MÜSLÜMANLAR ŞİMDİ NE YAPMALI?
-İslâm’ın Çağa Söylediği, Entelektüel Krizler ve Yeniden İnşa Süreci-
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eklenmedik, kaygı verici olayların küresel ölçekte yaşandığı
bir dünyada siyasi, ekonomik toplumsal ve ekolojik meselelerden kaynaklanan genel ve devasa bir kriz içindeyiz. Üstüne üstlük cari siyasi tartışmalar ve devletlerarası güç ve nüfuz savaşları
da öne çıkmış vaziyette. Türkiye’ye karşı on ülke büyükelçisi tarafından yapılan hadsiz açıklamayı bu bağlamın dışında düşünmek
imkânsızdır. Gelişmeleri sadece liberal amentünün rehberlik ettiği kavramlar veya “milliyetçi hamaset” çerçevesinde düşünmeyi
bırakmak ve dünyada olup bitenleri kavramaya çalışmak daha
yararlı olacaktır. Ayrıca spekülasyonları önlemek için devlet ile
hukuku karşı karşıya getirmek yerine daha adil bir dünyanın
mümkün olduğunu Türkiye’de somutlaştıran bir anlayışla hareket edilmelidir.
Düşüncenin, eylemin, toplumun kısaca insani olan her şeyin
yeniden kurulması çerçevesinde bir paradigma arayışı çeşitli
mahfillerce telaffuz ediliyor. Okullarda verilen eğitimden Paris
İklim Antlaşması’na kadar uzanan çeşitli alanlara yansıyor arayışlar. Yolumuzu değiştirmemiz gerektiğini belirten filozoflardan
bir kısmı karşı karşıya olduğumuz salgının gezegene yayılmış
Batılı paradigmanın, Avrupa’da doğmuş modernitenin daha genel ve derin krizinin bir semptomu olduğunu ileri sürüyor ve bu
megakriz vesilesiyle topyekûn bir dönüşümün imkânları üzerine
kafa yoruyorlar. Aslında teklifleri kanser hekimlerinin stratejisini
akla getiriyor. İster cerrah olsunlar isterse radyoterapi uzmanı, bu
hekimler, kanserli dokuya bitişik sağlıklı dokulara zarar vermemek için neşteri sadece ve sadece tümöre vurup tamamen temizlemeye ve ışını da sadece hastalıklı dokuya vermeye son derece
dikkat eder.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu, her paradigma değişikliği
gibi uzun zaman alacaktır. Bu süreçte Müslümanlar olarak hayatımızı, düşünme şeklimizi, dünya ile münasebetimizi, bilhassa
koronanın hepimizi evlere kapattığı günlerde yeniden düşünme
imkânı bulduk. Hiç şüphesiz dönüşüm denildiğinde ilk akla gelen
hususlardan biri kavramlar. Nitekim çağdaş İslâm düşüncesi diye
bildiğimiz literatürün önemli bir kısmının kavramlara hasredilmiş olması sebepsiz değil. Ne var ki İslâmî kavramları kullanmak
her zaman özgünlük anlamına gelmiyor. Onların mahiyeti çok belirgin kılınmazsa, bugüne ve bugünün insanına dokunan tarafları
yakalanamazsa söz konusu kavramlar tüketiliyor ve kaçınılmaz
olarak yozlaşma da beraberinde geliyor. O yüzden her şeyden
önce İslâmî kavramların bugünkü anlamlarını ve içeriklerini bulmak ve bugünün insanına dokunan yanlarını ve manalarını keşfetmek önemli bir siyasi ve toplumsal görevdir. Mesela şûra mantığındaki özü yeniden kavramalı ve onu fonksiyonel/bağlayıcı bir
şekilde yeniden yapılandırıp birlikte yaşama konusunda yönetim
felsefesinin temel taşlarından biri hâline getirmek gerekiyor. Aksi
takdirde ufku kişisel çıkara indirgenen benmerkezci zayıflıklar
beraberinde mesuliyet duygusunun zayıflamasını getirecektir.
Unutmamak lazım ki çok büyük bir hareketlilik ve artan bir
karmaşıklık içinde, zorlu dengeler kurma arayışındaki bir dünyada mukallitliği bırakıp yenilik unsuru durumuna geçemezseniz
faal bir aktör olamazsınız. Kabul edelim ki İslâm dünyası tarihteki birçok başarılarına rağmen bugün içler acısı durumdaysa
bunu bize hazırlayan bir gerçek var. Mevcut durumun tahlilini
ve eleştirisini adaletle, hakkaniyetle yapamazsak meseleyi anlama imkânına sahip olamayız. Kur’ân-ı Kerim’in Müslümanların
müfredatı olmaktan çıkarılmasının, düşüşü hazırlayan birinci
sebep olduğu çok açık. İkinci sebep ise, dinî ilimler ve dünyevî
ilimler ayrışmasıdır. Bir de bunlarla beraber gündeme gelen
mezhepçilik, aşiretçilik, bölgecilik ve fakru zaruretin beslediği
sınıfsal nefret söz konusu. Hz. Peygamber (s.) ebedî âleme irtihal
ettikten sonra o bildiğimiz siyasi çekişmeler başlamış ve derindeki devlet yapısı su yüzüne çıkmış, İslâm adına İslâm dışı uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu durum toplumsal huzuru bozmuş,

devletlerin yıkılma sürecini hızlandırmıştır. Tüm siyasi yapılar
gibi İslâmcılık tecrübeleri de ister istemez devlet geleneği içinde
eriyerek devletin bilinen klişe yapısına dönmek zorunda kalmışlardır. Elbette bunun böyle olması Müslümanları düşünmekten,
mücadele etmekten ve çözüm üretmekten alıkoymayacaktır. Gelinen noktada meselelerimizi anlamak ve bizi mahveden problemlerden kaçınmak için marazlarımızı otopsi masasına yatırmalıyız. Zira yaşadığımız dünyaya bir esenlik ve ferahlık gelecekse,
bu ancak İslâmî ilkeler doğrultusunda oluşturulacak yapılarca
gerçekleşecektir.
Geleneğin, yanan ateşin külleri değil bizatihi ateşin kendisi
olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Medeniyetimizin mustarip
olduğu hastalıkları basite indirgeyen bir düşünme biçimiyle anlayamaz ve geliştiremeyiz. Ahlaki, siyasi ve iktisadi boyutlarıyla
dünya görüşü edinmek, hadiselere vahyin ışığında bakabilmek
için İlahi Kelam en önemli müfredattır. Bugün buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Zira mevcut sefaletimizin en
önemli sebebi bize hayat veren kaynaktan uzaklaşmamızdır. Öte
yandan şunu biliyoruz: Peygamberler, özellikle de ulu’l-azm olanlarından bazıları, yaşadıkları dönemde ümmet diye adlandırılabilecek siyasi/sosyal entiteyi gerçekleştirmişlerdir. Fakat onların
irtihalinden bir süre sonra “bozulma” dediğimiz olgu gerçekleşmiş ve ümmet dağılmıştır. Ümmet varken dahi yaşanan sorunları
ise “beşeriyet” kavramıyla izah etmek mümkündür. Müslüman
zihin inşası ile birlikte atılacak ilk adım, özgün bir fikriyatın temellerini ortaya koymak ve bu çerçevede özgün bir duruşun geliştirilmesi için harekete geçmektir. Müslümanca bir fikriyatın ve
duruşun özü, hayatı ve kâinatı İslâm üzerinden tasavvur etmek,
tasarlamak ve tanzim etmektir. İslâm nasıl kendine has, özgün
bir fikriyata sahipse Müslüman da kendine has, özgün bir duruşa
sahip olmalıdır.
Bu yüzden biz Müslümanlar kendi aramızdaki ihtilaflı konuları bir kenara bırakarak, tefrikanın önüne geçmeliyiz. Dayanışma ve mesuliyet temelli bir ahlak anlayışını medeniyetimizin
yeniden canlanması için seferber etmeliyiz. Biribirini tamamlayan ilimlerin ayrışmasını ortadan kaldırarak, ahireti kazanma
alanı olan bu dünyaya dair afâki ve enfüsi ayetleri gereği gibi
okumalı ve dünyada fikrî/fiilî üstünlüğü sağlamalıyız. Çünkü
Batı, insanlığa verebileceğini verdi. Bunun büyük çoğunluğu da
“zulüm”dü. İslâm ise, tarihte ne yapabileceğini zaten göstermiştir. Müslümanlar, tabiri caizse, tarihte insanlığın “yüz akıdırlar.”
Eğer iktidarları küresel olursa, yeryüzü bugüne kadar tarihin görmediği bir adalet/nimet devletine de kavuşur. Değerlerimizi bir
insanlık politikasına dönüştürmek için başka da çaremiz yoktur!
Hem zaten tehlikelere ve tehditlere karşı bizi basiretli kılan fakat
aynı zamanda safımızı belirgin kılan da bu değil midir? Tarihte
yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.
Daha önce belirttiğimiz gibi yarının dünyasının bugünkü gibi
olmayacağı kesin kanaatini çoğu insan paylaşıyor. Sosyal hayatta,
siyasette ve başka alanlardaki krizler devam ederken yolumuzu
hayat kitabımız Kur’ân doğrultusunda değiştirmenin vaktidir.
Evet, öngöremediğimiz geleceğin şekillenmekte olduğu bugün de
her zamanki gibi zilletten kurtuluşun yegâne yolu budur.
Günümüzde sorumluluktan kaçmak, insanların atomlar gibi
hareket etmesini başka bir ifadeyle benmerkezciliği teşvik eder,
bu ise ahlaki anlayışın çöküşüne yol açar, sorumsuzluğun ve ahlaksızlığın yaygınlık kazanmasına sebep olur. Henüz vakit varken
çıkış yolu arayan herkes öncelikle kendi işini gücünü takva bilinciyle en iyi yapacaktır. Müslüman ümmetin, kadroların, dinini
ciddiye alanların en önemli vazifesi, vahyin ilkelerine uygun bir
hayat tarzını kurma gayesini, bir sistem/yönetim biçimini, Müslümanlara yeniden umut, enerji ve heyecan verecek şekilde öne
çıkarmaktır.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…
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EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞIMIZIN
BAZI SEBEPLERİ
MUSTAFA AYDIN
Kozmopolit bir dünya vatandaşı değil, kendimize özgü bir nesil yetiştirmeliyiz. Ufku açık, özgür,
sanal dünyadan edindiği, bir günlük ömrü olan bilgilerle yatıp kalkmayan, düşünmesini bilen
ufuklu bir nesle ihtiyacımız var. Neyi, niçin yapması veya yapmaması gerektiğine kendisi karar
verebilen, eleştirel düşünmeyi bilen bunu mutlak bir ret olarak algılamayan ve bir aforizma
şeklinde uygulamayan bir gençlik inşa etmeliyiz. Böylece erken olgunlaşmış çocuklarla ve bir
türlü olgunluk noktasına erişemeyen bir yetişkin veya yaşlı kuşakla kalmamalıyız.

1-3 Aralık 2021 tarihlerinde, geleneksel hâle gelen
Millî Eğitim Şûrası’nın
20’ncisi yıllar sonra yeniden toplanacaktır. Farklı
konular ele alınacaksa da
eksen meselenin “eğitimde fırsat eşitliği” olduğu
ifade edilmektedir. Yazımız biraz da bu etkinlik
üzerinedir ve eğitimimizde yeterince başarılı olamayışımız yargısı üzerine oturmaktadır. Başka bir
ifadeyle eğitimimiz başarılı mıdır? sorusu geçmiş
ve başarısızlık bir veri şeklinde alınarak konu üzerine bir şeyler söylemektir. Bilgisayar kayıtlarıma
baktığımda bu konuda anlamını kaybetmemiş bir
şeyler söyleyegelmişim, açık sözlülükle ifade etmeliyim ki aşağıdaki yazı bunlardan bazı alıntılara
dayanmaktadır. Bana göre fırsat eşitliğinden önce
pek çok sorun olduğundan burada daha çok onlardan söz edilecektir.
Yüzyıla yakın bir zamandır, yaygın, örgün, tek
tip bir eğitim sistemini oturtmaya çalışıyor ve insanımızı okulların yetiştirmesini bekliyoruz. Ne
var ki kendisini yeterince eğitememiş olmalıyız ki
eğitimle ilgili beklentilerimiz bir türlü gerçekleşmemekte, kaygılarımız, eleştirilerimiz bitmemektedir. Eğitim teşkilatında, aşağıdaki müdüründen
yukarıdaki bakanına kadar bu işi bilen-bilmeyen
pek çok insan görev yapagelmiş, ama asıl sorun
bir türlü çözülememiştir. Esasen bu iş için atanan
kişiler de sanki kendilerine “Eğitim sistemini bırakın, onun üzerinde bir şey yapmaya çalışmayın -ki
zaten yapamazsınız- siz örgütü çalıştırmaya bakın!”
denmişçesine, öğretmenlerin tayin ve atamaları,
öğrencilerin ders saatleri külfetlerinin mümkün
olduğunca kaldırılıp muafiyet sağlanması gibi sorunlarla uğraşa gelmişlerdir. Bunları söylerken de
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birilerini itham niyetimiz
olmadığı gibi bu devasa
sorunu basite indirgiyor
da değiliz. Açıkçası ferdi
inisiyatifleri aşan zorlu
bir alandan söz ettiğimizin farkındayız.
Ben üniversitede bir
öğretim üyesi olarak fiilen
eğitimin içinde olmakla
beraber teknik anlamda
bir eğitim uzmanı değilim. Onun için de eğitimin biliminden, politikasından çok, tabir caizse epistemolojisinden ve
deontolojisinden söz edebileceğimi, asıl sorunun
da burada düğümlendiğini düşünüyorum. Ana temamı kısaca belirtmek gerekirse eğitim sistemimiz
eksik paradigmalar üzerinden işliyor. Hatta siyasal
bir hegemoninin altında sürdürülen bu paradigmalar sadece başarıya engel oluşturmakla kalmıyorlar, bu konuda sağlıklı düşünmenin önünü de
tıkıyorlar. Mesela farklı bir şey düşünülebildiğinde
de bu genel geçerlikten uzak alternatif bir çözüm
olarak kalıyor. Unutulmamalıdır ki paradigmasal
bir yanlışı düzeltmek için ileri sürülmüş alternatif
doğru çözümler de her hâlükârda doğru sonuçlar
vermeyebilir.
Eğitim, insanın ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar süren bir olgudur. Yani cenin, bebeklik,
çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık, tüm dönemlerin sorunudur. Temel esprisi itibarıyla, yeni
neslin çevresine uyumunu hedefleyen eğitim, dünden bugüne yalnızca bazı bireylerin değil, bütün
toplumların sorunudur. En önemli işlevi de Tanrı
gibi aşkın, diğer canlılar gibi içkin tüm varlıklarla
sağlıklı ilişkiler kurmasını ve uyum içinde yaşamasını sağlamaktır. Hatta denebilir ki eğitim insanın
kendisini fiilen inşa etmesini sağlayan bir kurumdur. Eğitim, her şeyden önce insan birlikteliği için
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oluşturma işlemi olmaktan çıktı. Özel bilgi alanları
kaçınılmaz bir işlevdir. Onun için de sosyolog Fichda farklı kurumlara ve toplumsal hayatın pratikleter eğitimi “Gayri resmî olarak evde ve genel kültür
olarak çevrede, resmî olarak da toplumun karmarine bırakılmıştı.
şık eğitimsel düzenlemelerinde gerçekleştirilen
istemli (iradeli) bir sosyalizasyon süreci” şeklinde
GÜNÜMÜZDE GENEL EĞITIM VE SORUNLARI
tanımlar.
Kısaca modern olarak da nitelenen günümüz
Ne var ki sorun bu görünüverdiği kadar sade
eğitimi ciddi sorunlar taşımaktadır. Bir kere ortaya
ve basit değildir. Sorun, adlandırmada başlamakdoğal bir insan çıkarmamakta, sınai kapitalist dütadır. Çünkü eğitim pek de dikkat edilmeyen iç
zeni taşıyacak demografik unsurlar üretmektedir.
içe iki kavramı ihtiva etmektedir: Eski dilimizdeki
Hakkı teslim edilmelidir ki bundan bir sonuç da
karşılığıyla talim ve terbiye. Arapça alime bilmek,
alınmaktadır. İnsanlar ister istemez mevcut çarkın
bildirmek kökünden gelen talim, bilgilendirmeyle
bir dişlisini değil, ortada terbiyeli bir insan görmek
ilgili bir iştir. Belki güncel dildeki öğretim ile karşıistemektedirler. Söz konusu
lanabilir. Terbiye ise, iradesine
eğitimin ileri düzeyde gerçekmüdahale etmeden insanın
leştirildiği ülkelerin dünyayı
yetişip gelişmesini sağlamak,
kan ve gözyaşına boğmaları
ahlaklı- edepli hale gelmesine
Eğitim
sistemimiz
eksik
söz konusu eğitimin sonuçlakatkıda bulunmaktır. Başka
rını yeterince açıklamaktadır.
bir deyişle terbiye sırf bir bilparadigmalar üzerinden
Bu temel sorun genel olagilendirme süreci değildir;
işliyor. Hatta siyasal bir
rak modern eğitimin temel
sosyolojinin her şeyde en
hegemoninin altında
esprisi olan işi kurgulama,
mükemmel bilgi ve davranıplan ve programlarından kaysürdürülen bu paradigmalar
şa sahip olduğu kabul edilen
naklanmaktadır. Bu kurgulatopluma sırf bir uyarlanma da
sadece başarıya engel
malar hak, adalet, hakkaniyet
değildir. Terbiye rab kelimeoluşturmakla kalmıyorlar,
gibi insanlığın yüksek değerlesinden gelir ve olgunlaştırmak
rine göre değil, çıkar sağlamabu konuda sağlıklı
anlamı taşır. Terbiye ilahi bir
nın yollarını göstermeye göre
misyondur. Esasen nihai terdüşünmenin önünü de
oluşturulmuş paradigmalara
biye edici Allah’tır. Pek çok kotıkıyorlar.
Mesela
farklı
bir
dayanmaktadır. Yani işin ta
nuda olduğu gibi Allah, insana
başında eğitim paradigmalaşey düşünülebildiğinde de
bu sıfatıyla da ilgili bir görev
rının eksikliği ve hatta doğru
yüklemiştir.
bu genel geçerlikten uzak
olmaması gelmektedir. MevModern öncesi ve dışı
alternatif bir çözüm olarak
cut eğitim paradigmasının hetoplumlarda eğitim daha çok
defi, yeni nesli, şartlandırarak
kalıyor. Unutulmamalıdır
pratiklere dayanıyor, talim ve
kurgulanmış ortak bir yere
terbiye birlikte yürüyordu.
ki paradigmasal bir
getirmektir. Bu gelinmesi geYeni nesil hayatın içinden veyanlışı düzeltmek için ileri
rekli yeri, maalesef toplum berilen bilgi tutum ve davranışlirlemiyor. Bir ulusal seçkinci
sürülmüş alternatif doğru
ları kendi kapasitesince içselzümre ve hatta daha ötede bir
leştirerek alıyordu. Modern
çözümler de her hâlükârda
küresel anlayış bütün toplumkültürün
dayanaklarından
doğru
sonuçlar
vermeyebilir.
ları sürükleyip götürüyor. Bu
olan aydınlanma düşüncesi
modern eğitimin amacı, tophemen pek çok şey gibi eğitimi
lum bireylerinin, insani özleride aşkınlıklarından koparıp
ni açığa çıkarıp fıtratlarına uyiçkin bir nitelik kazandırdı:
gun bir gelişme sağlamaktan
Talim ve terbiyeyi education
çok, sınai kapitalist düzene uyarlamak, bir kesimin
(Türkçede eğitim) kavramında birleştirdi. Ancak
üretici, ama geniş bir kitlenin iyi bir tüketici olmaanlamında büyük bir değişiklik de meydana geldi.
sını sağlamaktır. Demokrasi başta olmak üzere büArtık eğitim, insanın kendini inşa etmesi demek
tün çağdaş değerler bunu sağlamaya yöneliktirler.
değildi, eğitimcilerin, genç nesilleri kendi kafasınİçeriğine ve üzerinde yoğunlaşılan konuya göre
da oluşturduğu şablona göre şartlandırıp biçimeğitimin, erken çocukluk, meslek, din, ahlak eğitilendirilmesiydi. Böylece düşünmek, kendini ve
mi/öğretimi gibi türlerinden söz edilmektedir. Ama
çevresini anlamak demek olan meditasyon içerikli
hepsi aynı paradigmalara dayandıkları için sonuç
terbiye eğitimin dışında kaldı. Artık mevcut eğitim,
değişmemektedir. Mesela bu çerçevede din eğitimi/
her şeyden önce bir mükemmel insan değil, genç
öğretimi bile sorunlu hâle gelmektedir. Yani bu teneslin formatlandırılarak bir siyasal yapının üyesi
mel eksiklikten pek çok sorun doğmaktadır. Bundemek olan vatandaş yetiştirme işiydi. İşin içine
ların bir kısmı modern kültürün genel ve yaygın
dâhil edilen meslek edindirme gibi bazı oluşumlar
sorunlarından, diğer bir kısmı ise ulus devletlerin
eğitime meşruiyet kazandırdı.
kültür politikalarından kaynaklanmaktadır. Buna
Artık, geleneksel toplumlarda olduğu gibi eğigöre de sorunların bir kısmı biçimsel- örgütsel ama
tim, bir değer aktarımı ve onun dayanaklarını
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daha çoğu ise içeriksel, bir nitelik taşımaktadır.
Gerçi günümüzde doğal gözüken sorunların önemli bir kısmı konjonktüreldir. Hemen hemen tüm
insanlığı etkisi altına alan modern zihniyet, insan
tabiatıyla bağdaştırılması mümkün olmayan bir
eğitim anlayışının bir sonucudur.
Gerçekten de son birkaç yüzyıldır kapsamlı bir
zihniyet değişimi yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak
da eğitimin arkasında, dikkat bakıldığında görülebilecek paradigmalar yer almaktadır. Söz konusu
paradigmalar, genelde insanın ruh ve beden bütünlüğünün bozulması, bedenin ön plana alınması ve
onunla bağlantılı olarak da güç ekseninde kurulu
bir durumun ortaya çıkarılması olarak özetlenebilir. Mesela bu paradigmalardan birisi (Guenon’un
da belirttiği gibi) insanın, bedeni geliştirilmiş bir
hayvan-insan olarak görülmesidir. Buradaki beden
gelişimi, geçmiş çağlarda çalışmaya veya savunmaya yönelik, pratikle bağlantılı yüzücülük, atıcılık
vb. gibi beden geliştirmelerinden farklı olarak hobi
ve estetik kabullerle desteklenmiş reel işlev dışı bir
mükemmellik anlayışıdır. Bu bedenin arkasında
hangi ruhun geliştiği fazlaca bir öneme sahip değildir.
Eğitimin, insanın ruh ve zihin yapısının zıddına bedeni ön plana çıkarması, geri dönüşlü olarak
siyasetin beden siyaseti ile yakından ilgilidir. Diğer
bir deyişle “güç” eksenli modern siyaset, varlığını
bir siyasal bedende ortaya koyduğu gibi, yürüttüğü
siyaseti de bir beden siyaseti şeklinde göstermektedir. Toplum adına kamusal alanı tasarlama sevdası, mesela insanları bir kıyafete sokma tutkusu
buradan gelmektedir. Özellikle modern ulus devlet
yapıları, eğitimi, toplumu biçimlendirme üstüne
kurmuşlardır. İlgi çekicidir ki tasarlanan birey tipi
de bedenseldir. Modern eğitimin simgesinin, Antik
Çağ’dan kalma bir simgeyle, meşale yakan atletik
genç olması tesadüfi değildir.
İnsanın maddi yönü üstüne kurulmuş olan,
onun bireysel ve toplumsal tabii yapısıyla birebir
örtüşmeyen bu eğitim genelde iki uçlu bir talebe
cevap vermeye çalışmaktadır: Bir tarafta ulus devletlerin uyumlu vatandaş talebi, diğer tarafta sınai
kapitalist sistemin tüketim sürecine uyarlanmış
insan beklentisi. Esasen bizzat ulusun kendisi tabii
bir sosyal birliktelik değil, devlet tarafından yeniden inşa edilmiş bir sosyal yapıdır. İşte bu inşada
en büyük görev de “ulusal” biçimde nitelendirilen
ama sonuç itibarıyla seçkinler iradesine dayanan
bir “devlet eğitimi”ne düşmektedir. Bunun için de
bazı ilkeler ileri sürülmüştür ki bunların en önemlileri üniterlik, merkezilik, yaygınlık ve sekülerliktir. Çağdaş eğitimin aynı zamanda demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü olduğu kabul edilir. Ne var ki
bu son özellikler ulusal eğitimden çok küresel eğitim anlayışının özellikleridir ve birincilerin bunlarla bağdaştırılmaları pek kolay değildir.
Ulusal devletler 20. yüzyılın ilk çeyreğinden
itibaren, ulusal kalkınmacılık projeleri çerçevesinde ve 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi kalıntısı
bir ideolojiye bağlı olarak, toplumlarının bütün
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kurumlarını yeniden inşa etmeye çalıştılar. Meşruiyetlerini de kendilerince, çağdaşlaştırıcılık ve
ellerinin altındaki insan birikimini millileştiriciliklerinden aldılar. Bu çerçevedeki eksen kurum
da eğitimdi. II. Dünya Savaşı sonrasında pekişerek
süren ve 1974’te dünya genelinde meydana gelen
değişikliklerle hedefe yerleştirilen ulusal kalkınmacılık iflas etti, ona bağlı olarak ulusal eğitim de
büyük çapta sarsıldı, gittikçe küresel sisteme uyum
gösteremeyecek hâle geldiler. Bu gelinen noktada
sınai kapitalist nitelikli küresel sistemin eğitimden
beklentileri daha farklı hale geldi. Bu beklentiler
genel olarak, insanların üretim-tüketim sürecine
uyarlanmaları, önündeki mantıksal engellerin kaldırılması, sisteme uzman insan yetiştirme çabası
gibi maddelerde toplanabilir.
Ulusal eğitim mantığı, aynı “çağdaş” düzlemi
paylaştığı iddiasına rağmen küresel sistem anlayışıyla çelişir. Üniterlik, merkezilik gibi nitelikler
sınai kapitalist beklentilerle iyiden uyuşmaz hale
gelmiştir. Ancak ikisinin ortak tarafı, seküler bir
çerçevede, salt siyasal ve ekonomik temelli olmayan toplumsal değerleri mümkün olduğunca sistem dışında tutmalarıdır. Ancak iki farklı oluşum,
bunları değişik biçimlerde gerçekleştirmektedir.
Küresel sistem bunu işlev dışı kılmakta, ulusal sistem ise siyasal önlemlerle yapmaktadırlar. Hâlbuki
her türlü dönüşüme rağmen toplumların eğitimden beklentileri, günlük hayatta teknik, ticari, sınai, sağlık gibi fiziksel ihtiyaçlarına cevap vermek,
manevi ve moral dünyalarına aşina kılmak ve süreklilik kazandırmak olarak özetlenebilir.
TÜRKIYE’DE EĞITIM

Osmanlı genel toplumsal yapısında ortaya çıkan çözülme, kendisini eğitimde de hissettirmişti.
Çözüm arayışları çerçevesinde gelişen Batılılaşma
sürecinde oradan mülhem bazı yeni eğitim kurumları oluşturuldu. Cumhuriyet döneminde ulusçuluk ve ulusal kalkınmacılık çerçevesinde eğitim
hem örgütsel hem de içeriksel bakımdan merkezileştirildi. Seçkinler, topluma istedikleri şekli verebilmek (onların deyişiyle çağdaşlaştırabilmek) için
hemen her ulusalcı harekette olduğu gibi seküler
bir yol çizildi. 1924 de çıkarılan Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile de daha önce kurumsallaşmış bütün
eğitim kurumları birleştirildi. Dinî eğitim/öğretim,
1949’a kadar (deyim yerindeyse) bir iki tavizin dışında yasaklandı. Daha sonra da laik devlet (!) din
eğitimini kendisi üstlendi, ihtiyaç duyduğu yerde
okullar açtı, gönlü estiği zaman da kısıtladı.
Maalesef gelinen noktada eğitim pek de iç açıcı bir noktada değildir. Dünyada pek çok alanda
olduğu gibi, önemli coğrafi yapısı, demografik yoğunluğu, tarihsel birikimi, vb. ile ilk bir düzine ülkenin arasında olması gereken Türkiye, bu grubun
içinde yer alamamaktadır. Basit bir karşılaştırma
için belirtmek gerekirse “hasta adam” Osmanlı Birinci Dünya Savaşı sonrasında çöktüğü zaman aynı
kriterlere göre eğitimde dünyada altıncı sırada

EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞIMIZIN BAZI SEBEPLERİ

bulunuyordu. Sözün kısası çağdaş eğitimdeki kerametimiz kendimizden menkuldür.
Eğitimdeki yetersizliklerimiz genelde siyasal
ikilem, gelenek yokluğu ve hedef belirsizliği gibi
noktalarda toplanabilir. Bu bağlamda eğitimimizin
verimsizliğinin en temel sebeplerinden birincisi,
hâlâ yaşanmakta olan siyasal ikilemdir. Bir halkdevlet ethos farkı her kurumsallaşmada olduğu
gibi kendini daha fazlasıyla eğitimde göstermektedir. Devlet adına bir seçkinci yapı, eğitimi, kendi iktidarını güçlü ve sürekli kılmak üzere, halkı dizayn
ederken, halkın ethosunu da dışta tutmayı ilke edine gelmiştir. Söz konusu ethos’un en temel öğesi sayılan din eğitimi/öğretimi bu paradoksal yapı açısından hep tehlikeli bulunmuş, gösterilen olumsuz
tavır, yalnız din eğitiminde değil, genel eğitimde
de kendini göstermiştir. Buradaki gizil çelişki eğitime halk desteğini sınırlaya gelmiştir. Bu bağlamda
bizzat devlet tarafından açılmış din eğitimi/öğretimi, kurumlara ve meslek liselerine karşı takınılan
olumsuz tavır, eğitim alanında tipik bir seçkinci hareket örneğidir. Toplumu kırmadan yapılabilecek 8
yıllık temel eğitim bile, deyim yerindeyse toplumla
bir partallaşma süreciyle gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de eğitimin verimsizliğinin önemli
sebeplerinden ikincisi, bir eğitim geleneğinin bulunmamasıdır. Esasen çağdaşlık söylemi kendisini
gelenek karşıtlığı üstüne oturtmaktadır. Buna göre
bir çağdaş eğitim, bir de din ve gelenek düzleminde
kalmış eğitim vardır. Ne var ki gerçek hiç de öyle
değildir. Sağlıklı bir eğitim, toplum ekseninde kurulmuş ve “gelenek” diye ifade edebileceğimiz bir
sürece bağlı bir eğitimdir. Eskiyi yıkmak ve yeniyi kurmak, iddia edildiği kadar kolay ve sanıldığı
kadar sağlıklı bir yol değildir. Eğitimde belirlediği
hedeflere göre başarılı olduğu kabul edilen ve örnek aldığımız söylenen Batı toplumları tam anlamıyla gelenek toplumlarıdır ve bunların başında
da eğitim geleneği gelmektedir. Batının ilk akla gelen tanınmış üniversiteleri Paris, Padua, Köln, vb.
11.-13. yüzyıllar arasında kurulmuş ve günümüze
kadar (geliştirilerek) görev yapa gelmiş eğitim kurumlarıdır. Bizde ise eğitimin hiçbir tarihsel temeli, yani geleneği yoktur. İstanbul Üniversitesi’ni
Dârülfünûnun’un devamı sayarsak, üniversitelerimiz yalnızca bir buçuk yüzyıllık geçmişe sahiptir.
Medresenin analitik bir eleştirisi yoktur, “bozulduğu için kaldırılmıştır” türü toptancı açıklamalar
yapılmakta ve tabi buradan da hiçbir sonuca ulaşılmamaktadır. Kabaca “Medrese niçin bozulmuştur?” sorusunun analitik bir cevabı bile yoktur.
Eğitimimizdeki gelenek yokluğu şüphesiz yalnız yükseköğretimle ilgili değil, eğitimin bütün
alanlarına şamildir. Mesela ortaöğretim için yaklaşık yüzyıldır değişik Batı ülkelerinden eğitim
sistemleri ithal edilmiş, belli zaman aralıklarında
uygulanmış ama beklenen sonuç alınamamıştır.
Şüphesiz burada sorun, uygulanan eğitim sisteminin kendisi değil, toplumumuza özgü bir süreç hâline getirilememesi, bir başka deyişle bir

geleneğe dayanmaması, bir tarihsel arka planının
olmamasıdır. Bizde tarihsel birikim rejim dışıdır.
Türkiye’de eğitimin verimsizliğinin bir üçüncü
sebebi kendine özgü açık hedefler ortaya koyamayışıdır. Milli Eğitimimizin çağdaş ve laik olması
başlı başına bir milli hedef değildir, bir genel özelliktir. Yani eğitimin, merkezî, yaygın, eşitlikçi, laik
ve özgürlükçü olması, içinde yaşadığımız dönemde
bu temel espriyi kabul eden toplumların ortak bir
söylemidir. Bunlar bir topluma özgü eğitim hedefleri değildirler. Gerçi Millî Eğitim mevzuatımızın
başlangıç kısmında “millî ve manevi değerlere bağlı insan yetiştirmek” gibi ilk bakışta anlamlı gözüken hedefler belirtiliyor. Ne var ki buradaki millî ve
manevi değerlerin ne olduğu da belirsizdir. Mesela zaman zaman irtica ile mücadele kaşesi altında
İslâmî motiflerle uğraşan; öğrenci, öğretim elemanı, yönetici, veli gibi pek çok kesimi mağdur ve tedirgin ede gelen bu ülkede kahir insanının yüzde
seksen beşinin katılmadığı bir mantığın manevi
değerlerden ne anladığı tartışmaya açıktır.
EĞITIMIMIZIN TARZ SORUNU

İlgili tartışmalarda eğitimimizin ezberci olduğu
ileri sürüle gelmiştir. Bu yanlış bir değerlendirmedir. Eğitimimiz maalesef ezberci değil, spekülatif ve
hatta formel (söylemsel ve şekilsel) dir. Ezbercilik
söylemi bir demagojiden ibarettir. Çünkü ezber,
bazı temel bilgileri, bazı formülleri hafızaya almak
anlamına geldiğine göre bazı şeyler ezberlenmek
zorundadır. Sanıldığının aksine yeni neslin kafasında yerleşik bilgiler, yani tabir caizse gerekli
hiçbir ezberleri yok. “Çağdaş” bir zırvalamayla,
yeni nesle bilginin kafada taşınmaması gerektiği,
bunların elindeki bilgisayarda bulunduğu telkin
edilmekte, öğretim sorununun bilginin nerede bulunabileceğinin öğrenilmesi sorunu olduğu iddia
edilmektedir. Unutulmamalıdır ki bize ait bilgi
kafadaki bilgidir. İhtiyaç duyulan ve düşünme denen o büyük iş de kafadaki bu bilgiler üzerinden
kurulur. Kafada değil, elde taşınan bilgiler, kişiye
ait düşünceler, başkalarının patentini taşıyan malumatlardır.
Malumat, birbirleriyle ilişkisi kurulamamış,
varlığı, çevreyi algılamaya yeterince yardımcı olmayan, kullanım yolu bulunamayan bir bilgi yığınıdır,
yerine göre bir bilgi çöplüğüdür. Bilginin insan için
yararlı olması, alınıp verilen bilginin spekülatif olmaktan çıkıp değer bağlantılı hale gelmesine bağlıdır. Bunun için de tarz olarak eğitim, bilgi merkezli,
duygu destekli, tutumluluk kazandırıcı ve davranış
hedefli olmalıdır.
Şüphesiz tarz olarak eğitimin ilk basamağı yeni
nesle doğru ve yeterli bir bilgi vermektir. Ancak
unutulmamalıdır ki bilmek ile yapa-bilmek farklı
şeylerdir. Yapabilmek ahlaki bir düzeydir, eylemin yönünü de gösterir. Onun için genç, sadece
bu bilgiyle ahlaki donanımını kazanmış olmaz.
Bu bilgi daha başka etkenlerle desteklenmiş olmalıdır Bir kere ergenlik çağındaki gencin düşünce
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dünyasında önemli değişiklikler olmaktadır. Bu
dönemde genç, somut düşüncelerden soyut düşünmeye geçer; düşler kurmaya, kuramlar geliştirmeye başlar. Düşüncede bir genişleme ve derinleşme
meydana gelir. Bu beraberinde, geçmişi ve geleceği
hayal etmeyi ve sorgulamayı getirir. Sonsuza kapı
aralayan genç yaşadığı evrende kendini bir konumlandırma ihtiyacı duyar. Tabi bu arada bir hayli
duygusaldır ki eğitimde buna dikkat edilmeli ve bu
değişiklikler bir çıkış noktası yapılmalıdır. Yoksa,
bilgi veriyoruz ama maalesef uygulaması yok, diye
hayıflanır dururuz.
Tutum, sosyal hayatta birlikte yapılan, topluluğa uyumla gerçekleşen bir eylemdir. Edinilen bilgilerin uygulamadaki geçerliliğini ifade eder. Onun
için eğitimde tutumsal eylem, iyi örnekler gerektirir. Genç, söylenenlerden farklı bir uygulama
gördüğü zaman bilişseli tutumsala dönüştürmede
sıkıntı yaşar, söylenenler etkileyici olmaz. Tutumsal ahlak sosyaldir, toplumu etkisinde bulunduran
inançtır. Davranış ise kişisel pratiklerdir; bilişsel
ve tutumsalın basit bir kopyası değildir. Daha fazla
veya daha az gerçekleşmiş olabilir. Asıl ahlaki olan,
tutumsal ve davranışsal olandır. Çünkü yaşanan
budur. Bunlar değer yüklenmiş ve insanlar tarafından içselleştirilmiş eylemlerdir. Tabi bu içselleştirmede manevi değerlerin (mesela Allah inancının)
önemli bir yeri vardır.
Elbette insan olarak ortak yönlerimizi işaretleyen ve eğitimin mihenk taşı olan modern değerler
vardır. Mesela mesleklere ilişkin değerler böyledir.
Ancak burada da meslek ile ilgili ahlak, yalnızca
meslek ile ilgili kurallar değil, meslek ahlakı dediğimiz şeylerdir. Ali Fuat Başgil hocanın dediği gibi,
genç karşılaştığı sıkıntılar karşısında yaşının gereği olarak bir örneğe ihtiyaç duyar. Bu bakımdan yetişkin nesil hep iyi bir örnek olabilmelidir.
PROBLEMI ÖZETLEMEK GEREKIRSE

Gençlerimize verdiğimiz eğitim genelde, içinde
yaşanılan dünya üzerine malumat verme, bir meslek kazandırma gibi işlevler yerine getirmektedir.
Ne var ki eğitimin hedefi doğası gereği yalnızca
bunlar olamaz. Her şeyi meslekten ibaret olarak
gören anlayış, insanı, “alet kullanan hayvan (homo
sapiens)” anlayışından daha aşağıda, “insan kullanışlı bir alet” olarak gören bir anlayışa kadar götürür. İnsanı insan yapan şey, sırf teknik olmadığı
gibi toplumu geleceğe taşıyacak olan unsur da sırf
ona dayalı meslek değildir. Dünün pek çok mesleği
bugün hayatımızda artık yer almıyor. Eğitimden
anladığımız şey sadece işsizlik ve istihdam sorunu
olmamalıdır. Bütün mesele milyonla marangoz,
tornacı, elektrik teknisyeni, yetiştirmek değil, işimesleği ne olursa olsun aynı zamanda çevresindeki
tabiat ve insanla barışık, herkesin hakkına saygılı,
kanaat ve şükretmeyi bilen, her şeye erdemli bakabilen insan yetiştirmektir.
Kalıcı olan, toplumsal hafızamızda perçinlenmiş, önemli bir kısmı bize özgü yüksek değerlerdir.
8 | Kasım 2021 |
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Bu çerçevede denebilir ki eğitim sorunumuz bir
mavi gömlekli, bir kalifiye ara eleman veya bir beyaz yakalı yetiştirme sorunu değildir. Sağlıklı bir
sistemin oluşturulamadığı yerde bunların neyi
sağlayacağı da belirsizdir. İnsan yetiştirme sorunu,
toplumsal talep sorunudur. Yoksa teknisyen yetiştirip, bundan değer üretilmesini beklemek gibi bir
paradoks yaşarız, yani geometrik bakımdan köşeli
bir daire tasavvur etmeye çalışırız.
Kozmopolit bir dünya vatandaşı değil, kendimize özgü bir nesil yetiştirmeliyiz. Ufku açık, özgür, sanal dünyadan edindiği ve bir günlük ömrü
olan bilgilerle yatıp kalkmayan, düşünmesini bilen
ufuklu bir nesle ihtiyacımız var. Neyi, niçin yapması veya yapmaması gerektiğine kendisi karar
verebilen, eleştirel düşünmeyi bilen, bunu mutlak
bir ret olarak algılamayan ve bir aforizma şeklinde
uygulamayan bir gençlik inşa etmeliyiz. Böylece
erken olgunlaşmış çocuklarla ve bir türlü olgunluk
noktasına erişemeyen bir yetişkin veya yaşlı kuşakla kalmamalıyız. Çünkü olumsuz eğitim gençlikte
yaşanan ve orada kalan bir durum olmadığı gibi
yaşlılıktaki hafiflikler de bütünüyle sonradan çıkmış hâller değildir.
Eğitim sorunumuz sırf bir alanla ilgili değildir,
meslek veya düz lise tüm alanlara aittir. Tabii ki
meslek liseleri sorunsuz eğitim alanları da değildir.
Bütün liseleri İmam Hatip yaptığımızda sorun çözülmüş olmaz. Kanaatimce bu ad değiştirilmelidir.
Onun için genelde olumlu bu projeyle din bilgisi sorununu bile yeterince çözebilmiş değiliz. Aksine birileri de eğitimde yapılacak işleri bu okullarla verilecek mücadeleye bağlamaktadır. Hâlbuki özlemini
çektiğimiz eğitim algısı daha derinlerde bir şeydir.
Onun için eğitimde yapılacak işler, sınıfların öğrenci sayısı, teneffüs süresi, sınıfta kimin kalıp kimin
geçeceği ve eğitimin kaç yıl olacağı, öğretmenlerin
hangi sisteme göre atanacağı vb. değil, terbiyevi
anlamda içeriği doldurabilmektir. Şüphesiz bunlar
önemsiz ve anlamsız değildir ama söz konusu içerik hâlledilemediği sürece bu işler tabir caizse bir
boya-badana işi olarak kalmaktadır.
Sağlıklı bir eğitimin ekseninde toplum ve onun
talepleri yer alır ve yönlendirme bunun üstüne
yapılır. Genelde günümüzde eğitim sorunları, toplumsal taleplerle siyasal talepler arasındaki çelişkilerde düğümlenmektedir. Toplumsal talepler,
çağının gerekleri olan teknik, ticari, sınai vb. gibi
dünyevi ihtiyaçlara yön vermek, değerlerini öğrenmek ve süreklilik kazandırmak diye özetlenebilir.
Özellikle günümüz ulus devlet yapılarında siyasal
talep, belli bir tipe indirilmiş bir vatandaş üretme
arzusu şeklinde ifade edilebilir. Bu talep her hâliyle
tabii bir toplumsal taleple uyuşmamaktadır. Eğitim
bu taleplerin yanında ortak noktalara ulaşabilmek
için çıkar üstü aşkın değerlere de dayanabilmelidir.
Türkiye’de eğitimin bu genel çerçevede açıklanabilecek pek çok sorunu vardır. Ancak sorunun bütün
kaynakları her hâliyle eğitimin içinde değildir.

EĞİTİMİN DÜNYAYI DEĞİŞTİREN GÜCÜ
METİN ALPASLAN
Modern/seküler kültürün hâkim olduğu şartlar içerisinde bir çocuğun, bir gencin ahlaken
sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi mümkün olmamaktadır. Dindar kimlik-seküler kimlik
arasındaki çatışma gençlerimizi ruhi bunalıma sürüklemektedir. Eğitim sistemimizle verilmek
istenen, kazandırılmak istenen kültür ile İslâmî kültür ögeleri arasındaki çatışma gençlerimizi
zor durumda bırakmaktadır.

H

z. Peygamber (s.), “Hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel bir eğitimden (terbiyeden) daha
iyi bir miras bırakamaz.” diye buyurmuştur.1 Seyyid Kutup ise, “Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum ama eğitimin gücüne daha
çok inanıyorum” der.
Eğitim, insanın doğumundan ölümüne kadar
kesintisiz devam eden bir eylemdir. İnsanı yaratan
ve belli bir gaye ile dünyaya gönderen Cenab-ı Allah, yarattığı ve eşrefi mahlûkat olarak vasıflandırdığı insanın ihtiyaçlarını, imkânlarını herkesten
daha iyi bildiği için insanın terbiyesini, eğitimini
de seçkin kulları olan peygamberler vasıtasıyla bir
usule bağlamış, kullarını o seçkin peygamberleri
eliyle eğitmiştir.
Bugün insanoğlu tıpkı İslâm öncesinde olduğu
gibi ilahi olan her şeyi inkâr ederek, kendi hevâ
ve heveslerinin pesinde koşarak oluşturduğu, her
tarafından cerahat, kan, zulüm fışkıran beşeri sistemler içinde bir problemler yumağı içinde hapsolmuş, kendine çıkış yolu aramaktadır. İnsanlığın
peşinden sürüklendiği maddi refahın, insanlığı
ahlaki ve felsefi açlığa itmekte olduğu anlaşılmış
bulunmaktadır.
Maddeye tapan, insanı sadece et ve kemik yığını, ruhsuz bir varlık gibi gören seküler eğitim
sistemleri, maneviyattan koparılmış nesiller
yetiştirdikten sonra bu nesillerin insanlığın
felaketi ve sonu olacağını yeni yeni görmeye
ve bu felaketi nasıl önleyebilirim
diye düşünmeye başlamıştır. Bu
durum yakıcı bir şekilde ülkemizde
1

Tirmizî, Birr, 33; Ahmed b. Hanbel, Müsned,
IV,77

de canlı olarak yaşanmakta, Müslüman olduğunu
iddia eden toplumumuzda aynıyla müşahede edilmektedir. Dinsiz, kimliksiz, ruhsuz bir eğitim sonucu toprağından, kültüründen beslenmeyen, varlık
sebebinin farkında olmayan, her türlü tesire açık
kaybedilen bir nesil. Böyle giderse feci sonumuzu
hazırlayacak bir nesil!
HAYATA ANLAM VERMEDE
DINÎ EĞITIMIN GÜCÜ

Hayata anlam verme, insanın temel ihtiyaçlarından birisidir. İnsan içinde yaşadığı evreni,
hayatın amacının ne olduğunu, varoluş nedenini,
nereden gelip nereye gittiğini, nasıl yaşaması gerektiğini sorgulayıp bunlara tutarlı cevaplar aramaktadır. Nasıl yaşaması konusunda kendisine
ahlaki ve manevi bir yol çizemeyen insan kişilik
problemleri yaşamaktadır.
İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan hayatı
anlamadaki arayışlarına cevap verme ve hayatını
şekillendirecek değer yargıları ortaya koyma, bir
yol çizme yönüyle din, önemli bir rol üstlenmektedir. Din, ilahi kaynaklı değerler sistemiyle hayatı
yorumlayarak insanın zihnini aydınlatır, ruhunu
doyurur, insanların hayatını şekillendirir, insanların hayatına yön verecek ahlaki ilkeler ortaya
koyarak yaşamalarını sağlar. Allah’a bağlanmakla ve itaat etmekle insan, nefsine
ve muhteris isteklerine bir sınır koyarak
günah ve kötülükten sakınır. Bu nedenle,
yaşanan hayata, insana, düşünceye, ahlaka doğru anlamlar veren,
insanın ihtiyaçlarını karşılamada
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ve toplumun değer yargıları üzerinde yapıcı rolü
vehâmetini anlama yeteneğini de kaybetmiştir. Ne
olan dinin eğitim sistemine rehberlik etmesi icap
aradığını bilmiyor; sanki yaşanması gereken buyeder.
muş gibi bir aldanış içerisindedir.
Gençlik çağı, kişinin kimliğini ve kişiliğini araOkullarımızda zorunlu olarak okutulan Din
dığı bir çağdır. Bu arayış içinde genç etrafındaki
Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde, ahlak öğretiher şeyden etkilenir. Bunlar ne kadar vahyi ilkeminin ve manevi değerler eğitiminin yeterli şekilde
ler doğrultusunda çocuğa aktarılırsa kişilik yapısı
verildiğini söylemek oldukça zordur. İlkokuldan lio kadar güçlü ve kuvvetli olur. Genç kuşakların
seye doğru din öğretimine ilginin de azaldığı belir“değerler yoksunluğu”, “anlam ve amaç boşluğu”
tiliyor. Bu noktada hem derslerin muhtevası hem
içerisinde bocaladığı bir zamanda “değer odaklı”
de hocaların gelişen, değişen şartlara göre bu dersbir eğitim kaçınılmaz duruma gelmiştir. Modern/
leri çocuklara veriş tarzlarında ve iletişimlerinde
seküler kültürün hâkim olduğu şartlar içerisinde
problem var. Her türlü kötülüğü yapmaya müsait,
bir çocuğun, bir gencin, ahlaken sağlıklı bir kişilik
kaygan zeminde neyin doğru, neyin yanlış olduğu
geliştirebilmesi mümkün olmamaktadır. Dindar
konusunda bocalayan gençlik boş, gayesiz, aklıkimlik-seküler kimlik arasındaki çatışma gençlenı değil sadece hayvanî duygularını kullanır hâle
rimizi ruhi bunalıma sürüklemektedir. Eğitim sisgetirilmiştir. Amaç ve değerler kaybolduğunda
temimizle verilmek istenen,
yerine başka değerler konulakazandırılmak istenen kültür
mıyorsa, tüketime dayanan ve
ile İslâmî kültür ögeleri arabir israf ekonomisi olan vahşi
sındaki çatışma gençlerimizi
kapitalizm, insanın iliklerine
Hayata anlam
zor durumda bırakmaktadır.
kadar işleyen katı materyaÇatışmanın olduğu yerde selizm, insanı anlam ve amaçverme, insanın temel
lamet ve güvenlikten söz editan uzaklaştırıyor. Mülkiyet
ihtiyaçlarından birisidir.
lemez. Bu da bizleri kültürel
hakkını sınırsız görüyor ve
İnsan içinde yaşadığı
sömürge için potansiyel hâline
şahsi menfaatinden, nefsini
getirdi.
tatminden başka bir değer taevreni, hayatın amacının ne
Bu postmodern dünyada
nımayan insanı, bencil bir varolduğunu, varoluş nedenini,
eğitimin amacı, kendi değerlık “homoeconomicus” hâline
nereden gelip nereye
lerimizi yeniden üreterek, çogetiriyor. Mevcut eğitim sistecuklarımızın ve gençlerimizin,
mi gençleri bir kimlik bunalıgittiğini, nasıl yaşaması
ruh sağlığı yerinde, kişiliği gemına sürüklemektedir. Ahlak,
gerektiğini sorgulayıp
lişmiş ve olgunlaşmış bireyler
din, maneviyat alanında kimlibunlara tutarlı cevaplar
olarak toplumda yerlerini alğini arayan gençliğe müfredatı
malarını sağlamak olmalıdır.
aramaktadır. Nasıl yaşaması
güzel tespit edilmiş doğru bir
Kur’ân-ı Kerim’de pek çok peydin eğitiminin, İslâm dininin
konusunda kendisine ahlaki
gamberin kıssaları anlatılıyor.
tam ve gerçek bir eğitim ve
ve manevi bir yol çizemeyen
Hadis-i şeriflerde ideal insan
öğretiminin verilmesi gerekinsan kişilik problemleri
modelleri tavsif ediliyor. Bu
mektedir.
müşahhas davranış kalıpları
Madde
ilahlaştırılırken
yaşamaktadır.
örnek alınarak eğitimin bimana yok sayılmıştır. Böylece
rinci amacı ahlak ve karakter
insan yabancılaşma, yalnızlaşeğitimi olmalıdır. Hz. İbrahim,
ma, tatminsizlik, güvensizlik,
birilerini memnun etmek, birinançsızlık duygularıyla bir
takım alışılmış, dayatılmış anlayışlara, düşüncelekimlik krizine düşmüştür. Millî ve dinî değer kaybı,
re uymak şeklinde hareket etmemiş, sadece Allah
yabancılaşmayı, kimliksizliği, dolayısıyla şahsiyetmemnun olsun diye, anlamadığı, içine yatmadısizliği doğurmakta, arkasından anomi, ümitsizlik,
ğı şeyler karşısında ikiyüzlü tavır sergilememiş,
kaygı, yalnızlık, güçsüzlük, duyarsızlık ve benzerikna/mutmain olmak için soru sormuştur. O, daileri sökün etmektedir. Değerlerin kaybı, kişiliğin ve
ma hakikatin ve hikmetin peşinde olmuştur. Allah
benliğin sarsılmasına ve güvensizlik hislerine seResûlü (s.), “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere
bep olmaktadır. Bu durumda kalabalıklar içindeki
gönderildim.” buyuruyor. Bugün dinî vecibelerini
insan kendini boşlukta ve yalnız hisseder ve yalnızyerine getiren; ama kul hakkı yiyen, yalan söylelığını televizyon, sosyal medya ve internet oyunları
yen, devlet malını çalan, ahlaki olmayan davranışile gidermeye çalışır.
lar sergileyen insanlarla/müslümanlarla karşılaşıGeleceğe emin ve sağlam bir şekilde girmek
yoruz. Neden? Çünkü din lafzi tarzda anlaşılıyor
istiyorsak, bir taraftan ihtiyaçların gerektirdiği
ve ruhuna inilmeden yalnız şeklen uygulanıyor.
standart, klasik, bilimsel öğretim verirken, diKüreselleşme ile beraber çok kültürlü hâle gelen
ğer taraftan insanımıza din, ahlak, gelenek, tarih
modern dünyada her şey karmakarışık bir hâl aldeğerlerini, günah-sevap gibi kavramları vermıştır. Dünyanın telaşı ve ışıltısı içerisinde kişiliği
mek mecburiyetindeyiz. Aksi hâlde dünyada hep
parçalanmış insan, içinde bulunduğu durumun
taklitçi durumda kalır, aşağılık kompleksinden
10 | Kasım 2021 |
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kurtulamazsınız. Gün gelir, “bizden adam çıkmaz”
dersiniz. Kişinin artık ahlaklı, dürüst, bilgili olması
mümkün olmaz ve her türden kötülük ve olumsuzluğa açık hale gelir, böylece bugünkü yaşadığımız
keşmekeşlik devam eder. Çeşitli sıkıntılarla, problemlerle hayatını devam ettiren insanın yaşama
direnci kırılmakta, mücadele etmelesi zorlaşmaktadır. Böyle bir durum hayattan zevk alamama,
değer kaybı, manevî açlık, başarısızlık, amaçsızlık
gibi olumsuz ruh hâllerine yol açmaktadır. Birçok
konuda istenilen anlam referanslarına ulaşmanın
yolu ise arı duru bir dini eğitimden geçmektedir.
Rahmetli Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif
Davası kitabındaki veciz ifadesiyle: “Maarif hangi
yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu hâlde millet maarif demektir.”
YAP-BOZ EĞITIM SISTEMI

Bir ara internette Türk eğitim sistemi ile ilgili
bir imaj görmüştüm. Resimde dört gözlü bir set
üstü ocak vardı. Ocağın gözlerinden birinde ateş
yanıyordu. Ancak tava, yanmayan bir gözün üzerinde duruyordu. Kırılan yumurtanın içi ocak tablası
üzerinde, kabukları ise tavanın içinde duruyordu.
Yani “neresini düzelteyim” misali traji komik bir
görüntü.
Ülkenin eğitim politikalarındaki istikrarsızlık
atanan bakanlara da yansımıştır. 19 senede 8 bakan değiştirmiş bir bakanlık. 1923’ten bugüne ortalama 1,5 yılda bir millî eğitim bakanı değişmiş.
Her gelen ötekini geliştirecek bir şey yapmak yerine sistemi sil baştan değiştiriyor. Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de en çok reform paketi açıklayan
bir bakanlık. Her gelen bakan yeni bir reform paketi açıklıyor. Projeler birbirini kovalıyor. Her yeni
gelen bakanın ilk işi, kendinden öncekinin yaptığını silmek ve yerine yeni bir sistem yerleştirmeye
çalışmak olmuştur. Kendimizi bildik bileli gelen
hükûmetler “eğitim reformu” yapar, büyük büyük
laflar ederler ama yapılanlar havanda su dövmek
misalidir. Nihayetinde deneme tahtası hâline getirilen eğitim sistemi birbirinden kopuk nesiller yetiştirmekte.
Hiçbir öğrencinin başladığı müfredat ve sistemle okulunu bitiremediği Millî Eğitim Bakanlığı’nda
bir türlü dikiş tutmuyor. Bakan değiştirmekle eğitim düzelmiyor. Bu düzenlemelerin ne anlama geldiği, ne tür muhtemel sonuçlar doğuracağı, neyin
gerekli olduğu veya olmadığı konusunda, ciddi bir
zihin karışıklığı vardır. İnsanlar değişmiş, üsluplar
değişmiş ama sistem değişmemiştir. Baştan ayağa
her yönüyle yeni ve hem millî hem çağın gereklerine uygun bir sistem kurulamamıştır.
Türkiye’de millî eğitimin çocuğun zihnine belirli kalıpları yerleştirmeyi esas alan ideolojisi asla değişmezken, millî eğitim politikalarında bir istikrar
ve süreklilik görülmemektedir. Hemen hemen her
hükûmet ve Millî Eğitim Bakanı zamanında yeterince etüt edilmeden, önemli ve ani değişikliklere

gidilmesi, toplumsal bir mutabakat aranmaksızın,
taraflara yeterince danışılmaksızın eğitimin, dolayısıyla öğrencilerin geleceği üzerine oynamak, hem
mağduriyetler oluşturmakta hem de halkın eğitim
sistemine olan güvenini sarsmaktadır. Yapılan reformların, eğitimin kalitesine artı bir değer getirmediği ve kimseyi memnun etmediği şimdiye kadar ki tecrübelerden görülmüştür. Çünkü eğitime
sadece okul, bilgi, öğretmen, öğrenci kavramları
çerçevesinden bakılmaktadır. Eğitimin felsefesi ve
nasıl olması gerektiği konusu Türkiye’de esaslı bir
zeminde tartışılmamaktadır. Eğer toplumun yapısı bozulmuş ise, ahlaki çürüme ve çözülme tavan
yapmış ise, istediğiniz kadar öğrencilere tarihten
parlak örnekler verin, istediğiniz kadar hamaset
yapın içinde yaşanılan çağın ahlaki sorgulaması yapılmadığı, Türkiye’nin çarpık düzenine topyekûn
bir mantıkla bakılmadığı sürece eğitimde arayışlar,
değişmeler, tartışmalar daha uzun yıllar sürüp gidecektir!...
Üniversite ve lise hocalarının katıldığı eğitimle
ilgili bir toplantıda; bir üniversite hocası lise hocalarına hitaben “Yahu ne biçim öğrenci gönderiyorsunuz, çoğu dökülüyor!” diyerek sitem ediyor.
Buna karşılık kürsüye çıkan lise hocası da “bu
öğrencileri yetiştiren öğretmenleri de siz gönderiyorsunuz” diye cevap veriyor. Görüldüğü üzere tavuk-yumurta misali sistem bozuk olunca birbirini
olumsuz yönde besliyor. Öğretmen düzelmeden insan kalitemiz asla yükselmez. Sistem düzelmeden
de öğretmen düzelmez.
Öğretmen meselesi eğitim sistemi içerisinde
yer alan en önemli hususlardan biridir. İnanmış,
bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler
yetiştirme sorumluluğu taşıyan hocaların anlayış
ve vasıfları, geleceğin yetişkinleri olan öğrencilerin
anlayış ve vasıflarının şekillenmesinde büyük rol
oynamaktadır. Öğretmenin davranışlarının öğrencilere yansıdığı ve ahlaki model olarak genellikle
öğretmenlerin seçildiği öğrenciler üzerinde müşahede edilmiştir. Bu nedenle, eğitimden sorumlu
kimselerin öğrencilere örnek olacak söz ve eylemleriyle tutarlı davranışlar sergilemeleri gerekmektedir.
Batı’dan alınıp gövdemize bir kurt gibi sokulmuş mevcut eğitim sistemi kendi iman ve irfan
köklerimizden koparıldığı için, “Artık öğretmenlerin gereken saygıyı görmediği, derslerde olması gereken asgari otoriteyi bile kurmakta zorlandığı ve
bunda da bazı velilerin çocukları olumsuz yönde
teşvik edici tavırlarının payı olduğu bir vaziyet söz
konusu. Öğretmenleri şikâyet etmekle tehdit eden
öğrenciler ve her gün, her saat bazı veliler tarafından aranarak âdeta hesap sorulan öğretmenlerimiz
var.”2
Erdemli, bilgili, ahlaklı, idealist gençler
yetiştirmek istiyorsak, öğretmen yetiştirme
2

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/oguzhan-bilgin/ogretmenler-kimsenin-samar-oglani-degildir/haber-1202294
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programlarımızı, eğitim anlayışımızı, eğitim metotlarımızı kendi din, kültür ve medeniyet kodlarımızı göz önünde bulundurarak yapılandırmalıyız.
Toplum nezdinde saygınlığı olan muallimler yetiştirmeliyiz.
TEK TIPLEŞTIRICI İDEOLOJIK
EĞITIM SISTEMI

Birbiri ardına yapılan sistem değişiklikleriyle
eğitim sisteminde birtakım iyileştirmeler yapıldığı
doğrudur. Ama yanılgıya düşmeyelim ki yapılan
değişiklikler teknik değişikliklerdir. Toplumun
İslâmi hassasiyetlerini tatmin bakımından Kur’ân,
Siyer, Din dersi, Osmanlıca dersi gibi göstermelik
bazı dersler müfredata konulmuştur. Ama resmî
ideolojinin meşhur 1739 numaralı Millî Eğitim
Temel Kanunu ile zapt altına alınan millî eğitimin
amaçları değişmiyor. Kemalist/seküler dayatma
varlığını tavizsiz bir şekilde sürdürüyor. Yani öz
değişmiyor, sabit kalıyor. Zaten bu derslerin öğrencilerin İslâm dini hakkında genel bilgiler edinmeleri için konulduğu, kitapların yalnızca bilgi amaçlı
hazırlandığı, İslâm dinini benimseme ve yaşamaya
yönelik nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Bu derslerde öğretilen bilgilerin hayata aktarılması noktasında yeterlilik açısından bazı sorunların olduğu
görülmektedir.
Millî Eğitim Temel Kanunu incelendiğinde eğitimin birinci amacının; Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik,
laik ve sosyal devletine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getiren bir yurttaş yetiştirmek olduğu görülmektedir. Bu ülkede ilkokula başlayan
çocuklar daha okuma yazma öğrenmeden Mustafa Kemal’in ilke ve inkılapları öğretilmektedir. Bu
defa işi daha ileri bir boyuta taşıdılar. 2019 yılında
çeşitli okullardaki 10 Kasım törenlerinde secdeli “Ata Ayini” görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
Görüntüler tam bir akıl tutulması, laik yobazlığın
tavan yapmasıydı. Çocuklarımızı Kemalist paganizmin köleleri yapma girişimiydi. Çağdaşlık ve muasır medeniyet hedeflerinden bahsedenler, cahiliye
dönemi adetleri ile Allah’a şirk koşma girişiminde
bulunma cüretini gösterdiler. Sadece Allah’ın huzurunda eğilmesi gereken başlar bir liderin ilahlaştırılması ile laikçi düzenin kulları hâline getirilmektedir. Yaşananlar laikçi sistemin müfredatıyla bir
arpa boyu yol alınamadığını göstermektedir.
Eğitim kurumu devletin ideolojik olarak konumlandırılmış bir kurumu olduğundan, öğretim
müfredatı, Kemalist ideolojik muhtevayı zihinlere
yüklemeye devam ediyor. Okulların duvarları neredeyse boşluk kalmayacak şekilde ulusalcı ve seküler kutsallara ilişkin malzemelerle dolduruluyor.
Atatürkçülük konuları, 16 Eylül 2017’de Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle öğretmenler kurulu ve eğitimi kurumu zümre
toplantılarının gündeminden çıkarılmıştı. Buna
karşılık Eğitim-İş, Danıştay 8. Daire’de açtığı davayı
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kazandı. Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na
dayanan Danıştay kararında şu ifadeler yer aldı:
“Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve
öncüsü yapacak Türk milletinin bütün fertlerinin
Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi millî eğitim sistemimizin temel amacıdır.” Millî Eğitim Bakanlığı 1 Eylül 2018’de Resmî
Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne Atatürkçülük konularını, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde
yer alan belirli gün ve haftalar çizelgesine de millî
bayramları ekledi. Müesses nizam halka şunu söylüyor: “Siz neyi seçerseniz seçin, resmî ideoloji yerli yerindedir. Kültürel alanda ve eğitimde tek parti
ideolojisini değiştiremezsiniz. Değirmenler bizim.
Sizin iktidarınız bizim değirmenlerimizi işletmekle mükelleftir.”
Kuru bilginin ötesinde iman, ilim, hilm, hürmet, mahabbet, edep ve güzel ahlak gibi haslet ve
meziyetleri ifade eden maarif yerine, nesebi belirsiz bir öğretim ile nesillerin kafasına gerekli gereksiz her türlü bilgiyi boca ettiler. Her şeyi yarım
yamalak bilen ama kendini bilemeyen, milletini,
kültürünü, dinini bilemeyen, kimliksiz, kişiliksiz
bir nesil yetiştirdiler.
Dili bozdular. Dünyanın hiçbir yerinde bir dil
bu kadar değişikliğe maruz kalmamıştır. Dilin
oturmadığı bir ülkede ne düşünce olur ne eğitim.
Dilde mutabakat olmayınca düşüncede, fikirde, bilgide mutabakat olmaz. Kısaca ülkede birlik olmaz.
Harf inkılabı, kültür devrimleri, eğitim reformları
vasıtasıyla toplumun İslâm, bilim, düşünce, kültür
birikimiyle temasını kopardılar. Eğitimde kendi
klasiklerini tanımayan, okuyamayan köksüz bir
nesil ve toplum ortaya çıktı. Bizim okullarda Batı,
ulaşılması gereken “muasır medeniyet” diye okutulurken, Batı bizi ezeli rakip olarak çocuklarına
“ezeli düşman” olarak anlatmaya devam etti. Müslüman zihinler o kadar çökmüş ki izzeti ve şerefi
İslâm’da aramak yerine, bize zulümden başka bir
şey getirmemiş Batı toplumunu hâlâ kurtarıcı olarak görmeye devam edilmektedir.
Eğitimin esas meselesi, sayısal değil felsefidir.
İlkokuldan başlayarak yüksekokul eğitimine kadar
karşılaştığımız en ciddi problem “tek tipleştirici”
eğitimdir. Sistemin tasavvurunda bir problem varsa siz ne yaparsanız yapın sonuç alamazsınız. Bu
ülkenin çocuğu, rejimin dayattığı “kurucu değerlerimiz” adına deli gömleği misali bir pakete göre
eğitim görüyor. Çocuklarımız tek bir kişiyi ilahlaştıran, başarı ve galibiyeti bir kişiye mal eden ders
kitaplarını metazori okumak mecburiyetindedir.
Herhangi bir konuda ilerlemek, derinleşmek istiyorsa hayır deniyor, ona önce müfredat denilen
zorunlu dersler dayatılıyor. Çocukların ufkunu
daraltan, onları kalıplara sokan, belirli tanımlarla sınırlayan, sıkıştıran tektipleştirici bir anlayış
hâkimdir.

