
Bismillahirrahmanirrahim...

Hayatın anlamı ölümün varlığıyladır. Ölüm metaforu insanın amellerini anlamlı kı-
lar. İnsan ahiret merkezli düşünceyi hayatından çıkardığından beri kimlik sorunu yaşa-
mıştır. Kim olduğunu ve varlık nedenini unutmuştur. Allah’ın (c.c.) kendisine lütfettiği 
imanı ve bu imanın gerekliliği olan yeryüzünü imar ve inşa etme görevini ihmal etmiş-
tir. Kalu belada verdiği ahdi, misakı bozmuştur. 

Ahdine, kendine ve Rabbine yabancılaşan insan; modern dünyanın kıskacında libe-
ralizmin oyuncağı, kapitalizmin kölesi, sahte dinlerin kulu pozisyonuna düşürülmüştür.

İnsan dev bir sarmalda kaybolmuştur. Kayıp olma psikolojisine düşmüş insan ken-
disini değerli kılan vasıflarını da kaybetmiştir. Ahlakını, adabını, varoluş gayesini ve 
aslîyetini kaybetmiştir. Modern duvar insanın önüne set örerek; onun Hakka ve Birr’e 
ulaşmasını engellemiştir. İnsan, neticede acil eylem planı ile modern bataklıktan kur-
tulmanın yollarını aramalıdır.

Modernitenin dünyayı sonu belli olmayan bir girdaba sürüklediği aşikârdır. Biz bu 
sayıda modernizmi ele alarak bu girdaptan kurtulmanın yolunu bulmaya çalıştık. Ya-
zarlarımız, birbirinden değerli yazılarıyla modernizm girdabının çıkmazlarını ele aldılar.

Dursun Karamandanoğlu “Modernizm Girdabında Müslümanca Duruş” başyazı-
sıyla, modernizmin kavramsallaştırmasını yaptıktan sonra modernizmin günümüze 
yansıyan türevlerinden laiklik, demokrasi ve kapitalizmi konu edinerek Müslümanların 
modernizm karşısında göstermesi gereken tutumu ve çözüm önerilerini ele almıştır.

Modernizmi tek bir tanımla ifade etmek zordur. Birçok anlamı ifade eden bu kavram 
dergimizin bu sayısında İlker Ünal “Modernizm Nedir?” ve Yasin Kayıkçı “Modernitenin 
Kıskacındaki Dünya ya da Körler ve Sağırlar Çağı” adlı yazıları ile istifadenize sunulmuş-
tur. Ayrıca bu iki yazı barkod okuma sistemi ile sesli makale şeklinde de hazırlanmıştır.

Dosya konusunun dışında eğitim, gezi ve farklı konuları içine alan yazılarımızı siz-
lerle paylaştık.

Modernizm bu asırda en çok insanın kalesi olan aile kurumuna darbe vurmuştur. 
Bu kurumu çok incitmiştir. Bu yüzden nisan ayı dergi kapak konusu olarak Aile kavra-
mını seçtik.  Önümüzdeki sayıda buluşmak dileğiyle... 

Allah’a (c.c.) emanet olunuz…
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Dergimizde yayımlanan yazı, 

ilan ve reklamların sorumlu-

luğu sahiplerine aittir. Dergi-

mizde yayımlanan yazılar, kay-

nak belirterek iktibas edilebilir.

EDİTÖRDEN

Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

“Sırat-ı Müstakîm’inin parlak delillerini  ne düşünce 
cambazlarının kurnazlığı,  ne de şüphecilerin aldatıcı 

 kanıtları çürütebilir.”
Ebu Mansur el-Mâtürîdî

Not: Yayınevimiz yeni adresinde hizmet vermektedir.
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Dosya

Modernite, Batının aydınlanma süreci-

nin bir ürünüdür. Aydınlanma, insanları 

esasta kötü ve köleleştirici olduğuna inandığı; 

efsane, mit, din, gelenek, önyargı ve hurafenin 

temsil ettiği eski düzenden kurtarıp iyi ve özgür-

leştirici olduğunu kabul ettiği aklın himayesine 

sokma iddiasındadır. Burada aydınlatma, yalnız-

ca akla aittir, vahiy, ustaca devreden çıkarılmıştır. 

Çünkü onun iddiasına göre vahyedilen de sonuç 

itibariyle akledilebilen bir şeydir. Modernite, din 

dışı bir zihniyettir. Burada dinin etkinliği ve mer-

kezi konumu tartışmaya açılmıştır. Sonuç itiba-

riyle dinin alanının sınırlandırılması esastır.

Modernite dini özel hayata indirgemeye ve 

sosyal hayatı dünyevileştirmeye özen gösterir.

Dikkat edilirse aydınlanmanın ilk hedefi Orta 

Çağ’da büyük servet imparatorluğu kuran ve En-

gizisyon Mahkemeleri ile halka zulmeden Hıris-

tiyanlık idi. Daha sonra bütün dünyayı sömüre-

bilmek için bu durum genelleştirilerek İslam’ı da 

içine alacak biçimde genişletildi.

Dünyevilik, modernitenin her şeyine yansı-

yan bir zihniyet ilkesidir. İnsan bütünlüğünü par-

çalayan modernite bilgiyi, duygu ve inançların 

karşısına diker. Bilim her şeyin referansıdır, fakat 

her ne hikmetse bilim hiçbir şeyden referans al-

mak zorunda değildir.

Dinin işlediği amaçlılık alanı, bilimin neden-

selliğiyle algılanamaz. Esasen amaçlılık açıklana-

maz, anlaşılır. 

Mesela “Allah... adaletle hükmetmenizi em-

rediyor…”1 yargısının açıklanacak bir tarafı yok-

tur, istenen şey anlaşılmasıdır.

Modernite, öldüğüne veya öldürüldüğüne 

inandığı bir din dışı kurguya dayandığı için şim-

dilerde dinleri, özellikle İslâm’ı, zor kullanarak 

sindirmeye çalışıyor. Beşeri olayları çözmek için 

ortaya koyduğu bilim; kalbin ışığına değil, duyu-

ların verilerini elekten geçiren aklın gücüne da-

yanmaktadır. Hâlbuki insanî alan diğer varlıklarla 

da ortak olan fiziksel alan değil, manevi alandır 

ve onu anlamanın yöntemi de salt akıl değil, 

kalbin ışığıdır. Onu aydınlatacak olan da ancak 

Vahiydir. 

İnsanlığın önünde kutsal ve seküler iki yol 

vardır. Bu durum Batı’yı kaygılandırıyor ve hır-

çınlaştırıyor. Çünkü İslam‘ın döneceği yer bellidir 

ama Batı’nın modern öncesi döneceği belirgin 

bir yer yoktur. Modernite dünyanın büyüsünü 

bozmuştur, ancak onun yerine bir şey koyama-

Modernizm 
Girdabında 
Müslümanca Duruş

Dursun KARAMANDANOĞLU
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mıştır. İnsanlar bayağı zevklerin içinde kaybolup 

gitmiştir.

Rönesans’tan beri Batı, yeryüzüne yaldızlı 

uçurumlar üfürüyor… Ve şeytan “düşüşü” uçuş 

gösteriyor. “Düşüş” bir ömür boyu sürdüğü için, 

insanlar uçtuklarını zannediyorlar.

Demokrasiyi reddedişimiz bugün İslam’ın 

karşısına bir sistem adeta bir din olarak sunulu-

şundandır. Yoksa uygulanışı olan toplumun rıza-

sı, irade beyanı, seçim ve benzeri uygulamalar 

insani tercihlerdir. Ayrıca krallığı, tek adamcılığı, 

zorba yönetimi kabullenmemiz söz konusu de-

ğildir. Aksine referansı Vahye dayanan; adalete, 

istişareye ve rızaya dayalı bir yönetim oluşturul-

malıdır. 

Modernizm ile pusulasını kaybeden insana 

ilk operasyonunu yapan emperyalistler dünya 

egemenliğini sağlama almak için istenilen kalıba 

dökülebilen, önüne “ileri” “katılımcı” vs. gibi sıfat-

lar getirilen; şirk, nifak ve kandırma barındıran 

demokrasi adıyla bir sistemi dünya gündemine 

getirmişlerdir.

DEMOKRASİ

Demokrasi; Latince halk anlamına gelen “de-

mos” ile hâkimiyet, iktidar ve hükmetmek an-

lamına gelen “kratos” kelimelerinden meydana 

gelmiştir. Dolayısıyla bu kelime, “Halkın egemen-

liği, halkın kendi kendini yönetmesi” anlamlarına 

gelir.

Demokraside, halk seçtiği ya da kendisine 

seçtirilen insanlar tarafından koyulan ve şekillen-

dirilen bir hayat programı ile yönetilirler. Yani de-

mokrasinin en temel özelliği olan hüküm koyma 

yetkisinin halkın tayin ettiği kimselere ait olma 

esası, İslam’ın “Hâkimiyet kayıtsız, şartsız Allah’ın-

dır.” ilkesiyle mutlak anlamda çatışma içindedir.

Demokrasinin birlik ve hak ile bağlantısını 

kurmak bir hayli zordur. Peşinde koşulan çokluk 

ve çoğulculuk Tek’in reddi üstüne kuruludur. Üs-

telik bu çokluğun kendi içerisinde bir hiyerarşisi 

de yoktur. 

Demokrasi her ne kadar M.Ö. 5. yüzyılda Ef-

lâtun adlı filozof tarafından kullanılan bir kavram-

sa da 18. yüzyıldan sonra Küresel İngiliz-Yahudi 

ittifakının başta Avrupa, Amerika olmak üzere 

bütün dünyada egemenliklerini kurma operas-

yonlarının ortak kamufle edici kavramıdır. 

Demokrasi semavî din ve kadim kültürlerin 

adalet, hakkaniyet gibi manevî kökenli evrensel 

değerlerinden değil, özgürlük, eşitlik gibi büyük 

çapta da ekonomik süreçle irtibatlı küresel bir 

modern değerdir. Bir başka ifadeyle birey, grup 

ve örgütsel yapılar arasındaki göreli eşitliği kur-

maya yönelik teknikleri ihtiva etmektedir. Hatta 

tüm idealleştirmelere rağmen bir şeyleri bir şey-

ler adına sınırlandırmayı da ifade eder.

Demokrasi aslında tamamen dünyaya ait, 

manevî yanı olmayan modern kültürün bir ürü-

nüdür. Bir başka deyişle sanayi/kapitalist olu-

şumla yakından ilgilidir. Semavî Dinlerin “eşref-i 

mahlûkat’’ (Yaratılmışların en şereflisi) olarak 

tanımladıkları insan eksenli olmaktan çok eko-

nomi ile ilintili sosyal/politik bir sistemdir. Esasen 

demokrasi küreselleşen veya öyle yapılmaya ça-

lışılan sistemin üç sacayağından birisidir. Serbest 

piyasa ekonomisi ve insan hakları ile bir bütün-

lük oluşturmaktadır.

Rönesans’tan beri Batı, yer-
yüzüne yaldızlı uçurumlar 
üfürüyor… Ve şeytan “dü-
şüşü” uçuş gösteriyor. “Dü-
şüş” bir ömür boyu sürdü-
ğü için, insanlar uçtuklarını 
zannediyorlar.
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Demokrasinin felsefi arka planını toplumsal 

uzlaşma oluşturmaktadır. Bir modern bilim olan 

sosyolojiye göre doğrunun kaynağı toplumdur, 

onun tezgâhından geçmeyen her türlü olgu 

‘’asosyal’’ yani normal değildir. Buna göre de 

demokrasi bu toplumsal olana dayanır. Ne var 

ki ilk bakışta makul gözükmekle birlikte bu yar-

gı sonuna kadar tutarlı sayılamaz. Çünkü doğru, 

ne pahasına olursa olsun, toplumsal olan değil-

dir. Modern kültüre göre doğrunun manevî bir 

dayanağı yoktur. Toplum “Eşcinsellik veya zina 

iyidir’’ demişse o iyidir.

Çoğulcu toplum tevhide bağlı olmayan bir 

bireyler yığınıdır ve her zaman ve her yerde ger-

çeğin ölçüsü olamaz. 

Hakikat ferde veya topluluğa bağlı değildir. 

Pek çok yanlış toplum tarafından onaylanabilir. 

Kaldı ki modern çağda toplum, sıkça mizansen-

ler düzenlenip manipüle edilerek yanıltılabil-

mektedir.

Demokrasi ile idare edilen, dolayısıyla halkın 

kendi geleceği ve kaderi üzerinde belirleyici ro-

lünün olduğu ileri sürülen toplumlarda sermaye 

sahiplerinin keyfinin kaçmaması, medya, halkla 

ilişkiler ve seçim endüstrisi sayesinde sağlan-

maktadır. Seçimler, olağanüstü vasıflar atfedilmiş 

ve yeterince şişirilmiş liderlerden, yani sembolik 

figürlerden birinin tercihi olayına indirgenmek-

tedir. Demokrasi çok fazla idealleştirilmekte, do-

layısıyla da olandan çok olması gerekene işaret 

etmektedir. Bu yaklaşıma göre insanlığın önem 

verdiği pek çok değer bir çatının altına toplanıp 

üzerine bir demokrasi kalesi dikilmektedir. Yöne-

timden beklenen adalet, demokrasinin ortaya 

koyduğu bir sonuç değildir. Bağımsız olarak var 

olan adalet sentetik olarak demokrasinin altına 

yerleştirilmiştir. 

Günümüzde uygulandığı şekliyle, demok-

rasinin halk karşıtı, en azından açık ve gizli bir 

şekilde halkı istismar eden bir sistem olduğunu 

söyleyebiliriz. Demokrasinin göklere çıkarılan 

o, “seçim nimeti” ile halk kimi seçiyor? Kendini 

idare edecek smokinli tilkileri! Din düşmanı ka-

pitalizm tilki yetiştiriyor, halk düşmanı demokrasi 

Dosya
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de bu tilkileri pazarlıyor. Şair Sadi der ki: “Zavallı 

köyün sürüsü; köylüyü de, kurdu da, çobanı da, 

çoban köpeğini de besleyen o!”

Halkın, idareci diye, sermayenin ayakçılarını 

seçtiği ve bütün siyasi ve ekonomik tezgâhların, 

hatta eğitim sisteminin bile sermayenin semir-

mesi ve sömürmesi için kurulu olduğu sistemin 

adıdır kapital demokrasi. Halkın yüzde doksan 

beşini, yüzde beşinin soyduğu sistemin adı! Gü-

nümüzde siyaset, kitleleri sermayenin dişlerine 

göre yontma, yumuşatma sanatıdır.

Sistemleri adalete dayanmayan ülkelerde 

hak eşitliği de sağlanamaz. Meselâ elitlerin hep-

si ruhsatlı silah taşıyor. Hepsinin evi cephanelik. 

Etkili, yetkili insanların hepsi silahlı! Hepsinin ko-

rumaları var... Bütün güçler, yüzde doksan beşi 

soyan yüzde beşlik elitin elinde toplanmış. Bü-

tün tedbirler onların güvenliği, onların sürdüğü 

saltanatın devamı içindir. 

Demokratik devlet, insanın her yerde ve mut-

lak ihtiyaç duyduğu bir devlet değil, sınai/kapita-

list ortamın ihtiyaç duyduğu bir devlettir. İslam’ın 

binlerce yıldır süre gelen ‘’hikmet’’ dediğimiz bil-

geliği, gittikçe izole olmakta, ama yeri bir türlü 

doldurulamamaktadır.

Demokrasi palavrasını insanlığa yutturmaya 

çalışanlar dindarları da unutmamışlar, onları da 

kandırmak için adeta bukalemun gibi her renge 

giren Laikliği piyasaya sürmüşlerdir.

LAİKLİK

Din insanın eviydi, sabit adresiydi; modernite 

bu evi dağıttı, pek çok insanı adressiz bıraktı. Din 

özel alana havale edilmiş ve toplumsal-kamusal 

alandan modern ulus devletlerin de marifetiyle 

sürülüp çıkarılmıştır. Modernite laiklikten bağım-

sız düşünülemez. Çoğu kere laiklik iddia edildiği 

gibi öyle objektif bir uzlaşım ilkesi değildir. Sosyal 

hayatı kontrol edici olarak dinin yerine konulmuş 

alternatif bir sistemdir. Hatta bizim gibi bazı top-

lumlarda seçkinci iktidarı koruyan bir mekaniz-

ma, topluma karşı oluşturulmuş bir zırhtır.

Dinin ahlakî kaygılarla üretim ve tüketim sü-

recine yani kapitalizme müdahalesini önleme 

söylemiyle onu gözetim ve denetim altında tut-

ma işlemidir.

Türkiye’ de laiklik 1937 yılında Anayasada yer 

almıştır. Uygulama olarak, daha çok dini sosyal 

hayattan dışlama anlamında bir sekülerlik olarak 

işletilmiş, dine kendine özgülüklerde bir örgüt-

lenme imkânı veren bir laiklik anlamını hiçbir 

zaman taşımamıştır. Özellikle de toplumun kahir 

ekseriyetinin dini olan İslam hep kontrol altına 

alınmış ve devlet otoritesine tabi kılınmıştır. Bu, 

din ve devleti birbirinden ayırma değil, dini dev-

lete tabi kılma niteliğinde bir denetleme ilkesidir. 

Bundan dolayı da Türkiye’de sekülerizm bağla-

mında bir laiklik var olmuş, laisizm (laikçilik) de-

nebilecek bir ilke süregelmiştir.

Modernitenin insanı uyuşturan hegemonyası 

sonucunda insanlığı Demokrasi, Laiklik gibi ya-

Halkın, idareci diye, serma-
yenin ayakçılarını seçtiği ve 
bütün siyasi ve ekonomik 
tezgâhların, hatta eğitim 
sisteminin bile sermayenin 
semirmesi ve sömürmesi 
için kurulu olduğu sistemin 
adıdır kapital demokrasi. 
Halkın yüzde doksan beşi-
ni, yüzde beşinin soyduğu 
sistemin adı! Günümüzde 
siyaset, kitleleri sermaye-
nin dişlerine göre yontma, 
yumuşatma sanatıdır.
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lan-dolanla kandırdıktan sonra iş gönüllü ya da 

zorla soyguna gelmiştir. İşin burasında devreye 

Vahşî Kapitalizm girer.

KAPİTALİZM

Batı dünyasında feodalizmin çöküşünden 

bu yana egemen olan ekonomik sistemdir. Ser-

mayecilik, Serbest Piyasa Ekonomisi, Anamalcı-

lık, Serbest Girişim Ekonomisi adlarıyla da anılır. 

Liberal sistem, serbest ticaret, karma ekonomi 

deyimleri de kapitalizmi belirtir. Kapitalist eko-

nominin temel özelliği üretim araçlarının büyük 

çoğunluğunun özel ellerde bulunması ve üre-

timle gelir bölüşümüne önemli ölçüde piyasala-

rın işleyişinin yön vermesidir.

Günümüzde en yaygın ve güçlü ekonomik 

sistem durumundaki kapitalizm, felsefi temelleri, 

kuralları, amaçları ve sonuçları bakımından İs-

lam’ın tam karşısında yer alır. Kapitalistin doymak 

bilmeyen mülkiyet tutkusu kapitalizmi, sınırlarını 

aşarak dünya ölçüsünde yayılmaya ve özellikle 

yoksul ülkelerin doğal kaynaklarını yağmalama-

ya götürmüştür. Bu nedenle kapitalizm İslam 

gözünde zulmün ve sömürünün ortadan kaldı-

rılması gereken başlıca nedenlerinden birisidir.

Kapitalizm insanları, akvaryum camının bir 

duvar olmadığına inandırır. Bu şeytanî hilenin 

siyasal ifadesi; akvaryumların toplam özgürlüğü-

nün denizin özgürlüğüne eşit olduğudur. 

ABD’nin “think-tank” çöplüklerinden yükse-

len, “Medeniyetler Çatışması”, “Yeni Dünya Düze-

ni”, “Tarihin Sonu” ve “Büyük Orta-Doğu Projesi” 

gibi keskin kokuların amacı, Moritanya’dan Ma-

lezya’ya kadar bu global piramidin arsasını düz-

lemektir. Rusya’da 90’lı yıllarda Komünizm yıkı-

lırken Kapitalizme geçişi sağlayan Gorbaçov’un 

mason olması, bazı şeyleri anlamak için yeterli 

bir ipucudur! Bütün bunlar, beş bin yıl önce Mısır 

piramitleri niçin yapılmışsa, onun için yapılıyor, 

değişen hiçbir şey yok! Firavunlar da insandı, ne 

boynuzları, ne de kuyrukları vardı. İnsan aynıdır... 

Her şey aynıdır...! Yani, insanın ulaşabileceği en 

büyük sarhoşluğa göz dikmişlerdir. Bu sarhoşlu-

ğun şarabı da, mezesi de, insanları kul edinmek-

tir. Damla damla başlar bu sarhoşluk; kollarınız 

sapasağlam olduğu halde, arabanızın kapısını 

sizin için bir başkasının açmasıyla başlar. 

Kapitalizmin ana dinamiği nedir? Üretimde, 

tüketimde ve sömürüde rekabet. Rekabet insanı 

zengin eder belki; ama asla mutlu etmez. Çünkü 

yardımlaşma ve işbirliğinin doğurduğu şey, re-

kabetin öldürdüğü şeydir; yani merhamet... Eşya 

sevgisi virüsünü kapmış bir insanda, bir toplum-

da bu tür duyarlılıklar gittikçe zayıflar, hatta yok 

olur. Rekabetin sonu, kurallar dâhilinde birbirini 

avlamak, yutmaktır.

Kapitalizm, kitleleri, güdülerin kırbacı ile yö-

netir, yönlendirir. Hız ve haz sapığı kapitalist çark, 

bir önceki turdan daha hızlı dönmek zorundadır; 

daha hızlı, daha fazla, daha kör tüketim! Başların 

dönmesi, akılların buharlaşması için, hızın sü-

rekli artması, yeni model fırtınalarının kesintisiz 

esmesi gerekmektedir. İhtiyaç denen şeyin sı-

nırsızlığını ve yapay şekilde oluşturulabileceğini 

keşfetmiş olan kapitalizm, hız keser mi hiç? Pas-

tayı reklam sektörüyle yoktan yere ihtiyaç pey-

dahlayan bu cincilerle paylaşması boşuna mı? 

Bilinçaltına sızmanın yollarını bulmuş bu cinci-

Kapitalizmin eline geçirdiği 
bu “yeşil eldiven” İslam de-
ğil, kesinlikle İslam değildir. 
O “eldiven”, münafıkların, 
cahil ve gafillerin parmak-
larına göre kesilip biçilmiş 
bir eldivendir.
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ler, mezbahadan yükselen kan kokusunu, sürü-

ye parfüm kokusu olarak yutturuyorlar. Kapita-

list ruhun uzmanları Sığırdan donyağı, insandan 

para yapıyorlar. Çağımızdan “hayat” ve “insan” 

çekip gitti; geride “iş” ve “müşteri” kaldı!

