi Paris’ti ancak dergi Hindistan’da satı-
lıyordu. Durum bir yönüyle İslâmcı entelektüellerle 

19. yüzyılda İslâm birliği tartışmaları daha çok “ümmet” ve “hilafet” kavramı merkeze alınarak 
yapılmaktadır. Yaklaşık yüzyıl sonra “İslâm dünyası” kavramının merkeze alıp aslında çokça 
tartışılmış bir konuyu gündeme getirmek, en başta kavramın ümmet gibi ifadelerden ayrışan 

yönlerinin analiziyle anlamlı olacaktır. Öte yandan köklü geçmişinde hem pratik hem de 
doktrin boyutuyla birlik ve bütünlükle ilgili güçlü vurgulara sahip olan İslâm toplumunun 

birlik arayışlarını pan-Asyacılık ve pan-Afrikacılık gibi nevzuhur düşüncelerle karşılaştırmak 
sadece tarihî realiteyi değil, aynı zamanda 19. yüzyıl gerçeklerini de ıskalamaktır.
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devlet bürokrasisinde giderek belirgin konum elde 
eden seküler entelektüeller mücadelesiydi. Konu, 
İslâm’la modernite karşılaşmasının devlet bürokra-

sisi üzerinde tartışmasının yanında etkinleşen bu 
aracın kimin eline geçeceği meselesiydi. Bu organi-
zasyonu ele geçirmek aynı zamanda ötekinin eğitim 
ve hatta yaşam alanı üzerinde söz sahibi olmak de-

mekti. Siyasetin kitlelere indiği bir dönemde İslâm 
coğrafyasından zuhur eden Batıcı düşünceler dik-

kate alındığında İslâm entelektüellerinin vurguları 
anlaşılır olmaktadır. 

“İslâm dünyası” tartışmasını belki de Aydın’ın 
“İslâm dünyası sürekli yeniden tanımlanabilen 
bir inşa/yaratma sürecindedir. Büyük kopuşlar, 
dönüşümler ve yeniden keşifler, halifelik, ümmet 
ve pan-İslâmizm gibi kavramlara yeni anlamlar 
yüklemektedir.”14 … “İslâm dünyası, hilafet ve üm-

met kavramlarının muhtevaları 1980’lerden sonra 
bile değişmeye devam etmiştir.”15 şeklindeki ifadele-

ri merkeze alınarak analiz edilebilir. Doğrusu İslâm 
düşün geleneği dinamik, değişken, sosyal ve siyasal 
şartlara göre şekil alabilen bir çerçevede var ola-

gelmiştir. Dolayısıyla 19. yüzyıl tartışmaları tarihî 
olaylar çerçevesinde ele alınamaz. Hele ki geçmiş 
dönemlerde yaşanan hanedan merkezli çatışmala-

rı İslâm birliği mefkûresinin olmayışına yormak, 
bu düşüncenin 19. yüzyılda ortaya çıktığını ifade 
etmek özcülüğün başka bir biçimidir. Müslüman-

ların birlik olma arayışlarının 19. yüzyılda görünür 
olması tarihin herhangi bir döneminde bu yüzyılda 
yaşanan olayların benzeri gibi olayların yaşanma-

masıyla ilgilidir. 

DOKTRİNİ DE DİKKATE ALMAK

Dinler genel olarak kendine özgü bir takım 
çerçevelere sahiptir. 19. yüzyılda meydana gelen 
siyasal tartışmalara damga vuran İslâm birliği tezi, 
İslâm’ın sui generis/kendine özgü yapısıyla da doğ-

rudan ilgilidir. Diğer bir ifadeyle İslâm birliği tar-
tışmalarını sadece siyasal ve sosyal tartışmalara in-

dirgemek, doktrinin genel özelliklerinden kaynaklı 
kimi vurguları da ıskalamaktır. Dönemin siyasal 
anlayışlarının genel karakterine sinen ulusalcı te-

malardan farklı olarak İslâm merkezli siyaset İslâm 
kaynaklarının sui generis yapısından kaynaklı ola-

rak evrensel olmak zorundaydı. Bu zorunluluk ayın 
zamanda doktrinin bir gereği olarak da kodlanmak-

taydı. Her şeyden önce ulus belli bir milleti, dili ve 
en önemlisi toprağı (vatan) merkeze almaktaydı. 
Öte yandan modern siyaset, partiyi ve parçalılığı 
esas alır. Birden fazla parti ve bu partilerin meşrui-
yet zemini bulabilecekleri fikirsel duruşları ve ken-

dilerini ötekilerden ayrıştıracak sembol, simge ve 
amblemleri olmak durumundaydı. 

14 Cemil Aydın, İslam Dünyası Fikri, 323.

15 Cemil Aydın, İslam Dünyası Fikri, 324.

Öte yandan Müslüman toplumlarında milliyet-
çilik yeşermiş bulunmaktaydı. Bu şartlar altında 
siyasete ilgi duyan ulema ya İslâm’ı belli bir mille-

tin “tekeline” hasrederek savunacak ya da İslâm’ın 
milliyetçilikten ayrışan yönlerine vurgu yaparak 
meseleyi milletler üstü bir çerçeveye oturtacaktı. 
Bir taraftan modernite, öbür yandan modernitey-

le diyalojik bir çerçeveye sahip milliyetçilik, diğer 
yandan binlerce yıllık dinî düşün geleneği Ziya 
Gökalp’ın “Türkleşmek, İslâmlaşmak ve Muasırlaş-
mak” makalelerinde olduğu gibi kimi sentezci gö-

rüşlerin ortaya atılmasına da neden olmaktaydı. Ne 
var ki dini belli bir milletin, toplumun ve bölgenin 
tekeline almak İslâm temel kaynakları olan Kur’ân, 
sünnet ve tarihî İslâm düşün geleneğine rağmen 
olabilecek bir şey değildi. Din tüm insanlığa gönde-

rildiğini deklare etmekte, inancın belli bir kliğin te-

kelinde olmadığını vurgulamaktaydı. Bu vurgulara 
ilişkin hem hadis hem de Kur’ân’da yüzlerce örnek 
bulunmaktadır. Gökalp’ın tezinin ulema tarafından 
benimsenmemesi bunun sadece bir karinesidir. 

İslâm dünyası kavramını 19. yüzyıl Batı hege-

monyası karşıtlığına indirgemek Kur’ân ve sünnet 
gibi dinî kaynakların etkisini paranteze almaktır. 
İttihâd-ı İslâm düşüncesinin oluşmasında Kur’ân’ın 
ve İslâm kaynaklarının hiç mi etkisi yoktu? Aydın’ın 
İslâm dünyasının fikir mimarından biri olarak gös-
terdiği Abduh’un, kavramsal çerçevesinin üzerinde 
Kur’ân ve diğer dinî metinlerin etkisi yoksa neden 
Menar adında bir tefsir yazma gereği duydu? El-
bette ki bu düşünürler metinleri yeni bir çerçeve 
içerisinde okumaya çalışıyorlardı. Ancak İslâm bir-
liği fikrinin kavramsal çerçevesi, düşünsel altyapısı 
ve entelektüel çıktısının meşruiyet kaynağı İslâm 
genel doktriniydi. İslâmcı entelektüeller dini Batı 
hegemonyası karşısında araçsal bir kurgu olarak 
görmüyordu, samimi bir şekilde dinî metinlerden 
hareketle bir İslâm toplumu mücadelesi veriyor-
du. İslâm’ın sui generis yapısı zaten böyle bir şeye 
de uygundu. Neticede Cemil Aydın, 1980’li yıllarda 
İslâm dünyası fikrinin tekrardan gündeme gelme-

sinin şaşırtıcı olduğunu vurgulamakta ve güncel 
siyasal şartların, mevcut parçalanmanın içerisinde 
hâlen İslâm dünyası fikrinde ısrar edenlerin irras-
yonel davrandığını belirtmektedir.16 Oysa kimi açı-
lardan sosyal, siyasal ve kültürel şartların ötesinde 
birliğine vurgu yapılan dinin temel kaynaklarına da 
bakmak ve bu kaynakların kavramsal çerçeve oluş-
turma, yön belirleme ve sosyal dokunun üzerinde 
etki oluşturmadaki gücünü de dikkate almak gere-

kir. Din etrafındaki meseleleri siyasal şartlar mer-
keze alınarak tartışıldığında dinî değil siyasal şart-
ları tartışmak gerek, zira din doktrin boyutun da 
dikkate alınarak analiz edilmesi gereken bir dünya 
görüşüdür.

16 Aydın, İslam Dünyası Fikri, 324.
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İ slâm dünyasında yaşanmış ve yaşanmakta olan 
krizlere ilişkin yazılanlar okunduğunda ve söy-

lenilenler dinlenildiğinde İslâm dünyasının sorun-

larının Osmanlı Devleti’nin çöküşü sonrası ortaya 
çıktığına dair tespitin yaygın bir kanaat şeklinde 
yazıldığı görülür. Oysa sorunlar, 17. yüzyılda ortaya 
çıkmaya başlamıştı. Hem Avrupa’da felsefe-bilim 
eksenli yükseliş hem de Osmanlı Devleti’nin iktisa-

di ve askerî bakımdan yaşadığı sıkıntılar kesişince, 
sorunların ağırlığı katlanarak büyümüştü. 

Osmanlı’daki felsefe-bilim’e olan ilgisizlik 
ta Fransa’da olan Rene Descartes’in bile ilgisini 
çekmişti. Descartes, “1648 yılında Hollandalı bir 
öğrenciye, felsefesinin yalnız Batı’da değil Os-
manlılarda da kabul görmesini umut ettiğini söy-

lemişti.” Osmanlı’da felsefe-bilimin yeterli olmayışı 
ve Avrupa’nın felsefe-bilimde kat ettiği mesafe, bel-
li bir zaman sonra Avrupa devletlerinin (Fransa-İn-

giltere) Osmanlı gücünü sınırlandırma çabalarını 

kolaylaştırmıştır. Bir taraftan Alman filozof Leib-

niz örneğindeki gibi Almanya’nın Osmanlı devleti-
ne karşı Rus çarlığını kışkırtması, bir yandan Av-

rupalıların Osmanlı Devleti’ni Doğu Avrupa’dan 
çıkarma isteği Osmanlı’nın 18. yüzyılda Avrupa 
ve Rusya ile mücadelesini doğurmuştu. Böylesi 
bir durum, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Rus 
Çarlığı karşısında ciddi askerî yenilgiler almasına 
neden olmuştur. 