EĞİTİMİN DÜNYAYI DEĞİŞTİREN GÜCÜ

Türkiye’de uygulanan modern/seküler eğitim,
yeni bir ahlak düzeninin inşası hususunda başarısız olmuştur. Çünkü insan ruhu (duygusal boyut)
ihmal edilmiş, bilgi yüklemesi yapılırken ahlak,
ruh ve duygu gelişimi üzerinde aynı önem derecesinde durulmamıştır. Eğitim değil, sadece öğretim yapılmıştır. Ödül ve cezanın ön planda olduğu
okullarda öğrenciler hammadde, öğretmenler ise
işçi gibi görülmüştür. Nasıl ki fabrikada üretim sonunda tek tip ürün elde ediliyorsa, okul sonunda
da tek tip ürün (öğrenci) elde edilmeye, merkezi
bir komutla standart insanlar yetiştirmeye çalışılmaktadır. Bu sistemin gerisi öyle boş, öyle tamtakır,
öyle felsefeden yoksun, öyle başıboş, öyle amaçsız,
ilkesiz, işlevsiz ki meseleye biraz yakından baktığınızda içiniz parça parça olur. Geriden baktığınızda
bacası tüten, içine işçilerin girip çıktığı, dışarıdan
makine seslerinin işitildiği ama ortaya hiçbir mamul koyamayan, ortaya koyulan mamulün de çarık
çürük olduğu, aralarından iyilerin tesadüfen ortaya çıktığı bir fabrikaya benziyor okullarımız.
Türkiye’de rejime bağlılık esastır ve bu birtakım koruma kanunlarıyla sağlanmaktadır. Eğitim
de kişisel-manevi gelişim unsuru olmaktan ziyade
rejime iyi vatandaş yetiştirmek için kurgulanmıştır. Devletin anayasasında, belli bir dünya görüşüne ve belli ilkelere uymak olmazsa olmaz şartlardandır. Bu ideolojik yönüyle devlet, “yanlı” bir
devlettir. Böyle bir devlette beyin özgürlüğü baskı
altında olduğu için okullardan da sorgulamayan,
eleştirmeyen, tepki göstermeyen robotik nesiller
yetişmektedir.
Bizim mahallenin çocuklarının kurduğu
muhafazakâr demokrat iktidar, maalesef henüz
tüm eğitim müfredatını kapsayacak yeni bir anlatı ortaya koyamamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
kendi ifadesiyle “kültürel iktidar” olamamışlardır.3
Ders kitaplarının ücretsiz dağıtımından tutun da
binlerce yeni dersliklerin açılmasına kadar fiziki
şartlar konusunda hiçbir dönemde yapılmayan gelişmeler yaşanmıştır. Fakat ders müfredatının, özgür düşünce, olaylara merhamet, sevgi, saygı, adalet penceresinden bakma kabiliyeti kazandırma ve
ahlak eğitimi konularında ne yazık ki aynı başarı
gösterilememiştir. Okulların daha çok teorik, bilgi
aktarma ve yükleme işlevi gören yerler oldukları
görülmektedir.
Okullaşma oranlarının yükseltilmesi, okul,
derslik ve öğretmen problemlerinin çözülmesi
şeklindeki altyapı konularında önemli ilerlemeler
sağlanmasına karşılık eğitim sisteminin kalitesi
ve kültürel dönüşüm bakımından yeterli olmadığı
görülmektedir. Başarıyı rakamlarda, istatistiklerde
aramak bireyi değiştirip olgunlaştıramamakta, fiziki şartlardaki iyileştirmeler istenen insan profilini
ortaya çıkartamamaktadır.
Türkiye’de bir asırdır hakikati gasp eden bir
merkezî dayatmanın tepeden inme bir anlayışla
3

28 Mayıs 2017 İstanbul Ensar Vakfı’nın 38. Genel Kurulu

uyguladığı pozitivist/modern/seküler eğitim sistemi, çocuklarımıza bir ruh, bir medeniyet bilinci
ve özgüven duygusu kazandıramamıştır. Aksine
bu toplumu ayakta tutacak, nesilden nesile aktarılacak değerleri yok etmiştir. Bu millet tarihinde
hiç görmediği şekilde “eğitim” denen aygıtla kanırtıla kanırtıla, kanatıla kanatıla eğilip bükülmüştür.
Oysa kendimizi inkâr ederek geleceğe emin adımlarla yürüyebilmemiz mümkün değildir. Tarihte
bunun örneği yoktur. İşte bu nedenle duvara tosladık. Nitekim bundan önceki Millî Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, eğitimin “yoğun bakım”da olduğunu
söylüyordu.
KÜLTÜREL İNKÂR SÜRECI VE
MATERYALIST EĞITIM

Fen bilimleri, hayat bilgisi, biyoloji, kimya, fizik, matematik, geometri, astronomi gibi derslerde
ateist bir dünya görüşü öğretiliyor. Millî eğitime
teslim ettiğimiz bu milletin saf ve tertemiz evlatları
yıllar sonra ateist ve deist olarak karşımıza çıkıyor.
Millî ve manevi değerleri bir kenara iterek sadece
maddi eğitimle ancak bu kadar olur. Daha ziyade
eğitimli insanların yurt dışında yaşamak için can
atması bu eğitimin sonucudur.
“Pozitivist, sadece olgusal bilgi ve bilim anlayışının etkisinde şekillenen modern eğitim bireyi
daha çok bilişsel ve mekanik yönden ele aldığından dolayı ondaki vicdani, ruhi ve manevi boyutu
ihmal etmektedir. Böyle bir eğitim sistemi içinde
yetişen bireyler karşısındaki insanları da mekanik,
duygu boyutu olmayan varlıklar olarak algıladığı
için onlara kolayca zarar verebilir hâle gelmiştir.
Modern anlamda okul eğitimi temelde bilgi ve beceriyi esas alan bir insan yetiştirme düzeni öngörmektedir. Bu anlayış, yetiştirdiği bireylerin olumlu
karakter özellikleri kazanıp kazanmaması ile fazla
ilgilenmemekte, başarı ve ilerlemeyi temel ideoloji
olarak kabul etmektedir.”
“Türkiye, Batılılar tarafından dışarıdan fiilen
sömürgeleştirilemedi ama içeriden zihnen sömürgeleştirildi. Bu kendi kendini sömürgeleştirme
traji-komedisi, en kalıcı ve yıkıcı tezahürlerini eğitim alanında gösterdi: Batıcı, seküler, sömürgeci

umran

| Kasım 2021 | 13

G Ü N D E M

pozitivist bir eğitim sistemi dayatıldı topluma tepeden Jakoben yöntemlerle: Tek-tip adam yetiştirme
projesiydi bu. Bir toplumun eğitim sistemi, o toplumun medeniyet birikiminin, ruhunun ve iddialarının ürünü olarak inşa edilmezse, toplumun mezarını kazmaktan başka bir işe yaramaz. Türkiye’de
yapılan tam da bu oldu. Batı hayranı seküler insan
tipi, medeniyet dinamiklerimizi dinamitleyen, ruh
köklerimizi yok eden, ezberci, yetenek öğüten,
Batı’ya karşı aşağılık kompleksinin eşiğine sürükleyen üçüncü sınıf pozitivist bir eğitim sistemiyle
“inşa edilmeye” çalışıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
ifadesiyle bu bir ‘kültürel inkâr’ süreciydi.”4
Üniversiteler âdeta bir ideolojik eğitim kampıdır. Hangi bilim dalı olursa olsun, ipin ucu “mutlak
hakikat” yerine putlaşmış ideolojilere götürülmektedir.
TÜRKIYE’DE İLK YIKTIKLARI KALE
EĞITIMDIR

fahri başkanı olacak ve komisyonda oyların eşit
olması hâlinde kararı komisyon başkanı verecektir.
Bu komisyon, Türkiye’den devşirilen Amerikan
yanlısı kadroların eğitilme biçimini tespit edecek
ve bu iş için gerekli giderleri karşılama yöntemlerini belirleyecektir. Belirlemeler aynı zamanda,
Amerika’nın Türkiye’ye göndereceği uzman, araştırmacı, öğretim üyesi adı altındaki personel için de
yapılacaktır. ABD’yle “iş birliği yapacak, geleceğin
“Türk” yöneticilerini yetiştirmek üzere, Amerika’ya
götürülecek Türk öğrenci, öğretim üyesi ve kamu
görevlilerinin konumları da bu antlaşmayla belirlenmektedir.
Bu antlaşmada, ayrıca Millî Eğitim Bakanlığında çalışmalarını “etkin” bir biçimde sürdüren, personel politikalarından ders programlarına, pek çok
konuda stratejik kararlar önerebilen, “Millî Eğitimi
Geliştirme” adlı bir komisyonda yer almaktadır.
1994 yılında 60 personeli olan bu komisyonda çalışanların üçte ikisi Amerikalıydı. Bu komisyonun
görevi, Türk çocuklarının ilk, orta ve lisede okuyacağı derslerin müfredatını yani programını belirlemekti.
70 yıldır ABD Büyükelçilerinin müfredatta ve
eğitim politikalarında etkin rol oynadığı bu antlaşmayla eğitim sistemimiz Amerikan kültürüne
hizmet etmektedir. Fulbright’ın ülkemizden sadece
2008, 2009 ve 2010 yıllarında geleceğin liderleri olarak yetiştirilmek üzere seçtiği 100’den fazla
isim yer almaktadır.5
Bu milletin çocuklarını İslâm’dan uzaklaştırmada batının ilk planı, ulusalcı ve laik bir eğitim sistemi kurarak, harf devrimi gibi kültürel soykırımlar
yaparak Kur’ân-ı Kerim ve yerel dil arasındaki bağlantıyı koparmak oldu. Böylece toplum ile İslâm’ı
anlamanın arasına, asırların birikimiyle oluşmuş
bir kültür ve medeniyet değerlerinin arasına bir
perde çektiler. Batı tarzı aldığımız eğitim sayesinde
yıllarca kendi kültürümüzden uzak kaldığımız gibi
ecdadımızın hayat tarzından da nefret ettirildik.
Şapka giymeyi, tesettürü yasaklamayı medeniyet
diye gösterdiler.
Batı fiziki işgali bıraktı ama beyinleri esir alan,
ilahi olandan koparılmış, din, ahlak ve kişiliği katleden, onlara karşı aşağılık duygusu aşılayan bir
eğitimi miras bırakarak gitti.

İyi yetişmiş insanlar güçlü bir millet oluşturur.
Kendi kültürüne uygun insan yetiştiren toplumlar
güçlü devlet olurlar. Eğitim, tarih boyunca siyasi,
ekonomik, kültürel ve ahlaki değişimleri büyük
ölçüde etkilemiştir. O nedenle, emperyalistler öncelikle milletin bekası açısından can damarı olan
eğitime saldırır ve o kaleyi yıkarlar. Çünkü ancak
eğitimle bir ülkenin zihnini esir alabilirsiniz. Bir
nesli ancak eğitimle yozlaştırabilir, bilinçaltını
şekillendirir, zihinlerini uyuşturup köleleştirilebilirsiniz. Bunlardan biri 27 Aralık 1949’da Türkiye
ve ABD hükûmetleri arasında imzalanan, millî eğitim sistemini altüst eden, Türkiye’yi parçalayacak
alt yapıyı oluşturan bir antlaşma olan Fulbright
Antlaşması’dır. Truman doktrini ve Marshall planı çerçevesinde Türkiye’ye verilen paraların diyeti
olarak Türk Millî Eğitimi ABD’ye teslim edilmiştir.
Antlaşmanın 5. maddesi, Türkiye’de Birleşik
Devletler Eğitim komisyonunun kuruluşunu belirlemektedir. “Komisyon; dördü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, dördü de ABD vatandaşı (ki ikisi
mutlak CIA ajanı) olmak üzere sekiz üyeden oluşacaktır. ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyon
şefi (yani Amerikan Büyük Elçisi), komisyonun

Millî eğitim sistemiz hangi değerler sistemine
dayanmaktadır? Türk eğitim sistemi nasıl bir insan
yetiştirmeyi hedeflemektedir? Hedefi, vizyonu ve
misyonu toplumun inanç ve değerleriyle örtüşmeyen mevcut eğitim sisteminin yetiştirdiği insan kalitesi ortadadır. TÜİK’in Kasım 2020’de yayınladığı
en güncel 2019’a verilerine göre Türkiye’de fuhuş,

4

5

Yusuf Kaplan “Eğitimde, Ava Giderken Avlanmak”, Yeni Şafak, 5
Kas 2018.
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EĞITIM SISTEMIMIZIN HEDEFI, VIZYONU VE
MISYONU VAR MIDIR?

http://www.milatgazetesi.com/egitim/egitimi-ciaya-baglayananlasmaya-derhal-son-verilmelidir-h124350.html
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cinsel istismar, uyuşturucu, gasp, cinayet, hırsızlık,
şiddet vb. suçlarda geçmiş dönemlere göre artış olduğu görülmektedir. Aynı verilere göre kişilerin eğitim seviyesi yükseldikçe suç işleme oranın düştüğü
anlaşılmaktadır. Demek ki, suç oranları arttığına
göre Türkiye’de eğitim seviyesi yükselmemektedir.
Ta baştan gömleğin düğmesi yanlış iliklendiğinden dolayı millî eğitim sisteminin kafası, amaç
ve ilkelerinin nasıl bir insan, nasıl bir toplum ve
nasıl bir ülke istediği konusunda karışıktır. Yerli ve
millî net bir hedef ve strateji yokluğu dolayısıyla,
eğitim bürokrasisi günü kurtarmaya çalışmakta,
ne aradığını bilmemektedir. Dünyanın en dinamik
gençliğine sahip olan Türkiye’de gençleri hedefsiz,
ütopyasız bırakmanın bedeli maalesef ağır olmuştur. Başıbozukluk ve yetersiz eğitim çocuklarımızda doyumsuzluğa, bunun sonucunda şiddete
yönelmeye sebep olmuştur. Birbirinin gırtlağını
sıkan, birbirini bıçaklayan gençler neden bu kadar
gergin ve acımasız. Çocuklarımızı adam olsun diye
gönderdiğimiz okullardan bu kadar ruh hâli bozuk
insan nasıl çıkabiliyor? Televizyonda (NTV- 2006)
şiddet üzerine yapılan bir tartışmada Özcan Köknel nüfusumuzun %60 oranında ruh sağlığı sorunu bulunduğunu belirtmişti. “Günümüz toplumlarında çocuk ve gençler giderek daha fazla oranda
şiddet, sosyal problemler ve saygı yoksunluğundan
etkilenmektedir. Gençler arasında saldırganlık,
hırsızlık, otoriteye saygısızlık, akranlarına karşı
gaddarlık, önyargı, kötü dil/argo kullanımı, erken
cinsel gelişme ve cinselliğin kötüye kullanımı, ben
merkezlilikteki artış ve toplumsal sorumluluktaki
düşüş, alkol ve uyuşturucu gibi kendine zarar verici davranışlardaki artışlar dikkat çekmektedir.”6
Millî eğitim sisteminin temel sorunları olan
fırsat eşitsizliği, bölgeler arasındaki dengesizlikler,
standart ve kalite farklılığı, ekonomik ve kültürel
imkânları daha fazla olan ailelerin çocuklarının
daha avantajlı durumda olması, toplumsal tabakalaşmayı ve eğitimde eşitsizliği derinleştirmektedir.
Erken yaşlarda başlayan sınav odaklı eğitim
anlayışı çocukların okul dışı kaynaklara yönelimini artmıştır. Bu sınav odaklı ucube eğitim sistemi
çocuklarımızı esir almış, tüm değerlerimizi alıp
götürmüştür. Sınav bir amaç hâline getirildi. Son
on yıldaki yükseköğretime giriş sınav verileri, liseyi bitiren gençlerin temel bilgi ve becerileri elde
etmeden sistemden mezun olduğunu göstermektedir. TYT, AYT sınav performanslarına bakıldığında, sonuçların iç açıcı olmadığı, başta matematik
ve fen bilimleri olmak üzere genel olarak tüm testlerde başarı oranı oldukça düşüktür. Hiçbir şey öğrenmeden mezun ettiğimiz çocuklardan binlercesi
üniversite sınavlarında sıfır çekiyor.
Sistem o kadar kötü ki hiçbir becerisi ve yetkinliği olmayan, aynı dersleri aynı şekilde ezberlemiş
6

Rıdvan Demir, “Modern Toplumda Ahlaki Değişim ve Ahlak
Eğitimi”, Modernleşme Sürecinde Müslümanlar, Ed. Necmettin
Çalışkan, 2018, s.317.

yüzbinlerce genç, bugün ülkemizde vasıfsız eleman kategorisinde değerlendirildiği için iş bulmakta güçlük çekmektedir. Her 100 gençten 27’si bu durumdadır. Artık beklemekten usanmış, küskün ve
kırgın gençler ülkemiz için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bir taraftan da sanayi kalifiye eleman
bulmakta güçlük çekmektedir. Okullarda öğretilen
bilgilerin temel amacı sınavdan geçer not almaya
yöneliktir. Türkiye’de millî eğitim, sadece diplomalı okuryazarlığı çoğaltıyor, bilgi hamalı üretiyor.
İnsanların hayatını, geleceğini ilgilendiren bir konuyu bir sınava bağlarsanız, çocukları kabiliyetlerine göre tasnif edip ona göre eğitmezseniz, konuyu tercihlere bırakırsanız, sadece diploma odaklı
sisteme mahkûm ederseniz işte sonuç böyle olur.
ÖNCELIKLE BIR ZIHNIYET DEVRIMI
GEREKMEKTEDIR

Bu “eğitim sistemi” çeşitli ülkelerden alınan
parça pürtük yamalı bohça reformlarla düzelmez.
Köklü bir değişim gerekiyor. Yaşadığımız dünyaya,
içinde bulunduğumuz sisteme şuurlu bir Müslüman olarak direnmenin zamanı gelmiştir. İnanç,
kültür ve medeniyet değerlerini benimsemiş bir
nesil isteniyorsa, bunun için önce eğitim sisteminden başlanılması gerekmektedir. Eğitim sistemindeki kalite sorunu yanında, esas sorun eğitimin
muhtevası ve üzerine oturduğu değerler ve düşünce sistemidir.
Eğitim ve öğretimin amacı, kendi ilim ve düşünce geleneğimiz, kendi kültürümüz ve tarihsel
tecrübemiz istikametinde hem kendi milleti hem
insanlık için dünyaya söyleyecek sözü olan, yüksek
ideal ve inançlara sahip, önder, örnek insanı ortaya
çıkarmak olmalıdır. Nurettin Topçu “Bize bir insan
mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza
kavuştursun; her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın; hayâya hayran gönüller, insanlığı
seven temiz yürekler yetiştirsin; her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın; vicdanlarımıza her
an Allah’ın huzurunda yaşamayı öğretsin.” der.
Kur’ân’ı hayatlarına uygulayan müslümanlar
tarihte benzeri görülmemiş bir inkılap gerçekleştirdiler. Müslümanlar, İslâm ahlakının pratik örneği
olan Resûlüllah (s.)’i takip ederek örnek bir ahlak
toplumu hâline gelmişlerdir. Peygamberimiz (s.)
kısa sürede cahil, vahşi, kaba ve zalim bir topluluğu bilgili, medeni, adaletli, nazik, merhametli bir
toplum hâline getirdi. Sahabenin İslâm öncesi ve
sonrası hayatı incelendiğinde İslâm ahlakının onlar üzerinde nasıl bir değişiklik meydana getirdiği
bilinmektedir. Bu sebeple, çocukların ve gençlerin Peygamberimiz’i bir model olarak görmelerini
sağlayacak stratejiler geliştirmeye şiddetle ihtiyaç
vardır. Kendi medeniyet dinamiklerimizden yola
çıkarak çağımızda önümüzü açacak tevhidi bir eğitim modeli oluşturma, ahlaklı bir nesil yetiştirme
bizi bekliyor.
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ
KİMİN TRUVA ATIDIR?
BURHANETTİN CAN
Küresel hâkimiyet projeleri olan yapılar, aşı ve ilaç sektörünün hep ilgi odağı olmuştur.
Politikalarını belirleme ve yönlendirmede bu yapılar, DSÖ üzerinde doğrudan veya dolaylı
olarak baskı uygulaya gelmişler, çalışanlarını etkileme çareleri aramışlar, zaman zaman kurumu
kaynakları kesmekle tehdit etmişlerdir. Yol boyu etkisi farklı olmakla birlikte bu yaklaşım
gerçekleşmiş; DSÖ kendi alanında tüm insanlığın menfaatlerini değil belli zümre ve kuruluşların
menfaatlerini savunur duruma düşmüştür.

B

azen toplumları yönetmek için onları şok edecek olaylara ihtiyaç vardır; eğer bunlar kendiliğinden oluşmuyorsa, amacımıza hizmet edecek
şok olayları kendiniz yaratırsınız.” der Leo Strausss.
Bu ifadeyi Dünya Sağlık Örgütü’nün korona sürecinde yol açtığı tartışmalar bağlamında düşünmek
lazım. Genelde tüm dünyada, özelde de Türkiye’de
koranavirüs salgını ile ilgili kullanılan dil, alınan
tedbirlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO)
merkezli yürütülen bir kampanyanın çok etkili
olduğu görülmektedir. Süreçte başta ABD olmak
üzere DSÖ ile ilgili çok ciddi tartışmalar yapılmış
ve özellikle ABD Başkanı Trump zamanında DSÖ
hayli önemli argümanlarla
suçlanmıştır. Kuruluş
amacından uzaklaştığı, aşı, ilaç sektörünün ve küresel
hâkimiyet kurmak isteyen güç
merkezlerinin
emrine girdiği,
onların stratejilerine uygun
hareket ettiği,
dünya nüfusunu azaltmak için
küresel salgının ve
aşıların kullanılmasında rol üstlendiği
şeklinde ciddi suçlamalara muhatapolmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus
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Bu yazıda, DSÖ’nün kuruluş amacı, çalışma şekli, süreç içerisinde ifa ettiği görevler, ilişki zinciri,
Türkiye ile ilişkileri, yukarıda ifade edilen küresel
hâkimiyet projelerinde rol üstlenip üstlenmediği,
aşı, ilaç ve Siyonist mekanizma ile ilişkisi olup olmadığı konusu ele alınıp değerlendirilecektir. Bu
değerlendirmeyi yaparken 4T formülü kullanılacaktır: Doğru tespit, doğru teşhis, doğru tedavi,
doğru tedbir.
3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKARMAYA İLIŞKIN
18 BELGENIN/DOKÜMANIN ÖZETI1

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için daha önceki yazılarımızda ele aldığımız 18 belgenin özetine burada yer vermekte fayda vardır. Bu belgelerde
ele alınan konunun ana fikri genel hatları ile aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1) ABD’nin küresel hâkimiyetine ve liderliğine itiraz edilmektedir:
“Avrupa ve Doğu Asya’da ABD’nin küresel üstünlüğüne ve ABD liderliğindeki küreselleşmeye
karşı siyasi bir direniş ortaya çıkmaktadır.” “Çin,
Hindistan ve Rusya, ABD’nin liderliğini kırmak
için fiilî bir jeostratejik ittifak kurma çabası içerisindedir.
2) ABD’nin liderliğine itiraz, kaos getirir ve kaosun üç kaynağı vardır:
“Mevcut kurulu dünya düzenini değiştirmek isteyen, “revizyonist” olarak nitelenen güçler”; “Çin,
Rusya ve Türkiye”. “Ciddi güvenlik kaygılarına neden olan ülkeler”; İran ve Kuzey Kore. Devlet-altı
yapılanmalar, şiddete başvuran aşırı örgütler”.
1

Burhanettin Can, İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-1: “Kaostan
Kaynaklanan Düzen” ve “Küresel Savaş”, Eylül 2017, Umran.
Burhanettin Can, İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-2: “Küresel
Savaş” Türkiye Üzerinden mi (!)? Çıkarılmak İsteniyor, Ekim
2017, Umran.
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3) ABD ekonomisinin durumu iyi değildir:
“ABD ekonomisi önce yavaşlayacak, sonra durgunlaşacak ve ABD kendi içine kapanacaktır.”
“Büyük Asya ülkeleri, bir Asya Para Fonu, bir
Asya Ticaret Örgütü kurarak IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara zarar verecektir.”
ABD, “Dünya Bankası ve IMF’yi yeniden yapılandırarak, BRICS Bank ve Çin’in Asya Altyapı Yatırım
Bankası gibi, Batı kontrolünde olmayan alternatif
kuruluşların yükselişini” durdurmak zorundadır.
4) Lider olarak ortaya çıkma ihtimali olan ülkeler tecrit edilecek ve onlara destek veren ülke yönetimleri devrilecektir:
Mevcut düzen, ABD ve benzer değerleri savunan ülkeler tarafından 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştur ve bu düzenin korunmasında
ABD’nin sorumluluğu daha fazladır. Küresel ittifak
sistemi ile Rusya ve Çin kuşatılıp tecrit edilecektir.
ABD, Kafkasya’daki ülkelerle bağları geliştirecektir.
Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin Avrupa ve
Avrupa-Atlantik entegrasyonu kararlılıkla desteklenecektir. ABD, Güneydoğu Asya Devletleri Ortaklığı (ASEAN) ile Çin’i kuşatacaktır. Vekâlet savaşları
ve kadife darbelerle “küreselleşme değerlerini benimsemeyen ve bunlara saygılı olmayan ülkelerin
ve Rusya ve Çin ile iyi ilişkileri olan ülkelerin yönetimleri devrilecek, yeni doğan demokrasiler desteklenecektir.” “ABD değerlerini paylaşmayan ülkelerde, genç liderlerle ve STK’larla ilişki kurulacak;
liderleri belirlenerek, ‘birbiriyle koordinasyonları’
sağlanacaktır.” Libya, Mısır, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Sudan, Nijerya, AltSahra Afrika’sı, Ortadoğu, Orta ve Güney Asya ve
And Bölgesi içinde ve etrafında iç çatışmalar, şiddetli siyasi karışıklıklar ortaya çıkacak, ciddi dinî
ya da etnik bölünmeler meydana gelecektir. Latin
Amerika’da özellikle de Kolombiya, Küba, Meksika,
Panama, Guatemala, El Salvador, Honduras, “Haiti
ve onun “öteki Karayip komşuları ülkeler, yeniden
inşa edilecektir. ABD, “Türkiye ile olan ilişkilerini
dönüştürmeye devam edecektir.”
Türkiye, Kafkasya, Orta Asya, Suriye, Irak ve
İran’la ve kendi iç çatışmalarıyla meşgul olacaktır.
5) Hiçbir ülkenin askerî gücünün ABD’nin askerî
gücünden daha üstün olmasına müsaade edilmeyecek:
“Revizyonist ülkeler, ekonomik ve siyasal yaptırım mekanizmalarıyla cezalandırılacak; gerekirse
onlarla savaşılacaktır.” “ABD stratejisi, ABD’nin gücünü aşma ya da ona denk olma ümidiyle yeniden
askeri yapılanmaya giden potansiyel düşmanları
caydıracak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.”
“ABD’nin büyük güçlerden biriyle askeri çatışmaya
girme riski artmaktadır.” “Dünya, üçüncü bir paylaşım savaşına doğru yol almaktadır.”
6) “Var olan küresel sistem, yaşam periyodunu
tamamlayarak çökmenin eşiğine gelmiştir”; kurucu gücün kendi inisiyatifiyle, “yaratıcı yıkım

teorisi”/“düzeltici savaş teorisinin” uygulandığı
“küresel bir savaşla var olan sistem çökertilmelidir.”:
“Yüksek Konsey”, savaşın Ortadoğu’dan çıkmasını uygun görmüş ve çatışmanın patlak vereceği
ülke olarak Türkiye seçilmiştir.” Düzeltici savaş
beş aşamalı/safhalı bir savaş olacaktır. Dünyada
iki büyük bloklaşma meydana gelecek ve çatışma
küreselleşecektir: Birinci Eksen; Rusya-Çin-İranTürkiye-Orta Asya cumhuriyetleri; İkinci Eksen:
ABD-AB- Irak- İsrail- Kürdistan-Arabistan.
Küresel savaşın sonunda Ortadoğu’da yeni
devletler oluşacaktır: Suudi Arabistan’daki krallık
rejimi çökecek. İran’daki şeriat devleti yıkılacak.
Irak resmen üçe bölünecek. Türkiye’nin güneydoğusunu, İran’ın kuzey batısını, Irak’ın Kuzeyi ve
Suriye’nin doğusunu kapsayan “Büyük Kürdistan”
kurulacaktır. “Yeni küresel ekonomik sistemde,
yetkiler artırılmış bir IMF ve Dünya Bankası, bir
küresel merkez bankası, küresel tek para birimi ve
uluslararası denetime dayalı bir ekonomi politika
olacaktır.”
6. maddede yer alan görüşler, tamamen Siyonist yapı olan “yüksek mecliste” (13’ler/33,
Üçler/300’ler meclisi olabilir) alınan kararlar olarak geçmektedir.
Dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Martin
Dempsey, “ABD’nin Ulusal Askerî Stratejisi 2015”
raporunu açıklarken; “Hiçbir büyük güç, henüz
ABD ile askerî bir çatışmaya giremez ama ABD’nin
büyük güçlerden biriyle askerî çatışmaya girme
riski artmaktadır.” “ABD’nin büyük bir güçle düşük fakat gittikçe büyüyen bir savaş ihtimalinin
olduğu ve böyle bir çatışmanın muazzam sonuçlar
doğuracağı…” ifadelerini kullanmaları, 21. yüzyılı
şekillendirme konusunda ABD’nin yeni hamleler
yapacağı anlamına gelmektedir.
Bu bağlamda ABD menfaatleri ile Siyonizm’in
menfaatleri örtüşmektedir. Ancak başlatılan küresel biyolojik savaş sürecinde başta BM, DSÖ olmak
üzere uluslararası kuruluşların, özellikle DSÖ’nün,
dünyanın her tarafında eleştiriye tabi tutulması,
ABD’de Trump’ın DSÖ’ye savaş açması, maddi desteği kesmesi dikkat çekti. Buna karşı Rockefeller,
Bill Gates vb. örgütü korumaları, finanse etmeleri,
savunmaları, Henry Kissenger, Harari, Bill Gates’in
Trump’ı ağır bir şekilde eleştirmeleri, Siyonizm’in
dünya hâkimiyet mücadelesi ile ABD’nin dünya
hâkimiyet mücadelesi arasında bir ayrışmanın
meydana gelmesi şeklinde değerlendirilebilir.
Bu ayrışma, uluslararası teşkilatlara yansımakta; bugüne kadar ABD tarafından eleştirilmeyen
DSÖ gibi uluslararası kuruluşlar, Başta (Trump dönemi) ABD başkanı olmak üzere birçok siyasi lider
ve doktor tarafından eleştiriye tabi tutulmuşlardır.
ABD’de eyaletler bazında bu eleştiriler yaygınlaşmaktadır. O nedenle DSÖ’nün kuruluşunu, yapısını, amacını ana hatları ile ele alıp değerlendirmekte fayda vardır.
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN GÖREVLERI

Dünya Sağlık Örgütü2 Birleşmiş Milletler’e bağlı ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar
yapan bir örgüttür. 1945 yılında San Francisco‘da
Birleşmiş Milletler Konferansında, Çin ve Brezilyalı delegelerin bir “Uluslararası Sağlık Örgütü”
kurulması için bir toplantı organize edilmesi teklifinin oy birliğiyle kabul edilmesi sonucu DSÖ’nün
kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, teklif edilen toplantının gerçekleştirilebilmesi için Belçikalı Rene
Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite görevlendirmiştir. Bu komite, toplantının gündemini,
kurulacak uluslararası sağlık örgütünün “anayasa
taslağını” ve alınması gereken kararları belirlemiştir.
19-22 Temmuz 1946’da New York’ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda BM’ye
üye 51 ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris’te bulunan
Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç,
Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller
Vakfı temsilcileri, DSÖ için hazırlanan anayasaya
son şeklini vermişlerdir.
DSÖ Anayasası, 22 Temmuz 1946 tarihinde
61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
Çalışmaları yürütmek üzere 2 yıllığına geçici bir
komisyon Yugoslav Andrija Stampar başkanlığında oluşturulmuştur. Bu geçici komisyonun yaptığı
tüm çalışmalar, 26 üye ülkenin onaylaması sonucu,
7 Nisan 1948’de DSÖ’nün hukuken kurulması gerçekleşmiştir. DSÖ Anayasası’nın yürürlüğe girdiği
7 Nisan Dünya Sağlık Günü kabul edilip her yıl kutlanmaya başlanmıştır.
DSÖ Genel Kurulu, 24 Haziran 1948 tarihinde İsviçre‘nin Cenevre kentinde BM Sarayında 48
ülkenin temsilcileri ile toplanmıştır. Bu toplantı sonunda üye sayısı 55’e çıkarılmış, DSÖ genel direktörlüğüne/müdürlüğüne Kanadalı Dr. Brock Chisholm seçilmiş, DSÖ’nün yıllık programı, personeli
ve bütçesi onaylanmış, İcra (Yönetim) Kurulunu
oluşturan 18 üye belirlenmiş, bölgesel örgütlenme
için bölge ofisleri kurulması kararlaştırılmıştır.
Mayıs 2020 itibarıyla 194 ülke DSÖ’ye üyedir ve 2
ülke de “ortak üye durumundadır.” Genel merkezi,
Cenevre’dedir. “DSÖ’nün çalışma dilleri; İngilizce,
Fransızca, Çince, İspanyolca, Arapça ve Rusçadır.”

DSÖ, kuruluşundan bugüne kadar yol haritası,
çalışma amaç ve alanlarını genişletmiş bir yapıdır.
Sağlığa yönelik yönlendirici ve koordinasyon yetkisi olan uluslararası bir yapıdır. Başlıkta verilen
kaynaklarda yer alan görev ve sorumluluk alanları
şöyle özetlenebilir: “Uluslararası düzeyde yapılan
sağlık çalışmalarında en üst düzeyde görev almak.
Birleşmiş Milletler, sağlık alanından uzman kuruluşlar, meslek örgütleri, hükûmetlere bağlı sağlık
kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla işbirliği sağlamak. Karşı taraf ile ilgili bir talep olduğu takdirde
hükûmetlerin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine
yardımcı olmak. Talep doğrultusunda hükûmetlere
teknik olarak acil yardım sağlamak. İşgal altında
bulunan ya da yabancı bir ülkede sığınmacı statüsünde bulunan özel gruplara, Birleşmiş Milletler’in
isteği doğrultusunda sağlık hizmetleri sunmak.
Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak,
bu amaçla düzenleme yapmak. Epidemik ve endemik hastalıkların ortadan kaldırılması ya da kontrolü için gereken çalışmaları yönlendirmek, teşvik
etmek. Kazalardan, afetlerden doğan hasarları
azaltmak için ilgili uzman kuruluşlarla iş birliği
içinde çalışmak. Beslenme, barınma, boş zamanları
değerlendirme, sağlığın korunarak geliştirilmesi, iş
ortamının sağlık şartları, çevre sağlığı gibi konularda uzman kuruluşlarla iş birliği geliştirmek. Sağlık
alanında çalışmalar yürüten bilimsel ve mesleki
kuruluşlar arasındaki iş birliğini geliştirmek. Uluslararası düzeyde, sağlık konularında anlaşmalar,
sözleşmeler, düzenlemeler yapmak ve önerilerde
bulunmak. Ana-çocuk sağlığı düzeyini geliştirmek,
bunların sürekli olarak yenilenen çevre koşulları
ile tam bir uyum için yaşama olanağını sağlayabilmek. Ruh sağlığı dalında insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik çalışmaları desteklemek.
Sağlık alanında yapılan bütün çalışmalara mali olarak veya bilgi olarak destek olmak ve yol göstermek.
Tıp ve sağlık alanında görev alan mesleki dalların
eğitilmesi ve geliştirilmesine yönelik standartları
geliştirmek. Kamu sağlığı, hastane hizmetleri ve
sosyal güvenliği de kapsayacak şekilde, koruyucu
ve tedavi edici hizmetlere ilişkin yönetsel, sosyal
ve teknik konuları incelemek. Sağlık konularında
gerekli bilgi, danışmanlık ve benzeri veri yardımlarında bulunmak. Tüm dünya halklarını sağlık
konusunda bilinçlendirmek ve uyarmak. Özellikle
hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve sağlıkla ilgili
yöntemlerin uluslararası sınıflamasını yapmak,
değişen şartlara göre bu bilgileri ve yöntemleri revize etmek. Tanı yöntemlerini olduğundan çabuk
geliştirmek ve anlık müdahaleyi çabuklaştırmak.
Besinler, biyolojik maddeler, farmasötik ürünlere
ilişkin uluslararası standartları geliştirmek, bunların kabul görmesini sağlamak. Örgütün amaçlarına
ulaşması için gereken önlemleri almak.”

2

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri, Türkiye
Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
Ankara, 1997. https://www.mfa.gov.tr/who.tr.
mfa#:~:text=DS%C3%96%20
Anayasas%C4%B1’n%C4%B1n%2026%20%C3%BCye,de%20
BM%20Saray%C4%B1’nda%20d%C3%BCzenlenmektedir.
https://www.healthworldnews.net/tarihce/ https://tr.wikipedia.
org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C
3%BCt%C3%BC
https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/dunya-saglikorgutu-who-world-health-organization-483
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DSÖ’NÜN ÖRGÜTSEL YAPISI

DSÖ ana tüzüğünün 9. maddesi, örgütün yapısını ve çalışmasını belirlemektedir. Buna göre örgüt
bünyesinde 3 ana birim vardır: 1. Dünya Sağlık
Örgütü Genel Kurulu (Asamble), 2. Yönetim (İcra)
Kurulu, 3. Sekretarya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri
ve Ülke Temsilcilikleri).
Bu birimlerin yapısı ve görevleri aşağıda özetlenmiştir:
1. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu (WHA)
Örgüte üye olan ülkelerin temsilcileri (“Sağlık
Bakanları başkanlığında konusunda uzmanlar”)
tarafından oluşmakta olup en üst, yetkili mercidir. Merkezi İsviçre (Cenevre)’dedir. Her yıl mayıs
ayında toplanmaktadır. Genel kurul, yukarıda ifade edilen görevlerine ilave olarak aşağıda belirtilen
görevleri de yerine getirmekle sorumludur:
“Örgüt adına sağlık ile ilgili sözleşmeler ve antlaşmalar yapmak. Uluslararası kamuoyunda uyulması gereken standart ve kuralları belirlemek. Örgütün politikasını belirlemek. Yönetim Kuruluna
üye verecek ülkeleri seçmek. Genel Müdürü seçmek ve atamak. Bir başkan ve 5 yardımcısını seçmek. Örgütün mali politikasını denetlemek. Bütçeyi gözden geçirip onaylamak. Örgütün çalışması
için gerekli olabilecek komisyonları kurmak.”
2. Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllığına seçilen 34 üye ülkenin (2019 tarihinden itibaren) temsilcilerinden oluşmaktadır. “Her yıl üyelerinin 1/3’i yenilenmek zorundadır. Süresi dolan
kurul üyesi tekrar seçilebilir”. Kurul, her yıl iki defa
Cenevre’deki DSÖ merkezinde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu’nun başlıca görevleri ana hatları ile
şunlardır:
“Genel kurul tarafından alınan kararları yerine
getirmek. Genel kurulun gündemini belirlemek
ve yıllık çalışma planı sunmak, uygun gördüğü ve
gerekli konularda önerilerde bulunmak. Örgütün
bazı müdahale gerektiren konularında inisiyatif
kullanmak. Genel kurul tarafından kendisine çizilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek. Genel müdürün isteği üzerine gerekli görülen çeşitli
alt birimler (komisyonlar) oluşturmak.”
3. Sekretarya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve
Ülke Temsilcilikleri)
Genel müdür ve örgütün gerekli gördüğü teknik ve idari elemanlardan oluşmaktadır. Gerekli
personel, genel müdür tarafından genel kurulun
belirlediği kurallara uygun olarak atanmakta; eleman seçiminde “geniş bir coğrafi dağılım göz önüne alınmaktadır. Atananların sahasında uzman ve
temsil yeteneği olması şarttır.” Genel müdür, genel
kurul, yönetim kurulu ve örgütün düzenlenen tüm
konferanslarının doğal üyesidir. Ancak bu hakkını
vekâlet yoluyla başkasına devredilebilir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN MERKEZ
DIŞINDA BÖLGESEL YAPILANIŞI

Dünya Sağlık Örgütü, yapısal olarak küresel bir
örgüt özelliğindedir.3 Bölgesel yapılanışında iki ana
birim vardır: 1. Bölge Komitesi, 2. Bölge Ofisi/Bürosu.
1. Bölge Komitesi
Bölgede bulunan üye ülkelerin temsilcilerinden
oluşmakta olup görevleri şöyle özetlenebilir: “Kendi tüzüklerini hazırlamak, kabul etmek ve uymak.
Bölge Ofisinin çalışmalarını denetlemek. Bölgesel
problemlerle ilgili çözüm önerileri sunmak. Teknik anlamda toplantılar yapmak, örgütün kuruluş
amacına uygun olarak çalışmalar yürütmek ve
bölge ofisine yol gösterici olmak. Gerekli hâllerde
diğer uluslararası kuruluşların bölgedeki birimleri
ile iş birliği yapmak ve hareket etmek.”
2. Bölge Ofisi
Genel kurul kontrolünde ve genel müdür yönetiminde, bölge komitesinin idari koludur. Bölge ofisi, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarının
uygulanmasından sorumludur. Bölge ofisi personeli, genel müdür ve bölge müdürünün ortak kararı
ile atanmaktadır. Bölge Ofisinin coğrafi yapısına
bağlı olarak bir ya da birkaç ülke için “alan temsilcisi ataması” yapılmaktadır. “Bölge ofisleri DSÖ
ile ulusal hükûmetler arasında etkin bir ilişkinin
olmasını sağlarlar.”
DSÖ’nün 6 bölge komitesi mevcuttur:
Avrupa Bölge Komitesi
“Bölge ofisinin çalışma merkezi, Danimarka’nın
Kopenhag kentindedir.” Bu bölge ofisine bağlı ülkeler şunlardır: Arnavutluk-Hollanda-Tacikistan,
Estonya-Makedonya-Moldavya; Bosna HersekHırvatistan-Türkmenistan,
Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan,
Sırbistan-Özbekistan-İzlanda,
Avusturya-Lüksemburg-İngiltere,
Almanya-Macaristan-Kırgızistan,
Belçika-Malta-Kazakistan,
Bulgaristan-Monako-Türkiye, Beyaz Rusya-Norveç-Slovakya, Çek Cumhuriyeti-Romanya-Rusya,
Danimarka-Polonya, Fransa-Portekiz, FinlandiyaLetonya, İsrail-Litvanya, İtalya-Yunanistan, İrlanda-Ukrayna, İspanya, Slovenya, İsveç.
Doğu Akdeniz Bölge Komitesi
“Bölge ofisinin çalışma merkezi, Mısır’ın İskenderiye kentindedir.” Bu bölge ofisine kayıtlı ülkeler
şunlardır: Afganistan-Ürdün, Bahreyn-Kuveyt, Kıbrıs-Lübnan, Cibuti-Libya, Mısır-Fas, İran-Umman,
Irak-Pakistan, Yemen-Katar, Suudi Arabistan-Somali, Sudan-Suriye, Tunus-Birleşik Arap Emirlikleri.
3

https://www.who.int/dg/regional_directors/jakab/en/ https://
www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/regional-directors-emeritus/dr-zsuzsanna-jakab,-2010-2019 https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/dunya-saglik-orgutu-who-worldhealth-organization-483
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Afrika Bölge Komitesi
“Bölge ofisinin çalışma merkez Kongo’nun
Brazzaville şehrindedir.” Örgütün bu bölge ofisine
bağlı çevre ülkeler şunlardır: Cezayir-Gabon, Angola-Gambiya, Benin-Gana, Botswana-Gine, Burkine
Faso-Gine Bissau, Burundi-Kenya, Kamerun-Lesotho, Capo Verde-Liberya, Çad-Malavi, ComorosMali, Kongo-Moritanya, Cote d’ İvoire-Mauritus,
-Ekvator Ginesi-Mozambik, Etiyopya-Namibya,
Madagaskar-Nijer, Nijerya-Senegal, Sierra LeonaSeyşel Adaları, Güney Afrika-Sao Tome ve Principe,
Swaziland-Uganda, Togo-Zimbabwe, Birleşik Tanzanya Cum.-Orta Afrika Cumhuriyeti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN
PARASAL KAYNAKLARI

Dünya Sağlık Örgütünün üye ülkelerden alınan aidatlar ve özel fonlar olmak üzere iki anapara kaynağı bulunmaktadır.4 Üye ülkelerden alınan
aidatlar, bu aidatlar, üye ülkelerin ekonomik durumları göz önüne alınarak belirlenmekte ve her
yıl değiştirilmektedir. “Aidatlar, ABD doları ya da
İsviçre frangı ile yapılmaktadır.” Özel fonlar ise özel
kuruluşlar, vakıflar, yardım kuruluşları, gönüllü
kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri
Fonu (UNFPA), UNİCEF gibi kurum ve kuruluşlardan alınmaktadır.
Amerikan Bölge Komitesi
Üye ülkelerin aidatları, “örgütün bütçesinin
“Bölge ofisinin çalışma merkezi Washington’dayaklaşık yüzde 17’sini kardır.” Örgütün bu bölge ofisişılamaktadır.” “Hiçbir ülke,
ne bağlı olan kayıtlı ülkeler
DSÖ’nün toplam bütçesinin
şunlardır: ABD- Antinoua
%33’ünden fazlasını vereDSÖ ile Türkiye arasında
-Barbuda, Arjantin-Domimez.” DSÖ bütçesi iki yıllık
dönemler hâlinde belirlennik Cumhuriyeti, -Bahama
imzalanan İstanbul Ofisi Ev
mektedir. Örgütün 2018Adaları-Ekvador, BarbadosAntlaşmasında, Türkiye’nin
2019 bütçesi yaklaşık 5.5
Saint Kitts-Nevis, Belizeİstanbul Ofisine geniş haklar
milyar Dolar; 2020-2021
Saint Vincent -Grenadines,
bütçesi ise yaklaşık 4,5
vermesi, İstanbul Ofisi
Bolivya-Trinidad -Tobago,
milyar dolardır. DSÖ’nün
Brezilya-El Salvador, Kaçalışmalarına katılamaması,
finansörlerini, örgütün yılnada-Guatemala,
Kolomonu denetleyememesi, yapılacak
lık bütçesini karşılama orabiya-Guyana, Kosta Rikaaçıklamalara müdahale
nına bağlı olarak aşağıdaki
Honduras, Küba-Jamaica,
gibi sıralayabiliriz:5
Meksika-Nikaragua, Dimiedememesi, gelecekte Türkiye’nin
1. ABD: %14,67 (yaklanica-Paraguay, Peru-Saint
başını çok ağrıtacaktır. Çünkü
şık
412
milyon dolar)
Lucia.
DSÖ yaptığı yayınlarda ülkelerin
2. Bill ve Melinda Gates
Vakfı: %9,76 (yıllık yaklaşık
değerlerine, inançlarına, kültür
Güney-Doğu Asya Bölge
250 milyon dolar)
Komitesi
ve medeniyet değerlerine
3. Bill ve Melinda Ga“Bölge ofisinin çalışma
saygı göstermemektedir. Adeta
tes
Vakfı ile irtibatlı GAVI
merkezi Hindistan’ın Yeni
toplumsal
dejenerasyonun
İttifakı
(Gelişmiş ve gelişDelhi kentindedir.” Örgütün
mekte
olan
ülkelerin ulusal
öncülüğünü
yapmaktadır.
bu bölge ofisine kayıtlı ülhükûmetleri,
Bill ve Melinkeler şunlardır: Bangladeşda Gates Vakfı, Çocukların
Endonezya, Bhutan-Maldiv
Aşı Programı, Uluslararası
Adaları, Hindistan-Kore Deİlaç Fabrikaları Birliği (IFPmokratik Halk CumhuriyeMA), Rockefeller Vakfı, Dünya Bankası, Dünya Sağti, Moğolistan-Nepal, Myanmar-Sri Lanka, Tayland.
lık Örgütü (WHO), UNICEF’tir: %8,39.
4. İngiltere: %7,79 (yıllık yaklaşık 220 milyon
Batı Pasifik Bölge Komitesi
dolar)
“Bölge ofisinin çalışma merkezi, Filipinlerin
5. Almanya: %5
Manila kentindedir.” Örgütün bu bölge ofisine ka6. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyıtlı ülkeler şunlardır: Avusturalya-Fiji, Kamboçyon Birimi (UNOCHA): %5.
ya-Japonya, Çin-Malezya, Cook Adaları-Solomon
Adaları, Filipinler-Marshall Adaları, Singapur-Pa4 https://www.mfa.gov.tr/who.tr.mfa#:~:text=DS%C3%96%20
Anayasas%C4%B1’n%C4%B1n%2026%20%C3%BCye,de%20
pua Yeni Gine, Samoa-Brunei Darussalam, KiriBM%20Saray%C4%B1’nda%20d%C3%BCzenlenmektedir.
bati-Mikronezya Federatif Devletleri, Tonga-Laos
https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/dunya-saglikorgutu-who-world-health-organization-483 https://tr.wikipedia.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, Viet Nam-Vanuatu,
org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C
Yeni Zelanda-Tokeleau, Kura Cumhuriyeti. Üye
3%BCt%C3%BC
Ülkelerde 150’den fazla DSÖ ofisi bulunmakta ve
https://dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/issue/26338/277520
örgüt bünyesinde yaklaşık 7 bin civarında kişi ça5 Mehmet Ali Güler, “DSÖ Saflaşması”, Cumhuriyet, 18 Nisan
2020. “Dünya Sağlık Örgütü: Kim tarafından finanse ediliyor,
lışmaktadır.
nasıl kuruldu ve rolü ne?”, BBC Türkçe 15.04.2020.
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7. Dünya Bankası: %3
8. Uluslararası Rotary Kulübü: %3
9. Avrupa Komisyonu: %3.
10. Japonya: % 2,73
11. Kuveyt, Kanada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Norveç, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri: her biri, %1’in biraz üstünde
12. İtalya: % 0,54
13. Rusya: % 0,51
14. Çin: %0,21 (yıllık 43 milyon dolar. 38 milyon doları belirlenmiş katkı, diğeri gönüllü katkı)
Türkiye: %0,08 (“yıllık 6,5 milyon doların biraz
üzerinde. Bunun 4,5 milyon doları, yıllık belirlenmiş katkı payı, 2 milyon doları gönüllü katkı payı”).
TÜRKIYE’NIN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ILE
İLIŞKILERI

Türkiye DSÖ’nün kuruluş çalışmalarına dönemin Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz ile fiilen katılmıştır. DSÖ Anayasası, 22 Temmuz 1946 tarihinde
ülkemizin de aralarında bulunduğu 61 ülkenin
temsilcisi tarafından imzalanmıştır. Örgütün anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti adına İhsan Doğramacı tarafından imzalanmıştır. “Türkiye,
9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ
Anayasasını onaylayarak, örgüte resmen üye olmuştur.” Türkiye, 19 Ekim 1950 tarih ve 6666 sayılı Kanunla Teknik Yardım Antlaşması’ adıyla bir
anlaşma DSÖ ile yapmıştır.6.
Türkiye’de, süreç içerisinde DSÖ ile ilgili dört
önemli birim oluşturulmuştur: 1. DSÖ Türkiye
Ofisi (Temsilciliği), 2. DSÖ Gaziantep Acil Durum
Ofisi, 3. İstanbul “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Teknik Uzmanlık Ofisi” (“İstanbul
Ofisi”), 4. DSÖ İş Birliği Merkezleri
DSÖ Türkiye Ofisi (Temsilciliği)
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 1959 yılında Ankara’da
bir temsilcilik ofisi açmış daha sonra bu Ofis “DSÖ
Ülke Ofisine” dönüştürülmüştür. DSÖ Ülke Ofisi,
örgütün Türkiye’deki faaliyetlerini organize etmekte, hayata geçirmektedir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi
ile T.C. Hükûmetleri, “2’şer Yıllık Orta Vadeli İş
Birliği Anlaşmaları” imzalayarak ilişkiyi devam ettirmektedir. 2019 yılı itibarıyla Türkiye’deki örgüt
ekibi, sürekli çalışan 40 kişilik bir gruptur.
DSÖ Gaziantep Acil Durum Ofisi
Suriye’de yaşanan iç savaştan sonra Türkiye’ye
gelen göçmenlerle sağlık kapsamında ilgilenmek
üzere 2015 yılında Gaziantep’te kurulmuş bir ofistir.
6

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri, Türkiye
Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı,
Ankara, 1997. https://www.dikgazete.com/gundem/turkiye-iledso-arasindaki-anlasma-resmi-gazete-de-yayimlandi-h553031.
html
https://www.cnnturk.com/turkiye/turkiye-ile-dsoarasindaki-anlasma-resmi-gazetede-yayimlandi

Türkiye’deki DSÖ İş Birliği Merkezleri
DSÖ iş birliği merkezleri, DSÖ Genel Sekreteri
veya Bölge Başkanları tarafından örgütün programlarını desteklemek için faaliyette bulunmak
üzere ülkedeki bazı birimlerin/yapıların seçilip görevlendirilmesi ile oluşan merkezlerdir. Ankara’daki Bilkent Üniversitesindeki “Uluslararası Çocuk
Merkezi”, “DSÖ Bağışıklama Eğitimi ve Savunma
İşbirliği Merkezi” olarak seçilmiştir.
“İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına
Hazırlıklılık ve Yanıt Dünya Sağlık Örgütü
Coğrafi Ayrık Ofisi”/“İstanbul Ofisi”
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında
İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ
Avrupa Coğrafi Ayrık Ofisinin (İstanbul) Türkiye’de
Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Antlaşması’nın
2 Mayıs 2017 tarihinde Dönemin Sağlık Bakanı
Recep Akdağ ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr.
Zsuzsanna Jakab tarafından imzalanmasıyla” bu
ofisin kurulması işlemleri başlatılmıştır. 14 Nisan
2020’de 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Avrupa Bölge
Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ
Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile
onaylanarak yürürlüğe sokulmuştur.7 DSÖ Coğrafi
Ayrık İstanbul Ofisi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin
Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans
Kluge’nin video konferans yöntemiyle katıldığı bir
törenle resmen açılmıştır. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab, “George Soros’un akrabası, Macar asıllı bir Yahudi’dir.8
Bu ofis ile ilgili yapılan anlaşmadaki bazı maddeler, çok dikkat çekici ve düşündürücüdür. Anlaşmanın bazı maddelerine göre, İstanbul Ofisine
Türkiye’nin hiçbir müdahale hakkı bulunmamaktadır.
DSÖ’nün İstanbul Ofisinde çalışacak tüm personelin seçiminde, atanmasında, işten çıkarılmasında, Türkiye’nin hiçbir hakkı olmayıp nihai karar, DSÖ Avrupa tarafından verilmektedir (Madde
3.6). İstanbul bölgesinde “tartışma ve karar alma
özgürlüğü dâhil olmak üzere tam toplantı yapma
özgürlüğüne sahip olup” “hükûmetten herhangi bir
izin alma mecburiyeti yoktur.” (Madde 4.2). İmzalanan antlaşmanın 5. maddesine göre, İstanbul Ofisi,
Türkiye’nin denetimi dışına çıkarılmakta, herhangi
bir nedenle Türkiye’de hiçbir birim, hiçbir yetkili,
7

https://www.saglik.gov.tr/TR,21342/turkiye-ile-dso-arasindaistanbul-ofisi-anlasmasi.html ; http://www.mfa.gov.tr/no_-205_d u nya - s a g l i k - o rg u t u - n u n - ( d s o ) - i n s a n i - v e - s a g l i k - a c i l durumlarina-hazirliklilik-cografi-ayrik-ofisi-nin-istanbul-dakurulmasi-hk.tr.mfa

8

https://www.dikgazete.com/tc-kanunlarina-tabi-olmayandunya-saglik-orgutunun-istanbul-cografi-ayrik-ofisi-casusluk-merkezi-mi-makale,3110.html;
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“DSÖ Avrupa Bölge Direktörü veya İstanbul Ofisi
Başkanının onayı ve kararlaştırdığı koşullar haricinde”, “herhangi bir resmi görevi yerine getirmek
için”, ofise girme, denetleme, kontrol etme, sorgulama hakkına sahip değildir:
“Madde 5: 1. Hükûmet, DSÖ kontrol ve
hâkimiyetinde olacak İstanbul Ofisi mahallinin
dokunulmazlığını kabul eder. 2. İdari, adli, askerî
veya polis olmak üzere hiçbir Hükûmet memuru
veya Türkiye içinde kamu yetkisi kullanan diğer
şahıs DSÖ Avrupa Bölge Direktörü veya İstanbul
Ofisi Başkanının onayı ve kararlaştırdığı koşullar
haricinde, herhangi bir resmi görevi yerine getirmek için İstanbul Ofisi’nin mahalline girmeyecektir. Ancak, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü veya
İstanbul Ofisi Başkanı veya vekilinin onayı, acil
koruyucu faaliyet gerektiren yangın ya da diğer
afet durumunda aranmayabilir. 3. DSÖ, İstanbul
Ofisi mahallinin herhangi bir Türkiye kanunu uyarınca tutuklanmadan kaçan veya Hükûmet
tarafından başka bir ülkeye iadesi ya
da dava veya hukuki işlem tebligatından kaçınmaya çalışan
kişilerin sığınağı olarak
kullanılmasını engelleyecektir.”
İstanbul Ofisi, DSÖ
Türkiye Ofisinden bağımsız hareket etmektedir. Örgütün Türkiye
Ofisi, İstanbul Ofisini
denetleyememekte, müdahale edememekte ve
talimat verememektedir.
İstanbul Ofisi, biraz mübalağalı da olsa Türkiye devleti içerisinde ayrı bir devlet gibidir. Nitekim Madde 10’a göre İstanbul Ofisinin
personeli tam bir dokunulmazlığa sahiptir:
“Madde 10.1: İstanbul Ofisinde görevli örgüt memurları, Türkiye’de aşağıdaki ayrıcalık, muafiyet
ve olanaklardan faydalanacaktır: a) Resmî kapasite
ile söyledikleri veya yazdıkları tüm sözler ve yaptıkları tüm eylemler nedeniyle yasal işlemlerden
muafiyet. Bu muafiyet, İstanbul Ofisindeki görevlerinin bitiminden sonra da devam edecektir.”
Bu maddeye göre; “Viyana Antlaşmasının 41.
maddesine göre açıklama yapan büyükelçiler” rezaletine benzer bir rezalet, İstanbul Ofisi personeli
tarafından icra edilirse, hiç kimse şaşırmamalıdır.
Madde 13 ve 14’e göre “İstanbul ofisi için gerekli
olan tüm mekân, bina, mefruşat, teknik donanım,
toplam yıllık 500 bin doları aşmamak şartıyla
hükûmet tarafından karşılanacaktır.” “İstanbul
Ofisinin onaylanmış planının uygulanması için gerekli operasyonal program ve çalışma maliyetlerini
karşılamak üzere Hükûmet DSÖ Avrupa’ya yıllık
en az 2 milyon dolar hibe edecektir.”
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Görülebileceği gibi her türlü maddi ihtiyacı
karşılamak, hükûmetin görevidir. Fakat hiçbir şeye
karışamamaktadır. Derin mekanizma/finansörler
örgütü, Türkiye’yi yıpratmak amaçlı harekete geçirdiğinde, on büyükelçinin basın bildirisinde olduğu gibi, yapacağı açıklamaların hiçbirine Madde
10.1 kapsamında müdahale edilemeyecektir.
Bakan Akdağ’ın antlaşma imza töreninde;
“Özellikle, bütün ülkelerin afetlere, ani çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı hazırlığının nasıl olması gerektiği burada tasarlanacak, burada konuşulacak,
eğitimler ve çeşitli ülkelerle toplantılar yapılacak.”9
ifadesinden de sağlıkla ilgili toplumsal her türlü
bilginin İstanbul Ofisine verileceği anlaşılmaktadır.
Milletin gen, doku, hastalıklara direnç haritasının, insanımızın vücudunun nelere, nasıl tepki
verdiği ve bunun gibi tüm sağlığı ilgilendiren bilgilerin İstanbul Ofisine verilmesi doğru mudur,
uygun mudur? Türkiye’nin krizlerle nasıl mücadele edeceği bilgisinin böyle bir yapıya aktarılmasının, gelecekte Türkiye’nin
karşısına dikeceği sorunları görememek son derece tehlikeli
olmayacak mıdır?
“DSÖ VE CINSEL
YÖNELIM”

DSÖ ile Türkiye
arasında imzalanan İstanbul Ofisi Ev Antlaşmasında, Türkiye’nin
İstanbul Ofisine geniş
haklar vermesi, İstanbul
Ofisi çalışmalarına katılamaması, onu denetleyememesi, yapılacak açıklamalara
müdahale edememesi, gelecekte
Türkiye’nin başını çok ağrıtacaktır. Çünkü DSÖ yaptığı yayınlarda ülkelerin değerlerine,
inançlarına, kültür ve medeniyet değerlerine saygı
göstermemektedir. Adeta toplumsal dejenerasyonun öncülüğünü yapmaktadır.
“Cinsel yönelim” kavramına sahip çıkarak,
ergenlik dönemine kadar çocukların erkek-kız
ayırımına tabi tutulmamasını savunan “Eğitim
Politikası Rehberleri” yayımlamış olması, son derece tehlikelidir. Nitekim Brezilya Devlet Başkanı
ve danışmanı, DSÖ’yü bu yaklaşımından dolayı
suçlamakta ve bundan dolayı koronavirüs salgını
ile ilgili DSÖ’nün eylem planlarına itibar etmemektedirler: “Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro
diyor ki: İşte bazılarının benden koronavirüsle
ilgili tavsiyelerine uymamı istediği Dünya Sağlık
Örgütü bu. Eğitim politikası rehberliklerini de izlememiz gerekiyor mu? (2010 tarihli, ‘Avrupa’da
9
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Cinsel Eğitim Standartları’) 0-4 yaş arası çocuklar
için bedenlerine dokunduklarında zevk ve tatmin,
mastürbasyon, 4-6 yaş arası çocuklar için olumlu
cinsiyet kimliği, erken çocuklukta mastürbasyon,
eşcinsel ilişkiler, 9-12 yaş arası için ilk cinsel deneyim. Bolsonaro’nun danışmanı Arthur Weintraub
DSÖ’nün 0-4 yaş arası çocuklara ‘mastürbasyon,
zevk ve keyif, kendi bedenine dokunmak ve cinsiyet ideolojisi’ eğitimi verilmesini tavsiye eden rehberlik kuralları var. Bu doğru mudur?”10 Örgütün
cinsel yönelim kavramsallaştırmasına sahip çıkmakla İstanbul Sözleşmesi’ndeki ana felsefeyi savunduğunu Türkiye göz önüne almak zorundadır.
DSÖ, KORONADAN ÖLDÜĞÜ İDDIA EDILEN
HASTALARA NIÇIN OTOPSI YAPTIRTMIYOR?