Bilgiç ve egoist, vicdanları silik, kapitalist gü-

dünün en gelişmiş kolları olan elitler, siyasi baca-

lardan, şirket koridorlarından, masonik localardan 

içeriye giriyorlar! Elit zümre her kılığa girer, yeter 

ki elit kalsın. İslamcı kılığına, solcu kılığına, cum-

huriyetçi, milliyetçi, mezhepçi, partici, aşiretçi 

kılıklara girer. Her sene hacca gider de, “…Mülk 

yalnızca O’nundur...2 ayetini, “Altını, gümüşü 

biriktirip gizleyenlerin...”3 başına neler gelece-

ğini duymazdan gelir. “Komşusu açken tok yatan 

bizden değildir.” tehdidine muhatap olmamak 

için tokların, sömürmüşlerin ve semirmişlerin 

çok güvenlikli süper korunaklı rezidanslarına ve 

malikânelerine taşınıp kendini avutur. Kapitaliz-

min eline geçirdiği bu “yeşil eldiven” İslam değil, 

kesinlikle İslam değildir. O “eldiven”, münafıkların, 

cahil ve gafillerin parmaklarına göre kesilip biçil-

miş bir eldivendir.

Yüce Allah Kur’an-ı Azimuşşan’da buyuruyor 

ki:

“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da 

kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler 

gibi olmayın…”4 Fani olduğunu gözden kaçıran 

insan, “hiçliğin” çukuruna düşer. Sonuç olarak 

modernizm, özünde bir tercih, bir karardır; dün-

yaya yerleşme kararı.

Yirmi birinci yüzyılın en büyük sorunların-

dan biri, hiç kuşkusuz “can sıkıntısı”dır. Teknik 

gelişmeler, özellikle robotların üretime katılımı, 

kitleleri boş zaman sorunuyla karşı karşıya ge-

tirmiştir. Sonuç olarak adı üstünde; “can sıkılıyor!” 

Çürük bir diş gibi doldurulamayan, söküp atıla-

mayan, “bir yer” sızlıyor! Hala, bu sıkıntıya karşı 

ilaçbiliminin sunduğu bir ilaç yok. Ve hâlâ dev 

uyuşturucu sektörünü ayakta tutan gerekçe bu 

can sıkıntısı.

“Can sıkıntısının’’ ikinci basamağı ölümü 

unutmaktır. 

“Ölüm” gerçeğinden uzak durandan, gerçek 

hayat da uzak duruyor. Çünkü bilinçaltında ka-

Dosya



Mart 2016 11

Dosya

yıtlı olanı, bilinçte silerseniz, es geçerseniz, den-

ge bozuluyor. Bilinçaltı sessizce, bilgece geri çe-

kiliyor.

Batı’da “can sıkıntısı”, medyatik seraplarla, çok 

sinsi planlarla özellikle körüklenmektedir. Çünkü 

kapitalizmin en büyük müşterisi bu “can sıkıntı-

sı”dır. Kapitalizm, yeni modellerini, yeni filmlerini, 

yeni müziklerini, yeni maçlarını, hep bu “can sı-

kıntısına” satar. Pozitivizm gibi dinsiz bir ideoloji-

nin üzerine oturan kapitalizmin, sinsi maneviyat 

düşmanlığının sebebi, “can sıkıntısının” gerçek 

ilacının dinde, maneviyatta olduğunu çok iyi bil-

mesidir!

Düşünce okullarını, üniversite kürsülerini, 

“dünya görüşü” üreten medya ve Hollywood’u, 

dünyanın iktisadi kaderini belirleyen para mus-

luklarını Yahudi seçkinlerine kaptıran Hıristiyan-

lar, Yahudiliğe dönmek, “altın buzağıya” tapmak 

zorunda kaldılar. Zorla mı? Hayır! Yahudi, ikna 

ustası, pazarlık ustası, zihin yönlendirme usta-

sıdır. Onun sosyal bilimlere, özellikle psikolo-

ji bilimine dört elle sarılmasının sebebi de bu-

dur: insanın, zincir vuracağı, halka takacağı zayıf 

noktalarını bulmak! Bilinçaltı kanalizasyon mü-

hendisi Freud’un bütün dünyaya saçtığı cinsel 

vebayı görmüyor muyuz? “Buldum! Buldum! 

İnsanın bağırsakları pislik dolu!” diyor bu Yahudi.              

Ne buluş! 

Bağırsakları neden karıştırıyor bu adam? İn-

sanın kanatlarına pislik sürmek için! İnsana aşa-

ğılık kompleksleri bulaştırıp, zayıflatmak için! 

Freud, 1907’de New York Limanı’na geldiğinde, 

kendisini karşılamaya gelenlere bakarak, karısına: 

“Hiç farkında değiller, onlara vebayı getiriyoruz” 

diyordu. Evet, Freud taşıdığı mikrobun farkınday-

dı. Artık insanlar cinselliklerini, emniyet düğmesi 

bozuk, dolu bir silah gibi, bir suç aleti gibi taşıya-

caklardı. Ve bu “veba virüsü” büyük bir entel he-

yecan ve reklam eşliğinde sevimli hale getirilip 

özellikle sanat ve sosyal bilimlerde olgunlaştırı-

larak, başlı başına bir bilim dalı, bir ekol oluştu-

ruldu: Altın yumurtlayan tavuk, Psikanaliz, böyle 

doğdu. Yahudi neye elini sürse altın oluyor; ba-

ğırsaklara bile! 

Yahudi seçkinlerinin tekelindeki yeryüzü öl-

çekli sanat, kültür ve medyanın kışkırttığı psiko-

lojik kargaşanın büyük bir incelikle psikolog diva-

nına yönlendirildiğini görebilen insan, Freud’un 

“altın” tezgâhını fark edebilir ancak. Freud’un 

deştiği bağırsaklardan, bilinçaltı edebiyatlar, sür-

real sanatlar, uçuk kaçık filmler ve tabi ki bilinçaltı 

tamirhaneleri, psikolog divanları fışkırdı... İnsanı 

üretim-tüketim hapishanesine hapset, bütün 

manevi pencereleri “çağdışı-bilimdışı” afişi ile ka-

pat, adamı delirt, sonra da, “otur karşıma, sayıkla 

bakalım!” de! Bu terapilerin seansı 300 lira, hatta 

1000 lira olanları, üç sene, beş sene, ömür boyu 

sürenleri var...

George Soros! Uluslararası para sularında, bir-

kaç hamleyle, milyarlarca dolar tokatlayan “ba-

lina!” Kim bu adam? Yahudi olması bir tesadüf 

mü? Ülkemizdeki aileyi ve insanlar arası güveni 

bozucu birçok dizi filmin finansörü olan bu adam 

tek başına mı yapıyor bu uluslararası hamleleri? 

Hayır! Yeryüzünün ekonomisi; doktorluğunu 

Yahudilerin, hemşireliğini masonların yaptığı bir 

ameliyat masasında boylu boyunca yatmak-

Yahudi seçkinlerinin teke-
lindeki yeryüzü ölçekli sa-
nat, kültür ve medyanın 
kışkırttığı psikolojik kar-
gaşanın büyük bir incelikle 
psikolog divanına yönlen-
dirildiğini görebilen insan, 
Freud’un “altın” tezgâhını 
fark edebilir ancak.
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ta! Medyayla, politikayla, müzikle, sporla, filmle, 

sanatla, hastaya elli yıl, yüz yıl uyutacak narkoz 

verilmiş. İstedikleri yeri kesiyorlar, istedikleri yeri 

dikiyorlar! Yakasını bu tefecilere kaptırmış olan 

ülkelerin idarecileri, “canlı otopsilerin” yapıldığı 

bu hastanelerde birer odacı... Evrak taşıyıcı… 

Yahudi sadece mali güç kazanarak değil, “pa-

ra”nın bir dünya gücü haline gelmesi ve pratik 

Yahudi ruhunun Hıristiyan milletlerin pratik ruhu 

haline gelmesiyle, kendini Yahudice bir tarzda 

kurtarmıştır. Yahudiler, hakiki Müslümanlar hariç 

Hıristiyanların ve diğer din mensuplarının Yahu-

dileşmesi ölçüsünde kendilerini kurtarmışlardır.

Modernizmin açılımı olan Demokrasi, Laiklik 

ve Kapitalizmin egemenliği sonucunda: 

Maneviyata karşılık dinsizlik,

Erdemliliğe karşılık ahlakî sorunlar,

Toplumsal oluşumlara karşılık bireysel kimlik,

Dayanışmaya karşı terörizm,

Güvene karşılık güvensizlik,

Fedakârlığa karşı çıkarcılık, ortaya çıkan olum-

suzluklardan bazılarıdır.

Ne Yapabiliriz?

İnsanın sosyallik, fedakârlık, utanma, hakkani-

yet ve mütevazılık gibi özelliklerden arındırıldığı, 

en azından dengelenmediği durumlarda içteki 

kontrolsüz güç yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Kur’anî 

bir ifadeyle takvadan uzaklaşılınca nefsanî bir fü-

cur yolu açılır ki modern kültür bunu bir başarı 

olarak göstermiştir. Bu açmazdan çıkışın yolu bir 

büyük değerler sistemidir ki bu İslam’dan başkası 

değildir.

İslam, sahip olmayı değil “olmayı”, mutluluğu 

değil huzuru örgütleyen bir dindir. İslam, hem 

dindir, hem de bir sistem boyutuna sahiptir: 

Hem içme suyu, hem de çarkı çeviren sudur! 

Onun içme suyu oluşuna methiyeler düzüp de, 

çarkı çeviren su oluşuna ateş püskürenler kim-

ler? Tabii ki çarkın başına çökmüş elit çeteler.

İslam’a bir bütün olarak inanmadan ve bütü-

nüyle gerekleri yaşanmadan siyasal mücadelesi-

nin verilebilir zannedilmesi; “Bu düzende her şey 

mubahtır” zihniyetinin ortaya çıkmasına neden 

oluyor. İslam’ın üzerine düşen en büyük gölge, 

en büyük leke, işte bu zihniyet, bu tür siyasettir.

İslam barış dinidir ama kötülüğün, sömürü-

nün olmadığı yerde! Yeryüzündeki en büyük kö-

tülük, Müslümanların “kötülük” ile savaşmaktan 

vazgeçmesidir! Bu en büyük kötülüktür, çünkü 

İslam, kötülüğün karşısındaki en büyük engeldir... 

İslam barış diniymiş! Ama hangi barış? Em-

peryalistlerin, işbirlikçi yaltakların istediği barış 

mı? Yoksa sosyal ve ekonomik adalet üzerine 

oturmuş, aynı kaderi paylaşan mazlumların kar-

deşliğinden, anlamı olan bir hayattan, onurdan, 

özgürlükten, sümüksü duygusallıktan arınmış 

bir merhametten kaynaklanan bir barış mı? Eğer 

yeryüzünden bir sistem olarak İslam’ın “neden 

ve nasıllarını” çekecek olursanız, geriye, kasa-

sında Yahudi seçkinlerinin oturduğu, güvenliğini 

ABD’nin sağladığı dev bir süpermarket kalır!

İslam barış dinidir ama 
kötülüğün, sömürünün ol-
madığı yerde! Yeryüzünde-
ki en büyük kötülük, Müs-
lümanların “kötülük” ile 
savaşmaktan vazgeçmesi-
dir! Bu en büyük kötülük-
tür, çünkü İslam, kötülüğün 
karşısındaki en büyük en-
geldir... 
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İslam, düşmanlarının razı olmadığı şekliyle 

İslam’dır. Anadolu’da, Balkanlar’da, Orta Doğu’da, 

Asya’da, Uzak Doğu’da, Afrika’da, ortak ruh pay-

damızı, var oluş paydamızı, anlam paydamızı ve 

kavgamızı bulup birleşmedikçe, sefil ve onursuz 

birer kukla olmaktan kurtulamayacağız! Daha-

sı, kuklacının, MI6’nın, CIA’nın, MOSSAD’ın veya 

diğer emperyalist güç odaklarının tezgâhları 

doğrultusunda Müslümanlar birbirleriyle savaştı-

rılmaktadır. Suriye, Libya, Yemen, Irak ve Afganis-

tan’da yaşananlar bunun tipik bir örneğidir.

Can pahasına pazarlık dışı tutulan bir din, 

hayat ve ölümsüzlük kaynağı olabilir. Ve ancak 

ölümü göze alanlar, hayata şekil verme gücü-

nü de ele geçirirler. Söylendiği gibi, “En büyük 

silah, ölümden korkmayan insandır.” Kur’an-ı 

Kerim’deki “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölü-

ler’ demeyin…”5 ikazı ne kadar ilginçtir! İslam’ın 

elinde bu “en büyük silahın” formülü vardır. Geç-

mişte olduğu gibi, geleceği yine şehitler kura-

caktır. 

Demokrasi, Laiklik, Kapitalizm, Liberalizm ve 

Modernizm gibi kavramlar bize ait olmayan, bi-

zim inanç sistemimizle uyuşmayan ve aslında şu 

anki uygulamalarla Müslümanların kendi dinle-

rine güvensizlik oluşturmak amacıyla piyasaya 

sürülmüş kavramlardır.

Başlı başına bir inceleme konusu olan ve İs-

lâm’ın kendine özgü hem bu dünyaya hem de 

ahirete yönelik açık-seçik ortaya koyduğu ilke, 

kural ve yasaları mevcuttur. Ayrıca İslam; Hikmet 

ve Adalet merkezli bir sistemdir. Bunun yanında,  

İslâm’ın yöneticiler için bey’at uygulaması, isti-

şareyi bir zorunluluk olarak vurgulaması, adaleti 

emretmesi, görev dağılımında ehliyet ve liya-

katin, emeğin karşılığını verirken asgarî ücretin 

değil asgarî vicdanın gözetilmesini istemesi bize 

ne Demokrasi ne Laiklik ne de Kapitalist sistem 

ihtiyacı hissettirir. İslam’ın kendine özgü; Emir, 

Ehlü’l-Hall ve’l-Akd (Devlet başkanını seçmek 

ve gerektiğinde azletmekle yetkili olan heyet), 

İstişare veya Şûra Heyeti, Hilâfet, İmamet, Fazi-

let, Fedakârlık, Zekât, İnfak, Sadaka, Ticaret Ahlâkı, 

Takva, Dürüstlük, Tevazu, Cömertlik, İsrafın En-

gellenmesi vb. kavramlarını ihya etmeli, bunları 

kullanmalı ve Modernite ürünü Demokrasi, Laik-

lik, Kapitalizm vb. söylemlerine dünyamızda yer 

vermemeliyiz.

“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuş-
kusuz ben müslümanlardanım’ diyenden 
daha güzel sözlü kimdir?”6

Dipnotlar

1. Nisa Sûresi; 4/58.

2. Fâtır Sûresi; 35/13.

3. Tevbe Sûresi; 9/34.

4. Haşr Sûresi; 59/19.

5. Bakara Sûresi; 2/154.

6. Fussilet Sûresi; 41/33.

Eğer yeryüzünden bir sis-
tem olarak İslam’ın “neden 
ve nasıllarını ”çekecek olur-
sanız, geriye, kasasında 
Yahudi seçkinlerinin otur-
duğu, güvenliğini ABD’nin 
sağladığı dev bir süpermar-
ket kalır!
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“Eğer tanrıyı bu evrenden sürebilirsek, insan 

için her türlü davranış serbesttir.”1 

Modern batının tüm dünyaya yaymak istedi-

ği düşünce bu manada gizlidir. 

Modernizm, aydınlanma felsefesinin ilkeleri-

ni (inanç yerine bilgiyi, tanrı yerine aklı, teolo-

ji yerine bilimi) temel kabul eden toplumsal bir 

projedir.

Modernizm, din yerine aklı referans noktası 

olarak belirlemiştir. Bu bağlamda akla uygun ol-

mayan modern değildir. Modern olmayan geri 

kalmıştır. Geri kalan da çağdışı ve kötüdür. Geri-

de kalan, kadim olan da ilerleyememiştir. Modayı 

takip etmek, her zaman yeni olana sahip olmak 

ve yeni olanı değerli bilmek modernizmin ritü-

ellerindendir.

Modernizm, “Medeniyeti” Avrupalı olmakla 

özdeşleştirir. Medeniyetin tüm dünyaya Avru-

pa’dan yayılacağını iddia eder ve medenî olmak 

için kendilerinin taklit edilmesinin ve yüceltilme-

sinin gerektiğini savunur.

Modernizm, insanlara dünyada cenneti su-

nar. İnsanların bağlarını, kimliğini ve kişiliğini bı-

rakarak özgürleşeceği savunur.

Modernizm, geçmişi terk edip bugünü kut-

sallaştırır. Geçmişte dini argümanlar hâkimdi bu 

yüzden dinden kurtulup seküler bir dünyanın 

kurulması gerektiğini söyler.

Modernizm, İslam’a karşı savaş açmış bir 

dünyanın ideolojisidir.

Modernizm, insanın yuvasını (din insanın asli 

yuvasıdır) dağıtır. İnsana kim olduğunu, varoluş 

gayesini ve hayatın anlamını unutturur.

Modernizm, asli değerlerimizi süfli değerlerle 

değiştirmek ister.

Modernizm, amellerde ruhsuzlaştırma ope-

rasyonudur.

Modernizm, insanın hercai ve hedonistçe bir 

hayat yaşamasını öngörür.

Modernizm, insanın sahip olma duygusunu 

kamçılar. İnsan artık kendi değerini sahip olduk-

ları ile ölçer vaziyete gelir.

Modernizm, insanı kendisinden, toplumdan, 

tabiattan ve Rabbinden uzaklaştırmıştır. Sanallı-

ğın ve ferdiyetçiliğin pompalandığı bir dünyayı 

altın tepside sunmuştur.

Modernizm, maneviyatla imar edilmesi ge-

reken yeryüzünü matemhaneye çevirmiştir. İn-

tiharlar, psikolojik travmalar ve toplumsal buh-

ranlar her yanı sarmıştır.

Modernizm, değersiz, kalpsiz, ruhsuz ve dü-

şüncesizdir. Sunduğu argümanlarla can sıkıntısı 

üretmiştir. Akıl ve duygularını kalbine danışama-

yan, ruhî bunalımlar yaşayan insanlar türetmiştir.

Modernizm 
Nedir?

İlker ÜNAL

Sesli Makale
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Modernizm, insanın fıtratı ile oynamıştır. Mo-

dernizmle beraber; erkekler kadınlaşma, kadınlar 

erkekleşme eğilimleri göstermiştir. 

Modernizm, kibri baş tacı yapmıştır. Kendini 

dev aynasında gören insan tevazuyu unutmuş-

tur.

Modernizm, yolcu olduğumuz ve misafirliği-

mizin biteceği dünyada ev sahibi gibi davranarak 

kalıcılığı öngörmüştür.

Modernizm, insanı parçalamış, böylece insa-

nı kişiliksiz ve kimliksiz kılmıştır. 

Modernizm, ufka gem vurarak sığ bir zihin 

inşa etmiştir.

Çizmiş olduğumuz bu çerçeve ışığında mo-

dernleşmiş insanın durumu şudur:

Ruhsuz,

Kimliksiz,

Kişiliksiz,

Riyakâr,

Tembel,

Çıkarcı,

Nefsine uyan,

Bencil,

Ferdiyetçi,

Tekdüze,

Değersiz,

Bunalımlı,

Sanallaşmış,

Vurdumduymaz,

Asi,

Manevîyatsız…

Dipnotlar 

1. Dostoyevski.

Modernizm, insanı kendi-
sinden, toplumdan, tabi-
attan ve Rabbinden uzak-
laştırmıştır. Sanallığın ve 
ferdiyetçiliğin pompalandı-
ğı bir dünyayı altın tepside 
sunmuştur.

Dosya
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Yaşadığımız günler yıllar önce seyrettiğim 

Charlie Chaplin’in 1936 yapımı Modern 

Times filmini anımsattı bana. Bu vesile ile filmi 

tekrar seyrettiğimde yıllar önce gülerek karşılık 

verdiğim ilk sahnelerin maalesef dramatik ger-

çekliği içinde buldum kendimi. Özellikle Sanayi 

İnkılabı ile hayatımızı kuşatmaya başlayan ma-

kineleşmeye yönelik güzel bir hicivdir filmin baş 

kısmı. İnsanın hayatını kolaylaştırmak üzere icat 

ve imal edilen makinelerin, zamanla insanı ele 

geçirmesinin, 1936 hâlinin hikâyesidir. Sana-

yi İnkılabı ile maddeye hükmedeceğini sanan 

Batı; aydınlanma felsefesi ile tanrılaşan insan, 

aslında farkında olarak veya olmayarak kendine 

yeni tanrı bulmuştu: Makineler (Hüküm koyucu 

olarak kabul edilen bilimin hasılasıdır teknoloji/

makineleşme). Mucidi olduğu makinelerin kulu/

kölesi oldu böylece insan. İşin ironik tarafı ise 

geçmişte helvadan put yapan insanın bu alış-

kanlığından bir türlü vazgeçemediği gerçeğidir.

Her geçen gün makineler dünyamıza daha 

da hâkim olmaya ve bizleri yönetmeye başla-

dı. Yeryüzünü kontrolü altına almak için ürettiği 

makinelerin kontrolüne girdi insan. Böylece in-

san kendi mucidi olduğu makinelere benzeme-

ye başladı. 

Yapay tepkiler, samimiyetsiz gülüşler, kandı-

rıkçı mimikler ile bize ait olmayan duyguları dile 

getiriyoruz. Gün be gün duygularımız meka-

nikleşiyor. Konuşmalar mekanikleşiyor. Samimi-

yetten uzak kalbî olmayan cümleler dökülüyor 

dilimizden. Olmayan motivasyonumuzla insan-

ları motive etmeye çalışıyoruz. Cümleler duy-

gudan yoksun. Yitirilmiş duyguları emojiler ile 

yüzümüze nakşetmeye çalışıyoruz. Çünkü sanal 

dünyalar üretmiş bir halde yaşıyoruz. Gerçeklik-

ten uzak/hayalî arkadaşlıklar ediniyoruz. Aslında 

büyük bir yalnızlık içinde çırpınıyoruz. Çünkü 

gördüğümüz hakikat değil hakikat kisvesindeki 

sanrılardır.1 

Bu öylesine bir virüs ki hepimizi kuşatıyor. 

Daha birkaç yaşındaki çocuktan ihtiyarlara kadar 

hepimizi içine alan bir cenderedir bu süreç. Çık-

mak için çırpındıkça battığımız bir bataklık gibi.

Modernitenin 
Kıskacındaki Dünya ya da 
Körler ve Sağırlar Çağı

Yasin KAYIKÇI

Birbirimizi dinlediğimizi sa-
nıyoruz ancak gözümüz te-
levizyonda, kulağımız mü-
zikte, elimiz ise bilgisayar 
ve/veya telefonda olduğu 
halde iletişim kurmaya çalı-
şıyoruz. Aslında konuşmuş 
gibi, dinlemiş gibi, -mış gibi 
yapıyoruz. 