DÜNYANIN GİDİŞATINA YABANCILIK VE 
ULUSÇULUK

19. yüzyılda, 17. yüzyılın ikinci yarısından son-

ra dünyanın gidişatına yabancılığın meydana getir-
diği sonuçlar yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nin hin-

terlandındaki Balkanlar’da ortaya çıkan ayrılıkçı 
hareketler, Tanzimat (1839) ve Islahat fermanları 
(1856) ile I. Meşrutiyet (1876), askerî okullarda ve 
tıp fakültelerinde yapılmak istenen reformlar bu 

DÜŞÜNSEL KRİZ VE 
SORUNLAR BAĞLAMINDA 

İSLÂM DÜNYASI
 AHMET DAĞ 

“İslâm dünyası, İslâm birliği, İslâm medeniyeti, İslâm düşüncesi, İslâm toplulukları” gibi 
ifadeleri, iddiası olan bir düşüncenin ürünü olarak ve yaşanan krizi dert edinen Müslüman 

âlim, düşünür, siyasetçi ve yazarların müslümanlara bir hediyesi şeklinde görüyorum. 
Çünkü hem mevcut Batı uygarlığının meydana getirdiği hoşnutsuzluklarından kaçınmayı 

hem de müslümanları içinde bulundukları atalet durumundan kurtarmayı amaçlayan 
bu kavramsallaştırma, nihayetinde din bakımından İslâm’ın varlığına, millet bağlamında 

“ümmet”in mevcudiyetine ve medeniyet noktainazarından İslâm’ın insanlık için hâlâ alternatif 
bir medeniyet olarak durduğuna dair bir iddiayı taşımaktadır.
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geç farkındalığın çabaları biçiminde görülebilir. 
Bu dönemlerde var olan entelektüel donanımın, 
meselelere yönelik çözüm önerileri ve bürokratik 
adımların Cumhuriyet döneminden başarısız oldu-

ğunu söylemek çok zordur. Hususiyetle M. Sadık 
Rıfat ve Mustafa Reşit Paşaların birlikte hazırladığı 
Tanzimat Fermanı’nın entelektüel, siyasi ve idari 
bakımdan farklı din ve milletleri bakiyesinde bu-

lunduran Osmanlı Devleti için ciddi katkılar sun-

duğunu söyleyebiliriz. Tanzimat, sadece Hristiyan 
ve Yahudi topluluklar için değil Arap-Müslüman 
topluluklar için de katkı sağlamış entelektüel ve 
toplumsal bir karaktere sahip yaklaşımdır. 

Yaşanan, askerî, siyasi, iç-

timai ve iktisadi sorunlar hem 
bireysel bir müslümanın hem 
de İslâm coğrafyasının “kriz” 
derinliğinde ciddi sorunlar ya-

şamasına neden oldu. Hem Os-
manlı Devleti’nde hem de gerek 
Osmanlı hinterlandı içinde, ge-

rekse Osmanlı hinterlandında 
bulunmayan İslâm ülkelerinde, 
mevcut krizin din mi, ulus mu 
üzerinden aşılacağı tartışmaları 
yapılmıştır. Mısır, Tunus, Ceza-

yir, Endonezya, Irak, Suriye gibi 
ülkelerde “ulusçuluk” temelinde 
bir düzen inşa edilmeye çalışıl-
mıştır. Bu tartışma; Osmanlı öze-

linde İslâmcılık, Osmanlıcılık ve 
Türkçülük bağlamında yapılmış-
tır. Şimdilerde ise bu üçlü yapı, 
farklı bir boyutta varlığını de-

vam ettirmektedir. İslâm ülkele-

rinde az da olsa İslâmcılar, hâlâ 
etkin olan ulusçuluk ve otoriter 
yönetimlerin meşruluğunu sa-

vunan ve ülkelerini “ulusçu” bir 
idari yapıyla idare eden otoriter 
yönetimler ve otoriter liderler 
varlığını sürdürmektedir. 

Netice itibarıyla gelinen 
nokta, bu topraklarda ulus dev-

let ekseninde ortaya çıkan yeni 
devletin varlığı indinde yaşanan 
tartışmalardan ve mücadeleden “Türkçülük” yak-

laşımının güçlü çıktığını gösteriyor. Her ne kadar 
“ulus devlet” anlayışının “makul/rasyonel ve mo-

dern” bir zaruret olduğu ifade edilse de İslâm dün-

yası örneğinde bu durumun, ümmet olma bilincini 
parçalayıcı bir yaklaşım olduğu bizatihi tecrübe 
edilmiştir. Çünkü nihayetinde “ulusçuluk” söylemi 
Fransa örneğinde Fransa’nın kendisini dağıtarak 
veya küçülterek devletçiklere bölünmesine neden 
olmamış fakat büyük krallık veya imparatorlukla-

rın (Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Hindistan) 

dağılıp yerine devletçiklerin oluşmasında Truva atı 
işlevi görmesine yol açmıştır. Nihayetinde Osmanlı 
hinterlandından 50 küsur devlet veya devletçik or-
taya çıkmıştır. “Ulusçuluk” söylemi, İslâm dünyası 
özelinde hem Osmanlı Devleti’nin hem de ümme-

tin parçalanmasını beraberinde getirmiştir.

KİMLİK PARÇALANMASI VE 
KARŞI ÇIKIŞLAR

İslâm dünyasının büyük bir kısmı kolonileş-
meyle karşı karşıya kalırken biz/Osmanlı dâhil ol-
mak üzere birçok ülke -İslâmî ve millî kimlikten ko-

puş bağlamında- oto-kolonizasyon (kendi kendini 
sömürgeleştirme) tecrübesiyle 
karşı karşıya kaldık. Her iki sö-

mürgeleştirme türü hem ekono-

mik hem de entelektüel/kültürel 
zeminde olmuştur. Kendi kay-

naklarının (jeolojik, coğrafi, kül-
türel vs.) farkında olmayan İslâm 
ilkeleri, nihayetinde ekonomik 
ve kültürel sömürgeciliğin her 
iki türüne de maruz kaldılar. 

Ulus devlet eksenli bakış, din-
millet eksenli düşünen kişilerin 
(Türkiye’de Namık Kemal, Meh-

met Âkif, Said Halim Paşa gibi; 
Mısır’da Seyyid Kutub, Hasan el-
Benna, Pakistan’da Muhammed 
İkbal vs.) radikal, fundamanta-

list, şeriatçı veya İslâmcı görül-
mesine yol açmıştır. Oysa bu 
kişilerin, yazdıklarına bakıldı-
ğında ait oldukları coğrafyanın, 
toplumun ve dinin değerleriyle 
düşünüp yazdıkları bariz görü-

lebilir. Batılılaşma bağlamındaki 
yaklaşımları olan oto-kolonyalist 
yaklaşım, kendi düşün dünyala-

rına ve düşünürlerine bahsi olu-

nan yakıştırmalarla yaklaştıkla-

rı görülmüştür. Dinin kültürel, 
siyasal ve iktisadi yönünü öne 
çıkarmaya çalışan her düşün-

ce veya düşünür, “İslâmcı” diye 
yaftalanarak İslâmî düşünce ve yaşayışın yaşama 
zemini bulamamasına yol açmaktadır. İlginç olan 
İslâmî veya dindar insanlarda dahi “pejoratif ” ima-

yı içeren “İslâmcılık” ifadesi, makbul görünüp onla-

rı dışlayıcı bağlamında kullanılmaktadır. 
19. yüzyılda meydana getirilen “kimlik parça-

lanması”, 20. yüzyılda bizatihi vücuda kavuştu. 
Hem bireysel hem toplumsal hem de devletler 
bağlamında bizatihi yaşanırlık hâline geldi. Bi-
reylerin, sekülerleşmeden ve toplumların edilgin 
bir hâl olan modernleşme çabasından ve devletle-

rin de güvenlikçi kaygılardan dolayı ideolojik ve 

İslâm dünyasında 
yaşanmış ve yaşanmakta 

olan krizlere ilişkin 
yazılanlar okunduğunda 

ve söylenilenler 
dinlenildiğinde İslâm 

dünyasının sorunlarının 
Osmanlı Devleti’nin çöküşü 

sonrası ortaya çıktığına 
dair tespitin yaygın bir 

kanaat şeklinde yazıldığı 
görülür. Oysa sorunlar, 17. 

yüzyılda ortaya çıkmaya 
başlamıştı. Hem Avrupa’da 

felsefe-bilim eksenli 
yükseliş hem de Osmanlı 

Devleti’nin iktisadi ve askerî 
bakımdan yaşadığı sıkıntılar 
kesişince, sorunların ağırlığı 

katlanarak büyümüştü.
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merkeziyetçi yaklaşımlardan “medet beklemesi” 
mevcut kimlik krizini daha perçinledi. 20. yüzyılın 
ikinci yarısı sonrası (1930-1980), İslâm ülkelerinin 
çoğunda bu durumun farkında olan düşünürler, 
bu sürece ilişkin sorunları ve çözümleri içeren 
düşünce ve görüşlerini ifade ettiler. Bu düşüncele-

rinin veya görüşlerinin yankı bulması neticesinde 
bedel ödemek zorunda kaldılar. Daha sonraki yıl-
larda İslâm düşüncesine, toplumlarına ve siyasal 
idarelerine yönelik görüş ve eleştiri getirmeyen 
bir entelektüel durumla karşı karşıya kalındı. Bu 
çekingenlik, yeni NATO konseptinin etkisinden 
midir, nedendir bilinmez. Fakat 1990’lardan iti-
baren İslâm ülkelerinde entelektüel ve akademik 
çevrelerin, belki sömürgeleşmenin etkilerinden 
belki de ülke yönetimlerindeki mevcut idareleri-
ne karşı duymuş oldukları korku duygularından 
dolayı İslâm dünyasının sorunlarına ve İslâm dü-

şüncesine yönelik tartışmalardan uzak durduğu 
görülmektedir. Gerek sekülerleştirici yayınların 
ve Batılı eğitimlerin etkisi neticesinde meydana 
gelen entelektüel dönüşüm gerekse Türkiye özelin-

de görüldüğü gibi İslâmî kesimdeki entelektüel ve 
akademik dünyanın mensuplarının “zenginleşme” 
temayülü ve çabası içinde bulunması, yaşadıkları 
ülkelerde ve dünyada İslâm’a ilişkin neler olduğu-

nu ve İslâm dünyasını nelerin beklediğini bilmesi-
ni engellemektedir. 

İSLÂM DÜNYASI KAVRAMI

“İslâm dünyası” kavramının her ne kadar yeni 
olduğu veya kavram olarak varsa da gerçekliği 
bulunmadığı söylemlerine karşın “İslâm dünyası” 
“yeni” bir şey değildir ve “kavram olarak var fakat 
gerçeklik olarak yok” ifadesi de geçersizdir. İslâm 
dünyası, daha öncesinde krallıklar veya sultanlık-

lar tarafından sonrasında ise yaklaşık 4 asır Os-
manlı Devleti’nin varlığı üzerinden ifade edildiği 
için kavramsal ifadesine gerek yoktu. Bu kavram, 
sömürgeleştirme ve işgallerin neticesinde farklı 
devletlerin ortaya çıkışıyla bu coğrafyayı ifade et-
mek için kullanılan bir kavramdır. Başında “İslâm” 
bulunan ifadelerin kullanılmasının entelektüel te-

melleri olduğunu düşünüyorum. “İslâm dünyası, 
İslâm birliği, İslâm medeniyeti, İslâm düşüncesi, 
İslâm toplulukları” gibi ifadeleri, iddiası olan bir 
düşüncenin ürünü olarak ve yaşanan krizi dert 
edinen Müslüman âlim, düşünür, siyasetçi ve ya-

zarların müslümanlara bir hediyesi şeklinde görü-

yorum. Çünkü hem mevcut Batı uygarlığının mey-

dana getirdiği hoşnutsuzluklarından kaçınmayı 
hem de müslümanları içinde bulundukları atalet 
durumundan kurtarmayı amaçlayan bu kavram-

sallaştırma, nihayetinde din bakımından İslâm’ın 
varlığına, millet bağlamında “ümmet”in mevcu-

diyetine ve medeniyet noktainazarından İslâm’ın 

insanlık için hâlâ alternatif bir medeniyet olarak 
durduğuna dair bir iddiayı taşımaktadır. 