Küresel salgın ortaya çıkar çıkmaz başlatılan
“mutlaka PCR testi olun” kampanyası ilginçtir.
Oysa PCR testlerinin güvenirliliği ciddi bir şekilde
sorgulanmıştır. Uygulamada, bunu doğrulayan sonuçlar olmasına rağmen bu göz önüne alınmamış;
başka bir test yapılabileceği düşünülmemiştir. Gerçek nedeni bilinmeyen şüpheli ölüm hadiselerinde
ölümün gerçek nedeni otopsi yapılarak belirlenmektedir. Otopsi, ölüm nedeninin ne olduğunu açığa çıkaran en önemli yöntemlerdendir. PCR testine
dayanarak ölüm nedenini belirlemek, yanlış bir
yaklaşım ve uygulamadır.
Nedense korona salgını sürecinde baştan itibaren otopsi yapılması istenmemektedir. Ölenlerin
korona salgınından ölüp ölmediği bilinmemektedir. Sanki salgın döneminde ölen her insana,
“Koronadan dolayı öldü!” damgasının basılması
bir merkez tarafından istenmektedir. Neden? Kim
bu merkez ve DSÖ’nün bu merkezle bağlantısı nedir? Örgüt salgın döneminde ölenlerle ilgili niçin
“otopsi yapmayın talimatı vermiş” ve “çok kirletici
oldukları için niçin hemen gömülmelerini ya da yakılmalarını” istemiştir?”11
DSÖ’ye rağmen yapılan otopsi sonuçları, PCR
testine dayanarak belirtilen ölüm sebepleri ile
uyuşmamaktadır. Almanya’nın Hamburg kentinde
yapılan otopsi sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi
Adli Tıp Bölümü’nden Prof. Dr. Klaus Püschel; “Çin
koronavirüs nedeniyle ölen hasta olmadığını, incelenen 140’tan fazla insanın yaklaşık %80’i kardiyovasküler hastalıklardan öldüğünü, Hamburg’da
geçmişte başka bir hastalığı olmadan hiç kimsenin koronadan ölmediğini…” çok açık bir şekilde
kamuoyu önünde ifade etmiştir. Benzer şekilde
İtalya’da açıklanan otopsi raporlarında ölenlerin
Kovid-19’dan değil, “Obezite, koroner kalp hastalığı, astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
10 https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/202005011041949524-trumpin-comezi-bolsonaro-bu-kez-dsoyu-cocuklar-arasindaescinsellik-ile-masturbasyonu-tesvik/
11 https://www.medyaradar.com/whoya-itaat-etmeyen-italyan-doktorlar-koronavirus-sirlarini-kesfetti-haberi-2027358

periferik arter hastalığı, diabetes mellitus tip 2
ve nörodejeneratif ” hastalıklardan dolayı öldüğü
açıklanmıştır.12
Bulgar Patoloji Birliği Başkanı, Avrupa Pataloji
Birliği Danışma Kurulu üyesi ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Onkoloji Hastanesi Histopatoloji
Bölümünün Başkanı Dr. Stoian Alexov, 13 Mayıs
2020 tarihli röportajında çok ciddi iddialarda bulunmuştur: “8 Mayıs web seminerine katılanların
ortak görüşü, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve
İsveç’te gerçekleştirilen otopsilerin virüsün ölümcül olduğunu göstermemiş olmasıdır. (…) Tüm patologların söylediği şey, koronavirüsten ölen kimsenin olmadığıdır. Bunu tekrarlayacağım: kimse
koronavirüsten ölmedi. Yeni koronavirüs ile enfekte olduğu düşünülen herhangi bir kişinin, potansiyel olarak ölümcül olan hastalıklardan değil de
sadece virüsün sebep olduğu yangı reaksiyondan
öldüğüne dair bir otopsi kanıtı olmadığı da gözlemlenmiştir. (…) DSÖ, söylediklerinin arkasında
gerçek, bir gerçek olmadan dünya çapında bir kaos
yaratıyor.”13
Lancet dergisi 5 Yıllık Onkolojisi Yazarlığı, Kraliyet Patologlar Koleji Yayın Direktörlüğü, Biyologlar ve Fizyoloji Haber Yayın Kurulu Başkanlığı,
Rotherham Genel Hastanesi Kanser Hizmetleri
Direktörlüğü görevlerinde bulunmuş olan patolog
Prof. John A. Lee’nin, koronavirüs salgın dönemi ile
ilgili gözlemleri, iddiaları ve suçlamaları çok daha
ciddidir. Çok uzun olan açıklamasını aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür:
“Salgın sırasındaki fazla ölümlerden kaçı COVID-19 ile ilgili, kaçı aldığımız sosyal önlemler,
sağlık sisteminde yapılan değişiklikler, karantinalar veya sosyal mesafe yüzünden gerçekleşti?
Bilmiyoruz. Hepsinin Kovid-19 yüzünden olduğu
iddialarının aksine, belki de büyük çoğunluğunun,
hastalığın kendisi yüzünden değil, bizim hastalığa
verdiğimiz cevap yüzünden gerçekleştiği konusunda ciddi kanıtlar mevcut. Gerçek ölüm sebeplerini
bulmak ancak ölüleri inceleyerek mümkün olabilirdi. Fakat otopsinin, hastalığı anlamaya en çok
yardımcı olabileceği bu dönemde, verilen tavsiyelerle otopsi yapılması engellendi. Otopsiyi desteklemek yerine otopsi yapılmaması yönünde talimatlar
yayınlanmaya başlandı. Ölüm belgesi yazma kuralları, istatistikleri güvensiz hale getirecek yönde değiştirildi.
Bakım evi hizmeti verenler ki çoğunun tıbbi
eğitimi yoktur, hastanın Kovid-19 nedeniyle öldüğü konusunda görüş bildirebilir oldu. 29 Nisan’dan
itibaren, bakım evlerindeki tüm ölümler, muhtemel Kovid-19 olarak kabul edildi. Gerçek ölüm
12 Arslan Bulut “PCR testi, genetik iz sürme testi ise...” Yeniçağ, 23
Oca 2021. https://www.5gvirusnews.com/saglik/italyada-oluyalan-soylemez-h64.html;
https://rairfoundation.com/renowned-forensic-doctor-destroysmedia-killer-virus-lies-nobody-has-died-of-covid-19-in-hamburgwithout-previous-illness-watch/
13 https://www.coronagercegi.com/post/dr-stoian-alexov
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istatistiklerinin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde, bu kurallar her zamankinden
daha az güvenilir olacak şekilde değiştirildi. Ben ve
meslektaşlarımın çoğu, koronavirüs salgını sırasında getirilen değişikliklerle, patolojinin bu hastalığı
anlamada oynayabileceği rolü oynayamaz hale getirilmesinden çok rahatsızız. Salgının en başlarında, ölüm belgesi yazma kuralları, istatistikleri güvensiz hale getirecek yönde değiştirildi.
Normalde ölüm belgesini iki doktor yazabilir.
Bunlardan biri, hastayı tedavi eden, tanıyan veya
yakın zamanda görmüş olan biri olmalıdır. Bu değiştirildi. Sadece Kovid-19’a özel olarak, belge tek
bir doktor tarafından verilebilir hale getirildi. Ve
bu doktorun hastayı muayene etmiş olmasına, hatta hastayla tanışmış olmasına bile gerek duyulmadı. Ölümden önceki 4 hafta içerisinde yapılan bir
görüntülü muayene, ölüm nedeninin Kovid-19 yazılmasına yetiyordu.
Kovid-19 diye “bahsedilen” vakaların kaçta
kaçında gerçekten bu hastalık vardı? Ve varsa da
ölümlerden gerçekten Kovid-19 mu sorumluydu?
Baş adli tabip, 26 Mart’ta bir talimat yayınlayarak
Kovid-19 vakalarını adli tıp sürecinden çıkardı:
‘Her Kovid-19 ölümü, adli tıptan geçmesi gerekmeden, sadece ölüm sertifikası süreci ile yönetilecektir.’ Royal College of Pathologists de Şubat’taki talimatında: ‘Eğer bir ölüm Kovid-19 enfeksiyonu ile
bağlantılı ise, post-mortem incelemeye gerek olmadan ölüm belgesi verilebilir.’ Virüse hem klinik hem
de sosyal anlamda doğru yanıtı verebilmek adına
öncelikle doğru bilgiye ihtiyacımız var. Oysaki Kovid-19 ile ilişkilendirilen ölümlerden kaç tanesinin
gerçekten hastalıkla ilgili olduğu konusunda hiçbir
fikrimiz yok. Gerçekleşen fazla ölümlerin kaçının
Kovid-19 nedeniyle, kaçının karantina nedeniyle
olduğunu da bilmiyoruz. Bu salgının en gözden
kaçırılan trajedilerinden biri, Kovid-19’u daha iyi
anlama fırsatının kaçırılmış olmasıdır. Avrupa’daki en yüksek Kovid-19 ölümüne sahip olduğumuz
söyleniyor ama bundan hiçbir zaman için emin olamayacağız, çünkü düzgün bir şekilde saymamaya
karar verdik. Kesin verilerinin kalitesiyle gurur duyan bir ülke olarak, kaybolan Kovid-19 verisi ulusal
bir skandaldır.”14
Bu doktorların gözlemleri ve iddiaları çok ciddidir. Daha da ayrıntılı araştırılmaya değerdir.
Türkiye’de bu konuda Opr. Dr. Okan Özdemir,
bir araştırma yapmış olup elde ettiği sonuçlar yukarıdaki çalışmaları destekler özelliktedir: “Resmî
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 435
bin 941 kişi öldü. Ölenlerin yüzde 36,8’i yani 160
bin 426’sı kalp ve damar hastalıklarından, yüzde
18,4’ü yani 80 bin 213’ü iyi ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 12,9’u yani 56 bin 236’sı solunum
sistemi hastalıklarından kaybedildi. Bu en yüksek
ölüm nedenlerinin, 2020 yılındaki genel ölüm sebepleri ile örtüştüğü görülmektedir ve geçen yıl bu

vatandaşlarımızın tamamı için ‘eceliyle öldü’ tabiri
kullanılmıştı. Yanlış mı? PCR testi ise bir genetik
iz sürme testidir, genel amacı babalık ve akrabalık
tayinlerinde, kriminal olaylarda genetik delil bulmaktır. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testinin mucidi olan ABD’li biyokimyacı Karry Mullis
bu değerli buluşundan dolayı 1993 Nobel Kimya
Ödülüne layık görülmüştür. Ancak Mullis, bu testin özellikle HIV ve diğer virüslerde hastalık tayini
için kullanılmasının yanlış olduğunu, yanlış sonuçlar vereceğini ve kullanılmaması gerektiğini beyan
etmiştir. Ayrıca PCR yöntemi ile testin büyütme
özelliğini kullanarak insanda hemen hemen istenilen her şeyi kolaylıkla bulabilme özelliğinin var
olduğunu söylemiştir. Yani Türkiye’de bir yıldaki
ölümlerin yarısından fazlası, basit bir testin yardımı ile herhangi bir virüsten kaynaklanıyormuş
gibi gösterilmeye uygundur. İşte bu test yardımı ile
daha önce Koronavirüsle karşılaşmış, ama klinik
belirti oluşturmamış bir şahıs bir süre sonra başka
bir hastalıktan hastaneye düşerse, içeriye giren her
kişiye olağan bir şekilde uygulanan PCR testi pozitif çıkınca ‘hastalık veya ölüm nedeni, Kovid-19
dur!’ denilmektedir. Oysa ölüme götüren sürecin
ne olduğu ancak ve ancak otopsi yapılarak tespit
edilir, etkilenen organlardan elde edilecek örneklerde Kovid-19 virüsünün izole edilmesiyle veya
edilememesiyle saptanabilir, test ile değil... Geçen
yıllarda olağan şekilde on binlerce vatandaşımızı
hayattan koparan influenza virüsünün bu sezon
görülmediği, bu yıl görülen mevsimsel gribin artık
Kovid-19 olduğu da resmî olarak beyan edilmiştir!”15
DSÖ, koronavirüs salgınına kadar kabul edilen
sürü bağışıklığı kavramını tek yanlı değiştirerek
sadece “aşı olmaya” bağlamıştır. “Aşı olmadan sürü
bağışıklığı kazanılamaz!” şeklinde bir tavır ortaya koymuştur.16 Avustralya’nın ABC Televizyonu,
“DSÖ’nün (Bugün Kovid-19 ile ilgilenen) Acil Durum Programı’na yönelik dosyalarında pek çok yolsuzluk olduğunu” iddia etmektedir. İngiliz Oxford
Üniversitesi, Mart ayında “DSÖ’nün Kovid-19 verilerinin tutarsız ve yanlış olduğunu” ifade ederek
verileri kullanmayı bıraktığını açıklamıştır. Keza,
Finlandiya, “Örgütün virüs test protokollerini hatalı sonuçlar verdiği gerekçesiyle reddetmiştir.”17
Başka hastalıklardan dolayı ölenleri koronadan
öldü diye göstererek virüsten ölenlerin sayısını
artırmak istemenin ana nedeni nedir? Türkiye bu
oyuna niçin gelmektedir? Otopsi yapılarak ölüm
sebepleri, gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarılabilir:
Prof. Dr. Halis Dokgöz “Kovid-19 tanısı konulmuş
olgularda tıbbi otopsi yapılabilirse vücudun tüm
sistemleri araştırılarak yeni bulgular elde edilir. Bu

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

17 Hüseyin Vodinalı , “Who is Who?” 6 Nisan 2020, Veryansın.
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15 Arslan Bulut, agy.
16 Michel Chossudovsky, “Big Pharma’nın Covid Aşısı Küresel
Araştırma”, 01 Mayıs 2021; “2020-21 Dünya Çapında Corona
Krizi: Sivil Toplumu Yıkmak, Tasarlanmış Ekonomik Buhran,
Küresel Darbe ve “Büyük Sıfırlama”; https://www.globalresearch.ca/big-pharmas-covid-vaccine-2/5744108
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durum hem ülkemizin hem de dünyada yeni tıbbi
uygulamaların önünü açabilir.”18 Otopsi aynı zamanda virüsü değişik boyutları ile tanıma imkânı
sağlayacağından ona uygun aşıları üretmek daha
doğru ve avantajlı olabilir. Prof. Dr. Ömer Faruk
Doğan: “Bu virüsün tam bir genetik haritası ile
içerdiği proteinler açıklanmıyor. Bu virüse enjekte edilmesi başarılmış 4 adet HIV proteini olduğu
da yayınlarda mevcut. Yani mutasyon döngüsünü
belirleyen bu protein ise insanın direk bağışıklık
sistemine saldırıyor. Vücut bu saldırıya uğrayınca kendi hücrelerine karşı antikor üretebilir.”19 “…
Otopsi uygulamasında, otopsi hemen yapılır ise
virüs izole edilip çoğaltılabilir.”   Prof. Dr. Aykut
Özdarendereli “Aşı için virüsün izolasyonu hayati
öneme sahiptir.”20
Virüse yakalanıp daha sonra ya da tedavi sürecinde ölen herkese “Koronadan öldü!” damgası
vurulurken; aşı olduktan sonra ölenler için aynı
yaklaşım kullanılmamakta, herhangi bir otopsi
yapılmadan, “Ölümün aşı ile alakası yoktur!” tarzında açıklama yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi’nde Halk Sağlığı Uzmanı Dr.
Bahadır Sucaklı: “Bu ölümlerin aşı sonrası meydana gelmesinin tesadüfi olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Mevcut aşı uygulamaları içerisinde aşıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm
DSÖ’ye bildirilmedi.”21 Türkiye bu oyunu neden
bozmamaktadır ya da bozmak istememektedir.
Türkiye’nin bu oyunu bozma gücü vardır.
DSÖ VE KÜRESEL HÂKIMIYET
PROJE SAHIPLERI

Örgütün kuruluş amaçları, DSÖ Anayasası’nda
belirlenmiş ve bunu hayata geçirebilmek için dünyanın her tarafında ona örgütlenme hakkı verilmiştir. Amaç, tüm dünyanın sağlıklı olmasıdır. “DSÖ
Anayasası sağlığa bir sosyal hak, sağlık hizmetine
kamusal bir hizmet olarak bakmakta, sağlığın sosyal ve ekonomik belirleyicilerini vurgulamaktadır.
Örgüt hastalık kontrol programlarında eşgüdümünün sağlanması, sağlık konularında uzman görüş
belirlenmesi, aşı vb. biyolojik maddelerde standartların konması, burslar verilmesi, sağlıkla ilgili yayınlar yapılması, ülkelere sağlık projelerinde
maddi ve bilimsel destek sağlanması gibi görevler
yanında dünyanın neresinde olursa olsun felaket
veya salgın gibi acil bir durumda yardım sağlar,
savaş, afet gibi nedenlerle evlerinden, yurtlarından
kopmuş mültecilere sağlık hizmeti götürür.”22
18 h t t p s : / / w w w. 5 g v i r u s n e w s . co m / s a g l i k /o t o p s i - i l e - a s i baglantisi-h404.html
19 https://www.5gvirusnews.com/saglik/adli-profesorden-katilvirus-yok-h39.html
20 https://www.5gvirusnews.com/saglik/adli-profesorden-katilvirus-yok-h39.html
21 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dso-turkiye-ofisindenaciklama-olumlerin-asiyla-baglantisi-yok-41718299
22 Necati Dedeoğlu, Uluslararası Sağlık Çalışmalarının Tarihçesi,

Bu amaçlarla kurulmuş olan bir DSÖ’nün yapılanış şemasını göz önüne aldığımızda, uluslararası
bir yapı olarak her ülkede örgütlenebilmektedir.
Bu nedenle küresel hâkimiyet projeleri olan yapılar, aşı ve ilaç sektörünün hep ilgi odağı olmuştur.
Politikalarını belirleme ve yönlendirmede bu yapılar, örgüt üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak
baskı uygulaya gelmişler, çalışanlarını etkileme çareleri aramışlar, zaman zaman kurumu kaynakları
kesmekle tehdit etmişlerdir. Yol boyu etkisi farklı
olmakla birlikte bu yaklaşım gerçekleşmiş; DSÖ
kendi alanında tüm insanlığın menfaatlerini değil
belli zümre ve kuruluşların menfaatlerini savunur
duruma düşmüştür.
Kuruluşundan bu yana ABD, DSÖ üzerinde
çok etkili olmuştur. Başlangıçta DSÖ bütçesinin
yarısını karşılayan ABD, örgüte baskı yapma hakkını kendinde görerek örgütün politikalarını, ABD
menfaatleri istikametinde yönlendirmiştir. Bundan dolayı, daha sonra, ABD’nin kuruma katkısı
azaltılmıştır. Bununla beraber, Trump’ın koronavirüs salgını dolayısıyla ülkesinden gelen kaynakları
kesene kadar DSÖ’nün mali kaynaklarının üçte biri
ABD’den karşılanmaktaydı. ABD ve küresel sermaye sahiplerinin, özellikle, aşı ve ilaç sektörünün bu
baskıları yol boyu devam etmiştir.
Bu kesimle DSÖ arasında önemli çatışmalardan
biri “Anne sütü yerine, bebek maması verilmesi”
olayıdır. Tekeller başta Afrika olmak üzere dünyanın her tarafında anne sütünün bebekler için
tehlikeli olduğu kampanyasını açmışlardır. Anne
sütü yerine ürettikleri bebek mamalarının kullanılmasını tüm dünyaya baskı ile kabul ettirmek istemişlerdir. Özellikle Afrika’da “Yoksul anneler bu
mamaları süt yerine su ile hazırlayınca bebeklerin
beslenmesi bozularak on binlerce bebek ölmüştür.”
DSÖ bu katliama karşı çıkmıştır. Anne sütü yerine
bebek mamalarının kullanılmasının yanlış olduğunu savununca “ABD, DSÖ’yü uluslararası ticareti
engellemekle suçlamıştır.” DSÖ geri adım atmak
zorunda kalmıştır.23
ABD benzer bir baskıyı, DSÖ, “Ülkelerin akılcı
ilaç politikalarını benimsemesi ve gerek duydukları temel ilaçları kendi üretmelerinin” daha yararlı
olduğunu ülkelere tavsiye edince “18 dev ilaç şirketinden 11’ine ev sahipliği yapan ABD, DSÖ’nün
bu teklifine şiddetle karşı çıkarak DSÖ’ye parasal katkısını durdurmuştur.24 Örgüt 2005 yılında
hükûmetlere “Bir küresel salgının başlangıcında
Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye, Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi Yayını, Antalya, 1988, Antalya. Necati Dedeoğlu,
“Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Hakkı ve Küreselleşme”
(World Health Organisation, Right to Health and Globalisation),
AF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(4) www.korhek.org
361; Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(4): 361366.
23 Necati Dedeoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Hakkı ve
Küreselleşme”
24 G. Aksakoğlu, “Herkes İçin Sağlıktan Hedef 21’e: Dünya Sağlık
Örgütü Değişiyor”, Toplum ve Hekim, Mart Nisan 2002, 17,
(2):91-100.
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yeterli malzemenin ulusal olarak mevcut olmasını
sağlamanın tek yolu, ilaçların uluslar tarafından
önceden stoklanmasıdır.” şeklinde tavsiyede bulunmuştur.25
DSÖ, başından beri ABD ve ilaç sektörünün
yoğun baskısı altında anayasasında yazılı olanları
hayata geçirmede açık kararlı bir tavır belirleyemeyince, daha işin başında örgüt yapısı içerisinde
sorun çıkmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği, Ukrayna, Beyaz Rusya, “DSÖ’nün tutumundan memnun olmadıklarını belirterek üyelikten çekilmek
istediler.” Bundan bir yıl sonra da “Bulgaristan,
Romanya, Arnavutluk, Çekoslovakya, Macaristan
ve Polonya da üyelikten çekildiler.” Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeler 1955 yılına kadar DSÖ
toplantılarına hiç katılmamışlardır. ABD’nin karşı
çıkması nedeniyle, Çin Halk Cumhuriyeti 1960’ların sonuna kadar örgüte kabul edilmemiştir.
1978 yılında DSÖ’nün Alma Ata’da düzenlediği uluslararası toplantıda temel sağlık hizmetleri
politikası benimsenerek “Sağlık sorunlarının temelinde toplumsal sorunlar olduğu” anlayışı etkin
olmaya başlamıştır. Temel sağlık hizmetleri politikası kavramsallaştırması ile “Sağlık hizmetlerinden çok beslenme, konut, gelir, çevre, iş, katılım
gibi temel etmenlerin varlığına dikkat çekilmiş;
“Sağlık hizmetlerinde öncelik hastanelere değil,
koruyucu hizmetlere” verilmesi ve “kaynakların
adil dağıtılması” öne çekilmiştir. Kapitalist yaklaşım buna karşı olduğu için temel sağlık hizmetleri
girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. “Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün sağlık alanında
giderek artan etkisi ile” “Parayı verenler düdüğü
çalmış” proje rafa kaldırılmıştır. Küreselleşmenin
öne çıkması ile örgüt geçmişi inkâr ederek “neoliberal sağlık politikalarının temsilciliğini” yapmaya
başlamıştır. Çalışmalarında yol boyu kavramsal
değişikliklere gitmiştir. DSÖ’nün 2000 yılında yayınladığı “Dünya Sağlık Raporu 2000”de “hastalar”
“müşteri”, “sağlık kurumları” “işletme”, kamu sağlık hizmeti ise “piyasa” diye isimlendirilerek sağlık
hizmetlerinin “piyasa sistemi” içinde gerçekleştirilmesi savunulmuştur. Rapora göre “Devletin görevi
piyasaların denetlenmesi olarak gösterilmiştir.”26
Aşı ve ilaç tekellerinin sağlık üzerindeki oyunlarına, entrikalarına kulaklarını tıkayan, Küresel
güç odaklarının stratejilerinin uygulayıcısı konumuna gelen DSÖ, elektro-manyetik dalgalar ve
baz istasyonları konusunda gerekeni yapmamış,
bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaları dikkate
almadan 2006 yılında “yayınladığı 304 numaralı
duyuruda (Fact sheet) baz istasyonlarının sağlık
zararına ilişkin ikna edici bir kanıt bulunmadığını
ilan etmiştir.”27
25 E v r e n B a l t a , 1 8 N i s a n 2 0 2 0 .
26 İ, Belek, “ Dünya Sağlık Örgütü nereye Gidiyor? 2000 Yılı
Performans Raporu Üzerine Bir Değerlendirme”, Toplum ve
Hekim, 2002 Cilt 17 (2):120-125.
27 İ, Belek, agm. WHO. Fact Sheet No:304 Electromagnetic fields
and public health, 2006, Geneva.
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DSÖ DOMUZ GRIBI SALGINI KAMPANYASI
ILE KIMLERE HIZMET ETMIŞTIR?

Nisan 2009’da Meksika’da ortaya çıkan domuz
gribi virüsünün küresel bulaşıcı bir virüs olduğu,
başta DSÖ olmak üzere Siyonist kaynaklar, büyük
bir psikolojik harekâtla dünyaya duyurmuşlardır.
Hemen hemen eş zamanlı olarak geliştirilen ve
yeterli denetimden geçirilmeyen yan etkileri ciddi
bir şekilde tartışılmayan aşılar, Ekim 2009’dan itibaren de piyasaya sürülmüştür.28
2009 yılında dünyada bugünkü gibi çok büyük
bir panik meydana getirilirken grip aşısı üreten
firmalar, çok büyük kârlar yapmışlardır. Salgın ve
aşılarla ilgili başlatılıp yürütülen büyük psikolojik
harekâtın arka planında, “İngiltere’deki aşı kampanyalarına yön veren hatta DSÖ’ye de danışmanlık yapan, aşı firmaları ile irtibatlı, önemli pozisyonlardaki bir iki uzman bulunmaktadır.”29
DSÖ’nün açtığı “büyük tehlike var” kampanyasının, 6. derecede küresel salgın, ardından, Batılı
küresel ilaç şirketlerinin ürettiği milyarlarca Dolarlık domuz gribi ilaç ve aşılarını, ABD eski Savunma
Bakanı Donald Rumsfeld’in hisselerinin bulunduğu Gilead şirketi tarafından geliştirilen Tamiflu ilacı, örgüt tavsiyesiyle hükûmetlere satılmıştır. “Bunun sonucunda Gilead, Tamiflu’dan 2 milyar dolar
kazanmıştır. Bunun 5 milyon Doları, Rumsfeld’in
hissesine aittir.” DSÖ bilim kurulu üyesi olan Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi’nde Prof. Dr.
Albert Osterhaus, örgüte yaptığı danışmanlık ve
yönlendirme sayesinde aşılardan büyük maddi kazançlar elde etmiştir. “İlaç firmalarına danışmanlık yapan ve ilaç firmalarınca fonlanan Osterhaus
dışındaki diğer DSÖ Bilim Kurulu üyelerinden 5
tanesi (15 üyeden 5’i) domuz gribi provokasyonu
sayesinde ilaç firmalarına milyarlarca dolar kazandırmışlardır.
2009 yılındaki “Domuz Gribi” olayı, DSÖ için
yüzkarası bir olay olup ilaç firmalarının para kazanması için yapılmış pis bir operasyondur. 2009
yılında örgütün Direktörü Hong Konglu Margaret
Chan, “Dünya ilaç devlerinin etkisi altında Domuz
gribini (H1N1) 6. seviyede Pandemi ilan etmiş ve
bu yüzden 100 milyon insanın ölebileceğini ileri
sürmüştür.”30
Oysa domuz gribi yüzünden ölenlerin sayısı sadece 50 kişi idi. Amerika’da yayınlanan The
28 İ, Tokalak, Dünyada İlaç ve Kimya Terörü, Ataç Yayınları,
İstanbul, 2019, s. 173-175, 200-215. Güngör Uras, “Domuz Gribi
Pazarlanıyor”, Milliyet, 27 Ekim 2009.
29 İ, Tokalak, age.
30	 Hüseyin Vodinalı, agy. https://journal-neo.org/2020/04/02/canwe-trust-the-who/ https://www.dailymail.co.uk/health/article-1302505/WHO-swine-flu-advisers-ties-drug-firms-Expertslinked-vaccine-producers.html
https://www.thenation.com/article/politics/covid-military-shortage-pandemic/
https://www.military.com/daily-news/2020/04/01/naval-warcollege-ran-pandemic-war-game-2019-conclusions-were-eerie.
html https://www.abc.net.au/news/2020-02-17/coronaviruswho-underfunded-internal-corruption-allegations/11970382

Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-6

Huffington Post’un 6 Ağustos 2009 tarihli sayısında “Domuz Gribi Aşısına Hayır Deyin!” adlı bir
makale yayınlanmıştır. Makalede önemli iddialara
yer verilmektedir: “Bu aşı kampanyası, hükûmette
bir işe yaramayan zararı faydasından çok (perilous)
bürokratlar tarafından yürütülmektedir. Büyük
dâhilerin bu büyük grip sektörüyle bağlantıları
vardır. Sizi de aşılamak isteyen bu aşı çığırtkanlarına hayır deyin, çocuklarınızı koruyun. Bu hükûmet
teşvikli aşıyı yaptırmamaları için arkadaşlarınızı,
dostlarınızı uyarın. Her yıl 36 bin Amerikalı sezonluk grip aşısından ölürken, bu rakamla mukayese edilemeyecek oranda az ölüme sebep olan
domuz gribi konusunda bu kadar büyük yaygara
koparılması ve herkesin aşıya zorlanması herhalde
Amerika’da çoğunluğun uyanmasına ve ilk defa büyük bir tepki ortaya koymasına sebep oldu.”31
Avustralyalı araştırmacı-gazeteci Jane Burgmeister, 10 Haziran 2009’da DSÖ ve BM hakkında
“kuş ve domuz griplerinin laboratuvarlarda insanları öldürmek için üretildiği” iddiası ile bazı belgeleri dayanak göstererek dava açmış ve elindeki belgeleri ABD’de FBI’a teslim etmiştir. Açtığı davada
iddiaları yenilir yutulur gibi değildir: “Grip virüsleri, laboratuvarlarda gen mühendisliği kullanılarak
üretilmişlerdir.” “Biyolojik silah kategorisinde olan
bu virüslerin belli korunma standartları ve kuralları vardır (korunma standardı- BSL3 (Biosafety Level 3) ). O nedenle “virüs kesinlikle yanlışlıkla yollanmamış bilerek, şuurlu bir şekilde küresel olarak
yayılması sağlanmıştır.” “Amaç finansal ve politik
çıkarlar sağlamaktır.” “Halkların yaşamını riske atmışlardır.” Bunu “Amerika’da Dünya Sağlık Örgütü,
Birleşmiş Milletler, uluslararası bankerler ve Amerikan Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) başını
çektiği güçler bilerek şuurlu bir şekilde yapmıştır.”32
Jane Burgmeister’in söylemediği ya da söyleyemediği çok önemli bir başka nokta, şuurlu bir şekilde dünya nüfusunu azaltmak için virüs bilinçli
bir şekilde üretilmiş ve dünyaya yayılması sağlanmıştır. Gazetecinin suçladığı kesimlere baktığımızda meselenin salt bir para meselesi olmadığını
söyleyebiliriz. Açılan dava, belli güç merkezleri tarafından kapatılıp unutturulmuştur. Domuz gribi
salgınının doğal olmadığını, fabrikasyon üretimi
olduğunu iddia eden bir başka isim, Avustralyalı,
aşı ve virüs uzmanı Prof. Dr. Adrian Gibbs’tır. Ekip
olarak yaptıkları araştırmaların sonucu, Avustralya’daki Virology Journal adlı dergide, Kasım
2009’da yayınlamışlardır. Araştırma sonuçlarına
göre “Domuz gribi tesadüfen veya doğal olarak
kendiliğinden ortaya çıkmamış, laboratuvar ortamında geliştirilirken kazara ortaya çıkmıştır. Çünkü buluntular, üç ayrı kıtadan gelen üç ayrı virüs
türünün bir laboratuvarda ya da aşı geliştirme
merkezinde bir araya getirilmesiyle virüsün elde

edildiğini” ortaya koymaktaydı.33 Diğer taraftan
ABD’deki Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi
ve Almanya’daki Friedrich-Loeffler Hayvan Sağlığı
Enstitüsü de bu “Domuz gribi aşısının menşeinin
laboratuvar ortamı olduğunu” kabul etmiştir. DSÖ,
ABD Sağlık Bakanlığı ve aşı firmaları, Domuz gribinin domuzlardan insanlara geçtiğini iddia etmişlerdir. Araştırma sonuçları, bunun tam tersini
ortaya koymuştur: “Domuz gribi olarak adlandırılan gribin aslında domuzlarla alakası yoktur. İnsanlarda rastlanan bu virüsün domuzlarda rastlanan
virüsle genetik akrabalığı vardır. (…) Domuz gribi
olarak adlandırılan, domuzdan insana geçtiği iddia
edilen A/HıNl virüsünün domuzdan insana geçtiği
konusunda hiçbir buluntu yoktur. Aksine bu grip
önce insanda ortaya çıkmış, nadir de olsa domuzlara bulaşmıştır.”34
Konu ile ilgili en ilginç, en dikkat çekici, en
ibret verici, en açık ve en anlamlı açıklama, Avrupa Konseyi’nde yapılan konuyla ilgili oturumda
konuşan DSÖ’nün Epidemiyoloji Birimi Direktörü
Prof. Ulrich Keil tarafından yapılmıştır: “Domuz
gribi salgını, ilaç üreticilerinin kârlarını artırmak
için bu şirketlerle ortak olarak üretilen bir korku kampanyasıydı. DSÖ, sars ve kuş gribi konusunda da tüm tahminlerinde olduğu gibi yanıldı.
Kamu sağlığını ilgilendiren onca şey varken domuz
gribi konusunda halkta büyük bir panik yaşanmasına sebep olduk ve bu tamamen abartılmış bir korkuydu. DSÖ’nün kararları ülkelerin sağlık bütçelerine çok büyük yük getirdi. İnsanların ölümüne
sebep olan en önemli etkenlerin hipertansiyon, sigara, yüksek kolesterol, obezite, egzersiz yapmama,
sebze ve meyve tüketiminin azlığı olduğunu çok iyi
biliyoruz. Hükûmetler, DSÖ’nün tavsiyesi doğrultusunda bu alanlara yatırım yapmaları gerekirken
küresel bir salgın yaşanması yönündeki deliller
çok zayıf olmasına rağmen domuz gribine yatırım
yapmak zorunda bırakıldı.”35
Türkiye’de domuz gribi ve DSÖ ile ilgili ciddi
sorgulama yapan akademisyenlerden biri de Prof.
Ahmet Rasim Küçükusta’dır. Kendisi “DSÖ her
sene bu günlerde (sonbahar) dünya çapında grip
salgını olacağını ve milyonlarca insanın hastalanıp
öleceğini ilan ediyor ama çok şükür bu gerçekleşmiyor. DSÖ’nün Asya ve Pasifik Direktörü Shigeru
Omi, beş sene önce (2005), önümüzdeki aylarda
çıkması beklenen ve tüm dünyada yayılacak Pandemide 2 milyardan fazla insan gribe yakalanacağını
ve iyimser senaryoda 2 ile 7 milyon arası, kötümser
senaryoda ise 100 milyon insanın öleceğini söylemişti. Tabii bu tahminde DSÖ’nün gribal salgınlar
konusundaki çoğu yanlış ve abartılı tahminleri gibi
doğru çıkmamıştı. ( …) Domuz gribi ağır bir hastalık
33 İ, Tokalak, age.

31 İ, Tokalak, age.

34 İ, Tokalak, age. Kapıcıoğlu, S., Domuz Gribi - Yalancılar
Çıkarcılar, İstanbul: Bilnet Matbaacılık, 2009. Müftüoğlu, O.,
“Domuz gribi salgını kapımızda mı?”, Hürriyet, 25 Ekim 2009.

32 İ, Tokalak, age. Jane Burgenneister, “Summary of the swine flu
criminal case”, 01.08.2009, www.theflucase.com.

35 Arslan Bulut, “Dünya Sağlık Örgütü Yine Suçüstü Yakalandı!”,
Yeniçağ, 24 Nisan 2020.
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değildir. Belirtileri diğer grip türlerine göre daha
hafiftir. Hastaların ateş düşene kadar evde istirahat
etmeleri yeterlidir. Hastalık kendiliğinden geçer.”36
Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz
gribi aşısına itiraz edenleri azarlamış, tehdit etmiş
ve gerçeği yansıtmayan tahminlerde bulunmuş, rakamlar vermiştir ya da vermek durumunda bırakılmıştır: “DSÖ aşıyı onaylıyor, siz mani oluyorsunuz?’
(23.10.2009) ‘…Bir çocuk domuz gribinden ölse annesi de bana gelip çocuğuma falancanın sözüyle aşı
yaptırmadım derse o kişi hakkında suç duyurusunda bulunurum.’ (03.11.2009) ‘…Bakan, “Aşı olunmadığı takdirde Türkiye’de beş bin kişi ölecek”37 şeklinde yaptığı açıklamadan sonra medyada bakana
güvenilmemesi gerektiği tartışmasının başlaması
üzerine38 , “Ben değilim bunu söyleyen, salgın hastalıkları uzmanlarımız, ben onların beyanını aktardım.” açıklamasını yapmak durumunda kalmıştır.39
O günlerde en dikkat çeken bir konu da, Başbakan
Erdoğan’ın Sağlık Bakanı ile aynı düşüncede olmaması ve aşı yaptırmaya karşı çıkmasıdır: “Benim
adımı vermişsin, ben aşı olmayacağım.’ “Sağlık Bakanımla aynı düşünmüyorum. Vatandaşım kendi
isteğine bağlı olarak böyle bir yolu tercih ederse eyvallah. Ama etmiyorsa illa yaptırmalısınız diye bir
kampanyanın sürdürülmesi yanlıştır. Zorla (cebren) bu iş olmaz. (15 gün sonra) ‘Ben de kendime
göre araştırmalarımı yaptım. Ben domuz gribi aşısı
olmayacağım, ailemde de olan yok.”40
DSÖ KIMIN TRUVA ATIDIR?

Yol boyu DSÖ’nün dünya çapında, her sene, büyük bir salgın çıkacak tarzında açıklama yapmasının manası nedir? Sebebi nedir? Örgütün gizli bir
amacı var mı?
Kime hizmet etmektedir? Ana finansörleri örgütü kendi amaçlarına hizmet için kullanmakta
mıdırlar? Bünyesindeki bilim kurulu üyelerinin
aşı firmaları, Bill Gates, Rockefeller ve Carnegie
gibi vakıfları ile bir irtibatı, danışmanlığı, üyeliği
var mıdır? Siyonist ya da Mason olma durumları
var mı? Türkiye’deki Bilim Kurulu arasında DSÖ
ve aşı firmaları ile irtibatlı akademisyenler var mıdır? Türkiye bu sorgulamayı gerçek boyutlarıyla
yapmalıdır! DSÖ’nün üzerinde yol boyu iki mekanizma; tek dünya devleti kurmak isteyenlerle aşı ve
ilaç şirketleri etkili olmaya çalışmıştır.
Bunlar, yapacakları işleri örgütün arkasına gizlenerek yapmaya çalışmışlardır. Bu yaklaşım insanlığa çok acı bedeller ödetmiştir. Bugün DSÖ Bilim
Kurulu üyelerinden (toplam 15 üye) 8’i, Bill ve
Melinda Gates Vakfı, Merck Co., Gates’in fonladığı
36 İ, Tokalak, age. “Küresel Sermaye ve Domuz Gribi” , Www.Uhim.
Org
37 İ, Tokalak, age.
38 Uruş, A., “Domuz gribi aşısından Sağlık Bakanlığı’na güvenmiyoruz”, HaberTürk, 14 Aralık 2009.
39 İ, Tokalak, age.
40 Milliyet, 19 Kasım 2009.
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GAVİ (Küresel Aşı İttifakı Grubu), Pfizer, Novartis,
Gilead, Novovax, GSK gibi ilaç devi firma ve kuruluşlarla bağlantılıdır. Bu noktada en ciddi tezat,
aşı geliştiren firmaların (Gilead, GlaxoSmithKline,
Hoffman-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck, Bayer)
örgütün aynı zamanda finansörleri olmuş olmasıdır. Bu durumun DSÖ’nün kararlarını etkilemediğini söylemek son derece yanlış olur.
Bu yapılanışın doğal sonucu ortaya konan politika ve uygulamalardan dolayı, örgütün verilerine
ve politikalarına olan güvenin yıkılması kaçınılmazdır. Bu durum, küresel hâkimiyet projelerinin
hayata geçirilebilmesinde örgütün Truva atı olarak
kullanıldığının bir göstergesidir.
İlaç sektörü ve küresel dünya devleti kurmak
isteyenlerle iş tutan bilim insanları, küresel bazda
sağlıkla ilgili pek çok konuyu, bulundukları konumu kullanarak insanlığı yanıltmayı bir strateji
olarak benimsemişlerdir. Koronavirüs salgınında
bu noktada öne çıkan isimlerden biri de 1984’ten
beri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü
direktörü Dr. Anthony Fauci’dir. Kendisi tek dünya
devleti kurmak isteyenlerin küresel salgını kullanma amaçlarına hizmet edecek şekilde küresel
salgın üzerinden bir korku psikolojisi yayan bilim
insanıdır. Bu nedenle Dr. Peter Breggin, 19 Ekim
2020 tarihli, “Dr. Fauci’nin Kovid-19 İhaneti” başlıklı bir raporu ve 31 Ağustos 2020 tarihli “Kovid-19
ve Halk Sağlığı Totalitarizmi: Bireyler, Kurumlar
ve Toplum Üzerindeki İstenmeyen Etkiler” başlıklı
ikinci bir rapor hazırlayarak Ohio’daki bir federal
mahkemeye başvurmuştur. Dr. Peter Breggin’in Dr.
Fauci ile ilgili iddiaları çok ciddi ve ağırdır: “Fauci, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ölümcül sars koronavirüsleri üretmesine olanak tanıyan araştırma
faaliyetlerinin arkasındaki en büyük güç oldu. Bu
da kazara olsun ya da olmasın sars-cov-2’nin Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden salınmasına yol açtı.
Fauci, ÇKP ve DSÖ ile iş birliği içinde, başlangıçta
Pandeminin kökenleri ve tehlikeleri hakkındaki
gerçeği bastırdı ve böylece virüsün Çin’den dünyanın geri kalanına yayılmasını sağladı. Fauci, Etiyopya’daki kolera salgınlarını örtbas etmekle suçlanan, yozlaşmış bir geçmişi ve terörist bağları olan
bir Marksist-Leninist Etiyopyalı siyasi partinin
üyesi olan DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom
Ghebreyesus’u destekledi ve övdü. Fauci geçtiğimiz
günlerde sars-cov-2’nin doğal mutasyonu savunarak, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde yaratıldığı ve
serbest bırakıldığı olasılığını reddettiği bir makale
yayınladı. Ayrıca küresel salgını ‘yeşil yeni anlaşmayı’ ve ‘Büyük Sıfırlama’ diye bilinen küreselci
hareketi haklı çıkarmak için de kullanıyor. Fauci,
… Gerçekte, küreselci ilaç firmaları ve küreselci
organizasyonlarla çalışıyor ve onları güçlendiriyor… Bu küreselciler, politikaları ve uygulamaları,
kapatmalar da dâhil olmak üzere, dünya genelinde
koşulları kötüleştirmeye devam ederken o, güç ve
etki kazandı. Fauci ve Tedros, ‘Birlikte, başlangıçta
Kovid-19 tehlikelerini en aza indirdiler. Çinlilerin

Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-6

virüsü binlerce uluslararası yolcu uçuşu ile yaymasına izin verirken dünya çapında salgın hazırlıklarını ertelediler. Fauci, Başkan’ın, Genel Müdür
Tedros ve Çin’e yönelik eleştirisini alenen baltaladı.
Bunun yerine Fauci, Tedros’un güvenilir ve ‘seçkin’
bir adam olduğu konusunda dünyaya güvence
verdi. Tedros’un Çin’deki bağlantılarının benzer
şekilde güvenilir olduğunu ve güvenilebileceğini
ima etti. Fauci, dünyada olağanüstü yıkıcı bir güç
oldu ve olmaya devam ediyor. Fauci aynı zamanda
şişirilmiş Kovid-19 vaka sayılarını destekliyor ve
CDC’den ölümleri bildiriyor, ardından şişirilmiş
tahminleri, emsali olmayan ve bilimsel temeli çok
az olan veya hiç olmayan baskıcı halk sağlığı önlemlerini gerekçelendirmek için kullanıyor, ancak
etkisi ve gücünü, küreselci ortaklarının servetini
koruyor. Fauci’yi kovmanın, tüm bu felaketi araştırmanın ve ABD’yi ve dünyayı ister kaza eseri ister
kasıtlı olsun, gelecekte laboratuvar kaynaklı salgın
felaketlerden korumak için ne yapılması gerektiğini düşünmenin zamanı geldi.”41
Dikkat çeken nokta, örgütün hiçbir bilimsel
temele dayanmayan ve panik meydana getiren
tahminler yapmasında kasıtlı bir davranış içerisinde olmasının yüksekliğidir. Korona salgınında
örgütün takındığı tavırdan dolayı ABD Başkanı
Trump doğrudan doğruya örgütü hedefe koyup
çok ağır eleştirilerde bulunmuş ve örgütten ayrılmıştır. Örgütü ciddi bir şekilde suçlamıştır: “DSÖ
birçok konuda yanıldı. Uyarmakta geç kaldılar.
Büyük ihtimalle biliyorlardı ama söylemediler. Çin
odaklı çalışıyorlar. Bütçelerini keseceğiz. Korona
Wuhan’daki laboratuvarda ortaya çıktı. Elimizde
ciddi kanıtlar var. Dünya Sağlık Örgütü utanmalıdır. Çin’in halkla ilişkiler örgütü gibi çalışıyorlar...
Bu soruşturma, DSÖ’nün koronavirüsün yayılmasını gizlemesine ve süreci iyi yönetmemesine
yönelik olacak. Sinsi bir düşmanla savaşıyoruz,
kazanacağız!”42
Japonya Başbakanı Şenzo Abe; “Japonya Avrupa Birliği ile birlikte adil, bağımsız ve kapsamlı bir
inceleme yapılmasını önerecek”; Japonya Dışişleri
Bakanı Toshimitsu Motegi “Uluslararası toplumda virüsün tam olarak nereden geldiği ve ilk tepki
hakkında çok fazla tartışma var.” “Kapsamlı bir soruşturmanım bağımsız bir organ tarafından yapılması çok önemli” ifadelerini kullanarak43 Trump’ın
söylemlerine bir bakıma iştirak etmişlerdir. Fransa
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, DSÖ’yü “salgın krizini eksik yönetmekle” suçlarken; Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Çin’in, koro41 https://www.5gvirusnews.com/hukuk/fauci-hakkinda-korkuncrapor-h317.html
42 “Yeni Küresel Düzenin Ayak Sesleri”, 24 Mart 2020, “Fatura
Trump’a”, 8 Nisan 2020  Politika Merkezi. Ergün Diler, “İstihbarat
Virüsü”, Posta, 2 Mayıs 2020. “Dünya Sağlık Örgütü: Kim tarafından finanse ediliyor, nasıl kuruldu ve rolü ne?” BBC Türkçe, 15
Nisan 2020.
43 Temel Yılmaz, “Dünya Sağlık Örgütü’nde neler oluyor: Pandemi
gerçekten dünyayı bir felakete mi götürüyor?” Habertürk, 20
Ağustos 2020.

navirüsün yönetiminde bizden daha iyi olduğunu
söyleyecek kadar saf olmayalım. Bilmiyoruz. Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu” (17 Nisan 2020) demiş olması anlamlıdır.44
Trump, Le Drian ve Macron’un kullandıkları
cümleler, arkada yürütülen çok ciddi bir savaşın
var olduğunun göstergesidir. Arkada kim kimle niçin savaşmaktadır? “Sinsi düşman kimdir? Bu sinsi
düşmanın Çin’le Siyonizm’le bir ilgisi var mıdır?
Çin görünür bir güç olduğuna göre, Çin’i yönlendiren bir başka güç mü vardır ki sinsi, görünmez
olsun? DSÖ kimin Truva atıdır? Trump’ın ABD tarafından örgüte verilen parayı kesmesinden sonra
devreye Bill Gates’in girmesi, Siyonizm’in dünya
hâkimiyet mücadelesinde örgütün stratejik öneminin olduğunu göstermektedir. Kurucuları arasında
Rockefeller’in bulunması, Siyonist hareketin bu tür
uluslararası yapılara verdiği önemin bir göstergesidir. Diğer taraftan DSÖ İngiliz kraliyet ailesi ile irtibatlıdır. “DSÖ’nün 2005 yılından bugüne Avrupa
sorumlusu, başkanı, temsilcisi, patronu, Danimarka Veliaht Prensi Frederik’in eşi, Danimarka Kraliyet Prensesi, Veliaht Prenses Mary’dir.”45
Bu bağlamda bir DSÖ çalışanı olan Dr. Alison
Katz, 2007 yılında yeni seçilmiş olan DSÖ Genel
Müdürü Dr. Margaret Chan’a yazdığı açık mektubunu da hatırlamakta fayda vardır. Mektubunda,
“DSÖ’nün uluslararası sağlık otoritesinin azınlık
ama güç sahibi ülkelerce artan biçimde zayıflatıldığını ve örgütün hizmet ettiği insanlardan koptuğunu” belirtmektedir.46 Öyleyse DSÖ kimin Truva
atıdır?
Araştırmacı Murat Akan’a göre “Koronavirüs
salgını kararı”, “yeni bir dünya düzeni kurmak” için
“Davos’ta Dünya ekonomik formunda alınmış”, “hayata geçirilme görevi de DSÖ’ye verilmiştir”: “Koronavirüs süreci DSÖ kontrolünde sosyal, politik ve
sağlık alanlarında yeni yapılanma sürecini hızlandırmak için üretilmiş bir bahanedir. İkinci aşama;
küresel ekonominin çökmesi, yoksulluk, işsizlik
ve açlıktan ölüm oranının artması olacaktır. Bu
bir mühendislik faaliyetidir. Küreselciler, yeni bir
dünya düzeni için konvansiyonel ya da nükleer savaş yerine biyolojik savaşa karar vermişlerdir. Bu
nedenle; koronavirüsün sosyal deneyleri Rockefeller ve Bill Gates Vakıfları tarafından yapılmış,
Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda
onaylanmıştır.”47 Öyleyse DSÖ kimin Truva atıdır?
44 Mehmet Yılmaz Dünya Sağlık Örgütü’nün Kara Kitabı; www.
derindusunce.org
45 https://www.dikgazete.com/tc-kanunlarina-tabi-olmayandunya-saglik-orgutunun-istanbul-cografi-ayrik-ofisi-casusluk-merkezi-mi-makale,3110.html; https://www.healthworldnews.net/dunya-saglik-orgutu-istanbul-ofisi-kurulmasi-anlasmasi-yururluge-girdi/ https://www.saglik.gov.tr/TR,68981/dsoistanbul-acil-durum-ofisinin-acilisi-yapildi.html
46 Necati Dedeoğlu “Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Hakkı ve
Küreselleşme”, Katz A. Open letter to Dr. Chan. People’s Health
Movement._2007. www.phmovement.org/files/alison_letter.
47 https://www.yeniakit.com.tr/haber/koronavirus-iki-kurumtarafindan-yapildi-dedi-ve-ekledi-tutmazsa-piyasaya-o-sistemi-
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SONUÇ: “EKINI/HARSI VE NESLI YOK ETMEK”
İSTEYEN BIR ZIHNIYETE DUR DEMEK

Çin’in Wuhan üzerinden başlatılan biyolojik savaş deneyimi şunu ortaya koymuştur: Laboratuvarda üretilmiş bir virüsün bir ülkeye ya da tüm dünyaya yollanması, bugün için çok kolaydır. Biyolojik
silahlar, hedef ülkeye ya da ülkelere gönderildikten
sonra başta DSÖ gibi kuruluşlar olmak üzere tüm
şer ittifakının kuruluşları harekete geçmekte, hedef
ülkeyi/ülkeleri en kötü durumda göstermek için
psikolojik savaş mekanizmasını harekete geçirmektedirler.
Böyle bir psikolojik harekâtla hedef ülke/ülkeler bir taraftan ekonomik olarak zarara uğratılırken
diğer taraftan siyasal ve sosyolojik olarak iç gerilimlere ve bunalımlara sürüklenmektedir. Hedef ülkenin iktidarları acze düşürüldükten sonra mahiyeti
bilinmeyen aşılar servis edilerek hem para kazanılmakta hem hedef toplumun sağlık yapısı bozulmakta hem de soy arıtım/soykırım/nüfus azaltılması
gizlice gerçekleştirilmektedir.
O nedenle Türkiye, kendi aşı sistemini, biyo-güvenlik sistemini mutlaka kurmalıdır. “Sistemin işlemesi için 300-500 milyon insana ihtiyacımız var.
Gerisi fazlalık.” diyen Rockefeller’in 48 ve “Dünyada
6,8 milyar insan var ve bu rakam 9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve sağlık hizmetiyle
bunu %10-15 azaltabiliriz.” diyen Bill Gates’in 49 niyetleri bellidir. Bu gerçek göz önüne alınarak kartlar yeniden karılmalıdır. Saflar yeniden belirlenmelidir. DSÖ’ye bu kapsamda bakılmalı, yapılmış
İstanbul Ofisi anlaşması acilen iptal edilmelidir.
Siyonizm’in dünya nüfusunu azaltmak için çizdiği
yol haritasını, başvurduğu, yöntemleri göz önüne
aldığımızda, çok büyük bir ifsat ve ifrat hareketi ile
karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır.
Bütün bunlar, kendine “arı ırk”(!), “üstün ırk”(!),
“seçilmişler”(!), “elitler”(!) diyen bir kesimin/
Siyonizm’in, dünyayı tek başına, kolayca yönetebilmek için yapılmakta ve de yapılmak istenmektedir.
Bunlar, tam iktidar oldukları zaman insanlığın nasıl bir zülüm mekanizması ile karşı karşıya kalabileceğini tahayyül etmek bile zordur. Dünyanın
hemen hemen her bölgesinde başlatılıp sürdürülen
iç savaşlar bir asimilasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Hedef 500 milyonluk bir dünyayı, feodal bir
döneme döndürüp (komünizmdeki ilkel komünal
dönem), şehir devletlerine bölüp (Eski Sparta, Atina
şehir devletleri gibi) yönetmeyi hedeflemektedirler.
Bunun anlamı, insanlığın asırlar boyu tüm kazanımlarını sıfırlayıp, yok edip sadece ve sadece kendi
ırklarının (onlardan da kendilerini tasvip edenler)
efendi olduğu diğerlerinin hizmetçi, köle olduğu,
yeni bir dünya düzeni/dijital dünya düzeni/dijital
diktatörlük düzeni inşa etmek istiyorlar.
2021 yılında Davos’ta konuşulacağı söylenen, “Büyük sıfırlama”, gelecek 100 yılın
surecekler-1243999.html
48 http://ahmethakancakici.blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplummodern-family-ya-sonras.html.
49 edebiyatgazetesi / Kritik Eşik (2010).
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şekillendirilmesi demektir. Ne ve kimler sıfırlanacak sorularının cevapları önemlidir. Türkiye buna
hazır olmalı, gerekli tedbirleri almalıdır. Tam bu
noktada Kur’ân’ın çağrısına, işaret ettiği büyük tehlikeye ve yapılması gerekenlere bakmak gerekmektedir:
“İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah’ı şahit getirir; oysa o azılı bir
düşmandır. O, iş başına geçti mi/iktidar oldu mu
yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli helak
etmeye çaba harcar. Allah ise, fesadı (bozgunculuğu ve kışkırtıcılığı) sevmez. Ona: ‘Allah’tan kork!’
denildiği zaman, onu büyüklük gururu günaha sürükleyerek alıp-kuşatır. Böylesine cehennem yeter;
ne kötü bir yataktır o. İnsanlardan öylesi de vardır
ki, Allah’ın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefsini satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli
olandır. Ey iman edenler, hepiniz topluca İslâm’a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size
apaçık bir düşmandır.” (2 Bakara 204-208)
Cesaretle süreçte rol alıp, ifsat hareketini durdurup yok etmek iman edenlerin ana görevlerindendir. Bu konuda Allah bizimle beraberdir ve bize
yollarını gösterecektir: “Bizim uğrumuzda cihat
edenlere, biz şüphesiz onlara yollarımızı gösteririz.
Gerçek şu ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir.” (29
Ankebût 69). “Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur
ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve
sizi bağışlar.” (8 Enfal 29)
Hak ettiğimiz takdirde Allah, “görünmez orduları” ile bize yardım edecektir: “Ey iman edenler;
Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın.
Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onların
üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular
göndermiştik. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.” (33 Ahzâb 9)
Allah, Siyonizm’in bu büyük fitne ve ifsat hareketine müsaade etmeyecektir. Bu, ilahi sünnetin ve
yaratılış kanunlarının gereğidir. Eğer iman edenler
bu büyük fitne ve ifsat hareketine karşı sorumluluklarını yerine getirmezlerse, Allah başka insan unsurunu bunların üzerine göndererek onları mutlaka
cezalandıracaktır: “Eğer Allah’ın, insanların bir
kısmıyla bir kısmını defetmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın isminin
çokça anıldığı mescitler, muhakkak yıkılır giderdi.
Allah kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak
yardım eder...” (22 Hacc 40). “(Bu,) Allah’ın vadidir;
Allah vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu
bilmezler.” (30 Rûm 6) “Ancak Rablerinden korkupsakınanlar ise; onlar için yüksek köşkler vardır, onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır. (Bu,) Allah’ın
vadidir. Allah, vadinden dönmez.” (39 Zümer 20)
Bu konu, her türlü siyasi mülahazanın üstünde
toplum açısından hayati bir meseledir! Bir gelecek
sorunudur. Henüz vakit varken!