Sesli Makale
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Eş, dost ve arkadaşlarımızla bile bir bütün ol-

maktan ziyade ayrı dünyaları aynı mekânın için-

de yaşıyoruz. Aynı yöne baksak da aynı şeyleri 

göremiyor, aynı dili konuşamıyoruz. Yapmacık 

tavırlar ile birliktelikler kuruyoruz. Birbirimizi din-

lediğimizi sanıyoruz ancak gözümüz televiz-

yonda, kulağımız müzikte, elimiz ise bilgisayar 

ve/veya telefonda olduğu halde iletişim kurma-

ya çalışıyoruz. Aslında konuşmuş gibi, dinlemiş 

gibi, -mış gibi yapıyoruz. 

Çocuklarımızla geçirdiğimiz kaliteli zamanlar 

neredeyse sıfırlanmış durumda. Eşlerin ellerinde 

birer makine ve o yönlendiriyor her birimizi. Her 

an gözümüz onun üstünde; gelen her sinyal 

bizi kendimizden geçiriyor bir robot misali ro-

tamız belirleniyor. Çocuklarımızı televizyonun 

ve bilgisayarın büyülü dünyasına emanet edi-

yoruz. Bizim yetiştirmemiz gereken çocukları-

mızı bilmediğimiz sulara salıyoruz ve arkasından 

sadece bakıyoruz; gerçeği görmekten aciz bir 

halde. Mekanik ve statik bir hayatı sonuna kadar 

yaşıyoruz. Yavaş yavaş etten kemikten robotlara 

dönüyoruz. Sohbetlerimiz tatsız tuzsuz. Çünkü 

“bizi” yok edip “ben”e dönüyoruz. Bireyselleştik-

çe kitleler içinde tükeniyoruz. Yok oluyoruz var 

olduğumuzu sanarak.  Tepkiler mekanik. İlişkiler 

mekanik. Her şeyi tükettiğimiz gibi sohbetleri de 

tüketiyoruz. Artık bir anlam ifade etmiyor soh-

betler, muhabbetler. 

Küçücük pencerelerden dünyaya açıldığımızı 

sanıyoruz. Böylece her birimiz kendi küçük dün-

yamızda hapsoluyoruz. Davetimiz bile mekanik 

olmaktan öteye geçemiyor. Atılan bir tweeti, bir 

paylaşımı paylaşarak ki okuma zahmetine bile 

girmeden vazifemizi yapmış mücahid edası ile 

yatağımıza dönüyor veya tutsak olduğumuz 

makinelerimize teslim oluyoruz. Pornografinin 

en alâsının yaşandığı katliam videolarını seyre-
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diyoruz, neredeyse hiçbir duygu emaresi yüzü-

müze yansımadan. Çünkü yaşanan katliam bir 

film sahnesindeki gerçeklikten öteye gitmiyor 

Dışımızdaki dünyayı umursamıyoruz. Duyarsız-

laşıyor, yok oluyoruz. İnsan, insanlık yok oluyor. 

Sadece kendini düşünen ve dışarıya karşı körle-

şen, sağırlaşan bir zamanı yaşıyoruz. Yaşadığımız 

hayat yalnız ve tek başına... 

Modern mimari ile evler inşa ediyoruz. Misafir 

kabul edilemeyecek ölçülerde konutlar sunuyo-

ruz satışa. Geleneklerine biraz bağlı olan alt gelir 

grubunu da böylece dönüştürmeye başlıyoruz. 

Modern modern yaşayıp gidiyoruz. Mahremiyeti 

tüketerek, yok ederek. Erdemlerden sıyrılıp mo-

dern ahlakı (etik mi desek?) kuşanıyoruz.

Modernizmin vazgeçilmez olgularından bi-

ridir tüketmek. Modernite her şeyi tüketmek 

üzerine kurgulanan bir hayat tarzıdır. Çılgınca 

bir güdü ile tüketmek modernizmin kendini ger-

çekleştirmesinin vazgeçilmez yoludur. Neden ve 

niçini sorgulamadan, üretirken bile tüketmeye 

odaklı bir hayat. Yalana dayalı reklamlarla her 

yaştan insan büyülenerek birer çöp öğütücü gibi 

sadece tüketmeye yönlendiriliyor. Hayatın her 

alanında reklamların tacizine uğruyoruz. Ayağı-

mızı attığımız ve elimizi uzattığımız her yerde, 

gözümüzü çevirdiğimiz yönde ve kulağımıza 

çalınan seslerde yalan ve aldatmanın aslî tema 

olduğu reklamların hışmına uğruyoruz ve tüke-

tim çılgınlığına davet ediliyoruz. 

Modernite kendine has, değişmez yeni bir 

paradigma inşa etti. Tek tipleştirme, bireyselleş-

tirme, rasyonelleşme, makineleşme / teknoloji, 

demokrasi, kapitalizm ve tüketim gibi değerleri 

tüm dünyaya dayatarak tek düze bir dünya oluş-

turmak üzere kendini konumlandırdı. Bu anlayı-

şın doğal sonucu olarak da kendi dışında bulu-

nanları ise ötekileştirerek yok saydı.

Nevzuhur bu “modern insan” tipinin tanımı: 

duygudan arındırılmış, tek tip bakış açısı olan, 

bireysel çıkarını her şeyin üstünde gören, mad-

denin ötesindeki dünya algısı yok edilmiş, kapital 

için her yolu mubah gören ve elde ettiği serveti 

sınırsızca ve çılgınca tüketen canlı... 

Modern devletin tanımı ise bunun daha 

kompleks halinden öteye gidememektedir. 

Aman dikkat!  Modern Devleti servise sunar-

ken üzerine demokrasi sosu dökülmesi şiddetle 

önerilmektedir. Yoksa bütün büyü bir anda yok 

olacaktır.

Batının Batılla Dünyayı Ehlileştirmesi

Kendini, günümüz (modern) dünyasının sa-

hibi olarak gören Batı 19. ve 20. yy.’da dünyanın 

diğer kısmına yönelik çeşitli planlar geliştirdi. Bu 

planları uygulamak için de askeri gücünü orta-

ya koyarak “Ötekine” müdahale ederek sömür-

geleştirdi. Ancak bu yöntemin pahalı ve gerek-

siz bir yöntem olduğunu görmesi sonucunda 

tavrını revize ederek yeni yöntemlerle ülkelere 

müdahale etmeye başladı. Çok gerekli olmadık-

ça gücünü ortaya koyarak meydana çıkmanın 

gereksiz olduğunu gördü. Yeni süreçleri dışarda 

Modernite kendine has, de-
ğişmez yeni bir paradigma 
inşa etti. Tek tipleştirme, bi-
reyselleştirme, rasyonelleş-
me, makineleşme/teknolo-
ji, demokrasi, kapitalizm ve 
tüketim gibi değerleri tüm 
dünyaya dayatarak tek 
düze bir dünya oluşturmak 
üzere kendini konumlandır-
dı. 
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durarak yönetmeye başladı. Artık yeni strateji, 

müdahale edilecek ülkedeki unsurların harekete 

geçirilerek isteklerini gerçekleştirmekti. Uzaktan 

kontrol altında tuttuğu savaşlar yönetmenin kâr-

lı ve güvenli olduğunu test ettikten sonra bilgi-

sayar oyunu oynar gibi ihtiyaç duyulduğunda 

füzeleri veya uçakları ile savaşlara yön vererek 

kendine (Bush’un tabiri ile “Hayat Tarzına”) mu-

halif olan unsurları ambargolar ve bombalarla 

ehlileştirmeye; ehlileşmeyenleri ise yok etmeye 

başladı. Modernizm patentini elinde tutan Batı 

istemediği unsurların/toplumsal grupların büyü-

mesine öldürücü darbelerle müdahale ederken 

savaşları uzaktan kontrol etmeye devam ediyor.  

Böylece Batı her şeyin istediği gibi sürdüğü 

yerlerdeki “Demokrasileri” ve “Devletleri” kutsa-

yarak yeni dünya düzeninde yer almasına izin 

verirken; planlarının tutmadığı bölgeleri ise yeni 

planlar devreye sokarak hizaya çekmeye devam 

ediyor. El altından yeni aktörler devreye sokarak 

savaşlara yön veriyor. 

Modernizmin insana yaptığı en büyük kö-

tülük ise yetiştirdiği benmerkezci insan tipidir. 

Benmerkezcilik Batı toplumunda bireyden dev-

lete uzanan bir hâkimiyet alanına sahiptir. Her 

şeyin merkezi olarak kendini tanımlamayan Batı 

yeni bir coğrafi dil/algı oluşturdu. Bu dil o kadar 

hâkim duruma gelmiştir ki kendi kitaplarımızda 

bile bu kullanılagelmiştir (Ortadoğu, Uzakdoğu 

vs). Kendini bir medeniyet inşacısı olarak tanım-

layan Batı, tüm dünyaya moderniteyi dayattı. Fa-

kat dünya bu medeniyetin yeryüzüne/insanlara 

adaleti, mutluluğu getirmekten öte vahşeti, zul-

mü ve haksızlığı yaygınlaştırmaktan başka hiçbir 

maharetini görmedi. Batı, dünyanın diğer bölge-

lerinin yaşanılmaz olmasının da mimarıdır aynı 

zamanda. Sadece kendini ve kendi güvenliğini 

düşünmektir. Dünyanın geri kalanında örneğin 

Suriye’de ölen kadın ve çocuklar vaka-ı adiyeden 

öte bir anlam ifade etmemektedir.

Batının Suriye veya başka bir bölgeye mü-

dahalesinin ancak iki nedeni olabilir. Ya oradan 

elde etmeyi umduğu bir menfaat veya oradan 

kendisine yönelecek olan menfaatlerine yönelik 

saldırılardır. Eğer ölüm Batı dünyasında/Paris’te 

olmuşsa bütün dünya gözyaşı dökmek zorun-

dadır. Paris sokakları her ülkenin başkanı ile ar-

şınlanmalıdır. Ancak ölümler kan gölüne dönen 

Suriye veya diğer İslam topraklarında ise ancak 

kendi alan hâkimiyetleri söz konusu olduğunda 

bir anlama bürünürken diğer zamanlar haber 

vermeye bile değmeyen sıradan vakıalar olarak 
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sunulmaktadır. İşte modernizmin ürettiği de-

ğerler dünyasının devlet bazındaki hâli, kendi 

dışındakini görmeme ve hiçleştirme üzerinden 

sürdürülmektedir. Hümanizm diyerek dünya-

yı kandırırken “Ötekine” gözlerini kapatmış bir 

dünyadır bugünün dünyası. Ancak yaşanan sü-

reç bize şunu göstermiştir ki Batı, menfaatlerine 

yönelik saldırı olduğunda vakit geçirmeden çok 

büyük reklamlarla olaylara müdahale etmektedir, 

süper kahramanımız/Demokratman. 

Ülkemizin vicdan sahibi insanlarının bu mu-

hacir ve mazlumlara verdiği desteği de unutma-

malıyız. Mevcut iktidarın bu konudaki yaklaşımı 

da takdire şayandır.2 

Batı, tek merkezden kumanda edilen ve is-

tediği gibi yönetebildiği bir dünya istiyor. Bu 

minvalde dünyayı tek bir perspektif üzerinden 

tanımlandığı için üretilen her şey benzeşme-

ye ve tanımladığı tüm hayatlar aynîleşmeye 

başladı. Ve insanlar, kültürler, âdetler, gelenek-

ler modern paradigmaya uyumlu olmak adına 

dönüştüler. Medeniyetlerin kendine has yapıla-

rı ve kendi içindeki gerçeklikleri yok sayıldı. Tek 

kutuplu, tek yönlü algılar ve hayatlar inşa edildi. 

Tek bir medeniyet üzerinden/modern paradig-

maya göre hakikat tanımlanmaya başlandı. Dini 

düşüncenin, hayatın ve hedeflerin kelime an-

lamı ile moderniteye (şimdiye) uyması için din, 

modernize edilerek araçsallaştırılmak istendi. 

Böylece din(ler) hâkim paradigmaya göre ye-

niden yapılandırılmaya çalışıldı(lar). Modern pa-

radigmaya uymayan her anlayış, inanış ve din; 

çağın karanlıklarına gönderilmesi gereken bir 

ucube olarak gösterildi insanlara. Bu, hem sözde 

bilimsel makale ve kitaplarla hem film ve müzik-

lerle hem de bilgisayar oyunları vb. ile hayatın 

her alanında/boşluk bırakmadan işlenmektedir. 

Egemenlerin istediği vatandaş tipini riske gi-

rilmeden yetiştirilme yolu tutuldu. Yeni toplum 

inşası için vazgeçilmez olan eğitim süreçleri ile 

çocuklar zorla ailelerin ellerinden alınarak tek 

tip vatandaş yetiştirme merkezleri olan okullara 

tıkıldı. Çünkü modern sürecin en büyük fonksi-

yonu tek tip düşünmeyi dayatmasıdır. Toplumsal 

her türlü farklı düşüncenin yok sayıldığı veya yok 

edildiği bir dünya inşa etmeye odaklanmış bir 

yaşam tarzını dayatır insanlara. 

Hepimiz bu sürecin bir parçasıyız. Modern 

dönemin hissizleştirdiği bireyleriz. Hayata Ba-

tı’nın değerleri ile bakmaya başladığımızdan beri 

uzaklaştık birbirimizden. Varoluş sırrını unutan 

birer nesneye/maddeye dönüştük. Kimliğimizi, 

birliğimizi, devletimizi kaybettik. Yeni kimlikler 

edinmeye, yeni birliktelikler aramaya ve yeni 

devletler kurmaya yöneldik. Modernitenin de-

ğerlerini değer bilerek yolumuzu çizdik. İlerleme, 

eşitlik, bireycilik, tüketim ve en önemli demokra-

si ile yol bulmaya çıktık...

“...De ki: ‘Allah’ın yolu asıl doğru yoldur.’ 
Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu 
ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Al-
lah’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı var-

dır.”3

Dipnotlar

1. Vavelif yazarlarından Özkan Öztürk’ün derginin 4. sayı-

sında yazmış olduğu “Davetin Değişmeyen Doğası” adlı 

makalenin tekrar okunmasını tavsiye ederim.

2. Yazının yazıldığı tarih (Şubat 2016)  itibarıyla durum 

böyledir.

3. Bakara Sûresi; 2/120.

Batı, menfaatlerine yöne-
lik saldırı olduğunda vakit 
geçirmeden çok büyük rek-
lamlarla olaylara müdahale 
etmektedir, süper kahra-
manımız/Demokratman. 
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Sizi Kısaca tanımak istiyoruz?

Ahmet Cihad Şendur: Boğaziçi Sosyoloji 

mezunuyum. Siirtliyim 1992 İstanbul Fatih do-

ğumluyum.

Musab Talha Şenol: İstanbul Sosyoloji me-

zunuyum. 1992 İstanbul Fatih doğumluyum. 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji’de yüksek lisans 

yapıyorum.

Modernizmin çıkışı ve merkezi hakkında 

ne diyebiliriz?

Ahmet Cihad: Modernizmin merkezi Batı 

kıtası. Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Özellikle 

modernizmin çıkış dönemi aydınlanma döne-

midir. Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerle bağ-

lantılı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak kavramsal 

olarak modernizm kelimesi Avrupa’da ilk defa 13. 

yüzyılda kullanılmıştır. Bu kelimenin kökü modo 

kelimesidir. Modo kelimesi Latincedir. Sözlük an-

lamı; hemen, şimdi manalarına gelir. Moda keli-

mesi de aynı kökten gelir. Zaten moda deyince 

aklımıza yeni olan, popüler olan, güncel olan 

gelmektedir. Modernite de bu kelimenin daha 

kompleks ve çok boyutlu şeklidir ve içinde ken-

dine has birçok süreci, şartları ve tecrübeleri de 

barındırır. Moderniteyi tarihsel olarak üç evreye 

ayırabiliriz. Birinci evresi; 14-18. yüzyıl arası dö-

nemi kapsar. Bu dönemde Rönesans ve Reform 

olaylarının getirilerini kapsar. İkinci evresi; 18-20. 

yüzyıl arasına denk gelen süreçtir. Bu süreçte; 

Fransız ihtilalini ve sonrasını kapsayan evredir. Bu 

evreye I. ve II. Dünya Savaşları da dâhil edilmeli-

dir. Yani bütün bu gelişmeler ve olaylar bu süre-

cin parçasıdır. Bu olaylar ve gelişmeler moderni-

teden etkilenmiş ve moderniteyi etkilemişlerdir. 

Üçüncü evresi de; 20-21. yüzyıl arası süreçtir. 

Yaşadığımız dönem de buna dâhildir. Bununla 

beraber I. Dünya Savaşı’yla beraber modernite-

ye olan güven ve hayaller yıkılmaya başlamıştır. 

Postmodern süreci de buna dâhil ederek, şimdi 

üçüncü evrede olduğumuzu söyleyebiliriz.

Modernitenin ilk sürecine baktığımızda 
daha çok Batı toplumunu etkilediğini gör-
mekteyiz. Bununla beraber özellikle ikinci dö-
nem yani Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan 
modernitenin Doğu toplumu üzerindeki etki-
sini nasıl değerlendirmeliyiz?

Ahmet Cihad: Önemli bir noktaya değindi-

niz. Modernite tamamen Batı’ya ait bir tecrübe-

dir. Ancak Coğrafi Keşifler, sömürgecilik, Fransız 

İhtilali ve benzeri gelişmelerle beraber Batı’ya ait 

olan bu tecrübe ve düşünce Batı sınırlarını aşı-

yor. Batı işgal ettiği bölgelere bu tecrübeyi ve 

düşünceyi ihraç ediyor. Zaten 17-18. yüzyıl dö-

nemlerinde Batı’nın işgal ettiği topraklar dünya-

nın yarısından fazlasına tekabül etmektedir. Bu 

da zikredilen düşüncenin ihraç edilmesi için son 

derece müsait bir durumu işaret etmektedir. 

Musab Talha: Bu dönemde oldukça güçlü ve 

kendine güvenen bir modernite söz konusudur. 

Genç Sosyologlarla 
Modernleşme 
Üzerine

Röportaj: Vavelif Dergisi
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20. yüzyılla beraber bu durum sorgulanacaktır. 

Yani artık sorgulanan bir modernite vardır. Ve bu 

durum modernitenin eksiklerini kapatmayı ve 

bazı düşünürler için yeni bir akım  bazıları içinse 

modernitenin devamı, bir üst versiyonu olarak 

görülen postmodernizmin ortaya çıkışı olarak 

ele alınmıştır.

Ahmet Cihad: Bu süreç ilk başlarda Batı’nın 

bir tecrübesi iken daha sonra sömürgecilik ve 

işgallerle dünyanın diğer bölgelerine zorla ihraç 

edilmiştir. Bu ihraca yardımcı olan en önem-

li unsur hiç şüphesiz Batı’nın dil hegemonyası 

olmuştur. Geçmişte koloni olan ülkelerin bugün 

sahip oldukları resmi dillere bakarak bunu göre-

biliriz.

Musab Talha: Batı’da kiliseye karşı ortaya çı-

kan modernitenin amacı dinin “karanlığından” 

bilimin “aydınlığına” çıkmaktı. Bu anlamda mo-

dernite ortaya çıkmıştır. Bu anlayış İslam toplu-

muna da sirayet etmiştir. Batı’dan etkilenen Müs-

lümanlar da dinin geri bıraktığını dillendirmeye 

başladılar. Bu geri kalmışlık modernizmin aydın-

lığı ve akılla yok edilebilir diye bir düşünce ortaya 

çıktı. Bu anlayışı sahip olan Müslümanlar kendi 

Reform ve Rönesanslarını yaparak aydınlanacak-

larını ve ilerleyeceklerini düşünmeye başladılar. 

Ancak unuttukları ve farkına varmadıkları nokta 

şuydu ki; modernite Batı tecrübesinin ürünüydü 

ve bu ürün İslam coğrafyasına ilaç olmayacaktı.

Ahmet Cihad: Modernitenin dayandığı üç 

temel nokta var; inanca karşı bilgiyi, teolojiye 

karşı bilimi ve tanrıya karşı insanı yani hümaniz-

mi konumlandırmak. 

Musab Talha: Batı’nın modernitede aklı ve 

bilimi ön planda tutması ve neticesinde de ta-

rihin sonuna ulaştığını söylemesi de önemlidir. 

Çünkü onlar düşünsel olarak insan aklının artık 

son merhalede olduğunu ve ulaşılması gereken 

en yüksek noktaya ulaştığını düşündüler. Ancak 

dünya savaşları sonucunda bunun böyle olma-

dığını gördüler. Çünkü teknik olarak en üst se-

viyeye ulaşmışlardı ancak insanlık açısından bu 

böyle değildi. Kendileri de bunun farkına vardılar. 

Ayrıca önemli olan bir nokta var bu savaşlar Ba-

tı’da çıktı ve öncelikle Batı’yı etkiledi. Bu da Batı 

insanlığının batı teknolojisiyle aynı doğrultuda 

gelişmediğinin göstergesidir.

Cumhuriyet’ten Osmanlı’ya modernleş-

menin süreci nasıl gelişmiş ve devam etmiş-

tir?

Ahmet Cihad: Modernleşme sürecinin ilk 

defa Osmanlı’da başlaması Viyana Bozgununa 

tekabül eder diyenler vardır. Ama Tanzimat ve 

Bu süreç ilk başlarda Ba-
tı’nın bir tecrübesi iken 
daha sonra sömürgecilik ve 
işgallerle dünyanın diğer 
bölgelerine zorla ihraç edil-
miştir. Bu ihraca yardımcı 
olan en önemli unsur hiç 
şüphesiz Batı’nın dil hege-
monyası olmuştur.
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sonrası dönemde bu süreç ciddi anlamda hisse-

dilmeye başlamıştır. Zaten Tanzimat düzenleme 

ve yeniliği çağrıştırır. Bu anlamda II. Mahmud ve 

III. Selim Osmanlı’da modernleşme sürecinin 

önemli öncüleridirler. Bizde modernleşme ilk 

olarak askerî alandaki yeniliklerle başlamakta-

dır. Ancak bu giyim, ekonomi, eğitim ve sosyal 

alanlardaki diğer köklü düzenlemeler şeklinde 

devam etmiştir. Askerî amaçlarla ihtiyaç duyulan 

modernleşmenin sebebi temelde askerî yenilgi-

lerin başlamasıdır. Cumhuriyet’le beraber bu de-

ğişim ve yenilikler daha köklü bir şekilde devam 

etmiştir. 

Musab Talha: Artık pozitivist bir modern-

leşme başlamıştır. Yani din karşıtı modernizm 

önemli bir unsur haline gelir bu dönemde.

Ahmet Cihad: Bu dönemde modernleşme 

içselleştiriliyor diyebiliriz.

Peki, şöyle sorsak; ilerleme kavramına mo-
dern olgunun bakışı ve bizim bakışımız nedir?

Ahmet Cihad: Batı’nın ve modernitenin iler-

leme paradigması teknik olarak ileriye gitmek-

tir. Yani Batı’nın ilerlemesi bu dünyayla ilgilidir. 

Onlar dünya tarihini de böyle algılarlar. Olgu ve 

olayların, insan denen varlığın basit bir yapıdan 

karmaşık olana doğru evrildiğini düşünmekte-

dirler. Böyle olduğundan her ilerlemenin yani 

her yeninin, yeni olanın iyi olduğunu düşünürler.