İslâm dünyası dünya siyasetinde ve kültürel 
dünyada etkin olamasa da siyasi, jeo-politik, askerî, 
kültürel ve iktisadi bir güç kuvvesini ifade eden bir 
kavramdır. İslâm âlemi veya dünyasının şu an bu 
durumda olması hep bu durumda olacağını veya 
kalacağını ifade etmez. 1930-1980 yılları arasında 
olan İslâmî entelektüel donanım gerek işgaller ge-

rekse otoriter yönetimin acımasız tavırları (yasak-

lama, hapsetme, sürme, öldürme) ile bastırıldı. 
İslâm dünyası, sadece İslâmî değerlerden uzak-

laşmadı aynı zamanda İslâm’ın dinamiklerini kav-

ramada elzem olan İslâmî düşünüşten de koptu. Bu 
uzaklaşma ve İslâm düşüncesinden kopuş özgüven 
kaybını meydana getirmiştir. Ülkemizin dışındaki 
örnekler olan Fazlur Rahman ve Muhammed Abid 
Cabiri ülkemizde de tarihselcilerde görüldüğü gibi 
güçlü akademisyen-yazar zekâların, tarihselci veya 
modernist yaklaşım kalıplarından hareketle kuru-

lan söylemleri oluşturması hem toplumsal hem de 
ilmî bağlamda etki kaybı sorununu ve sadra şifa 
olmama durumunu meydana getirdi. Çünkü sorun 
gördükleri veya çözüm diye sundukları İslâm dün-

yasının siyasi, kültürel, askerî ve içtimai sorunları-
nı çözmekten ziyade Kur’ân’ın ve Hz. Peygamber’in 
bu çağa ilişkin konumlarının gerekliliği-gereksiz-
liği tartışmasını ürettiği gibi kendi yaşam pratik-

lerinde dahi yaklaşımlarının çok faydalı olmadığı 
bizatihi görüldü. İslâm dünyası, neredeyse dünya-

nın her yerinde İslâmofobi, teknolojiyle kurduğu 
sorunlu ilişki, mezhebi çatışmalar, fakirlik, siyasal 
yönetim vs. sorunları yaşadığı hâlde bahsi olunan 
ekol mensuplarının yazdıkları metinler, bu sorun-

ların nasıl giderileceğine yönelik açılım getirmek-

ten daha çok reformist ve marjinal yaklaşımları 
içermekteydi. 

İslâm medeniyeti, İslâm birliği, İslâm düşünce-

si gibi isimlendirmeleri “nostaljik” diye isimlendir-
mek İslâm’ın bilgi-bilim, düşünce, kültür, iktisat ve 
siyaset vs. üzerine fikir içermediğini ifade etmenin 
diğer bir yoludur. Söz konusu kavramsallaştırma-

ları veya bunun gerçekliğine duyulan düşünüş 
tarzını “anlatı”, “hikâye” veya “mit” diye nitelemek, 
Batılı düşünce tarzının etkileyişi neticesinde oluş-
turulmuş bir bilincin yansımasıdır. Yine sürekli 
kendini Batılı oryantalizminin yersiz iddialarına 
karşı savunmak durumunda olduğunu düşündük-

leri için “apolojist” bir tutum içerisine girmişlerdir. 
Böylesi bir durum hem kompleksi hem de düşünce 
üretmek yerine savunma yaparak enerji harcanma-

sı durumunu meydana getirmiştir. Ayrıca kendi ül-
kelerinin içinde yaşadığı sorunları da görmelerini 
engellemiştir. 

Türkiye’de İslâm felsefesi nasıl Batılı “algıla-

ma, alımlama ve anlatım” biçimleri üzerinden 
anlaşıldıysa İslâm dünyasının sorunları da Batılı 
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oryantalist anlatımlar ve yazınlar üzerinden anla-

şılmıştır. Nasıl ki Gazali, felsefe-bilimdeki gerile-

menin nedeni görüldüyse “İslâmcılık” da dünyayla 
bütünleşememenin veya onan yetişmemenin gü-

nah keçisi görülmüştür. Gazali’nin, İslâm dünya-

sında felsefenin suçlusu olması söz konusu olma-

dığı gibi “İslâmcılık” da dünyaya entegrasyon veya 
ona yetişmek için engel olmamıştır. “İslâmcılık” 
diye görülen kişilerin yazdıklarına bakıldığında, 
İslâmcılığın tepki gösterdiği hususlar temelde “uy-

garlığın hoşnutsuzluklarına” dairdir. Ayrıca bütün 
şiddet, sorun ve illegal (gayrimeşru düşüncelerin) 
İslâmcılıkla ilişkilendirilmesi ise mahkûm edici 
yaklaşımın varlığını göstermektedir. 

YAKIN TARİHLİ GELİŞMELER

Tüm marjinal yapılar, söylemler ve devrimler 
hem ülkede hem de Batı’da İslâmcılıkla ilişkilen-

dirilerek “şeytanlaştırma” cihetine sokuldu. Bunun 
nedenini; 1990 NATO konseptinin belirlediği yol 
haritasında karşılaşılan uğraklar ve yönlendirme-

lerin neticesi görebiliriz. Humeyni’nin meydana 
getirdiği devrim, İslâmcılıkla ilişkilendirildiği gibi 
son derece seküler bir parti programıyla yola çıkan 
AK Parti siyasal hareketi de İslâmcılıkla ilişkilen-

dirilebiliyor. Böylece İslâmcılık hem marjinal bir 
yapıya hem de mikro bir ölçeğe hapsedilerek hem 
donduruluyor hem de bahsi olunan hareket veya 
oluşumların olumsuz denilebilecek örnekleriyle 
eleştiri ve saldırı alanı hâline getirilebiliyor. Oysa 
İslâmcılık, Şii bir devrim olan İran Devrimi’ni de 
muhafazakâr-demokrat kimliğe sahip olduğu-

nu iddia eden AK Parti organizasyonunu da aşan 
entelektüel, kültürel ve toplumsal bir harekettir. 
2010’lu yıllarda siyasal iktidarla kavga etmek is-
teyen “Gülenciler”, İslâmcılık üzerinden siyasal 
iktidara karşı gizil bir biçimde mücadele cephesi 
açmıştı. Akademisyen ve yazarlara, İslâmcılığı he-

defe koyan sipariş yazılar yazdırmışlardı. Nihaye-

tinde asıl mevzunun ve maksadın İslâmcılık olma-

dığı siyasal iktidarla kavga etmek olduğu 17 Aralık 
operasyonu ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 
sonra anlaşılmıştır. 

Yersiz bir biçimde İslâmcılıkla ilişkilendirilen 
kişiler, siyasal iktidarlar, yapılar örnekler üzerin-

den bu tür anakronik bağlantılar hiç bitmeyecek 
gibi duruyor. Nitekim yenilerde İslâmcılık tartış-
malarının “Afganistan-İslâmcılık” üzerinden yapıl-
dığına şahit oluyoruz. 40 yıldır sorun yaşayan bu 
coğrafyada meydana getirilen bireysel, toplumsal 
ve idari kimlik krizleri sonucu meydana gelen ya-

pılar üzerinden İslâmcılık tartışmaları yapılmakta-

dır. Nitekim İslâmcı görülen Taliban ve uygulama-

ları üzerinden “İslâm”ın çağdışılığına dair imada 
bulunan ülke içinde ve dışında birçok görsel ve ya-

zılı yayın söz konusu. Yaklaşık 40 yıldır felsefi, ente-

lektüel, ilmî, sofistik düşünüşten, sosyalleşmeden 

ve bilimsel ve teknolojik gelişmelerden uzak tutul-
muş, hayat-memat denkleminde tutulan, mücadele 
ve ceht adıyla birbirlerinden olan hayat ve şahsiye-

te ilişkin değerleri törpüleyen hamaset duyguları 
da öfkeyle bilenen toplumsallığa ve bir topluluğun 
iktidarına şahitlik yapacak Afgan toprakları. 

İslâm’a alerjisiyle bilinen Batı uygarlığına, 
İslâmofobia’yı destekleyen Irak’tan sonra büyük bir 
havuz daha lazımdı. Marjinal ve istihbarat örgütle-

rinin kullandığı “dinî” yapılara ve Irak’tan sonra 
yeni “cirit atacakları” alan Afganistan oldu. Bundan 
sonraki yıllarda her gün Taliban’ın “İslâmî” uygu-

lama örneklerinin meydana getirdiği örneklerin 
İslâm’ı kötüleme seansları olarak dezenformasyo-

nuna dâhil edilecek koca bir havuzları olacak. Ma-

ria Shelley’in hemşerileri (Batılılar) Frankensteinle-

rini üretmeye devam ediyor. Keşke Taliban, böylesi 
bir örnek veya havuz olamayacak uygulamalar or-
taya koysa! Çünkü sofistike bir uygulamayla çağın 
çok gerisinde bırakıldılar. Orada bir düzenin söz 
konusu olduğu da yoktu. Öncesine göre daha iyi bir 
düzen ve güvenlik sağlanabilir... Tıpkı Memmi’nin 
dediği gibi “Sömürge insanının aldığı en ağır dar-
be, tarihin ve site yaşamının dışına çıkarılmasıdır. 
Sömürgeleştirme o insandan savaşta da barışta da 
her tür özgür rolü gasp eder...” Ayrıca büyük bir me-

deniyetin varisleri olarak bu toprakları Suriye, Irak 
ve Afganistan ile mukayese edenler ise tarih/lerini 
bile bilmeyenlerdir. 

Birliktelik, güç, entelektüel ve kültürel, istik-

rarlı siyasal yönetimler, ülkeler arası kaynaşma vs. 
gibi unsurları ifade etme bakımından “İslâm dün-

yası diye bir şey yok!” denilse de Müslümanların 
yaşadığı bir İslâm coğrafyası ve bu coğrafyada var 
olan devletler olduğu bir gerçekliktir. İslâm ülke-

lerinin, öncelikle bir araya gelebilme (şûra), gerek 
siyasal gerekse bireysel olarak özgür olabilme, bi-
reysel vicdanlarında ve toplumsal hayatlarında 
adil davranabilme refleksini gösterebilme sürecini 
gerçekleştirmeleri gerekir. İslâm toplulukları; için-

de yaşadığı çağda felsefi, bilimsel ve teknolojik ge-

lişmelerin farkında olma hem entelektüel hem de 
uygulama bakımından mevcut durumları dönüş-
türmeleri, başta eğitim kurumları olmak üzere şe-

hir mimarisi, tarım ve sanayi gibi alanlarda kendi-
lerine yol haritaları belirlemeleri gerekiyor. İslâm 
dünyasına bakıldığında hem mekân inşasında hem 
de insan davranışlarında keşmekeşlik göze çarpan 
unsurlardan biridir. İnsan ve mekândaki sorunlar-
dan hareketle İslâm dünyasının, bilgiyle kurduğu 
ilişkinin sorunlu olduğunun bilincinde olunmalı-
dır. İslâm dünyasındaki toplulukların bilgiye iliş-
kin durumlarını gözden geçirmeleri ve nihayetin-

de buna bağlı olarak tüm alanlarda doğru anlama 
ve doğru yaşama bilincini kendilerinde meydana 
getirmeleri lazımdır. 
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B
aşlıkta yer alan “madun” kelimesini post-
kolonyal okulun önemli temsilcilerinden Ga-

yatri Spivak’ın dikkat çektiği bağlamda, 
yani edilgenleştirilen, sessizleşti-
rilen (sesi kısılan), ötekileştiri-
len, altta kalmaya mahkûm 
edilen, hem zihinsel kem 
de fiziksel anlamda 
mülksüzleştirilen, bilgi 
üretim sürecine katıl-
ması engellenen, mar-
jinalleştirilen kişi ve 
toplumlar anlamında 
kullanıyorum. Spivak’ın 
Türkçeye Madun Konu-

şabilir mi? diye tercüme 
edilen eserinden ilham 
alarak seçtiğim “madun” ke-

limesinin, oryantalist litera-

türün sömürgeciliğe (operas-
yonel anlamda) mesnet teşkil 
etmeye başladığı 18. yüzyılla 
birlikte halkı Müslüman bel-
delerde tezahür eden “yeni 
durumun” anlaşılmasına 
katkı yapacağını düşü-

nüyorum. 
Önce Antony 

Gramsci “hege-

monya altında, 
tarihsel kişi-
liği olmayan, 
tâbi olan” 

anlamlarında kullanmış madun kelimesini. Sö-

mürgeciliğin yalnızca askerî araçlarla değil bir bilgi 
sistemi (epistemoloji) üzerinden hayli profes-

yonelce yürütüldüğü; düşünme biçimi, 
varoluş algısı, dünya görüşü ve hayat 

tarzı dayatmasında bulunduğu 
gerçeği hatırlandığında “madun” 

kelimesinin manası daha iyi 
anlaşılabilir. Nitekim 20. yüz-
yılda cereyan eden iki büyük 
savaşın birincisi impara-

torluklar devrini kapatıp 
Protestan burjuva kültür 
kodlarının ilham verdiği 
ulus devlet aklını ve pra-

tiğini ikame etti. Böylece 
doğrudan sömürgeciliğin 

(kolonyalizm) yerini dolaylı 
sömürgeciliğin (neo-kolon-

yalizm) aldığı yeni bir süreç 
başladı. Şimdilerde ise adına 

post-kolonyalizm denilen daha 
‘yeni’ bir süreçten bahsediliyor. 