KÜRESEL İKLİM KRİZİ VE
PARİS İKLİM ANTLAŞMASI
İLHAN AKKURT
Öncelikle, “dünyayı kıyamete zorlayan kapitalizm” bazı ilkelerini değiştirmek mecburiyetindedir.
Herkesin elini taşın altına soktuğu bir organizasyonda, Türkiye’nin antlaşmaya taraf olması
değil olmaması ekonomik bir yük yaratabilir. Çünkü sıfır emisyonlu, karbon salınımın
sıfırlanacağı bir ekonomik ortama doğru gidiliyor. Bu yeni düzene uymak, enerjide dışa bağımlı,
doğal gaz ve petrol yatakları bulunmayan ancak güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji
potansiyeli yüksek ülkemize daha büyük fırsatlar sunmaktadır. Araştırmalar, Türkiye’nin bu
alanlara yatırım yapması hâlinde millî gelirinin %7 artacağını gösteriyor.

K

üresel iklim krizini durdurmak ve küresel
sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Antlaşması’nı imzalayan
ancak onaylamayan altı ülkede biri de Türkiye idi.
7 Ekim 2021’de antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 353 milletvekilinin katıldığı
oturumda oy birliği ile kabul edildi. Türkiye 2015
yılında Paris’te düzenlenen iklim değişikliği sözleşmesini 197 ülke ile beraber imzalamıştı ancak
6 ülke ile beraber meclislerinin onayından geçirmemişti. Böylece Türkiye bu sözleşmeyi onaylanıp,
bazı taahhütlerde bulunarak antlaşmayı onaylayan
ülkeler arasına katılmış oldu.
Bu imzanın arkasından sosyal medyada, komplo teorisyenleri gözüyle bakılan kesimden bir sürü
yorumlar geldi. Kimisi küreselciler yeni dayatmalarda bulunuyor diye meseleye şüphe ile bakarken
kimisi de kısmi onay vermekte. Doğrusu insanların
bu işin altında da bir şey aramaması
için hiçbir gerekçe yok. Bu yazıyı

yazmaya başladığım gün, çalıştığım işyerindeki
eğitim konusu bile hemen iklim değişikliği üzerine oldu. Eğitimde, sera gazı salınımında etinden
yaralandığımız hayvanların önemli miktarda hava
kirletici olduğu ve az et yemenin gerekliliği konusu
da işlenmişti. Sanki yapay üretilmiş et tüketimine
doğru bir propaganda var gibi. Gelelim işin aslına.
İKLIM DEĞIŞIKLIKLERININ SEBEPLERI

Önce iklim değişikliklerine yol açan etkenleri
tanıyalım. Son yıllarda yerküremizin sıcaklığının
artmasına sebep olan en önemli etken sera etkisi yapan gazlardır. Karbondioksit gibi bazı gazlar, havada
kaldığı sürede güneşten gelen ve dünyadan yansıyacak olan ısının bir kısmını tutar. Böyle gazlara sera
gazı diyoruz. Bu gazlardan karbondioksit,
azot oksitler ve metan en önemlileridir. Bu gazlar
aynı anda
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çevre kirliliğine de sebep olur. Sera etkisi ise tutulan
bu ısının dünyanın üzerinde sıcaklığın artması ile
oluşur. Bu gazlardan en önemlisi karbondioksittir.
Atmosferde ne kadar çok karbondioksit asılı kalırsa
dünya o kadar ısınır. Atmosferdeki karbondioksit
miktarı değişkenlik gösterir ve sabit değildir. Astreoid çarpmalarıyla, fotosentez miktarıyla, orman
yangınları gibi etkenlerle de değişebilir. Ama son
8 bin yıldır artmaya devam ediyor. Fakat insanlar,
200 yıl kadar önce toprağın altında fosil yakıt dediğimiz kömür, gaz ve ham petrol olarak depolanan
karbonu çıkarıp kullanmaya başlamasıyla atmosfere salınan karbondioksit miktarı artmaya başladı.
Hayvanlar ve insanlar solunum için havadaki oksijeni alırlar ve karbondioksit salarlar. Sadece bitkiler
havadaki karbondioksiti alıp güneş ışığı yardımıyla
fotosentezle ayrıştırıp havaya oksijen salarlar. Buradan da anlaşılacağı üzere hayvanlar, insanlar ve
bitkiler birbirlerine bağımlıdırlar. Ayrıca fosil yakıtların yanında ormanlardaki ağaçların yakılması
havadaki karbondioksit miktarını arttırdı.
Karbondioksitin atmosferdeki yoğunlaşması 18.
ve 19. yüzyıllarda 280-290 parça idi. 1750’den beri
atmosferdeki karbon miktarı %40 arttı ve azalacak
gibi görünmüyor. ABD’de bulunan Scripps Okyanus
Bilimleri Enstitüsü ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer
İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, geçen
Haziran 2021’de karbondioksit yoğunlaşmasının
milyonda 419 parçaya ulaştığı kaydedildi. Araştırmacılar, bunun 63 yıllık karbondioksit ölçümleri
kayıt tarihi boyunca tespit edilen en yüksek rakam
olduğuna dikkat çekerek, geçen yıl mayıs ayında bu
seviyenin milyonda 417 parça olduğu hatırlatıldı.1
Atmosferdeki ozon tabakasının delinmesi/incelmesi de ısınmaya yol açıyordu. Ancak bunun fark
edilmesi sonucu 1987’de imzalanan Montreal Protokolü ile ozonu azaltan gazların kullanımı yasaklandığından bunun önüne geçilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden iklim bilimci Prof. Dr. Ömer
Lütfi Şen, sıcaklık arttıkça su döngüsünün hızlanmasının iklim değişikliğine nasıl yol açtığını şöyle
açıklıyor: “Tencere gibi düşünelim; sera etkisinden
dolayı tencerenin altı ısınmaya başladığında içeride
hareket hızlanmaya başlıyor. Kapağa çıkan buhar
yoğuşup tekrar damla olarak aşağı iner, ama bu hızlanır. Atmosferin sıcaklığı arttıkça su döngüsü hızlanıyor. Her bir derecelik sıcaklık artışı, atmosferdeki nem miktarını yüzde 7 artırıyor. Bir yağmur olayı
meydana geldiğinde daha şiddetli olmaya başlıyor.”
Su döngüsü hızlanırken aşırı yağış ve fırtınalar
artıyor. Hızlanan su döngüsü buharlaşmayı da artırıyor. Dolayısıyla bu etkiyle aşırı yağışlar ve seller
artıyor. Sıcaklık ortalamalarının artmasıyla daha
da ısınan yaz aylarında örneğin Akdeniz’de, Amazonlarda, ABD’nin batı şeridinde ve Avusturalya’da
orman yangınları artmaktadır ve söndürülmesi
1
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bazen haftaları alıyor. Sibirya’da çıkan yangınlar
Greenpeace’e göre 4,3 milyon hektarlık bir alana
yayıldı. Bu Danimarka’nın yüzölçümünü dahi aşan
bir yüzölçümü demek… Yine Greenpeace, bu yangınlarda yaklaşık 166 milyon ton karbondioksitin
açığa çıktığını duyurdu. Bu miktardaki karbon salımı, 36 milyon otomobilin yıllık karbon salım miktarına eşit.2 Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Gıda
ve Tarım Organizasyonu tarafından hazırlanan rapora göre 1990-2020 arasında 178 milyon hektarlık
orman alan yok oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi
Sistemi’ne verilerine göre, 2021 yılında 43 ülkede
toplamda bin 831 orman yangını meydana gelirken, 433 bin 700 hektarlık alan yandı.
KARBON AYAK İZI VE BUZULLARIN ERIMESI

Karbon ayak izi, atmosfere salınan karbondioksittir. Her bir canlı yaşamak için farklı miktarda
karbon salımına sebep olur. Yediğimiz gıda tipinden
ulaşım şeklimize ve elektrik tüketimimize göre hepimizin karbon salınımı denen karbon ayak izi farklıdır. Örneğin araba kullanırken yaktığımız benzin,
evi ısıtırken kullandığımız enerji ve yediğimiz gıdaların üretim süreci, belirli bir miktar karbondioksit
salınımına sebep olmaktadır. Karbon salınımında
en büyük etkenlerden biri kapitalizmin körüklediği
çılgınca tüketim alışkanlığıdır. Maalesef kapitalizmin tek gayesi “insan ihtiyaçları sınırsız” diyerek
aslında sınırlı kaynakları olan yeryüzü kaynaklarını bir an önce paraya çevirme hırsıdır. Elektrik tüketimi, sanayileşme, gereksiz tüketimler ve sebep
olduğumuz iklim değişiklikleri sonucu meydana
gelen orman yangınları karbon salımının ana sebepleridir.
Dünyamızın ısınması ile kutuplardaki buzulların erimesi ve denizlerin yükselmesi yine iklim
değişikliklerinin beklenen sonucudur. Kara üzerindeki buzulların durumu farklıdır. Dünyanın iklim
değişikliği alanındaki en büyük otoritesi olan Birleşmiş Milletler’in bir alt kuruluşu olan IPCC’nin
raporları, yaşadığımız yüzyıl içerisinde deniz seviyesinin bir metre yükselebileceğini söylüyor.
Okyanuslarda bulunan buzulların erimesi karalar
için fazla bir tehdit oluşturmamaktadır. Sorun karalardaki buzullarla ilgilidir. Zira kara üzerindeki
buzullar eridikleri zaman, buradan denizlere akan
sular deniz seviyesini, eriyen buzulların kalınlığı
kadar yükseltir. Buzullar deyince gözümüzün önüne her ne kadar Alpler ya da Himalayalar gelse de
esas dikkat edilmesi gereken buzullar Grönland ve
Antarktika’da bulunur. Grönland ve Antarktika’daki buzullar dünyanın bugünkü sıcaklığında bile
erimeye başladılar. Bugün, küresel ısınma ile Antartika’daki buzullardan, ülkemizin üç katı kadar bir
alan erimiş, denizlerdeki su seviyesi her yıl 3.3 mm
yükselmekte; Sibirya’da bazı bölgelerde sıcaklık
6 derece artmış durumdadır. Buralarda da büyük
2
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ile birleşiyor. Bu senaryo 1.5 derecelik bir atış için
olduğunu unutmayalım.3
PARIS İKLIM ANTLAŞMASI’NIN
AMACI NEDIR?

orman yangınları görülmeye başladı. Kuzey Kutup
Dairesi’nin kuzeyinde yer alan Khantanga kentinde
sıcaklık cuma günü 25 dereceye ulaştı. Bölgedeki
normal sıcaklık genelde 0 derece civarında seyrediyordu. Gelecekteki daha sıcak dünyada bu buzulların erimesi daha da hızlanacaktır. Grönland’daki
buzulların erimesi durumunda dünyadaki deniz
seviyesi 6-7 metre artış gösterecektir. Bu yüzyıl içerisinde olması beklenmese de Doğu Antartika’daki buzulların erimesi deniz seviyesini yaklaşık 80
metre yükseltecektir. Dünya nüfusunun yarısına
yakın kısmının deniz seviyesinden itibaren ilk yüz
metrelik yükseltide yaşadığı düşünülecek olursa
bu sorunun boyutu daha rahat anlaşılabilir. Deniz
seviyesinde bir metrelik bir yükselme, neredeyse,
günümüzdeki en iyimser beklentiyi yansıtıyor.
Ancak daha kötümser görüşler deniz seviyesinin
yüzyılın sonuna dek 4-6 metre arasında artabileceğini de söylüyor. Kıyı şehirlerinde yaşayanlar bu
4-6 metre artışın ne anlama geleceğini çok daha iyi
anlayacaklardır. Ancak şu anda, dünyanın ortalama
sıcaklığı sadece 10 °C arttığında bile kutuplardaki
buzlar eriyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı arttıkça
bu erime de hızlanacak ve sonunda, bu 2100 yılı
olabilir veya 2300 yılı olabilir, önlem alınmazsa
kutuplardaki tüm buzullar eriyecektir. İklim bilimcilerin hazırladığı Climate Central’ın modellemesine göre 2050’li yıllarda İstanbul’u felaketler
bekliyor. 2060 yılına kadar İstanbul kıyılarının su
altında kalması bekleniyor. En son ‘iklim değişikliği’ haritasına göre 1.5 derecelik ısınma sonucunda
40 yıl içinde İstanbul’un kıyı haritası da değişecek.
3 derecelik kötümser senaryo gerçekleşirse deniz
suları sahillerden iki kilometre kadar içeri girecek,
başta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları olmak üzere
birçok yapı ve bölge sular altında kalacak. Climate
Central’ın modellemesine göre, artışın 1.5 derecede
tutulabildiği durumda İstanbul’un kıyıları şöyle
etkilenecek: Ataköy ve Zeytinburnu sahili en çok
etkilenen alanlar. Deniz, Bakırköy Osmaniye’de 2
kilometre içeri ulaşıyor. Kadıköy Rıhtım Caddesi tamamen, Bağdat Caddesi kısmen sular altında kalıyor. Haliç kıyısı karşılıklı olarak yer yer 250 metreye
kadar su altında kalıyor. Yenikapı etkinlik alanını,
Kennedy Caddesi’ni ve Yenikapı Marmaray istasyonunu su basıyor. Küçükçekmece Gölü Esenyurt’un
içlerine doğru uzuyor. Diğer tarafta Sazlıdere Barajı

Paris İklim Antlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında,
iklim değişikliğine sebep olan etkilerin azaltılması hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında
yürürlüğe giren bir antlaşmadır. Eritre, İran, Irak,
Libya ve Yemen’den oluşan 5 ülke bu antlaşmayı imzalamamıştır. ABD 2020’de antlaşmadan çekildi ancak 2021’de yeniden katıldı. Bu işin aslı 1992 yılında Brezilya’nın Rio şehrinde imzalanan Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’dir.
İnsanların faaliyetleri ile gerçekleşen iklim değişikliklerinin sebep olan sıcaklık artmasının ve bunun
sonucu ortaya çıkan olumsuzlukların önlenmesi
için sera gazlarının azaltılmasını amaçlayan ilk sözleşmedir. Önce bağlayıcılığı olmayan bu sözleşme
1997 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde tekrar ele
alınmış ve 2005 yılında yürürlüğe germiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 2009 yılında 191 ülke ve AB ile
beraber imzalamıştır. Bu sözleşmenin amacı şuydu:
• Kyoto Protokolü ile atmosfere salınan sera gazlarının %5’e çekilmesi söz konusu olacaktır.
• Endüstri ve motorlu araçların kullanımı konusunda en uygun kurallar konularak, kullanımı
konusunda dikkatli bir tavır sergilenecektir.
• Daha az enerji kullanılarak ısınma ya da ulaşım
gibi işlemlerin gerçekleşmesi de sağlanacaktır.
Aynı zamanda da çöp depolama konusunda da
çevreci bir tutum izlenecektir.
• Atmosfere salınan metan ve karbondioksit gibi
gazların azalması adına alternatif ve daha çevreci kaynakların kullanması konusunda yaptırımlar da devamlı olarak uygulanacaktır.
• Fosil yakıtların yerine biodizel yakıtların kullanımına özen gösterilecektir.
• Demir çelik ve kireç fabrikalarının yüksek enerji harcaması ve doğaya hasar veren atıkları içermesinden ötürü yeniden düzenlemeye gidilecektir.
• Termik santrallerde ise karbon salımını minimum düzeye indirgeyen atık sistemlerinin kullanılması yönünde yaptırımlar da gerçekleştirilecektir.
• Güneş ve nükleere bağlı olarak ortaya çıkan
enerji kaynaklarına dayalı talepler de arttırılarak, karbon salımı bu şekilde engellenmeye de
gayret gösterilecektir.
• Karbon salımı fazla olan ve çok yakıt tüketen
araçların vergileri de bir hayli yüksek olacaktır
Bu toplantılar devamı olan 2015 Paris İklim
Konferansı’na katılanlar, resmî olarak “taraflar
3
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konferansı” diye adlandırılıyor. 1992’de Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne
imza atan 197 BM üyesi zirveye katılıyor. Bu son
Paris toplantısında küresel sıcaklık artışını, 18501900 yılları arasındaki “sanayi öncesi döneme” kıyasla 2 dereceyle sınırlamak, mümkünse 1,5 derece
kadar düşürmek. Şu anki mevcut artış 1,1-1,2 derece düzeyinde sürmektedir. Bu 26’ncısı yapılacak
olan taraflar konferansı İskoçya’nın Glasgow kentinde 1-12 Kasım tarihlerinde BM İklim Değişikliği
Konferansı şeklinde düzenlenecektir.
Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin
tespitlerine göre, 1,5 derecelik bir ısınmanın 2 dereceye göre daha güvenli olacağını vurgulamaktadır.
Verilere ortalama dünya sıcaklığında artış 1,5’yi
bulduğunda %100 artması beklenen sel riski, 2
derecelik bir ısınmayla %170’e ulaşacaktır. Ayrıca
şiddetli kuraklığa maruz kalan insan sayısı 1,5 derecelik bir artışta 350, 2 derecelik bir artışta 410
milyona çakacağı öngörülmektedir. Aşırı sıcak hava
dalgaları ise dünya nüfusunun % 9’u yerine % 28’ini
etkileyebilir. Bununla birlikte her 0,5 derecelik artışın tarımda ürün verimliliğini daha da düşüreceği
biliniyor. Yeryüzünde ortalama sıcaklık artışının 2
dereceyi geçmesi hâlinde ortaya çıkacak iklim değişiklikleri, insan hayatı üzerimde büyük felaketlere
yol açacaktır. Bu kötü gidişi önleme faaliyetine katılmayan ülkelerden karbon salınım vergisi almak,
katkı yapan ülkelere de çeşitli fonlardan destekler
verilmesi planlanmaktadır.
Paris Antlaşması’nın imzalanması öncesinde ülkeler BM’ye sera gazı emisyonu azaltımı öngörüleri
ve politikalarını içeren ve niyet edilen ulusal katkı
beyanlarını sunmuşlardır. Taraf ülkeler, ulusal olarak belirlenmiş katkı diye bilinen kendi belirledikleri emisyon azaltma hedeflerini kabul ediyor. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar emisyonlarını, 1990
yılına kıyasla %55 oranında azaltmayı ve en geç
2050’de karbon nötr olmayı hedeflerken; Çin, 2060,
ABD 2050 ise yılına kadar karbon nötr hâle getirme
sözü verdi. Avrupa Birliği ise 2035 yılına kadar petrolle çalışan araçların satışını durdurmayı içeren
bir iklim önerisini duyurdu. 2020 sonu itibarıyla
30 ülke karbon nötr olma hedefini ulusal hukuk
çerçevesinde taahhüt etmiştir. Türkiye bu amaçla,
tedbirsiz olarak 2030’da 1 milyar 175 tona yükselecek emisyonları, alacağı önlemlerle 929 milyon ton
düzeyine indirmeyi planladığını bildirdi.
Türkiye BM’ye sunduğu niyet edilen millî katkı
beyanında, 2012 yılında 430 milyon tonluk toplam
sera gazı emisyonlarının, artıştaki azaltım tedbirleri ile 2030 yılında 929 milyon tona kadar çıkarabileceği belirtti. Bunlar olmasaydı 2030 yılında
sera gazlar 1 milyar 175 bin tona yükselecekti. Bu
durumda Türkiye aslında sera gazı emisyonlarını
azaltma taahhüdü vermedi, artış hızını azaltarak
iki katından fazla artırabileceğini söyledi. Başka bir
ifadeyle “artıştan %21 oranında azaltım” taahhüdü
verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde, Paris Antlaşması’nın onaylanacağını
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Kaynak: Türkiye Ulusal Katkı Beyanı ve TÜİK Sera Gazı Emisyon Envanteri

açıklarken Türkiye’nin 2053 yılında sıfır emisyonlu
bir ekonomiye dönüşmesi yönünde bir vizyon oluşturulacağına ve bir yeşil kalkınma devrimi başlatılacağına da dikkat çekmişti.
Türkiye emsali ülkelerden Arjantin ve Brezilya,
emisyonlarını 2030 yılında 2005 yılı seviyesinin altına indirmeyi, Meksika ise 2026 yılında en yüksek
emisyon seviyesine ulaştıktan sonra emisyonlarını
düşürmeyi hedefliyor. 120 kadar ülke de kendi net
sıfır hedefini hâlihazırda tartışmaya devam ediyor.
Paris İklim Antlaşması uyarınca gelecek 10 yılda
her sene emisyonların 2 milyar tona kadar azaltılmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekmişti. Son
verilere göre küresel emisyonların %50’sinden Çin,
ABD, AB ve Hindistan sorumlu. Türkiye en çok
emisyona sahip 20 ülkeden biri ve 16. sıradadır.
İsveç’te bulunan, dünyada ekonomiden eğitime
kadar birçok alanda var olan eşitsizlikleri araştıran
Oxfam’ın karbon emisyonundaki dengesizlik yaptığı yeni araştırması da dünya nüfusunun en zengin
%1’lik kesiminin nasıl dünyayı kirlettiğini ortaya
koydu. Oxfam için Stockholm Çevre Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre karbon emisyonu 1990-2015 yılları arasında %60 arttı. Ancak
karbon emisyonunda dünya nüfusunun en zengin
yüzde 1’lik kesiminin (yaklaşık 63 milyon) yol açtığı artışın oranı, en yoksul %50’nin yarattığı artıştan
yaklaşık 3 kat daha fazla. Bu da en zengin %1’in tek
başına karbon bütçesinin %9’unu kullandığı anlamına geliyor. Tabi bu zenginlerin yaşadığı ülkelerin
başında Çin, ABD ve AB geliyor.
PARIS İKLIM ANTLAŞMASI TAAHHÜTLERI VE
TÜRKIYE

İnsan eliyle meydana gelen küresel ölçekte süren felaketleri durdurmak yine insanın iradesiyle
yapılmak zorundadır. Ancak taşın altına önce asıl
kirletici ülkelerin elini sokmaları şartıyla. Eğer yeryüzünde hayatın normal şartlarda devamını istiyorsak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünyayı miras
bırakmak istiyorsak buna mecburuz. Öncelikle,
“dünyayı kıyamete zorlayan kapitalizm” bazı ilkelerini değiştirmek mecburiyetindedir. Herkesin elini
taşın altına soktuğu bir organizasyonda, Türkiye’nin
antlaşmaya taraf olması değil olmaması ekonomik

KÜRESEL İKLİM KRİZİ VE PARİS İKLİM ANTLAŞMASI

bir yük yaratabilir. Çünkü sıfır emisyonlu, karbon
salınımın sıfırlanacağı bir ekonomik ortama doğru gidiliyor. Bu yeni düzene uymak, enerjide dışa
bağımlı, doğal gaz ve petrol yatakları bulunmayan
ancak güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek ülkemize daha büyük fırsatlar
sunmaktadır. Araştırmalar, Türkiye’nin bu alanlara
yatırım yapması hâlinde millî gelirinin %7 artacağını gösteriyor. Türkiye enerjide %70’lerin üzerinde
dışa bağımlı ve bu bağımlılığın temel sebebi petrol,
doğal gaz ve kömür gibi fosil yataklara sahip olmamamızdır. İklim krizini durdurmak için yapmamız
gereken bu üç fosil yakıtı kullanmayı bırakmak ve
yerine güneş, rüzgâr, jeotermal gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının herhangi bir yakıt
maliyeti yok dolayısıyla dışa bağımlılık söz konusu
değil. İlk yatırım sırasında bazı ekipmanlar ithal
edilse de bu durum kömür ve gaz santralleri için de
geçerli.
Ayrıca küresel dünya ticaretinde Avrupa Birliği
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile 2050
karbonsuzlaşma hedefine giden yolda, ticaret yaptığı ülkelerden de bu kurallara uymasını isteyerek
denetleyecektir. Ülkemizin dış ticaretinin neredeyse yarısını oluşturan AB Türkiye’nin ticari ortağıdır. AB’nin yeşil ekonomik dönüşümüne uyumlu
tedbirlerin öngörüldüğü senaryo çalışmaları, 2030
yılı itibarıyla Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının sınırda karbon düzenlemesi ile karşılaşılacak
senaryolara kıyasla %5,7-6,6 oranında daha yüksek gerçekleşebileceğini; sera gazı emisyonunun
ise %15-17 civarında daha düşük olabileceğini
hesaplanıyor. Bu dönüşüme uyumlu tedbirlerin
alınmadığı durumda ise yılda 1,8 milyar avroyu
bulan vergi yükleri ile karşılaşılabilir. Ayrıca Paris
Antlaşması’nın 6. maddesi kapsamında antlaşmaya
taraf ülkelerin emisyon azaltım taahhütlerini yerine getirebilmeleri için çeşitli fonlardan destekler
verilmesi planlanmaktadır. Paris Antlaşması’nın
uygulanmasına yönelik müzakereler sürerken Türkiye, antlaşmaya taraf olmadığı için bu mekanizmaların şekillenmesinde söz sahibi olamıyor. Türkiye,
antlaşmayı onaylayarak bu mekanizmaların ilgili
endüstrilerinin karbon ayak izini azaltmasına ve
bir iklim finansmanı desteğine dönüşmesine fırsat
yaratabilir.
Kalkınma Bakanlığı, Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi verilerine göre Türkiye’nin 2020 yılı elektrik üretimi 305 milyar kilovat saat civarındadır.
Ülkemizdeki faydalı güneş enerjisinden her yıl üretilebilecek elektrik miktarının ise kabul görmüş hesaplamalara göre 380 milyar kilovat saat (ekonomik
potansiyel) olduğu civarındadır. Ülkemizin toplam
rüzgâr enerji potansiyeli ise 60 milyar kilovat saattir. Bu durumda tek başına bile güneş enerjisi
bile ihtiyacı karşılayabilir. Daha jeotermal enerjide
düşünülürse yenilenebilir enerji kaynakları ülke
enerjisini tek başına dışa bağımlılıktan kurtaracak

büyüklüktedir. Ağustos 2021’de toplam elektrik
enerjisi üretiminin %18,33’ü yenilenebilir kaynaklardan üretilmiştir. Bu miktar 2023 yılında %30’a
çıkarılması planlanmaktadır.4 Bu ara yine karbon
salınımı sıfır olan nükleer enerji santralleri de kurulmaktadır.
ORTADA YINE BIR KOMPLO VAR MI?

Küresel elitlerin son günlerde, dünyamızı global
resert adıyla arzu etikleri hedefe doğru yönlendireceklerini açıkça belirtmeleri, koronavirüs salgınında olduğu gibi küresel afetlerde de kafalarda soru
işaretleri bırakan müdahaleler içinde olmaları, bu
gibi küresel sorunlarda insanları endişelendirmektedir. Bu sebeple her türlü küresel organizasyon,
ister istemez şüphe ile karşılanmaktadır. Buna dikkat çeken yazarlar haksız da sayılmaz; ABD’de 31
bin bilim insanının imzaladığı bildiride, yerküremizde abartıldığı kadar tehlikeli bir iklim değişikliğinin olmadığını belirten raporlar yayımlanmıştı.
İngiltere’de 2013 yılında iklim bilimcileri ısınmanın aksine ilerleyen yıllarda dünyamızın soğumaya
başlayacağını belirmişlerdi. Yine NASA ise 20212050 arası dünyamız yeni bir buzul çağına gireceğini belirtmişti. Ayrıca yine aynı kuruma göre, iklim
üzerinde en büyük etkiyi güneş rüzgârları/patlamaları sebep olmaktaydı ve dünya zaman zaman soğuk
ve sıcak döngülere giriyordu. Çinli yazar Gou Hongyang, küresel ısınmanın Batı’nın, gelişmekte olan
ülkelerin dünyanın zenginliğinden payını almasını
engellemek için ortaya attığı bir iddia olduğunu savunuyor.
Gelelim bu işin aslına; iklim değişikliği hakkında bilimsel bir uzlaşı bulunmadığını iddia edenlerin
önemli bir delil kabul ettiği 31 bin imzalı ABD’li bildirge 1998’deki ortaya çıkışından sonra Oregon Dilekçesi adıyla anılmaktadır. Bildiri ve imza kampanyasına, Global Warming Petition Project de deniyor.
1998’de imzaya açılan bu bildiriyi imzalayanların
9 bin 24’ü doktoralı. Bildiri insan faaliyetlerinden
kaynaklanan karbon salımlarının, küresel iklim
değişikliği üzerinde etkisi olduğuna dair bilimsel
delil bulunmadığını iddia ediyordu. Ancak bildiriyi
imzalayanların %1’inin bile iklim bilimci olmadığını, imzacıları arasında yerbilim, çevre bilim ya da
atmosferik bilimlerle uğraşanların oranının %12
olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu bildiri aslında iklim
değişikliğine karşı yükümlülükler getirecek Kyoto
Protokolü’nün ABD tarafından reddedilmesi için
yayımlanan bildiriydi. Açıkçası ABD’nin dünyamızı
kirletmeye devam etmesi için yayımlanmıştı.
Ancak gerçek şu; 1988’de Dünya Meteoroloji
Örgütü ve BM Çevre Programı tarafından kurulan Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin
çalışmalarına katılan binlerce bilim insanı, iklim
değişikliğine sebep sera gazları olduğunu ortaya
4
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koymaktadır. Bu komisyon her beş yılda bir konu
halkında değerlendirme raporu yayınlamaktadır.
Özellikle panelin beşinci değerlendirme raporunda
% 99,9’la insan kaynaklı iklim değişikliği yaşandığına ilişkin uzlaşma sağlanmış durumdadır. İklim
değişikliklerin sebebi sera gazları değil demek inandırıcı değil. Normalde dünyaya gelen güneş ışınları
atmosferden yansıyıp, tekrar uzay boşluğuna döner.
Fakat bu gazlar ışınların uzaklaşmasını önleyip onları soğurarak, dünyamızın daha fazla ısınmasına
sebep olduğu bilimsel açıdan ispatlıdır. Bu gazlar
yüzünden atmosferin sıcaklığı arttıkça dünya da
ısınmaktadır. 1958-2019 arasında yapılan ölçümlere, buzullardan alınan örneklerden edindiğimiz
tarihsel karbondioksit miktarı bilgisini de eklediğimizde, bugün gezegenimizin son 800 bin yılda görülmemiş bir karbondioksit yoğunluğuna ulaştığı
anlaşılıyor.5 Küresel ısınma ile atmosferin sıcaklığı
da yükseldiği için atmosferin nem tutma kapasitesi
ve bu sebeple buharlaşmayla terleme artıyor. Böylece iklimlerde değişikliklerin ortaya çıkmasıyla,
hidrolojik döngünün hızlanmasına, yağış kökenli
şiddetli hava olaylarının sellerin, taşkınların, hortumların, atmosferdeki önemli diğer hava ve iklim
olaylarına, afetlerine yol açmaktadır. Peki, beklenen
küresel soğumamı var? Bazı bölgelerde soğuk geçen
kışlar neyin nesi? Ancak, çok soğuk geçen kışlar da
bu iklim değişikliğinin bir parçasıdır.
Asıl sebep güneş olamaz mı? Ancak güneş ve
yerküredeki, iç ya da dış etmenlerle oluşmuş uzun
sürekli iklim değişikliklerinin sebeplerini bellidir.
Dünyamızın yaklaşık 4,6 milyar yıllık jeolojik geçmişinde fiziki coğrafyası değişiyor ve çeşitli zaman
ölçeklerinde, bazen uzun milyonlarca yıl, bazen
daha kısa dönemlerde dünyamız ısınmış veya soğumuş olduğu kesin. Ama günümüzde yaşanan iklim
değişikliğine buna ek olarak, sanayi devriminden
beri atmosferdeki sera gazı birikimlerini artması
sebebiyle daha da hızlandığı artık bilimsel bir gerçektir. Küresel sıcaklık 1880’den bu yana yaklaşık
1 derece civarında arttı. Fakat bu sıcaklık artışının
yaklaşık 0,6 derecelik kısmı son 30 yıllık dönemde
gerçekleşti.
Bunlar bir gerçek olsa da birilerinin dünyamızı çeşitli sebeplerle kendi emelleri doğrultusunda
kontrol altına almaya çalıştığı, tehlikeli bir yerlere
doğru sürüklemeye çalıştığı ve bu yüzden bazı çatışmalara sebep olduğu ve insan neslini azaltmaya
çalıştığı gibi şeyler dikkate alınması gereken birer
gerçektir. Ortaya çıkan sorunun doymak bilmez
kapitalist egonomiden kaynaklandığı kesin. Hakikaten bir tehlike vardır. Sınırlı kaynakların olduğu
bir dünyada sizin medeniyetinizi ve ekonominizi
“insan ihtiyaçları sonsuz” temeli üzerine kurmanız
insanlığa ve dünyamıza en büyük ihanettir. Kapitalizmi ne kadar tarihin sonu diyerek överlerse
övsünler dünyamızı ve insanlığı sürüklediği büyük
tehlike artık açıkça görülmektedir. Mızrak çuvala
5
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sığmamaktadır. Bu tüketim çılgınlığı ve ekonomik
büyüme böyle giderse, yakın gelecekte dünyayı
büyük bir yok oluşa sürüklediği daha iyi anlaşılacaktır. Artan çevre kirliliği ve ölçüsüzce üretim ve
tüketimden dolayı dünyanın kıt dedikleri kaynaklarının tükenmek üzere olduğu gerçeği göz ardı
edilemiyor. Önümüzdeki 30-40 yılın en büyük krizi
bu olacaktır. Bu egoistçe-çılgınca tüketimi yeryüzü
kaynaklarının karşılaması mümkün değildir. Ölçüsüzce çılgın tüketim durdurulamazsa, dünya kaynaklarının çoğu önümüzdeki 30-40 yıl gibi kısa bir
zaman diliminde tükenecektir. Yeni bir gezegene
göç edersek belki sorun biraz uzar. AB ülkelerindeki
tüketim hızının baz alındığı rapora göre insanoğlu
bu tüketimi karşılamak için 2,8 kat daha dünyanın kaynaklarına ihtiyaç var. Gerçek bu, ancak bu
adamlar karbon salınımını kısıtlamak konusunda
bizim aklımızla alay ediyorlar.
Neden mi? Rockefeller Aile Fonunun birden
çevreciliğe soyunup, iklim değişikliğine yol açıyor
diye petrol işini terk edeceğini bildirmesi bazı kuşkulara yol açtı. Bu gibi konularda iklim değişikliği
yok diyen bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına milyonlarca dolar destek veren bu ailenin birden çevreci olması herkesi şaşırttı. Bazı kimseler bu
işi, fosil yakıtlara sahip kapitalistlerle dijital ağlara
sahip küreselcilerin çıkar kavgası şeklinde görse de
düzenbazlar kurnaz, zaten petrol rezervleri önümüzdeki 30-40 yıl içinde tükenecek. Doğal gaz belki 50-60 yıl olabilir. 2050 yılına kadar bu yataklar
bu tüketimle zaten tükenecek, karbon salınımının
sıfırlanma taahhütleri tarihine kadar. Ortada onları zorlayacak bir durum yok, onlar o tarihe kadar
zaten kalan rezervleri tüketecek. Başka bir deyişle
yaptıkları bu işte, dünya halklarından puan alacak
bir durumları yok. Aslında insanlarla dalga geçiyorlar. Tamam, karbon salınımına dur demek yanlış
bir iş değil. Bu adamlar bu konuda samimi değil.
Yaptıkları tek şey tüketimi daha fazla arttırmayarak
rezervleri yeni enerji kaynakları keşfedinceye kadar idareli kullanmak. Anlayacağınız bütün bunlar
tam bir “timsah gözyaşı” örneği. Zaten tüketimde
önemli bir payı olan taşımacılıkta elektrikli araçlar
piyasaya sürülmeye başladı. Ancak şu da bir gerçek tükenen sadece fosil yataklar değil, diğer kaynaklar da tükenmek üzere. Kapitalizmin tüketim
çılgınlığı dünyamızı da tüketmektedir. Bu yüzden
olsa gerek gözlerini uzaya çevirdiler. Değişen bir
şey yok küresel elitleri ve kapitalizmin tüketim çılgınlığından vazgeçtikleri yok. Bu sorunu çözmek
konusunda gerçek düşünceleri, insan nüfusunu
virüs gibi salgınlarla azaltıp, kendi kontrollerindeki yeni bir insan nesli ortaya çıkarmak istedikleri
kesin. Anladığımız kadarıyla ceplerini doldurmaya
devam ederlerken bu konuda kamuoyu yaratmaya
çalışmaktadırlar. İnsanlığın millî devletlerin kontrolünden çıkıp, küresel elitlerin kontrolüne doğru
gittiğini görmek ve elimizi bunlara tamamen kaptırmamak gerek.

YENİ İNSANA DOĞRU…
GELECEĞİ ERTELEYEN GENÇLER
NE İSTİYOR?
ERCAN YILDIRIM
Ekonomik meseleler şöhreti, abartılı davranışları, budalaca gösterişi, duvarları yükselten
ulusalcılığı, güçlü olup uyguladığı müddetçe şiddeti ve tabi ki tanımlanmış dindarlığı da
güçlendirir. 1980’lerin, 90’ların postmodern bireyinin mensubiyetsizliğinin ötesindeki bu dijital
tekno-kültür kuşağı bir dönemlik, bir nesillik değil. Ontolojik bileşenleri, varlık algısı, insani
yönelimleri bakımından tarihselleştirilemeyecek etkide yeni bir insanı haber veriyor!

K

uşak çatışmasının bulunmadığı bir tarihten,
tarih felsefesinden, gündelik tecrübelerden bahsetmek imkânsız; çünkü dünya insandan
önce değiştiği, insan doğadan ve zamandan daha
muhafazakâr kaldığı için kendini yenileyemez.
Varoluş, doğa, dünya zamana uyumlu yeni varlıklarla beraber insan
nesilleri ortaya çıkarır. Her kuşak
doğar, çağının tekno-kültürünün
sesi olur, değişime ayak uyduramayıp muhafazakârlaşır ve
nihayet yeni kuşakların istihzalarına, taşlamalarıyla olarak
ölür.
Orta yaş üstünün gençleri anlamaması da bir
başka eleştiri konusudur. Kendi çağına göre yeni olup
artık
“dinozor”
sınıfına
yazılan
her birey gençlerin,
nesillerin,
insanın
“bozulduğundan”
dem
vurur; üstelik kendilerinden
önceki
kuşakların dejenere ithamlarına kendileri de
muhatap olmuşken. Burada sorun biraz da kullanılan dille ilgili, kimse gençlere

“bozulma-yozlaşma” gözlüğünden bakmayıp dünyanın geliştiği, yenilendiği, teknik-ilim-bilimle yeni
kültür kaynaklarının şekillendiği sahih ve sahici
penceresinden yaklaşsa başta siyasal alan olmak
üzere toplum ve bireyler daha armonik ses çıkarabilir.
KUŞAK
ÇATIŞMALARINDA
BOZULAN KIM?

Çağını
anlamanın zor ve kasvetli emeğinden
kaçıp, yozlaşma
ve bozulma retoriğini tekrarlamak
konforlu bir fikrî
sahayı oluşturur;
buna daha “hayatı
görmemiş”
gençleri en baştan suçlu,
günahkâr ilan etmeyi eklediğinizde dünyayı veya ülkeyi
o hâle getirmenin yükümlülüğünü hemen üzerinden atabilirsiniz.
Bozulan gençler mi yoksa
orta ve üstü yaştakiler mi?…
Bozulan daha beş kuruş para
kazanmamış, ilişki biçimlerini
görmemiş, kabuğundan çıkmamış çocuklar mı yoksa her türlü
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kariyerist, para tutkunu odakla içli dışlı angajmanlara giren, tüm idealleri, ilkeleri, potansiyeli saçıp
savuran “büyükler” mi?… Elbette daha kendilerini
savunmaları gerektiğini bile anlayamayan gençler
“çarmıha gerilme”ye en müsait olanlardır!
Dijital tekno-kültürün artık tek egemen form
olduğu günümüzde siyasal alanın temel tartışmalarından biri de bilhassa Z kuşağı denilen gençlerin
düşünme, konuşma, davranış biçimleri. Belki siyasi tercihlere yansımasa kuşağın yapıp ettiklerine
çok da dikkat edilmeyecek, “müdahil” olunmayacak. Fakat siyasi kutuplar arasında keskin ayrımlar
yaptıkları düşünülen, anketlerle dile getirilen Z
kuşağının, “eski Türkiye”yi bilmemesi, yokluklar
ve yoksunluklardan habersizliği, başlarına buyrukluğu, dijital kültürün tüm imkânlarını hoyratça
kullanması bir de üstüne mesela Gezi olayları gibi
hadiselere katılmaları tepkileri daha da artırıyor.
Aslına bakılırsa dijital tekno-kültürün getirdiği
okuma, anlama ve anlatma sürecinde kendine özgü
kurdukları dili büyüklerin anlayamaması, dahası
bu kapalı network ve diyaloglara nüfuz edememe-

leri, mottolarla, tek cümlelik ifadelerle, kısaltmalarla kurulan iletişimi çözememeleri tepkinin asıl
nedeni.
Nesiller arasında her zaman farklılıklar gerçekleşir fakat dijital tekno-kültür kuşaklarını öncekilerden ayıran temel nitelik bunların tekno-hümana
en yakın formu temsil etmeleri. Bu da ister istemez
onların “tehlikeli”, tekinsiz, öngörülemez biçimlerde kodlanmalarına neden oluyor. Bu anlamda
Z kuşağı da denilen “dijital tekno-kültür nesli”nin
yeni bir insan yönelimi olması, istek ve ihtiyaçlarının öncekilerden farklılaşması, kırılganlığındaki
yükseklik, çalışma şartları ve konfor yapılarının gelişmiş Batı ülkelerine yaklaşması, Türkiye’nin ekonomisi, siyasal alanı ile beraber gençlerinin temel
meseleleri arasında.
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TÜRKIYE’NIN EKO-GENÇ-POLITIĞI

Ülkenin iktisadi düzeyi dünyanın ilk 10 ekonomisinde bulunmamasına rağmen, konfor algısı kıta
Avrupası ile yarışır boyutta; siyasi iradenin üst seviyeden yorumlamalarda ve vaatlerde bulunması
ister istemez beklentileri de artırmıştır. Belirgin bir
neoliberal konfor alanına çıkan gençler, içine doğdukları kültürün daha fazlasına talipken altını düşünmek bile istemez. Türkiye’de cari açıdan temel
kuşak çatışması, toplumsal bölünmelerle birlikte,
genç sorununun merkezinde esasen üniversite
mezunlarına kendi alanlarında istihdam imkânı
sağlanamaması gelir. Üstelik suyun başındakiler
işsizliğe çare bulma gayreti sarf ediyormuş gibi
mesela sosyal bilimler eğitimi görmüş bir gence
“tekstil atölyeleri”, “deri imalathaneleri”nde asgari
ücretin biraz üzerinde iş bulabileceklerini salık verir. “Çalışana iş çok” savunması Türkiye’nin kadim
istihdam politikasındaki sürekliliği anlatır.
Eğitim sisteminin liseyi zorunlu hâle getirmesiyle belirgin bir işte, zanaat ve meslek sahibi
olacak çocukların bu imkânı kaybetmesi de hem
çalışma hayatı hem eğitim ve iktisadi düzen açısından ciddi problemler oluşturdu. Üniversite okuma
ihtimalinin yüksekliğine mukabil, aynı derecede
istihdamın gerçekleşmemesi, konfor alanı yükselmiş toplumda “iş beğenmeme-seçme” tutumunun
genelleşmesi, Gezi olaylarında belirginleşen “maaşlı burjuva olma” yani “ücreti yüksek zahmeti az,
masa başı memuriyet” özlemi yalnız ekonomi veya
eğitimin konusu olmaktan çıkıp zihniyet değişikliğimizin ne derece ciddiyet arz ettiğine işarettir. Bu,
bozulma yahut gençlerin çalışmaktan kaçmasını
değil tercih edilen eğitim politikasının zihinleri getirdiği düzeyi gösterir.
Son yıllarda mesleki eğitimin öne çıkması, zanaatın, eskilerin deyimiyle “altın bilezik”in önemi
gençlerin eğilimlerini de belirledi. 2013’lü yıllarda
maaşlı burjuva isteği daha barizken artık bu ihtimalin gittikçe düşmesiyle gençler “imkân sağlanarak” girişimci, zanaatkâr, kendi işinin patronu,
daha bağımsız alanlarda yer bulmaya yöneldi. Bu
açıdan emek jargonu ve talepleri bile yenilendi.
Beyaz, mavi yakalılık gün geçtikçe daha çok sorgulanıyor. Açıkçası son yıllardaki hadiseler gençlerin
varoluşlarını da ciddi biçimde belirliyor.
Özellikle salgınla beraber çalışma hayatında
ciddi talepler de kendini göstermeye başladı. Hem
12 yıllık eğitim, ardından üniversite hayatı, akabinde “iş başvurularının sonucunu bekleme” gençlerde çalışma hayatına katılımı epey geciktirdiği,
evde veya kafede vakit geçirmeyi varoluşsal boyutlara ulaştırdığı için hiyerarşiden, disiplinden, altüst ilişkisinden korkan, kaçan bir nesil de doğdu.
Zora gelemeyen, zor nedir bilmeyen bu gençlik

YENİ İNSANA DOĞRU…

liralık başlangıç ücretini yeterli görmüyor; kanaat
etme, kendini yetiştirip bir başka yere geçme gibi
durumları da istemiyor.
Neoliberal iktisat ve dijital tekno-kültürde insanların ihtiyaçları ve istekleri değişti. Önceki kuşaklar için lüks olan pek çok nesne, tüketim ürünü,
yaşama stili günümüzde artık birer “temel ihtiyaç”
hâlini aldı. Yaşlıların “cep telefonunu göster” vurgusu haksız değil; kasabaya binek hayvanla inen
önceki nesiller için birkaç bin liralık telefonlar
lüks; dahası, olmasa da olur!
Günümüz gençliğinin ilgileri asli ihtiyaç kaGENÇLERIN İLGILERI, İŞ HAYATINDAN
tegorisine girdikçe bunalımlar da artıyor. EvleneBEKLENTILER
memenin nedenlerinden biri maaşların evi çekip
İnsanlığın zuhurundan bu yana ekonomi
çevirmeye kifayet etmemesinden ileri geliyor; öyle
asıldır; gençler okulu bitirip iyi bir iş bulmaya,
ki kiralar maaşın yarısına yaklaştıkça erkeklerin
evlenmeye, rahat bir yaşam
umutsuzlukları artıyor. Kız
sürmeye kendini koşullar…
arkadaşın bütçeyi aşmasınNeoliberal ekonomiyle beradan, aldığı bursu geri ödeyeber iş imkânları çeşitlense de
memeye, aynı sınıfta okuduğu
Eski kuşaklar dışarıya
emek rejimi yüzünden çalışan
nişanlısının atanmasına rağücretleri aynı oranda yükselçıkmayı, gezmeyi sever,
men kendisinin atanamaması
miyor. Emekçilerin örgütlenen azından kahveden
gibi sorunlar gelecekte ayrı ev
mesinden hakkını aramasına
mefhumunu da sorgulatacak
gelmezken günümüz
kadar pek çok mekanizma ordüzeyde. Özellikle salgın ve
gençliği evde durmaya
tadan kalktı. Belli başlı işlerde
küresel enflasyonla beraber
can atıyor. Son günlerde
çalışanlar yüksek maaş alırken
ekonominin bozulması temel
genel manada ücretler 2008
üniversitelerin tekrar
ihtiyaçların karşılanmasından
krizinden sonra geriledi. Artık
uzaktan eğitime geçmesini
ziyade hayat tarzı isteklerinin
özlediği, istediği üniversiteyi
karşılanmasını zorluyor.
isteyenler hastag’ler açıyor;
okumaktan ziyade kolayca işe
anlaşılan o ki yurtlar,
girebileceği alanı kazanmak
GENÇLERIN KONFORLU
başka’larıyla aynı ortamı
isteyenlerin sayısı arttı.
HAYAT PROFILLERI
Belli dönemlerde gözde
paylaşma mecburiyeti,
meslekler değişir, son yıllara
Maaşlardan değil kendileyüksek hayat standardı ve
kadar hukuk tercih edilirken
rine ait bir hayat kuracak şartbireyselliğin güçlenmesi bu
artık yığılmanın herkes farkınların olmamasından yakınıyor
kuşakların bir başka yeni
da, yazılım, tıp, askerlik ve pogençler; aileleri olmadığı bir
hususiyeti olacak.
lislik ile psikoloji şimdilerde
gündelik hayatı düşünemeyen
revaçta. Tıbbın da daha az zahbu kuşakta aileyle 30 yaşında
metli daha çok paralı estetik
birlikte yaşamak normal.
cerrahi, psikiyatri gibi bölümEvde internet vasıtasıyla
leri öne çıkıyor. Burada bütüçalışmak bir yana film izlenüyle gençlerin yapıp ettiklerini mazur görme duyerek, görüşmeler yaparak, dijitalin imkânlarını
rumuna girmeden gerçekleri konuşmak da gerekir.
kullanarak ilişkilerde sorun çıkarmadan yaşamak
Gençler zamanın ruhuna bağlı şekilde ezilmeden,
daha kolay. Buna karşın sevdiği sanatçının konsesürünmeden, işi öğrenme sürecini geçirmeden,
rine pahalı biletler yüzünden gidemediğinden yatecrübeyi göz ardı ederek en tepeden başlamak iskınanlar aynı zamanda kitap-kafe-sinema gibi faatiyor! “Zirveden başlamak”… bu aynı zamanda kenliyetlerin de yüksekliğinden şikâyetçi. Bu istihdam,
dini işin duayenleriyle aynı sıklette görmeye kadar
evlenme, konfor alanlarının genişlemesine karşın
uzanıyor; üste para vererek staj yapan, birkaç yaücretlerin düşüklüğü, erken yaşlarda anksiyete,
bancı dile, yurtdışı tecrübesine rağmen iş hayatına
yaşlanmışlık, tükenmişlik hislerini artırıyor. Nineatılamayanlara karşın dijital tekno-kültür gençleri
siyle farkının bulunmadığını, kendisinin de onun
ebeveynlerinden aldıkları hadsiz ve yersiz özgüven
gibi gezemediğini söyleyenler çoğunlukta.
nedeniyle “ayar-çap-müsavat” dengesinden haberEnteresan olan ise ev merkezliliğin salgınla
siz. İyi bir üniversite mezunu plazalardaki 4 bin
beraber bu kuşağı teslim alması. Eski kuşaklar
pek tabii ki “ağır işler”den kaçıyor; son zamanlarda
sanayilerde “çırak” bulunamaması da aslında 28
Şubat’tan itibaren başlayan yanlış mesleki eğitim
politikalarının da bir sonucu. Bu girdaptan çıkmaya çalışan yeni gençlik de yok değil; Türkiye’nin
neoliberal iktisadi vaziyeti nedeniyle bilhassa hizmet sektörünün öne çıkmasına karşın teknik mesleklerin belirginleşmesi, hizmet sahasında çalışma
koşullarının daha zor, saatlerin uzunluğu ile doğru
orantılı gelişti.
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dışarıya çıkmayı, gezmeyi sever, en azından kahveden gelmezken günümüz gençliği evde durmaya can atıyor. Son günlerde üniversitelerin tekrar
uzaktan eğitime geçmesini isteyenler hastag’ler
açıyor; anlaşılan o ki yurtlar, başka’larıyla aynı
ortamı paylaşma mecburiyeti, yüksek hayat standardı ve bireyselliğin güçlenmesi bu kuşakların bir
başka yeni hususiyeti olacak.
Klasik iş yeri düzeninden rahatsız yeni kuşaklar. İstediği işte çalışsa, tatmin edici maaş alsa bile
gençler istifa edip kendi işini kurmanın yollarını
arıyor. Enikonu kapitalist girişimci, modernist bireyci bir toplum olmaya doğru yol alıyoruz. Çalışma hayatının normalleri dahi yeni kuşaklar için
“özgürlüğe saldırı” diye düşünülüyor.
Üstünden değer görmeme, eleştirilme, sert çıkma, yüksek ses, yoğun çalışma, aidiyetsizlik, ayrıldığında iş bulamayacak bile olsa istifa nedenleri
arasında. Mesele bunların sayısının az ya da çok
olması değil, iş yeriyle ünsiyet kuramasa bile direnme, sabretme, mücadele,
yeri geldiğinde kavga verme gibi dirayet gerektiren
karakterin bu kuşaklardan
gün gün çekilmesi.
Kavgasını vermeyeceği
bir başarının ve paranın
taliblisi dijital tekno-kültür
kuşağı. Fazlasıyla çocuksu
bir kuşaktan bahsediyoruz;
doğa durumundan gelmediği, ailelerin kanatları
altında bulunduğu için bilhassa 2000 sonrası gençler
kırılgan, daha çok özerklik ve kendine ait alan, bir
bahçe arayışında; eleştirilmek değil takdir görmek,
kendine vakit ayırmak, esnek saat, eğlenceli ve keyifli iş hayatı, yeri geldiğinde tatile gidebilecek zaman ve para, hayatını yaşamayı çok para kazanmanın önüne geçirme bu gençliğin özelliği.
Eski Türkiye’nin bilhassa çevredekileri, dindar-etnik-mezhep aidiyetleri nedeniyle bir avuç
elitin dışında kalanlar kariyeri, “adam sayılmayı”,
para kazanmayı, ilkeleri ve idealleri bir süreliğine
ertelemeyi rahatlıkla yapabiliyordu; yeni kuşaklar
kavgası verilmemiş bir kariyer istese de kariyerist
değil; olursa olur, kafasında.
DIŞA PATLAMAYAN TOPLUMLAR

Neoliberalizm dünya da krize girdi, salgınla
küresel enflasyon toplumları daha çok sıkıştırıyor, bunaltıyor. Toplumlar içten içe kaynıyor,
içe patlıyor, tepkilerini dışa yönlendiremiyor, en
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fazla mültecilere, Müslümanlara, Suriyelilere, kadınlara şiddet gösteriyor. Temel ihtiyaçları giderme
imkânları gün geçtikçe zayıflarken pek çok konfor
ürünü lüks sınıfına girmeye başladı. Bu ortamda
gençler geleceklerini daha çok erteliyor.
İş sınavlarına kendi sahasında az alındığı, mülakatta geçemeyeceğini düşündüğü için girmeyenler artıyor. Birilerinin yanlış analiz ettiği, saptırdığı, künhüne vâkıf olmadığı için gençler yeşil
meraklısı, deizm-eşcinsellik yönelimlisi, sorumsuz
özgürlük taraftarı, dijitale pür bağımlı değiller; istihdam, güvenceli-garantili iş, diplomasının karşılığını almak, kendine, yaşam tarzına daha çok vakit
ayırabilecek, iddiasız ama konforlu bir düzen kurmak taraftarı.
Ekonomik krizler, küresel bunalımlar bariz
tepki gösterilmediği sürece içte ciddi sorunlara yol
açabilir. Dijital tekno-kültür kuşağı bir ideolojinin,
dünya düzeni talebinin
bayraktarlığını yapmıyor;
aidiyetinin kavgasına tutuşmuyor, sevdiği için canını feda edebilecek feda
kültürü da barındırmıyor.
Bu kuşak ideaya, ideale
kapalı, ütopyadan, yüksek
iyiden, erdemi egemen kılmadan, daha iyi bir dünya
kurmak çabasından yana
değil; huzurlu ve zengin
bir dünyayı isteyebilir ama
bunun için kendini öne
atmaz. Bilakis imkân sağlayanlarla hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşar,
başka’sının varlığı kendini tehdit etmediği sürece
kötünün yayılmasından da çok rahatsızlık duymaz.
Yeni faşizmler, popülizmler, totaliter yönetimler
için mükemmel bir insan havuzu şekilleniyor; önüne dijital kültürünü, yiyeceğini koyduğun sürece
ilkeler icat edip bunun peşine düşmeyecek bireyler
geliyor.
Ekonomik meseleler şöhreti, abartılı davranışları, budalaca gösterişi, duvarları yükselten ulusalcılığı, güçlü olup uyguladığı müddetçe şiddeti
ve tabi ki tanımlanmış dindarlığı da güçlendirir.
1980’lerin, 90’ların postmodern bireyinin mensubiyetsizliğinin ötesindeki bu dijital tekno-kültür
kuşağı bir dönemlik, bir nesillik değil. Ontolojik bileşenleri, varlık algısı, insani yönelimleri bakımından tarihselleştirilemeyecek etkide yeni bir insanı
haber veriyor!