Musab Talha: Biz de ise ilerleme daha çok 

manevî anlamıyla öne çıkar. Bundan olsa gerek 

biz: “Tüfek çıktı mertlik bozuldu deriz.” Çünkü bi-

zim için tüfeğin icadından daha önemlisi mertli-

ğin bozulmamasıdır. Batı ise, ilerlemeyi en başta 

ekonomik güç boyutuyla tanımlar. İntihar, isyan, 

fuhuş ve manevîyatsızlık onlar için bir ölçü de-

ğildir. Zaten materyalisttir Batı ilerlemesi.

Ahmet Cihad: Batı, toplumu manevî olarak 

değerlendirmez. Zaten değerlendiremez. Bizde 

durum böyle değildir. Biz manevîyatı üstünlük 

sebebi biliriz. Bu yüzden Müslümanlar olarak  

“inananlar üstündür” deriz. Batı ve İslam toplu-

munun ilerleme/üstünlük anlayışı arasında böyle 

bir fark vardır. Bizde imanî bir üstünlük esasken; 

Batı’da maddî bir ilerleme, üstünlük algısının 

merkezindedir. Yine biz “takva olarak üstünlüğü” 

ölçü olarak alırız. Batı’da artık bu anlayışı göre-

mezsiniz; çünkü Batı modernitesi ancak teknik 

ve dünyevî bir ilerlemeyi bilip ikame eder. Bu 

konuda bir alıntı yapmak gerekirse, René Gué-

non öncelikle önemli bir Batılı düşünürüdür. 

Daha sonra hidayet bulup iman etmiştir. Mesela 

o, modernitenin “zinayı ve eşcinselliği” veyahut 

bunların dışavurumunu ilerleme olarak görme-

sini çarpıcı bir şekilde eleştirmektedir. Çünkü bu 

durum, modernitenin kadim bir kültüre ayak uy-

duramamasıdır ona göre. 

Modern paradigmanın en önemli sorunu an-

cak geriye bakarak ilerlediğini ifade edebilmesi-

dir. Yani aslında insanlığı ele alırken bize bir bü-

tünlük sunmaz modernite. 

Müslümanların modernizme bakışı ne ol-

malıdır ve modernite kavramının sekülerizm 

ile ilişkisi nasıldır?

Ahmet Cihad: Modernitenin dini dışladığı ve 

sekülerizmi insana dayadığı bir hakikattir. Zaten 
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modernizm din ve dünyayı birbirinden koparan 

bir anlayıştır. İslam dini ise din ve dünyayı birbi-

rinden ayırmaz. Yani Müslüman, bu salt dinîdir 

veya bu dünyevîdir diye kesin bir ayrıma gide-

mez.

Musab Talha: Modern olmak için seküler ol-

mak zorundasın. Yani modernizm dini dışarda 

bırakmaktır. 

Ahmet Cihad: Bu aslında açıkça dini dışla-

maktır. Dini etkisiz kılmak isteyen modernizm, bu 

sebeple din ve dünyayı birbirinden ayırma yo-

luna gitmektedir. Dini, din algısını kontrol altına 

alma çabaları da bunun göstergesidir. Özellikle 

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Cumhuriyet 

Dönemi bu anlamda önemlidir. Bu dönemlerde 

din algısı iyice kontrol altına alınmıştır. Farz-ı mi-

sal, Diyanet kurumu dinin kontrol altına alınması 

için ortaya çıkarılmış bir yapıdır. Yani temeli Os-

manlı modernleşmesine dayanan din ve dünya 

ayrımı, dinin kontrol altına alınması gerekliliği 

anlayışı Cumhuriyet ile nihai şeklini almıştır.

Aslında tam anlamıyla bir ayrışma da yok. Din 

ve dünya ayrı ama dine her türlü müdahale ya-

pılıyor. Yani din algısı ve düşüncesi devlet tara-

fından istenilen şekle sokuluyor.

Musab Talha: Aslında bu sekülerizm ve mo-

dernizmle çatışan bir durumdur. Yani seküler bir 

insanın dinle alakası olmamalıdır. Çünkü seküler 

anlayış dini ötekileştiren, hayatından çıkaran bir 

anlayıştır. Ancak seküler anlayışta olanlar “öteki”-

yi yönlendirmek istiyorlar çünkü onlar “öteki”yi 

kendileri için bir tehdit olarak görüyorlar. Yani bu 

“tehlikeyi” yönlendirerek, şekillendirerek ancak 

kontrol altına alabilirler. Modern devletin yaptığı 

tam olarak bu. Dini referans almayıp dünyadan 

ayırıyor ama dini özgür de bırakmak istemiyor. 

Bu da modern düşüncenin omurgasızlığını bize 

göstermektedir. Modernitenin belli başlı sabite-

leri var ancak menfaatler söz konusu olunca bu 

sabiteler değişebiliyor.

Ahmet Cihad: Aslında Cumhuriyet’in ilk 

kadroları dini direk silmeye, toplumsal hayattan 

dışlamaya ve görmemeye çalıştı ancak başarılı 

olamadılar. Bu kadroların bir kısmı, resmi dini de-

ğiştirmek, toplu olarak Hıristiyanlık’a geçmek gibi 

düşünceleri bile dillendirdiler.

Son olarak; modern dünyada Müslümanca 

duruş nasıl sergilenebilir?

Musab Talha: Bugün asıl sorun, modernite-

nin ancak yine kendi içinden eleştirilebilmesidir. 

Biz moderniteyi değerlendirip eleştirirken bile 

modernizmin verdiği sınırlar dâhilinde, onun 

bize dayattığı düşünce biçimiyle yani içten eleş-

tiri yapabiliyoruz. Bundan dolayı içeriden yapılan 

her eleştiri aslında moderniteyi güçlendirmekte, 

açıklarını kapatmaktadır. Bu anlamda bazı dü-

şünürlerin postmodern dönemi de modernite-

nin bir parçası olarak görmesi önemlidir. Çünkü 

yapılan her eleştiri ve yenilik yine modernitenin 

işine yaramaktadır. Bundan dolayı Müslümanla-

rın İslamî bakış açısına çok net şekilde sahip ol-

maları ve tüm hayata bu bakış açısıyla bakmaları 

gerekmektedir.

Diğer taraftan gündelik pratik hayatta ise 

modern düşünce Müslümanların karşısına ka-

pitalizmle çıkmaktadır. Müslümanları en fazla 

etkileyip cezbeden, İslamî hayattan ve çalışma-

lardan uzaklaştıran kapitalizmdir. Çünkü mo-

dernite ekonomik büyümeyi, ilerleme ve mo-

dernleşme olarak yansıtmaktadır. Bu anlamda 

Müslümanlar modern hayatta en azından ka-

pitalizmin bilincinde olarak hareket etmelilerdir. 

Her Müslümandan fikrî olarak modern düşünce 

ile savaşması, kitaplar yazması veya ilmî faaliyet-

lerde bulunması beklenemez. Bunları âlimleri-

mizin yapması gerekir. Ancak bizler Müslüman 

bireyler olarak, en azından modern düşüncenin 

pratik hayattaki en etkili yansıması olan kapitaliz-

me karşı elimizden geldiğince karşı koymalı ve 

gündelik hayatımızda kapitalizmin kurallarına bu 

kadar kolay boyun eğmemeliyiz. Çünkü unut-

mamalıyız ki modern düşüncenin en önemli saç 

ayaklarından biri ve en önemli devam ettiricisi 

kapitalizmdir. 
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Bugün küreselleşme genel bir nitelik kaza-

nıyor ve tüm toplumsal hayatı, yerel dokuyu 

boğuyor. Kendi siyasal ve ekonomik düzenini 

dayatıyor. Bu, sadece toplumsal ve kültürel ha-

yatımızda gözlemlediğimiz bir tesir olmanın 

çok ötesinde. Artık savaş ve barış konseptlerini, 

siyasî fikir ve söylemleri bile belirliyor, dönüştü-

rüyor. Artık ulus devlet modeli tanımlamaları ve 

emperyalizm analizleri postmodern egemenliği 

anlamamız için yeterli içerik taşımıyor. Aslî öğe 

olan hâkim ulus devletler yanında uluslar üstü 

kurumlar, şirketler ve oluşumlar bir ağ gibi bütün 

varlık alanlarımızı işgal ediyor. Yeni bir egemenlik 

biçimi oluşturuluyor. Bu yeni iktidar aygıtının en 

önemli özelliği bir yandan kendini özne olarak 

kurarken öte yandan da kendi nesnesinin direniş 

ve savunma modellerini de belirleyecek bir güce 

ulaşmış olmasıdır. Hem rolünü oynuyor hem de 

sahnenin rollerini dağıtıyor. Yani artık düşma-

nının, ötekisinin de sınırlarını ona dayatıyor. Bu 

sürece nasıl gelindiğini görmek için, klasik ve 

postmodern savaş konseptlerinin analizine giriş-

mek büyük önem arz ediyor.

Herkesin Herkese Karşı Savaşı ve Meşru 
Şiddet

Avrupa modernliğinin ortaya çıkışı Almanya 

merkezli otuz yıl savaşlarını ve İngiltere’deki iç 

savaşları bitirmeye yönelik çabalar sonucu orta-

ya çıkmıştı. Devletçi ve liberal teorilerin her biri-

nin buluştuğu temel birleşen “insan, insanın kur-

du” olduğu genel ve sürekli savaş durumunu yok 

etmek veya sınırlamak arzusuydu. Hobbes’tan 

Locke ve Rousseau’ya kadar geniş kabul gören 

sözleşme fikrinin temelleri bu zemin üzerineydi. 

Bu bakış açısına göre halk bir sözleşme ile devlet 

aygıtına bağlanmış ve ona iradesini devretmişti. 

İnsanların birbirine karşı şiddetini yok etmenin 

makul yolu buydu. Sadece egemen siyasal oto-

ritenin şiddeti kullanması meşru kabul edilebilir-

di. Hatta devlet bir Leviathan1 olarak bunu ancak 

diğer bir egemen iktidara karşı yapabilirdi. Savaş 

bir şekilde toplumun iç siyasetinden dışlanmış-

tı. Daha doğrusu savaş iç siyasette ancak siyasî 

enstrümanlarla yapılabilirdi. Clausewitz’in ifade 

ettiği gibi “siyaset, savaşın başka araçlarla sür-

dürülmesi” demekti artık. Dolayısı ile savaş top-

lumsal alanlardan dışlanarak devletlerarası alana 

ve dışsal bir reflekse dönüştürülmüştü. Böyle-

ce savaş istisna, barış norm olmuştu. Modern 

ulus devlet kendi iç çatışmalarını siyasetle, dış 

çatışmaları ise gerektiğinde savaşla çözecekti.  

Bu anlamda savaş konsepti ancak uluslararası 

siyaset için devletlerin cephaneliklerinde kulla-

Postmodern-Küresel Savaş 
Konsepti ve Rol Dağılımı 
Üzerine -I-

Yrd. Doç. Dr. Özkan Öztürk

Modern siyasal paradigma-
nın baskın özelliği bir ulus 
içinde ortaya çıkabilecek iç 
savaşı, politik temsil üze-
rinden siyasî kavgaya dö-
nüştürmesidir.
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nılmak üzere bulundurulan bir araç, siyaset ise 

toplumsal çatışmalarda kullanılan bir alete dö-

nüşmüş olacaktı. Sürekli savaş kavramı yerini, 

barışın sürekliliğine bırakacak; yeni model sava-

şın arızîliği üzerine kurulu olacaktı. 

Modern siyasal paradigmanın baskın özelliği 

bir ulus içinde ortaya çıkabilecek iç savaşı, po-

litik temsil üzerinden siyasî kavgaya dönüştür-

mesidir. Sonuçta her siyasal fikir ve politik taraf 

da, bir dost-düşman ayrımını temel alır. Savaş 

artık modern ulus devletlerde, siyasal partiler ve 

grupların ayrılığı ile temsil edilir. İç savaşın tem-

sili, bu aygıtlarla yapılan meşru mücadeledir. Bu 

sınırı aşmak şiddet ve terör olarak kabul edilir. Bu 

anlamda tek gerçek düşman halk ve sistem düş-

manı olacaktır. Halk ise egemen iktidar ve he-

gemonyanın temsil ettiği çokluğa verilen addır. 

Siyasetin dışındaki mücadele araçlarını kullan-

mak, halk düşmanı anarşistlerin tutumu olarak 

tanımlanmıştır.

Postmodern Savaş Konsepti ve Tanımla-

nan Yeni Düşman

Tarih boyunca Batı kendi içerisinde modern 

siyasal uzlaşma teorisini kurarken kendi dışındaki 

merkezler için aynı etik çerçeveyi hiçbir zaman 

öngörmemiştir. Bu ikircikli tutum insan hakla-

rı politikalarından, göçmenler sorununa kadar; 

Birleşmiş Milletler’deki temsil sorunlarından iyi 

terörist, kötü terörist ayrımına kadar bugün de 

kendini siyasal arenadaki muhtelif tutumlarda 

göstermektedir. Kendi içinde şiddeti minimize 

ederken başta İslam dünyası olmak üzere bü-

tün diğer özneler için siyaseti, bizzat iç savaşa 

götürecek bir diyalektik temelinde örgütlüyor. 

Kan dökülsün veya dökülmesin aidiyetlerin 

çatıştırılması, katılaştırılması, ittifakların çözül-

mesi, sivriliklerin ve uçların öne çıkarılarak birbir-

lerine saldırtılması yönünde bir yöntem izliyor. 

Bunu yaparken ana kavram olarak savaş teori-

sindeki yeni söylem ve dönüşümü kullanıyor. 

Savaş eskiden hukukî yapılar tarafından 

düzenlenirken; günümüzde savaş kendi yasal 

çerçevesini kurmak hatta dayatmak suretiyle 

küresel siyaseti düzenleyici hale gelmiş 

durumdadır. Artık meşru şiddeti, gayri meşru 

siyasî hedefler ve hesaplar tanımlıyor. Hukuk an-

cak bu tanımın arkasından gidiyor. Şiddetin meş-

ruluğu artık apriori ve aklî-ahlakî temellere göre 

değil menfaate ve şiddetin sonuçlarına göre be-



Mart 2016 27

Dosya

lirleniyor. Yani güçlü hegemonik unsurların ve 

onların yanındakilerin uyguladıkları şiddet meşru 

iken, zayıfların ve ezilenlerin kullandığı şiddet 

koşulsuz olarak terörizm olarak yaftalanıyor. 

Güçlerdeki eşitsizlik uluslararası hukuk önünde 

eşit değerlendirilme olanağını da yok ediyor. 

Meşru ve gayrı meşru şiddeti ayıran temel kriter, 

askerî ve siyasî güç ile ölçülebilir hale getiriliyor. 

Uluslararası hukuk ise silikleşerek bunlara hizmet 

eden bir aygıt işlevine indirgeniyor. Savaş, arızî 

bir durumdan çıkarak artık bir yönetim ve ege-

menlik aracı olarak kullanılıyor. Hegemonya 

kurma ve söylem üretmenin kurucu kavramına 

dönüşüyor.

Devletler hukukunda savaş egemen siyasal 

birimler arasındaki silahlı çatışmaya işaret eder-

ken, iç savaş ise tek bir egemen birime ait toprak 

parçasında egemen olan veya olmayan taraflar 

arasında gerçekleşen çatışmaya verilen isimdi. 

Oysaki yeni küresel konseptte savaş, bazen bir 

kavrama karşı (yoksulluğa karşı savaş) bazen bir 

şahsa karşı (Usame bin Ladin), bazen bir örgü-

te karşı (el-kaide, işid vs.) bazen de bir devlete 

karşı olabiliyor. Hatta bir kavrama, bir örgüte, 

bir fikre karşı gerçekleşen savaşta onlarca ulus 

devletin bir korporasyon oluşturarak mücadele 

verdikleri de görülebiliyor. Aslında savaşlar çok 

uluslu gibi gözükürken, ulus perdesi kaldırılıp 

plan şeffaf kılındığında bu savaşların çok şirket-

li olduğu ve savaşın gayesi gibi gözüken yeni 

dünya düzeni, demokrasi, istikrar, insan hakları 

gibi vurguların ekonomik ve siyasal çıkarlarla yer 

değiştirdiği fark ediliyor. Dolayısı ile yeni savaş 

konseptlerinin incelenmesi küresel planların gö-

rüntülenmesine ve geleceğimiz hakkındaki si-

yasal hesapların enselenmesine imkân sağlayan 

bir vizyon sunuyor. Her bir yerel savaş, küresel 

bir virüsün önce bulaştırılması ile başlıyor. Sonra 

da tedavisi olan panzehire Batı’nın sahip oldu-

ğu kabulü üzerinden hem bir erdem söylemine 

doğru evriliyor hem de tedavi süreçlerine yö-

nelik müdahaleye imkân sunuyor. Bütün dünya 

coğrafyası hastalıklı bir bedene, Batı da erdem-

li bir tabip olarak bu coğrafî bedene müdahale 

ediyor. Savaş yeni erdemler üzerine inşa ediliyor. 

Yoksulluğa karşı savaş, uyuşturucuya karşı savaş, 

teröre karşı savaş nitelikleri üzerinden bu erdem 

küreselleştiriliyor. Karşı unsurların yok edilmesi-

ne yönelik her faaliyete bir erdem ekleniyor. Sa-

vaş, önce teorik olarak medya ve iletişim aygıtla-

rı ile ahlakî bir fiile dönüştürülüyor. Savaş retoriği 

daima bir insanî erdeme yaslanarak mistifike 

ediliyor. Bu erdem önce savaş retoriğine, sonra 

da savaş taraftarlığına evriliyor. Bir fabrika bandı 

gibi işleyen bu süreçten sonra, sırası ile aydınlar, 

siyasetçiler sahneye çıkıyor. Son olarak da savaş 

endüstrisi işi devralarak gerçek savaş başlatılmış 

oluyor. Bu savaşın iki temel özelliğinin olduğunu 

belirtmek gerekiyor. İlki yeni savaş konseptinin 

coğrafyası, ikincisi savaşan unsurların niteliği ile 

ilgilidir. Bunlardan birincisini anlamak stratejik, 

ikincisini anlamak ise taktik imkânlar sunuyor.

Savaşın ve siyasal şiddetin koşulları ve doğa-

sı zorunlu olarak değişiyor. Artık savaş, düşman 

yok edilse bile devam eden bir politikanın adına 

dönüşmüş durumdadır. Savaş artık savaş tehdidi 

üzerine kurgulanıyor. Bugün savaş süreğendir, 

devam eder. Tıpkı ses veya gürültü gibi… Aslın-

da gürültü sonsuzdur. Kesintiye uğrayan bizim 

duyma eylemimizdir. Tıpkı bunun gibi bazı ülke-

Her bir yerel savaş, küresel 
bir virüsün önce bulaştırıl-
ması ile başlıyor. Sonra da 
tedavisi olan panzehire Ba-
tı’nın sahip olduğu kabulü 
üzerinden hem bir erdem 
söylemine doğru evriliyor 
hem de tedavi süreçlerine 
yönelik müdahaleye imkân 
sunuyor. 
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ler küresel savaş ve çalkantıdan etkilenmedikleri 

için onların barış adını verdikleri şey, kayıtsızlı-

ğın ve sağırlığın diğer adı olmuş oluyor. Bütün 

barış görüntüsü sürekli savaş durumunu gizle-

yen sahte ve sanal bir siyaset üzerinde gelişiyor. 

Kontrol mekanizmaları, manipülasyon, öngörü, 

planlama ve aktif teyakkuz artık yeni stratejiyi 

oluşturuyor. Dünyada kesintisiz çatışma hali, iç 

siyasette ise küresel çalkantılara kayıtsızlık ve sa-

ğırlık üretme hedefi yeni politikanın koordinatla-

rını oluşturuyor.

Kesintisiz çatışma stratejisi ile İslam dünyası, 

Batı aklının uygulama alanı ve laboratuvarı ha-

line geldi. Yeni konsept yeni hiyerarşiler ve bö-

lünmeler oluşturarak savaşın motorunu da ça-

tışan yerel dinamikler üzerine oturttu. Kendini 

gerçekleştiren ve kendini devam ettiren bir sa-
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vaş makinesinin içindeyiz. Kendi kendini sömür-

geleştirme (self kolonizasyon) klasik modeli-

nin yanına, kendi kendini ayrıştırma, parçalama 

(self- fragmentation) modelleri de eklendi. Batı 

artık düşmanlarının kendini savunma biçimini 

çökertmeyi bırak onu bile belirlemeye yönelik 

determine edici yöntemler uyguluyor. Bunun 

Batı için iki türlü kârı var. İlkinde Batı muharrik 

kuvvet olarak sinir uçlarını harekete geçiriyor ve 

savaş devr-i daim makinesi gibi kendi ürettiği ha-

reket ile kendi eforunu bitiren, eforu ile yeniden 

dönen bir motora dönüşüyor. Öte yandan da 

ürettiği hareketin ivmesi düşmanın zayıflaması 

olduğu için Batı savaştığı unsurların bütün biri-

kimini ve semeresini kendi kanallarına aktarıyor. 

Kendisi ortada olmayan, yakalanamayan, imha 

edilemeyen bir düşmanla nasıl mücadele edi-

lecek sorusunun cevabı gittikçe belirsizleşiyor. 

Savaşın sınırları mekânsal ve zamansal olarak 

gittikçe belirsizleşmektedir. Yeni yöntem karşı un-

surlar teslim olsa bile bitmeyen, yeni düşmanlar 

üreten bir savaş konseptidir. Dolayısı ile bu savaşı 

din ve mezhep savaşı ya da ulus devletlerarası 

bir savaş olarak görmek yanıltıcı olabilir. Savaş 

doğrudan hâkim gücün, küresel imparatorluğun 

bütün dünya coğrafyasını egemenliğinin ve 

iktidarının bir egzersiz alanı olarak görmesi ile 

ilişkilidir. Bugün savaşı yönetmek, savaşta kah-

ramanlık göstermekle mevzi kazanmakla doğ-

rudan bağlantılı değildir. Yeni savaş konseptinin 

başarısı çatışmaya yönelik eğilimleri yönetmek-

le, sinir uçlarını harekete geçirebilmekle ilişki-

lidir. Artık savaş Batı’nın düşmanını kendisinin 

oluşturduğu ve icat ettiği teknik, siyasî ve reto-

rik bütün silahları denediği bir biçime büründü. 

Hatta geleneksel olarak kurgulanan bir savaşın 

tersine, düşman artık dışarıda kurgulanmaktadır. 

Düşman ve çatışma alanı ana karadan uzakta 

olmalıdır. İç politika da ise savaşın tesiri, sade-

ce düşmanın içeride terör faaliyeti gösterme 

potansiyeli üzerinden meşrulaştırılmasından 

ibarettir. Böylece hâkim gücün sınırları bütün 

dünyanın sınırlarına dönüşür. Herkes küresel 

sorunlarla ilgili büyük devletlerin, devlet şirketle-

rinin ağzına bakar olur. Bu tür savaşı kazanmak 

klasik savaş yöntemleri ile asla mümkün olmaz. 