Bu yeni gibi görünen ve fakat aslın-

da sadece ambalajı farklı olan sü-

reç, sömürgeciliğin bittiği algısı 
oluşturarak, özgürlük/bağım-

sızlık sayıklamaları arasında, 
vaktiyle imparatorlukların 
yerine ikame ettiği ulus 
devletlerin de altını oyarak 
rolünü oynuyor. 

MÜSLÜMAN TOPLUMLAR 
MADUNLUĞUN GİRDABINDAN 

KURTULABİLECEK Mİ?
 KAMİL ERGENÇ 

Sömürgeciliğin yalnızca askerî araçlarla değil bir bilgi sistemi (epistemoloji) üzerinden hayli 
profesyonelce yürütüldüğü; düşünme biçimi, varoluş algısı, dünya görüşü ve hayat tarzı 
dayatmasında bulunduğu gerçeği hatırlandığında “madun” kelimesinin manası daha iyi 

anlaşılabilir. Nitekim 20. yüzyılda cereyan eden iki büyük savaşın birincisi imparatorluklar 
devrini kapatıp Protestan burjuva kültür kodlarının ilham verdiği ulus devlet aklını ve pratiğini 

ikame etti. Böylece doğrudan sömürgeciliğin (kolonyalizm) yerini dolaylı sömürgeciliğin (neo-
kolonyalizm) aldığı yeni bir süreç başladı.
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“YENİ” KAVRAMLAR VE
PROTESTAN AKLIN EGEMENLİĞİ

İdeolojilerin bittiği, meta-anlatıların devrinin 
geçtiği, hakikat diye bir şeyin olmadığı, pluraliz-
min (çoğulculuk) tek makul ve mümkün yol olduğu 
yönünde dayatılan yeni gerçeklik(ler)le karşı kar-
şıyayız. Aslında “post” ve “neo” ekleri hem önüne 
geldikleri ideolojinin hem de ilerlemeci tarih tasav-

vurunun meşruiyetini tescilliyor. Böylece bilinen 
insanlık tarihindeki en radikal kırılma (sapma da 
diyebiliriz) ve temel amacı İslâm’ı/Müslümanları 
mağlup etmek olan modern pa-

radigma sanki tarihin doğal sey-

ri içerisinde vücut bulmuş ve in-

sanlığın hayrını murat eden bir 
gerçeklik(miş) gibi algılanıyor. 
Bugünün Müslüman aydını/
entelektüeli de başında ‘neo’ ve 
‘post’ önekleri olan ideolojileri 
yeni bir şey(miş) gibi ambalaj-
layıp sunarak (bir anlamda) 
zihinsel savrulmalara katkıda 
bulunuyor.

Hem neo-kolonyalizm hem 
de post-kolonyalizm nihayetin-

de, “beyaz adamın” doğuştan 
üstün ve yetenekli olduğuna 
dair anlatıyı küreselleştirme 
amacıyla misyon üstlenmiş-
tir. Bu misyonun sonucunda 
ortaya çıkan “madun” sadece 
Müslüman toplumlarda değil, 
Doğulu tüm uluslarda rastlaya-

bileceğimiz bir gerçekliktir. Bu 
bağlamda başlıkta sorduğumuz 
soruya “evet” cevabını verebil-
menin yolu, evvela beyaz ada-

mın (hâlihazırda küreselleşme 
temayülü gösteren) ideolojik 
referanslarının İslâm nokta-i 
nazarından teşrih masasına ya-

tırılması, içeriğindeki burjuva 
Protestan kodların deşifre edil-
mesi, kendi dışındaki toplumla-

rın fiziksel ve zihinsel varlıkları-
nın nasıl tarumar edildiğine ve 
ırkçı-seküler-kapitalist karakterinin insanlığa neye 
mal olduğuna dair farkındalık oluşturulması ge-

rekiyor. Sonrasında ise mübarek İslâm’ın iktisadi, 
içtimai, siyasi, hukuki vb. beyanının, beyaz adamın 
inşa ettiği kavramsal ve kurumsal gerçekliğin sınır-
larına bağlı kalmadan, net bir şekilde ortaya çıkma-

sıyla mümkündür. Elbette sadece teorik düzlemde 
değil Müslüman halkların sosyal gerçekliğinde 
karşılığı olan boyutları da hesaba katılmalıdır. Bu 
durumda Müslüman toplumları birbirine karşı (ve 
birbirinin hasmı kılan) ulus devlet realitesi başta 

olmak üzere modern bilgi sisteminden ilham ala-

rak inşa edilmiş sosyal bilimler literatürüyle yüz-
leşmek gerekecektir. Kendini Batı’nın gözüyle gör-
meye alışan, tavrını/tarzını/tutumunu/yönelimini 
ve tercihlerini buna göre belirleyen, siyasi, iktisadi, 
hukuki, entelektüel meşruiyetini tescillemek için 
Avrupalının/Amerikalının gözünün içine bakan 
Müslüman toplumlar için haysiyetli bir gelecekten 
bahsedilemez. 

Doğu-Batı ikili karşıtlığına gerekçe oluşturmak 
değil amacım. Bu karşıtlığın epistemik şiddetten 
beslendiğinin farkındayım. Doğu’yu önce icat edip 

sonra onun üzerinden kendini 
tanımlayan aklın haddinden 
fazla araçsal, faydacı, fırsatçı, 
ırkçı, seküler olduğunu biliyo-

rum. Bu nedenle bu yazıda Batı 
derken belli bir coğrafyayı öte-

kileştirmek/ düşmanlaştırmak/
marjinalleştirmek niyetinde 
değilim. Aynı şekilde Doğu de-

diğimde de bütünüyle masum 
bir coğrafyayı kastetmiyorum. 
Doğu ve Batı sözcükleri coğrafi 
bir bölgeye atıf yapmanın dı-
şında hayli ideolojik bir içerikle 
yüklü oldukları için meseleyi 
anlaşılır kılmak amacıyla kul-
lanıyorum. Sömürünün olduğu 
yerde sömüren ve sömürülen 
olmak üzere iki taraf vardır. 
Burada sömürüyü mümkün 
kılan sadece sömürenin güçlü 
olması değildir. Öyle olsaydı şa-

yet 20. yüzyılda Ortadoğu-Asya 
ve Afrika’da halkı Müslüman 
beldelerde zuhur eden bütün 
ulus-devletlerin gerçek anlam-

da bağımsız olduğunu söyleme-

miz gerekirdi. Oysaki tamamına 
yakını sistematik şekilde sömü-

rülmeye devam ediyor. Sömü-

rülenin sömürülmeye elverişli 
olması durumunu gözden ırak 
tutmamak gerekir.

Öte yandan Doğu toplumla-

rının Batı literatüründe kendi-
leri hakkında yazılıp çizilenleri içselleştirdiğini ve 
hatta kendisini tanı(mla)mak için bu literatürden 
istifade etmeyi zaruri gördüğüne de dikkat çek-

mek isterim. Yani “ben kimim?” sorusuna cevap 
vermek isteyen Doğulu, “beyaz adamın” ürettiği 
bilgiyi referans almak zorunda hissediyor kendi-
sini. Şayet beni/bizi (doğuyu-Müslümanları) beyaz 
adam tanımlayacaksa, daha baştan mağlup (yani 
madunluğun girdabında debelenmeye razı) olmu-

şuz demektir. Çünkü bu tanım özellikle 1492’den 
sonra burjuva Protestan aklın egemenliğinde 

Ulusal zindanlardan çıkıp 
zaaflarımızla yüzleşmedikçe 

Müslüman toplumların 
bu parçalanmışlık 

hâlinden kurtulması kolay 
görünmüyor. Ortadoğu 
özelinde bu yüzleşmeyi 

yapabilecek tarihî-kültürel-
entelektüel derinliğe sahip 
üç ülkeden bahsedebiliriz. 

Türkiye, İran ve Mısır… 
Gerek tesir sahalarının 
genişliği, gerek oldukça 

dinamik genç nüfusları ve 
gerekse de İslâm kültür ve 

medeniyetine yaptıkları 
katkı itibarıyla bu üç ülkenin 
(şayet bir mutabakat zemini 
inşa edebilirlerse) bölgenin 

(ve dünyanın) huzur ve 
sükûnuna ciddi katkıları 
olacağını söyleyebiliriz.
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şekillenmiştir. Bu aklın birincil amacı İslâm’ı mağ-

lup etmek, onu alternatif olmaktan çıkarmak ve 
mensuplarını da tarihin arka odasına (çöp sepetine 
de diyebiliriz) atmaktır. 

İSLAM DÜNYASI VE İŞGALLER

Nitekim bilimin 17. yüzyılda kazandığı yeni 
anlam sayesinde bütün disiplinler (özellikle de 
sosyal bilimler) Avrupa’nın yaşadığı sosyal, si-
yasal, iktisadi, hukuki evrimi bütün bir insanlık 
ailesinin kaderi olarak kodlayacak ve bunu da 
sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, etnoloji ve tarih 
aracılığıyla yapacaktır. Yahudi-Hristiyan ittifakıyla 
mümkün olan bu yeni durum, en olgun meyvesi-
ni 20. yüzyılın ilk yarısı bitmek üzereyken İsrail’in 
kurulmasıyla verecektir. Anglosakson kültürün 
(ve pek tabi ki Protestan burjuva pragmatizminin) 
ana istinatgâhı İngiltere’nin öncülüğünde Kudüs, 
asırlar sonra nebevi geleneğe ihanet edenlerin eli-

ne geçecektir. Müslüman toplumların “ümmet” 
bilincine sahip ol(a)madıklarının en görünür de-

lili Kudüs’ün Siyonistlerce işgalidir. Denebilir ki, 
nebevi geleneğin son temsilcisi Peygamber (s.)’in 
izinden gidenlerin idaresinde olmadıkça Kudüs’ün 
“İslâm dünyası”ndan sayılması imkânsızdır. Öte 
yandan gözden ırak tutulmaya çalışılan bir baş-
ka hakikatte şudur ki, sadece Kudüs değil, aziz ve 
mübarek kıblemiz Kâbe de işgal altındadır. Bu iş-
gal ise Ömer Fahrettin Paşa Medine’yi terk etmek 
zorunda kaldığında başlamıştır ve hâlen devam 
etmektedir. Müslüman toplumların modern para-

digma karşısında yaşadıkları düş kırıklığını, mağ-

lubiyet psikolojisini istismar ederek, özellikle 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren, (neo-selefi/Veh-

habi) doktrin aracılığıyla nüfuz ettiği her yeri em-

peryalistlerin çıkarları doğrultusunda endoktrine 
eden “Suud aklı” Siyonizm’den daha fazla tehlike 
saçmaktadır. Nitekim bu akıl, Körfez monarşile-

riyle de ittifaklar yaparak, İsrail’in güvenliğini te-

minat altına almayı öncelikli görev addetmiştir. Bir 

yandan petro-dolarlara yaslanan iktisadi (maddi) 
gücü, diğer yandan ise Mekke-Medine gibi bütün 
Müslümanların hürmet ettiği iki aziz beldeye ev sa-

hipliği yapmanın verdiği “manevi güç” aracılığıyla 
Suud, halkı Müslüman beldelere kolaylıkla nüfuz 
edebilmekte ve oraları emperyal/kolonyal mü-

dahaleye müsait/elverişli hâle getirebilmektedir. 
Çeçenistan direnişinin Suud’un neo-selefi doktrin 
ihracıyla mecrasından saptırıldığını hatırlamak ge-

rekir. Suriye’de halkın direnişi başladığında Esed 
rejiminin hapishanelerdeki selefileri neden serbest 
bıraktığı meselesini de teşrih masasına yatırmak 
gerekiyor. Literatüre “Arap Baharı” diye geçen, ezil-
miş/horlanmış/aşağılanmış Müslüman halkların 
isyan hareketleri Suud’un (yanına Körfez’in diğer 
tiranlarını da alarak) epey profesyonel müdahale-

leri sayesinde (emperyalist-sömürgeci odakların 
rızasına muvafık biçimde) etkisizleştirilmiştir. 