BİR MODERNLEŞME PARANOMASI OLARAK

İMAM HATİPLER
MEHMET FURKAN ÖREN
Sosyolojinin, toplumun ve insanın anlamsal çerçeveleri dikkate alındığında imam hatip
okullarının belli bir mühendislik çerçevesi içerisine sığdırılmayacak yönleri bulunmaktadır.
Her şeyden önce imam hatip liseleri belli bir sosyolojinin, hassasiyetin, beklentinin ve talebin
karşılığıdır. Bu okulların sosyolojik bir damar üzerinden yükseldiğinin bariz göstergesi buraların
daha çok muhafazakâr dindar kesimin çocukları tarafından tercih edilmiş/ediliyor olmasıdır.

Y

aklaşık üç yüz yıldır insanlığın gündemini
meşgul eden modernleşme süreci insanlık
tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisini
oluşturmaktadır. Bu sürecin neye işaret ettiği, bu
kulvarda yaşayan toplumun nasıl tanımlanması gerektiği konusunda sosyal bilimciler arasında belli
bir konsensüs bulunmamaktadır. Gözetim toplumu (Foucault), gösteri toplumu (Debord), tüketim
toplumu (Baudrillard), seküler toplum (Taylor),
sanayi toplumu (Bell), enformasyon toplumu (Castells), postmodern toplum (Lyotard) gibi isimlendirmelerin her biri aynı zamanda modernleşmenin
karmaşasına göndermede bulunmaktadır. Bu karmaşanın içerisinde üzerinde durulan önemli konulardan birisi modernitenin Batı tecrübesi olduğudur. Modernizm Batı toplum yapısı, değişim süreci,
siyasi örgütlenmesi, dini anlayışı ve iktisadi yapısı
içerisinde teşekkül olmuş uzun soluklu bir süreçtir.
Ne var ki bu süreç Batı’yla sınırlı kalmamış diğer
toplumlara da sirayet etmiştir. İster Türkiye, ister
Çin veya başka bir ülke olsun eğitim öğretim çerçevesinde meydana gelen tartışmalar, siyaset, iktisat ve diğer alanlarda meydana gelen dönüşümler
modernitenin genel çerçevesi ve gelişim güzergâhı
dikkate alınmadan anlaşılamaz. Türkiye özelinde
imam hatip tartışmaları bunun bir örneğidir.

Modernite bir çeşit mekanikleşme ve makineleşmeydi. Bu paradigma bağlamından gündeme
gelen eğitim ve öğretim faaliyetleri bir “makine”
şeklinde kurgulanmaktaydı. İnsan ve doğa kendi
mekanik süreçleriyle ele alınmakta ve bağlamından kopuk bir şekilde tasarlanmaktaydı. Bu süreçte insan açık bir şekilde “kaynak” olarak telaki
edilmekte kâr ve zarar bağlamına oturtulmaktaydı.
Darwin’in kuzeni de olan Charles Galton yaşlılar, sakatlar, engelliler ve totalde işe yaramayan insanların ayıklanmasını ve yaralı olanların desteklenmesi
gerektiğini salık vermekte, inandığı evrim sürecine
müdahaleyi öğütlemekteydi. Galton’un üstün genli
insanlarla zayıf genli insanlara müdahale edilip üstün genlerin desteklenmesi gerektiği düşüncesi
önemli bir kesim tarafından kabul görmekteydi.
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Kulağa garip gelse de günümüz rehberlik araştırma merkezlerinde uygulanan zekâ testleri bu öjenik yaklaşıma hizmet etmek, zekiyle zeki olmayanı
ayırt etmek için tasarlanmaktaydı.1
Pedagoji, rehberlik ve bir bütün olarak eğitim
ve öğretim, maksimum fayda üzerine oturtulmakta ve insan kaynaklarının iş kollarına hizmet
edecek şekilde yetiştirilmesi temele alınmaktaydı.
Eğitim ve öğretimin üzerinde pozitivizmin hayalleri gezmekte ve bu süreç Batı dışı toplumları da
etkilemekteydi. Bu çerçeve, geleneksel yöntemlerle
eğitim yapan kurumların radikal bir şekilde dönüşümüne neden olmakta ve Orta Çağ boyunca din
merkezli bir şekilde kurgulanan eğitim kurumlarının dönüşümüyle sonuçlanmaktaydı. Bu mekanizasyon süreci içerisinde din “gereksiz” bir uğraş
olarak kodlanmakta ve dine yönelik yatırımlar, ölü
yatırım olarak görülmekteydi. Pozitivizmin savunucularından olan Comte gibi düşünürler dine gelecek görmemekteydi. Batı’yı ve buna bağlı olarak
diğer ülkeleri etkisi altına alan pozitivist çerçevenin içerisinde din çok yakında “cenaze namazı” kılınıp defnedilecek bir alan olarak kodlanmaktaydı.
POZITIVIZM SORGULANIYOR

Modernitenin katı pozitivist ve “akılcı” yaklaşımı çeşitli biçimleriyle sorgu konusu da yapılmaktaydı. Ancak İkinci Dünya Savaşı süreci ve sonrasındaki gelişmeler pozitivizme dönük kuşkuları
artırmakla kalmamakta, aynı zamanda dinin yok
olacağı tezinin de geçersiz olduğunu göstermekteydi. Dine hiçbir şekilde alan açmayan sekülerleşme yorumcuları yerini kutsala da yer açan
yorum biçimlerine bırakıyordu. Batı’da gelişen
ve Osmanlı’da hatırı sayılır bir kesimi etkileyen
özellikle ilk dönem Cumhuriyet kurucuları arasında önemli oranda kabul gören pozitivist felsefe ve
eğitim anlayışı, yine Batılı entelektüellerce eleştiri
konusu yapıldı ve pozitivizmin objektifliğine dönük önemli metinler yayınlandı. Özelde Max Horkheimer ve Frankfurt Okulu olarak bilinen düşünce
akımının pozitivizmin akılcılığına ve modernitenin mekanizasyonuna önemli eleştiriler getirdiler.
Bu eleştiriler modern paradigmanın mekanik
anlayışının ve somut fiziğin tek başına anlam taşıyamaz hâle geldiği düşüncesinin yaygınlaşmasında
önemli etkiler bıraktılar. Moderniteye dönük eleştiriler aynı zamanda insanın bir varlık olarak mekanik ve rasyonel çerçeveler içerisine sığdırılmayacak bir özelikte olduğu kabulünün genişlemesine
önemli katılar sundu. Diğer bir ifadeyle somut gerçekliğin tek başına insanların tatmin ihtiyaçlarını
karşılamayacağı durumu daha çok kişi tarafından
paylaşılmaya başlandı. Bellah’ın ifadesiyle “somut
gerçeklik bir kâbusa dönüştüğü zaman ancak aşkın
1

Bu tartışmalara dair geniş bir gözlem için bk. John Taylor Gatto,
Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, çev. Mehmet Ali Özkan, Edam
Yayınları, İstanbul, 2018.
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bir âlem anlayışı insanlara anlam sunabilir(di).”2
Çünkü “modernleşme bir taraftan insanlara somut
yararlar ve imkânlar sağlarken diğer taraftan hem
kurumsal düzlemde hem de psikolojik anlamda sıkıntı ve hoşnutsuzluklara yol” açmaktaydı.3
Pozitivime dönük kuşkular 1960’lı yıllarda Thomas Kuhn, İmre Lakatos gibi düşünürlerin etkili
metinleriyle ivme kazanmış sekülerleşme tezleri
de bununla bağlantılı olarak farklı bir sürece evirilmiştir. Özelde 1980’li yıllardan itibaren Comte’un
dine gelecek görmeyen tezlerinin yanında Rodney
Stark, Peter Berger, Sims Bainbridge, David Martin
gibi düşünürlerin dini dönüşüm ve kutsalın modern şartlara bağlı olarak yeniden organize olacağı
tezleri de önemli oranda kabul görmeye başlandı.
Meydana gelen bu süreç modernleşmenin dinle
diyalojik ilişkisinin düz bir çizgide sürmediğinin
bariz bir göstergesidir. Modernleşmenin ilk evrelerinde kamusal alanı, gündelik hayatı, sosyolojik zemini dikkate almayan makro tezler, büyük anlatılar
ve tüm insanlara hitap edecek reçeteler sunulmakta, toplum mühendislik edasıyla ele alınmakta katı
bir pozitivist yaklaşım sergilenmekteydi. Ancak bu
durum, gündelik hayatın gerçekleri, kamusal alanın
hassasiyetleri, dinin sosyolojik canlılığı karşısında
etkisini yitirdi, sosyolojik gerçekler ön plana çıktı.
SÜRECIN TÜRKIYE YANSIMALARI

Batı merkezli modernleşme süreci tedrici olarak diğer toplumları da etkilemiştir. Bunun iyi
bir örneği Osmanlı son dönemleri ve onun bir bakiyesi olan Cumhuriyet Türkiye’sidir. Türkiye’nin
modernleşme süreci grafiğindeki iniş ve çıkışlar
Batı’daki modernleşme süreciyle benzerlik göstermektedir. Modernleşme sürecinin dünyanın her
yerinde, tüm medeniyet havzalarında eş anlı bir
etki göstermesini beklemek doğru olmayacaktır.
Giddens’ın geç modernleşme olarak tanımladığı
bu süreç dünyanın farklı bölgelerini farklı zamanlarda etkilemiştir. Bu çerçevede modernleşmenin
Osmanlı evresi (kısmen indirgemeci olsa da) Tanzimat sürecinden 1950’li yıllara kadar olan evre ve
1950’li yıllardan günümüze uzanan evre şeklinde
kategorize edilebilir. İlk evre modernleşmenin ilk
süreçleriyle paralel özellikler gösterirken, ikinci
evre modernleşme bağlamında pozitivizme dönük
eleştirilerin arttığı süreçle paralellik göstermektedir. Tanzimat süreciyle başlayan evre pozitivizmin
bariz bir şekilde yükselişe geçtiği evredir. Tanzimat
dinin bürokrasi, eğitim ve öğretim, iktisat gibi alanlardaki konumunun giderek daralması sürecinin
başlangıç noktası olarak okunabilir. Bu evrenin
pik noktası Cumhuriyet’in kuruluşundan 1945’e
2

Robert N. Bellah, “Din ile Sosyal Bilim Arasında”, çev. Ali Köse,
Ufuk Kitapları, İstanbul, 2002, s. 172.

3

Peter Berger, “Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine”, çev. Ali
Köse, Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği,
Ufuk Kitapları, İstanbul, 2002, s. 78.
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kadarki süreçtir. Öyle ki bu süreçten sonra eğitim ve
kitaplarında İslam bir insan ürünü olarak ele alınaöğretime dönük modernizasyon süreci ivme kazarak, medeni insanların dine ihtiyaç duymayacağı
nacak ve derslerdeki din ağırlığı giderek daralacakbir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.7
tır. Bu daralma 1924’te çıkarılan Tevhîd-i Tedrîsât
Ancak 1940’lı yıllarda zirve yapan pozitivizm
Kanunu’yla doruğa ulaşacak, din dersleri neredey1950’li yıllarla birlikte parçalanmaya başlayacak
se sıfırlanacaktır. Cumhuriyet süreci bu açıdan
katı pozitivist anlayış yerini ılımlı bir sürece bırakaTanzimat’la tedrici olarak başlayıp yaygınlaşan pocaktır. Aslında bu sürecin başlangıç yılları 1945’tir.
zitivist anlayışın hızlanması, tedrici şekilde başlaBu yılda ikinci dünya savaşı bitmiş ve Türkiye çok
yan Batılılaşmanın radikal bir döneme girmesidir.
partili hayata geçmiştir. Din ve dinsel alana yöneNihayetinde pozitivist felsefenin etkisinin şiddetli
lik katı tutumun yumuşama evresine geçeceğiyle
bir şekilde hissedildiği bu süreçte din sadece kamu
ilgili iyi bir örnek Cumhuriyet kuruluşuyla birlikkurumlarında değil, aynı zamanda kamusal alanda
te yönetimi tek başına üstlenen Cumhuriyet Halk
da hoş karşılanmayan bir faaliyet olarak görülmekPartisi’nin 7. olağan kurultayıdır. 1947 tarihinde
teydi. Dine gelecek görmeyen pozitivist anlayışın
yapılan kurultayın önemli konularından birisi dindoruk noktasına ulaştığı 1940’lı yıllardan Kur’ân-ı
dir. Kurultayda katı laiklik anlayışının yumuşatılKerim dâhil tüm dini yayınlar
ması gerektiği, dinin toplumsal
yasaklanmıştır. Örneğin İstanbir gereklilik olduğu vurguları
bul Matbuat Umum Müdürü
damga vurmuştur.8 Elbette ki
Vekili İzzetin Tuğrul Nişanbey
dine yönelik katı tutumun yuİmam hatip liselerinin
imzasıyla dönemin gazetelerimuşaması gerektiği vurgusu,
ne gönderilen 1942 tarihli bir
özneleştiği tarihler dikkate
dini alanın rakip partilerin tegenelgede “Bundan sonra din
keline girmesi ihtimaline karşı
alındığında bu kurumların
mevzuu üzerinde gerek tarih,
bir konumlanma çerçevesinde
“ehveni şer” çerçevesinde
gerek temsili ve gerek mütalaa
anlamak da mümkündür. Ankabilinden olan her makale,
konumlandırdığı
cak bu açıklama, tek başına
bend, fıkra ve tefrikaların neşyeterli değildir. Bu süreçteki
anlaşılmaktadır. Olan
rinden vazgeçilmesi” istenmişdeğişim ve dönüşümleri moşey, kamusal alandaki
tir.4 Nitekim bir dönem Diyadernleşme eğrisinin güzergâhı
realitenin/“dayatmanın”
net İşleri Başkanlığı da yapmış
dikkate alınarak tahlil edilmeliolan Ahmet Hamdi Akseki’nin
imam hatiplerin soğuk
dir. Modernitenin ilk evresinde
yayımladığı
Peygamberimiz
beklenildiği gibi din yok olmubir şekilde kabullenişiyle
Hatemü’l-Enbiya Hz. Muhamyor güçlü vurgularla yerinde
sonuçlanmasıdır. Bu
med ve Müslümanlık adlı eser
duruyor ve kamusal alandaki
dönemin İç İşleri Bakanlığı takapsamda devletin dini
etkinliği canlanıyordu. Moderrafından “Biz her ne şekilde ve
ve dinle bağlantılı olarak
nitenin pek çok yan etkileri
surette olursa olsun memleket
hissediliyor bu da aydınların
imam hatip liselerini
dâhilinde dinî neşriyat yaparak
moderniteye bir şerh koyma“profesyonellik” bağlamına
dinî bir atmosfer yaratılmasına
larını gerektiriyordu. Koyulan
ve gençlik için dini bir zihniyet
oturttuğu söylenebilir.
bu şerhlerin etkisi, kendisini
fideliği vücuda getirilmesine
1947 tarihli CHP kurultayıntaraftar değiliz” denilerek topda da ele veriyordu. Açıktır ki
latılmıştır.5
Osmanlı’da modernleşme ve
Bu pozitivist güzergahın izonunla bağlantılı olarak pozilerini ders kitaplarında da görtivizmin
yükselişi,
inişi
ve yumuşaması tek başına
mek mümkündür. Bu bağlama tarih ders kitaplarınOsmanlı
ve
Türkiye’nin
iç mekanizmalarıyla açıkda Peygamberimiz’in ele alınış şekli iyi bir örnektir.
lanamaz.
Modernleşme
sürecinin
Batı’da evirilme
1910 tarihlerinde tarih ders kitaplarında “Hazreti
biçimi
de
önemli
bir
faktördür.
Modernleşme
süPeygamber zîşân efendimiz” şeklinde ele alınan Hz.
recinin
dinle
diyalojik
ilişkisinin
yumuşamasına
Muhammed (s.), 1920’lerde “Hazreti Peygamber”,
paralel olacak şekilde 1949’yılında Ankara Üniversonrasındaysa sadece “Muhammed’e” dönüşür. 6
sitesinde bir ilahiyat fakültesinin katı laik politikaÖzellikle 1930’la 1940’lı yıllar arasında ders
larıyla öne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulması bu açıdan anlamlıdır.
4

Akt. Mustafa Öcal, “Dünden Bugüne İmam-Hatip Liseleri (19132013)”, 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası
Sempozyumu-Bildiriler, ed. Recep Kaymakçan vd. Dem Yayınları,
İstanbul, 2015, s. 72.

7

5

Mustafa Öcal, “Dünden Bugüne İmam-Hatip Liseleri (19132013)”, s. 72.

Detay için bk. Ali Babahan, Nationalism and Religionin in The
Early Republican Period in Turkey, ODTÜ, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Ankara, 2014, s. 137-152.

8

6

Zafer Toprak, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji,
Doğan Yayınları, İstanbul, 2012, s. 255.

Hakan Uzun, “İktidarını Sürdürmek İsteyen Bir Partinin Kimlik
Arayışı: Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947 Olağan Kurultayı”,
Çağdaş Türkiye Tarih Araştırmaları Dergisi 12/25 (2012), s.
127-130.
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G Ü N D E M

ÇELIŞKILER

Modern ulus devletleri modernitenin mekanik
özellikleriyle paralel yapılanmalardır. Bunun bariz göstergesi devletin tarafsız bir “makine” olarak
görülmesidir. Oysa din duygulara, aksiyonlara ve
belli bir hakikate davet eder ve belli bir misyona
sahiptir. Kamu kurumunda bir din eğitimi yapılacaksa bu eğitimin çerçevesi, kapsamı, niteliği, etkinlik ve yetkinliği nasıl olmalıdır? Kendisini modern ulus devletlerinin karakteristik özelliği gibi
duran objektif ve laik olarak çerçeveleyen devletin
din eğitimine el atması aynı zamanda laiklik tartışmalarının da ortaya çıkmasına neden olmaktaydı.
Nihayetinde dinsel bir eğitimin devlet eliyle yapılması aynı zamanda devletin belli bir din şablonuna
sahip olmasını, dini belli bir bağlam çerçevesine
oturtmasını gerektirmekteydi. Dini bir kültür öğesi
olarak konumlayıp, genel kültür bağlamına oturtmak kamusal alana bigâne kalmaktı. Nihayetinde
kamusal alanda imam hatip, vaiz ve din işlerini
yürütecek ve toplumun din bağlamındaki taleplerine cevap verecek
“uzman”
kişilerin yetiştirilmesi
önemli bir ihtiyaç
hâline gelmekteydi. Bu sosyolojik
hassasiyet, talep ve
beklenti açık bir şekilde belli bir dinin
(İslâm)
merkeze
alınarak eğitim ve
öğretim konusu yapılmasını gerektirmekteydi. Belli bir
dini merkeze alıp
eğitim ve öğretim
konusu yapmaksa
laiklikten taviz verme şeklinde algılanmaktaydı.
Aslında sorun yeni bir organizasyon olarak
özneleşen Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm
alanları kendi üstüne alışıyla da ilgiliydi/dir. Nihayetinde tüm alanları düzenleme ve yönlendirme
görevini üstlenen bu yeni organizasyonun dini
alanı “kendi” hâline bırakmasını beklemek yanıltıcı olacaktır. Nitekim 1940’lı yıllara gelindiğinde
devletin katı laik politikalarının sürdürülemez olduğu da görülmekteydi. Diğer bir ifadeyle kamusal
alanda görünür olan din, ya yapılageldiği gibi baskılanacak (ki bunun sürdürülebilir olmadığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7. Kurultayında gündeme
gelmişti) ya baskılar yumuşatılarak din kamusal
alanın inisiyatifine bırakılacak ya da devlet de bu
işe müdahil olacaktı. Türkiye şartlarında üçüncü
seçenek benimsendi ve devletin müdahil olduğu
bir konsept seçildi.
Bu konsept dikkate alındığında imam hatip
liselerinin devletin bir kurumu olduğu, devletin
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çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket ettiği ve statü
olarak normal liselerden farkının olmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. İmam hatip liselerinin
özneleştiği tarihler dikkate alındığında bu kurumların “ehveni şer” çerçevesinde konumlandırdığı anlaşılmaktadır. Olan şey, kamusal alanda ki
realitenin/“dayatmanın” imam hatiplerin soğuk
bir şekilde kabullenişiyle sonuçlanmasıdır. Bu
kapsamda devletin dini ve dinle bağlantılı olarak
imam hatip liselerini “profesyonellik” bağlamına
oturttuğu söylenebilir.
“YENI’DEN” YEŞERME

Sonuç olarak dinin Türkiye’de devletteki konumunun değişimi dinin modernleşme sürecindeki
konumuyla paraleldir. Devletin dine yönelik bu
dönüşünün kimi araçsal boyutları vardır. Devlet
dini belli bir misyon çerçevesinde ele almamakta
kısmen de siyasal saiklerle kamusal alanla diyalojik ilişkinin bir enstrümanı olarak görmektedir. Bu
diyalojik bağlam içerisinde din modern bir bağlama oturan bir çerçevenin içerisine
geri dönmektedir.
Dinin yeniden gündemleştiği doğru
olmakla birlikte bu
formatın eski biçimiyle olmayacağı
da kesindir. Din bir
eğitim konusu olarak eğitim kurumlarına dönmekte
ancak bu dönüş
modern bağlam ve
çerçeveler dikkate
alınarak oluşmaktadır. Nitekim Ankara İlahiyat Fakültesinin açılış
sürecinde İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından kullanılan “Bir ilahiyat fakültesi kurulmasından maksat medreseyi diriltmek değildir. Çünkü fakülte ile
medreseyi ayıran çok temel bir karakter vardır. O
da şudur: Medresenin çalışması nassi, apriori, kabletecrübidir. Fakülteler ilim evleri olduğundan,
bunlar mukayeseye, müşahedeye ve en sonunda
ise mümkün olursa izaha çalışmaktadır.”9 ifadeleri
dinin hangi konsepte göre eğitim ve öğretim konusu yapılacağıyla ilgili ipuçları vermektedir. Bu kapsamda ne 1949 yılında Ankara’da kurulan İlahiyat
Fakültesi ne de 1951 yılında açılan imam hatip liseleri klasik çerçevelere sahiptir.
İlahiyat ve imam hatip liseleri modern şartların kurumlarıdır ve dinî eğitim konusu yapan bu
9

Akt. Münir Koştaş, “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Dünü
Bugünü)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Özel
Sayı) 39/2 (1999), s. 149.
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kurumlar salt din üzerine kurulu kurumlar değildir. Bu kurumların özgünlüğü sentezci bir görünüme sahip olmalarıdır. İmam hatip liseleri dinle bilimin aynı çatıda birleştirilmesidir. Nitekim imam
hatip liseleri “%40 oranında dinî nitelikli dersler
ilave edilmiş” okullardır.10 Bu okullar modernitenin bağlamsal çerçeveleri, ana arterleri, temel
felsefesi dikkate alınarak özneleşen kurumlardır.
Yapılanma biçimleri, derslerin dizayn şekilleri, fiziki yapılar, öğretmen kadroları, öğrenci-seçme ve
yerleştirme şekilleri, ders saatleri gibi faaliyetlerin
tamamı diğer okullarla benzerdir.
GRI TONLAR

İmam hatip okullarının modern görünümlerine ve “profesyonel” çerçevelere göndermede bulunan yapılanmalarına rağmen bu okulların başında
“imam” kelimesi geçmekte ve imamlık da dinî bir
faaliyete işaret etmektedir. Bu çerçeve, imam hatip
liselerini muğlak bir konuma sokmakta ve sürgit
bir tartışmanın içerisine yerleştirmektedir. Moderniteye bakan yönleri özelde kamusal alanda dindar
olan bireyler, dinî grup ve cemaatlerin bu okulları
kuşkulu bir şekilde ele almasıyla sonuçlanırken,
dinî olan yönleri özelde modernite, profesyonellik
ve laikliği öne çıkaranlar nezdinde endişeli bir zemin bırakmaktadır. Özelde dindar kesim buraların
modern yönlerinin törpülenmesi ve daha dindar
bir çerçeveye oturtulması gerektiğini vurgularken,
devletin tarafsızlığını öne çıkaranlar dini görüntüyü hatta kurumun kendisinin revize edilmesi gerektiğini salık vermektedir. Devletin dini araçsal bir
çerçevede ele aldığını düşünüp imam hatip liselerinin modern yönlerine işaret edenler bu kurumların
kamusal alanın entegrasyonunda önemli işlevlere
sahip olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Bunların
önde gelenlerinden Abdurrahman Arslan’a göre
muhafazakâr dindarların modern dünyaya ekonomik, siyasi ve düşünsel/eğitsel entegrasyonunda
üç önemli tecrübe (ara form) kritik rol oynamıştır.
İmam hatip liseleri eğitsel ve düşünsel entegrasyona, faizsiz finans bankaları iktisadi entegrasyona,
Milli Selamet Partisi geleneğiyse siyasal entegrasyona katkı sağlamış, böylece muhafazakâr dindar
kesimin düşünsel, iktisadi ve siyasi açıdan “sisteme” eklemlenmeleri sağlanmıştır. Buna göre devletin dine alan açması modernleşme, Batılılaşma ve
profesyonellikten vazgeçiş değil daha ziyade dini
modern bağlamların içerisinde oturtarak periferide kalan dindar muhafazakâr bireyleri sisteme
entegre etmesi, sisteme katılımlarının sağlanması,
bu kesimin radikalleşmesini önleyecek yumuşak
geçişin bir aracı olarak kurgulamasıdır. Diğer bir
ifadeyle 1950’li yıllarda ortaya çıkan durum radikal Kemalizm’den yumuşak Kemalizm’e geçiş
10 Öcal, “Dünden Bugüne İmam-Hatip Liseleri (1913-2013)”, s. 65.

sürecidir. Devletin kendi kurgusu, oyun sahası,
kavramsal çerçevesi, sınırları, “tahammül” noktası
içerisinde dini konumlandırmasıdır.
Bununla beraber sosyolojinin, toplumun ve
insanın anlamsal çerçeveleri dikkate alındığında imam hatip okullarının belli bir mühendislik
çerçevesi içerisine sığdırılmayacak yönleri bulunmaktadır. Her şeyden önce imam hatip liseleri
belli bir sosyolojinin, hassasiyetin, beklentinin
ve talebin karşılığıdır. Bu okulların sosyolojik bir
damar üzerinden yükseldiğinin bariz göstergesi
buraların daha çok muhafazakâr dindar kesimin
çocukları tarafından tercih edilmiş/ediliyor olmasıdır. Öte yandan vatandaşların kendi kaynak
ve imkânlarıyla bu okulları kurması, bu okullara
dönük menfi icraatları tepkiyle karşılamaları bu
sosyolojik damarın durumu hakkında fikir vericidir. Bu yönüyle imam hatip okulları muhafazakâr
damarın modernleşmeye dönük bir talebi olarak
da okunabilir. İmam hatip okullarının dinî derslerin yanında doğa bilimlerinde de başarılı örnekler
sergilemeleri bu talebin bir göstergesidir. Diğer bir
ifadeyle imam hatipler dinle modernleşmenin birlikte var olacağı bir imkâna işaret etmektedir. Bu
eğitim kurumlarının son zamanlarda “Fen ve Sosyal Bilimler” Proje okulları olarak teşekkül etmesi,
öte yandan uluslararasılaşması bu entegrasyonun
başka bir örneğidir. Bu bağlamda imam hatip tecrübesi kadim bir geleneğe sahip olan, kendi medeniyet, kültür ve düşünsel hassasiyetleri olan bir
sosyolojinin kendi öznelliğinde modern süreçlere
katılma sürecidir. Bu bağlam, geçmişe duyarsız kalmadan moderne kapı açma arayışının bir tezahürü
olarak formüle edilebilir.
Bu çerçevede imam hatip okullarını kamusal
alanın hassasiyetlerine devletin bir cevabı olarak
okumak mümkündür. İmam hatipleri bütünlüklü
bir eğitim sistemi içerisindeki konumunu hassas
kılan durum, belli bir hassasiyete sahip olan bu
sosyolojiyle devletin kesişim noktalarından biri
olmasıdır. Diğer bir ifadeyle eğitim organizasyonu
içerisinde devletin manevra alanının incelikli olduğu yer din eğitimi ve imam hatip liseleridir. İmam
hatip liselerinde dönük değişim ve dönüşümler,
projeksiyonlar, tasarruflar normal bir meslek okulu, Anadolu lisesi ya da fen lisesi gibi değildir. Bu
tür okulların tasarrufunda ya da yeniden organizasyonunda iş kolları, piyasanın beklentileri, reel
iktisat, meslek kuruluşları, işverenlerin talep ve
beklentileri etkili olabilmektedir. Oysa imam hatip
okullarında köklü bir hassasiyetin, beklentileri, talepleri ve duyguları söz konusudur. Bu bağlamda
imam hatipleri bu duygunun, hassasiyetin, kimi
açılardan “heyecanın” devlet tarafından reel bir
düzleme oturtulmuş hâli olarak okumak gerekir.
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HASAN HANEFİ:
SEYYİD KUTUBKARL MARX
KARIŞIMI VEYA
İSLÂMİ SOL
HANİ AMMARA

Hasan Hanefi İslâm medeniyetinin Batı’yla çekişmesi yaklaşımında İslâmcılarla aynı
fikirdeydi. Bu yüzden kendi
ifadesiyle “Batıyı küçültmek
ve kendi sınırları içine döndürmek” amaçlı çekişmeyi yönetirken oryantalizme tekabül eden
bir araç olarak oksidentalizm
denilen bilimin temellerini attı.
Burada İslâmcılarla uzlaşıların
çoğunluğunun genel konularda
olduğunu belirtmek gerekmektedir.

M

erhum mütefekkir Hasan
Hanefi son elli yılın en
önemli düşünürlerinden sayılmaktadır. Düşünce, felsefe ve dinî
yenilenme alanlarında büyük
fikrî projelere sahip en değerli
isimlerden biridir. Hanefi, ansiklopedik bilgisi, niceliksel düzeyde
bol edebî üretkenliği, üslubunun
düzgünlüğü, birçok araştırmacı
ve bilim ehli nezdinde kabul edilebilir hâle getirecek şekilde niteliksel düzeyde fikirlerini düzenleme gibi özellikleriyle temayüz
etmiştir.
Yalnız bu ansiklopedik bilgi
ve bolluk, içerisinde Hanefi’nin
fikirlerini uzlaştırmaya veya fikrî
olarak sınıflandırmaya çalışanları yoran birçok farklılık, çelişki ve
dağınıklık barındırmaktadır.
Başta Arap Düşünürler ve
Gelenek kitabında Hanefi’nin çelişkilerinin izini süren merhum
düşünür George Trabişi olmak
üzere kendisini eleştirenlerin
çoğu için temel nokta budur. Trabişi Hanefi ile ilgili şöyle diyor:
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“Hiçbir yazar, çelişkileri dans ettirmekte Hasan Hanefi kadar ustalaşmamıştır.”
Bu çelişkiler Hanefi’nin kendi
destekçileri arasında İslâmcı bir
düşünür, laik, solcu, Batıcı modernist veya milliyetçi bir aydın
gibi farklı şekilde tanımlanmasına da yansıyor. Keza vefatı sırasında da bu farklı tanımlar görüldü. İslâmcı, laik, dinci ve kültür
çevrelerinde farklı eğilime sahip
şahsiyetler taziyelerini ilettiler.
Hasan Hanefi’nin, hakkında
olumsuz veya olumlu şeyler yazanlar nezdindeki imajını incelediğimde, bu imajın şu beş yönle
sınırlı olduğunu gördüm:
1- Köktenci İslâmcı Hasan Hanefi
Asya İslâm ülkelerinde Hasan
Hanefi’ye, siyasal İslâmî grupların fikirlerine daha yakın İslâmcı
bir düşünür olarak bakılmaktadır. Hanefi, Kimlik adlı kitabında
da belirttiği üzere dini bir kimlik
olarak görmektedir.
Dinî Düşüncede Sağ ve Sol
kitabında geçtiği üzere siyasetin
esasında dinin temellerinden
olduğunu düşünmektedir, Müslümanların siyaseti ihmal etmesini ve ikincil sırada bir konuya
çevirmesini ayıplamıştır. Laiklik
düşüncesine karşı olan Hasan elBenna’nın sözlerinin özü de aslında böyledir.
Keza İnançtan Devrime adlı
kitabında da geçtiği üzere onun
fikri projesi, dini inancı devrimci
bir ideolojiye dönüştürmüştür.
Bu düşünce siyasal İslâmî hareketlerin düşüncesinin özüdür.
Ayrıca İslâmcılara özgü birçok
yorum yöntemlerini takip etti
Hanefi. Örneğin İslâmcıların “her
zamana ve mekâna uygunluk”
yaklaşımında yer aldığı üzere
nassı, vakıa/gerçeğe tatbik edilecek şekilde yorumladı. Birçok
ahkâm ayetini Karadavi ve Reysuni tarzında “makâsıd” temelli
tefsir etti.
Hanefi, siyasal İslâm’ın diktatör yöneticilerini tarif ederken tağut, Allah’ın hükmü anlamındaki

hâkimiyet gibi radikal kavramlarını -yorum farkıyla birlikte- hassasiyet göstermeden kullandı.
Zira Allah’ın hükmünün halkın
iradesiyle gerçekleşeceği görüşündedir Hanefi.
İran’daki İslâmî rejime hayrandı ve İslâmî hareketler ile ilgili kitabında bu rejimi savundu.
Humeyni’nin İslâmî Hükûmet
kitabının Arapça tercümesine önsöz yazdı ve Arapları Humeyni’yi
desteklemedikleri için eleştirdi.
Seyyid Kutub gibi Siyasal
İslâm’ın lider isimlerinin çoğunu
övdü. Onu büyük bir mütefekkir
olarak gördü. Arap Baharı olayları öncesindeki dönemde İhvân’a
yakın durdu.
İslâm
medeniyetinin
Batı’yla çekişmesi yaklaşımında
İslâmcılarla aynı fikirdeydi. Bu
yüzden kendi ifadesiyle “Batıyı
küçültmek ve kendi sınırları içine döndürmek” amaçlı çekişmeyi
yönetirken oryantalizme tekabül
eden bir araç olarak oksidentalizm denilen bilimin temellerini
attı.
Burada İslâmcılarla uzlaşıların çoğunluğunun genel konularda olduğunu belirtmek
gerekmektedir. Ancak ayrıntılar
ve alt dallar düzeyinde Hasan
Hanefi’nin, bazı İslâmcı hareketlerin kendisini tekfir ettiği seküler aydınlanmacı yönü su yüzüne
çıkmaktadır.
2- Aydınlanmacı Hasan Hanefi
Bu yönü Hanefi’nin genel olarak Mısır içindeki, Arapça konuşan komşu ülkeler, laik ve Selefi
hareketler arasındaki en belirgin
imajıdır. Şöyle ki Hanefi, Spinoza gibi nasların eleştirilmesi, dini
ve tarihi bir şekilde okunması
gerektiğini düşünüyor. Ayrıca Feuerbach gibi dinin Tanrı’yı değil,
insanı merkeze alması gerektiğine inanmaktadır.
Keza insan-ı kâmil ve vahdet-i
vücûd gibi mistik teorilerin, dinin
hayata bakışını yeniden formüle
etmek için çağdaş yorumlarının
yapılmasını gündeme getirdi.

ORTADOĞU’DAN

Hanefi tevhidin, Allah’ın tevhidi
(birlenmesi) değil, insanlığın ve
tarihin birliği anlamında olduğunu düşünüyor. Allah’ın sıfatları
yeryüzünde, ekmek, özgürlük
ve adalette -soyut bir biçimde ve
mistik vahdet-i vücûda benzer şekilde -tezahür ediyor.
Eş’arilere göre Allah’ın yedi
kelami sıfatları (ilim, kudretli,
hayat, işitme, görme, konuşma ve
irade) ise kâmil insanın sıfatlarıdır.
Hanefi ayrıca vahiyde şuur
teorisini dile getiriyor. Bu teori Farabi ve İbn Sina’nın ‘sudur
teorisi’ne benziyor. Hanefi bu
teoriyle vahyin, aklın vakıa ile etkileşiminin ürünü olduğu düşüncesine varmayı amaçlıyor. Şöyle
ki kendisi vahyi kozmopolitan beşeri bir ürün olarak görmektedir.
3- Milliyetçi Hasan Hanefi
Bazı Arap milliyetçisi entelektüeller ve siyasiler onu milliyetçi
görmekteler. Siyasi yazılarında
birçok konuda Arap milliyetçisi bir söylem kullanıyor. Şöyle

ki İsrail’e kesinlikle düşmanlık
duyuyor, barış antlaşmasına
karşı çıkıyor, rasyonel felsefi eğilimleriyle çelişen popülist bir
şekilde Siyonizm’in Arap dünyası üzerindeki komplolarından
çokça bahsediyor. Ayrıca Hz.
Muhammed’in ve sahabenin hareketini “dünyayı Fars ve Roma
emperyalizminden
kurtaran
Arap devrimi” olarak niteliyor.
4- Solcu Hasan Hanefi
Yazılarında ve düşüncelerinde başlarda bilinen imajı buydu.
Şöyle ki dinî yorumlarına solcu
yorumlar baskın geliyordu. Kendisini, İslâmî Sol Nedir? adlı kitabında kapsamlı bir tanım yaptığı
İslâmî sol hareketinin kurucusu
olarak görerek şöyle diyor:
“İslâm’ın kendisi sermayenin azınlığın elinde birikmesine
-“böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan
bir devlet olmaz” Haşr, 7- karşıdır.
İslâm özel mülkiyeti ve sınıf toplumunu reddeder, eşitlik der, sömürü ve tekelleşmeye karşı çıkar.

İmama (lidere), kullanılan malların Müslümanlar lehinde millileştirme ve müsadere etme hakkı
verir. İslâmî solun görevi Müslümanların servetini Müslümanlar
arasında yeniden dağıtmaktır.”
Ayrıca Hanefi genel itibariyle
Amerikan kapitalist politikalara
da düşmandır ve küreselleşmeyi
Batı hegemonyasının bilinen bir
şekli olarak görür.
5- Batıcı Hasan Hanefi
Oksidentalizmi kurma niyetindeki millî niyetinin aksine birçok İslâmcı ve âlim, Hanefi’nin
Batıcı olduğunu düşünmektedir.
Zira o felsefesinde ve dini okumalarında Spinoza, Feuerbach ve
Hegel’den etkilenerek Batılı analiz metotlarını takip etmektedir.
Ayrıca Batılı modernist değerlere inanmakta ve nasların bu
değerlerle uyumlu olacak şekilde
yeniden yorumlanması çağrısı
yapmaktadır.
(www.daqaeq.net, 25 Ekim
2021)
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SUUDİ
ARABİSTANİRAN
GÖRÜŞMELERİ
MUHAMMED EL-MU’MİNİ

Amerikan korumasının sınırları
çok geriledi ve sadece güvenliğe bağlı kaldı, İran’ın bölgedeki esnek tedrici yayılmacılığını durdurmak için müdahale
etmeyecek. İsrail yeni Amerikan
konumlanmasının yarattığı boşluğu kendisinin dolduracağını
düşündü ancak bu Körfez ülkeleri tarafından yeterli değildi ve
kabul de görmedi. Dolayısıyla
İran’la ilgili çeşitli açılımlarda bulundular. Bu açılımların
sonuncusu, iki rakip ülke Suudi
Arabistan ve İran arasındaki
stratejik iletişim oldu.

I

rak’ın ev sahipliğini yaptığı
Suudi Arabistan-İran stratejik
diyalogun sonuçları hakkında konuşmak için yolun uzun olduğunu
sanıyorduk ve taraflardan gelen
olumlu açıklamaların aralarındaki stratejik diyalogun kolaylaşması ve başarılı olması için karşılıklı
güven inşası yönünde bir iyi niyet
göstergesinden başka bir şey olmadığını düşünüyorduk.
İşlerin, çoğunluğun beklediğinden daha hızlı şekilde yol aldığı
görülüyor. Zira işler birkaç hafta
zarfında konsoloslukların yeniden
açılmasına doğru gidiyor. Bunu
Suudi yönetiminin Şii liderleri
idam etmesi akabinde Tahran’daki
Suudi Arabistan Büyükelçiliğine
yönelik saldırı sonrası kapatılan
elçiliklerin açılması izleyecek. Elçiliklerin açılması iletişim kanallarının etkinleştirilmesi ve kolaylaştırılması anlamına gelmektedir.
Bu da geçen Nisan ayında başladığı ortaya çıkan diyalog turlarında
açıkça ele alınan askıdaki güvenlik dosyaları etrafındaki istikrarlı
ilerleme ve anlayışlardaki ilerlemeye zemin hazırlıyor.
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Bu diyaloglardan ne sonuçlar
çıkacağını ve iki ülke arasındaki
büyük uçurumu ne ölçüde kapatacağını bilemiyoruz. Suudi Arabistan-İran arasındaki stratejik
yakınlaşmada elde edilecek bir
başarının, İran’ın 1979’daki yayılmacı İslâm devriminden ve
ardından sekiz yıl süren İran-Irak
savaşından bu yana gördüğümüz
üzere Ortadoğu’nun çevresini değiştireceği değişmez bir gerçektir.
İran’ın -iyi komşuluk ilkelerine
saygı gösteren ve dış politikasının
bir aracı olarak istikrarsızlık ihraç
etmeyi durduran- yayılmacı olmayan normal bir devlete dönüşmesinin, bölgenin güvenliği, istikrarı
ve refahı için pek çok yararı var.
İran ve müttefikleriyle yaşanan
soğuk savaş tüm bölgeyi yıprattı,
kaynaklarını çarçur etti ve refahtan yoksun bıraktı.
Bu gelişmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini veya bu karşılıklı anlayışın Suudi Arabistan’ın
İran’ın, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’deki nüfuzunu kabul etmesi
sonucunu doğurup doğurmayacağını ve taraflar arasında karşılıklı
iş birliği, etkileşim ve hatta yatırımlar karşılığında İran’ın bölgeye
elini uzatıp uzatmayacağını, birçok ülkeye uzanan kollarını kullanmayı azaltıp azaltmayacağını
bilmiyoruz.
İran’ın bölgesel tükeniş aşamasına gelip gelmediğini, bölgedeki
stratejik bakış açısını değiştirme
niyetinde olup olmadığını, âdeti
olduğu üzere manevra mı yaptığını bilemiyoruz ancak stratejik
olarak İran etrafındakiler için hâlâ
endişe konusu.
ABD politikasında Asya ve Pasifik yönündeki değişimin yaşananlara doğrudan etkisi var. Suudi
Arabistan ve birçok bölge ülkesi

yeni Amerikan temerküzünün
anlamını ve ABD’nin kendi dikenlerini koparmakla ilgilendiğini biliyorlar. Bu durum hâlihazırdaki
Amerikan yönetimiyle alakalı değil. Hatta oğul Bush döneminden
beri başladı bu değişim. Trump,
İran destekli Husilerin Suudi
Arabistan’ın hassas hedeflerini
bombaladığını gördüğünde parmağını dahi kımıldatmadı.
Amerikan korumasının sınırları çok geriledi ve sadece güvenliğe
bağlı kaldı, dolayısıyla Amerika
İran’ın bölgedeki esnek tedrici yayılmacılığını durdurmak için müdahale etmeyecek. İsrail yeni Amerikan konumlanmasının yarattığı
boşluğu kendisinin dolduracağını
düşündü ancak bu Körfez ülkeleri
tarafından yeterli değildi ve kabul
de görmedi. Dolayısıyla İran’la
ilgili çeşitli açılımlarda bulundular. Bu açılımların sonuncusu, iki
rakip ülke Suudi Arabistan ve İran
arasındaki stratejik iletişim oldu.
Diyalogun sonuçlarına ilişkin
umutlar İran’ın bölgede başka
ülkelerin içişlerine müdahale etmeyen memnuniyet verici aktif
bir devlet gibi hareket etmesine
bağlıdır. Bu değişim Ortadoğu’nun
çehresini siyasi, askeri ve güvenlik açısından değiştirecektir. Peki,
böyle bir değişim yaşanacak ve
İran değişecek mi? Ben şahsen gözümle görürsem bunun olacağına
inanırım. Çünkü İranlı politikacıların sözlerine güvenenlerden
değilim. Göründüklerinin tam tersini gizlemekte mahir olduklarını
biliyorum.
(Ürdün gazetesi El-Ghad, 18 Ekim
2021)
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MUKTEDA
SADR’IN
İRAN SINAVI
BEŞİR EL-BEKR

Ali Hamaney

İran önemli siyasi meselelerde
Sadr ile anlaşmazlık yaşamaktadır. Şii milislerin Suriye’de
savaşa gönderilmesi bu anlaşmazlıklardandır. Sadr buna
karşı çıkmış ve itiraz etmişti.
Ancak bugün İran’ın Irak’taki
sorunu daha büyük görülüyor
ve bu sorun 2003’teki Amerikan
işgalinden bu yana İran tarafından yönetilen Şii evinin sarsılmasında kendini gösteriyor.

I

rak Iraklılarındır!”. Irak içinde
ve dışında tekrarlanan ve Sadr
hareketi lideri Mukteda Sadr’ın
10 Ekim’de yapılan parlamento
seçimlerinden birinci çıkması
sonrası yaptığı ilk konuşmanın
içeriğinde en fazla odaklanılan
cümle bu. Konuşmaya, Irak’ta
“her türlü müdahaleye karşıyız”
uyarısı hâkimdi. Sadr “Bu müdahaleye diplomatik ve hatta halk
bazında bir tepki olacaktır. Irak
sadece Iraklılarındır ve kesinlikle
müdahaleye göz yummayacağız.”
diyordu.
Sadr’ın sözleri tevile ihtiyaç
duymuyor. Onu izleyen herkes
ABD ve İran’ı eşit ölçüde kast ettiğini anladı ancak sandıktan çıkan
sonuçların gölgesinde Tahran’ın
Washington’dan
daha
fazla
Sadr’ın hedefinde olduğu görülüyor. Çünkü Fetih Koalisyonu diye
bilinen İran yanlısı Şii güçlerin oy
oranı düştü ve Tahran’ın güvenmediği Sadr hareketinin gerisinde kaldı.
İran önemli siyasi meselelerde Sadr ile anlaşmazlık yaşamaktadır. Şii milislerin Suriye’de
savaşa gönderilmesi bu anlaşmazlıklardandır. Sadr buna karşı çıkmış ve itiraz etmişti. Ancak

bugün İran’ın Irak’taki sorunu
daha büyük görülüyor ve bu sorun 2003’teki Amerikan işgalinden bu yana İran tarafından yönetilen Şii evinin sarsılmasında
kendini gösteriyor.
Sadr’ın konuşmasında da
açıkça görüldüğü üzere kendisi
ülkeyi yönetmek istiyor ve bunun
birinci adımı, gelecek başbakanın
Sadr akımından olması. Bu da
2003’ten beri Tahran’ın dayattığı
mekanizmanın dışına çıkmak anlamına gelmektedir. İran da bunun için doğrudan veya Şii güçler
kanalıyla baskı yapmakta, Şii evinin birliğini muhafaza edecek uzlaşmacı bir başbakanın seçilmesi
için çalışmaktadır. Oysa Sadr tam
tersine yeni parlamentoda en büyük paya sahip üç güçten oluşturulan bir çoğunluk hükümetinin
planını yapıyor. Sadr Hareketi 73
milletvekili, görev süresi bitmiş
Sünni Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi ise 47 milletvekili kazandı. Kürdistan Demokrat Parti de 32 sandalye elde etti.
Bu yönde bir eğilimin işaretleri
var ve başarılı olması İran baskılarıyla mücadele boyutuna bağlı.
Sadece Sadr değil, Halbusi, Kürdistan Demokrat Parti ve Barzani
ailesinin referansı da önemli.
Sadr hareketinin, üzerinde
iyi çalışılmış bir planlamayla seçimlere girmesine rağmen klasik
anlamda bir siyasi parti olmadığı biliniyor. Eski Başbakan Nuri
el-Maliki’yi darp eden Mehdi Ordusu milisleri ile gündeme geldi
ve manevra gücüne sahip Sadr’ın
varlığı sayesinde aktif bir hareket
olarak varlığını sürdürdü. Seçimlerde seçmen eğilimlerinin ilk
okuması yapılacak olursa; Sadr’ın

Mukteda Sadr

oyların büyük çoğunluğunu fakir
Şii çevrelerden aldığı görülüyor.
Bu fakir çevreler yolsuzlukla ve
silahlanmayla mücadele edecek,
ekonomi ve hizmetlerle ayağa
kalkacak güçlü bir Irak Devleti’ne
umut bağlıyorlar.  
Bu
eğilim
kapsamında
hâlihazırdaki seçim dönemi Amerikan işgaliyle başlayan ve Iraklıların büyük çoğunluğu nezdinde
miladını doldurmuş siyaset pratiği düzleminde bir dönüm noktasını oluşturuyor. Iraklılar bu siyaset pratiği düzleminin kendisini
yenilemediğini ve maliyetli hâle
geldiğini görmekteler, dolayısıyla
istikrar ve normal bir hayat arayışındalar. Bu ise ancak kaynakları
tekeline alan ve her şeyi krize çeviren rejimden kurtulmakla gerçekleşir.
Bu seçim dönemi 2025 yılı
içinde planlanan gelecek dönem
için temel olarak kabul edilebilir.
Sokakta bir nüfuza sahip yeni siyasi güçlerin yükselmesi sonrası
bu gelecek dönemin farklı olacağı düşünülüyor. Yeni siyasi güçler, Iraklılara hitab edebilecek ve
onları hâlihazırdaki siyasi süreci
gömmenin gerekliliğine ikna edebilecek yeni ve farklı bir söyleme
sahip. Bu da Teşrin (Ekim) Hareketinin, reformist bir bilinç üretecek ve bağımsız bir muhalefet
oluşturacak dersler çıkarmasını
gerektirmektedir. Bu da büyük
ölçüde Sadr’ın İran engellerini
aşabilmekteki başarı sağlama boyutuyla ilişkilidir.
(El-Arabi el-Cedid gazetesi, 22
Ekim 2021)
Arap dünyası medyasından derleyerek ORTADOĞU’dan sayfasını hazırlayan ve tercüme eden Halil Çelik.
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MÜSLÜMAN ZİHİN İNŞASI VE
ÖZGÜN FİKRİYATIN TEMELLERİ
TEMEL HAZIROĞLU
Müslüman zihin inşası ile birlikte atılacak ilk adım, özgün bir fikriyatın temellerini ortaya
koymak ve bu çerçevede özgün bir duruşun geliştirilmesi için harekete geçmektir. Müslümanca
bir fikriyatın ve duruşun özü, hayatı ve kâinatı İslâm üzerinden tasavvur etmek, tasarlamak ve
tanzim etmektir. İslâm nasıl kendine has, özgün bir fikriyata sahipse Müslüman da kendine has,
özgün bir duruşa sahip olmalıdır.

İ

slâm dünyasının ve hatta insanlığın hâlini yakından görmek için önce kendimize bir bakmamız gerekir. Zira kendimizi yoklamadıkça, kendi
vaziyetimizi iyice analiz etmedikçe, kendimizle
cesurca yüzleşmedikçe gerçekleri kavrayamayız.
Üstelik de suçu hep dışarda aramaya başlarız. Oysa
dışardan gelen etkiler, bizim hâlimizin ona açıklığıyla doğrudan orantılıdır. Kısaca biz öncelikle
kendimizi düzeltmedikçe, kendi zihin dünyamızı
hakikat ve ahlak temelinde yeniden inşa etmedikçe
suçlu aramaktan ve eksiklerimizi maskelemekten
başka bir şey yapmış olmayız.
Son iki yüzyıldır zihinlerimiz iyice bozuldu.
Ne dersek diyelim ne yaparsak yapalım İslâm’ı ve
insanlığın hâlini hakkıyla anlayamıyoruz. Dolayısıyla insanı, onun
hasletlerini ve haklarını da
anlamakta zorluk çekiyoruz.
Örnek
olarak
“birlik” meselesini
ele alabiliriz. Birliği kendi çıkarımız,
otoritemiz
ve etkinliğimizin
devamı için savunuyoruz. Birliği;
dağılmayalım, parçalanmayalım diyerek âdeta insanların
ve doğal haklarının
aleyhinde kullanıyoruz. Oysa birliği, Allah
önünde eşitlik üzerinden
kurgulamalı ve ona göre tesis etmeliyiz. Zira insanların mayası birdir ve hepsi
de topraktandır. Dolayısıyla insanlar hilkatte
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(yaratılışta) birdir ve eşittir. Unutmamak gerekir ki,
birlik gerçek bir güçtür, güçlülüktür. Gerçek manada bir birlik ve vahdet için tüm Müslümanların “Biriz, eşitiz, yaparız!” iç enerjisini ve sinerjisini açığa
çıkarması gerekir.
EŞITLIK, ADALET VE ÇARPIK ZIHIN

Zihin bozulmalarına diğer bir örnek olarak da
“eşitlik” meselesini ele alabiliriz. Eşitlik kavramı
tarihsel olarak yanlış anlaşılan bir kavramdır. Maalesef çoğu zaman eşitlik ile adalet karşı karşıya getirilmekte ve eşitlik aşağılanmaktadır. Öyle ki, eşitlik adalet değildir, asıl olan adalettir gibi garip ve
gerçek dışı cümleler kurulabilmektedir. Oysa
eşitlik adalettir, adalet de eşitliktir.
Zihnimiz çarpıldığı ve altüst olduğu için bunun böyle olduğunu kavramakta zorluk
çekiyoruz. Eşitlik meselesine ilişkin bu çarpık
zihinsel tutuma en
güzel örnek, sıkça verilen, üç farklı boydaki
çocuğun maç seyretmesi olayıdır. Bu örnekte
uzun boylu çocuk maçı
tam olarak seyreder,
orta boylu çocuk
zor zar seyreder,
kısa boylu çocuk
ise hiç seyredemez.
Bu durum, bakın eşitlik böyle bir şeydir, üçü
de aynı amaca ve boyları
dışında aynı imkâna sahip
olduğu hâlde, maçı hepsi
seyredemiyor, bu adaletsizliktir, denilerek izah edilir.
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Hemen yanına da orta boylu çocuğun ayaklarının
altına bir tabure, kısa boylu çocuğun ayaklarının altına ise iki tabure konularak göz hizaları aynı yere
getirilip maçı hep beraber seyretmeleri sağlanır.
Böylece, işte bakın, adalet budur, denilir. Oysa bu
durum tam bir çarpıtmadır. Zira eşitlik deyince hilkatte eşitlik, hakta eşitlik kastedilir ve bunlar aranır. O yüzden buradaki eşitlik, üç çocuğun verili bir
hakkı kullanma esnasında ayaklarının aynı hizada
olması değildir. Aksine, bunun öncesine ilgisiz kalan bir eşitlik anlayışı büyük bir zulümdür. Gerçek
eşitlik, çocukların maçı seyretme haklarının eşit
şekilde sağlanmasıdır. Dolayısıyla eşitlik ayaklarda
değil başlarda aynı hizaya, mizana gelmektir. Diğer
bir deyişle hakta eşitlenmektir. Sonuçta “adaletin
tecellisi için eşitlik şarttır, gereklidir.”
Zihinsel savrulmalara bir örnek olarak da “çarpık dil” sorununu ele alabiliriz. Öyle ki, Müslümanların birçoğunun İslâm’a ilişkin bir konuyu açıklarken kullandığı dilde bu çarpıklığı net olarak görmek
mümkündür. Mesela, İslâm’da adam öldürmek var
mıdır yok mudur, tartışmasında kullanılan dil bu
durumu çok iyi açıklar. Bu tür bir tartışmada çoğu
insan, İslâm’da adam öldürme var, diyerek savunmaya başlıyor. Oysa İslâm’da adam öldürme yoktur
aksine kati surette yasaktır. Zira Allah, cana kıymayı haram kılmıştır. Ayrıca İslâm’da bir insanı haksız
yere öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi değerlendirilir. Adam öldürme yasağı o kadar keskindir ki,
birini öldüren bunun bedelini en ağır şekilde ödemek durumundadır. O bedel de kendi canıdır yani
idamdır. Başka bir ifade ile bir insanı öldüren kısas
olarak öldürülmeyle yani idamla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu cezayı devlet dâhil hiçbir kişi veya
kuruluşun engellemesine imkân ve fırsat verilmiyor. Af hakkı ancak öldürülenin yakınına tanınıyor.
Kısasta hayat olmasının tecelli ettiği yerlerden biri
de budur.
“Çarpık zihin” konusuna diğer bir örnek olarak
da “bizde de var” mantığı verilebilir. Neredeyse
tüm çağdaş gelişmeler neticesinde oluşan kavram
ve değerlere, bizde de var denilerek sahip çıkılıyor. İslâm’ın o kendine haslığı, özgünlüğü ve tüm
sorunlara çözüm barındırdığı gerçeği unutuluyor.
Maalesef birçok siyasi, ekonomik ve toplumsal
yaklaşımlar bu çarpık zihinden besleniyor. Böylece
modernizmin ürettiği pek çok şey yerelleştirilmeye
çalışılıyor.
DEĞER VE KAVRAM YOZLAŞMALARI

Yine değer ve kavram yozlaşmalarına bir örnek
olarak da “şûra” kavramını ele alabiliriz. “Onların
işleri aralarında şûra iledir.” şiarını “danışırım istediğimi yaparım” seviyesine düşürülmesi ve şûranın
çağdaş dünyada ne kadar hayati öneme haiz olduğunun unutulmasıdır. Şûra mantığındaki özü
yeniden kavramalı ve onu fonksiyonel/bağlayıcı

bir şekilde yeniden yapılandırıp birlikte yaşama
konusunda yönetim felsefesinin temel taşlarından
biri hâline getirmeliyiz. Geçmişte yaşanan örnekleri bugün sanki geçerliymiş gibi bir siyaset felsefesi
şeklinde lanse etmekten kaçınmalıyız. Geleneğin,
yanan ateşin külleri değil bizatihi ateşin kendisi olduğu gerçeğini unutmamalıyız. O yüzden de derinden bakınca görülecektir ki siyaset felsefesi denen
bu yaklaşımlar göğü işaret ederek geliştirilen ya bir
âlimin padişahın iktidarını sürdürmesi için söyleyip yazdığı “nasihatnameler” ya da padişahın kendi tebaasını bir arada tutmak için yazdırdığı “talimatnameler” olduğunu görülecektir. Akademik ve
siyaset dünyasının bunları kurtuluş gibi sunmalarını ifşa etmeli, çağdaş ve yeni siyaset felsefesi için
oturup yeniden düşünmeliyiz.
Biraz abartılı olacak ama yönetim ve iktidara
geliş konusunda tarihte yaşanan şu örnek kadar
ufuk açıcı ders verici olamaz: Hocası Akşemsettin,
yeni padişah olan Fatih’e son bir tavsiyede bulunur:
“Bugüne kadar ben senin hocan idim beni dinliyordun ancak artık padişah oldun ve beni dinlemezsin
fakat yine de sana son bir tavsiyede bulunacağım;
çok güvendiğin ve ehil olduğuna inandığın üç kişilik bir şûra seç. Stratejik ve kritik konularda şûraya
danış ve onun aldığı kararlara muhakkak uy.”
Bütün bu çarpık zihin yapılanmaları, söylemleri aşmalı, hakikate dayalı, bize has bir gerçeklik
yaklaşımı, dil ve üslup geliştirmeli, yeni bir zihin
yaratmalıyız. Müslümana özgü çağdaş düşünüşü
ortaya koymalıyız.
Köklü bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Özgün
bir varoluş ve özgün bir duruş için, “zihin devrimi”
ve hemen ardından yeni bir “Müslüman zihin inşası” atılacak ilk adımdır.
Müslüman zihin, özü itibarıyla hakikati temel
alıp onun üzerinden hayatı ve kâinatı tasavvur etmeyi ve ardından da ihya, inşa ve imarı esas alır. Bu
zihin, izzet ve kudreti Allah’ta ve onun yanındakilerde görmekle kalmaz, tüm gücünü ve derinliğini
buradan alır. Bu da onu güçlü, kuvvetli ve gerçek
manasıyla özgür kılar.
Müslüman zihnin ilk şartı, İslâm’ın her şeyin
imkânını ve çözümünü barındırdığı gerçeğini
keşfedip idrak etmektir. İkinci şart, her şeyi (insanı, toplumu, insanlığı, hayatı, kâinatı vb.) İslâm’ın
kendi bütünlüğü ve sürekliliği içinde ele alma zorunluluğudur. Şartların üçüncüsü ise, İslâm’ın her
zaman, her şart altında ve her yerde bir nimet, bir
imkân, bir umut olduğu gerçeğini akıldan çıkarmamaktır.
Doğrusu, Müslüman zihin için, Kur’ân’da temel
amaç insanların hür ve bağımsız olmaları, kendi
özgür iradeleri doğrultusunda düşünmeleri, inanmaları, buna uygun yaşamaları ve sonuçta bunun
karşılığını almalarıdır. Bu noktada insanın temel
hak ve özgürlüklerine müdahale suçtur ve mutlaka
bir karşılığı vardır.
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Kur’ân’da insan haklarının ihlal edildiği, insan
hukukunun çiğnendiği durumlarda ortaya çıkan
had cezaları çok açıktır, bu tip durumların vuku
bulması ise sayıca azdır. Kasten adam öldürmek
kısas üzerinden idamla, mecbur kalmadan hırsızlık yapmak el kesmeyle, yalan söylemek ve iftira
atmak ise şahitliğin kaldırılmasıyla karşılanır yani
cezalandırılır. İslâm’ın getirdiği bu yaptırımlar insan hak ve hukukunun teminatıdır. Yaptırımlar
sadece Müslümanlar için geçerli olup, diğer topluluklar aksini bizzat tercih etmedikleri sürece, kendi
içlerinde kendi hukuklarına tabidir.
İslâm hukukuna ilişkin yukarıda verdiğimiz
örnekler göstermektedir ki, mevcut zihinsel kalıplarımız ve anlayışlarımız bizi temel kaynaklara yaslanmada ve onları anlamada zorluk oluşturmakta
ve hatta bize bu çağın insanları ile irtibat kurmada
engel görünmektedir. Bu durumu ancak İslâm’ın
özgünlüğü, bütünlüğü ve sürekliliği içinde yeni bir
zihinle ve yeni bir ruhla aşabiliriz. Yeni bir “Müslüman zihin inşası” kaçınılmazdır, elzemdir ve önceliklidir.
YENIDEN İNŞA SÜRECI