Daha doğrusu kazanılsa bile tekrar ve tekrar ka-

zanılması gerekir. Çünkü bu savaş düşmanının 

sınırlarını da belirleyen bir savaştır.

Not: Yazının devamın sonraki sayıda yayın-

lanacaktır.

Dipnotlar

1. Leviathan Thomas Hobbes tarafından 1651’de yazılmış 

kitap. Leviathan kavramı bu eserde mutlak güç ve yetki-

lere sahip egemen devleti ifade etmek için kullanılır. Ki-

tap, toplum sözleşmesi teorisinin en eski örneklerinden 

biri olarak değerlendirilir.

Savaş doğrudan hâkim gü-
cün, küresel imparatorlu-
ğun bütün dünya coğraf-
yasını egemenliğinin ve 
iktidarının bir egzersiz alanı 
olarak görmesi ile ilişkilidir. 
Bugün savaşı yönetmek, 
savaşta kahramanlık gös-
termekle mevzi kazanmak-
la doğrudan bağlantılı de-
ğildir. 
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Modern kelimesi sözlüklerde “içinde bu-

lunulan zamana, ya da göreceli ola-

rak yakın bir döneme ait; en son ilerlemelerden 

yararlanan” şey olarak tanımlanır. Dolayısıyla 

kelimenin sözlük anlamı, herhangi bir değer 

yargısı belirtmeksizin, kökeni mevcut çağ ya da 

dönemde olan şeylere işaret etmektedir. Bir şe-

yin şu andaki durumuyla önceki durumu arasın-

da bir mesafe belirtmek için ona modern deriz. 

Değer yargılarından günlük yaşama kadar 

her şeyde, ortaya yeni çıkmış anlayış ve uygu-

lama biçimlerini gösteren bu tarafsız anlamıyla 

modern, hemen bütün kültürlerde bazen kabul 

edilebilir olanı, bazen de hafiflik, ciddiyetsizlik 

ve züppeliği ifade eder. Eski anlayışları düzelten 

veya tamamlayan anlamıyla olumlu görünür-

ken, onları bozan veya yıkan anlamıyla olumsuz 

görülür. Kısacası modern, yani yeni olan her şey, 

iyi ve kabul edilebilir şey demek değildir: “Pek 

çok kullanımında modern sözcüğü aynen moda 

sözcüğü gibi bir değer yargısı, önyargı, peşin ka-

bul, olumluluk-olumsuzluk vurgusu içermeyen, 

nötr (yansız) bir sözcük görünümündedir. Çağ-

daş olan şey bu çağda olan şeydir ve hatta bu 

kelime sık sık istihza mahiyeti taşır.”1 

Henüz Avrupa merkezci düşüncelerin tam 

anlamıyla ortaya çıkmadığı “ilk zamanlarda ‘mo-

dern’ (çağdaş) sözcüğü çoğu kez bayağı ve bas-

Modernliğin
İki Anlamı

Yüksel KANAR

Dosya
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makalıp gibi aşağılayıcı bir anlamda kullanılırdı 

ve Shakespeare de deyimi hep bu anlamda kul-

landı. İngiliz yazarları Fransız devriminin önder-

lerine ‘çağdaşlaştırıcılar’ olarak yollama yaptıkla-

rında bu sözcüğü kuşkusuz kötüleyici anlamda 

kullanıyorlardı.”2 Bu anlamıyla modernlik; her-

hangi bir düşünce, kültür veya coğrafyaya mal 

edilmeden, kazanılan birikimleri tahrip etmemek 

ve onun eksiklerini tamamlamak kaydıyla, her 

kültürün daha iyiyi arama ve ona ulaşma çabası 

olarak görülebilir. 

Kuşkusuz her insan ve onun bağlı olduğu 

kültür, geçmişin tecrübeleri üzerinde yükselir. 

Bugün yaşayanlar geçmişte yaşayanlara göre 

daha ileri bir tecrübe düzeyinde bulunurlar. Bu 

anlamda modernlik, her ne kadar yeni olanı 

temsil etse de, aslında dünyanın ömrü açısın-

dan düşünüldüğünde bu yenilikler en eskileri 

de hesaba katarak, onlara yaslanarak oluşturu-

lan yeniliklerdir. Bugünden geriye bakıldığında 

bize eski olarak görünen dünya, gerçekte bugün 

düne göre daha yaşlıdır. Dolayısıyla biz, geçmiş 

dönemlere göre daha da yaşlanmış ve eskimiş 

bir dünyada yaşıyoruz. Şu halde modernlik, yeni 

türeyen, gelip geçici olan, anlık heveslere cevap 

veren bir şey olabildiği gibi, geçmişin tecrübele-

rinden yararlanılarak oluşturulmuş, geleceğe ışık 

tutan kalıcı değerlerin yeniden ifadesi olarak da 

ortaya çıkabilir. 

Kolakowski, modern kelimesinin Almancada 

hem çağın malı, hem de revaçta (makbul, ter-

cih edilen) demek olduğunu; İngilizce ve diğer 

Avrupa dillerinde ise bu iki anlam için ayrı keli-

meler (modern/revaçta) kullanıldığını belirtmek-

tedir. Sonra da Almancadaki kullanımın sözcük 

anlamı yanında, ona bir değer atfederek (revaç-

ta) ideolojik anlam da yüklendiğine ve bunların 

ikisini birlikte karşıladığına dikkat çeker. Bu çer-

çevede, yani işin içine değer yargısının karıştığı 

ve her iki sıfatın (çağın malı/makbul) buluştuğu 

durumlarda ortaya birtakım sorunların çıkması 

da kaçınılmazdır: “Tabii modern teknoloji yeri-

ne makbul (kabul gören, tutulan) teknoloji, mo-

dern bilim yerine makbul bilim, modern sanayi 

yönetimi yerine makbul sınayi yönetim diye-

meyiz, makbul buralara gitmez. Ama herhalde 

modern fikirler makbul fikirler, modern resim 

makbul resim, modern giyim de makbul giyim 

şeklinde ifade edilebilir. (…) öte yandan, modern 

bilim ve modern teknoloji tabirleri, en azından 

günlük dilde, bir üstünlük ifadesi içermektedir.”3

Black ise önce Latincede daha sonraları İngi-

lizcede ve öbür dillerde sözcüğün çağın ve ‘geç-

miş’in yazar ve yazılarını birbirinden ayırt etmek 

üzere; daha sonra yedinci yüzyılda ise ‘moder-

nity’ (çağdaşlık), ‘modernizers’ (çağdaşlaştırıcılar) 

ve ‘modernization’ (çağdaşlaşma) sözcüklerinin 

değişik biçimlerde oldukça sınırlı ve teknik bağ-

lamlarda kullanıldığını belirterek4 onun sözlük 

anlamındaki tarafsız kullanımına dikkat çeker.

Kelimenin yukarıdaki sözlük anlamları bize, 

Avrupa’daki “bilimsel devrimden bu yana insan 

sorunlarındaki hızlı değişme sürecini belirten 

genel bir deyim olarak”5 kullanılan ideolojik an-

lamdaki modernlik (çağdaşlık) ya da modernleş-

meyi (çağdaşlaşma) tanıtmaz. Bu açıdan bakıl-

dığında, üzerinde uzlaşmaya varılmış bir tanım 

bulamayız. Kelime neredeyse sözlük anlamıyla 

olan bütün ilişkilerinden kopartılarak, Avrupa’ya 

ait bütün değerlerin yüceltilmesini ifade eden 

apayrı bir anlama bürünür. Adına “Avrupa döne-

mi” diyebileceğimiz, belirli bir tarihte başlayan ve 

halen devam eden (belki İkinci Dünya Savaşı’n-

dan sonra Avrupa Zamanının yerini Amerika Za-

Kuşkusuz her insan ve onun 
bağlı olduğu kültür, geç-
mişin tecrübeleri üzerinde 
yükselir. Bugün yaşayanlar 
geçmişte yaşayanlara göre 
daha ileri bir tecrübe düze-
yinde bulunurlar. 
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manı olarak ifade edebiliriz. Ama bizim için ikisi 

de aynı anlamı taşıyor) zaman içinde, kendin-

den önceki her şeyin “geleneksel” nitelemesiyle 

olumsuzlaştırılarak bir tarafa bırakılmasını, Avru-

pa dışında kalan dünyanın tarihsiz, kültürsüz ve 

anlamsız bir dünya olarak tedavülden kalkışını 

açıklayan bir kavram olarak kullanılır. Modernlik-

le ilgili bütün çalışmalarda onun, Batı lehine üs-

tünlük ifadesi içeren, ayrıcalıklı hâle getirilmiş bu 

anlamını görmek mümkündür.    

Tarihyazımına ilişkin bu ikinci anlamında mo-

dern, Oxford İngilizce sözlüğün de tanımladığı 

şekliyle “genellikle (ilk ve orta çağa zıt olarak) Orta 

Çağ’dan sonraki zaman için kullanılır. Sözlük bu 

anlamda moderni 1585 gibi erken bir zamanda 

kullanan bir yazardan alıntı yapmaktadır.”6 Bizi il-

gilendiren de zaten bu anlamdaki modernliktir. 

Batı kendini Orta Çağ gibi bir karanlığın yaratı-

cısı ve yaşayıcısı olarak tanınmaktan kurtarmak 

ve dünyanın biçimlendiricisi gibi göstermek için 

böyle bir modernlik anlayışı geliştirmiş ve bunu 

çok iyi kullanmıştır.

Bizim sorunumuz, bu anlamdaki modernlik-

le…

Dipnotlar

1. Leszek Kolakowski, Modernliğin Sonsuz Duruşması, 

çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yayınları, İstanbul 1999, s. 15.

2. C. E. Black, Çağdaşlaşmanın İtici Güçleri, çev. Fatih Gü-

müş, İş Bankası Kültür Yayınları, 1986, s. 4.

3. Leszek Kolakowski, A.g.e., s. 15.

4. Bkz. C. E. Black, A.g.e., s. 4.

5. A.e., s. 4.

6. Immanuel Wallerstein, Liberalizmden Sonra, çev. Erol 

Öz, Metis, 2003, 2. baskı, s. 123.

Modernlikle ilgili bütün ça-
lışmalarda onun, Batı lehi-
ne üstünlük ifadesi içeren, 
ayrıcalıklı hâle getirilmiş bu 
anlamını görmek mümkün-
dür.    
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İslam toplumu; inanç, ibadet, ahlak, mua-

melat, hukuk, ekonomi… olarak bir bütün 

halinde İslam’ın hayata hakim olduğu ve yaşan-

dığı toplumdur. İslam dışı/cahili toplumlar ise; 

İslam’ın ya tamamen ya da kısmen hayattan 

uzaklaştırıldığı, uygulanmadığı toplumlardır. İs-

lam’ı diğer dinlerden ayıran en bariz özelliği, hiç 

şüphesiz insan hayatına dair her alana yönelik 

hükümler içermesi ve insan hayatını çepeçev-

re kuşatmasıdır. Batıl ideolojilerin kurduğu sis-

temler ise hayatı ve insanı tek taraflı olarak ele 

almaktadırlar. Bu sistemler hayatı ve insanı ele 

alırken onun sadece maddî yönünü düşünür ve 

oraya hükmederler, manevî yönünü ise ihmal 

ederek yok sayarlar. Bu tür sistemlerde insan se-

küler bir varlık olarak, tek taraflı ele alınmakta. Bu 

anlayış insanın duygularını, manevî hayatını, ahi-

ret ve ahlak gibi değerlerini göz ardı etmektedir. 

Bu alanları ise kendi sistemlerine dokunmayan 

dinlere tevdi etmektedir. Hıristiyanlık ise dini sos-

yal hayattan kopararak kiliseye hapsetmiştir. 

Her Müslüman İslam’ın hâkim olduğu ya da 

uygulandığı bir toplum içinde hayatını sürdür-

meyi istemelidir. Böyle bir toplum yoksa Müslü-

man bu toplumun kurulmasını kendisine vazife 

bilmelidir.

İslam’ın egemen olmadığı toplumu değiştirip 

yerine İslam’ı hâkim kılmak ve bunun için müca-

dele vermek her Müslümanın vazifesidir. Cahili 

toplum nasıl değişecek ve İslam toplumu nasıl 

inşa edilecektir. Bu nasıl sağlanacaktır? Kur’an-ı 

Kerim’de toplumların değişim yasası diyeceği-

miz hakikat R’ad Sûresi’nde dile getirilmiştir:  

“…Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu 

değiştirmedikçe Allah onların durumunu de-

ğiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, 

artık o geri çevrilemez…”1

Allah (c.c.) kulları üzerinden/toplumdan ni-

metlerini veya azabını, zillet veya izzeti, yüceliği 

ya da aşağılığı; insanlar amellerini, düşünceleri-

Her Daim...
Değişim...

Enver GÖKKAYA

Dosya
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ni ve pratik hayatlarını değiştirmedikçe asla de-

ğiştirmez. İnsanların yapıp/yaşadıklarına göre Al-

lah (c.c.) durumlarını değiştirecektir. Allah’ın (c.c.) 

vereceği ceza veya mükâfat insanların yaptıkla-

rına göre olacaktır.

Bu toplumsal değişim yasasına göre insanlar 

yaptıklarına göre muamele edilmeyi hak etmek-

tedirler. Bu hak ediş neticesinden Allah (c.c.) da 

insana hak ettiği şekilde muamele etmektedir.  

Ra’d Sûresi’nde belirtildiği gibi insanlar önce ken-

di hallerini kötülüğe doğru değiştirmişler, Allah 

(c.c.) da onları kötüye çevirmiştir. Kötülüğe yö-

nelenlerle ilgili yasa ise Rabbimizin fermanıyla 

şöyle anlatılmıştır: “Allah, bir kavme kötülük dile-

di mi, artık o geri çevrilemez.”

Hz. Âdem (a.s.) ve eşi Hz. Havva (a.s.) ile başla-

yan insan nesli, toplumsal hayata Tevhid esasıyla 

başlamıştır. Hz. Âdem (a.s.) babamız ilk insan ol-

duğu gibi aynı zamanda ilk peygamberdir. Onun 

iman ve ahlak üzere, bilgiyle inşa ettiği “Tevhid 

Toplumu” sonradan ortaya çıkan sapmalarla bo-

zulmaya başladı. Tevhid’den, insanlığından sa-

pan, azgınlaşan, haddi aşan ve kulluğu terk eden 

insanlara her defasından uyarıcı elçiler gönde-

rildi. Diğer bir deyişle değişim Hak’tan saparak, 

fert, aile ve toplumun değişmesiyle, Kur’anî buy-

rukta yer aldığı gibi: “…Bir toplum kendilerin-

de bulunanı (iyi davranışlar) değiştirmedikçe, 

Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez…”2 

ifadesi tezahür etti. Yoksa Allah (c.c.) onlar bozul-

madıkça, tahrif olmadıkça ve sapmadıkça onları 

değiştirecek değildir. Bu yöndeki kötü değişim 

neticesinde Allah (c.c.) onların halini değiştirmiş-

tir. 

Değişimin bir başka şekli, hoşnut olunmayan 

ve beğenilmeyen bir durumdan daha iyi oldu-

ğu düşünülen ve inanılan bir duruma geçiştir. 

Bu anlamda değişimin olumlu bir şekilde ger-

çekleşmesi ise insanlığın ve hayatın tekrar aslına 

dönmesidir. Bütün bu söylenenler ve değişimin 

yasasının tersine işletilerek insanın aslına dön-

dürülmesiyle gerçekleşecektir. 

İnsanın yaratılışında Allah’ın (c.c.) Rab olarak 

kabulü söz konusudur. Bu sözü ona hatırlatıl-

malı ve insan bu sözün aslına davet edilmelidir. 

Kur’an-ı Kerim’de bu olay şu şekilde açıklanmış-

tır: 

“…Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulple-
rinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine 
karşı şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil 
miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk 
(ki Rabbimizsin)’ demişlerdi. Böyle yapmamız 
kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik’ de-

memeniz içindir.”3

Yine insana yaratılışta verilen fıtrata yönele-

rek, Allah’ın (c.c.) yoluna girmesi gerektiği hatır-

latılmalıdır. Bu hatırlatış onu Rabbini tanımaya ve 

sadece O’na kul olmaya sevk edecektir. Rabbi-

miz bunu emreden ayet-i kerimede şöyle bu-

yurmaktadır: 

“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü 
dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattı-
ğı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında 
hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru 

dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”4

Hz. Peygamber (s.a.v.) de pek çok Hadis-i Şe-

riflerinde fıtrata vurgu yapıp, ona yönelmeyi işa-

ret etmektedir. Hz. Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayet 

edilen bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

Her Müslüman İslam’ın hâ-
kim olduğu ya da uygulan-
dığı bir toplum içinde haya-
tını sürdürmeyi istemelidir. 
Böyle bir toplum yoksa 
Müslüman bu toplumun 
kurulmasını kendisine vazi-
fe bilmelidir.



Mart 2016 35

Dosya

“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra 

anne-babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Me-

cusi yapar.”5

Hz. Peygamberin (s.a.v.) bu buyruğundan 

şunu anlıyoruz; soyu, ırkı ve cinsiyeti ne olursa 

olsun, her insan mükemmel bir şekilde yaratıl-

mış ve Allah’a (c.c.) inanma potansiyeli ile dün-

yaya gelmiştir. İslam’a göre her doğan çocuk gü-

nahsız olarak dünyaya gelir. Çevresinden gelen 

herhangi bir etkiye maruz kalmadan önce temiz 

bir yaratılışla dünyaya gelen insan, bu halini mu-

hafaza ettiği sürece kendiliğinden iyiye yönelir. 

Tevhid’e aykırı olan her türlü inanç ve yaşantı ise 

insan fıtratına aykırı olduğu için kişiyi tatmin et-

mez ve kendine yabancılaştırır. 

Allah’a (c.c.) inanma ve O’nun rızasına uy-

gun fıtratta yaratılan insanın bu potansiyeli açı-

ğa çıkarması ve kendini iyilikler yönünde geliş-

tirebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Rabbimiz 

bu anlamda insana acıyarak; kitapları ve elçileri 

kendisine rehber olarak göndermiştir. İnsanın bu 

dünyadaki sınavı ise tertemiz fıtrat üzere yürü-

yerek, kâmil bir mümin olmayı başarabilmesidir. 

Toplumları değiştirmek isteyenler ya da ca-

hili toplumda yaşamak istemeyenler Rabbimizin 

değişim yasasını doğru okuyup ona göre mü-

cadele alanına atılmaları gerekir. Tarih boyunca 

bizlere örnek olarak sunulan peygamberlerin 

hayatı ve onların kavimleriyle mücadelesi bizle-

re ışık tutmalıdır. Allah’ın (c.c.) gönderdiği bütün 

kutlu elçiler insanları; nefislerini arındırmaya, öz-

lerine dönmeye ve fıtrata yönelmeye davet et-

mişlerdir. 

Dipnotlar

1. Ra’d Sûresi; 13/11.

2. Enfal Sûresi; 8/53.

3. A’raf Sûresi; 7/172.

4. Rûm Sûresi; 30/30.

5. Buhârî, Tefsir (Rûm), 2.

İnsanın bu dünyadaki sına-
vı ise tertemiz fıtrat üzere 
yürüyerek, kâmil bir mümin 
olmayı başarabilmesidir. 
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İslam’ı yeryüzündeki din ve ideolojilerden 

ayıran temel özelliklerinden biri de onun 

evrensel olması ve evrensel bir mesaj sunması-

dır. Rasûlullah’ın (s.a.v.), Allah’tan (c.c.) vahiy aldı-

ğı ilk günden beri İslam Dini evrensel bir mesaj 

sunmuştur insanlığa. Bununla beraber bu mesaj 

tüm insanlığa hitap eden bir mesaj olmuştur. 

Her hangi bir toplum, ülke veya bölge ile sınır-

landırılmamıştır. İslam mesajına iman edenler ise 

Ümmetin bir parçası olarak görülmüşlerdir. İman 

eden şahısların Ümmet kapsamına alınmaları 

için başka bir sebep veya özellik de aranmamış-

tır. Yani Ümmet kapsamına alınmalarına farklı ırk 

veya renkten olmaları engel teşkil etmediği gibi 

farklı bölge veya toprakta yaşamaları da sorun 

teşkil etmemiştir. İslam’ın teorideki bu yaklaşımı 

ve tutumu pratikte de aynı şekilde görülmüştür. 

İslam’ın ilk yıllarını teşkil eden Asr-ı Saadet yılla-

rında, daha Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayat-

tayken farklı ırklardan, renklerden ve bölgelerden 

olan insanlar İslam Toplumuna dâhil olmuşlardır. 

Bu sahabelerden bazıları şunlardır: Selman-ı Fa-

risî (r.a.), Ebû Kebşe el Fârisî, Bilal-ı Habeşî (r.a.), 

Ümmü Eymen (r.anhâ), Asım el Habeşî, Ab-

dullah b. Selam b. Hâris el-İsrâilî, Abdurrahman 

b. Simâk el-Yahudî, Cebr b. Abdullah el-Kıbtî, 

Me’bûr el-Kıbtî, Salih el-Kıbtî, Addas en-Ninovî, 

Ezrak b. Ukbe er-Rûmî, Suheyb-i Rûmî… Ümmet 

renkliliği oluşturan bu büyüklerimiz İslam Dini-

nin kuşatıcı ve evrenselliği doğrultusunda İslam 

Toplumuna dâhil olmuşlardı. Bu güzel topluluğa 

dâhil olmalarıyla beraber herhangi bir farklılıkla 

karşılaşmamışlardır. Renkleri, ırkları farklı olsa da 

onlar Ümmetin bir parçası olarak kalmışlar ve 

böyle karşılanmışlardır. 

İslam’ın evrensel bakışı ve tüm insanlığı ku-

şatması Peygamber Efendimizden (s.a.v.) sonraki 

Asr-ı Saadet Döneminde de devam etmiştir. Ra-

şid Halifeler Döneminde İslam’ın Arap Yarımada-

sı’nın sınırlarını aşmasıyla beraber farklı renkten, 

ırktan ve bölgeden insanların topluca İslam’a 

girdikleri görülmektedir. Bu durumla beraber 

Ümmetin içindeki ırk, renk ve bölge farklılıkla-

rı artmaya başladı. Bu dönemde de Ümmetin 

birliği ve beraberliği devam etti. İslam iktidarının 

Emevi ve Abbasilerin eline geçmesiyle beraber 

İslam Dünyasında ciddi değişimler olmaya baş-

lamıştı; ancak bu değişikliklerle beraber farklı ırk-

lardaki, renklerdeki ve bölgelerdeki Müslümanlar 

Ümmetin dâhilindeydiler. Emevi yöneticilerinin 

Araplar dışında kalan Müslümanları ikinci sınıf 

insan görmesi ve onlara köle nazarıyla bakması 

bu istisnanın dışında tutulması gerekebilir. Fakat 

asıl anlayış bu doğrultu da devam etmiştir. Yani 

Ümmet farklı renklerle, ırklarla Ümmet olmuştur 

Küreselleşen Dünyada 
Yeniden Ümmet 
Anlayışımıza Doğru

Nurmehmet ÇARBOĞA
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bu süreçlerde. Hem Emeviler hem de Abbasi-

lerin iktidarı döneminde birçok zulüm, zorbalık 

ve problem olmuşsa da Ümmet bir ve beraber 

olmuştur. Bu beraberlik fikrî, siyasî, askerî ve idarî 

anlamda devam etmiştir. Her ne kadar farklı fi-

kirler, düşünceler ortaya çıkmışsa; çeşitli isyanlar 

ve ayaklanmalar meydana gelmişse de bunlar 

Ümmetin iç sorunları olarak görülmüş ve İslam 

Devleti dâhilinde kalmışlardır. Yani bölünmeler 

ve ayrışmalar olmamıştır.