Özellikle Mısır’da gerçekleştirilen darbeye ver-
diği destekle çok kritik bir rol oynayan Suud, adına 

Ortadoğu denilen bu coğrafyada huzur ve sükûnun 
tek gerçek zemini olan İran-Mısır-Türkiye ittifakı-
nı baltalamak için küresel sistemin taşeronluğunu 
üstlenmiştir. Afgan-Sovyet savaşı sırasında Usa-

me Bin Ladin-Abdullah Azzam üzerinden Orta ve 
Güney Asya’ya sızan Suud aklı özellikle Taliban’ın 
ortaya çıkış süreci ve sonrasında doktriner etkisiy-

le Afganistan’ın istikrarsızlaştırılmasında hayati 
rol oynamıştır. Sovyetlere Afganistan’da Vietnam 
yaşatmak isteyen ABD’nin Suud-Pakistan hattıy-

la kurduğu sıcak ilişki, Taliban’ın palazlanmasını 
sağlamıştır. Hatırla(t)mak gerekir ki Taliban nevzu-

hur bir yapı değildir. Batılılar tarafından icat edil-
memiştir. Kendisini besleyen ciddi bir sosyolojik 
zemine sahiptir. Özellikle Pakistan medreseleri bu 
konuda hayli işlevsel bir rol oynamıştır. Acı ama 
gerçek şu ki sadece Taliban değil, halkı Müslüman 
beldelerde zuhur eden tüm örgütler (IŞİD, Boku 
Haram, Şebab, El-Kaide, Fetullahçılık) yoktan var 
edilmiş yapılar değil bilakis Müslüman toplumla-

rın modern paradigmayla karşılaşmaları sonucu 

Arap BaharıArap Baharı
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ortaya çıkan yeni sosyolojisinin ürettiği gerçek-

liklerdir. Demek ki, ideolojik aidiyetleri ne olursa 
olsun, örgütleri emperyalistlerin yarattığına dair 
anlatı ziyadesiyle kolaycı bir çözümlemedir. İster 
dini iddialı isterse seküler olsun hiçbir örgüt yok-

tan var edilemez. Her örgütün güçlü ya da zayıf 
mutlaka sosyolojik bir tabanı vardır. Emperyalist 
emeller taşıyan ülkeler bu örgütlerin beslendiği 
sosyolojiyi iyi tahlil ederek kendi çıkarları doğrul-
tusunda yönlendirmek ister. Örgütler genellikle 
“kapalı devre” çalıştıkları (yani şeffaf olmadıkları 
ve kolektif akla yabancı oldukları için) emperya-

listler tarafından araçsallaştırılmaları, manipüle 
edilmeleri kolaydır. Örgütün başındaki karizmatik 
kişiyi ikna etmek yeterlidir. Bu yüzden tüm emper-
yalist odaklar “tek aklı/tek adamı” sever. Çünkü ko-

lektif aklı ikna etmek zordur. Bu akıl, şeffaflıktan 
yanadır ve eleştiriye azami derecede önem verir. 
Eleştirinin olduğu yerde düşünsel tekâmül imkânı 
vardır. Böyle ortamlar (kolay kolay) manipüle edi-
lemez/aldatılamaz… Ama tek akıl öyle değildir… 
Yanılma ihtimali daha yüksektir… İslâm dünyası 
toplumlarının en büyük zaaflarından biri (ve bel-
ki de en önemlisi) kolektif akıldan yoksunluktur. 
Çünkü eleştiri kültürü (tam manasıyla) oluşmamış-
tır ve bundan dolayı da düşünsel tekâmül zayıftır. 
Cemaat yapılarının ekseriyeti karizmatik kişilerin 
kontrolündedir ve özeleştiriye kapalıdır… Merhum 
Aliya İzzetbegoviç “elimde olsa İslâm dünyasının 
bütün mekteplerine tenkit dersi koyardım.” derken 
kastettiği kanaatimce budur. 

EMPERYALİST AMAÇLAR VE AKTÜEL DURUM

Seküler/Stalinist çizgiyi temsil ediyor olmasına 
rağmen PKK/PYD/YPG gibi örgütler bile Müslü-

man toplumlardan taraftar/militan/sempatizan 
devşirebilmektedir. Tüm bu örgütler yeri geldiğin-

de emperyalist amaçlar için araçsallaştırılabilmek-

tedir. Ama bu durum onların emperyalistler tara-

fından üretildiği anlamına gelmez. Taliban için de 
durum aynıdır. Afgan sosyal gerçekliğinin sonucu-

dur. Bu gerçekliğin farkına varanlar Afganistan’da-

ki iktidar değişiminden maksimum fayda devşir-
menin yolunu arayacaktır. Nitekim Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu Çin, Rusya, Tacikistan, 
Özbekistan, Hindistan, İran hatta Avrupa’dan kimi 
ülkeler Taliban’la müzakere zemini arayışına girdi-
ler. Doğu Türkistan’da İslâm’a savaş açan Çin, Tali-
ban gibi “radikal” bir örgütle masaya oturmakta sa-

kınca görmüyor. Moskova’da PYD’ye ofis açma izni 
veren Rusya da aynı şekilde. ABD-Taliban görüşme-

lerinin Katar üzerinden yapılıyor olması yukarıda 
Suud aklı özelinde dikkat çektiğim neo-selefi/Veh-

habi/ literalist yaklaşımın tesir alanını göstermesi 
bakımından manidardır. Malum Katar hem refah-

tan şımarmış Körfez tiranlıklarının hem de küresel 
kapitalizmin baronlarının “zahiri aşırılıklarına” ev 

sahipliği yapan “yapay ve sentetik” bir “garnizon 
devlet” tir. Böyle bir yerin Taliban’la müzakere üssü 
olması, küresel kapitalist sistemin direksiyonunda 
olanların emellerini açık etmesi bakımından dik-

kat çekicidir! Başını Suud’un çektiği Körfez tiran-

lıklarının küresel kapitalizmle Taliban arasında 
oynadığı “arabulucu” rol, Müslüman toplumların 
nasıl bir yarına uyanacağının işaretlerini taşıyor.

Afganistan’ı yaklaşık kırk yıldır neo-selefi 
doktrin üzerinden iğfal ederek (buranın) emper-
yalizmin operasyon sahası hâline gelmesinde 
(Pakistan’la beraber) epey önemli bir rol oynayan 
Suud/Körfez aklı, Müslüman toplumların sahih 
bir perspektif inşa ederek modern/postmodern 
paradigmayla yüzleşme ve aşma kabiliyeti geliştir-
me imkânlarını baltalama görevini 21. yüzyılda da 
sürdürecek gibi görünüyor. Binaenaleyh Suud’un 
bu tutumu devam ettikçe Ortadoğu’nun selamete 
erişmesi mümkün görünmüyor. 

Öte yandan, Türkiye özelinde, Taliban (vb.) li-
teralist doktrininden kaynaklı “kaba softa ham yo-

baz” söylemini/tutumunu/tavrını ve tarzını gerek-

çe göstererek, burjuva Protestan kültür kodlarıyla 
iç içeliği aşikâr olan modern paradigmayı (Fransız 
Devrimi pratiğinden ilham alarak) ithal eden Os-
manlı-Cumhuriyet seçkinlerine minnet ve şükran 
duymamızı isteyen hatırı sayılır bir kitle de var. İki 
kötü arasında tercih yapmak zorundaymışız gibi… 
Cumhuriyet modernleşmesinin kazanımlarına işa-

ret edip Taliban özelinde, İslâm’ın ilkel/primitif/
arkaik/barbar bir değer sistemi olduğuna inanma-

mızı bekliyorlar. Dinin manevi bir tatmin vasıtası 
olarak işlevselliğine ya da (ihtiyaç hâlinde) ulus 
devlet çıkarlarının teminat altına alınmasında rol 
üstlenebileceğine inanıyor ve fakat aynı dinin siya-

si, iktisadi, içtimai, hukuki vb. alanlara vaziyet ede-

bileceğine, ontolojik, epistemolojik ve metodolojik 
referans kaynağı olabileceğine inanmıyor, ihtimal 
vermiyorlar. Zihinsel sömürüye maruz kalmanın 
sonucunda ortaya çıkan bu durum tam da “beyaz 
adamın” istediği Müslüman modeli biçiminde be-

lirginlik kazanıyor. 

SÖMÜRGECİLERİN TEKLİFLERİ VE 
MÜCADELELER

Küresel sistem (bir yandan) Suud riyasetindeki 
Körfez tiranlıkları eliyle, aziz ve mübarek İslâm’ı 
(tıpkı Katoliklikte olduğu gibi) incelik-derinlik ve 
zarafetten uzak, bağnaz, şiddet üreten, karanlık 
ve sadece cezai müeyyideler içeren bir gerçeklik 
olarak sunmak suretiyle Müslüman toplumları 
modern/postmodern/seküler/kapitalist/neoliberal 
gerçeklikle uzlaşmaya davet ederken, diğer yan-

dan ise (uzlaşmak istemeyenler için) batıni/içrek/
işraki/ezoterik bir perspektif önerisinde bulunarak 
etkisizleştiriyor. Her hâlükârda kendisini emniyete 
alıyor. Esasında her iki durumda da Müslümanların 
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“madunluğu” devam ediyor ve hatta kalıcılaşıyor. 
Çünkü ister literalist/zahiri yoruma isterse de ba-

tıni/içrek/işraki yoruma teşne olsun fark etmez 
dışarıdan tanımlanan, yorumlanan bir gerçeklik 
var karşımızda. Bir türlü kendi tercihlerinin öznesi 
(ve elbette kendisi) ol(a)mayan, nerede durduğu ve 
neyi temsil ettiği hususunda modern paradigma-

nın şekillendirdiği sosyal bilimler disiplinlerine re-

ferans vermek zorunda kalan bir gerçeklik. Tanım-

layan değil tanımlanan, belirleyen değil belirlenen, 
özne değil nesne, etken değil edilgen… 