Görünen o ki, Müslüman zihnin doğasına uygun hâle gelmesinin, orijinal kaynaklara yaslanarak yeniden kendini ifade ve inşa etmesinin vakti
gelmiş geçiyor. İslâm üzerinden gerçekleşecek bu
yeniden inşa süreci doğal seyri içinde yeni bir zihinsel beslenmeyi de beraberinde getirecektir. Bu
noktada ilk adım, Kur’ân’a teslim olup onu bol bol
ve bal yapacak arı gibi okumak, ana dilde anlamaya
çalışarak kavramak, bütün boyutlarıyla yaşayarak
sindirmek, Peygamber’in (s.) sünneti üzerinden
her dem kendimizi, zihnimizi tazelemek ve beslemektir. İkinci adım, salih amellerle inancımızı ve
ruhumuzu ince ince işlemek, özümüze sinmiş ilkeeylem tutarlılığıyla Müslüman kimliğimize netlik,
güvenirlilik kazandırmaktır. Üçüncü adımsa hikmeti aramak için aklıselim ile kalbi selimi buluşturup derin derin düşünmek ve tefekkür etmektir.
Doğrusu, geçmişi iyice anlayıp yorumlamak,
bugünü derinliğine kavramak ve geleceği keşfetmek istiyorsak yeni bir zihne ihtiyaç vardır. Eski
zihin kalıplarını atıp yepyeni bir yaklaşımla zihnimizi yeniden yapılandırmalı, zamanın ihtiyaç
duyduğu bir devrimci zihinle yola koyulmalıyız.
Zihinsel ve ruhsal olarak cesur ve yüreklice yeniden dirilmeliyiz.
Kur’ân ve sünnet üzerinden yeni ve ileri bir zihin ortaya koyma ve bu zihin üzerinden de hayatı
yeniden anlamlandırma, varlığı tasavvur etme ve
Müslümanca yaşama ödevi bizi bekliyor. Bizim uğrumuzda mücahede edenlere şüphesiz yollarımızı
gösteririz. Gerçekten Allah, muhsinlerle beraberdir (Ankebût 29/69). Gerçekten insan için, çalıştığından başkası yoktur. Ve onun çalışması ileride
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görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir (Necm 53/39-41). Muhakkak ki güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Elbette güçlükle beraber
bir kolaylık vardır. Öyleyse boş kaldın mı hemen
koyul. Ve Rabbine koş (İnşirâh 94/5-8).
ÖZGÜN FIKRIYATIN TEMELLERI

Müslüman zihin inşası ile birlikte atılacak ilk
adım, özgün bir fikriyatın temellerini ortaya koymak ve bu çerçevede özgün bir duruşun geliştirilmesi için harekete geçmektir. Müslümanca bir
fikriyatın ve duruşun özü, hayatı ve kâinatı İslâm
üzerinden tasavvur etmek, tasarlamak ve tanzim
etmektir. İslâm nasıl kendine has, özgün bir fikriyata sahipse Müslüman da kendine has, özgün bir duruşa sahip olmalıdır. Dolayısıyla Müslümanın fikriyatı ve duruşu ne bir şeyin parçası ne de bir şeyin
karşıtı olmalıdır. O, her ne olursa olsun kendi olma
hâlini, kendi oluş şahsiyetini yani kimliğinden aldığı biricikliği ısrarla korumalı ve sürdürmelidir.
Özgün fikriyat üç temel üzerine oturmalıdır: 1)
Tanımlayıcı ifadesinde olduğu şekilde “özgün olmalı”, 2) “Bütünlük içermeli”, süreklilik ve genişlemeye elverişlilik kabiliyeti taşımalı, 3) “Özü tarif etmeli” ve onda özün vücut buluşu tezahür etmelidir.
Tıpkı sahih bir öze dayanmak gibi, doğuş noktasından aldığı saf, zorlama ve tehditten, sınır koyuculuktan uzak, kendi hakikatinden gelen güçle
insanı harekete geçiricilik vasfı taşımak, insana
temas edebilir karakterde olmak da özgün fikriyatın özelliklerindendir. Bu manada Müslümanların
ortaya koyacağı “özgün fikriyat” ideolojik düşünce
kalıplarının sınırlayıcılığın dışındadır. Yeri gelmişken ideolojik düşünce sistemlerindeki kısıtlayıcılığın, diğer bir ifadeyle düşünsel cebrin ve onun pratikteki sonuçlarının daha en başta, bu sistemlerin
inşasıyla başladığını, örneğin insanı, toplumu ve
tarihi anlamanın üretim ilişkileri kanununu anlama koşuluna bağlandığını belirtmekte fayda var.
İdeolojilerin söz konusu durumu gerçekliğin bir
kesitinin gerçekliğin bütünü yerine konmasıdır
ki, bu hem gerçekliğin hem de yansıması olduğu
hakikatin yadsınması anlamına gelir. Vahyin teklifini göz ardı eden, çıkarımlarından başka referans
kabul etmeyen insan zihninin tarih boyunca tekrar
ettiği bu indirgemecilik, üzerinde durduğumuz özgün fikriyatın içine hiçbir şekilde düşmeyeceği bir
tuzaktır.
Özgünlüğün özü “özgün bir fikriyat”tan ve “özgün bir duruş”tan geçer. Yeni ve özgün bir fikriyat
ve duruş inşa edilecekse atılacak ilk adım, bu “özgün olma” hâlini önemsemek, onu tarif edip tahayyül etmek ve hayata geçirmektir. Eğer özgünlükten
yoksun kalınırsa, özel olarak Müslümanlara genel
plandaysa insanlığa faydalı olmak son derece zorlaşır, insanlığın gelecek umudu söner. İşte tam da
bu noktada bugün İslâm dünyası “özgünlükten
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yoksunluk” dediğimiz problemi yaşadığı için kendine ve insanlığa katkı sağlamada yetersiz kalmaktadır.
İSLÂM’IN ÇAĞA SÖYLEDIĞI

Özgün olma hâli, var olmak ve geleceğe taşınmak konusunda hayati derecede öneme sahip bir
konudur. Burada çokça yapılan bir hata, bu çağdan hareketle İslâm’a bakmak ve onu bu çerçevede
yorumlamaya kalkmaktır. Oysa asıl yapılması gereken İslâm’dan hareketle çağa, insanlığa ve dünyaya bakmak ve onları yorumlamak olmalıdır. Bu
çerçevede “çağın İslâm’ı” yerine “İslâm’ın çağı ve
çağa söylediği” esas alınmalıdır. Özgün fikriyat ve
özgün duruş geliştirmenin yegâne yolu budur. Bu
çerçevede İslâm’ın söylemi çağın bir söylemi olma
tuzağına düşmeden çağdaş insanı etkileyip harekete geçirecek söylem olacaktır.
Değindiğimiz noktalarda karşılaşılan problemlere yakınma için değil, çözüm için yaklaşmak, onları gelişim için birer fırsat yerine koymak önemli

milletin aydınlarının gereken şuuru taşımaları ve
bu uğurda mücadele etmeleri ile mümkün olabilir.
Bir toplumun aydınları o toplumun özgünlüklerinin getirdiği konu ve sorunlarda görevlerini
yapmazsa hayat boşluk kabul etmez ve birileri o
görevleri kendince ifa eder. Sorumlu aydınların
yapmadığı ve aslında kaçınılmaz olan işler, devreye
giren sahte aktörlerin amaçları doğrultusunda istismar edilip saptırılır. Böylece özgünlükten sapma
beklenmedik tehlikeleri beraberinde getirir. Bugün
İslâm dünyasında bunun örneklerini çokça görmek mümkündür.
Milletin organik aydınları toplumsal gelişmeler
karşısında uygun bir tutum almaz, oluşan problemlere etkin bir çözüm getirmezse yabancılar
sahte ve devşirme aydınları devreye sokmaktan çekinmezler. Bu tip durumlarda tek özelliği İngilizce
konuşmak ve yazmak olan devşirme aydın tipleri
ortaya sürülür ve onların ahkâm kesmelerine fırsat
verilir. Müslüman geçmişi olan sapkınlar da tahrik
edilip piyasaya sürülür ve yönlendirilir. Bu durum
da ortamın bulanıklaşmasına, sorunların daha da

Şûra mantığındaki özü yeniden kavramalı ve onu fonksiyonel/bağlayıcı bir şekilde
yeniden yapılandırıp birlikte yaşama konusunda yönetim felsefesinin temel taşlarından
biri hâline getirmeliyiz. Geçmişte yaşanan örnekleri bugün sanki geçerliymiş gibi bir
siyaset felsefesi şeklinde lanse etmekten kaçınmalıyız. Geleneğin, yanan ateşin külleri
değil bizatihi ateşin kendisi olduğu gerçeğini unutmamalıyız.

bir başlangıçtır. Her çağın kendi çözümünü kendisinin bulması ve kendi değerlerini kendisinin üretmesi gerektiği bilinciyle hareket etmek; varoluşu,
canlılığını idrak ettiğimiz zamana yani biz yaşarken yazılan tarihe taşımaktır. İçinde yaşadığı çağı
dikkate almayan bir toplumsal hareket her şeye
rağmen soyut kalır, asla başarılı olamaz, kendi eliyle geçersizliğe mahkûmdur. Ancak ve ancak, zamanının gerektirdiği şekilde değer üreten, bu değerleri toplumuna ve insanlığa sunan, kurum oluşturan
ve insan yetiştiren, genel planda insan gelişiminin
önünü açan bir hareket bugünü ve geleceği inşa
edebilir. Söz konusu çerçevede, “özgün fikriyat”
kendisinin özgünlüğünü, çıkış noktasında bulunan
öz’ün harekete geçiricilik kuvvetiyle teste tabi tutsa
yeridir. Çünkü öz, ruh ve ilkenin saf bütünü olduğu
kadar eylemin de harekete geçirici gücüdür.
Hayatı ve kâinatı İslâm üzerinden okuyamazsak bugünün şartları içinde hapsoluruz. İşte bu durum, tam da özgünlükten yoksunluk dediğimiz durumdur. Bu tuzağa düşmeden bir adım atılabilmesi
ancak gelecek öngörüsü güçlü siyasi fakihlerin ve

derinleşmesine neden olur. Böylece, Müslümanların sorunlarının doğrudan Müslüman aydınlarca
tartışılmasına ve sorunlara İslâm’ın ışığında çözüm
bulma girişimlerine imkân verilmez, arayışın önü
tıkanır, sonuca yönelik irade zayıf düşürülür, asıl
olarak da arayışın ruhunu yozlaştıracak sözde, sahte, devşirme aydınlar vitrine çıkarılır, birer otorite
olarak takdim edilir; gerçek çözümler ve adımlarsa
sürgit ertelenmiş olur.
İslâm milleti için kendine has olmak, özgün
olmak şart ve hatta bir mecburiyettir. Bu noktada
verilecek mücadele ve ortaya konacak cehd hem
işleri kolaylaştıracak hem de yeni yollar açacaktır.
“Bizim uğrumuzda mücahede edenlere şüphesiz
yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah, muhsinlerle beraberdir.” (Ankebût 29/69) ayeti bunun açık
göstergesidir.
Özgünlük her şeyden önce, kendi zihni dünyamız üzerinden kendi öz değerlerimizi yeni baştan
bir varoluş için esas almak, İslâm’ın getirdiği düşünsel iklime özgü kavramları kullanmak ve kendi terminolojimizi oluşturmakla başlar. Ancak bu
da yetmez. Zira İslâmî kavramları kullanmak her
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zaman özgünlük anlamına gelmez. Onların içi doldurulmazsa, bugüne, bugünün insanına dokunan
tarafları yakalanamazsa söz konusu kavramlar
tüketilmiş ve yozlaştırılmış olur. Bu noktada çok
dikkatli olmak gerekir. O yüzden her şeyden önce
İslâmî kavramların bugünkü anlamlarını ve içeriklerini bulmak ve bugünün insanına dokunan yanlarını ve manalarını keşfetmek önemli bir siyasal
ve toplumsal görevdir. Kaldı ki, her şeyin başına
İslâm kelimesini koyarak meselelerin çözüldüğünü düşünmek tembelliğin ötesinde son derece yanlış, hatta zarar vericidir. Zira yapılan yanlışların
İslâm’a mal edilme riski vardır.
Önemli bir nokta daha var. Müslümanlar dinlerini nasıl anlamaları gerektiğini bizzat kendileri
bilmeli, bu bilgiyi de İslâm kaynaklarından, geleneğinden almalıdır. Batılılardan, şarkiyatçılardan,
yabancılardan, İslâm inanç ve geleneğine daha
yeni dâhil olanlardan, en tehlikelisi de sapkınlardan kendi dinimiz hakkında bilgi almaya kalkmak,
bütün bunların dinimizin nasıl yorumlanması
gerektiği konusundaki fikirlerine itibar etmek
Müslümanlara yakışmaz. İtikadi problemlere kapı
aralayan bu tehlikeli tutum aynı zamanda içinden
küfrün başını belli belirsiz gösterebileceği çürütücü bir komplekstir. İslâm bilgisini başkalarında
değil kaynağında aramalı, insanı dönüştürme gücünün sonuçlarını ise kendimizde görecek şekilde
yaşamalıyız. İnandığımız İslâm, teyidi için başkalarında tezahüre ihtiyaç duymaz. İnanıyorsak hiçbir
onaya gereksinim duymayacak derecede üstünüz.
Özetlersek, özgün bir fikriyat ve özgün bir duruş inşa edilmesinin ilk adımı özgür ve özgün bir
zihin inşasından geçer. “Allah’ın boyası (ile boyandık). Boyası Allah’tan daha güzel olan kimdir? Biz
ona kulluk edenleriz” (Bakara 2/138). “De ki: Hak
geldi batıl zail oldu. Şüphesiz batıl zaten yok olucudur” (İsrâ 17/81). “…Ve dedi ki: “Rabbim ilmimi
artır” (Ta-Hâ 20/114).
UYARLAMA MI, NEŞET ETME MI?

Müslüman zihin inşası ve özgün fikriyatın temelleri ile birlikte atılacak diğer bir adım da yeni
açılımlar peşinde olmaktır. Yeni açılımlar yapmak
için her şeyden önce ana problematiği ortaya koymak gerekir. Pekâlâ, nedir ana problematik?
Bu çağın ana problematiği şudur: Bir Müslüman olarak hakikatten doğan değerlerimizle çağa
ayak uydurmaya mı çalışacağız? Başka bir deyişle
kendimizi ve inançlarımızı bu çağa mı uyarlayacağız? Yoksa hakikat üzerinden bu çağda neşet mi
edeceğiz? Yeniden mi doğacağız?
Şunu öncelikle belirtmekte fayda var. Hakikat
üzerinden doğan bir hareket sorumluluk hareketidir. Dolayısıyla mesele, bir insan, bir Müslüman
olarak özümüzde bir cevher olarak bulunan hür ve
bağımsız ontolojimiz ve hakikatten hareketle hak
ve sorumluluklarımızın bilinci içinde derin hayatı
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idame etmektir. Bunun doğal sonucu ise çağa ve
yaşama ayak uydurmak değil, hayatı Hakk’a uydurmak ve yeniden inşa etmektir.
Eğer bu çağa ayak uyduracak olursak hakikatten taviz vermek durumunda kalabiliriz. Oysa bu
çağın ve bu çağın insanının hakikatle buluşması
olmadan insanlık nefes alamaz, insanlık bayrağı
göndere çekilemez. Kaldı ki, çağa ayak uydurmak
bir anlamda çağın sorunlarını onun araçları ile
çözmek demektir. Oysa insanlığın sorunlarını onları oluşturan düşünce tarzlarını kullanarak çözmek
mümkün değildir.
Ahlak ve hukuk açısından nispeten bu çağın
Müslümanların ilerisinde olduğu bir gerçek ancak
İslâm’ın da bu çağın ilerisinde ve ötesinde olduğu
da ayrı ve daha büyük bir gerçektir. O yüzden asıl
olan ve bu çağda yapılması gereken, İslâm üzerinden, hakikat üzerinden kendimizi yeniden oluşturmak ve buradan hareketle çağı ve insanlığı yeniden
diriltmektir. Bu noktada öz bilinçle hakikati esas
alıp kendimizle, toplumla, tarihle ve çağımızla hesaplaşmalı, küresel devrimci ruhla düşünüp yerel
davranarak harekete geçmelidir.
Bu çağda gerilemeden nasıl kurtuluruz diye değil, yeni ve başka bir dünyayı nasıl kurarız ve hakikat üzerinden nasıl neşet ederiz diye düşünmeli,
tartışmalı ve gereğini yapmalıdır. Bulunulan noktada yeryüzünün en değerli ve güçlü varlığı olan insan sahip olduğu dinamiklerle enerjisini harekete
geçirmeli, dünyayı ve insanlığı ihya etmeli, yeni ve
başka bir dünyanın mümkün olduğunu diğer insanlara göstermeli ve çağa şahitlik etmelidir.
Doğasından ve bütünlüğünden koparılmış,
mayası olan topraktan uzaklaştırılmış ve askıya
alınmış insanların çoğaldığı, nesillerin ve ekinlerin ifsat edildiği ve kıyamete koşar adım ecellerine
yaklaşan toplumların yaygınlaştığı bu dünyada ana
strateji bütün bunlara uyum sağlayarak yaşamak
değil, hakikat ve İslâm üzerinden yeniden doğmaktır. Ahlak, adalet ve eşitliği esas alan insanlık temelinde bir Müslümanlık anlayışıyla önce kendimizden başlayarak bir iç inkılap ve ardından da yeni
ve başka bir dünya için bir dış inkılap yapmaktır.
Yol açık ve nettir; ya insanlığın temellerine sarılarak cesur ve yürekli bir şekilde insanca yeniden
varoluş ya da insanlığın bitip tükendiği yok oluş.
“De ki: Ey Ehli Kitap; hepiniz, sizinle bizim aramızda eşit olan bir kelimeye gelin: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş koşmayalım. Ve Allah’ı bırakıp da kimimiz, kimimizi Rab
edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse; o vakit şahit olun
ki biz, Müslümanız, deyin” (Âl-i İmrân 3/64).
“Dinde zorlama yoktur. Gerçekten hak, batıldan iyice ayrılmıştır. Tağut’u inkâr edip, Allah’a
inanan kimse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa
sarılmıştır. Ve Allah, Semi’dir, Âlim’dir” (Bakara
2/256).
“Şüphesiz ki, bir kavim kendini değiştirmedikçe, Allah da onları değiştirmez” (Ra’d 13/11).

BİR ‘İSLÂM DÜNYASI’ VAR MI?
KÜRŞAD ATALAR
Batı, insanlığa verebileceğini verdi. Bunun büyük çoğunluğu da ‘zulüm’dü. İslâm ise, tarihte ne
yapabileceğini zaten göstermiştir. Müslümanlar, tabiri caizse, tarihte insanlığın ‘yüz akıdırlar.’ Eğer
iktidarları küresel olursa, yeryüzü bugüne kadar tarihin görmediği bir adalet/nimet devletine de
kavuşur. Görünen köy kılavuz istemez. Tarihte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır!

B

irçoklarının “tabii ki var” şeklinde cevap vereceği bu soru, aslında önemli iki kavramı daha
tartışmayı gerektiriyor: Ümmet ve İslâm medeniyeti. Bunlar için de aynı soru sorulabilir: bir İslâm
ümmeti veya İslâm medeniyeti var mı? Oldu mu,
yoksa bunlar birer mit veya ütopya mıdır? Konuyu
öncelikle terminolojik açıdan ele almamız gerekiyor.
Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı ‘İslâm’
kelimesini kullanarak tavsif etmek doğru mudur?
Bu sorunun cevabı, İslâm medeniyeti tartışmalarında verilmiştir. Konuya itikadi hassasiyetler
açısından yaklaşanlar, doğru kelimenin ‘İslâm’ değil de ‘Müslümanlar’ olması gerektiği hususunda
ısrarcıdırlar. Çünkü İslâm, Allah’ın dininin adıdır
ve burada insanların bir müdahalesi söz konusu
değildir. Fakat İslâm’a nispet hususu tartışılabilir.
Kendisini ‘Müslüman’ olarak niteleyen kişi,
en nihayetinde, bir iddiada bulunmaktadır. Bu iddia doğruysa, sorun yoktur:
İslâm ve Müslüman kelimeleri
birbirinin yerine kullanılabilir. Ama iddia yanlışsa,
bu durumda, kendisini
İslâm’a nispet eden
kişinin bu iddiası
reddedilecektir.
Başka bir ifadeyle buradaki
hassasiyet kişilerin yanlışını
İslâm’a tahmil
etmemekle ilgilidir.

İSLÂM MEDENIYETI VE ÜMMET

Aynı şeyi İslâm medeniyeti kavramı için de
söylemek mümkündür: Kendilerini İslâm’a nispet
eden insanların kurdukları bir medeniyete ‘İslâm’
sıfatını yakıştırmak ne denli doğrudur? Eğer yapılanlar İslâm ile uygunsa problem yoktur, ama
değilse, bu medeniyetin yapıp-ettiklerini İslâm’a
nispet etmek ne derece doğru olur? Tartışmaya katılanlar, bu gerekçelerle doğru tanımlamanın İslâm
medeniyeti değil, Müslüman medeniyeti olması
gerektiğini savunurlar. Bu yaklaşımı İslâm dünyası kavramına uyguladığımızda, benzeri bir sonuçla karşılaşırız: doğru terkip İslâm dünyası değil,
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Müslüman dünyası olmalıdır! Aslında bu terkibe
de başka bazı gerekçelerle itiraz edilebilir. Çünkü
‘Müslüman’ tabiri de Kur’ân’ın onayını almıştır. Fakat kabul edilmelidir ki, bu son terkip ilkine göre
daha mutedildir. Malum hassasiyeti daha fazla yansıtır.
Peki, aynı tartışmayı ümmet kavramı için yapabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü bu, içine kolaylıkla
anlam pompalanabilecek bir kavram değildir. Aynı
inancı paylaşanların birliğini sembolize eder. Çok
kullanılan bir kavram olduğundan neyi tazammun
ettiği bellidir. Müslüman Birliği ve İttihadı İslâm
gibi terkipler dahi onun mana içeriğini kısmen
karşılarlar. Gerçekleşmiş midir? Tartışılabilir. Hz.
Muhammed (s.a.v.)’in sağlığında ve ilk dört halife
döneminde bunun vaki olduğu, ondan sonra ise
ütopyaya dönüştüğü de iddia edilebilir, Osmanlı’nın
yıkılışına kadar iyi-kötü var olduğu, ondan sonra
ise ütopyaya dönüştüğü de savlanabilir. Bu konu,
aslında, tarihimizin nasıl yorumlanacağıyla ilgilidir. İrili ufaklı birçok devletin yanında özellikle de

bunlar cehaletin olabileceği gibi mezhebi tarafgirliğin de sonucu olabilirler!
Naçizane benim genel tarih yorumum şöyle:
peygamberler, özellikle de ulu’l-azm olanlarından
bazıları, yaşadıkları dönemde ümmet diye adlandırılabilecek siyasal/sosyal entiteyi gerçekleştirmişlerdir. Fakat onların irtihalinden bir süre sonra
‘bozulma’ dediğimiz olgu gerçekleşmiş ve ümmet
dağılmıştır. Tablo basit olarak böyle özetlenebilir.
Eğer bu tespitimiz doğruysa, tarihte bir ümmetin
varlığından bahsedilebilir. Çünkü süresi ne kadar
kısa olursa olsun, bu entite, aynı inancı paylaşanların belirli bir coğrafyada ortak bir toplumsal/siyasal yaşam sürdüklerinin kanıtı olur. Ümmet varken
dahi yaşanan sorunları ise ‘beşeriyet’ kavramıyla
izah etmek mümkündür. Çünkü insan ‘nisyan’la
malul bir varlıktır. Hz. Lut’un karısı olsanız, Hz.
Nuh’un oğlu olsanız, bazı sorunların çözümü yoktur. Bunun tersi de doğrudur tabii ki. Firavun’un
karısı olmanız, sizin iman etmenize engel değildir!
Dolayısıyla, bireysel veya toplumsal alanda bir ta-

Peygamberler, özellikle de ulu’l-azm olanlarından bazıları, yaşadıkları dönemde ümmet olarak
adlandırılabilecek siyasal/sosyal entiteyi gerçekleştirmişlerdir. Fakat onların irtihalinden
bir süre sonra ‘bozulma’ dediğimiz olgu gerçekleşmiş ve ümmet dağılmıştır. Tablo basit
şekilde böyle özetlenebilir. Eğer bu tespitimiz doğruysa, tarihte bir ümmetin varlığından
bahsedilebilir. Çünkü süresi ne kadar kısa olursa olsun, bu entite, aynı inancı paylaşanların
belirli bir coğrafyada ortak bir toplumsal/siyasal yaşam sürdüklerinin kanıtı olur. Ümmet
varken dahi yaşanan sorunları ise ‘beşeriyet’ kavramıyla izah etmek mümkündür.

Emevi, Abbasi, Osmanlı ve Timur İmparatorlukları
İslâm’dan onay almış siyasal entiteler midir, yoksa
bunların tümü ‘zulm’ün biçim değiştirmiş şekilleri
midir? Hakeza ulus devletler döneminde kurulan
devletlerin icraatları İslâm ile ne denli ilişkilendirilebilir? Şeriatın açıkça lağv edildiği ya da uygulanmadığı bu devletleri ‘İslâmîleştirme’ çabaları ne
denli doğrudur? Eğer bu devletlerin tümüne eleştirel yaklaşılıp bunların İslâmîlikleri sorgulanacaksa, itikadi alanla ilişkilendirilebilecek birçok soruya nasıl cevap verilecektir? Örneğin, siyasal alanda
‘sahici’ uygulaması olamamış bir dinin ‘hakikat’
iddiası ne denli kabul edilebilecektir? Bunun tersi de sorulabilir: Bahsi geçen siyasal entiteler eğer
‘İslâmî’ sıfatını hak ediyorlarsa, yapılan onca yanlış
nasıl izah edilecektir? Bu ve benzeri sorular, ‘tarih
yorumu’nun şümullü bir alan olduğunu, doğru cevap için kelam, hukuk hatta tefsir gibi birçok ilim
dalında belirli düzeyde bilgiye ihtiyaç olduğunu
gösterir. Bu ise, verili tarih yorumlarına karşı ihtiyatlı yaklaşılmasının lüzumuna işaret eder. Çünkü
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kım sorunların olması, ümmetin yokluğuna dair
bir yargıya ulaşmayı gerektirmez. İnsanın olduğu
yerde ‘günah’ olacaktır! Önemli olan bunun topluma sirayet edip genel karakter hâlini almamasıdır.
Kur’ân’da helak olan toplumların özelliği budur.
Mutlaka bunların içinde de ‘iyi’ insanlar vardır.
Fakat bu, o toplumun helak olmasını engelleyememiştir. Çünkü toplumun genel karakteri bozulmuştur. İfsad yaygınlaşınca (yani toplumsal/siyasal karakter hâline gelince) o toplumlar helak edilmiştir.
Aynı şey ümmet için de geçerlidir. Bozulmaya bir
yere kadar tahammül edilebilir, fakat ondan sonrası artık ‘başkalaşım’ hâlini alır ki, burada da toplumların kaderi için konulmuş kurallar tekerrür
eder. Zira sünnetullah da bir değişiklik olmaz!
Meseleye bu açıdan bakıldığında, kimilerinin
İslâm tarihi dediği, benimse Müslüman tarihi demeyi daha uygun bulduğum şeyi kısaca şöyle tarif
edebiliriz: Hz. Muhammed bir ümmet kurmuş ve
ilk dört halife döneminde bu yaşamıştır (dolayısıyla tarihimizde bir ümmetimiz olmuştur!). Ondan

BİR ‘İSLÂM DÜNYASI’ VAR MI?

sonra ise melikler dönemi başlamıştır. Buna sultanlık, emirlik, imparatorluk vs. de denilebilir. Bu
dönem de iyi-kötü Osmanlı’nın yıkılışına kadar devam etmiştir. Özetleyecek olursak, miladi 622-661
arası ümmet dönemi, 661-1924 arası ise sultanlık
dönemi olarak nitelendirilebilir. Ondan sonrası ise,
modern tabirle, ulus devletler dönemi diye nitelendirilmelidir. Bu sonuncusu, her iki dönemden
de mahiyet itibarıyla farklıdır. Kısmen Moğollar
ve Haçlılar dönemine benzer; ama ondan da farkı
vardır. Zira Moğollar ve Haçlılar döneminde Müslümanların geri çekilip savunma yapabileceği iyikötü bir ‘dar’ül-İslâm’ hâlâ vardı. Fakat ulus devletler döneminde bu da kalmamıştır. Bu dönemde var
olan toplumsal/siyasal oluşumları İslâmî hareketler diye nitelemek daha doğru olur. Bunların ne derece ‘İslâmî’ olduğu da tabii ki ayrıca tartışılır.
ULUS DEVLETLER VE SINIRLAR

‘İslâm dünyası’, işte bu son döneme özgü bir
tabirdir. Özellikle de 1960’lı yıllardan sonra, Müslüman dünyasında hükümran olan ulus devletlerin ‘İslâmî’ olduğu kuşkulu olan siyasal/uluslararası çıkarlarını gütmek gayesiyle oluşturdukları
birliğe meşruiyet zemini hazırlayan bir terkiptir.
Üstelik dünyayı yöneten Batılı devletlerin zımni
rızasına matuf bir oluşumdur. Çünkü bu devletlerin yöneticileri, iktidarlarını, küresel güçlerle iş
birliği hâlinde sürdürmektedirler. Yani bir anlamda görevleri, küresel güçlerin yerel vekilleri olarak
hizmet etmektir. Dolayısıyla bu devletlerin oluşturdukları birliklere ‘İslâmî’ denilemeyeceği çok açıktır. Zira İslâm, bir iktidarı özellikle de hak ve adalet
kriterleriyle değerlendirir. Buna küresel iktidar da
dâhildir. Eğer bu iktidar bu kriterlere uymuyorsa, o
zaman ona karşı çıkmak, en azından hakkı savunmak İslâmî bir görev olur. Eğer uymuyorsa, adında
‘İslâm’ kelimesi geçiyor diye, zulüm üreten küresel
iktidarla iş birliği yapan yerel iktidarlara karşı da
hakkı savunmak yine İslâmî bir görev olur. Bu sözlerimizi şöyle de toparlayabiliriz: bugün bir ‘İslâm
dünyası’ yoktur. Zira burada hükümran olan devletler, İslâmî gayeleri olan ve bunları uygulamasıyla kanıtlayan, inanç temeline dayalı şekilde dayanışan, birbiriyle sıkı biçimde irtibatlı siyasal entiteler
değildir. (Bunun tek istisnası, belki kendi inancına
göre tutarlı bir çizgisi olan İran İslâm Cumhuriyeti
olabilir ki, onun yayılma çabaları da ‘dünya’ denilebilecek bir noktaya ulaşamamıştır, bu yüzden ona
ancak bir ‘devlet’ denilebilir). Diğer devletler, (kimilerinin İslâmîlik iddialarına rağmen) ulus devletler
diye görülmelidir.
Ulus devletlerin sınırları ise büyük ölçüde etnisite temelinde çizilir. Avrupa’nın icat ettiği bir
model olarak Vestfalya Antlaşması ile neşvünema
bulmuştur ve günümüzde de devletlerin çok büyük
bir bölümü bu modele uygun şekilde varlıklarını

sürdürmektedirler. Çeşitli birlikler, paktlar vs. de
(NAFTA, AB, NATO, İslâm ülkeleri, vb.) bu durumu
değiştirememiştir. Çünkü kavramın ardında yatan
felsefe henüz değişmemiştir. Burada belirleyici
olan milliyetçi ideolojidir. O da en nihayetinde kavim esasına dayanır.
Dolayısıyla, adına ‘İslâm ülkeleri’ denen siyasal
entiteler, her şeyden önce Avrupa tarihine özgü bir
siyasal organizasyonun kötü kopyaları biçiminde
varlıklarını sürdürmektedirler. Bu yüzden, bunların oluşturacakları birliklerin ‘İslâmî’ olamayacağı
bellidir. Devrimden sonra kısa bir süre ‘enternasyonel’ gayeler güden İran İslâm Cumhuriyetinin bile
birçok uluslararası icraatını bu şekilde yorumlamak mümkündür. Müslüman dünyasında ‘bölgesel güç’ diye nitelendirilebilecek devletlerin görece
geniş ‘güç alanı’ oluşturma gayretlerini de ‘İslâm
dünyası’ oluşturma teşebbüsü şeklinde görmek
zordur. Zira bu tür çabalar, son tahlilde, o ulus devletin çıkarlarıyla sınırlı kalmaktadır. İran, Suudi
Arabistan ve Türkiye’nin son yıllarda gösterdikleri
çabaların akıbeti herkesçe malumdur.
Peki, bu niçin böyle olmaktadır? Adı ‘Müslüman’ olan bu dünya, niçin bir türlü o birliği kuramamaktadır? İmparatorluk çöktükten sonra,
bütün dünya Müslümanlarını heyecanlandıran
hilafeti yeniden kurma çabaları niçin başarısızlıkla
neticelenmiştir? İslâmî hareketler niçin vaat ettikleri ‘İslâm devletini kuramamışlardır? Büyük ümitlerle Hindistan’dan ayrılan, üstelik en büyük İslâmî
hareketlerden birinin kurucusu olan Mevdudi’nin
de desteklediği Pakistan projesi niçin başarısızlıkla
sonuçlanmıştır? Hakeza yine başlarda bütün dünya Müslümanlarını umutlandıran İran Devrimi
niçin bekleneni verememiş ve zamanla ulus devlet
refleksleri göstermeye başlamıştır? Bütün bunlar,
izahın ‘birlik kurma arzusu’nun yetersizliğine endekslenemeyeceğini göstermektedir. İttihâd-ı İslâm
veya ‘İslâm dünyası’ kurma teşebbüslerinin başarısızlığı yeterli arzunun olmamasıyla izah edilemez.
Hilafetin ilgasından sonra Müslüman dünyasında
siyasal birliği sağlama iddiasıyla ortaya çıkan en
az üç büyük teşebbüsün başarısızlıkla sonuçlanmasının başka bir nedeni olmalıdır. Biz bu nedeni,
daha derinlerde bir yerde görüyoruz. Şimdi biraz
da buna değinelim:
Bir defa öncelikle şu husus kabul edilmelidir:
Modern dönemde Müslüman dünyasında hükümran olan ulus devletlerin oluşturacağı ‘birlik’ler
İslâmî gayelere hizmet edemez. Çünkü bu devletlerin hikmeti vücudu Batı’dır. Bunlar küresel iktidarın ‘izni’ ile varlıklarını sürdürmektedirler. ‘Bağımsızlık’ iddiaları sahtedir; dolayısıyla ‘birlik’ çabaları
da sahte olacaktır. Fakat ya İslâmî hareketler? Onların Müslüman birliği kurma idealleri için ne söylemeli? Burada da ‘idealler ve gerçekler’ meselesi
karşımıza çıkmaktadır. Modern dönemde ortaya
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çıkan ulus devletler içerisinde vücut bulmuş İslâmî
hareketler, esasen, birer ‘organizasyon’ mahiyetinde yapılardır. ‘Toplum’ diye nitelendirilebilecek bir
mevcudiyetleri yoktur; bunları ancak ‘cemaat’ şeklinde nitelendirmek mümkündür. Ulus devletlerde
cemaatler ise ‘sınırlı’ yapılardır. Örneğin bir ‘politik
parti’ gibi davranamazlar. Toplumsal alanda varlık
gösterebilirler, fakat siyasal alanda faaliyetlerine
izin verilmez. Bu yüzden ‘parti’ yoluyla iktidara gelmiş bir İslâmî hareket yoktur, olamamıştır. Bu ise,
Seyyid Kutub düşüncesiyle özdeşleşmiş ‘ayrı organizasyon’ fikrinin Müslüman dünyasında başarılı
olamadığını göstermiştir. Humeyni’nin örgütlenme
şekli ise bundan farklıdır. Kelim Sıddıki’nin deyimiyle, Humeyni, organizasyon gücüne değil ‘halk’a
dayalı bir devrim yapmıştır. Fakat burada da şu sorun vardır: Müslüman dünyasının kahir ekseriyeti
Şii değil Sünni’dir. Bu coğrafyada İran tarzı bir devrim yapmak o yüzden zordur. Çünkü ‘itaat ilişkileri’
Şiilik inancı yüzünden İran’da kolaylıkla sıkı bir şekilde kurulabilirken, Sünni dünyada ‘parçacı’ yaklaşım hâkim olduğu için bu ilişkileri İran’daki gibi
kurmak mümkün olamamaktadır. Sünni dünyanın
büyük ülkeleri olan Türkiye, Pakistan ve Mısır’da
bu yüzden İran tarzı bir hareket gelişememiştir.
Gelişse ve Sünni bir ülkede de İran tarzı bir devrim
olsa ne olabilecektir ki?! Ulus devlet hassasiyetleri
terk edilmedikçe, İran tecrübesinin bir benzeri büyük ihtimalle orada da yaşanacaktır. Hâlihazırda
kendini İslâm’a nispet eden Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin durumu bellidir. Bu anlayış
değişmedikçe Sünni dünyada da istenen değişimin
olması mümkün gözükmemektedir. O hâlde çözümü nerde aramak gerekiyor?
ISLAH HAREKETI VE KÜRESEL DÜNYA

Burada elbette küresel iktidarın müdahale ve
planlarını da göz önünde bulundurmak lazımdır.
Çünkü evet çözüm içerden olacaktır ama dışarıdan
gelecek tehlikelere karşı da dikkatli olunmalıdır.
Batı, artık görmüştür ki, adına İslâm dünyası denilen coğrafyada Batılı ideolojilerin popülaritesi
kalmamıştır. Ne milliyetçilik ne sosyalizm artık
bu dünyada itibar görmemektedir. Bu, şu anlama
gelir: Müslüman dünyasında bundan böyle bir iktidar dönüşümü yaşanacaktır. Yani bu dünyada
artık öyle veya böyle ‘İslâmî’ etiketi taşıyan organizasyonlar iktidara gelecektir. Batı bunu görmüştür
ve şimdiden tedbirini almaktadır. Yapılmak istenen
gerçeğinin yerine ‘sahte’sinin geçmesini sağlamaktır! Müslüman dünyasında şu anda aktüel mücadele bunun üzerinde cereyan etmektedir. Batı’yı
bu noktada cesaretlendiren, ‘Gerçek Müslümanlar’ olarak nitelendirilebilecek kesimlerin siyasal
(bazı açılardan da ‘ideolojik’) güçsüzlüğüdür. Yani
Batı, henüz vakit varken ‘ön alma’ya çalışmaktadır.
Bu noktada çok da başarısız olduğu söylenemez.
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Bölgeye yönelik uygulanan projeler aktüel siyaset
alanında iş görmekte ve Batı kısa vadeli amaçlarının büyük çoğunluğuna ulaşmaktadır. Yapamadığı, beceremediği tek şey, ocağın altındaki ateşin
söndürülmesidir. Ateşin sahte biçimde harlandığı
veya harlandırıldığı dönemlerde kitlelere ‘sahte
umutlar’ aşılanmakta, ardından bu umutlar söndürülerek kitlelerin bezginleşmesi sağlanmaktadır.
Fakat bütün bu planlar, bir türlü ‘ateş’i tümüyle
söndürememektedir. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, İslâmcılık defalarca ‘öldürülmekte’
(Olivier Roy ve Mümtaz’er Türköne’ye nazire!) ama
sonra ne oluyorsa yine dirilmektedir! Bunun sebebi bizce, İslâmcılığın bir ‘akım’ olarak yok edilememesidir. Batılı ideolojilerin çöküşünün de bunda
payı vardır, ama asıl faktör o değildir. Asıl faktör,
‘dâhili’dir! Müslüman Dünyası’nda Cemaleddin
Afgani’den beri başka bir ‘ateş’ yanmaktadır ki,
buna basitçe ‘ıslah’ ve ‘tecdid’ gayreti diyebiliriz.
Bu kor bir defa Müslüman dünyasının kalbine düşmüştür ve onu yakmıştır! Artık kolay kolay ateşi
söndürülemez. İşte Müslüman dünyasında olup
bitenin basit izahı budur.
Islah hareketi yavaş fakat emin adımlarla ilerlemektedir. Henüz ‘sahici’ bir siyasal gücü yoktur.
Yaktığı yer kadar sesi çıkmaktadır. Kimi zaman
Pakistan’da kimi zaman İran’da alevleri görülmekte ve gerideki asıl gücünün o olduğu zannedilmektedir. Oysa bunlar tsunaminin ön dalgalarıdır. Asıl
büyük dalga arkadan gelecektir. Ne zaman mı?
Müslümanlar ilimde derinleşip İslâm’ı çağın insanına iç tutarlılığa sahip bir düşünce okulu, bir mezhep, bir ekol olarak sunana kadar! Bunu yetkinlikle
becerdiklerinde tsunami önüne kattığı her şeyi silip süpürecektir! O zaman tarihte ‘küresel iktidar’ı
ilk kez kurmakla övünen Batılılar ‘evrensel’ bir iktidarın nasıl kurulup yaşatılacağını da bizzat göreceklerdir. Hadis ne kadar doğru bilemiyorum ama
“yer ve göğün bütün nimetlerini yeryüzündekilere
yağdıracağı günler” işte o zaman gelecektir. Bu bir
ütopya mıdır? Hayır.
Küreselleşmiş dünyada artık bir ‘iktidar’ın yerel olması mümkün değildir. Kim hâkimiyeti ele
geçirecekse, o iktidar mutlaka ‘küresel’ mahiyetli
olacaktır. Küresel bütün imkânların İslâmî gayeler
için harcandığı bir dünya düşünsenize. Yer ve göğün bütün nimetlerinden insanların faydalandığı
bir dünya kurmak niçin ütopya olsun. Batı, insanlığa verebileceğini verdi. Bunun büyük çoğunluğu
da ‘zulüm’dü. İslâm ise, tarihte ne yapabileceğini
zaten göstermiştir. Müslümanlar, tabiri caizse,
tarihte insanlığın ‘yüz akıdırlar.’ Eğer iktidarları
küresel olursa, yeryüzü bugüne kadar tarihin görmediği bir adalet/nimet devletine de kavuşur. Görünen köy kılavuz istemez. Tarihte yaptıklarımız,
yapacaklarımızın teminatıdır!

MÜSLÜMAN DÜNYANIN
BUGÜNKÜ GÖRÜNÜMÜ VE GELECEĞİMİZ
ŞEMSEDDİN ÖZDEMİR
Yarının dünyasının bugünkü gibi olmayacağı kesin kanaatini çoğu insan paylaşıyor. Sosyal
hayatta, siyasette ve başka alanlardaki krizler devam ederken yolumuzu hayat kitabımız Kur’ân
doğrultusunda değiştirmenin vaktidir. Evet, öngöremediğimiz geleceğin şekillenmekte olduğu
bugün de her zamanki gibi zilletten kurtuluşun yolu budur, bunun dışındaki her şey detaydır.
Herkes kendi işini gücünü iyi yapacaktır. Bugünkü Müslüman ümmetin, kadroların, dinini ciddiye
alanların en önemli vazifesi, vahyin ilkelerine uygun bir hayat tarzını kurma gayesini, bir sistem/
yönetim biçimini Müslümanlara yeniden umut, enerji ve heyecan verecek şekilde öne çıkarmaktır.

B

eklenmedik, kaygı verici
olayların küresel ölçekte
yaşandığı bir dünyada siyasi,
ekonomik toplumsal ve ekolojik meselelerden kaynaklanan
genel ve devasa bir kriz içindeyiz.
Düşüncenin, eylemin, toplumun
kısaca insani olan her şeyin yeniden
kurulması çerçevesinde bir paradigma arayışı çeşitli mahfillerce telaffuz
ediliyor. Uzun zaman alacak olan bu
süreçte Müslümanlar olarak hayatımızı,
düşünme şeklimizi, dünya ile münasebetimizi
bilhassa koronanın hepimizi evlere kapattığı günlerde yeniden düşünme imkânı bulduk.
Koronavirüs sonrasına dair çıkarımlarda bulunurken coğrafyamızın da içinde bulunduğu İslâm
âleminin genel görünümünün ufkumuzu karartan,
bizi üzen, canımızı sıkan ve Müslümanlara mutluluk vermeyen acı gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz.
Müslümanların hâlleri maalesef çok iyi değil. Öncelikle sefalet içinde yüzen, göç yollarında perişan
olan, denizlerde boğulan, aç susuz kalan milyonlarca insanımızın durumu ve yaşadıkları içler acısı
durum devamlı karşılaştığımız gerçeklerimizdir.
Aynı zamanda etnik ve mezhebi dar görüşlülükle birbirinin kanını döken, dökmek için birçok
sözde “dinî” gerekçe icat etmekte son derece maharetli, acımasızca karşısındaki öldüren insanlar gerçeği koranavirüs kaynaklı küresel kriz aylarında da
devam etti. Yeryüzünün İslâm dünyası içinde mütalaa ettiğimiz birçok bölgesinde de durum farklı
değil. Yaşadık, gördük ve ıstırap veren durum devam ediyor. Ama daha da dehşetengiz olan husus,

vatanperverlik ve milliyetçilik kabuğunun derin
çatlakların üzerlerini örtmeye yetmeyişi. Gelişen
olaylar, henüz fikrî açıdan teşhisini yapamadığımız ve siyaseten çözüm üretip tedavi edemediğimiz problematik süreklilikleri yüzümüze çarpmış
vaziyette. Bir başka mesele ise ilmî gelişmeler bakımından bir gerileme, bir durağanlık söz konusu.
İslâm’ın ilk asırlarında ilme büyük katkı sunan
büyük medeniyetin varisleri, daha sonra bugünkü
içler acısı duruma düşmüş ve ilmî/bilimsel ya da
başka konulardaki gerilemesi derinleşir vaziyette.
Eski sorunlarının yanına eklenen yenilerini dikkate aldığımızda küçük istisnalar hariç umumi manzaranın böyle olduğunu söyleyebiliriz. Bunu ilk
iddia eden de ben değilim, Malik Bin Nebi on yıllar
evvel bu olguya dikkat çekmiş. Kendisinin toplumların sömürülmeye müsait duruma düşmeleri çerçevesinde yazdıkları içimizi yakıyor ama gerçeği
tespit bakımından bundan daha isabetlisi de yok.
Bir kere daha söylemek gerekir ki sömürülmeye
müsait bir toplum olmak asla Müslüman’ın izzeti
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nefsine yakışmayan bir durumdur. Unutmamak
lazım gelir ki çok büyük bir hareketlilik ve artan
bir karmaşıklık içinde, zorlu dengeler kurma arayışındaki bir dünyada mukallitliği bırakıp, yenilik
unsuru durumuna geçemezseniz faal bir aktör olamazsınız.
Toplumlarımızdaki mezhepçilik, aşiretçilik,
bölgecilik ve fakru zaruretin beslediği sınıfsal nefretin yanında İslâm dünyasının ilim havzaları olması gereken medreselerimiz ve üniversitelerimiz
istenilen bilgi üretiminden maalesef çok geridedir.
Dinî eğitim adı verilen alanda büyük bir durgunluk
söz konusu. Hayata önderlik etmekten fersah fersah uzak bir anlayış var. Din eğitiminin dünyadan
ve hayattan kopuk, ürettikleri dar alanda kalan bir
görünümü söz konusu. Oysa karmaşık bir gerçekliği basite indirgeyen bir düşünme biçimiyle anlayamaz ve geliştiremezsiniz. Netice itibarıyla çökmüş,
mağlup olmuş bir Müslüman medeniyeti gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kabul etmek gerekir ki bugünkü hâlimiz en aşağı 300-400 yılın sonucudur, bu
bir düşüştü ve ne yazık ki elan devam etmektedir.
Müslüman dünya kısaca birkaç başlık altında ortaya koyduğumuz bir acı gerçeği yaşıyor, bu durum
gerçekten can sıkıyor/yakıyor, Müslümanlar dâhil
herkes bundan şikâyet edip yakınıyorlar. Sürekli
birilerini suçluyorlar ancak yalnızca yakınmayla
buradan çıkabilmemiz asla mümkün değildir.
Şu soruyu sormak mecburiyetindeyiz: Müslüman dünya Allah’a, kitabına, o kitabı bize tebliğ
eden Resûlü’ne çok bağlı olduğunu söylemesine
rağmen bu sefil durumu niye yaşadı ve niye yaşamaya devam ediyor? Haşa dindar oldukları için mi
başlarına elim hadiseler geliyor? Başka bir ifadeyle
mevcut durum Müslüman dünyanın kaderi mi?
“Müslümanların kaderi bu ne yapalım başka çare
yok!” mu diyeceğiz? Şüphesiz İslâm dünyasının bu
perişan vaziyeti bir sonuç ve bunun bir arka planının olması gerekir. Bu bir hastalık durumu, güncel
tabirle aşırı bir virüs var ve Müslümanları kemirip
duruyor. Söz konusu virüsü henüz tedavi edemedik, buna ciddi bir aşı uygulayamadık, aşımız var
ama kullanmasını bilmiyoruz. O zaman “Müslüman dünyanın düşmesine yol açan asıl sebep ne
olabilir?” diye sormamız lazım gelir. İslâm’ın doğuşundan asgari ilk 1000 sene zaman zaman hatalı
uygulamalar olsa da dünyanın en önemli güç merkezlerinden biriydi İslâm dünyası. Müslümanlar
Endülüs’ten, Osmanlı’dan, Selçuklu’dan, Hindistan
İslâm medeniyetinden Kuzey Afrika’ya kadar geniş
bir coğrafyada uzun yıllar tabir caizse dünyanın bir
numaralı gücüydü.
Müslüman dünya günümüzdeki içler acısı durumdan kurtulamazsa insanların İslâm hakkındaki kanaatlerinin daha yanlış bir noktaya gitme ihtimali söz konusu. Çünkü görenler yaşanan duruma
bakıyor. “İslâm doğru bir dünya görüşü ise, doğru
bir hayat tarzı ise, Müslümanların bu içler acısı
hâli ne? İş neticesinden belli olur!” Düz mantıkla
soruyor insanlar veya bu soruyu sorarak inkâra
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gidebilen insanlarla dahi karşılaşabiliyoruz. Batılı
kötü niyetli insanlar ise tarihteki iyilikleri atlıyor
ve yalnız bugünkü ahval üzerinden eleştiri yaparak
“Bu İslâm’dan bir hayat çıkmaz, İslâm bir hayat tarzı üretemez!” şeklinde töhmet altında bırakıcı bir
suçlama yapabiliyorlar. Söz konusu durum haklı
veya haksız onların bir argümanına dönüşüyor. Bu
vaziyet aslında kendi gençlerimizin bile İslâm hakkındaki kanaatlerinin sarsılmasına sebebiyet veriyor ve gençler soruyor, “İslâm haksa, bu Allah’ın
dini ise, bu hayat tarzı buradan üretilmişse, bu
ümmetin elîm durumu ne?” O zaman haşa dinde
bir sorun var gibi bir algı oluşuyor, değil mi? İnsan
bunu sorar, insanların soru sormasını engelleyemezsiniz, hele gençler daha araştırmacıdır, onları
suçlamanın âlemi yok.
O zaman biz şu zemin üzerinden ilerlersek daha
doğru olur: Müslüman dünyanın hâlini hazırlayan
bir arka plan var olmalıdır. Böylesi bir netice kendiliğinden ortaya çıkmaz. Marazı doğuran asıl sebepleri tespit edemezsek, isabetli bir tarzda belirgin kılamazsak Müslümanları yeniden ayağa kaldıracak
çareler üretmemiz imkânsızdır. Kabul edelim ki
İslâm dünyası tarihteki birçok başarısına rağmen
bugün çöküşteyse bunu bize hazırlayan bir gerçek
var, bunun sebeplerini adaletle, hakkaniyetle ortaya koyamazsak mevcudu anlama imkânına sahip
olamayız. Tarihin derinliklerinden miras kalan tefrika ile beraber Kur’ân-ı Kerim’in Müslümanların
müfredatı olmaktan çıkarılmasının çöküşü hazırlayan birinci sebep olduğunu düşünüyorum. İkinci
sebep ise dinî ilimler ve dünyevi ilimlerin ayrışması ve bununla bağlantılı olarak kavramların yanlış
anlaşılması ve parçalı bir hayat telakkisidir. Şimdi
bunları ana hatlarıyla belirgin kılmaya gayret edelim.
FIRKALAŞMA VE KUR’ÂN-I KERIM’DEN
UZAKLAŞMA