İslam Toplumunda bölünme ve ayrılmaların 

Abbasi Devleti’nin zayıflamasıyla ortaya çıktığı 

görülmektedir. Abbasi Devleti’nin zayıflamasın-

dan ve özellikle yıkılmasından sonra İslam Top-

lumu bölgeler şeklinde idare edilmeye devam 

edilmiştir. Bu dönemde farklı bölgelerde kurulan 

İslam devletlerinin hiçbiri tam anlamıyla tüm 

İslam Toplumuna hitap edemediği gibi gerekli 

İslam birliğini sağlayan bir devlet de olmamış-

tır. Bu dönemde de farklı ırklar ve renkler bir 

arada yaşamaya devam etmiştir. Ancak İslam 

Toplumunun tamamı aynı çatı altında değildir. 

Yani Ümmetin bölünmüşlüğü bu dönemde as-

kerî, siyasî, idarî ve sosyal olarak ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan ve İslam 

Toplumu için büyük tehlikeler arz eden Moğol 

İstilası ve Haçlı Savaşları karşısında bile Ümmet 

beraber hareket edememiştir. Fransız İhtilali’nin 

etkisinin başladığı 19. yüzyıla kadar İslam Toplu-

mu bu durumda devam etmiştir. Burada akla ge-

lecek olan Osmanlı Devleti örneğine gelirsek; bu 

devlet de tam anlamıyla Ümmeti bir çatı etrafın-

da toplayamamıştır. Yani Ümmetin tek hedef, tek 

gaye etrafında idarî, fikrî, siyasî ve askerî olarak 

bir araya gelmesi maalesef Osmanlı Dönemin-

de de tam olarak yaşanamamıştır. Çünkü İslam 

Toplumunun önemli bir bölümünü oluşturan 

İran, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Orta 

Asya Türkleri idarî, siyasî ve askerî olarak Osman-

lı Devleti’nin dışında kalmışlardır ve ayrı hareket 

etmişlerdir. Özellikle İran, Osmanlı Devleti’nin ra-

kibi gibi hareket etmiştir bu dönemde . Nihaye-

tinde  bu dönemde de İslam’ın asıl vurgusu olan 

Ümmet anlayışı tam anlamıyla sağlanamamıştır. 

İslam Toplumu pratik anlamda, Ümmet anla-

yışına yönelik en büyük darbeyi ise 19. yüzyıldan 

sonra yemiştir. Bu dönemde Ümmet anlayışına 

en büyük darbeyi vuran Fransız İhtilali’nin etki-

siyle ortaya çıkan ulus ve ulusçuluk fikrîdir. Ulus-

çuluk fikriyle ortaya çıkan ırk temelli devletlerle 

beraber İslam Toplumu büyük ayrışmalar ve bö-

lünmelerle karşı karşıya kalmıştır. Önceki prati-

ğinde farklı renklerde, ırklarda ve düşüncelerdeki 

insanları bir arada barındıran İslam Toplumu, bu 

yeni anlayışla bu farklılıkların çatışma alanına dö-

nüşmüştür.

Bugün modern çağın yerini post-modern 

çağa bıraktığı yeni bir dönemle karşı karşıya gel-

miş durumdayız. Bu dönemin İslam Toplumu 

için en önemli ve güzel yani küresel bir anlayışı 

içerisinde barındırmasıdır. Çünkü küresel dün-

yaya cevap ve ilaç olabilecek tek toplum İslam 

Toplumu ve İslam’ın Ümmet anlayışıdır. 

İslam’ın evrensel bakışı ve 
tüm insanlığı kuşatması 
Peygamber Efendimizden 
(s.a.v.) sonraki Asr-ı Saa-
det Döneminde de devam 
etmiştir. Raşid Halifeler 
Döneminde İslam’ın Arap 
Yarımadası’nın sınırlarını 
aşmasıyla beraber farklı 
renkten, ırktan ve bölgeden 
insanların topluca İslam’a 
girdikleri görülmektedir.
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Tüm farklılıkları içinde barındıran ve bu fark-

lılıklarla beraber bir değer olan İslam Toplumu 

gereğini yerine getirebilirse Ümmet anlayışıyla 

dünyanın merkezine oturmaya en büyük aday 

olacaktır. Ancak küreselleşmenin bu kadar hızlı 

bir şekilde geliştiği bir ortamda bize ait olma-

yan ulusalcılıkla küreselleşmeye karşı çıkarsak 

bunu başaramayacağız demektir. Hâlbuki kü-

resel dünyaya meydan okuyabilecek Ümmet 

anlayışına tekrar sarılırsak; geçmiş pratiğimizin 

bize vermiş olduğu tecrübe bizi hedefimiz olan 

Ümmetin askerî, siyasî, sosyal, idarî ve fikrî bir-

likteliğine ulaştırabilir. Dikkat etmemiz gereken 

bir noktada 21. yüzyılın ilk dönemlerini yaşadı-

ğımız bugünlerdeki küresel dünyanın durumu 

olmalıdır. Küreselleşmenin etkisiyle dünya dev-

letleri arasındaki uzaklık kalkmış durumda. Artık 

Amerika’dan Çin’e, Rusya’dan Hindistan’a, Güney 

Afrika’dan Kuzey Kore’ye, İran’dan Fransa’ya tüm 

dünya birbiriyle büyük bir etkileşim yaşamakta-

dır. Eski dönemlerde de devletlerin birbirleriyle 

etkileşim ve iletişimi vardı. Ancak 20. yüzyılda ve 

özellikle 21. yüzyılda bu durum oldukça ileri bir 

duruma geldi. Artık dünyanın bütününü dikkate 

alarak bir denge kurma gereksinimi önümüze 

çıktı. Mısır’da iktidarın değişmesi, Suriye’de ikti-

darın zor ile ayakta tutulması, Yemen’e yapılan 

müdahaleler, Libya’nın idarî olarak değiştirilmesi 

gibi onlarca örnek dünya siyasetindeki etkileşim 

ve değişimin durumunu gözler önüne sermek-

tedir. Bu etkileşim ve değişim küreselleşen dün-

yayı bize göstermektedir. 

Bu gün İslam Toplumu için büyük olumsuz-

luk ifade eden küreselleşmenin etkileri iyi bir ha-

zırlık ve mücadele ile beraber olumlu bir seyre 

dönüşebilir. Çünkü doğası gereği küreselleşen 

dünyaya Ümmet fikri en büyük ilaçtır. 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

“Sözüme dikkat ediniz! Burada bulunanlar, 

bulunmayanlara tebliğ etsinler.”1

Küresel dünyaya cevap ve 
ilaç olabilecek tek toplum 
İslam Toplumu ve İslam’ın 
Ümmet anlayışıdır.

Dosya
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“Benim sözümü işitip belledikten sonra 

benim tarafımdan tebliğ edenin yüzünü Allah 

ağartsın. Çünkü fıkıh (delillerini teşkil eden 

hadisleri) belleyen nice adamlar fıkıhçı olma-

yabilir ve nice fıkıhçılar kendilerinden daha 

fıkıhçı olanlara hadisleri aktarabilirler.”2 

Yukarıdaki Hadis-i Şeriflere dikkat edecek 

olursak; daha sonra gelen ve Hadis-i Şerifleri ora-

da bulunanlardan öğrenenlerin daha iyi anlama-

larının mümkün olduğunu görmekteyiz. Bugün 

Ümmetçilik anlayışının daha iyi anlaşılmasının 

ve tekrardan hayata geçirilmesinin mümkün ol-

duğunu bu hadisler ışığında daha iyi anlamamız 

söz konusudur. Bu hadislerden de yola çıkarak 

Asr-ı Saadet’ten sonra Ümmetçilik anlayışının en 

mükemmel şeklinin 21. yüzyıl dünyasında en iyi 

algılanabileceğini umuyorum. Bunun nedenini, 

küreselleşen dünyada farklı ırk ve renklerdeki in-

sanlar arasında gelişen mükemmel etkileşim ve 

iletişim ağına bağlıyorum.

Ümmet anlayışını tekrardan pratiğe dökmek 

için ne tür engeller aşılmalıdır? diye soralım. 

Ümmet anlayışının önündeki en büyük engelin 

zihinlerimize çizilmiş olan ulusçuluk engeli ol-

duğunu göreceğiz. Ümmete ait olmayan bu fikrî 

bunalım Ümmetin önündeki en büyük engeldir. 

Bu engel aşabildiğimiz takdirde önemli bir yol 

alınmış olunacaktır. Ancak bu fikrî bunalımın bizi 

çok fazla kuşatmış olduğu gerçeğini de unutma-

malıyız. 

Ümmet anlayışının sağlanması için gerekli di-

namizm İslam Düşüncesinde fazlasıyla mevcut-

tur. Çünkü post-modern dönemin getirisi olan 

küreselleşme Ümmetçilik için büyük bir rüzgâr 

durumundadır. Ufak bir hareketlilik bile Ümmet-

çilik düşüncenin doğrulmasına vesile olabilir. 

Bununla beraber İslam Dinamizminin son de-

rece güçlü ve çok yönlü olduğu unutulmamalı. 

Moğol İstilası, Haçlı saldırıları gibi önemli askerî 

ve siyasî güçler; kapitalizm, sosyalizm, liberalizm 

gibi önemli fikirler karşısında bile İslam Dinamiz-

mi ayakta durmayı başarmış ve bu güçleri ve fi-

kirleri dize getirmiştir. 

Ümmetin ortak hedefler için tekrardan bir 

araya gelmesi; askerî, siyasî, idarî, sosyal ve fik-

rî beraberliğin sağlanması nasıl sağlanabilir? Bu 

beraberlik için önümüzdeki dönemde nasıl bir 

yol haritası çizilebilir? Öncelikle unutulmamalıyız 

ki her dönemin, zamanın ve mekânın kendine 

has özellikleri vardır. Mekânların ve zamanların 

yakınlaştığı bu dönemin de kendine has yeni ve 

farklı bir zihin yapısı vardır. İslam dinamizminin 

zaman ve mekân üstü olma özelliği günümüzün 

anlayışını ve zihnini de çözebilecek güçtedir. Bu-

nunla beraber günün ruhuna uygun bir anlayışın 

da ortaya koyulması gerekmektedir. Öncelikle 

Müslümanların iki yanlış anlayıştan uzak durma-

ları gerekmektedir. Birincisi Emevîlerde olduğu 

şekliyle merkeze kendisini alan ve Ümmetin di-

ğer unsurlarını bir alt seviyede gören anlayıştır. 

İkincisi de Ulusçuluk fikrînin getirisi olan ırk mer-

kezli anlayıştır. Bu iki anlayış da İslam’ın Ümmet 

anlayışıyla çelişmektedirler. 

Emevî ve sonrası dönemde geliştirilen ve 

çoğu zaman bölge merkezli ve diğer ırkları, renk-

leri ikinci plana atan birinci anlayış türü Ümmet 

Moğol İstilası, Haçlı saldı-
rıları gibi önemli askerî ve 
siyasî güçler; kapitalizm, 
sosyalizm, liberalizm gibi 
önemli fikirler karşısında 
bile İslam Dinamizmi ayak-
ta durmayı başarmış ve bu 
güçleri ve fikirleri dize ge-
tirmiştir. 
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anlayışı için tutarlı değildir. Israrla bu anlayışı sa-

vunmak ve bizmerkezli bir Ümmet modeli öne 

sürmenin 21. yüzyıl küresel dünyasında başarıyla 

sonuçlanamayacağı açık bir gerçektir. Gelenek-

çi bir anlayışla fikir üreten İslam Toplumunun 

büyük bir bölümü bu anlayışı ısrarla savunsa da 

bizmerkezli bir Ümmet modelinin kabul görmesi 

zor görünmektedir.

Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan ulus devlet 

modeli düşüncesinde olan İslam Toplumunun 

diğer kesimi ise şu gerçeği artık görmelidir ki ay-

rışma ve bölünmeler bir çözüm değildir. Yani ırk 

temelli devletlerin küresel dünyada tek başlarına 

devam edemeyecekleri açık bir gerçektir. Çünkü 

bu küçük ve güçsüz devletler ancak büyük ve 

güçlü devletlerin uydusu şeklinde devam edebi-

lirler. Küreselleşen dünyada küresel güçlere karşı 

İslam Toplumunun geriye tek alternatifi kalmak-

tadır. Bu da Ümmet anlayışını hâkim kılarak, İslam 

Toplumlarının beraber hareket edebilmeleridir. 

Bunun için toprak parçasının bir olması mutlak 

gereklilik değildir. Küresel dünyanın ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek; ortak askerî, siyasî, iktisadî, 

fikrî ve idarî merciinin oluşturulması yeterlidir. 

Yani farklı toprak parçalarında kurulmuş olan; ırkı, 

rengi ve dili farklı olan İslam Toplumlarının ortak 

hedefler için ortak noktada buluşmaları ümme-

tin birliği için yeterlidir. Bu ortak nokta Ümmet 

anlayışının olduğu noktadır. Tüm ırklar, renkler, 

diller dikkate alınarak; farklılıklar kabul edilerek 

kardeşlik dairesi içinde Ümmet olmamız için 

zaman en uygun zamandır. İslam Dininin sahip 

olduğu dinamizm de bunu rahatlıkla sağlayacak 

güçtedir. Gerekli tek şart surda mukaddes bir ge-

dik açmaktır. Bu gediği açacak yegâne silahımız 

Kardeşlik ve Ümmet anlayışımızdır.

Dipnotlar

1. Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mâce Tercümesi ve 

Şerhi, Kahraman Neşriyat, İstanbul, I/s. 401.

2. A.e. s. 402.
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Yaşadığımız çağda genelde bütün insanlı-

ğın, özelde ise Müslümanların en büyük 

sorunlarından biri hatta başta geleni, dünyaya 

meyletmek ve dünyevî kazanımları nihai hedef 

olarak görmektir. Müslümanlar her şeyin sade-

ce bu dünyadan ibaret olduğunu sanmaktalar. 

Oysa Kur’an-ı Kerim, bize dünyaya ait olanın ve 

dünya hayatının mahiyetini açık bir dille ifade 

eder ve şöyle tanımlar:

“ Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve 

oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte 

gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!”1

“ Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir 

eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övün-

me, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından 

ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider) …”2

Kur’an-ı Kerim’de, geçmiş peygamberleri ve 

onların Allah’a (c.c.) karşı kulluklarını hakkıyla ye-

rine getiren ümmetleri anlatıldıktan sonra: 

“Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet 

ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil 

geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir 

azaba çarptırılacaklardır.”3 ayetiyle onlardan 

sonra gelen nesillerin dünyaya dalış serüvenine 

temas ettiğini görüyoruz.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) de şöyle ifade 

eder: 

“Pek yakında dünya milletleri, sofraya otu-

ranların yemek kabına üşüştükleri gibi sizin 

başınıza üşüşecekler.”

Bunun üzerine Efendimize (s.a.v.): “O gün 

biz azlık olduğumuz için mi ya Rasulullah?” 

diye soruldu.

Efendimiz (s.a.v.): “Hayır aksine siz sayıca 

çok olacaksınız. Fakat selin üstündeki çer-

çöp gibi dağınık ve değersiz olacaksınız. Al-

lah, düşmanlarınızın kalbinden korkuyu çekip 

Modern Dünyanın 
Gerçek Mahiyetini 
Kavramak

Celal ÇELİK

Dosya
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alacak, sizin kalplerinize ‘vehn’ verecek; diye 

cevap verdi.”

Bunun üzerine: “Vehn nedir? diye soruldu.”

 Efendimiz (s.a.v.): “Dünyayı sevmek ve 

ölümden hoşlanmamaktır”, buyurdu.4

“Dünya çekicidir, tatlıdır.”5 Hadis-i Şerif’i 

onun cazibedarlığını; “İnsanoğlunun bir vadi 

dolusu malı olsa ikincisini ister.”6 Hadis-i Şerif’i 

de insanın meylini ve doymak bilmez arzularını 

ifade ediyor.

Cizye tahsili için gittiği Bahreyn’den Ebu 

Ubeyde b. Cerrah’ın (r.a.) mühim mallarla dön-

düğünü haber alan Ensar’ın sabah namazını 

Efendimizle (s.a.v.) birlikte kılmak için geldiklerin-

de onlara söylediği sözler de yine Efendimizin 

(s.a.v.) ümmeti için en çok korktuğu şeyin dün-

yevîleşme olduğunu göstermektedir. Namazdan 

sonra onlar huzuruna çıktıklarında şöyle demişti: 

“Öyle zannediyorum ki Ebu Ubeyde’nin bir 

şeyler getirdiğini haber aldınız. Sevinin ve ile-

ride sizi sevindirecek şeyler bekleyin. Vallahi 

ben bundan sonra sizin hakkınızda fakirlikten 

korkmuyorum. Aksine sizden evvelki ümmet-

lerin önüne dünyalıklar serilip birbiriyle yarış-

tıkları ve onları helak ettiği gibi sizin önünüze 

de serilip çekişmenizden ve sizi de helak et-

mesinden korkuyorum.”7

Dünyaya Bakışımız

Hedef elbette dünyadan el etek çekmek de-

ğildir. Dünyayı, iman etmeyenlerin kâfirlerin ta-

sallutunda bırakıp sadece ibadete çekilemeyiz. 

Bizim dünyayı imar etmemiz de kulluk dairesi 

içinde kalmalıdır. Şu kadar ki, dünyayı imar et-

mekle dünyanın esiri olmak arasında siyah ile 

beyaz kadar fark vardır. Zengin olmanın bile sınırı 

yoktur. Bir mümin dilediği kadar zengin olabilir. 

İslam mülk edinmeyi yasaklamaz. Dilediği kadar 

mal mümine helaldir. Yeter ki elde edilme yolları 

helal olsun ve o mal Allah’a (c.c.) kulluktan, insanî 

kimlikten tavize neden olmasın. Kınanan şey mal 

edinmek, dünyalık sahibi olmak değil; mala ve 

dünyaya esir olmaktır.

Büyük fıkıh âlimi İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin 

(r.aleyh) ilmî faaliyetler yanında ticaretle de meş-

gul ve zengin bir zat olduğu malumdur. Bu büyük 

insan, gündüz öğleye kadar mescitte talebelerine 

ders verir, öğleden sonra da ticari işleri ile uğraşırdı. 

Bir gün ders verdiği sırada bir adam mescidin ka-

pısından seslendi:

- İmam Efendi geminiz battı!... (İmamın ticari 

mal taşıyan gemileri vardı).

İmam-ı Azam bir anlık tereddütten sonra:

- Elhamdülillah dedi.

Bir müddet sonra aynı adam yeniden gelip 

haber verdi:

- Efendim, bir yanlışlık oldu batan gemi senin 

değilmiş.

İmam bu yeni habere de:

- Elhamdülillah, diyerek cevap verdi. Haber 

getiren kişi hayrete düştü:

- Muhterem, gemin battı diye haber getirdim: 

“Elhamdülillah”, dedin.

Batan geminin seninki olmadığını söyledim 

yine: “Elhamdülillah”, dedin.

Bu nasıl hamd etme böyle?

İmam-ı Azam izah etti:

Hedef elbette dünyadan el 
etek çekmek değildir. Dün-
yayı, iman etmeyenlerin 
kâfirlerin tasallutunda bı-
rakıp sadece ibadete çekile-
meyiz. Bizim dünyayı imar 
etmemiz de kulluk dairesi 
içinde kalmalıdır.
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- Sen gemin battı diye haber getirdiğinde iç 

âlemimi, kalbimi şöyle bir yokladım. Dünya ma-

lının yok olmasından, elden çıkmasından dolayı 

en küçük bir üzüntü yoktu. Bu nedenle Allah’a 

(c.c.) hamdettim. Batan geminin benimki olma-

dığı haberini getirdiğinde de aynı şeyi yaptım. 

Dünya malına kavuşmaktan dolayı kalbimde bir 

sevinç yoktu. Dünya malına karşı bu ilgisizliği 

bana bağışladığı için de Allah’a (c.c.) şükrettim.

Ayrıca İslam’a göre din ile hayat birbirinden 

kesin çizgilerle ayrılamaz. Din hayatın bizzat 

içindedir ve ayrılmaz parçasıdır. Kişi uyurken, 

otururken, sıradan faaliyetleri yaparken; her şe-

yiyle dinle içi çedir. Bu anlamda kişinin yaptığı 

iş bilimsel bir faaliyet veya herhangi bir meslek 

dalı da olsa işini sağlam ve aldatmadan yapar-

sa onun dini anlamda mükâfatı vardır. Yani her 

anlamda İslam, din ve dünyanın bir arada bulun-

ması gerektiğini ön görür.

Bu dünya hayatının bir imtihan niteliği taşıdı-

ğını ve bu imtihanı başarmak durumunda oldu-

ğumuzu unutmamalıyız.

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağı-

nı sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, 

mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”8

Sonuç olarak; sınav sahamız olan bu dünya 

hayatının süsüne aldanmamak, kalıcı olana yani 

ahirete hazırlık yapmak, bu dünyanın süsünü de 

kazanmayı da aracı olarak değerlendirmek ge-

rekmektedir.

Rabbimiz herkesin ölümle mutlaka karşıla-

şacağını bildiriyor. “Her can ölümü tadacaktır. 

Sonra bize döndürüleceksiniz.”9 Önemli olan 

Kur’an-ı Kerim’in öngördüğü gibi:  Ey Muham-

med! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, di-

ğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de 

âlemlerin Rabbi Allah içindir.”10 adanmışlık bi-

linci ile güzel ve şerefli yaşamaktır. 

Ne mutlu inandığı gibi yaşayarak, dünya-ahi-

ret dengesi kuranlara ve ahiretini dünya karşılı-

ğında satmayan akıllı tüccarlara!...

İki yol var: Biri dünyaya dalmak, dünyayı ahi-

rete tercih etmek ve kaybedenlerden olmak; 

ikincisi ise dünyayı ebedî hayatın kapısı yapmak 

ve kazananlardan olmak. Bugün yol ayrımında-

yız; ya nefsimizin hevası ya Rabbimiz… Ya geçici 

menfaat ya İslam davası… Ya fâni olan ya bâki 

olan... Tercih bize kalmış. Tercihini Allah’tan (c.c.) 

yana yapanlara selam olsun!