Bu durumun ortaya çıkışında Mısır’ın kolo-

nize edilme sürecinin rolünü hatırlamak yararlı 
olabilir. Napolyon’un Mısır seferi klasik işgal giri-
şimlerinden farklı olarak, askerlerin yanında filo-

log, antropolog, tarih felsefecisi vb. bilim ehlinin 
de bulunduğu bir operasyon olarak istisnaidir. Bu 
operasyona çıkmazdan evvel Napolyon oryantalist 
literatürün Doğu/Müslüman toplumlar hakkında 
ürettiklerinden ziyadesiyle istifade etmiş ve kanaat 
önderlerinden şu tavsiyeleri almıştır: 

a) Etnik-mezhebi farklılıkları alabildiğine de-

rinleştir ve bu farlılıkların birlikte yaşama iradele-

rini tahrip et.
b) Batıni/içrek/işraki/ezoterik/mistik yaklaşım-

ları destekle ve özendir. 
Yaklaşık iki asır önce yapılan bu öneriler bugün 

de (ne eksik ne fazla) yürürlüktedir. Denebilir ki 
Müslüman toplumlar yarının dünyasına haysiyetli-
onurlu bir şekilde erişmek istiyorlarsa (öncelikle) 
etnik-mezhebi farklılıklarını “sorun” olmaktan çı-
karmaları gerekiyor. Ancak 20. yüzyıla ulus devlet 
aklıyla tanışık-barışık ve hatta içselleştirmiş olarak 
merhaba diyen Müslüman toplumların zihinleri 
ziyadesiyle kirlenmiştir. Bu kirlerden arınmak kısa 
sürede mümkün görünmemektedir. Epey yoğun 
ve sistematik çabalara ihtiyaç vardır. Burjuva Pro-

testan kültürün siyasal tecrübesi/gerçekliği olarak 
tarih sahnesine çıkan ulus devlet, toplumu/ülkeyi 
bir makine gibi tasavvur etmiş, devleti ise bu ma-

kinenin mühendisi şeklinde konumlandırmıştır. 
Hegel’in tarifiyle söyleyecek olursak ulus-devlet 
Tanrı’nın yeryüzündeki yürüyüşünün temsilidir. 

Ulus devlet boşluktan nefret eder. Standartlaş-
tırmaktan yanadır. Bir etnik kimliği merkeze alarak 
diğerlerini ona göre tanımlar/tarif eder. Bu tanım 
ve tarife razı olmayanları tedip eder, hizaya getirir. 
Toprağa “sınır” çizerek kutsar ve kutsadığı bu top-

rak üzerinde Tanrı buyruğunun değil araçsal aklın 
egemenliğinden yanadır. Sınırları içindeki herkesi 
kendi ürettiği (aslında manipüle ettiği ve çarpıttı-
ğı) bilgi ile endoktrine eder. Meşruiyetini sağlamak 
için tarihi yeniden yazar. Hatta mümkün mertebe 
kadim, şanlı bir tarih icat eder. Dinin ehemmiyeti-
nin farkındadır. Ulusun bilincinden dini soyutla-

yamayacağını bilir. Bu nedenle ulusal bir din dili 
ikame etmeye çalışır. 

Birinci Dünya Savaşı imparatorluklar devrini 
kapatıp ulus devlet örgütlenmesinin küre ölçeğin-

de cari olduğu bir sürecin fitilini ateşledi. Hilafete 
ev sahipliği yapması münasebetiyle ayrıcalıklı ko-

numa sahip Osmanlı’nın bünyesinden yirmiden 
fazla devlet çıktı. Bu devletler içinde sadece Türki-
ye, sınırlarının cetvelle çizilmesine izin vermedi. 
Kendisine dayatılan emperyalist gerçeklikle (Sevr 
Antlaşması bağlamında) uzlaşmak yerine, kendi 
gerçekliğini inşa etmeyi yeğledi ve başardı. Bu ba-

şarı Türkiye’nin doğrudan sömürgeleşmesini en-

gelleyici bir rol oynadı. Henüz 16. yüzyılın ikinci 
yarısında Avrupalı tüccarlara imtiyaz tanıyan (ka-

pitülasyon) Osmanlı Devleti, 19. yüzyıldan itibaren 
“yarı sömürge” durumuna düşmüştü. Türkiye’nin  
Birinci Dünya Savaşı sonrası verdiği mücadele 
bu yarı sömürgenin “tam sömürge” olmasını en-

gellemeye matuftu. Ancak Türkiye, sınırlarının 
cetvelle çizilmesine itirazının bedelini ağır ödedi. 
Osmanlı’dan Cumhuriyete tevarüs eden modern-

leşme tecrübesi burjuva Protestan kültür kodları-
nın (sorgusuz sualsiz) ithaliyle sonuçlandı. Böylece 
Türkiye’nin İslâmî referanslar temelinde bir sosyal 
gerçeklik inşa etme imkânı ortadan kaldırılmaya 
çalışıldı. Ulemanın yerini aydınlar/gazeteciler/
münevverler aldığı için epistemolojik, ontolojik ve 
metodolojik bağımlılık had safhaya çıktı. İktisadi, 
siyasi, hukuki, içtimai, akademik tüm sahalar bu 
bağımlılıkla malul hâle geldi. Artık kendi sözcük-

lerimizle değil “beyaz adamın” sözcükleriyle konu-

şuyorduk. Bu durum “madunluğumuzu” pekiştirdi. 
Ulus devlet aklına teslimiyetin neticesinde mil-
liyetçi referanslar ana istinatgâhımız oldu. Fakat 
burjuva Protestan uygarlığının Doğulu/Müslüman 
toplumlara milliyetçilik aracılığıyla nüfuz ettiğini 
fark edemedik. Böylece milliyetçilik bir yandan 
ulusun onurunu-şerefini-vakarını-izzetini-bağım-

sızlığını koruduğunu iddia ederek mevziisini tah-

kim ederken diğer yandan İslâm’ın ulusal bilinci 
zaafa uğrattığını, kültürel asimilasyona aracılık 
ettiğini söylüyordu. Böylece ulusa özgü din icat 
edildi. Arap İslâm’ı, Türk İslâm’ı, Fars İslâm’ı, Kürt 
İslâm’ı vb. Müslümanların düşünsel mirası da bu 
ulusal din diline göre kategorize edildi. Türklere 
Maturidi-Hanefi gelenek, Kürtlere Şafii-Eş’ari gele-

nek, Araplara Selefi-Hanbeli gelenek, İranlılara ise 
Şii-Mutezili gelenek uygun görüldü. Ümmet bilin-

cini zaafa uğratan bu yaklaşımın hâlen yürürlükte 
olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz. 

BÖLGENİN HUZUR VE SÜKÛNU İÇİN

Ulusal zindanlardan çıkıp zaaflarımızla yüzleş-
medikçe Müslüman toplumların bu parçalanmışlık 
hâlinden kurtulması kolay görünmüyor. Ortadoğu 
özelinde bu yüzleşmeyi yapabilecek tarihî, kültüre, 
entelektüel derinliğe sahip üç ülkeden bahsedebili-
riz. Türkiye, İran ve Mısır. Gerek tesir sahalarının 
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genişliği gerek oldukça dinamik genç nüfusları ve 
gerekse de İslâm kültür ve medeniyetine yaptıkları 
katkı itibarıyla bu üç ülkenin (şayet bir mutabakat 
zemini inşa edebilirlerse) bölgenin (ve dünyanın) 
huzur ve sükûnuna ciddi katkıları olacağını söyle-

yebiliriz. Bu zeminin inşa edilmesi hâlinde, bu ül-
keler, kapitalist/neoliberal dünya sisteminin tekeri-
ne çomak sokarak yeni bir düzenin inşası yolunda 
mazlum-mustazaf halklara önderlik edebilecek 
kapasiteye de sahiptirler. Çanakkale ve İstanbul bo-

ğazlarıyla Türkiye, Hürmüz Boğazı’yla İran, Süveyş 
Kanalı’yla Mısır dünya deniz ticaretinin ana omur-
gasını oluşturuyorlar. Ayrıca bu ülkeler siyasi etki 
sahaları itibariyle de epey geniş bir alana hitap edi-
yorlar. “Arap Baharı” adıyla kayıtlara geçen sosyal 
patlamaların bu üç ülkenin tesir sahasında olması 
meseleyi daha da anlaşılır kılmaktadır. Mısır’da 
İhvan Hareketi’nin siyasi ayağına yapılan darbenin 
ana sebebi, Mursi’nin Türkiye-İran-Mısır yakınlaş-
masına dönük adımlar atmasıydı. Darbenin Suud 
riyasetindeki Körfez tiranları ve Mısır’daki Selefi 
siyasal hareket tarafından hemen desteklenmesi 
küresel sistemin kimlerle nasıl iş tuttuğunu anla-

mak için açıklayıcıdır. 
Ulus devletlerin mantar gibi bittiği 20. yüzyılın 

başında kasıtlı olarak devlet olmalarına izin veril-
meyen ve Türk-Arap-Fars ulusları arasında paylaş-
tırılarak (yeri ve zamanı geldiğinde) bölgenin istik-

rarsızlaştırılması için kendilerinden istifade edilen 
Kürtlerin durumunun düzeltilmesi de yukarıda 
sözünü ettiğim üç devletin katkısıyla mümkün-

dür. Ortadoğu’da, gerek demografik yapısı gerek 
diğer uluslarla birlikte sahip olduğu tarihî hafıza 
ve birlikte yaşama tecrübesi gerekse de İslâm’a bağ-

lılığı-sadakati itibarıyla epey güçlü Kürt halkının 
20. yüzyıl boyunca Arap-Fars-Türk ulusçulukları 
tarafından maruz kaldığı eziyetlerin son bulması 
için, sözünü ettiğim üç devletin, sorumluluk al-
ması gerekiyor. Aksi takdirde bölgenin huzurunun 
sağlanması mümkün olmayacak ve emperyalist-ko-

lonyalist emeller doğrultusunda kolaylıkla istikrar-
sızlaştırılabilecektir. Ancak gerek Türkiye gerekse 
de İran ve Mısır ulus-devlet aklının tekdüze/bas-
makalıp/birörnek perspektifiyle öylesine büyü-

lenmişlerdir ki bu meseleyi çözüme kavuşturma-

ları (şimdilik) mümkün görünmemektedir. Bunu 
bilen küresel sistem, evvela Irak’ta şimdilerde ise 
Suriye’de yakinen müşahede ettiğimiz üzere, emel-
lerine adım adım ulaşmaktadır. Sıranın Türkiye 
ve İran’a gelmeyeceğini ise kimse iddia edemez… 
Müslüman toplumların ulus devlet paradigması-
na rıza göstermeleri sonrasında bir türlü bitmeyen 
kendi aralarındaki kavgaları sistemin işine gelmek-

tedir. Yapay/sentetik bir devlet olan Pakistan’ın 
kuruluşlunda da rastladığımız bu durum, öyle 
görünüyor ki, geleceğimizi karartmaya devam 
edecek. İlginç bir ‘tesadüf ’ olarak İsrail’le aynı ta-

rihte kurulan Pakistan din milliyetçiliğini referans 

almıştı. Başlangıçta doğu-batı diye ikiye ayrılmış 
daha sonra Doğu Pakistan Bangladeş adıyla bağım-

sızlığını ilan etmişti. Ulusalcı saplantılar sebebiyle 
iki Müslüman toplum arasında cereyan eden kav-

gaların sonucuydu bu durum. Ancak kavgalar yine 
bitmedi. Bu sefer kendi içindeki etnik gruplarla 
kavgaya tutuştu Pakistan… Hatırı sayılır bir Peştun 
nüfusa sahipti ve Afganistan ile arasındaki sınır 
Peştunları ikiye bölmüştü. Zaten Pakistan’ın Af-
ganistan ilgisinin en önemli sebeplerinden biri de 
Peştun nüfusuydu. Taliban bu zeminden besleni-
yordu ve palazlanması Pakistan sayesinde gerçek-

leşmişti. Sovyetler’i mağlup eden Afgan halkının 
Ahmet Şah Mesut, Burhanettin Rabbani gibi Peş-
tun olmayanların riyasetinde kurduğu hükûmet 
Pakistan tarafından kabul görmediği için Taliban 
sahaya sürüldü ve Afganistan harap edildi. Sovyet-
lerle yapılan savaşta verilenden daha fazla kayıp 
iç savaşta verildi. Esasında Afganistan’ın bu hâle 
gelmesinde Pakistan’ın vebali ABD’den az değildir. 
Pakistan sadece Taliban’ın palazlanmasına yardım 
etmedi. Aynı zamanda Suud’un neo-selefi/Vehhabi 
doktrininin Afganistan-Pakistan medreselerine nü-

fuzunu da sağladı. Afganistan’daki savaş Pakistan’ı 
Ortadoğu’da benzerine çokça rastlayacağımız (bir 
tür) muhaberat devleti hâline getirdi. Farklı isimler 
altında birçok örgüt bu ülkenin sevk-idare-lojistik 
ve eğit-donat himayesinden istifade etti. Bu durum 
devletin güvenlik bürokrasisine ve silahlanmaya 
daha fazla yatırım yapmasını sağladı. Böylece halk 
fakirleşti ve “gözü dışarıda” oldu. 