İslâm tarihinde Kur’ân’ın raflara kaldırılıp müfredat olmaktan çıkarılmasını hazırlayan bir arka
plan var. Çok ana hatlarıyla bunu şöyle özetlemek
mümkün: Hz. Osman’ın birtakım uygulamalarını
bahane eden bir grup silahlı örgüt Medine’ye gelir,
halifeye hesap sorar ve onun istifasını ister. Hz. Osman da bunu kabul etmez. En nihayetinde bu “çete”
Hz. Osman’ı Kur’ân okuduğu bir zamanda arkadan
saldırarak onu şehit eder. Bu çok acı bir olaydır.
İslâm’ın üçüncü halifesi Müslüman bir grup tarafından suikastle öldürülmüştür. Söz konusu acı
hadise İslâm tarihindeki ilk büyük siyasal darbedir
ve bunun arkasından birçok feci olay gerçekleşir.
Hz. Ali, Hz. Osman’ın yerine halife tayin edilir. Hz.
Osman’ı öldüren katiller kaybolmuştur, birileri
onlara hesap sormak için devreye girer ve halifeyi
baskı altına alır. “Bu katilleri bulun ve cezasını verin!” derler. Hz. Ali halife seçildi ama bu halifeliği
elinde önemli imkânlar bulunan Muaviye tanımaz,
isyan eder ve ona itaat etmez. Bunun üzerine Hz.
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Ayşe’nin başında olduğu bir grup hilafet merkezi
ekoller dinden algıladıkları yorumları izah ederek
Kûfe’ye meseleyi çözmek üzere gider. Ümmet arakendilerini meşrulaştırdılar ve böylece mezhepler
sındaki bu ihtilaf büyük felaketlere sebebiyet veremeydana gelmiş oldu.
cek diyerek Hz. Ayşe, Hz. Ali ile bu konuyu görüşür
İşte biz günümüzde bile hâlen bunun kavgası
ama maalesef büyük bir çatışma çıkar. Söz konusu
içindeyiz maalesef; etnik ve mezhepsel kavgalar.
hadise İslâm tarihinin Hz. Osman suikastından
İslâm dünyasında elan akan kanın çoğu bunun
sonra ikinci büyük iç savaş özelliği taşıyan felakeiçin dökülüyor. Her bir yönelim, toplumun bir ketidir.
siminin varlığını inkâr etti veya onu hor gördü ya
Hemen arkasından Hz. Ali’yi tanımayan Muda imkân bulduğunda ona baskı ve işkence uygulaaviye güçleri Hz. Ali’nin yanında duran hilafet
dı. Gerginlik, şiddet ve bölünme ikliminin giderek
ordusu ile çatışmaya girer, burada hayli suistimal
arttığı Irak’ta, Yemen’de, Afganistan’da başka yeryapılır, Muaviye taraftarları savaşı kaybedeceklerilerde Müslümanlar Müslümanları öldürüyorlar,
ni gördüklerinde hileye başvururlar. Kur’ân sayfaonlara sorsak en haklı kendileri, ötekiler ise sapık,
larını mızraklarına takarlar ve
kendileri doğru yolda, karşı
“Kur’ân hakem olsun aramızçıkanlar asi… Çünkü tarihin
da!” derler ama Hz. Ali bunu
ilk dönemindeki hatanın bekabul etmez ve taraftarları da
delini meşrulaştırdık. Ne ağır
“Kur’ân’a karşı savaşmayız!”
bir insani bedel! Geçmişte de
Kabul edelim ki İslâm
diyerek slogancı bir lafla ateşgünümüzde de yaşanan hep
dünyası tarihteki birçok
kes ilan ederler. Hz. Ali’nin hikarşısındakini kendi vesayeti
başarılarına rağmen bugün
lafeti ilga edilir, en nihayetinaltına alma ve dışlama rekade daha sonra Hariciler diye
betiydi. Hâl böyle olunca bir
içler acısı durumdaysa
bir grup ortaya çıkar. Bu olaytürlü şunu diyemedik: “Bu inbunu bize hazırlayan bir
lardan Hz. Ali’yi ve Muaviye’yi
sanlar bir yanlış yaptı, Allah
gerçek var. Mevcut durumun
sorumlu tutarlar. Onları surahmet eylesin, Allah onları
ikastle ortadan kaldırmaya
affetsin ama biz aynı yanlışı
tahlilini ve eleştirisini
karar verirler ve Hz. Ali’yi
yapmayalım!” Bunun yerine
adaletle, hakkaniyetle
şehit ederler. Bu andan sonra
Şia kendi yorumunu daha
yapamazsak meseleyi
Muaviye fiilen yönetime el koda tahkim ederek âdeta din
yar, kendini yönetime atar ve
hâline getirdi. Sünnilik yalnız
anlama imkânına sahip
saltanat süreci başlar. Yaptığı
fıkıhta kalmadı, birçok ekolü
olamayız. Kur’ân-ı Kerim’in
büyük siyasal darbeyle İslâm
ile kendini en haklı gördü. En
Müslümanların müfredatı
tarihindeki şûra yönetimini
baştakiler Ebu Hanife, İmam
kaldırarak saltanat düzenini
olmaktan çıkarılmasının,
Malik, İmam Şafii, Ahmed Bin
başlatır, yerine de oğlu Yezid’i
Hanbel böyle bir şey demedi
düşüşü hazırlayan
veliaht tayin eder. Kısaca özetama sonradan taraftarları dedi
birinci sebep olduğunu
lemeye çalıştığımız bu acı have en nihayetinde Müslümandüşünüyorum. İkinci sebep
diseler, bizim tarihimizin ilk
lar tefrikaya düştü. Fırkalaşma
baştaki büyük kırılmalarıdır.
yahut ayrışma dediğimiz bir
ise dinî ilimler ve dünyevi
Bu iç çatışmalar devam eder,
sonuç doğurdu, tefrika varsa
ilimler ayrışmasını göz ardı
daha sonra Muaviye’nin oğlu
müfredat değişecektir, niteetmemek lazım gelir.
Yezid zamanında Kerbela hakim öyle de oldu.
disesi yaşanır ki bu çok vahşi
Kur’ân tek ve asıl müfrebir katliamdır. Neticede doğuş
dat olarak Hz. Peygamber zaasrını takip eden bu süreçlermanındaki gibi kalabilseydi
de iç savaşlar birbirini kovalar. Gelişmeler neticebu fırkaların doğması mümkün olmazdı. Fırkaları
sinde Müslüman millet üç büyük fırkaya ayrılır;
meşrulaştırmak için dinî yaklaşımlar ortaya koyBir fırka Şia, bunlar kendilerini ehlibeyt taraftarı
mak, fırkaların tümünü bütün görüşleriyle hak tediye görürler. İkinci fırka, bugün Sünnilik denilen
lakki etmek ve hepsi İslâm’dır demek Kur’ân’a uydiğer büyük cephedir. Üçüncü fırka ise Haricilik
maz. Oysa vahiy tam tersine “Dinde fırkalaşmayın,
diye bilinen oluşumdur. Arkasından Kaderiyye,
ayrılığa düşmeyin!” diyor. Şûra Suresi 13. ayette
Mürcie, Mutezile başta olmak üzere onlarca fırka
“O, Nuh’a buyurduklarını, sana vahyettiklerimiiç savaşlar sonrasında teşekkül eder ve bu ayrışma
zi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya buyurduklarımızı
ile beraber Kur’ân, Müslümanların ana eğitim müfsize din kıldı ki o dini ayakta tutasınız, o konuda
redatı olmaktan çıkar. Elbette onlar bunu Kur’ân’ı
ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu
reddetmek için yapmadılar. Şöyle ki, her hizip,
din müşriklere ağır geldi. Allah (dini tebliğ için) diKur’ân’da veya varsa Resûlüllah’ın uygulamalalediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir.”
rında yoksa da mevzu hadislerle kendini meşrubuyuruluyor. Var olan durumla Kur’ân-ı Kerim’in
laştırmak için bir dinî yoruma ihtiyaç duydu. Her
iman edenlerden bekledikleri arasında büyük bir
fırka ve onların alt mezhepleri siyasi-itikadi tüm bu
uçurum söz konusu. Durumun böyle olmasının
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temelinde Kur’ân-ı Kerim’in eğitim müfredatı olmaktan çıkarılması yatmaktadır. O yüce değer raflara kaldırıldı, bazı âlimler ondan ne anladılarsa
onu ön plana çıkarıp onu anlatmaya çalıştılar.
Yasaklanmasına rağmen inanan insanlar Şii
Müslüman, Sünni Müslüman diye ayrıldı. Dolayısıyla Müslümanlar niye bu hâlde, niye bu sefalet
var? sorusunun cevabı sadedinde sadece yabancı
güçleri suçlayarak buradan çıkamayız. Elbette onların şeytani planları var fakat biz olgunlukla Hz.
Âdem’in yaptığı gibi hatalarımızı “Ya rabbi! Ben
ve eşim bile bile nefsimize zulmettik, hatayı biz
yaptık.” diyerek kabul etmezsek hiçbir yanlışımızı
düzeltemeyiz ve zaten böyle devam ettikçe de düzelmiyor. Her fırka kendini en doğru gördüğünden
kendini düzeltme ihtiyacı hissetmiyor. Resûller,
“Bizler birer beşeriz, bize ilahımızın tek ilah olduğu söyleniyor ve biz nefsimizi temize çıkarmaktan
Allah’a sığınırız!” dediler. Başka bir ifadeyle kendilerini sürekli teyakkuzda tuttular, sürekli istiğfar
odaklı bir hayat yaşadılar ki Kur’ân’da buna çokça
dikkat çekilir.
Dolayısıyla, bugünümüzü doğru dürüst anlamak için arka planda oluşan iç çatışmalar ve fırkalaşma gerçeğini görmek lazım. Tabi bunu söylerken oraya gidelim, orada kalalım, orada kavga
edelim, bunu yapanlara hakaret edelim değil maksadımız. Bilakis öncelikle bu ifadeleri bırakalım.
“Onlar bir ümmetti gelip geçti, onların kazandığı
onlara, bizim kazandığımız bize” anlayışıyla hareket edelim. Allah diyor ki “Siz onlardan sorumlu
değilsiniz”. Bizim yapmamız gereken, onları anlatırken ders çıkarmak, ibaret almak ve neyi kaybettiğimizi hatırlamak olmalıdır. Hâsılı bugünkü kötü
durumunuzun birinci sebebi, iç savaşlarda çıkan
fırkalaşma ve bunun sonrasında Kur’ân-ı Kerim’in
Müslümanların hayat kitabı, başka bir iadeyle müfredatı olmaktan çıkarılmasıdır.
Tabi burada ufak bir parantez açmak lazım.
Müfredattan kasıt nedir? Kur’ân’ın müfredat olması ne demektir? Kur’ân bizim için ne ifade ediyor?
Kısaca buna değinmekte fayda var. Bugünkü mantıkla bakalım, mesela millî eğitim müfredatı diyoruz, değil mi? Bu müfredattaki kazanımlarla insanlar eğitiliyor. Şimdi benzetme yapalım Kur’ân Allah
tarafından 23 yılda Resûlüllah’a indirildi, vahyedilirken zaman zaman temel ilkeleri vaaz etti, zaman
zaman düşmanları konuşturarak Müslümanları
onların tuzakları konusunda uyardı. Kimi zaman
ibadeti anlattı, yaratılış gayemizi söyledi, nasıl dua
etmemiz gerektiğini ortaya koydu, emanetin ehline
verilmesi gerektiğini ve hatta evlere ziyaretlerle ilgili bile belli ölçüler koydu. Hayatın sıradan gidişatına denk düşen, insanların yaşamlarında karşılık
bulan hayat kitabı olarak hayatın içinden birtakım
kurallar koydu. Bu kitap bunun için indi. Bunu özel
bir yerde tutalım, zaman zaman işleri biz yapalım,
işimize gelince de kendimizi doğrulamak için oradan “Cımbızla bir ayet çekelim ve o bizi doğrulasın!” diye değil.
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Tam aksine ey Müslümanlar, bu kitabı okuyacaksınız, öğreneceksiniz, insanlara da bunu öğreteceksiniz diye. Bilenler bilmeyenlere anlatacak.
Şüphesiz bu eğitim devamlılık arz eden bir süreçtir,
birkaç yılla sınırlı değildir. Kur’ân-ı Kerim müfredatı yalan söylemeyen ve bunun haram olduğunu
bilen, iftira atmayan, zanla konuşmayan, mutlaka
hakkaniyeti, adaleti koruyan, konuşulması gerekenleri izhar etmenin farz olduğunu bilen, düşmanın bile olsa hakkında hükmederken adaletle
hükmetmesi gerektiğini bilen bir anlayışı yerleştirir. Birbirinin kanını dökmenin mutlak haram olduğunu ve daha ötesi rastgele bir başka insanı dahi
öldürmenin bütün insanlığı öldürmek kadar kötü
olduğunu bilen bir toplumu hedefler... Dolayısıyla
Müslüman olduğunu söyleyip büyük bir heyecanla
İslâm’a girenlerin Kur’ân’la eğitilerek örnek insan
hâline gelmesi gerekir. Eğitim metnini Kur’ân’ı bilenler Kur’ân’la yapacaklardır, kendi zanni yorumları ile değil.
Peki, İslâm dünyasında böyle mi oldu, elbette
hayır! Bunun yerine bir felaket geldi. Kur’ân’ı tamamen Arapça olarak, sevap kazanma mantığıyla anlaşılmadan okunmak için ilimler üretildi. Telaffuza
yoğunlaştılar ama manaya/anlama dikkat etmediler. Asırlarca hafızlar böyle yetişti maalesef. Öyle
oldu ki Arap dünyasında bile böyle okunmaya başlandı. Anlamak ve yaşamak üzere değil. Güzel sesli
okuyanların sesi baskın çıktı, millet o sesin etkisiyle manaya özen göstermedi. Öyle muhteşem sesiyle
okuyor ki burada mana dikkate alınmaz, sesle mest
olunur. Siz o güzel sesle okunan Kur’ân’ı huşuyla,
gözyaşıyla dinlersiniz ama belki de aslında orada
şeytan konuşuyor. Zaman zaman Allah Firavun’u
uzun uzun konuşturur, Nemrut’u isim vermeden
dile getirir. Ebu Cehil’e söz verir. Bütün dönemin
kâfirlerini konuşturur, ne var ki siz onları sadece
bir kutsal metin edasıyla -makamı eşliğinde- dinleyerek ağlarsınız. Neden ağlıyorsunuz? Oysa o kâfir
o gün onu dedi, bak bugünkü kâfir de bunu diyor,
sana ders veriyor, düşmanını tanıtıyor Allah.
Tarihte Müslümanların önemli bir kesiminin
İslâm’a yaptığı en büyük kötülük Allah’ın indirdiği
vahiyle Müslümanları bilinçlendirmek, eğitmek,
yetiştirmek yerine onu Müslümanların duygularına hitap etmek üzere okutmaları olmuştur. Bütün
İslâm dünyası maalesef bu duruma gelmiştir. Arapça bilenlere de aynı hastalık bulaşmış, onlar da ses
üzere okumayı öne almışlardır. Güzel sesli hafızların okumasına alışmışken herhangi biri ayetleri
anlamak üzere okumaya kalksa, yavaş yavaş, tertil
üzere okusa bunu dinlerken sıkılırlar. Anlamak
üzere okuma dinlenmiyor ama anlamama üzere
güzel sesi dinlemek heyecan oluşturuyor, işte bu
Müslümanların başına gelmiş en büyük felaket,
Kur’ân’a yapılmış en büyük kötülüktür! Kur’ân sadece hafızların güzel sesiyle insanların ruh dünyasına anlık duygularla heyecan vermek için inmedi,
esas itibariyle hayatı değiştirmek üzere indi. Yeni
bir toplum inşa etmek üzere indi. Müslümanları
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dünyanın örnek halifeleri, Hakk’ın şahitleri ve
toplumlara rahmet olmak görevini inşa etmek üzere geldi. İşte bugünkü felaketlerin birincil ve çok
önemli sebebi Kur’ân’a karşı Müslüman ümmetin takındığı bu yanlış tavırdır. İnanıyorum ki bu
hatalı akış değişecektir ve zamanla Müslümanlar
Kur’ân’ın istediği noktaya geleceklerdir.
İLIMLERIN AYRIŞMASI:
DINÎ İLIMLER VE DÜNYEVI İLIMLER

Müslümanların başına gelen büyük felaketlerin birincisinin iç çatışmalar sonundaki ayrışmalar
olduğunu ifade ettik. İkincisi ise, tefrika sonucu
Kur’ân’ın Müslümanları eğitip yetiştiren müfredat
olmaktan çıkarılmasıdır. Üçüncü büyük felaket ise,
medreselerde ve ilim meclislerinde -İslâm’ın ikinci asrında zannediyorum- tartışılmaya başlanan
ilimlerin tasnifi konusu. Bu tartışmalar neticesinde ilimler dinî ve dünyevi ilimler diye ayrıştırıldı.
Bu ayrıştırma kararıyla İslâm medeniyeti başlangıç
ve yükselme sürecinde kendi damarlarını kesmek
anlamına gelen bir tercih yaptı. Sonuçta her yanlış
başka bir yanlışı doğurdu. İç çatışmalar tefrikayı,
tefrika ise Kur’ân’ın müfredat olmaktan çıkarılmasını ve daha sonra da iyi niyet altında ilimlerin ayrışmasını ve çöküşe giden yolları oluşturdu.
Kur’ân bir bütün (tevhit) olarak diyor ki “afaki
ayetleri oku, enfüsi ayetleri oku, kâinatı oku, insanı tanı”. Oysa bu uyarıya rağmen insanlar ilimleri
dünyevi-dinî ilimler diye ayırdılar. Kur’ân, sünnet,
kelam gibi ilimler dinî, matematik, tıp, astronomi
ise dünyevi kabul edildi. Bir gün bir sohbet ortamındaki arkadaşlara “Bana on İslâm âlimini sayar
mısınız?” dedim. Ebu Hanife, İmam Gazali, İmam
Şafi ve benzerleri tarihten örnek verildi… Çağdaş
dönemden ise Elmalılı Muhammed Hamdi, Mevdudi gibi bazı isimleri saydılar. Sayılanların tamamı
klasik âlim veya onların yolundan gidenler. Onlara
bunların içinde niye doktor, mühendis, matematikçi ve fizikçi yok, diye sordum. Bunlar İslâm âlimi
değil mi? İslâm âlimi olmak yalnız “dinî ilimlerle”
uğraşmakla mı gerçekleşir? Veya Kur’ân tefsiri yapmak mıdır İslâm âlimi olmanın kıstası. Niye bugün
hukukçudan İslâm âlimi olduğunu söylemiyorsunuz? İşte bu çarpık anlayış, tasavvurun bölünmesidir, parçalanmasıdır. Biz kendi kendimize yanlış bir
şekilde ayırmışız; bunlar İslâm âlimidir, bunlar değildir diye… Aslında yaşananlar Kur’ân-ı Kerim’in
müfredat olmaktan çıkartılmasının yıkıcı sonucudur. İnsanlar “dinî ilimler” dedikleri alana ağırlık
vermeye başladılar, tabi bu dar yaklaşımdan dolayı
da dinî ilimleri hayattan kopuk okumaya yöneldiler. Diğer ilimler birkaç yüzyıl sonra ihmal edildi,
bir gün uyandık ki medresede matematik yok, fizik
yok, mühendis yetişmiyor, doktor yetişmiyor, hiç
kimse yok ama adı âlim olan çok sayıda insan var.
Medreselerde dinî ilimler adı verilen ilim dallarının da hayattan kopuk biçimde okutulması çöküşü beraberinde getirdi. İslâm dünyasının sefalet

içinde bulunmasının sebebi buradadır. Bu dar bakış
açısı terk edilmediği müddetçe de bu sürünme devam edecektir. Öyle ki hâlâ depremler için “Allah’ın
işine karışmayın!” diyenler var. Deprem Allah’ın
takdiri ama depremin olduğu yerde binayı çürük
yapmak Allah’ın takdiri değil! O binayı oraya yapmayın, yaptıysanız tedbir almalısınız. Benzer bir
durum Karadeniz için de geçerlidir. Karadeniz’in
yasası ile Allah’ın ayetleri açıktır. “Takdiri ilahi
ne yapalım!” demek kaderci bir anlayıştır ve son
derece yanlıştır. Bu yaklaşım biçimi nereden kaynaklanıyor, elbette ilimlerin ayrışmasından, onları
“dünyevi ilimler” diye ayırmışsınız, sonra başınıza
felaket gelince de sözde dinî bir söylemle “takdiri
ilahi” diyorsunuz. İnsanların aklıyla dalga geçmektir bu ve aynı zamanda İslâm düşmanlarına da malzeme vermektir.
İlginç bir hususa temas etmek isterim bu çerçevede: Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinin %95’i
hâlâ mevcut üniversite kampüsünün dışındadır.
Marmara, İstanbul ilahiyat dışarda mesela. Yeni
özel üniversitelerden bazılarında fakülte kampüsün içinde, inşallah öyle devam ederler. Bakın bu
bile problem doğurur, çünkü onları ayrıştırıyorlar. İlahiyatı bütün ilimlerin tedris edildiği üniversitenin içinde bir bölüm olarak koy ki oradaki
öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz her türlü soruyla yüzleşsin, karşısına çıkarılan sorulara cevap
arasın, kafa yorsun. İlahiyatlarda hocaların bilgisi
dâhilinde dinamik bir dünya görüşü oluşturacak
ve bir sistem inşası kuracak dersler yapılmıyor. İlahiyat ilimleri, hayattan kopuk okutuluyor. İlahiyat
fakültelerinden mezun olan o güzide gençlerimizse
hayata atılınca bocalıyor. Din dersi hocası olarak
gittiği okulda tesir meydana getiremiyor, muhataplarını tanımıyor zira. Başka alanlarda hayata atılan,
meslek sahibi olanlar da yine bu eğitim yüzünden
dini hayatında ayrıştırıyor; eğer namaz kılıyorsa,
dini sadece o anlara hasrediyor, hayatının geri kalanını dünyevi alan diye yaşıyor ve iki arada bir derede kalıyor. Mesleğini icrada ibadet mantığı taşımıyor. Oysa her alanını, her anını bir ibadet şuuruyla
donatması, hataları ve sevaplarıyla, yanlışları ve
doğrularıyla bir beşer olduğunun farkında olarak,
aşırı idealize etmeden hayatı mümkün mertebe
yaşamaya çabalamalı. Tıpkı tüm resûllerin yaptığı
gibi… Onlar ki, muarızlarının “Sen de bizim gibi
bir beşersin!” suçlamasına karşı, “Evet, ben de sizin
gibi bir beşerim, bana sizden farklı olarak, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor!” diye cevap
verdiler. Bundan gocunmadılar, Allah onları yeri
geldiğinde uyardı, yeri geldiğinde takdir etti. Diğer
bir ifadeyle bize, melek değil, beşer vasfını taşıyan
resûlleri şahit gösterdi.
Dolayısıyla işte bu dinî eğitim-dünyevi eğitim
ayrımı felaketi getirdi ve bunun kötü sonuçlarını
elan yaşamaklayız. O yüzden medreselerde din/
dünya ayrımı yapmadan bütün dallarda eğitim
verilmesi gerekir. Belli dönemler hariç bugüne kadar böyle olmadı. İran medreseleri ne üretti, hangi
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modeli öğrettiler veya ortaya koydular? Pakistan
ne üretti? Suudi Arabistan ne üretti? Bu zihniyet
bütün ilim havzalarını çökertti ve biz Müslüman
ümmetin hâlini bu arka plana borçlu olduğumuz
için bunu iyi okumadan mevcut durumu anlayamayız ve çare bulamayız, teklifler üretemeyiz.
Hâsılı, Kur’ân’ın müfredat olmaktan çıkarılmasıyla beraber İslâm dünyasına Müslümanlar eliyle
yıkıcı bir darbe vurulmuştur. Bugünkü İslâm dünyasının perişanlığını, Yemen’deki mezhep ve etnik
kavgaları, Afganistan’daki, Pakistan’daki, Mısır’daki, Libya’daki ve çok farklı yerlerdeki etnik ve mezhebi silahlı kavgaları veya silahsız olarak birbirine
düşmanlık üreten tefrikaları tamamen bu zihniyet
doğurmuştur. Çünkü fırkaların hemen hemen hiçbirinin temel müfredatı Kur’ân değildir. Bunu yeni
yapmaya başlayanlar var, bunun olgunlaşıp istenilen düzeye gelmesi tabii ki zaman alacaktır.

ANLAM KAYBINA UĞRAYAN KAVRAMLAR

Yukarıda kısmen değindik, Kur’ân gereği gibi
okunmadığı için bazı kavramlar anlamını yitirmiş,
bazı kavramlar bize Arapçadan Farsça kelimelerle
aktarılmış, namaz, kulluk vb. Bir hayat tarzını, bir
sistemi içinde barındıran ibadet, birkaç şarta bağlanarak “kulluk” kelimesiyle daraltılmış. Oysa bütün resûller önce Allah’a ibadete çağırır, “Allah’ın
size tebliğ ettiği vahyine göre yaşayın!” der. İşte
tam da bu bizim yaratılış gayemiz, yani “Ben cinleri
ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler
diye yarattım.” (Zâriyât, 56) dolayısıyla bugün en
önemli ibadetlerden biri, Kur’ân ilkelerine göre,
vahye uygun beşerî bir sistemi Müslümanların yeniden model şeklinde oluşturup hayata hâkim kılarak ortaya koymasıdır. Hz. İbrahim bu tebliği yaptı
toplumuna, Hz. Nuh bu tebliği yaptı. “Ey halkım,
yalnız Allah’a ibadet edin!” İbadet, hayatı parçalamadan, hiçbir boşluk bırakmadan inandığın dine
göre yaşamaktır.
Allah vahye dayalı sistemi bir model hâline
getirmek görevini insana bırakmıştır. Eğer biz
Kur’ân’ı doğru okur ve Müslümanların en öncelikli
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müfredatı kılarsak düşünen Müslümanlar yarın
onun ilkelerine uygun bir sistemi bütün güzelliğiyle hayata yeniden hâkim kılabilirler. O zaman önce
Müslümanlar ayağa kalkar sonra bu sistem bütün
insanlık için rahmet olur, Allah’ın vadi üzere insanlar akın akın koşarlar bu dine. Çünkü burada hakkaniyet vardır, adalet vardır. Kimsenin ırzına taciz
yok, mala mülke gasp yoktur. Müslüman toplumun
kendinden emin olunan toplum hüviyetini kazanması lazım. Adına İslâm modeli diyorsanız, İslâmî
bir toplum hiç kimseye tuzak kurmaz, zulmetmez,
sadece kendisine tuzak kuranların tuzağını bozar,
boşa çıkarır.
Yine mesela ahlak kavramını da dinî ilimler
gibi ayırmışız, “ahlaki alan”, “ahlaki olmayan alan”
diye. Sahabe Hz. Ayşe’ye sormuş: “Resûlüllah’ın
ahlakı neydi?” Hz. Ayşe ise, “Siz Kur’ân okumuyor
musunuz, onun ahlakı Kur’ân’dı.” demiş. Bundan
sonra şu ahlaki alan, bu kelam alanı, bu fıkıh alanı diyebilir miyiz? Hangi ekonomi, hangi siyaset
ahlaktan ayrı düşünülebilir veya bir alan gösterin
ki ahlakın kapsam alanı dışında olsun! Mümkün
değil. Ne var ki ayrıştırma her yerde var, kavramlarda başlayan bu ayrımlar, tasavvurlara işleniyor
ve bunun sonucunda hayat parçalanıyor. Oysa parçalanmış bir tasavvurla hayatın sorunlarına çözüm
bulmak mümkün değil.
İlimlerin ayrışması takva kavramında da aynı
dar bakış açısını beraberinde getirmiştir. Takva dediğimiz zaman belli bir dindarlık anlayışı geliyor
akla, yani takvalı bir öğretmen dediğiniz zaman ilk
akla gelen namazında-niyazında biri. Oysa muttaki
kişi okulda öğretmense ilk görevi insanları tanımak olmalıdır. Mesleğini iyi bilecek, çünkü hangi
dersi veriyorsa o dersi orada bir mümin olarak temsil ediyor. Talebelerini tanıyacak. Kim fakir, kim
yetim, kim öksüz, böylece onun anladığı dilden konuşacak. Muttaki bir doktor mesleğini en iyi şekilde icra etmekle beraber insan ilişkisinde de en iyi
olacak. Mesleğini iyi yapıyor ama insanlara karşı
sanki kafasına baltayı vurur gibi konuşuyor, böyle
olmaz. İblis, kişiye mesleğinde etki eder, insana oradan saldırır, kişinin kibirli bir ahvâle bürünmesine
yol açabilir. Muttaki kişi mesleğini yaparken bunu
en güzel tarzda ortaya koyandır. Hiç kimseye şekline bakarak takva ehli diyemezsiniz, zira Kur’ân’ın
ifade buyurduğu takva bu değildir. Takva, genel
anlamda sakınmaksa, yaptığın işi kötü yapmaktan, hayatını kötü yaşamaktan sakınmak demektir bu. İşinde, mesleğinde, ticaretinde, vazifende,
üstlendiğin görevde, ailende, devlet dairelerinde,
özel sektörde, eğitimde, sağlıkta, adalette, emanetleri ehline vermede kendini gösterir. Yaşamı kapsayan her alanda titiz, hassas ve sakınarak hareket
etmektir takva. Teyakkuzda olmak, dikkat kesilmektir. İşte böyle yaşanan bir hayata Allah ibadet
diyor ve resûller de gönderildikleri toplumları bu
hayata yani Allah’a ibadete çağırıyorlar. Bunun bilincindeki azgın gürûh, çarklarının, düzenlerinin,
sistemlerinin gidişatı bozulacağı için anında tepki

MÜSLÜMAN DÜNYANIN BUGÜNKÜ GÖRÜNÜMÜ VE GELECEĞİMİZ

gösterdiler ve o elçileri ya taşladılar ya sürdüler ya
da öldürdüler. İşte bu kavramlar bu kadar hayati
önemi haiz anlamlar barındırıyor. Bugün öyle mi,
elbette değil, bugün insanları Allah’a ibadete çağırdığınızda, “camiler açık” gibi cevaplar veriyorlar.
Ne bugünkü Müslümanların çoğu ne de karşıdaki cahil toplum, ibadeti vahyin ortaya koyduğu
şekli ile anlıyor ve o yüzden de herhangi bir tepki
vermiyorlar. Hâlihazırda yaşadığımız karmaşalar
tamamen yüzeysel, kim neyi teklif ettiğinin, kim de
neye karşı çıktığının farkında veya şuurunda değil.
Lakin meseleye böyle bakmayan hem Müslüman
cephede hem de karşı cephede az sayıda bilinçli
insan var. Her iki tarafta bulunan bu insanlar, bir
tarafın dünya sistemine alternatif oluşturduğunu,
vahyî bir teklif getirdiğini, diğer tarafın da buna
şiddetle, baskıyla, algı operasyonlarıyla, cebren ve
hileyle karşı çıktığını, önünü kesmek için her türlü savaşı verdiğini biliyor. Bu insanlar meselenin
tümüyle sistemsel, siyasal bir boyut taşıdığının farkındalar ve asıl mücadele de zaten bunlar arasında
geçmektedir.
Yine anlam kaybına uğramış bir kavram olan
ve bizde daha ziyade siyasi boyutuyla ele alınan halifeden bahsetmek gerekir. Allah insanı yeryüzünde halifelik ile görevli kıldıysa burada bir misyon
var demektir. Mesela, “Ey Davut!” diyor Allah, Sad
Suresi’nde “Biz seni yeryüzünde halife kıldık.’’ yani
“Sen o toplumun hem resulüsün hem de liderisin,
öyleyse insanlar arasında hükmederken adaletle
hükmet.” Halife olmanın gereği adaletle hükmetmektir. Şimdi bizdekiler hüküm verirken o halifelik şuuruyla mı karar veriyorlar? Halifelik vazifesi
tüm Müslümanları kapsar, her insan bu şuurla hareket etmek zorundadır. Tamam, tarihî süreçte bu
kavram siyasal bir anlam kazanmış ve bunun da
hem kendi içimizde hem de dışarıda bir karşılığı,
bir yaptırımı oluşmuş. İşin bu tarafını da yok saymadan, meselenin vahyi anlamını ön plana çıkarmamız gerekmektedir ki, insanlar nasıl bir vahyi
sorumluluğun altına girdiklerinin bilsinler. Aksi
takdirde insanlar meseleyi sadece siyasi boyutuyla
düşünüp, vazifelerini siyasi makam olan halifeye
havale eder ve kendilerini asli sorumluluklarından
soyutlar. Kaldı ki geçmişten bugüne kadar gelen
sıkıntılı süreçte bu tek boyutlu yaklaşımın da payı
yabana atılamaz.
Toparlarsak, bu ümmet çeşitli sebeplerle içi
boşaltılmış vahyi kavramların hakiki anlamlarını
kavramalıdır. Ümmet, Kur’ân’ı gereği gibi okuyup,
anlayıp, yaşayan, insanlara tebliğ edip aktaran, temsil edip ortaya koyan ve Kur’ân’a uygun bir hayatı
mümkün kılacak birikime sahip kadrolara sahip
olmadığı müddetçe egemenliği katillerden, emperyalistlerden geri alamaz. Suçu başkasında aramaya
lüzum yok, bu durumdan doğrudan sorumlu olanlar bizleriz. Yukarıda ele aldığımız konuları bihakkın yerine getirdiğimiz takdirde, biz görmesek de
bizden sonraki nesiller bazı anlayışların değiştiğini
görecektir.

NE YAPMALI?

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ebedî âleme irtihalinden sonraki iç çatışmalarla oluşan tefrika ile birlikte Kur’ân’ın müfredat olmaktan çıkarılması, ilimlerin “dinî ve dünyevi ilimler” diye ayrıştırılması ve
bazı kavramların anlamlarının daraltılması dinin
hayatın dışına çıkarılmasını beraberinde getirdi.
Peki, bu durumdan kurtulmak için ne yapmak
gerekir? Yukarıda da kısmen değindik, öncelikle
Kur’ân-ı Kerim’in bize zaman zaman örnek olarak
anlattığı Âdem-İblis kıssasında ortaya koyduğu iki
tür tutum vardır. Örnek tutum, Hz. Âdem’in tutumudur. Hz. Âdem hata eder sonra döner der ki: “Ya
Rabbi! Ben ve eşim senin kesin talimatının aksini
yaparak bir günah işledik, bizi affet eğer affetmezsen biz helak oluruz.” Kendisine o kötü yola gitmesi
için tavsiyede bulunan İblis’i suçlamaz. Dolayısıyla
bizler de Âdem’in bu tutumunu ilke edinerek olaylara bakmamız gerektiğini anlamalıyız. Bakarken
az önce bahsettiğimiz hataları görmeliyiz. Bir toplum, şuurlu kadroları öncülüğünde kendisini değiştirmedikçe, Allah onları değiştirmez. Fakirlik,
işsizlik, yolsuzluk gibi gerçek toplumsal afetlerle
mücadele için sarf edilmesi gereken bütün o devasa enerji ancak böyle sağlanabilir. Öyle ise Allah’ın
kitabı Kur’ân’ı, bu ümmetin eğitilmesi ve yetiştirilmesi için birincil müfredat yapma zorunluluğumuz vardır.
Ahlaki, siyasi ve iktisadi boyutlarıyla dünya
görüşü edinmek, hadiselere vahyin ışığında bakabilmek için Kur’ân en önemli müfredattır. Yoksa
bir kişi yalnız Kur’ân okuyarak matematikçi olmaz,
zaten vayhi iyi okursa matematikçi olması gerektiğini bilir. Onun için birincil müfredat diyorum. Bugün buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.
Zira mevcut sefaletimizin ve geri kalmışlığımızın
en önemli sebebi, bize hayat veren kaynaktan uzaklaşmamızdır. Kur’ân okumaktan diğer bir kastım,
Allah’ın kâinata koyduğu ayetleri okumaktır. İlahi
Kelam’ın değişik ayetlerinde buna atıfta bulunulur. Kur’ân’ı doğru okuyan, müfredat kabul eden
bir ümmet kâinatta yüce Allah’ın yarattığı ayetleri
süreç içerisinde okur ve kavramaya devam eder.
Enfüsi ayetler, nefislerdeki ayetler yani insanı tanımak. Allah, insan diye bir varlık yaratmış, onun
bünyesine çok farklı yetenekler ve özellikler yerleştirmiştir. Her insanın, biribirlerine nazaran farklı
vasıfları vardır. Gerçek Müslüman bir toplumun
müfredatı eğer Kur’ân ise eğer, Allah’ın bu vasıflarını tek tip eğitimde bastırıp yok etmek, Kur’ân’a
yapılacak en büyük kötülüktür. Tam aksine bunları
bulabilmek, ortaya çıkarmak için bir model üretmesi, çareler, çözümler bulması lazım insanların.
Kâinattaki Allah’ın ayetlerini, Kur’ân’ın ayetlerini
ve nefislerdeki-insan üzerindeki ayetlerini birlikte
okumadıkça bu ümmet tarihî kalkışını yapamaz,
ebediyen ayağa kalkamaz; yok eğer ümmetin müfredatı Kur’ân’sa o zaman hem kâinat hem de enfüsi
ayetler okunur ki kimse bunun önünde duramaz.
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Biz buna, tüm hayatı bütüncül, parçalamadan,
ayrıştırmadan okuma diyoruz. Bu aslında Zâriyât
Suresi’nin 56. ayetindeki insanın yaratılış gayesine
denk düşmektedir. Hayatı tüm boyutlarıyla ibadet
şuuruyla yaşamak… Bu gerçekleşirse fırkalaşma/
ayrışma ortaya çıkmaz. Farklı vasıtalar olabilir ama
asıl olan “hayırlarda yarışmak” diyor Allah, “fırkalaşın” demiyor. Mesele birinin ötekine çelme takması değil. Dolayısıyla müfredatın Kur’ân olması
ve Müslümanların İslâmlaştırılması rahmetli Aliya
İzzetbegoviç’in dediği gibi ana gayemiz olmalıdır.
Müslümanlar yeniden Kur’ân’la İslâmlaştırılmalı,
bu müfredat işte bunu sağlar ve Kur’ân müfredat
olduğu andan itibaren günümüzde de devam eden
ilimlerin ayrıştırılması kendiliğinden ortadan kalkar. O zaman İslâm’ın muhteşem gücü, örnekliği
ortaya çıkar ve hiçbir güç bununla baş edemez.
Biz egemenliği ancak böyle elde ederiz, düşüncede üstünlük, ilimde üstünlük böyle kazanılır. Biz
asırlarca Kur’ân’a layık olduğu değerin aksini vererek bunları kaybettik, o bakımdan hiç kimse Şûra
Suresi 13. ayetine rağmen fırkalaşmaya düşecek
eylemlerde bulunamaz. Hz. Peygamber, kavminin
siyasi ve fikrî yapısında köklü değişiklikler meydana getirirken bunu dikkate aldı. Müslümanlar eğri
oturup doğru konuşmalılar, gerçi şu anda eğri oturuyorlar ama doğru konuşabilirler, doğruları tespit
edip o yönde hareket edebilirler, buna hiçbir engel
yok. İyi bir Hanefi, Şafii, Şii, Sünni, Mutezile olarak tek başına bu işi çözemezler. Bir anda bunların
hepsi batıldır yanlıştır, “küfürdür” demiyoruz ama
dünyanın bu kadar küçüldüğü, her yere ulaşma
imkânımızın ortaya çıktığı bu dönemde, Kur’ân’ın
o güzel müfredatını ve muhteşem mesajını tüm insanlığa taşıyabilmek için önce Müslümanların zihninde bir dönüşüm yaşanmalı.
Peki, bu nasıl olacak? Başarmanın yolu, hiç de
kolay olmayan kapsamlı bir mücadeleden geçiyor.
Çözüm, kanser hekimlerinin stratejisinde olabilir.
İster cerrah olsunlar isterse radyoterapi uzmanı,
bu hekimler, kanserli dokuya bitişik sağlıklı dokulara zarar vermemek için neşteri sadece ve sadece
tümöre vurup tamamen temizlemeye ve ışını da sadece hastalıklı dokuya vermeye son derece dikkat
eder. Dolayısıyla Müslümanlar kendi aralarında
tefrika üreten ihtilaflı konuları bir kenara bırakarak ayrışmanın önüne geçmeliler. İlimlerin bölünmesini ortadan kaldırarak, ahireti kazanma alanı
olan bu dünyaya dair afakî ve enfüsî ayetleri gereği
gibi okumalı, onlardan tüm insanlığın hayrına işler,
icatlar çıkarmalı ve dünyada fikrî/fiilî üstünlüğü
sağlamalı. Kibirli ve başkasını reddetme eğiliminden uzak durmalı, gayrimüslimlerle ilişkileri -zalimler hariç- vahyin öngördüğü şekilde yürütmeli,
örfte/marufta yaşamayı ilke hâline getirerek barış
ve sükûneti öncelemeli. Müslümanlar Kur’ân’ı, insanlığı eğitmede, yönetmede ve yönlendirmede bir
müfredat olarak görmeli, herkese rahmet kaynağı
olmalı ve bütün bunları yaratılış amacı olan ibadet
bilinciyle yapmalılar.
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Gelinen noktada meselelerimizi anlamak ve
bizi mahveden problemlerden kaçınmak için marazlarımızı otopsi masasına yatırmamız lazım. Bu
okumadan şu dersleri çıkarabiliriz: Tüm sorunlarına rağmen Müslümanların bugünkü hâlinin dünden daha iyi olduğu bir gerçek. Çünkü aramızda
düşünen, Kur’ân-ı Kerim’le, Resûlüllah’ın güzel örnekliği ile hayatını zenginleştiren ve olaylara böyle bakan binlerce insan var. Bu insanlar geldikleri
daha iyi noktalara doğru devam edecekler, vahye
uygun bir hayatı mümkün kılacaklardır. Böylece
Müslümanlar dünyanın her alanında öne çıkacaktır ki insanlığın buna şiddetle ihtiyacı var. Dünya
Müslümanın zindanı değildir. Allah Kur’ân’ı insanlık/Müslümanlar zorluk, meşakkat çeksin diye
göndermedi. Bilakis, rahmet olsun, onları yaşanılabilir bir hayata kavuştursun diye gönderdi ama insan kendi eliyle, kendi hatası, işgüzarlığı, cahilliği
ve zalimliği yüzünden hayatı kendine zindan etti.
Dünya, Müslümanın vahyin şahitliğini, rahmet
olma özelliğini taşıyan sorumluluk alanıdır. Dünya
için, Müslümanın zindanı derseniz, Müslümanlara
“Senin uğraşmana lüzum yok, bu kadar sıkıntının,
acının sonunda onlar cehenneme, sen cennete gideceksin!” demiş olursunuz. Zaman zaman bunu
düşünmeden söyleyen Müslüman kardeşlerimiz
var. Dünya Müslümanın zindanı ise ne diye uğraşıyoruz, şikâyet ediyoruz ifsat edicilerden, bırakın
vazifelerini rahatça ifa etsinler, dünyayı bütün insanlık için zindana çevirsinler ki elan da bunu yapıyorlar.
Yarının dünyasın bugünkü gibi olmayacağı
kesin kanaatini çoğu insan paylaşıyor. Sosyal hayatta, siyasette ve başka alanlardaki krizler devam
ederken yolumuzu hayat kitabımız Kur’ân doğrultusunda değiştirmenin vaktidir. Evet, öngöremediğimiz geleceğin şekillenmekte olduğu bugün de
her zamanki gibi zilletten kurtuluşun yolu budur,
bunun dışındaki her şey detaydır. Herkes kendi işini gücünü iyi yapacaktır. Bugünkü Müslüman ümmetin, kadroların, dinini ciddiye alan insanların en
önemli vazifesi, vahyin ilkelerine uygun bir hayat
tarzını kurma gayesini, bir sistem/yönetim biçimini, Müslümanlara yeniden umut, enerji ve heyecan
verecek şekilde öne almaktır. Bu doğrultuda yapılması gereken her türlü okuma, araştırma, çaba,
faaliyet hassasiyetle yerine getirilmelidir. İşte o zaman biz Müslümanlar olarak kapitalizmin, sosyalizmin, liberalizmin, modernizmin, postmodernizmin dünya egemenliğini fikren mağlup edebiliriz.
Doğrusunu söylemek gerekirse, bu her paradigma
değişliği gibi uzun zaman alan meşakkatli bir yoldur ama değerlerimizi bir insanlık politikasına dönüştürmek için başka da çaremiz de yoktur! Hem
zaten tehlikelere ve tehditlere karşı bizi basiretli
kılan fakat aynı zamanda safımızı belirgin kılan da
bu değil midir?

MÜSLÜMANLARIN
DEVLETLE İMTİHANI
YAKUP ALTIYAPRAK
Tüm siyasi yapılar gibi siyasal İslâm tecrübeleri de ister istemez devlet geleneği içinde eriyerek
devletin bildiğimiz-açıkladığımız yapısına dönmek zorunda kalmışlardır. Bunun böyle
olması Müslümanları bu hayata karşı düşünmekten, mücadele vermekten, çözüm üretmekten
alıkoymayacaktır. Çünkü yaşadığımız dünyaya bir esenlik ve ferahlık gelecekse bu, ancak İslâmî
ilkeler doğrultusunda oluşturulacak yapılarca gerçekleşecektir.

D

evlet kavramı genelde insanların bir arada
yaşamalarından doğan ilişkileri düzenleyen
yapının adı şeklinde kullanılmaktadır. O bakımdan
devlet tanımı siyasetçiler ve siyaset felsefecileri
tarafından daima idealize edilerek işlenmiştir. En
basit anlamıyla devletin fonksiyonu kamusal alandaki ilişkileri adalete bağlı olarak çözmek diye görülmüştür.
BIR VAR OLMA TARZI OLARAK DEVLET

Devlet anlayışını ilk kez ortaya
koyan veya var olan bir işleyişi sistemleştiren Platon, Devlet adlı
kitabında devletin temelini,
insanların bir iş için ikinci bir
insana ihtiyaç duymasına bağlar. Bunun neticesinde birçok
şeye ihtiyaç duyan birçok insan tek bir yerde ikamet eder.
Bu ikamet yerine biz “kent”
veya “devlet” adını veririz diyen Platon, var olan yaşayış tarzını adını belirterek sistemleştirir.
Daha sonra devlet gibi, devletin yöneticilerinin de nasıl olması gerektiğini idealist bir tarzda işleyen Platon anlattığı ilkeler gerçekleşmeden hem kentin hem de yönetim şeklinin
(devletin) mükemmel hâle gelemeyeceğini söyler.
“Bütün batı felsefesi Platon’a düşülmüş bir dipnottur.” derler. Devlet konusundaki görüşler için
de bu söylenebilir. Platon sonrası felsefecilerin işledikleri devlet anlayışı da hemen hemen aynı doğrultuda olmuştur; insan toplumsal bir varlıktır ve
bu toplumsal varlığın yaşam alanı ancak devletle
ideal bir şekilde sağlanabilir. Bunun için devlet doğal bir zorunluluktur. (Aristotales ve Aquinolu Thomas). Değişik filozoflar devlet anlayışını çeşitli dinamiklere bağlasalar da hep bu temelden hareket
etmişlerdir. Ulusa dayalı devlet anlayışını savunan

Machiavelli devleti yegâne amaç görür. Devlet adamının görevi devleti yaşatmak ve onun gücünü
devamlı bir şekilde artırmaktır. Bu amaca varmak
için kullanılacak her araç meşrudur. Hatta din, ahlak, hukuk gibi unsurlar devleti yaşatmak için kullanılabilecek araçlardır. Spinoza devleti mekanik
bir zorunluluk görürken Rousseau devleti, insan
doğasındaki özgürlük ve hak eşitliğine bağlar.
İslâm düşünürlerinin de devlet anlayışları hemen hemen aynı doğrultudadır. Yalnız
onlar meseleye biraz da dinî açıdan
yaklaşırlar. Maverdi ve Nizamülmülk gibi düşünürlere göre dini
ve dünyevi yaşantının korunup
geliştirilmesi için sosyal bir
zorunluluktur devlet. İslâm’ın
belirlediği yaşam tarzını gerçekleştirmek için var olan bir
araçtır sadece.
Devlet anlayışının temeli
bu şekilde ortaya konduktan
sonra (yani devletin insan doğasının zorunlu bir sonucu olduğu
anlayışı) tartışma devletin varlığı
üzerinden değil de yönetim tarzı üzerinden yapılmıştır.
İŞLEYIŞ TARZI OLARAK DEVLETLER

Yönetim biçimleri ne olursa olsun; devletlerin,
düşünürlerin ortaya koydukları idealist tarzdan
farklı şekilde kendilerine özgü bir işleyişleri vardır.
Bu bağlamda devlet; çoğunlukla insanların kamu
düzenini sağlayan bir araç olmaktan ziyade kendi
işleyişi doğrultusunda toplumu araçsallaştıran bir
amaca dönüşmüştür. İnsanların bir arada yaşamalarını sağlamak için tarih içinde teşekkül ettirdikleri bir yapı olan devlet, zamanla âdeta insanlardan
bağımsız canlı bir organizma hâline gelmiştir. Bu
bağlamda devlet; onu kullanma imkânına sahip
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kişi, grup ve zümrelerin -iyi niyet taşısalar da- rahat hareket etmesine izin vermeyen, âdeta kendi
kendini eyleyen, kendi yazılı olmayan kuralını gerçekleştiren, varlık sebebini kendinden alan bir ağ
sistemi, bir yapı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Devlet kendi içinde kurduğu iktidar odaklarıyla
bunu gerçekleştirmektedir. Eğer devletin herhangi
bir yerinde bir güce ve iktidara sahipseniz onu kaybetmemek için devletin mevcut işleyişine ayak uydurmak zorunda kalırsınız. Böylece, bu yönü çok
da işlenmeyen devletin düşünürlerin idealize ettikleri dışında varlık sebebini kendinden alan ve sürekli kendine dönen bir yapıya dönüştüğü görülür.
En güçlü ereği kendisi olan ve sürekli kendisine dönen devlet çok defa yönetilen değil, kendini
yönetenleri yönetendir. Öyle ki tam anlamıyla bir
yaklaşımdan öteye geçemeyen bu tespitlerimizi
devletin en minimal hâlinden en üst yönetim kademesine kadar her aşamada gözlemleyebiliriz. Birbirini sürekli kollayan, kısıtlayan ve kolaçan eden
hiyerarşik iktidarlar ağıdır devlet. Bu ağ yüzyıllar
boyu süren işleyişten doğan bir organizma gibidir.
Ve bu organizmada görev alacak insanların onun
işleyişinde köklü değişiklikler yapması maalesef
mümkün değildir. Bu başarıldığı ölçüde, devletler
adalete uydukları süre içinde güçlü olmuşlar, toplum felah bulmuştur. Ama önünde sonunda kişisel
menfaatlere dayalı iktidar ilişkileri hâkim olmuş
bu da devletlerin sonunu hazırlamıştır.
Tarih mevcut iktidarını korumak için kurban
edilen anne, baba, evlat hikâyeleriyle doludur. En
büyük amacı kendini gerçekleştirmek olan devlet
bunun karşısında engel gördüğü her şeyi ortadan
kaldırmaktan çekinmemiştir. Anne, çoluk çocuk
yanında din, ideoloji gibi değerlerin de devlet için
kurban edildiğine defalarca şahit olunmuştur. Ve
tüm bu unsurlar devlet için sadece bir araçtır. Değeri, işine yaradığı kadardır.
Yönetim biçimi ne olursa olsun tüm devlet yapılarının aynı temel dinamikler üzerine hareket
ettiği görülmektedir. O bakımdan devlete hâkim
zümre ister sosyalist, ister İslâmcı vb. olsun devletin yapısında ciddi bir değişiklik meydana getirememişler tam anlamıyla sistemleştiremeyeceğimiz
bu yapı içinde kaybolup gitmişlerdir.
İSLÂMÎ BIR DEVLET MÜMKÜN MÜ?

Devletin yapısını bu şekilde ortaya koyduktan
sonra Müslümanların onunla girdiği tepkimenin
de farklı bir şekilde ortaya çıkmasını beklemek
mümkün değildi. O bakımdan İslâmî diye nitelenen devletler de maalesef mevcut devlet geleneğini
aşamamışlardır. Çünkü dinin siyasetle karşılaştığı
yerden sağlam çıkması mümkün değildi. Çünkü
yine tarih boyunca dinin dili siyasetin diliyle sürekli çatışmış ve uzun vadede hep siyasetin dili galip
gelmiştir. Zaten buradan doğmuştur İslâm toplumlarındaki kutsal devlet anlayışı. Dinin caiz görmediği pek çok şey devlet için mubah kabul edilmiş
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devletin bekası dinin de güvencesi sayılmış ve devlet öncelenmiştir.
O zaman İslâmî bir devlet olmayacak mıdır, ya
da bu konudaki çalışmalar nasıl olmalıdır? Öncelikle meseleyi devlet kavramı üzerine odaklanmadan
ele almak lazımdır. Eğer İslâm tüm yaşamı kuşatan
bir hayat düzeniyse -ki öyleydi-, devlet de binlerce
yıldır kaos ve anarşiyi önleyerek toplumsal düzeni
sağlayan gelenekselleşen teknik bir araçsa İslâm’ın
ona kayıtsız kalması düşünülemezdi. Çünkü din,
tüm yaşamı kuşatıyordu. Fakat burada İslâmî bir
devletten ziyade İslâmî bir hayatın yansıması söz
konusuydu. Yani devlet sonuçtu, başlangıç değil.
Devleti düzenleyecek olan ise İslâmî disiplinlerdi.
Yani fıkıhtı, tefsirdi, hadisti. Bunları yorumlayacak
ilim adamlarıydı.
Fakat sorun; mevcut, betimlediğimiz devlet geleneğinin İslâm’ı da kullanarak kendini yeniden
üretmesiydi. Bu disiplinler (fıkıh, tefsir, hadis) ya
kendilerini revize edemediğinden ya da iktidarın
gücü altında ezildiğinden sonuç, klasik devlet yapısının İslâmî kılık altında kendini yeniden üretmesi
olarak ortaya çıktı. Böylece pek çok devlet yönetimi
iktidarlarını ayakta tutabilmek için İslâm’a aykırı
uygulamaları İslâmî formlar -fetva, kadı, şeyhülislam vb.- içinde sunup çoğunlukla dinin ruhuna aykırı hareket etti. Tasvip edilmesi mümkün olmayan
İslâm dışı bu tip uygulamalarda maalesef bedeli
hep İslâm ödemek zorunda kaldı.
Yine de İslâm tarihi boyunca Müslümanların
kurduğu medeniyet İslâm kültürü ve inancının
hâkim olduğu dönemlerin şekillendirdiği devlet ve
toplum yapılarının eseri şeklinde açıklanabilir. Peygamber aracılığıyla oluşturulan İslâm toplumu tedrici biçimde şekillendirilmiş ve bunun sonucunda
da yönetime hâkim olmuştur. Peygamberin varlığı
toplumdaki ihtilafı engellemiş ve Asr-ı Saadet dediğimiz dönem yaşanmıştır. Tarih boyunca ne zaman
İslâm devletindeki idareciler bu ruha dönseler toplumlar gelişmiş ve rahat yaşamışlardır. Fakat Hz.
Peygamber’den hemen sonra o bildiğimiz siyasal
çekişmeler başlamış ve derindeki devlet yapısı su
yüzüne çıkmış İslâm adına İslâm dışı uygulamalar
yapılmaktan çekinilmemiştir. Bu durum toplumsal
huzuru bozmuş, devletlerin yıkılma sürecini hızlandırmıştır. Emevi, Abbasi, Osmanlı devletlerinde
dinin uzun vadede bir görüntü ve kimlikten öte gitmediği, devlet işleyişinin özde kendi saltık ilkeleri
doğrultusunda geliştiği görülür.
Günümüzde İslâmî devletlerin daha çok ulusal kimliklerine göre şekillendikleri görülür. Yoksa yönetimin İslâmî olması söz konusu değildir.
Resmiyette yönetimi İslâmî devletler de dinî ilkelerden çok stratejik ilkeler doğrultusunda hareket
etmektedirler. Tarih boyunca olduğu gibi din yine
uzun vadede bir kimlikten öteye gidememektedir.
Müslümanlara en çok zulüm İslâmî ülke diye nitelenen ülkelerin yönetimleri tarafından yapılmaktadır. İslâm, toplumsal adaleti esas alıp mazlumların
hakları için mücadele eden bir din olduğu sürece
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bu böyle olacaktır. Bu bakımdan Müslüman ülkeler ifadesi bir retorikten öte gidememektedir. Asr-ı
Saadet’ten sonraki halifelik tartışmalarını ve İslâm
dünyasındaki iktidar mücadelesini iktidar ve devlet erkinin peygamberle baskılanan gücünün yeniden kendini ortaya çıkarması şeklinde okuyabiliriz.
Sorun; devlete veya Müslümanları ayakta tutacak
toplumsal yapıya giderken modern kültürün veya
daha önceki kültürlerin nasıl aşılacağı sorunudur.
Maalesef bunun tek bir cevabı yok. Diğer meselelerdeki gibi devlet konusunda da Müslümanlar kendilerine ait olmayan bir durumdan hareket ettikleri
sürece bocaladılar ve hep başarısız oldular. Müslümanlar adalet ve öğretilerini sistemleştirdikleri ve
onu yaşayan bir toplum inşa edebildikleri ölçüde
İslâmî bir yapıya, kuruma, devlete gideceklerdir.
BIR KESIT: İRAN ÖRNEĞI

Daryush Shayegan Yaralı Bilinç adlı kitabında;
kutsal olanın dünyaya siyasal olarak giriş yapmasının kaçınılmaz şekilde İran’la aynı seyri arz edeceğini söyler. Yazar, İran örneğini, dünyada laiklik
tarafından evcilleştirildiği sanılan din adamları
kastının siyasal anlamda hortlaması diye değerlendirir. Eskiden halkının yanında dinsel hakların
savunulması için hayli anlayışlı olan ve uyanık davranan ezilmiş din adamlarının da yıkım şehadet ve
üzüntüden başka bir şey vaat etmeyen bir baskıcıya
dönüştüğünü söyler.
Modern zamanlardaki İran örneğini veya
İslâm’ın devlete talip olmasını laik kesim Orta Çağ
skolastiğine dönüş diye yorumlayacaktı. Buna karşı İslâmcılar kendi geleneklerinden yola çıkarak
devlet anlayışlarını modern tarzda üretmekten
geri kalmayacak bir argüman geliştirme mücadelesini çok uzun zamandır veriyorlardı. Esasen laik
kesim -kendilerince- çok haksız değildi. Sorun, modernleşmeyle birlikte önce Hıristiyan dünyasında
sonra İslâm dünyasında yıktıkları bir kastın (din
adamları) ellerindeki iktidarı tekrar alma korkusuydu. Temel korkuları buydu. Tevhitten yoksun
bir dinle dertleri yoktu. Başka bir ifadeyle dinin
siyasal yönüne muhaliftiler. Din; dünya işlerinden,
iktidardan uzak bir din olmalıydı. Oysa İslâm devrimiyle din; hayatın sosyal, ekonomik, siyasi tüm
alanlarına müdahale ediyordu. Müslümanlar açısından anlaşılmayan veya görülmeyen tehlike de
şuydu; Din (İslâm) elbette bütündü, siyasal hayat
ondan bağımsız değildi. Fakat Müslümanlar ne zaman siyasi iktidara sahip olsalar bu iktidarın yıkıcı
ve dönüştürücü doğasını unutuyorlar ve bir zaman
sonra onun kendini gerçekleştirmesinin aracı olmaktan kurtulamıyorlardı.
Geleneksel açıdan bakıldığında dinin ve din
adamlarının devlette etkili olduğu dönemde ister
istemez böyle bir durum ortaya çıkıyordu. Fakat
bu, devlet yapısının bir sonucuydu. Çünkü dini
bir söylem kullanıp din adına hareket etseler de
bu adamlar siyasallaştıklarında dinin ilkelerini ya

terk ediyorlar ya da tevil ediyorlardı. Bu, tarih boyunca böyle oldu. Ne zaman devlet yönetimlerinde
İslâmî hareketler (partiler, yapılar) etkili olduysa
devlet yapılarında maalesef devam eden süreçte
İslâm dışı tavır ve davranışlar meydana geldi. Çünkü özde asimile edici olan devlet mekanizmasıyla
tepkimeye giren her İslâmcı yapı uzun vadede ister
istemez onun doğasına uyma riskiyle karşılacaktı ve esas kişilik, direnç veya tersi bir hâl böylece
görülecekti. Maalesef bu hâl de bazen namaz kılan
fakat adam kayırmadan, torpilden, yalandan geri
durmayan devlet adamlarını, bürokratları ortaya
çıkaracaktı. Ya da yalan konuşmaya, rüşvete, haksızlık yapmaya müsait bu adamlar konjonktür gereği namaza ve dine eklemlenecekti. Böylece dinî
söylem kullanıp özde dünyevi yaşayan, faydacı,
çıkarcı her türlü ayak oyununu bilip bundan geri
durmayan devlet adamlarının yanı sıra, namaz kılan ama bunun yaşamdaki karşılığını yerine getirmeyen daha da ötesi böyle bir inanma biçimini var
olma tarzı hâline getiren kişiler toplum hayatında
ön plana çıkacaktı. Tabiiki hidayet herkese nasip
olmaz bu kesin, insanların dindarlıkları sorgulanmaz.
Burada tüm dinî yapı, hareket ve oluşumların
doğrudan böyle bir sonuca varacağını söyleyerek
onları baştan mahkûm edip bir mücadeleyi değillemek istemiyoruz. Çünkü bu, ortada olan bir kültür
ve medeniyeti doğrudan inkâr etmek anlamına gelecektir. Eğer İslâm bu dünyaya bir dönem de olsa
yön vermişse muhakkak bunda devletlerin ve devlet adamlarının katkısı yadsınamaz. Burada devlet
yönetimi alanındaki tüm iyi niyetli hareketlerin
uzun vadede siyasallaşarak başlangıç noktasından
uzaklaşabildiğine dikkat çekmek istiyoruz! Zira bu
süreçleri iyi bir şekilde analiz edebilirsek sağlam
bir otokontrol mekanizmasıyla daha uzun soluklu, vahye, hakka, adalete uygun toplumsal yapılar
meydana getirebiliriz. Devleti sadece teknik bir
mekanizma kabul edip onu kendi dinamiklerini
yitirmeyen cemaatlerle kontrol altında tutabilirsek başarılı olabiliriz. Ancak bunun kemikleşmiş
bir metodu yoktur, sürekli bir dinamizm gerektirir.
Yoksa günümüzdeki gibi cemaatlerin siyasallaşmasıyla karşı karşıya kalırız. Hepimiz geneli kapsayan
bir alan içinde kendi imtihanımızı vermekteyiz.
Mesele bu bağlamda okunmalıdır. Din adına iktidar sahibi olanların hataları karşısında bedeli hep
İslâm ödemek zorunda kalmıştır. Tüm siyasi yapılar gibi siyasal İslâm tecrübeleri de ister istemez
devlet geleneği içinde eriyerek devletin bildiğimiz yapısına dönmek zorunda kalmışlar yahut en
azından bu imtihanları yaşamışlardır. Yaşadığımız
dünyaya bir esenlik ve ferahlık gelecekse bu ancak
İslâmî ilkeler doğrultusunda oluşturulacak yapılarca gerçekleşecektir.
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POSTMODERN ZAMANLARDA AİLE
KAMİL ERGENÇ

Postmodern zamanlara şahitlik ettiğimiz şimdilerde ise aile “otorite”
bunalımına sürüklenerek sapkın grupların “hemcins birlikteliğini” de
içeren ‘daha geniş’ bir bağlama hapsedilmek isteniyor. Sabitesizlik terviç
edildiği için “otorite” olgusu bütünüyle “kötü” addediliyor. Önce Tanrı, sonra
devlet ve en nihayetinde ise aile otoritesi “birey olmanın önünde engel”
olarak vazediliyor. Böylece Tanrı dâhil hiçbir otoriteye boyun eğmeyen
Prometeus(laşmış) fertler türüyor.