Dipnotlar

1. Ankebut Sûresi; 29/64.

2. Hadid Sûresi; 57/20.  

3. Meryem Sûresi; 19/59.

4. Ebû Dâvûd, Melahim, 5.

5. Müslîm, Zikir, 99.

6. Müslîm, Zekât, 117.

7. Buhârî, Cenaiz, 72; Menakıb 25; Müslîm, Fezail, 30-31.

8. Mülk Sûresi; 67/2.

9. Ankebut Sûresi; 29/57.

10. Enâm Sûresi; 6/162.
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Modernite ve Modernizm kavramları gü-

nümüzde belki de hiç bir sosyal grup 

tarafından Müslümanlar kadar sıklıkla dile geti-

rilmiyordur. Hemen hemen her süreli yayının 

bir veya iki dosya konusu, sosyoloji, psikoloji ve 

antropoloji gibi ilimlerde çalışma konularından 

ilk akla gelen, İslamî deneme ve makale gele-

neğinin tükenmez malzemesi; panel, konferans 

ve seminerlerin –artık imkanlar nisbetinde sem-

pozyumlar da dahil- cazibe merkezi temalarıdır 

modernizm ve modernite. Bu “büyülü” kelime-

lerin etimolojisi, kavramsal betimi ve işaret ettik-

leri dönem ile alakalı bir çok kaynak bulunabilir. 

Bu sebeple son derece aşina olduğumuz, hatta 

Cinali serilerinden Kemalettin Tuğcu kitaplarına 

geçiş dönemimizden itibaren kulağımıza çokça 

çalınan bu kavramların tanımını yapmak gerek-

siz olacaktır. Bununla beraber Modernizmin en 

temel tanımını hatırlatmak gerekir: Aklını kullan 

ve geleneğin tüm kısıtlamalarından ve bağnazlı-

ğından kurtularak aydınlan!. Peki bu ne demekti? 

Tarihin bize sunduğu üzere bu hedef bize gele-

neğin tüm imkanları yok sayılarak ayaklar altına 

almış, kutsalları yok edilmiş; durmadan üreten 

ve bu oranda vahşice tüketmeyi amaç edinmiş 

bir dünya bıraktı. Bu apaçık bir ahlaki ve sosyal 

çöküş ile muhatap olmak demekti.

Çok genel bir tasvir ile böyle bir dünyada yine 

Modernizm kadar yıkıcı üç farklı tavır alındı:

1. Modernitenin sunduğu fırsatlardan fayda-

lanmaya devam eden sömürgeci tavır.

2. Yaşadığı zamanın gerekliliklerini ve sorum-

luluklarını bir kenara iterek modernliğe bir karşı 

duruş olarak geleneğin öğelerini taklitçi bir üs-

lupla hayatına işleyen romantik tavır.

3. Bu çeşit bir siyasi, sosyal, kültürel ve eko-

nomik yıkımın altında kalan ve çıkışı dini ve/veya 

etnik köklerine dönerek yeni bir başlangıç yap-

makta bulan ve -Hitler, Mussoloni örneklerindeki 

gibi- faşist tavır.

Her ne kadar yukarıda bahsedilen moder-

nizm süreci Müslüman toplum tarafından sanki 

bu sürecin içindeki aktörleriymiş gibi ele alınsa 

da aslında Batı dünyasında yaşanan bu dönem 

sadece sonuçları itibariyle Müslüman dünya-

yı ilgilendiriyordu. Dahası Batı dünyası moder-

nizmden II. Dünya Savaşı sonunda post-modern 

döneme geçiş yaptığı halde aslında İslam dün-

yası imkanları temelinde modernizm kültürünün 

daha ortalarında denilebilir. Çünkü bu tarz bir dö-

nüşüm ve değişim için Batı dünyasının yaşadığı 

gibi Müslümanlar için de bir takım değişikliklerin 

Modernizm Arkasına 
Sığınan Modernizm

Hüseyin Taha TOPALOĞLU

Tarihin bize sunduğu üze-
re bu hedef bize geleneğin 
tüm imkanları yok sayılarak 
ayaklar altına almış, kutsal-
ları yok edilmiş; durmadan 
üreten ve bu oranda vahşi-
ce tüketmeyi amaç edinmiş 
bir dünya bıraktı.
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vuku bulması gerekmektedir -ki bu durum ülke-

mizde son çeyrek asır ortaya çıkmıştır.- Şöyle ki, 

özellikle 80’li yılların sonundan itibaren ülkemiz 

özelinde Müslümanlar;

1. Kültürel mirasımız olarak ifade edilebilecek 

musiki, şiir, tezhip, hat vb. sanat dallarına yeniden 

ilgi göstermeye başlamışlar, bunun ilaveten si-

nema ve tiyatro alanlarında boy göstermişlerdir.

2. Ekonomik açıdan çoğunlukla üreten yok-

sul kesimin evlatlarıyken artık orta -sınıf hatta 

bisküvi üreticisi ve yeni yetme holdingler gibi iş-

veren üst- ekonomik sınıfın üyeleri olmaya baş-

lamışlardır.

3. STK’lar, eğitim kurumları, medya organları 

kurarak bundan çeyrek asır önce toplumun ikin-

ci sınıf vatandaşlık statüsünden, sosyal açıdan 

etkin bireyler haline gelmeye başlamışlardır.

4. Yukarıdaki üç gelişmeden mütevellid yö-

netim organlarında yer bularak ülkenin politika-

larında mutlak olmasa da kısmen etkin aktörler 

haline gelmişlerdir.

Bütün bu değişimler aslında Batı dünyasında 

yaşanmış bir sürecin tekrarı gibidir. Aslında yuka-

rıda zikredilen gelişmeler zorunlu olarak moder-

nizm gibi hüsrana yol açar demek makul olmaz; 

fakat öngörülebilir olumlu sonuçlara yol açması 

ve modernizm gibi olumsuz bir dünyayı ortaya 

çıkarması arasında o kadar ince bir çizgi var ki öl-

çüyü kaçırmamak gerçekten çok zordur. Zor sı-

fatı belki de hiç bu kadar yerinde kullanılmamış-
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tır; çünkü halihazırdaki modernizmin sonucu 

olan post-modern kültür de Müslüman dünyayı 

sahip olduğu bu imkanları hor kullanmaya mey-

yal kılmaktadır. Sınırsız tüketim arzusu, bireysel 

yaşam hakkının en büyük özgürlük olduğu dü-

şüncesi, post-modern kültürün tehlikeli şiarları 

arasındadır.

Peki yine şöyle genel bir bakışla halihazırdaki 

Müslüman toplumun bu tehlikelere karşı aslında 

modernizme verilen olumsuz tepkilerden farklı 

bir tavır takındığını söyleyebilir miyiz? Açıkçası 

bir kaç küçük örnek hariç bunu söylemek olduk-

ça güçtür. 

Yaşadığımız dönemde sosyo-ekonomik 

güce sahip olanlarımız yaşadıkları konforu hile-i 

şerriye vasıtasıyla makulleştirmeye çalışıyorlar 

ve tüketim kültürünün güçlü ayaklarından biri 

oluyorlar. Üzerlerine farz olan zekât ve vicdanı 

asgari derecede rahatlatacak infak kabilinden 

yardımların yanında lüksün “İslamîleştirilmiş” 

versiyonlarını yaşamaktan geri durmuyorlar. 

Böyle bir güce sahip olmayanlarımız ise ekono-

mik eşitliği adalet ile karıştıran ekonomik bir dü-

zenin savunuculuğuna soyunarak Nebevî uygu-

lamada yeri olmayan bir tavır ile “mustazaf”lığı, 

“mazlumluğu” ve “ezilmişliği” mutlaklaştırıyor. 

Bir kısmımız ise romantik bir tavırla bireysel 

hayatında Asr-ı Saadet’i yaşamak (!) arzusuyla 

toplumun hiç bir kesiminde suya sabuna do-

kunmadan yani anın gerekliliklerini, sorumluluk-

larını bir kenara bırakarak, kötü bir kopya hayatı 

yaşamaya çalışıyor. Diğer bir yanımız ise yeni bir 

uyanışın temelinin aslında geleneğin arkasın-

da kaldığını iddia ettikleri temel kaynaklarımıza 

dönmek olduğunu iddia ediyorlar. Onlar için bu 

dönüş öyle bir tarzda vuku bulmalı ki 1400 yıllık 

tecrübenin hiç bir olumlu yanı olmadığı kabul 

edilerek, tüm benliğimiz temel kaynaklarımızın 

lafızlarına açılmalıdır. 

Sonuç olarak Müslüman dünyanın unsurları 

olan bizler modernizmin sonuçlarına maruz kal-

dığımız için bu halde değiliz. Aksine bizler daha 

önce tecrübe edilmiş bir olayın benzerinin tam 

ortasındayız ve kendi modernizmimizi yaşıyo-

ruz. Böyle bir durumda Batı dünyası tecrübesi 

olarak modernizmi yargılayıp, sonuçlarına ma-

ruz kaldığımız için bu halde olduğumuzu söy-

leyip yaşadığımız dönemin kötülüğünün suçu-

nu başkasına atmak yerine, aklıselim bir duruşla 

ondan ibretler alarak çözüm yolları aramalıyız. 

Yakınmak, sürekli tahliller yapmak ve yukarıda-

ki yanlış tavırlar içine sürüklenmekden öte bu-

lunduğumuz her konumda anın gerekliliklerine 

göre yeni çözümler geliştirmeliyiz. 

Alev Alatlı’nın  katıldığı bir televizyon prog-

ramında kendisine Türkiye’deki hukukî işleyişin 

durumu hakkında ne düşündüğünü sorulma-

sı üzerine verdiği cevap çok önemlidir. Alatlı’ya 

göre olumsuzlukları konuşmak çözüm üretmek-

ten kaçmaktır. Yapılması gereken eğer bir Hukuk 

öğrencisiysen alanına hâkim olacak birikimi ve 

tecrübeyi edinmen ve çözüm üretmeye çalış-

mandır. Bundan gayrısı ezilensen “mazlumluğu-

nu” mutlaklaştırman; ezen isen hükümranlığını 

makulleştirmeye çalışman; hiçbirisi değilsen 

konforunu devam ettirmeye uğraşmandır.

Bir kısmımız ise romantik 
bir tavırla bireysel hayatın-
da Asr-ı Saadet’i yaşamak 
(!) arzusuyla toplumun hiç 
bir kesiminde suya sabuna 
dokunmadan yani anın ge-
rekliliklerini, sorumluluk-
larını bir kenara bırakarak, 
kötü bir kopya hayatı yaşa-
maya çalışıyor. 
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Günümüz toplumlarını iflasa sürükleyen 

en büyük olgulardan biri modernizmdir. 

Çünkü bütün kültürleri etkilemekte ve onunla 

ilişki kurmak istemeyenlerle bir şekilde ilişki kur-

maktadır. Bu yüzden modernizmin ne anlam 

ifade ettiği ve Müslümanların bunun neresinde 

olduğu düşüncesi öncelikli bir konudur. Marx’a 

göre modernitenin ürettiği en belirgin şeylerden 

biri işçi sınıfıdır. Nietczche modern kültürün din-

le hesaplaşmasının altını çizer. Peki ya biz?

Modernizm, modernliğin ideolojileşmiş bir 

yönünü ifade eder. Yani Batı’nın kültürel hege-

monyasını açıklamak ve meşrulaştırmak isteyen 

bir kültür şemasıdır. 16. yy. Rönesans hareketi, 

18. yy. Aydınlanma hareketi ve günümüze kadar 

geçen süreci kapsar. Temelde esas aldığı şey ise 

sosyal hayatın tüm alanlarındaki ölçütlerin ras-

yonelleşmesidir. Sözlük anlamı “bugün” demek 

olan modernite, bir şeyleri dünden koparmayı 

ifade etmektedir. P. Berger’e göre modernite; 

“Batının kendi üstünlüğüne inanmasını sağlayan 

bir zihniyet oluşumudur.” Kısaca modern kültür, 

bencil bir kültürdür. Kendi çıkarını koruyabilmek 

adına milyonlarca insanı kırmakta tereddüt et-

memiştir. 16. ve 19. yy.lar arasındaki sömürge ha-

reketlerine bakmak yeterli olacaktır. Bu yüzden 

İslam modern olmayandır ama herhangi bir ge-

leneksel kategoriye de yerleştirilemez.

İnsanın kişiliğini anlamlı kılan unsurlara mo-

dern düzenlerde yer verilmemektedir. Moder-

nizmin derdi, İslamî olanlara karşı duruştur. 

İslam’ın sosyal hayattan uzaklaştırılması, Müslü-

manların kendi değerlerine yabancılaştırılması, 

Batı’nın görevini hakkıyla yapmaya çalışmasının 

bir tezahürüdür.

Modernizm; hayatın, tarihin ve kültürün içini 

boşaltıyor ve ahlakî anlamda tükenmiş bir ha-

Günümüz Girdabı:
Modernizm

Yusuf AYYILDIZ

Dosya



Mart 201648

yat ortaya sürüyor. Müslümanların bu girdaba 

sürüklenmemek için onunla hesaplaşması ge-

rekmektedir. Çünkü günümüzde bu konudan 

rahatsız olan insanların çoğunluğunu Müslü-

manlar oluşturmaktadır.

Aktif bir biçimde televizyona ve medyaya 

maruz kalan günümüz insanı, sağlıklı düşünme 

yetisini kaybediyor. Ve bunun sonucunda ken-

disine sunulana eleştirel bakmaktan aciz kalıyor. 

Modernizmin istediği de akleden ve eleştiren in-

sanı kendi modern araçları (TV, medya, magazin, 

futbol vs.) ile eritip, kitleye dönüştürmektir. Cemil 

Meriç’in deyimiyle: “Kitle düşünmez, maruz ka-

lır.” Bu şekilde modernizm her şeyi araçsallaştır-

maktadır.

Hayatın tamamına söyleyecek sözü olan 

İslam’ın, 21. yy.da etkili ve belirleyici role sahip 

olmamasında bütün Müslümanlar sorumludur. 

Müslümanlar yitirdikleri bütün ilahî anlam ve 

amaçları, dünyevî gerçeklik olarak tekrar inşa 

ederek bu sorunla başa çıkabilir. Müslümanların 

en temel amacı, kendi dünyalarını zihnî ve fikrî 

bağlamda bağımsız ve özgür kılmak için çalış-

mak olmalıdır.

Modern yapıların en büyük sacayaklarından 

olan teknoloji ve bilim, İslamî gerçekleri hayatın 

dışına çıkarabilmek için kalkan olarak kullanılıyor. 

Cemil Meriç’in tabiri ile zihinlere geçirilmiş deli 

gömlekleri olan ideolojiler, İslam’ı sorgulamak 

için kullanılıyor. Modern hayatın ölçütleri İs-

lam’ın sadece “manevî” boyutunun yaşatılmasını 

istiyor. Böylelikle kendi fikri dünyasının insanlara 

empoze edilmesini kolaylaştırmak istiyor. Batı, 

İslam dünyasını gayesiz, yöntemsiz ve sadece 

hamasî bir mücadele alanı haline getirmek is-

tiyor. Müslümanların bir an önce bunun farkına 

varıp, kendine çeki düzen vermeleri gerekmek-

tedir.

Modernizm, söylemek istediğini medya üze-

rinden söyler. Noam Chomsky medyanın in-

sanları getirdiği son durumu şöyle dile getiriyor: 

“Medya yapay ihtiyaçlar yaratıyor. İnsanları tüke-

timci, itaatkâr ve siyasal elitleri rahatsız etmeye-

cek ‘doğru’ fikirleri taşır hale getirmiştir.” Bu da 

göstermektedir ki modern zihniyet insanları ken-

di modern kalıplarına sokmak için elinden geleni 

ardına koymamıştır. Fakat hiçbir ideolojik sistem, 

ilahî bir sistem karşısında varlığını sürdüremez. 

Çünkü beşerî olan düşünce yapısı maddeleşti-

rilmiş bir hayatın tezahürüdür. Maddîleşmiş bir 

düşünce insani ve toplumsal ilişkileri, hakkaniyet 

ve adalet ölçülerine göre değil; çıkara ve kaba 

güce göre belirlemektedir. Yalnızca İslam maddî 

ve manevî arasındaki bütünlüğü sağlayabilir.

Dünyevîleşme ve maddîleşmenin altında 

yatan en büyük neden, modernizmdir. Bu yüz-

den İslam, modern ifade kalıplarına yerleştirile-

mez. Bütün Müslümanlar varoluşu Allah’ın (c.c.) 

buyruklarına göre algılamakla yükümlüdür. İlahî 

kökenli kurallar ancak hayatın anlamını kazandı-

rabilir. Hayata özgü kurallar koymakta, hayatı ya-

ratana özgü bir haktır. Bu yüzden Müslümanların 

modernizmle hesaplaşmalarını kolaylaştırmak 

için Allah (c.c.) ile olan bağlarını kuvvetlendirme-

leri gerekmektedir. Çünkü varoluşun temellerini 

bize modernizm değil vahiy öğretir.

Müslümanların nasıl bir tehlike ile karşı karşı-

ya kaldıklarının farkına varmaları ve onunla mü-

cadele etmek için kendilerini zihnî ve fikrî olarak 

donanımlı hale getirmeleri gerekmektedir. Zira 

bu durum İsmet Özel’in: “İnsanların çoğu hap-

sedildikleri yerin duvarlarına âşık olurlar.” tabiri-

ne benzer. Bu da günümüzün en büyük girdabı 

olan modernizmle hesaplaşmayı zorlaştırır.

Vahiyle kendini bileyen, kendisini ve çevresini 

aydınlatan bir bilinç oluşturmak dileğiyle…

Hedef elbette dünyadan el 
etek çekmek değildir. Dün-
yayı, iman etmeyenlerin 
kâfirlerin tasallutunda bı-
rakıp sadece ibadete çekile-
meyiz. Bizim dünyayı imar 
etmemiz de kulluk dairesi 
içinde kalmalıdır.

Dosya
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Çizgilerle Bu Ay
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Tek televizyon kanalının olduğu 1970’li 

yıllarda hemen hemen izlediğim tüm 

filmlerde Allah’tan (c.c.) hiç bahsedilmemesinin 

nedenini merak ederdim. Zorluğa düşen kişinin 

neden Allah’a (c.c.) dua ederek yardım isteme-

diğini düşünürdüm. İnsanların her şeyi kendileri 

halletmek zorundalarmış gibi ve sanki evrende 

yalnız yaşıyormuş gibi davranmalarına anlam 

veremezdim. Yaşım büyüdükçe; okul, iş, evde-

ki sorumluklarım arttı ve hayat meşgalesinden 

Allah’ı (c.c.) ne kadar az hatırladığımı düşünerek 

üzülürdüm. Üniversite okumaya başladığımda 

ise Allah’ı (c.c.) hayatımda hiç hatırlanmadığımı; 

ancak ölüm ya da zorluk anlarında aklıma geldi-

ğini hatırladım.

Bugün anladım ki Allah’ın (c.c.) olmadığı bir 

dünya inşa edilmeye çalışılıyordu. Peki, Allah’ın 

(c.c.) yerine ne konulmakta; ya uzaylı ya sahte 

tanrılar veya mitolojik tanrılar… 

İnsanlar, Allah (c.c.) hakkındaki düşünce ve 

inançlarına göre hayatlarını şekillendirirler. Öyle 

ise farkında olalım ya da olmayalım Allah (c.c.) 

hakkındaki inanışımız hayatımızın en önemli ko-

nularının başında gelir.

Ülkemizin çoğunluğunu Müslümanlar oluş-

turur. Buna rağmen yaşadığımız toplumda Allah 

(c.c.) hakkındaki inançlar farklı farklıdır. Bunun el-

Allah (c.c.) 
Hayatımızın Neresinde?

Garip SAĞLIK

Bugün anladım ki Allah’ın 
(c.c.) olmadığı bir dünya 
inşa edilmeye çalışılıyordu. 
Peki, Allah’ın (c.c.) yerine 
ne konulmakta; ya uzaylı ya 
sahte tanrılar veya mitolo-
jik tanrılar… 

Tefekkür
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bette birçok sebebi vardır. Bunlara kabaca baktı-

ğımızda şunları görmekteyiz:

İlah yok anlayışına sahip olanlar.

Allah (c.c.) var ama benim işime karışmaz an-

layışına sahip olanlar.

Allah (c.c.) tek ilahtır, başka bir ilah yoktur. Gü-

cümüz yettiği kadar O’na ibadet eder, emirlerini 

yerine getirmeye çalışırız inancına sahip olan 

Müslümanlar.

Bu inançları biraz daha açıklayalım ki bu ma-

kaleyi okuyan kişi nasıl bir inanca sahip olduğu-

nu anlasın ve inandığı değerler üzerine düşün-

sün.

1. İlah yok anlayışına sahip olanlar:

Bu anlayış batılılaşma hastalığının bir ürünü-

dür. Toplumda sayıları az da olsa etkili bir top-

lulukturlar. Bu inanç; görmediğime inanmam 

mantığı ile ölüm sonrasını bir hiçlik ve karanlık 

gören insanların inancıdır. Geriye bu dünyayı en 

güzel şekilde yaşamak, hayatın tadını çıkarmak 

istemeleri nedeni ile gayretle çırpınıp durmak-

tadırlar. Dünyada başarılı olmak zor olduğundan 

ya çok çalışıp bir değer biriktirdikten sonra ye-

meğe fırsatları olmadığından; başarılı olan çok 

az bir kısmı her türlü tadı aldıktan sonra tatmin 

olmadıklarından intihara meyletmektedirler. Ba-

şarılı olamayanların isyanından bahsetmiyorum 

bile.

Ortak olarak elde ettikleri şey tatminsizlik ve 

karamsarlık hastalığıdır. Yaydıkları inanç sürekli 

ve sınırsız sorgulamak ve kimseye güvenmeden 

bencilce yaşamaktır.

2. Allah (c.c.) var ama benim işime karış-

maz anlayışına sahip olanlar:

Allah’a (c.c.) inanan ya da var mı, yok mu te-

reddüdünde olan, varsa da işime karışmaz, kendi 
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kaderimi kendim çizerim diye inananlar… Allah’ı 

(c.c.); kâinatı yaratan, kendilerini Cennet’e sok-

maya mecbur olan ve bayramdan bayrama ya 

da cenazeden cenazeye hatırlayan kişilerdir. Bo-

zuk paraları veya işine yaramayan şeyleri başka-

sına vermekle iyilik yaptıklarını düşünürler. İyilik-

le karşılaştıklarında bu benim kabiliyetim ve hak 

ettiğimdir, kötülükle karşılaştıklarında ise kendi 

dışında, Allah (c.c.) da dâhil her şeyi suçlayan bir 

karaktere sahiptirler ve Ahireti hiç düşünmezler.

Ölümden bahsedildiğinde suratları asılır. Bir 

rahatlayan bir huzursuzlanan, güç sahiplerinin 

yanında olan, kimle otursa ondan olduğunu 

söyleyen tiplerdir. Güvenilmez, menfaatperest, 

dışardan huzurlu içeriden huzursuz bir insan ti-

pidir bunlar.

3. Allah (c.c.) tek ilahtır, başka da bir ilah 

yoktur. Gücümüz yettiği kadar O’na ibadet 

eder, emirlerini yerine getirmeye çalışırız 

inancına sahip olan Müslümanlar:

Allah’a (c.c.) inanmanın gereği olarak O’na 

güvenmeyi kabul eden, bu yüzden gönderdi-

ği Kitab’ı ve Peygamber’i (s.a.v.) tanımaya çalı-

şıp kâinatın sahibi ile bir bağ kurmaya çalışırlar. 