Türkiye’nin son on yıldır Suriye özelinde yaşa-

dıkları (maruz kaldıkları) Pakistan tecrübesini ha-

tırlatıyor. Sınırın öte tarafındaki “otorite boşluğu” 
isimleri farklı onlarca örgüt tarafından dol(durul)
uyor. Bu örgütlerin arasında seküler/Stalinciler 
bulunduğu gibi neo-selefi/Vehhabi olanlar da var. 
Bizzat Türkiye’nin eğit-donat programından geçip 
savaşanlar da… Bu durumun muhaberatçı-güven-

likçi yaklaşımları besleyeceği ve silahlanmaya ya-

tırımı arttıracağı aşikâr. Muhaberatçı-güvenlikçi 
yaklaşımların revaçta olduğu toplumlarda ikiyüz-
lülük artar ve kişilik bozuklukları ortaya çıkar. İn-

sanların birbirlerine olan güveni sarsılır. Eleştiri ve 
özeleştiri kültürü gelişmez. Bu kültürün teşekkül 
etmediği yerde de düşünsel tekâmül olmaz. Herkes 
(başına bir iş gelmesin diye) varoluşundan farklı gö-

rünmeye, düşündüklerinin tam tersini söylemeye 
başlar. Ben bilinci (şahsiyet/ferdiyet) gelişmez. Akli 
rüşdün en önemli işareti olan siyasal bilinç inkişaf 
etmez. Üzülerek söylemek gerekiyor ki Müslüman 
toplumların büyük bir çoğunluğu muhaberatçı-gü-

venlikçi devlet aygıtları tarafından yönetiliyor ve 
bu durum ümmetin çocuklarının/gençlerinin ente-

lektüel kapasitelerinin imha edilmesine yol açıyor.
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T
arih yekpare bir bütün-

dür. Sağlam ve sahih bir 
değerlendirme yapabilmek için 
öncelikle bu bütünlük fikrine 
muhtacız. Hâlihazırda belli başlı 
kavram ve zihin haritaları çerçe-

vesinde tarihimize bu bütünlük 
fikriyle baktığımızda bir sürekli-
liği görürüz. Kavram ve zihin de-

dim, çünkü her kavram bir zihin 
tipolojisini ortaya çıkartır. Bizim 
makûs modernleşme tarihimiz 
biraz da bu zihin tipolojileriyle 
maluldür. Meseleleri doğru ve 
yerinde tespit etmek için mezkûr 
bütünlük fikriyle birlikte bu kav-

ram ve zihin haritalarına da aşina 
olmak gerekir. Modernleşme gibi 
katmanları ve bileşenleri bir hayli 
fazla olan bir meseleyi ancak böy-

lesine kuşatıcı ve sorgulayıcı bir 
diyalektikle anlama çabası içinde 
olabiliriz. Ahmet Dağ’ın Modern-

leşme Ekseninde Türk Düşüncesi 
isimli kitabı bizlere bu imkânı su-

nan kıymetli bir çalışma.1 

Batılılaşma Sürecini 
Anlama Çabası

Dağ, çalışmasının merkezine 
yukarda andığım bütünlük fik-

rini koyuyor. Modernleşme Ekse-
ninde Türk Düşüncesi bu açıdan 

1 Ahmet Dağ, Modernleşme Ekseninde 
Türk Düşüncesi, Büyüyenay Yayınları, 
İstanbul, 2020.

kuşatıcı ve kapsayıcı bir çalışma. 
İki yüzyıldır yaşadığımız mo-

dernleşme meselemizi Tanzimat, 
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dö-

nemleri çerçevesinde, bu dönem-

lere damgasını vurmuş aydınlar 
üzerinden okumaya/yorumlama-

ya çalışan Dağ, böylelikle tarihsel 
süreç içinde Türk düşüncesinin 
geçirdiği evreleri de belirgin ni-
telikleriyle gözler önüne seriyor. 
İsimler üzerinden yapılan değer-
lendirmelerde Türk düşüncesinin 
modernleşme ekseninde hangi 
kıyılara uğradığı, sorunların tes-
piti ve çözümü noktasında hangi 
reçetelerin sunulduğu doğrusu 
dikkate değer. Dağ’ın çalışmasını 
önemli kılan bir diğer husus bey-

lik lafazanlıklara, haksız ön yargı-
lara ve yargılayıcı/mahkûm edici 
bir dile yaslanmaktan daha çok 
bir anlama çabası içinde olma-

sı. Modernleşme gibi son derece 
tartışmalı bir konunun böylesine 
serinkanlı ve sağduyulu bir yak-

laşımla ele alınması kitabın artı 
hanesine yazılması gereken bir 
özellik. Dağ, kitap için yazdığı 
önsözde bu anlama çabasını ve 
kitabın hikâyesini şöyle ifade edi-
yor: “Bu kitap; daha önce farklı 
dergilerde yayımlanmış olan ya-

zılara ilaveten bu yazıların bağla-

mına sadık kalarak yeni yazıların 
eklenmesiyle oluşturulmuş olan 
ve yaklaşık iki yüz yıllık süreci 

-modernleşme-Batılılaşma süreci-
ni- anlama çabası içinde olan bir 
kitaptır.” (s.8)

Dağ, kitabın giriş bölümünde 
öncelikle genel bir çerçeve su-

nuyor okura. Türk düşüncesinin 
Batılılaşma-modernleşme bağla-

mında yoğunlaşmış bir düşünce 
türü olduğunun altını çizen Dağ, 
modernleşme meselesi üzerine 
üretilen bütün fikirlerin de doğal 
olarak yaşanan bu fikrî tartış-
maların merkezinde oluştuğunu 
söylüyor. Dağ’a göre meşrebi, 
siyasal yaklaşımı ve konumu ne 
olursa olsun dönemin neredey-

se tüm yazar veya düşünürlerin 
görüşlerinin ortak noktası Batı 
uygarlığının üstün olduğuna dair 
yaklaşımlardır. Bu üstünlük fikri 
aydınlarda geri kalmışlık ve mağ-

lubiyet psikolojisini besleyen bir 
zemin oluşturur. İbn Haldun’un 
“Mağluplar galipleri taklit eder.” 
cümlesinden yola çıkarak bu 
psikolojinin yer yer bir taklit ve 
aşağılık kompleksine dönüşmesi 
de elbette mukadderdir. Bunun-

la birlikte Dağ’ın şu tespiti de 
çok önemli: “Osmanlı Devleti’nin 
içinde bulunduğu durumdan 
kurtarılması gerektiği düşünce-

sine sahip son dönem aydınının 
çabalarını “samimiyetten uzak, 
serüvenci, mukallit, garplılaşmış” 
gibi sıfatlarla anmanın doğru ol-
duğunu düşünmüyorum.” (s.9) 

AHMET EDİP BAŞARAN
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Dağ’a göre her ne kadar olumsuz 
birçok eleştiriye muhatap olsa da 
Tanzimat Fermanı, döneminin 
Türk düşüncesinde kırılma nok-

tası olmuş ve mümbit bir düşün-

ce dünyası oluşturmuştur. 

Tanzimat, Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet

Dağ, çalışmasını üç ana bö-

lüme ayırmış. İlk bölümde Türk 
modernleşmesi ve düşüncesinin 
hâli üzerinde ufuk açıcı ve kap-

sayıcı bir çerçeve sunulmuş. Bu 
bölüm diğer iki bölümün hazır-
layıcısı metinlerden oluşuyor. 
İkinci bölüm, Cumhuriyet öncesi 
dört Osmanlı fikir adamı merke-

zinde modernleşme meselesine 
odaklanıyor: Sadık Rıfat Paşa, 
Mustafa Reşit Paşa, Said Halim 
Paşa ve Filibeli Ahmed Hilmi. 
Kitabın üçüncü bölümünde ise 
Cumhuriyet döneminde yaşayan 
üç fikir adamının düşünceleri 
merkezinde modernleşme mese-

lesinin Cumhuriyet dönemindeki 
yansımalarına yer verilmiş. Bu 
bağlamda Dağ’ın Modernleşme 
Ekseninde Türk Düşüncesi isimli 
çalışması hiç şüphesiz, oldukça 
uzun bir tarihsel süreç içinde yani 
Tanzimat, Meşrutiyet ve Cum-

huriyet dönemleri çerçevesinde, 
Türk düşüncesinde modernleş-
me meselesinin belli başlı uğrak 
yerlerini görme, modernleşme 
merkezindeki fikrî tartışmaları 
bu bütünlük fikri içinde ve bir 
süreklilik dâhilinde gözlemleme 
imkânı sunuyor.

Dağ’a göre, Tanzimat’ta 
“eski”yi tamamıyla ortadan kal-
dırıp yerine yenilerini ikamet 
etmek gibi bir yol takip edilme-

miştir. Siyaset, kültür, eğitim, hu-

kuk ve adli düzenlemelerde ikili 
yapılar ortaya çıkmıştır. (s.18) 
“Doğu-Batı”, “Eski-Yeni”, “Alatur-
ka-Alafranga” karşıtlığı uzun bir 
süre, hiçbir senteze ulaşamadan, 
aynı kafanın içinde yan yana ya-

şamış fakat hakiki bir dram ya-

ratamamıştır. Türk toplumunun 
en buhranlı sorunu, bir senteze 
ulaşamayan bu ikici görüşün 

devamı olmasıdır. Ucu sağlam 
ve sahih bir yere çıkmayan bu 
kafa karışıklığı da hâlihazırda 
en temel sorunlardan birisidir. 
Bununla birlikte Dağ, Modern-

leşme sürecinin üç temel ayağını 
laikleşme, jakoben (merkeziyet-
çi) gelenek ve pozitivist yaklaşı-
mın oluşturduğunu söyler. (s.28) 
Özellikle Cumhuriyet döneminde 
belirginleşen bu tutum, modern-

leşme meselesinin bir kördüğü-

me dönüşmesini de beraberinde 
getirir: “Cumhuriyet, kendine 
yeni kurumlar ve özneler bulmak 
zorundaydı. Kırmış olduğu şişe-

nin yerine yeni bir şişe yapmalı, 
yapacağı şişe için de kendisine 
hammadde bulmalıydı. Bu kaygı, 
Cumhuriyet elitlerinin devşirme 
formatları pratiğe geçirme talep-

lerine yol açtı. Kurumlar, jakoben 
bir anlayışla toplumu dönüştür-
mek isteyen bir karakter kazan-

dı.” (s.32) Dağ’a göre; John Locke, 
liberal öğretisi içerisinde laikliği 
mutlu yaşam için manivela ola-

rak kullanırken, Cumhuriyet laik-

liği ve sekülerleşmeyi telos hâline 
getirdi ve bozulmanın sorumlusu 
olarak din’i suçladı.