H

ayata gözlerimizi açar açmaz kendisiyle temas ettiğimiz gerçekliğin adıdır aile. Öncesi
de vardır elbet. Henüz dünya ile tanışmazdan evvel
anne karnında geçirdiğimiz uzunca bir var ediliş
sürecini de aile “bağ”ından bağımsız düşünmemek
gerekir. Nitekim bebek henüz dünyaya gelmemişken bile anneye bağlıdır. Bu bağ doğum sırasında
kesilir. Ancak manevi açıdan hayat boyu devam
eder. Bir hukuka/nomos’a istinaden birlikte olan
kadın ve erkeğin oluşturduğu yapının ifadesi olarak aile ontolojik bir boyuta sahiptir.
İnsanlık tarihinin başlangıcı bu boyutun tezahürü şeklinde okunabilir. Âdem ve Havva insanlık
“ailesinin” babası-annesi diye tavsif edilirken esasında bütün insanların birbiriyle olan münasebetine dair vurgu da belirginleşir. Renk, ırk, kabile,
soy ve sop farklılıklarına işaret ederken mübarek
Kur’ân’ın te’ârüf kelimesini kullanması boşuna değildir. Tanıma-tanışma anlamında te’ârüf/mu’ârefe
insan-insan ilişkisinin mahiyetine dair önemli bir
içeriğe sahiptir. İnsan sözcüğünün “cana yakınlık”
manasında ünsiyetle olan anlam ilişkisi de bu bağlamdan bağımsız değildir. “Hepiniz Âdem’densiniz
Âdem ise topraktandır.” sarih beyanı insan türünün
aynı ontolojik kökene sahip olduğunu vurgular. Kadın ve erkek olmak üzere iki cins şeklinde yaratılan
insanın fıtratında içkindir aile kurmak. Bu içkinliğin yasasını/şeriatını ilahi otorite peygamberler/
nebiler/resûller aracılığıyla beyan eder. Yasanın/
şeriatın ihlal edildiği yerlerde/zamanlarda aile bütünlüğü zaafa uğrar ve nesillerin manevi-içtimai
selameti tehlikeye girer.
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Postmodern Zamanlar ve Sınırların İhlali
Modern biyoloji insanın “varoluş sürecine”
dikkat çekmekten yanadır “var edilişine” değil…
Spermin yumurtayı döllemesi determinist bir aşamanın sonucu olarak anlatılır. Döllenmiş yumurtanın birtakım safhalardan geçerek olgunlaşması ve
nihayet bebek vasfıyla dünyaya gelmesi neden-sonuç ilişkisinin (zorunluluklar zincirinin) son halkasıdır. Yarat(ıl)maya yabancıdır modern biyoloji…
Her ne söylüyorsa kutsaldan arındırılmış (ve bu
nedenle tuğyanı besleyen) bilgiye yaslanarak söylemektedir. Binaenaleyh “ona ruhumdan üfledim”
beyanından ya habersizdir ya da (haberli olsa da )
ilgisizdir. İlahi iradenin yaratılışa müdahil olduğu
hakikatini “bilimsellik” ten uzak bulduğu için sadece neden-sonuç ilişkisine bağlı bir perspektifin
ikamesine gayret eder. “Rahimlerde size dilediği
şekli veren odur.” beyanı modern bilimin ruhuna
yabancıdır.
Bu “yabancılık” temelde vahiy ve nübüvvet bilgisinin muteber kabul edilmemesinin sonucudur.
Deney-gözlem-inceleme-araştırma yol ve yöntemlerini yegâne bilgi edinme vasıtaları diye tespit eden
modern bilimin, vahiy-nübüvvet bilgisine (rasyonel olmadığı, aklileştirilemediği ve tarihsel olduğu
için) mesafeli duruşu bilginin sekülerleşmesine
ve (böylece insanın) müstağnileşmesine sebep olmuştur. Katolik geleneğin ceberut doğasıyla yüzleşmenin yolu olarak tercih edilen seküler bilginin
modern paradigmanın inşasında oynadığı rol hayatidir. Bu bilgiyi referans alarak temelleri atılan sosyal ve beşeri bilimler insanın kutsalla olan bağını
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kopartarak mutlu olacağı varsayımına dayanıyordu. Mustafa Özel’in ifadesiyle söyleyecek olursak
Hristiyanlık “üç babaya” isyan ederek iç reformunu
başlattı. Birincisi gökteki baba (yani tanrı), ikincisi
yerdeki baba (yani kral), üçüncüsü ise evdeki baba
(yani evin reisi).
Roma hukukunda evin reisi kimliğiyle konumlandırılan “baba”nın ailesi üzerinde mutlak tasarruf hakkı bulunuyordu. Dilerse öldürebiliyor,
(hatta) satabiliyordu. Yani baba ailenin sahibiydi.
Birçok dilde aile anlamında kullanılan familia kelimesinin kökeni famulus’un evcil köleler, familianın ise Latincede köleleştirilmiş insan topluluğu
anlamına geldiği hatırlandığında1 Roma-Hristiyan
kodların “baba” için biçtiği rolü anlamak daha da
kolaylaşır. Roma’nın bu anlayışı (ne eksik ne fazla)
Katolik Hristiyanlığa da miras kalmıştır. Katolik
gelenek babayı olağanüstü yetkilerle donatarak
onu evin denetim/kontrol “memuru” diye vazifelendirdi. Ailesi üzerindeki mutlak tasarruf hakkını
korudu. Baba(lar) ev(lerin)i, kilise ise toplumu de-

Abdurrahman Arslan

sürdürülmesine yardım eden bir tür ‘afyondur’.
Devlet aygıtı din adamlarıyla el birliği yaparak
aile üzerinden kadınları ve çocukları (nihayetinde
toplumu) denetim altına almakta ve onları bio-politik emellerine hizmet ettirmektedir. Katolikliğin
hegemonyasını temin eden üç baba (tanrı-kral-ev
reisi) fırsat buldukça tekrar ‘iş birliği’ yapmaktadır.
Feminizmin anti-aileci söyleminin ana istinatgâhı

GELENEKSEL DÖNEMDE YÜCE/ULVI ILKELER-PRENSIPLER UĞRUNA ARZULARDAN
VAZGEÇILEBILIYORDU. MODERN DÖNEMDE ISE “SOSYAL SORUMLUKLAR” “VATANDAŞLIK GÖREVI”
ADI ALTINDA ARZUNUN DENETIMI SAĞLANDI. ANCAK POSTMODERN DÖNEMDE BU DENETIMI
NE ADINA SAĞLAYACAĞIMIZ NET DEĞIL. ÇÜNKÜ DIN, YA GEÇMIŞIN ARKAIK KODLARINA ATIFTA
BULUNULARAK FOLKLORIK ANLAMDA (YANI KAMUSAL IDDIALARDA BULUNMAMAK KOŞULUYLA)
KABUL GÖRÜYOR YA DA “MANEVI TATMIN VASITASI” OLARAK NEOLIBERAL DÜZENIN YARATTIĞI
TRAVMALARIN DAHA AZ GÖRÜNÜR OLMASINI SAĞLAMAYA MÜTEALLIK BIR IŞLEVSELLIKLE
ANILIYOR.
netim altında tutuyordu. Böylece din adamlarıyla
(Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileriyle yani gökteki babanın yerdeki izdüşümleriyle) aile reisi olan
babalar arasında zımni bir ittifak oluştu. Bu sürecin en çok zarar göreni ise hiç şüphesiz kadın(lar)
dı. Katolik geleneğin şeytanla eş tuttuğu kadının
denetimi evin erkeğinden sorulurdu. Erkek ise elindeki mutlak tasarruf hakkını (çoğu zaman) “şiddet”
yoluyla kullanmaktan çekinmiyordu.
Feminizmin ortaya çıkışında bu geleneğin tesiri görmezden gelinemez. Ailenin hem klasik hem
de modern/postmodern feminist söylemde adeta
“düşman” diye kodlanması boşuna değildir. Baba
(Romalı-Hristiyan kültür kodlarından dolayı) eksiksiz bir biçimde “kötücül” bir semboldür. Ataerkilliğin, patriarkanın yahut pederşahi kültürün
simgesidir. Bu nedenle aile “şiddet”, ”tahakküm”
ve “kontrol” demektir. Din ise bu ataerkil kültürün
1

Eylem Ümit Atılgan, “Ailelerin Hukuku, Hukukun Ailesi”,
Birikim, sayı: 387-388.

olan bu gelenek, 20. yüzyılın başından itibaren halkı Müslüman beldelerin geleneksel gerçekliğiymiş
gibi sunularak “kamusal alanda” Avrupa’yla benzer
adımların atılmasına çalışıldı. Hâlâ da çalışılıyor…
Modern kent kültürünün de hızlandırıcı etkisiyle ailede meydana gelen aşınmanın önüne nasıl
geçileceğine dair, Türkiye özelinde, Müslümanların zihinsel berraklığa sahip olduklarını söylemek
güç. Yaklaşık iki asırdır Protestan burjuva kültür
kodlarıyla (ve bu kodlardan ilham alarak oluşturulan siyasi-iktisadi-hukuki-içtimai gerçeklikle) iç içe
yaşamak zorunda kalan Müslüman toplumlarda
aile, Avrupa’daki gibi bir evrim geçirecek mi? Son
kırk yıl içerisinde yaşadığımız sosyolojik değişime
bakılırsa bu soruya hayır demek zor. Binaenaleyh
postmodern zamanlarda en ciddi aşınmanın ailede
olacağını söylemek kehanet olmasa gerek. İstanbul Sözleşmesi’nin “hane içi şiddetin” kamusal suç
olarak takibini sağladığı gerekçesiyle ilga edildiği
iddiası üzerinden aileyi anti-feminizmin bir olayı
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ve “kadın düşmanlığı”nın bayrağı
şeklinde değerlendirmek,2 yukarıda da işaret etmeye çalıştığımız
üzere, Müslümanların geleneğini
Hristiyanlığın tarihsel tecrübesi
zaviyesinden okuyan bir yaklaşımdır. Öte yandan “sıcak aile
ortamının” her düzlemdeki demokratikleşmenin önünde engel
olduğu, (çünkü) “birbirini sahiplenme, yardımlaşma himmeti, yazılı olmayan bir “her şeyi içerde
hâlletme” protokolüne, nizam-intizamın sıkı sıkıya gözetilmesine bağlılığı imlediği
ve katı bir hiyerarşiye dayandığı, ailenin koruyucu olduğu kadar kıskıvrak sarıp hiç bırakmadığı
tespitinin,3 “bağ”lı olmayı edilgin/nesne/pasif olmakla eş tutan feminist söylemle ve postmodern
paradigmayla irtibatı görmezden gelinemez. Nitekim bu irtibat “aile bağı”nın kamusallığın, toplumun, toplumsallığın iflasına sebep olduğu tespitiyle4 daha da görünür olmaktadır.

Postmodernliğin İçselleştirilmesi
Modernite merkeze pozitivist bilimi koyarak
kendince bir kesinlik iddiasında bulunmuştu.
Bilimin hilafına konuşmak kabul edilebilir değildi. Hurafe yoğunluğu bakımından zirveyi temsil
eden Hristiyanlığın Katolik kanadıyla başka türlü
başa çıkmak mümkün görünmüyordu. Ancak postmodern zamanlarda bilim artık eskisi kadar muteber değil. Görelilik veya izafiyet teorisiyle birlikte
bilimsel bilginin de kuşkulu olduğuna dair anlatı
her geçen gün güç kazandı. İkinci Dünya Savaşı’nın
yarattığı yıkım ise bu kuşkuları daha da katmerli
hâle getirdi. Artık bilimin tiranlığından bahsediliyordu. Türkiye gibi henüz modernliği bile organik
anlamda teneffüs edememiş (iyi ki de edememiş)
bir ülkede postmodernliğin içselleştirilmesi zaman
alacak gibi görünüyor. Hâlâ pozitivist ilkeler doğrultusunda (bilimin tek gerçek mürşit olduğuna
işaret ederek) mevzi kazanmaya çalışanlar olsa da
artık macun tüpten çıkmış durumda… Sadece son
bir yıldır hararetli bir şeklide sürdürülen aşı tartışmalarına bakıldığında bile bu gerçeği görmek
mümkündür. Her iki taraf da bilimin verileri ışığında ve fakat birbirinden tamamen zıt yönlerde
konuşuyorlar.
Postmodernliğin tüm otoriteleri reddeden yaklaşımı ortaya kaotik bir durum çıkardı. Artık ne
Tanrı ne de bilim merkezdeki rolünü koruyor. Hiçbir sabite kalmadı. Çok merkezlilik adı altında merkezsizlik, çok renklilik adı altında renksizlik, çok
2 Tanıl Bora, “Aile Neyimiz Olur?” Birikim, sayı: 387-388.
3 Tanıl Bora, agy.
4 Tanıl Bora, agy.
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kültürlülük adı altında kültürsüzlük terviç ediliyor. İnsana önerilen tek şey arzularının (hevâsının)
ardından gitmesi. Artık akıl (buradaki akıldan kastımız modern
paradigmanın yücelttiği “araçsal
akıl”dır.) değil arzu merkezde.
Yüce Kur’ân’ın “Hevâsını ilah edineni gördün mü?” sarih beyanının
sosyal-içtimai hayattaki tecellileTanıl Bora
riyle daha sık karşılaşıyoruz. Peki,
arzularımızı kim, nasıl, neye göre
denetleyecek? Geleneksel dönemde yüce/ulvi ilkeler-prensipler uğruna arzulardan
vazgeçilebiliyordu. Modern dönemde ise “sosyal
sorumluklar” “vatandaşlık görevi” adı altında arzunun denetimi sağlandı. Ancak postmodern dönemde bu denetimi ne adına sağlayacağımız net değil.
Çünkü din, ya geçmişin arkaik kodlarına atıfta
bulunularak folklorik anlamda (yani kamusal iddialarda bulunmamak koşuluyla) kabul görüyor ya
da “manevi tatmin vasıtası” olarak neoliberal düzenin yarattığı travmaların daha az görünür olmasını
sağlamaya yönelik bir işlevsellikle anılıyor.
Modern dönemin arzuyu denetlemek için kullandığı “sosyal sorumluluk”, “iyi vatandaş” argümanları ise artık ulus devletin tahakkümcü doğasını besleyen/güçlendiren/tahkim eden bir unsur
olarak görülüyor. Alt kültür kodlarının ve dezavantajlı grup haklarının sürekli öne çıkarılmasının bir
sebebi de ulus devletlerin altını oymaktı. Modern
paradigma evvela imparatorluklar bünyesinde
temsil edilen “bütünlüğü” bozarak ulus devleti icat
etti. Şimdilerde ise ulus devletten de kurtulmak
için “ulus altı gruplar” “mikro milliyetçilikler” ihdas ederek daha kolay manipüle edilebilir yapılar
oluşturmak istiyor. Benzer süreci ailenin de yaşadığı inkâr edilemez. İmparatorluklar bünyesinde
geniş aile modeli yürürlükteyken ulus devletle birlikte çekirdek aileye geçildi.
Postmodern zamanlara şahitlik ettiğimiz şimdilerde ise aile “otorite” bunalımına sürüklenerek
sapkın, sapık, marjinal grupların “hemcins birlikteliğini” de içeren ‘daha geniş’ bir bağlama hapsedilmek isteniyor. Sabitesizlik/merkezsizlik terviç
edildiği için “otorite” olgusu bütünüyle “kötü”
addediliyor. Önce Tanrı, sonra devlet ve en nihayetinde ise aile otoritesi “birey olmanın önünde
engel” diye vazediliyor. Böylece Tanrı dâhil hiçbir
otoriteye boyun eğmeyen Prometeus(laşmış) fertler türüyor. Türkiye özelinde Müslümanlar, 1990’lı
yıllarda, Kemalist bürokratik oligarşinin korunaklı surlarında gedik açabilmek için postmodern
literatürün “özgürlük, emansipasyon, demokrasi
ve insan hakları” söyleminin gölgesine sığınmıştı.
Yüce Kur’ân’ın ve nebevi geleneğin soylu sözcükleriyle muhalefet edercesine tercih edilen bu yol,
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şimdilerde yakinen müşahede edileceği üzere, ilmî,
entelektüel, hikemi ve irfani derinlik yoksunluğuna sebep oldu. Sadağındaki bütün okları 19. yüzyıl
pozitivizminden ilham alan ideolojilerin mağlup
edilmesi için kullanan İslâmcı havzanın postmodern paradigmanın akışkan, amorf, sabitesiz, merkezsiz öğretisi karşısında inkılabi söylem ve eylem
pratiği üretme zafiyeti yaşadığı aşikâr…
Postmodern zamanlarda aile, modern dönemin
çekirdek aile modelinden de uzaklaşarak daha da
atomize olma tehlikesiyle karşı karşıya. Modernitenin parçalara ayırma ve her parça için ayrı bir
değer sistemini öne çıkarma yaklaşımı postmodern
zamanlarda da devam ediyor. Geleneksel modelde
dede-nine-amca-hala gibi büyüklerin tecrübeleriyle
(ve yakın temasıyla) iç içe yürüyen ailenin yerini sekülerliğin rahmi kabul edilen kentlerde kapitalist/
neoliberal sistemin çarklarını daha iyi döndürmek
için piyasa şartlarına teslim olmuş aileler almış durumda. Çarkın sorunsuz dönmesi için çalışma hayatının ona göre düzenlenmesi ve artık teke düşen
çocukların kreş-yuva gibi steril mekânlarda oyalanması gerekmektedir. Sistem bir yandan kadının ve
erkeğin emeğini sonuna kadar sömürürken diğer
yandan çocuğun bakımını “üzerine alarak” sömürüsünün fark edilmesini engelliyor.

Evin Mahremiyetini Yitirmesi
Özellikle son iki yıldır salgın münasebetiyle
maruz kaldığımız gerçeklik ailenin daha da şeffaflaşmasına ve hatta evlerin özel-mahrem mekânlar
olmaktan çıkarak (modern sosyolojinin parçacı
perspektifinin bir sonucunda ortaya attığı) “kamusal alan” hâline gelmesine sebep oldu. Gerek uzaktan eğitim modelinin dayattığı gerçeklik gerekse
home-ofis tarzında çalışma yönteminin benimsenmesiyle birlikte evler/aileler zaten önemli oranda
aşınan mahremiyetlerini daha da kaybettiler. Dolayısıyla post-modern zamanlara şahitlik edenlerin
kaçıp sığınacakları bir evleri kalmayacak gibi görünüyor. Abdurrahman Arslan’ın 1997’de yaptığı “eve
dönüş” çağrısı5 Türkiyeli Müslümanlar tarafından
yeterince anlaşılmamış olacak ki evler(imiz) her
geçen gün kapitalist/neoliberal düzene entegre oluyor.
Evin mahremiyetini yitirmesinde dijital kültürün rolü inkâr edilemez. Kamera ve fotoğraf makinesiyle hayatımızın her anını “görsel malzeme”
hâline getiren bu kültürle (henüz daha ne olduğunu anlamadan) uzlaştık. Oysaki “göz”ün merkezde
olduğu bir toplumun düşünsel kabiliyetleri zaafa
uğramıştır. Resmin ve videonun muteber kabul
edildiği toplumlar “söz”e yabancılaşır. Ve şayet
bir toplum söze yabancılaşırsa orada tefekkür ve
5

Abdurrahman Arslan, Yeni Bir Anlam Arayışı, Bilge Adamlar
Yayınları, Van, 2013.

tezekkür imkânı ortadan kalkmış demektir. Resim
ve video (fotoğraf makinesi ve kamera) bilincimizin dumura uğramasına/iğdiş edilmesine aracılık
ediyor. Muazzez Kur’ân’ın “sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar!” beyanında da açıkça fark edileceği
üzere
anlama-idrak-muhakeme-yorum-kavrama
melekelerinin selameti “söz”le mukayyettir. “İşittik
ve itaat ettik!” beyanında ise (dikkat buyurunuz
“gördük ve itaat ettik” değil) söz (kelam), itaate vesile olması yönüyle (ki anlamadan, kavramadan,
muhakeme ve idrak etmeden itaat mümkün olmayacağı için) dikkat çekicidir. İşitip isyan edenler de
olabilir elbette. Her işitenin itaat etmesi gerekmiyor. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus sözün
(kelamın) itaat ve isyan üretecek bilincin inşasında
oynadığı roldür. Aynı rolü “göz” oynayamaz…
Dijital kültür her geçen gün etki alanını daha
da genişleterek insan-insan ilişkisinin mahiyetini
dönüştürüyor. İslâm’ın birliktelik biçimi olarak
önerdiği cemaatin yerini önce modern sosyolojinin
önerdiği ulus-devlet yurttaşlığı (ki burada yurttaşlık, ulus devletin kutsallarını takdis ve tebcil eden,
onu yeniden üreten, bilimi yegâne referans alarak
sosyal gerçekliğini inşa eden kişi(ler)dir.), şimdilerde ise “dijital sürüler”6 alıyor. Görüntü aracılığıyla
ayartılan zihin, sözün hikemi, irfani doğasından
haberdar olamıyor. Duygular “meta”laşıyor. Yapay zekâ tarafından kayıt altına alınan hayatlar,
organik zekânın hafızasından kayboluyor. Gündelik hayatı kolaylaştırdığı gerekçesiyle adımıza
karar(lar) alma imtiyazı kazanan makineler irademizin mahvolmasına yol açıyor. Böylece düşünen
değil nasıl düşüneceği önceden belirlenen bireyler
hâline geliyoruz. Aygıtlar üzerinden kurulan ilişkiler insani yanımızı çürütüyor. Ölüm gibi en sarsıcı
haberler bile görüntüler arasında kaybolup gidiyor.
“İzleyici”(dikkat buyurunuz “şahit” değil) ibret almaya fırsat bulamadan bir başka görüntüyle karşılaşabiliyor. Böylece bir yandan “zihinsel teşevvüş”
(zihinsel karışıklık) hâli ortaya çıkarken diğer yandan akletmenin ana karargâhı olan kalp katılaşıyor.
Kalbin katılaşması ailenin velayet hukukuna
dayanan karakterini örseleyerek adeta bir şirket ortaklığı gibi algılanmasını sağlıyor. Kadını ve erkeği
birbirinin velisi olarak gören ilahi öğretinin yerini
“tahakküm ve sömürü ilişkileri” odaklı yaklaşımlar
alıyor. Böylece aile kapitalist/neoliberal perspektifin dümen suyuna girmiş oluyor. Bu noktadan sonra yapılan tüm çözümlemeler “sistem içi” olmakla
malul hâle geliyor. Ailenin şeriatın ilke ve prensipleri doğrultusunda tanımlanması-konumlandırılması çabası anında kriminalize edil(ebil)iyor.
Katolik geleneğin Roma müesses nizamıyla iş birliği hâlinde asırlarca yürüttüğü ataerkil yaklaşım
üzerinden, İslâm’ın da bu kültürle aynı özellikte
6 	 Fatma Barbarosoğlu & Nazife Şişman, Karantina Günlerinde
Evin e-Hâli, İnsan Yayınları, İstanbul, 2020.
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olduğu algısı sinsi şekilde oluştuargüman ihtiyacı karşılandı. Anrulmak isteniyor. İslâm’ın erkeğe
neliğin fıtri değil, öğrenilebilir
biçtiği rol ile Katolik Hristiyanlıolduğuna dair söylem üzerinden
ğın “baba” figürü aynileştirilme“uzmanların” aile içine müdahil
ye çalışılıyor. Böylece aile tıpkı
olması sağlanarak ev(ler) şeffafHristiyanlık’ta olduğu gibi bireylaştırıldı. “Çocuk eğitimi” anneselleşmenin önündeki en büyük
babaya bırakılamayacak kadar
engellerden biri olarak görülüyor.
mühim bir iş olarak tanımlandı ve
Her türlü otoriteden bağımsızanneden ayrı da olsa çocuğun nilaşarak var olma arzusu “ev(ler)
telikli eğitim alabileceği yanılgısı
in” mahiyetini de değiştiriyor.
oluşturularak kapitalist/neolibeFatma Barbarosoğlu
İçinde huzur ve sükûna erişilen
ral sistemin çarklarının sorunsuz
evin yerine kontrol/denetim/tadönmesi sağlandı. Çalışan kadınhakküm mekânı olan “dört duvar
ların çocuklarına nitelikli eğitim
arası” geçiyor. Böylece hapishaneye yüklenen misveren kreş-yuvalar, “uzman” eşliğinde yetiştirilmeyonla ev benzeşiyor, adeta ev korkulası, kaçılası
nin sağlandığı yerler olarak yaygınlaştı(rıldı).
bir mekân olarak lanse ediliyor! İç-dış ayrımının
kalmadığı “transparan ev kültürü” öne çıkarılmaya
Hevâyı İlahlaştıran Bakış Açıları ve Aile
çalışılıyor. Evde olup bitenlerin, tüm ayrıntılarıyla
(pornografik biçimde) kamuoyunun dikkatine suZorunlu eğitimin sürekli aşağıya doğru çenulması vakayı adiyeden kabul ediliyor. Hatta ev
kilmesinde de (geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim
içinin görünür kılınması için çok spesifik adımlar
Bakanlığı 5 yaş grubunun da zorunlu eğitim kapatılıyor. “Mahremiyet” olgusu din ve gelenek tarasamına alınabileceğini duyurmuştu) kadınların
fından istismar edildiği ve ev içi şiddeti görünmez
çalışma hayatının kolaylaştırılması düşüncesi
kıldığı gerekçesiyle “suç”la eşitleniyor ve yerine şefolduğu söylenebilir. Kreş-yuva kültürünün yayfaflık öneriliyor. İnsanın bir yere ait ya da bağ(ım)
gınlaşmasıyla doğru orantılı şekilde sayıları artan
lı olmasının kabul edilemezliği “özgürlük” söylemi
huzur evlerini de ailenin geçirdiği yapısal evrimin
eşliğinde müdafaa ediliyor. Postmodern kültür insonucu olarak hatırlamakta fayda var. Postmodern
sanın herhangi bir yere bağ(ım)lı ya da ait olmasını
kültür “bakıma muhtaç” olanları olmayanlardan
istemiyor. İllâki bir yere bağlanacaksa bunun “arayırarak (onlara özel ve fakat gözden ırak mekânlar
zuları” olmasını öneriyor. Annelik-babalık gibi ulvi
inşa ederek) arzuların tatmin edilmesinin önündedeğerlerin arzuların tatmin edilmesi önünde engel
ki tüm engelleri (ki ibret almak ta bu engellerden
olduğu tezini öne sürerek ailenin ontolojik doğabiridir) ortadan kaldırmaya çalışıyor. Enformasyon
sına savaş açıyor. Anneliğin değil, kadınlığın öne
devrimiyle birlikte tecrübelerine ihtiyaç duyulmaçıkmasını istiyor. Böylece doğurganlığın dışarıda
yan ve bildiklerine adeta “çöp” muamelesi yapılan
tutulduğu bir aile modelini parlatmaya çalışıyor.
yaşlılar post-modern kültür tarafından “toplumsal
Binaenaleyh sapkın, sapık, marjinal gruplar taraatık” gibi görülüyor. “Yanınızda yaşlandıklarında
fından dillendirilen kadın-kadın ya da erkek-erkek
anne-babalarınıza rahmet kanatlarınızı gerin ve
evliliğinin meşruiyetine zemin hazırlıyor.
“öf ” bile demeyin” ilahi buyruğunun muhatabı olan
Öte yandan anneliğin fıtri olmaktan ziyade
Müslümanların bu dikte edilen sosyal gerçeklikle
“öğrenilebilir” olduğu yönünde psikoloji disiplini
uzlaşmaları mümkün ve kabul edilebilir değildir.
aracılığıyla üretilen argümanlar ailenin uzmanVahiy ve nübüvvet bilgisinden ilham alan bir aklın
lar tarafından işgal edilmesinin de önünü açıyor.7
“hevâyı ilahlaştıran” postmodern paradigmayla baDinî kodlar taşıdığı için feminist havzalar “fıtrat”
rışık bir hayat yaşaması asla düşünülemez!
sözcüğünden her zaman nefret etti. Onlara göre
İslâm, tarih sahnesine çıktığı gün gerek Hicaz
bu sözcük geleneksel kadın algısının (ve elbette
yarımadasında gerekse Roma-Pers uygarlıklarında
ki ataerkil, pederşahi kültürün) ikame edilmesine
yürürlükte olan (kabul gören) insan, evren, tarih,
yardımcı olmaktan başka bir işe yaramıyor. Ayrıca
zaman, mekân, tabiat, aile ve ilah, rab, tanrı tasav(fıtrat kavramı) insanın erkek ve kadın olmak üzevurlarını altüst ederek kendi değer sisteminden
re iki cins olarak yaratıldığı ve her cinsin kendine
mülhem bir sosyal gerçekliğin ikamesini temin etti.
mahsus özellikleri olduğu hakikatini hatırlatıyorKisraların, kayserlerin, şehinşahların, kralların suldu ki bu durum “eşitlik” ilkesine ‘aykırıydı.’ Bu
tası altında şahsiyeti/ferdiyeti/benliği örselenen,
nedenle “fıtrata” savaş açıldı. Böylece hem sapkın,
tahrip edilen mazlum-mustazaf halkları tek ilah
sapık, marjinal grupların kamusal meşruiyeti için
olan Allah’a (c.c.) kulluğa çağırarak tüm zamanlaliteratürel katkı sağlandı hem de eşitlikçi söylemin
rın en müstesna inkılabını gerçekleştirdi. Hicaz
Yarımadası’nın cahiliye kültüründe aile-soy-sop7 Fatma Barbarosoğlu & Nazife Şişman, Adı Konmamış Çağda
kabile oldukça önemliydi. Atalar kültü revaçtaydı.
Yeni Anne Babalar, İnsan Yayınları, İstanbul, 2021.
74 | Kasım 2021 |

umran

POSTMODERN ZAMANLARDA AİLE

Öyle ki kabileler atalar ile anılır,
saygınlıkları buna göre belirlenir
ve tuttukları yolun meşruiyetine delil getirmek istediklerinde
atalara referans verilirdi. Atalarını hangi yol üzere buldularsa
o yolda devam edeceklerini söyleyen Mekke müşriklerine yüce
Kur’ân “ya atalarınız yanlış yol
tuttuysa” diyerek mukabelede
Nazife
bulunmuş; şayet bir ataya tabi
Şişman
olunacaksa hiç şüphesiz ki bu
(ata) nebevi geleneğin şanlı elçisi İbrahim (a.s.) olmalıdır mesajını vermiştir. Vahiyle tanışmazdan evvel Arap
kültüründe, Roma-Hristiyan kodlarda içkin baba
figürüyle benzerlik görülebilir. Baba ailenin sahibi gibidir. Dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Kız
çocukları utanç kaynağı olabileceği endişesiyle öldürülebilmektedir. Yönetim erkinin içinde (Dârü’nNedve’de) kadın yoktur. Bu sosyal gerçekliğe vahyin
müdahalesi sarsıcıdır. Roma’nın ataerkil kültüründen etkilenen Hicaz Yarımadası’na mümin/mümine kadın ve erkeğin biribirinin velisi olduğu beyan
edilir. Tarla-tohum benzetmesi üzerinden nesil selameti teminat altına alınır. Birlikte olmanın şartı
olarak şeriatın belirlediği ilke ve prensiplere dikkat
çekilir. İmran ailesi üzerinden Hanne-Meryem gibi
müstesna iki kadın öne çıkarılır. Öyle ki aziz Kur’ân
Meryem’in (a.s.), tevhidi hakikate olan sadakati ve
bu uğurda tavizsiz duruşu nedeniyle âlemdeki bütün kadınlara üstün kılındığını sarih bir şekilde duyurur. Nebevi gelenekten ilham alan mümin-mümine zihinler de bu örneklikleri çoğaltır.
Eve ve aileye yüklenen anlam vahyin sarsıcı
müdahalesiyle yeniden inşa edilir. Aile vahyin-nübüvvetin tecessüm ettiği bir yapıdır artık. Şeriatın
ilkelerine riayet ederek bir araya gelen kadın ve erkek, ilahi rızaya muvafık eylemliliklerin üretildiği
yer diye görürler evlerini. Çocuklar ilk terbiyelerini burada alır. Ferdiyetleri evvela burada filizlenir. Cemaat olmanın ne anlama geldiğini burada
öğrenir. “Müminler kardeştir!” ilkesinin aile olmanın sadece kan bağıyla değil, bunun yanında itikat
bağıyla da teşekkül ettiğine dair delaletini burada
öğrenir. Böylece ferdi ve cemaatsel sorumluluklarının farkına varır. İlahi sınırlara riayet etmenin
ehemmiyetine burada şahitlik eder. Ev âdeta cennetten bir köşe vasfıyla anlam kazanır müminmümine kişilerin nezdinde. Oranın mahremiyeti
mühimdir. İzin alınarak ve selam verilerek girilir.
İzin alınarak çıkılır. Şeffaf değildir. “Sır”ları vardır.
Ev içinde olup bitenlerin anlatılması (kamuya mal
edilmesi) hoş karşılanmaz. Buradaki “sır” modern/
postmodern feminizmin zan ve iddia ettiği gibi
“aile içi şiddeti” görünmez kılmak için değildir.
Bilakis aileyi (sadece kendileri biliyor olduğu için)

birbirine “bağ”layan, “ait” kılan,
“özel” kılan, “güvenilir” kılan,
“sığınak” olmasını sağlayan mahrem bilgi(ler)dir. Ancak modern/
postmodern paradigma hiçbir
şeyin gizli kalmasını istemiyor.
Biliyor ki gizli kaldığı müddetçe
denetim/kontrol mekanizması
işle(ye)meyecek. Ne kadar çok bilirse o kadar kolay tahakküm kuracak/denetleyecek. Bilginin güç
diye tanımlanması boşuna değildi… Her şeyi tüm ayrıntılarıyla
bilme arzusunun Katolik gelenekten miras alındığı gerçeği ise görmezden gelinemez. “İtiraf ” ritüeli aracılığıyla kilise asırlarca en mahrem bilgileri
elinde tuttu. Bu bilgi(ler) sayesinde siyasal-iktisadihukuki tüm alanlarda tartışmasız “tek hâkim güç”
oldu. Hristiyanlık her ne kadar radikal bir iç reform
geçirmiş olsa da asırlara baliğ geleneğinin etkisinden kurtulamıyor. Modern/postmodern feminizm,
Katolik geleneğin itiraf ritüeliyle elde ettiği ev içi
mahrem bilgileri, özgürlük-emansipasyon putlarına sığınarak elde etmek istiyor. Böylece farkında
olmadan ya da şuurluca Katoliklikle benzeşiyor.
Celladını taklit ediyor!
Ev ve aile sükûna delalet eder aynı zamanda.
Hareketin zıddına tekabül eden sükûn, hız ve haz
eksenli dayatmalara itirazdır. İlahi beyan “Kendisiyle teskin olasınız diye eş(ler) yaratıp, aranızda
sevgi (meveddet) ve rahmet var etmesi, onun varlığının delilidir. Bunlarda düşünen (tefekkür eden)
bir toplum için dersler vardır.” buyurur. Kadın ve
erkek arasında şeriata/yasaya uygun birlikteliğin
(aile olmanın) sükûnu temin eden boyutu, her yeni
güne “şiddet” haberleriyle uyanan bir toplumda
özellikle gündeme taşınmalıdır. Modern/postmodern feminist söylemin adaleti değil, eşitliği öne
çıkaran yaklaşımı “sükûneti” imha etmeye dönüktür ve şüphesiz ki bu imha süreci ailenin dinamitlenmesi anlamına gelmektedir. “Eril tahakküm” adı
altında kadın-erkek mübaşeretini (birlikteliğini),
aktif erkek-pasif kadın imgesi üzerinden “eşitlikçi
olmayan” bağlamda sorunsallaştırarak erkeğin kadın bedeni üzerinde tahakküm kurduğu (işgal ettiği) varsayımı sorunludur. Dahası bu tahakkümün
“sahip olma” arzusunun yansıması şeklinde belirginleştiğini iddia eden söylem nihayetinde erkeğin
kadını kendine ait kılmak suretiyle “erotikleşmiş
tahakküm”8 ürettiği tezini öne sürerek sözünü ettiğim sükûn gerçekliğini imha eder. Böylece fıtri
olan mübaşeret arzusu, eril tahakküme dönüşüyor
ve aile yıpratıcı iktidar savaş(lar)ının kurbanı oluyor.
8 Pierre Bourdieu’dan aktaran Eylem Ümit Atılgan, agy.
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METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU

1998 yılında oğlum Yasir ebedî
hayata göçtüğü tarihte ben elli bir
yaşında genç bir adamdım. O tarihlerde yazdığım “Keklik Bizden
Uzaklaştı” şiirime Romen şairi Lucien Blaga’dan bir alıntıyı epigraf
olarak kullanmıştım. Şöyle diyordu: “Ölüm, başucumda/ağarmış
saçlarımı sayıyor/ay ışığında.” Şiirimin bir kıtası ise şöyleydi:
“Roman kahramanı gibi yaşadım
Buruşuk yapraklarında kitabın
Rastladım kendi akıbetime
Anamdan erken ihtiyarladım.”
O zamanlar anam henüz sağdı.
Bugün, o günleri hatırlayınca şaşırıp kalıyorum. Asıl ihtiyarlık şimdilerde kapımı çalıp durmaktadır.
Ben yaşarken onlar kimi dostlarım
hem de müthiş bir hızla aramızdan
ayrılarak ahirete intikal etmekteler.
Yaşı benden genç olmasına rağmen
ölümün sırasını beklemeden, İsmet
Uçma’nın erkenden bu gidişi neyin
nesidir, nasıl bir imtihan sualidir?

Ölüm Hakikati/Düşüncesi
Beni etkisinde bırakan Lucian
Blaga’nın veciz biçimde dile getirdiği salt ölüm düşüncesi değildi.
Oğlumun vefatı üzerinden okuduğumda da insan için biçilmiş iki tür
ecel olduğunu biliyordum. Birisine
halk arasında “sıralı ölüm” deniliyordu. Yeryüzünde yaşayan bütün
insanların hayat ırmağının doğuş
tarihinden beri maruz kaldığı doğum, bebeklik, ilk gençlik, gençlik,
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orta yaşlılık, yaşlılık ve nihayet
ölüm şeklinde sıralanan tabii/fıtri
ve umumi ecel. İkinci tür eceli kaza,
hastalık, cinayet, zulüm, işkence,
yoksullaştırma sonucu gerçekleşen
ölümler üzerinden okumalı ve farklı bir değerlendirmeye tabi tutmalıdır. Allah ve kader kavramlarını
uluorta kullanarak her ölüm hakkında aynı yargıya varmak bazen
-haşa- Allah’a zulüm atfetme sonucu doğurabilir. Öyle ya Afrika’nın
yoksul bırakılmış ülkelerindeki çocuk ölümlerini bir kalemde kader,
ecel diyerek geçiştirmek bana çok
münasip görünmüyor.
Oğlumun vefat ettiği elli birinci yaşımdan altmışlı yaşlarımın
ortalarına kadar sanki hiç ölmeyecekmişim gibi neredeyse ölümü
unutmuşçasına daima koşuşturarak, inançlarım, iddialarım peşinde dolanıp durdum. İhmallerim,
vicdan azaplarım, eksiklerim bolca
mevcuttu hayatımda. Şimdi burada onları sayıp dökecek değilim.
Demek istediğim odur ki insan,
iddiası sahih müslümanlık da olsa
ölümü bir türlü kendine ve yakınlarına yakıştıramıyor, konduramıyor.
Oğlumun vefatını sıralı ölümlerin
hizasında görmediğim, onun bir faili meçhule kurban gittiğini düşündüğüm için ayrıca değerlendiriyorum ve ona reva görülenin cezasını
Allah’a havale ediyorum.
Burada merhum dost İsmet
Uçma’nın ahirete intikali münasebetiyle okuyucularıma bir kere
de kendi kalemimle ulaştırmak/

hatırlatmak istediğim husus ölüm
hakikatinin/düşüncesinin insan
kalbine yaş ilerlediğinde gelip yerleşmesini beklemenin, ona hazır
olunmadığı için ne kadar ağır geldiğini söylemektir. Anlıyorum iyice
anladım ki gecikmişim, ben de gecikmişim ne yazık kendime, yakınlarıma da dokunacağını ölümün;
üç ay evvel bütün dünyayı silkeleyen virüs münasebetiyle kardeşim
Ersin ve eşini alıp götürdüğünde.
Artık tek bir gün bile geçmiyor yakın bir dostun ölüm haberini almadığım. Peki, ben, ben hazır mıyım;
endişeli fakat hazırlıksız…
İsmet Uçma, yetmişli yıllarda
İstanbul’daki hayatım esnasında
çalıştığım plastik torba üreten firmamızın ortaklarından sevgili Cemal Uçma’nın küçük kardeşi olarak
tanıdığım bir dosttu. Bursa’ya yerleştikten sonra Cemal ile münasebetimiz kesilmişti. Ancak İsmet’in
1983 yılında Cağaloğlu’nda Bir
Yayıncılık ile başlayan kültür
hayatına doğrudan, mutfaktan
katılımı sonrası onunla münasebetimiz ağabeyinden daha köklü
gelişmişti. Hele 1986 yılında kendi
başına işletmeye başladığı İşaret
Yayınları’nı kurunca temaslarımız
daha da artmıştı.

Yayıncılık Dünyası
Benim İstanbul hayatımda
yetmişli yıllardaki uğrak yerlerim arasında Diriliş yazıhanesi
başta geliyordu. Bunun yanında



Nuruosmaniye Türbedar Sokak,
Türbedar hanın üçüncü katında
Nihat Armağan’ın Fikir, İsmail
Kazdal’ın İhya Yayınları vardı yoğun biçimde hemhâl olduğum.
Bursa’ya göçtükten sonra ise Pınar
ve Beyan Yayınları yanında üçüncü uğrak noktam İşaret Yayınları
ve merhum İsmet Uçma olmuştur.
Söz konusu temaslarımda yayınevi
sahibi dostlarımın sıcakkanlılığı,
dost canlılığı, güler yüzlülüğü elbette birer faktördü. Ancak benim
asıl önemsediğim nokta, onlarla
aramızdaki tabir caizse ruh beraberliğidir. Dilerim Rabbim bu mümin kullarla bizi ahirette de cennet
dostları eylesin.
Hikmet Zeyveli 1985 yılında
Eskişehir’deki resmî görevinden
istifa ederek Bursa’ya yerleşince
Bursa’da hemen yeni bir ilim ve
fikir hareketliliği başladı. Bu arada
benim hayalim, ilk göz ağrım olan
1973 yılında İstanbul’da başlatıp
yarım bıraktığımız Kelime dergisini hayata geçirdik. Murat Kapkıner
işin mutfağını ve matbaa işlerini,
Hikmet Zeyveli ilim alanını ben de
hem finansmanı hem de sanat ve
fikir planını yürütüyordum. O yıllarda bize tahsis edilecek kamuya
açık mekânlar bulunmadığından
evlerimizde haftalık sohbetler, okumalar yapıyorduk. İstanbul’dan
gelerek sohbetlerimize iştirak eden
bugünün ünlü simaları bile vardı.
Dücane Cündioğlu ve sevgili Ümit
Aktaş onlardan ikisiydi.
Sohbetler sırasında Hikmet
Zeyveli Muhammed Esed mealinden bizi haberdar kılmıştı.
Biz de eserin İngilizcesini yurt
dışından, hatırladığım kadarıyla
İngiltere’den getirttik, fotokopi ile
çoğaltarak birkaç nüshayı aramızda paylaştık. Bendeki nüsha hâlâ
kütüphanemdedir. İngilizce bilenlerimiz okumaya başladı, Hikmet
Zeyveli ise eserin sonunda ek kısmındaki üç makaleyi tercüme etti
ve Kelime dergisinde yayımladık.
Özellikle Muhammed Esed’in cin
kavramı üzerine yaptığı yaklaşımlar kolay benimsenecek gibi durmuyordu. Bazı çevrelerde büyük
tepkiler oldu bize, dergiye karşı.
Mesela fakülte yıllarımda bizim
asistanlardan olan Prof. Hüseyin
Hatemi dergimiz ve Esed hakkında
olumsuz yazılar yayımladı. Kendisini Hikmet Zeyveli ile beraber

Beyoğlu’ndaki bürosunda ziyaret
ederek durumu öğrenmek istedik.
Meğer onun sözünü ettiği başka bir
Muhammed Esed imiş.
Muhammed Esed mealinden
her gün bölümler okuyor ve yararlanıyorduk. Bu eserin Türkçeye
kazandırılması gerektiğini düşünüyor, çareler arıyorduk. Hikmet
Zeyveli eseri tercümeye başlamıştı
bile. Bu arada kendisi Bursa’dan
İstanbul’a göçmüş ve yayınevleri
ile temasa geçmişti. Ben de sıklıkla
İstanbul’a gidiyor ve eserin yayınlanması için arayışlarda bulunuyordum.
Kelime dergisi iyi düşünen, sahih inanç ve idrak sahibi çevrelerce takdir ediliyor olsa da ülkenin
muhafazakâr çevreleri tarafından
neredeyse aforoz ediliyordu. Muhammed Esed’in meali ve oradaki
yorumları ise benzer çevreler tarafından kolay hazmedilemeyecekti.
Kısacası bu meali yayımlamak biraz da yürek işiydi, ilim, izan, feraset ve cesaret işiydi.

Muhammed Esed Mealinin
Yayımlanması
İşte İsmet Uçma kendisine götürdüğümüz teklifi hem de hiç ikiletmeden, büyük bir memnuniyet
ve huzurla kabul etmişti. Geriye
ne kalmıştı? Tercümeyi Hikmet
Zeyveli tek başına yapabilir miydi?
Onun gündelik maişeti için çalışması yanında öteden beri sürdürüp
geldiği yarım bırakılmaması gereken işleri vardı. Sevgili dostum, ilk
gençlik arkadaşım Cahit Koytak’ın
bunu en iyi biçimde yapacağını
biliyordum. O, yanına ikinci bir
destekçi olarak Said Ertürk hocamın oğlu sevgili Ahmet Ertürk’ü de
alarak işe sarılacaklardı. Başlangıçta Hikmet Zeyveli de işin içerisindeydi ancak onun meşguliyetleri
artınca Cahit ve Ahmet eseri bölüşerek tercümeye başladılar. Sanırım redaksiyon esnasında Hikmet
Zeyveli’nin katkıları olmuştu.
İsmet Uçma’nın bu arada göğüslediği rol epeyce riskliydi. Çünkü Türkiye dindarlığı Muhammed
Esed yorumlarını hele ki o tarihlerde kolay hazmedemez diye düşünülüyordu. Fakat gerek haberleşmenin, iletişimin hızlanması gerekse
Türkiye’de itikadi noktada sahih
idraklerin çoğalması kimi cahili

barikatların zayıflaması sonucunu doğurdu. Evet, hâlâ toplumun
büyük ekseriyeti ne yazık atalar
dini üzere yalnızca duyup işittikleriyle inanan ve yaşayan kesimdi.
Ne var ki onlar okuma hayatından
uzak durdukları için okuma heveslisi müslümanlar bakımından
Muhammed Esed meali yayımlanır
yayınlanmaz büyük heyecanlarla
karşılandı ve rahatlıkla diyebilirim
ki müslümanlar üzerinde ciddi ve
yeni bir zihin oluşmasına önemli
katkılarda bulundu. Sadece takva
kavramına verdiği Türkçe karşılık
ile bile muazzam bir kördüğümün
çözülmesini sağladı diyebilirim:
“Takva, Allah’a karşı sorumluluk
bilincidir.”
İşte merhum İsmet Uçma dostumuzun, kardeşimizin terekesindeki en kıymetli malın beyanı bu
şekildedir. Şimdi başlarken yazdıklarıma dönerek diyorum ki bir
müddetten bu yana üzerimde ilmi
ve fikri etki bırakmış kimi tarihi
şahsiyetler, simalar hakkında onların fikri/zihni portrelerini konu
alan yazılar biriktiriyordum. Onu
bir kitaba dönüştürme hevesim
de vardı. Ancak yetmişli yaşlarımı
idrak ettiğimden bu yana ben yaşarken ölen dostlarım hakkında
yazmak, konuşmak mecburiyetinde kalıyorum. Ardı ardına göçüp
gidiyor insanlar ben sadece arkalarından matem yazısı olmasa da
hatıra kabilinden anekdotlar aktarıyorum. Bir gün ben de göçüp
gidersem Yunus gibi söylemeye çalışayım: “Ya nic’ola hâlim benim?”
Şu insani duyguyu yalnızca ben
mi yaşıyorum bilmem ama her seferinde “Bugün de bana dokunmadı” diyerek kendimi teselli etmek
nereye kadar? Bu da bana ders
olsun diyebilene ne mutlu! Bu vesileyle sevgili dost İsmet Uçma’ya
Rabbimden mağfiret diliyorum. Yakınlarına, çocuklarına, ağabeyi eski
ortağım Cemal Uçma’ya da sabır ve
metanet temenni ediyorum. Kendimi ve her okuyanı da o cihanşümul
akıbete hazır olmaya çağırıyorum.
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oğarken bilgisine kesin
olarak sahip olduğumuz
şey ölümün hak olduğudur.
Ölüm, hepimizin bildiği ve teslim olduğu bir gerçek olmasına
rağmen ölümlerin arkasından
hüzünlerin yaşanması da eksik
olmaz. Sevdikleriyle geçirilen zamanın günü geldiğinde sona erip
artık onlarla görüşülemeyeceği
gerçeği yüreklerde burukluğa sebep olur.
Söz konusu olan, aile fertlerinden bir kişi, çok yakın dostlukların kurulduğu bir arkadaş ve
benimsenip takip edilen öncü bir
kişinin ölümüyse hüznün şiddeti de yüksek olur. Onun bir daha
görülemeyecek olması, yaşanılanların tekrar edilemeyeceği,
paylaşımların, etkileşimlerin artık sona erdiği hakikati bir uzvun
eksikliği kadar yorar ve ağır gelir
insana…

Bir Dost ve Yol Arkadaşı
Ahiret bilinci, ebedî âlemde
kavuşma umudu, direnci arttırsa da, sabrı sığınılacak bir liman olarak işaret etse de, bazı
kayıplar için bunu sağlamak çok
zordur. Çünkü bu kaybettiğimiz
değerlere yaşadığımız hayatta
sürekli ihtiyacımız olmuştur.
Darda kalınca gölgelerine sığınılan, çözümsüzlükler içerisinde
kendilerine danışılan, nasihat ve
tavsiyelerine her daim ihtiyaç duyulan bu kişilerin yerini doldurmak zor olduğundan, içimizdeki
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o eksiklik, o sızı hiç kaybolmaz.
Bu kişiler, bizlere imtihan yürüyüşümüzü kolaylaştıracak fenerler tutmuş, kavşak noktalarında,
kararsızlıklar içerisindeyken istikameti gösteren işaret levhaları
olmuşlardır. İçimizi döktüğümüz
bir rehber, vaktimizi kıymetlendiren bir önder, başımızı yasladığımız bir baba, ana konumunda
olarak hayatımızın merkezinde
yer edinmişlerdir.
Kendisini tanıyan, bağ kuran her kişi için Ahmed Kalkan
hoca da böyle bir konumdaydı.
O, herkes için yakın bir dost, yol
arkadaşı olmuştu. Resmî olanı
bıraksa da, her an ve şartta öğretmenliğini devam ettiriyordu. O,
her yeni çabaların öncesinde kapısı çalınıp fikri alınan, yardımı
istenen ve genelde “hayır” cevabını alma ihtimalinizin olmadığı
bir destekçinizdi. Gelen taleplere,
umutları körükleyecek şekilde
yaklaşan, her yeni adımı ilk adım
heyecanıyla atan, samimi, sıcak
bir ağabeydi… Gerginlikleri ince
esprilerle yumuşatan, tebessümüyle kara bulutlarınızı dağıtan
bir kardeşti… Bir insanın kaybıyla yaşanan sıradan acıların ötesinde bir haldi halimiz… Ahmed
Kalkan hocanın vefatının sebep
olduğu hüzün, kapanmayacak
boşluklarımızın olduğunun bilinmesinden kaynaklanıyordu.
Tevhidi bilinci hayatının merkezine koymuş, Kur’ân mesajıyla
insanlığın buluşması için gayret
eden, her daim Müslümanların

yanında, zalimlerin karşısında
durmaya çaba harcayan bir ilim
adamı olan Ahmed Kalkan hocanın vefatıyla, son dönemde yaşanan yaprak dökümüne bir yenisi
daha eklenmiş oldu. İslâmî kimliğin inşasında ve bu bilincin bugünlere aktarımında kendilerine
oldukça borçlu olduğumuz öncü
isimlerin aramızdan çekilmeye
başlaması, bizlerde hem hüzün
hem de tedirginlik oluşturuyor.
Tedirginliğimizin
sebebi,
fedakârca, inançla, samimiyetle,
bedeller ödemeyi göze alarak varlığını ortaya koymuş insanlarımızın artık görülemiyor olmasınadır. Dünya kazanımlarını ikinci
plana atıp varlığını Allah yolunda feda eden davet ve hareket
öncülerinin neslinin tükenmeye
başlaması tedirginliğimizin ana
gerekçesidir.

İlim Halkası Edebi
Bin bir bahaneler üreten,
‘evin, işin, kazancın, hastalığın,
yorgunluğun’ sürekli amellerini
ertelettiği günümüz insanlarını
utandırırcasına, Ahmed Kalkan
hoca bir insan için dayanılması
çok zor olan hastalıklarını ilmî
çalışmalarının, davasının önüne
asla geçirmemiştir. Onu hiç terk
etmeyen şiddetli ağrılarına rağmen, anlatacağı, aktaracağı bir
şeylerin olduğu telaşıyla kimseye
hayır dememiş, hiçbir teklifi geri
çevirmemiştir. Davet edenlerden
ne devşirebilirim, nasıl varlıklı,



makam mevki sahibi yeni çevreler edinirim hesabı içinde bulunmamıştır.
O, bir kişiye de gider, yüz kişiye de giderdi. O, mahalle, statü,
yaş, ırk ayırt etmeden, herkese
temas edebilmenin heyecanını
taşırdı. Çalışmalarına sürekli
hazırlanarak gelen, ilim halkalarının edebine yaşı ve hastalığına
rağmen riayet eden, notlar hazırlayıp kendi imkânlarıyla dinleyicilere önceden dağıtan disiplinli
bir tebliğ ehliydi. Mahallesinden,
evinin önünden dışarıya bir adım
atmaya çekinenlere inat, şehrin,
ülkenin en uzak beldelerine zor
şartlarda seyahat eder, bir insanın yüzüne bakabilmenin, yüreğine dokunabilmenin sevinç ve
huzurunu hiçbir kazanıma değişmezdi.
Ahmed hoca tevazu içerisinde
bir hayat yaşadı. Kendisiyle görüşebilmek için aracılara ihtiyaç
duyulmazdı. Ağırdan satan, dokunulmaz, ulaşılmaz hoca karakterinin çok ötesinde bir insandı.
Bir dinin, düşüncenin anlaşılmasında o düşüncenin kavramlarının doğru tanımlanması gerektiği hakikati üzerine yürüttüğü
Kur’ân Kavramları dersleriyle
yüzlerce talebe yetiştirdi. Sakin
bir hitabet ve düşündürücü cümlelerle konuşmalarını yapar, hastalığı el verdiği sürece dinlenen,
dinlendiren bir hatip olarak bilinirdi. Edebiyatçı yönüyle, kelimelerle usulca oynadığına sıkça
şahit olurdunuz.
Bir dönem sorumlusu olduğum derginin yazarlar heyetinde Ahmed hoca da yer alıyordu.
Derginin istişare toplantılarında
mütevazı, saygılı, anlayışlı yönüyle hep ön plana çıkardı. Tek
bir sorun yaşamadan, en küçük
bir anlaşmazlık içerisinde bulunmadan geçirdiğimiz o günlerde
bizlerin fikirlerini önemseyen,
tekliflerimizi memnuniyetle karşılayan tavır içinde olurdu. Dergi
için uzun yazılar gönderdiğinde
kendisinden kısaltmasını rica

ettiğimizde “Siz kısaltın.” der, yazısının son halini dergide okuduğunda “Ben yapamazdım, çok yerinde olmuş!” gibi yaklaşımlarla
bizi onore ederdi.
Sempozyum, konferans programlarımızı beraberce organize
eder, birlikte seyahat gerçekleştirir, aynı kürsüleri paylaşırdık.
Kendisiyle yoğun temas içerisinde bulunduğum yıllarda gerçekten uyumlu, ağabey-kardeş gibi
anlaşırdık. Kendisinden yaşça geride olmama rağmen görüşlerimi
alır, yazdıklarımı kendi çalışmalarında alıntılar, gençlere kıymet,
değer verdiğini hissettirirdi.
Ahmed Kalkan hoca da bir-

çok ilim adamının başına gelen
zorluklarla karşılaşmadı değil.
İhtisas alanlarının dışında görüş
yapmaya zorlayan ısrarlar, tebliğci, eğitimci yönleri ötesinde
yüklenen anlamlar ilim adamlarını da gereğinden fazla yorup
maalesef enerjilerini harcıyor.
“Hayır” diyemediklerinden kaynaklanan bu sorun daha fazla
üretimde bulunmalarını da engelliyor. Bu sebeple, en azından
yaşayan değerlerimize uzmanlık yönlerinden istifade edecek
iştahla yaklaşılmasını, ihtisas
alanlarından olabildiğince fazla
istifade edebilmenin yollarının
aranmasını hatırlatmak isterim.

Onlar birilerinin kendi özel ajandalarının, hesaplarının kurbanı
olarak kullanılmamalı, herkesin,
her kesimin başvurabileceği, danışabileceği insanlığın değerleri
olarak kalmalıdırlar. Onlar, bir
grubun, bir hizbin değil ümmetin
kazanımı olarak kabul görmeli,
her usule ait insanların rahatlıkla
kapılarını çalabileceği konumlarını da muhafaza etmelidirler.
Vefa yazıları, övgülerin düzüldüğü, duaların edildiği, tüm
kusurların, eksikliklerin unutulduğu bir şekilde olur genelde.
Bizim ahlakımız, vefat edeni hayırla anmayı, insani hataları, kusurları unutmayı, eğer geçmişse
hakların helal edilmesini bizden
ister. Ahlakımız, yaşanmış güzel
şahitliklerin dile getirilmesini,
hayrın, iyiliğin, güzelliklerin yaygınlaşmasını sağlayacak anlatımları yapmayı bizlere öğretir. Biz
de Ahmed hocayı güzel amelleri,
hayırlı çabaları, bitmeyen gayreti ile hatırlayacağız. Onun Allah’ı
(c.) razı etme adına gösterdiği
fedakârlıklarını, çalışmalarını,
çabalarını, örnek almaları için
yeni nesle aktaracağız.
Bu dünyadan bir Ahmed
Kalkan geçti. Rabbimizden niyazımız, çektiği sıkıntıların, hastalıkların, ağrıların, bilerek veya
bilmeyerek yaptığı hatalarına kefaret olmasıdır.
İnşallah o, acılarının dindiği, sıkıntılarının, hastalıklarının
sona erdiği bir âleme geçiş yaptı.
İnşallah hassasiyetle bağlısı olduğu tevhidi bilincin ve amellerin karşılığı olarak Rabbimizin
katında ikramlara kavuştu. Bu
cümleler bir rahmet ve mağfiret
duasıdır aslında. Şahitliğimiz,
temennimiz bizlere bu dua mahiyetindeki kelimeleri söyletmektedir.
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odern hayat tarzının içten
içe yol açtığı sorunları görmezden gelme tutumu korona ile
önemli ölçüde sarsıntı geçirdi. Salgın küreselleşmenin bir ürünü olarak, teknik, ekonomik, tahakküme
dayanan bir kuvvetler mekaniğini
tetiklerken aynı zamanda büyüme
modelini tekrar sorgulamaya açtı.
Önemli düşünürler ise yaşanan mahiyetini kapsamlı bir arka planda
ele alıyorlar. Felsefe, sosyoloji, antropoloji, siyasal iktisat, biyoloji gibi
disiplinlerin birikimine yaslanarak
yeni tartışmalara yapıyorlar. Salgın
üzerine en çok yazan isimlerden
Giorgio Agamben ise yaşananları
farklı açılardan ele almaya devam
ediyor. (Umran)
Müdahale nitelikli daha önceki
metinlerimde pek çok defa “çıplak
hayat” kavramına işaret ettim. Bana
öyle geliyor ki, salgın, insanlığın
artık her ne pahasına olursa olsun
korunması gereken çıplak hayattan
başka bir şeye inanmadığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterdi. Sevgi ve merhamet işleriyle ve
şehadete uzanan imanıyla Hristiyanlık dini; şartsız dayanışmaya dayalı değer sistemiyle siyasi ideoloji
hatta çalışmaya ve paraya yönelik
inanç çıplak hayatın tehdit altına
girdiği vasatta ikinci sıraya itildi;
her ne kadar bu tehdit, istatistiksel
boyutu sürekli değişen ve kasten belirsiz bırakılan bir risk şeklinde olsa
da.

Antropolojik Düzenek
O hâlde “çıplak hayat” kavramın
anlamını ve kökenini açıklığa kavuşturma zamanı çoktan geldi. Bunun
için öncelikle insanın bir kalemde
tanımlanabilen bir şey olmadığını
hatırlamak gerekir. Bilakis insan,
tarihî bir kararın aralıksız şekilde
güncellendiği mekân niteliğindedir. Her seferinde insanı hayvandan
ayıran sınırlar yeniden tespit edilir;
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insandaki insani olan, insanın içindeki ve dışındaki insani olmayandan ayrıştırılır. İsveçli biyolog Carl
Linnaeus, insanı öteki primatlardan
farklı kılan ayırt eden özellikleri içeren bir tasnif sistemi geliştirmeye
gayret etmişti. Neticede kendisi böyle bir özellik bulamadığını itiraf etmiş ve türsel bir isim olan homo’nun
arkasına, sırf “kendini tanımak”la
[nosce te ipsum] ilgili o eski felsefi
vecizden ötürü, sapiens’i eklemişti.
Linnaeus’un Systema Naturae kitabının onuncu baskısına eklediği
sapiens teriminin manası şudur:
İnsan, insan olmak için kendini tanımak zorunda olan hayvandır. İnsan,
insan olan ile olmayanı ayıran -daha
doğrusu belirleyen- hayvandır.
Bu noktada alınacak bu kararın,
insanı insani olmayandan neyin ayırdığına ilişkin kararın tarihî planda
uygulamaya sokulmasını mümkün
kılacak mekanizmaya antropolojik
düzenek diyebiliriz. Söz konusu düzenek, hayvan yaşamına ait her şeyi
insanın dışında bırakarak ve bu dışlama yoluyla insanı üreterek işler.
Ne var ki düzeneğin işlemesi için bu
dışlamanın aynı zamanda bir içerme
olması icap eder. Hayvan ve insan
denilen iki kutup arasında, onları
hem ayıran hem bağlayan bir eklem
yeri veya bir tür eşik bulunmalıdır.
İşte bu eşik, “çıplak hayat”tır. Başka
bir ifadeyle insan olan ile insan olmayanın karara bağlandığı yerde,
ne basbayağı hayvan ne de hakiki
anlamıyla insani bir hayat. İnsanın
iç dünyasından geçerek biyolojik
yaşamı ile toplumsal hayatını ayıran
bu eşik, bir soyutlama ve zihinsel inşadır. Ama siyasi açıdan belirlenmiş
somut tarihsel figürlerde kendini
mütemadiyen mücessem kılarak
gerçek hâline gelen bir soyutlamadır
bu: Antik dünyada, köle, barbar veya
homo sacer herhangi biri tarafından
öldürülmesi suç sayılmayan kişiydi.
Aydınlanma’da ve 19. yüzyılda, vahşi çocuk, kurt-adam ya da şu sözde

homo alalus [dilsiz insan], insan ile
maymun arasında varsayılan kayıp
halkaydı. 20. yüzyılda ise, istisna
hâlindeki vatandaş, toplama kampındaki Yahudi, resüsitasyon [canlandırma] odasında koma hâlindeki
kişi, veya organları için korunan beden bu “çıplak hayat”ın karşılığıdır.

Asemptomatik Hasta
Peki, günümüzün küresel salgınının idaresinde bu çıplak hayat
figürü nerededir? Hiç şüphesiz tıp
tarihinde görülmemiş biçimde yalıtılıp tedavi edilen hasta kişi değildir
bu figür; daha ziyade, enfekte olmuş
kişidir, bilhassa da çelişkili bir ifadeyle denildiği gibi “asemptomatik
hasta”dır, başka bir deyişle fiilen
herkesin, farkında olmaksızın olduğu şey. Artık mesele tam manasıyla
sağlık değil, ne sağlıklı ne hasta olan
bir hayattır ki bu hâliyle, potansiyel
bir hastalık taşıyıcısı şeklinde nitelenerek özgürlüklerinden mahrum
edilebilir, her türden yasağa ve kontrol mekanizmasına tabi kılınabilir.
Bu manada tüm insanlar fiilen
asemptomatik hastalardır. Hastalık
ile sağlık arasında gidip gelen bu hayatın yegâne kimliği, test ve aşı yapılacak birine dönüşmektir. Vaktiyle
vatandaş denen kişiler âdeta yeni
bir dinin vaftiz törenini andırırcasına aşılanmaktadırlar. Gelgelelim bu
vaftiz kalıcı değildir, mecburen geçicidir ve yenilenebilir. Zira her an her
yerde sağlık belgesini göstermesi
şart koşulan yeni vatandaşın, artık
ortadan kaldırılamaz ve devredilemez hakları kalmayacaktır. Sadece
aralıksız biçimde yeniden kararlaştırılıp güncellenmesi gereken mükellefiyetleri olacaktır.
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