Modernleşme tarihimiz aynı 
zamanda aydınlarımızın da ta-

rihidir. Dağ’a göre düşünce ta-

rihimizde kendi toplumunun 
davranış kalıplarını eleştiren, 
bazen hor gören Ahmet Rıza ya 
da Abdullah Cevdet gibi organik 
aydınlar olduğu gibi toplumun 
karakter ve yaşantısından ha-

reketle yeni nitelikli kadrolar 
yetiştirmeyi amaç edinen Ah-

met Cevdet Paşa gibi geleneksel 
aydın tipleri de söz konusudur. 
Dağ, Tanzimat neslini bir “arayış 
nesli” olarak tavsif eder. Köklerle 
bağ kur-a-mayan bir nesildir bu. 
Bu bağlamda Tanzimat’ın fikir 
adamlığı, büyük bir medeniyet 
geleneği oluşturan köklerle ilişki-
si olmayan bir fikir adamlığıdır. 
(s.54) Dağ’a göre bugün yaşanan 
sosyo-kültürel sıkıntıların en bü-

yük nedeni Tanzimat döneminde 
yaşanan kafa karışıklıkları ve ay-

dın tipinin perişan hâlidir. (s.55) 

Dağ, Cumhuriyet öncesi üç 
Osmanlı fikir adamını anlattı-
ğı ikinci bölümde, Sadık Rıfat 
Paşa’yı Tanzimat’ın teorisyeni, 
Mustafa Reşit Paşa’yı ise aksi-
yoneri olarak ele alır. Ona göre 
Tanzimat denildiğinde ilk akla 
gelen Mustafa Reşit Paşa olsa da 
Tanzimat’ın teorisyeni ve fikrî 
öncüsü Sadık Rıfat Paşa’dır. (s.57) 
Viyana Elçiliği’ni kendisi için 
“mekteb-i siyaset” hâline getiren 
Sadık Rıfat Paşa, yazmış olduğu 
lâyîhalarında reforma dair tasarı 
ve taleplerini adeta “bir program” 

hâline getirmiştir. Bu program 
aynı zamanda Tanzimat’ın tasla-

ğı olmuş kendisi de Tanzimat’ın 
ideoloğu sayılmıştır. Tam bir Tan-

zimat seçkini olan Reşit Paşa ise, 
siyasal düşünce olarak Osmanlı-
cılığı, felsefe olarak medeniyet-
çiliği ve teoriyi pratiğe çevirecek 
olan seçkinlerin ihtiyacı olarak 
da kameralizmi, Osmanlı’nın mo-

dernleştirme sürecinin dayanağı 
görmüştür. Büyük devletlerin 
nezdinde terakkiyi gerçekleştir-
me fikir ve arzusu içinde Paris’e 
giden, Batılılaşmayı gönülden 

EROL GÜNGÖR BATILILAŞMANIN 
TECRÜBİ SÜRECİNİ “TÜRKİYE” 
ÖRNEĞİ, SONUÇLARINI DA 
İSLÂM ÜLKELERİ ÜZERİNDEN 
İZAH EDER. GÜNGÖR, BATI 
UYGARLIĞI KARŞISINDA 
YAŞANAN MAĞLUBİYETİN 
YENİLGİ ÖTESİ BİR YIKIM YANİ 
KENDİNE DÜŞMANLAŞMAK VEYA 
KENDİNİ REDDETMEK YANİ 
“SALDIRGANLA ÖZDEŞLEŞME” 
PSİKOZU ÜRETTİĞİNİ VE BU 
DURUMUN YENİLGİDEN DAHA 
ÖTEDE, YIKICI NİTELİKTE BİR 
TAVRA NEDEN OLDUĞUNU 
BELİRTİR.
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isteyen ve Osmanlı Devleti‘nin 
kurtuluşunun ancak böyle müm-

kün olacağını düşünen Paşa, 
Osmanlı için hayat-memat mese-

lesini medeniyet yolu olarak gör-
müştür. (s.62) 

Dağ, Said Halim Paşa’nın ise 
daha çok yerlilik ölçeğinde bir 
sentez oluşturma amacında ol-
duğunu söyler. (s.68) Said Halim 
Paşa’ya göre Garb’ın ilerleme-

sinden habersiz olmak kadar bu 
medeniyetle olan temasın takli-
de dayanması da hatalı, zararlı 
ve tehlikelidir. Ona göre iktisadî 
ve siyasî olarak yaşanan sorun-

lardan kurtulmak için (kötü ve 
yersiz) “her bakımdan Batı millet-
lerini taklide mahkûmuz” fikri, 
topyekûn taklide sürüklemiş ve 
inanç, his, an’ane, ilim ve fennin 
tamamen taklit olduğu sahte bir 
dünya kurulmuştur. (s.74) Dağ’a 
göre, millî kültürün korunma-

sı gerektiğini ve bu çerçevede 
Batı’nın karşısında alternatif bir 
medeniyet inşa edilebileceğine 
inanan Said Halim Paşa’nın Buh-

ranlarımız eserinden yaklaşık 
100 yıl geçmesine rağmen günü-

müze bakıldığında söz konusu 
sorunlar hem İslâm dünyasında 
hem de ülkemizde giderilmediği 
gibi ilave sorunlar eklenerek so-

runların daha da arttığı gözlem-

lenmektedir. (s.91) Ahmet Dağ’ın 
bu bölümde üzerinde durduğu 
son fikir adamı Filibeli Ahmed 
Hilmi’dir. Körü körüne taklidin 
bizi çığırından çıkmış bir millet 
hâline getireceğini iddia eden 
Filibeli’ye göre Avrupalıların 
“gelişme” fikrini kabul etmek 
gerekir fakat gelişme şekillerini 
aynen kabul etmek faydadan çok 
zarar getirecektir. (s.106) Dağ’a 
göre Filibeli Ahmet Hilmi, gerek 
hayat hikâyesi gerekse fikirleri 
bakımından merkezi bu toprak-

lar olan ve Batı-Doğu uzantısında 
kuşatıcı bir birikime sahip son 
devrin düşünürlerindendir. Ah-

met Cevdet Paşa, tarih ve İslâm 
hukukunda ne ise Ahmet Hilmi 
de felsefe için odur. (s.117)

Osmanlı ve Türkiye

Kitabın üçüncü ve son bölü-

mü, Cumhuriyet döneminin üç 
büyük fikir adamına odaklanı-
yor: Erol Güngör, Cemil Meriç 
ve Nurettin Topçu. Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e uzanan süreçte bir 
bütünlük ve devam fikri çerçeve-

sinde modernleşme meselemizin 
temel tartışma alanlarını fikir 
adamları merkezinde aktaran 
Dağ’ın Said Halim Paşa ile Erol 
Güngör karşılaştırması bu bağ-

lamda oldukça dikkat çekicidir: 
“Said Halim Paşa gibi “gerileme” 
nedenlerini sosyo-kültürel, teo-

lojik, zihni ve maarifi düzlemde 
arayan ve dinî hükümlerin/ fıkıh, 
sosyal ihtiyaçları dikkate alma-

dığını ve sosyal-siyasal-kültürel 
meselelere yaklaşımda zihinsel 
hatalar yapıldığını iddia eden 
Güngör’e göre statik bir halden 
dinamik bir hâle geçilemeyişin 
iki önemli alanı fıkıh ve medrese 
müessesesidir.” (s.124) 

Dağ’a göre Said Halim Paşa, 
“Batılılaşma” sorununu Osmanlı 
Devleti düzleminde ele alırken 
Erol Güngör ise Batılılaşmanın 
tecrübi sürecini “Türkiye” örne-

ği, sonuçlarını da İslâm ülkeleri 
üzerinden izah eder. Güngör, 
Batı uygarlığı karşısında yaşanan 
mağlubiyetin yenilgi ötesi bir yı-
kım yani kendine düşmanlaşmak 
veya kendini reddetmek yani 
“saldırganla özdeşleşme” psikozu 
ürettiğini ve bu durumun yenil-
giden daha ötede, yıkıcı nitelikte 
bir tavra neden olduğunu belirtir. 
(s.129) Dağ’a göre, dinin gerile-

meyi doğurduğu tezine karşı olan 
Güngör, kalkan görevi gördüğüne 
inandığı Osmanlı Devleti’nin da-

ğılmasının İslâm dünyasının geri-
lemesine ve sorunlar yaşamasına 
yol açtığını düşünür.

Dağ’ın Doğu-Batı bağlamın-

da modernleşme ve sömürgeci-
lik eleştirisi çerçevesinde Cemil 
Meriç’in fikirlerini irdelediği bö-

lümde yapmış olduğu şu tespit 
düşünürlerin durması gereken 
yeri gösteren sahih bir uyarı hük-

mündedir: “Hakiki bir düşünür, 

bastığı ya da yürüdüğü yolun 
farkında olduğu gibi bastığı yerin 
dışında olan fikirlerin ve kültür-
lerin farkında olan bir şuura da 
sahip olmalıdır.” (s.147) Dağ’a 
göre dikkatli bir İbn Haldun oku-

yucusu olan Meriç, “mağlup top-

lumların galipleri taklit edeceği” 
tezinden hareketle azgelişmişle-

rin, gelişmiş toplumların sundu-

ğu imajları alarak ve üstün model 
görerek istikbalini tayin etmeye 
çalıştığını vurgular. Sorunları-
mızın başladığı yerde çözümleri 
gören Meriç’e göre, Batı ideolojisi 
Descartes’ten beri sakattır. Mad-

deci medeniyet olan Avrupa önce 
Tanrı’yı sonra insanı öldürmüş-
tür. (s.166) 

Ahmet Dağ’ın Nurettin Topçu 
merkezinde yaptığı yorum ve de-

ğerlendirmeleri de oldukça dik-

kat çekici ve ufuk açıcıdır. Ona 
göre Topçu, Batı’nın gelişiminde 
iki önemli süreç olarak Rönesans 
ve sanayileşmeyi görür. Batı’nın 
medeniyet ve kültürünün kök-

lerinin öncelikle Yunan’da ve 
Roma’da olduğunu düşünen 
Topçu’ya göre bu kökler; Orta 
Çağ’da yükselmiş Rönesans, Ro-

mantizm ve Sanayi Devrimi’nde 
son bulmuştur. (s.169) Aşkın 
kaynağı olan metafiziği isyan 
ahlâkının başlangıcı gören Top-

çu, medeniyetin kalkınma koşu-

lunu maddeye değil manevîyata 
bağlar. Ona göre insanlığı kurta-

racak güç; madde-sanayileşme, 
ticaret ve siyaset olmayıp mede-

niyetin harcı olan ruhî değerler-
dir. (s.175) Dağ’a göre “Öğrenmek 
zekânın, yapmak ahlâkın işidir.” 
diyen Topçu’nun felsefesinde 
“ahlâk” da vazgeçilmez bir değer-
dir. (s.178) 

Modernleşme Ekseninde 
Türk Düşüncesi, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Türk düşüncesi-
nin geçirdiği evreleri, belli başlı 
tartışma alanlarını, anlama çaba-

larını, modernleşme meselesini, 
kök ve kimlik arayışlarını kay-

nağından ve yerinde tespitlerle 
okumak isteyenler için kıymetli 
bir çalışma. 