Her olayda imtihan edildiğini düşünerek doğru 

davranışı tespit, yanlış davranışı bir daha tekrar 

etmeyerek her olumsuzluktan bile kendilerine 

ders çıkarmaya çalışırlar.

Bu dünyanın ebedi hayat için kazanma ve 

imtihan yeri olduğunu kabul edip asla umut-

suzluğa düşmeden yaşamaya çalışırlar. Hayatın 

her alanında kendini Allah’ın (c.c.) izlediğini, me-

leklerin yapılanları kaydettiği ve bunların bir gün 

hesap meydanında ortaya konulup değerlendiri-

leceğini kabul ederler. Adaletsizliği engellemeye 

çalışırken başarısız olsalar bile, hesabın sorulaca-

ğı inancı ile hep olumlu düşünürler. Ayrıca hep 

daha iyi olsun diye mücadele ederler.

Allah’ı (c.c.) hayatın içinde her olayda hatırla-

yıp kendilerini ve hareketlerini kontrol altına alır-

lar. Kendilerini ilahî bir terbiye ile eğitirler. 

Şimdi kendimize soralım Allah (c.c.) hayatı-

mızın neresinde? 

Güneşe bakıp ondan faydalanacak mıyız; 

yoksa gözümüzü kapayıp karanlıktayız diye ken-

dimizi inandırmaya ve buna göre davranmaya 

mı çalışacağız?

Akıllı insana düşen araştırmak, düşünmek ve 

en önemlisi kalbine danışarak hakikati aramaktır. 

Her gece yatmadan evvel düşünüp ve mutlaka 

dua edip hakikati bulmaya çalışmaktır.

Ya Allah’ı (c.c.) hayatımıza karıştırmadan; or-

manda yaşayan hayvanlar gibi güçlülerin güç-

süzleri parçaladığı bir hayatı kabul edeceğiz. Ya 

da Allah’ın (c.c.) bizi imtihan ettiğini, başımıza 

gelen hiçbir olayın tesadüf olmadığını, hayatı-

mızın her anında âlemlerin Rabbi, Rahman ve 

Rahim olan Allah’ın (c.c.) isteklerine uygun ya-

şayarak bu sınavı geçmemiz gerektiğini kabul 

edeceğiz. Yani ya Allah’a (c.c.) inanıp O’na ortak 

koşmadan ve en önemlisi O’na güvenerek bir 

hayat sürmek ya da dünya keşmekeşliği içinde 

bocalayıp karanlıklarda da son bulacak acı ölü-

mü beklemek…

Düşünelim…

Güneşe bakıp ondan fayda-
lanacak mıyız; yoksa gözü-
müzü kapayıp karanlıktayız 
diye kendimizi inandırma-
ya ve buna göre davranma-
ya mı çalışacağız?
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İnsanları, hayatlarını adadıkları idealler bakı-

mından iki ana guruba ayırabiliriz: 

1. Allah (c.c.) için yaşayanlar.

2. Kendileri için yaşayanlar (ferdiyetçiler).

Allah (c.c.) için yaşayanlar, hayatlarını Rable-

rini razı etmek üzere planlayanlar ve bu hedef 

doğrultusunda yapılması gereken neyse yapma-

ya çalışanlardır.  Böyleleri için Allah’ın (c.c.) rızası 

esas ve her şeyin üstündedir. Aşağıdaki ayetler 

böyle kimseleri çok güzel anlatır:

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim na-
mazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, 

ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”1 

“İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rı-
zasını kazanmak için kendini feda eder. Allah, 

kullarına çok şefkatlidir.”2 

Kendi nefsi için yaşayanlara gelince, bunlara 

ferdiyetçiler de diyebiliriz. Bunlar bütün değer-

lerin, hak ve sorumlukların merkezine kendini 

koyan, kendi menfaatlerini umumun menfaat-

lerinden üstün tutan, nefislerini ilahlaştıran, her 

zaman ve ilk önce kendisini düşünen, her işin 

kendisine göre yürümesini arzulayan, çevresine 

karşı duyarsız ve bencil kimselerdir. 

Ferdiyetçilerin üç temel vasfı

A- Bencildirler: Kendi nefisleri için yaşarlar. 

Her zaman kendilerini önceler ve kendilerini 

düşünürler. Kendi yararlarını toplum yararından 

önde tutarlar.  Başkaları namına hiç bir fedakârlı-

ğa yanaşmak istemezler. Böyleleri hep kendileri 

ile ilgilenilmesini, kendilerine değer verilmesi-

ni, bir şey verilecekse önce ve en büyük payın 

kendilerine verilmesini beklerler. Bunlar, ücrette 

önde hizmette ise hep arkadadırlar.

B- Duyarsızdırlar: Başkalarına ve çevreleri-

ne karşı son derece duyarsızdırlar. Nemelazım-

cıdırlar. Etraflarında olup-bitenlerle ilgilenmezler. 

Zor durumdaki insanlara, mazlum ve mağdur-

lara gözlerini kapatırlar. Çevrelerindeki olumsuz-

luklara karşı tepki vermezler ve çözümün parçası 

olmaya yanaşmazlar. “Bana dokunmayan yılan 

bin yıl yaşasın!” sözü sanki bunlar için söylen-

miştir.

C- Merhametsizdirler: Sadece ve yalnızca 

kendilerini düşündükleri için başkalarına karşı 

gaddar ve merhametsizdirler. Merhameti, yardı-

mı, ilgiyi kendileri için isterler. Esasen bencil ve 

duyarsız birisinden merhametli olmasını bekle-

mek de abestir.

Bir Modernite İlleti: 
Ferdiyetçilik

Orhan KITAY
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Ferdiyetçi anlayışın kaybettirdikleri

Ferdiyetçi zihniyetin yol açtığı en büyük yıkım 

aile müessesi üzerinde oldu. Aile dağıldı. Sadece 

geniş aileler değil, çekirdek aileler de parçalan-

madan nasiplerini aldılar. Herkes kendi hayatını 

yaşamayı marifet zannetmeye başlayınca iş çığı-

rından çıktı. Mesela: Batı menşeli filmlerde sıkça 

görüldüğü gibi, artık ailenin bir ferdi evden ayrı-

lıp kendi istediği hayat tarzını seçebiliyor; kadın 

başka bir erkekle yaşayabiliyor, çocuk on seki-

zimi doldurdum deyip başına buyruk bir hayat 

sürebiliyor.

Ferdi yaşamın yaygınlaşması, tüketim ve is-

rafın artmasını da tetikledi. Bunun sonucunda 

önceleri birçok eşya ve mekân, geniş aile içinde 

ortaklaşa paylaşılıyorken; bugün her fert kendine 

ait eşya ve mekân sahibi olmayı hedefler hale 

geldi. Aynı ailede her ferdin odası, mobilyası, te-

levizyonu, bilgisayarı, telefonu vs. ayrı ayrı. Ar-

tık bir eve tek bilgisayar, tek televizyon, tek te-

lefon yetmiyor(!). Aynı odada iki kardeş beraber 

kalmak istemiyor. Kimse ailenin diğer fertleriyle 

eşyasını paylaşmaya yanaşmıyor, kaldı ki başka-

larıyla paylaşmak imkânsız.

Ferdiyetçi hayat tarzının menfî yansımala-

rından birisi de akrabalık ve komşuluk ilişkilerine 

vurduğu darbedir. Sıla-i rahimi terk eden, akraba-

lık bağları zayıf, büyüklerine huzurevlerini(!) reva 

gören, bayramlarda eş, dost, akraba ziyaretlerini 

bırakıp, tatil beldelerine kaçmayı yeğleyen in-

sanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Ha-

keza, bugün aynı binada, aynı sokakta yaşadığı 

komşularının adını bilmeyen, kapısını çalmayan 

nice insan var. 

Yavuz Bahadıroğlu, “Farkında değiliz ama 

fena halde yalnızız!” isimli makalesinde, ferdi-

yetçi zihniyetin yol açtığı tahribatı özetle şöyle 

dile getiriyor: “Eskiden ‘cemaat’ hayatı yaşardık… 

Şimdi herkes semtine yabancı, çevresine ya-

bancı, komşusuna yabancı hatta kendine bile 

yabancı!... Cemaat hayatı yaşamanın önemli 

getirilerinden biri, iç denetimdi. Cemaatin yaş-

lı-başlı üyeleri gençleri denetler, bu yüzden 

gençler kendilerini başıboş hissetmez, yalnızlaş-

maz, bireyselleşmezdi. Mahalle hayatı da öyley-

di. Mahallelinin kendi içinde ürettiği denetim ve 

dayanışma ruhu “komşuluk” kavramını pekişti-

rir, tüm mahalleyi geniş bir “aile”ye dönüştürür, 

kendi içinde gelişen bir “kontrol mekanizması” 

tıkır tıkır işleyip gençleri kötü alışkanlıklardan 

korurdu. Mahalleler arası irtibat koparken, insan-

lar arası irtibat da koptu. Sonuç: Bireyselleştikçe 

yalnızlaşıyoruz! “Özgürleştirme” adı altında “yal-

nızlaştırma” projesi uygulandığı aşikâr. (…) Bunlar 

aynı zamanda tüketimi azdırmaya dayalı sinsi 

bir projenin ürünü. Ne de olsa çeşitli teşviklerle 

(reklam dediğimiz özendirme) “birey”i etkilemek 

kolay ama kendi içinde cemaatleşmiş topluluk-

ları etkilemek zordu. Önce “cemaat”leri dağıtmak 

gerekiyordu!” 

Hiç şüphesiz ferdî ve toplumsal hastalıkları-

mızın tamamının sebebini ferdiyetçiliğe bağ-

lamak gibi bir niyetimiz yok. Bu, hem kolaycılık 

hem de aşırılık olur. Ancak eğer zayıflara, maz-

lum ve mağdurlara (mültecilere-muhacirlere, 

Ferdi yaşamın yaygınlaş-
ması, tüketim ve israfın art-
masını da tetikledi. Bunun 
sonucunda önceleri birçok 
eşya ve mekân, geniş aile 
içinde ortaklaşa paylaşı-
lıyorken; bugün her fert 
kendine ait eşya ve mekân 
sahibi olmayı hedefler hale 
geldi. 
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fakir-fukaraya) karşı -geldiniz huzurumuzu ka-

çırdınız, ekmeğimize mani oldunuz- diye tepki 

gösteriliyorsa, yaşlılar huzur evlerine(!) havale 

ediliyorsa, minicik yavrular cami avlularına terk 

ediliyorsa, kariyer, para, makam, şehvet, şöhret 

ve servet uğruna; evlenmek, aile kurmak ve ço-

cuk sahibi olmak külfet ve yük olarak görülüyorsa 

(kadınlar öncelikle “vücutlarını” düşünüyorlarsa!), 

çocuk yerine hayvana bakmak tercih ediliyor-

sa… Bütün bu sapmalarda ferdiyetçi zihniyetin 

önemli bir payının olduğu açık bir gerçektir.

İslam zaviyesinden ferdiyetçiliğe bakış

Meseleye Vahiy penceresinden baktığımızda; 

ferdiyetçi anlayışın bencil, duyarsız, merhamet-

siz, bölücü, parçalayıcı, nefsî ilahlaştırıcı yapısının 

bütünüyle İslam’la çeliştiğini görüyoruz. Mesela, 

Bakara Sûresi 27. ayette Rabbimiz, “korunması 

emredilen bağlar”dan söz ediyor ki, ayetin tef-

sir ve izahlarına baktığımızda bu bağların iman, 

akrabalık, beşerî ve ahlakî bütün münasebetleri 

kapsadığını görüyoruz. İşte ferdiyetçi zihniyet 

bütün bu bağları zayıflatıyor, yer yer parçalayıp 

atmaya teşvik ediyor. 
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“Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştiril-

mesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını 

emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşerî ve 

ahlâkî bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde 

bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar zi-

yana uğrayanların ta kendileridir.”3 

Ferdiyetçi eğer Müslüman ise, İslam’ı yalnız 

başına yaşayabileceğini zanneder, İslam ise top-

tan Allah’ın (c.c.) Kitabı’na sarılmayı ve cemaat 

olmayı öğütler. İbadetlerin çoğunun toplu olarak 

icra edilmesinin emredilmesi yahut toplu olan 

ibadetlere daha büyük mükâfatların vaat edilme-

si bu konu için yeterli delildir.

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsı-

kı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin…”4 

Ebu Hureyre’den (r.a.) Peygamber Efendimi-

zin (s.a.v.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “İki kişi 

bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayır-

lıdır. Dört kişi üç kişiden hayırlıdır. Cemaat ol-

manız gerekir. Muhakkak ki, Allah’ın (yardım) 

eli cemaatle beraberdir. Allah ümmetimi an-

cak hidayet üzere cem eder, toplar. Bilin ki, 

cemaatten uzak duran her kişi ateşe düşer.”5 

Ferdiyetçi, dua ederken dahi “kendine Müs-

lüman”dır. Yalnızca kendisi için dua ve istiğfarda 

bulunur, İslam ise hep birlikte Allah’a (c.c.) dua 

etmeyi ve istiğfarda bulunmayı öğütler:

“…Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki 

kurtuluşa eresiniz!”6 

“Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve 

Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) şa-

hidlik edenlerle beraber yaz.”7 

Ferdiyetçi sahip olduğu şeyleri başkalarıyla 

paylaşmaya yanaşmaz, İslam ise fakiri, fukara-

yı, yetimi, kimsesizi, garip-gurabayı gözetmeyi; 

esasen kendisine emanet olarak verilen varlıkları, 

başkalarıyla paylaşmayı öğütler.

“İyilik, …mala olan sevgilerine rağmen, onu 

yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, 

(ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükle-
ri için) kölelere verenlerin; …tutum ve dav-
ranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte 
bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta 

kendileridir.”8 

Ferdiyetçi “ben” duygusuyla hareket eder ve 

kendi nefsi için yaşar. Dolayısıyla toplum ya-

rarına, başkaları adına fedakârlıkta bulunmak 

istemediği gibi; toplumun göreceği zarar da 

umurunda olmaz.  İslam ise her daim “biz” duy-

gusu ile hareket etmeyi ve başkaları için yaşmayı 

öğütler. Paylaşmaya, infak etmeye çağırır.

“O hâlde, gücünüz yettiği kadar Allah’a 
karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, 
kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin 
cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa 

erenlerin ta kendileridir.”9 

Merhum üstad Said Nursi, ferdiyetçiliği İs-

lam toplumlarında gördüğü hastalıklardan birisi 

olarak sayar. Ona göre ferdiyetçilik; “insanların 

çabalarını kendi kişisel menfaatleri için sınırla-

malarıdır.” Ona göre, eğer her bir fert kendi kişi-

sel amaçlarını gerçekleştirmekle meşgul olursa; 

genelin selameti ve gelişmesi ihmal edilmiş ve 

sonsuza kadar ertelenmiş olur. Yine ona göre, 

ferdiyetçilik hastalığına İslam’ın cevabı “meşve-

rettir”. Kişinin kendi şahsi ihtiras ve projelerinin 

ötesine geçerek başkaları ile samimiyet ve daya-

nışma içinde istişare etmesi “on kişiye bin kişinin 

yapabileceği işi gördürür” der.

Ferdiyetçi, dua ederken 
dahi “kendine Müslüman”-
dır. Yalnızca kendisi için dua 
ve istiğfarda bulunur, İslam 
ise hep birlikte Allah’a (c.c.) 
dua etmeyi ve istiğfarda 
bulunmayı öğütler:
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Ferdiyetçiliğin panzehiri

1. Sorumluluk Şuuru: İnsan sadece kendisin-

de sorumlu değildir. Üzerimizde başkalarının da 

hakkı vardır. Onları da yerine getirmekle mükel-

lefiz. Tıpkı şu ayette belirtildiği gibi:

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, ya-

kıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun...”10 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ise bu gerçeği 

şöyle dile getirmiştir: 

“Şüphesiz Rabbinin senin üzerinde hakkı 

vardır. Kendi nefsinin de senin üzerinde hakkı 

vardır. Ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. 

Hak sahibine hakkını ver.”11

2. Vazife Şuuru: Patenti bir hocaya ait olan 

şöyle bir ifade var: “Pasif iyi, aktif kötünün yar-

dımcısıdır!” Hakikaten öyle; başkalarına zararı 

dokunmayan fakat başkalarına iyiliği de olma-

yan, üstüne üstlük kötülüğe mani olma adına 

hiçbir çaba göstermeyen kimse, “iyi” değildir. İyi 

kimse, kendisiyle birlikte başkalarını da, toplumu 

da hatta tüm insanlığı da iyiden yana dönüştür-

meyi vazife edinen insandır. Tıpkı şu ayette be-

yan edildiği gibi:

“Hani onlardan bir topluluk demişti ki: ‘Siz, 
Allah’ın helâk edeceği veya şiddetli bir azaba 
uğratacağı bir kavme ne diye (boş yere) öğüt 
veriyorsunuz?’ Onlar da, ‘Rabbinize bir maze-
ret beyan etmek için, bir de belki Allah’a kar-
şı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz)’ 

demişlerdi.”12 

Sözün özü; ferdiyetçilik hem kişiyi hem de 

toplumu zayıflatan, yalnızlaştıran, bencilleştiren, 

hissizleştiren modern bir illet olarak toplumları 

sarsarken; Rabbimiz bizleri İslam’ın şefkatli, mer-

hametli, diğergam iklimine çağırıyor. Bizler o gü-

zel çağrıya kulak verenlerden olalım inşallah. 

Dipnotlar

1. En’am Sûresi; 6/162.

2. Bakara Sûresi; 2/207.

3. Bakara Sûresi; 2/27.

4. Âl-î İmrân Sûresi; 3/103.

5. Kenzül Ummal, C.  1. n. 1025.

6. Nur Sûresi; 24/31.

7. Âl-î İmrân Sûresi; 3/53.

8. Bakara Sûresi; 2/177.

9. Tegâbun Sûresi; 64/16.

10. Tahrim Sûresi; 66/6.

11. Buhârî, Savm, 5, Edeb, 86.

12. A’raf Sûresi; 7/164.
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İnsanın bünyesinde yaşanan bir değişim 

nasıl birden olmuyor, bir süreç içerisinde 

gerçekleşiyorsa, toplumsal değişimler de böy-

ledir. Bünye olumlu ve olumsuz her türlü deği-

şime gebedir. Ra’d Sûresi’nde geçen “tagayyür” 

ayetinden mülhem bu değişim iç ve dış kontrol 

mekanizmaları tarafından istedikleri istikamete 

yönlendirmeye açıktır. Arap Baharı süreci de bu 

kuraldan bağımsız düşünülemez.

Arap Baharı üzerine düşünürken, bu intifada-

ların gerçekleştiği ülkelerin kendine özgü özel-

liklerinin olduğunu hatırdan çıkarmamak gere-

kiyor. Her ülkenin kendine özgü tarihsel, sosyal, 

siyasal, kültürel, etnik, mezhepsel, dış politik du-

rumları söz konusudur. Arap Baharı sürecini takip 

eden, teşvik eden, engelleyen güçler bütün bu 

durumların hesabını yaparak hareket ediyorlar. 

Büyük bir gelecek planlamasıyla ülkelerin fizik-

sel, kültürel, sosyal, etnik, mezhepsel fay hatlarını 

harekete geçiriyorlar. Sürecin tarihsel sabiteleri 

olduğu gibi gelişen değişkenleri de vardır.  Suud 

Rejiminin, Mısır olaylarında İhvan İktidarı aleyhi-

ne Sisi lehine rol alması, İran’ın Nükleer Anlaşma 

üzerinden Küresel Sistem’e, bu Sistem üzerinden 

Ortadoğu’ya yeniden dönmesi, Rusya’nın Suriye 

meselesinde bir bölge ülkesi gibi rol alması her 

an yeni değişkenlerin meseleye dâhil olacağının 

örnekleridir. 

Dar’ul İslam memleketleri uzun zamandır 

kendi kontrolünden uzak, dış müdahalelere açık 

bir yaşam sürüyor. Özellikle Osmanlı Devleti’nin 

tasfiye edilmesi bu süreci daha da hızlandırdı. 

Sömürge dönemlerinde Batı’nın kültürel sö-

mürgesine maruz kalan halklar, ülkeleriyle ilgili 

hayallerini ve mücadelelerini bu zihin üzerinden 

gerçekleştirmeye çalıştılar. Yani modern zihni-

yetle malullük (bozulmuş zihin) üzerinden… Bu 

zihniyetin gereği olarak, seküler ideolojilerden 

birini seçmek durumunda kaldılar. İslamî ilim ve 

eğitim kanalları sağlıklı işlemeyince Müslüman 

âlim, entelektüel ve aydınlar da bu durumdan 

etkilendiler. Modernite bütün kesimleri şu veya 

bu şekilde etkisi altına aldı. Özellikle bu durum 

90’lı yıllardan sonra daha da derinleşti.

Soğuk Savaş yıllarında oluşan bloklara daya-

narak var olma mücadelesi veren İslam memle-

ketlerinin başındaki siyasî liderler, Soğuk Savaş’ın 

sonlanmasıyla açıkta kaldılar. Arap ülkelerinde 

yaşananları, bu ülkelerde etkin bir güç olma-

sı hasebiyle İhvan-ı Müslimin üzerinden takip 

edebiliriz. 1928 yılında Hasan el-Benna’nın ön-

derliğinde kurulan İhvan,  Mısır’ın işgali ve Hi-

lafet’in ilgası üzerinden başlatılan bir hareketti. 

Bu kurucu misyon diğer ülkelerde heyecanla 

karşılandı. İlerleyen yıllarda Seyyid Kutup, Abdul-

Kâzib Bahardan
Sadık Bahara -II-

Erdal BAYRAKTAR



Mart 2016 59

Tefekkür

kadir Udeh gibi mütefekkir ve öncülerin fikirleri 

ikinci bir atılımı sağladı. Bu dönem kendi şart-

larında oluşmuştu ve bu yüzden kendi kavram-

larını ve yöntemini oluşturdu. İhvan ve İhvan’ın 

etkisindeki diğer hareketler 90’lı yıllara kadar bu 

fikirlerle idare ettiler. 80’li yıllarda, Afganistan’ın 

işgali ve İran İslam Devrimi yeni anlayışlara, ha-

reketlenmelere uç verdi. Bu dönemde İslamî 

Düşüncenin besin kaynağını Seyyid Kutup, Mev-

dudi, kısmen de Ayetullah Humeyni gibi sembol 

isimlerin temsil ettiği anlayış oluşturdu. Soğuk 

Savaş’ın sonlandırılması (1991), bütün dünyada 

olduğu gibi İslam ülkelerinde de kültürel, sosyal, 

siyasal sonuçlar doğurdu. Soğuk Savaş’ın Batı 

Bloku lehine sonuçlanmasıyla;  Batı’nın düşün-

sel, siyasal, ekonomik aklı ve onun vücut verdiği 

Liberal Kapitalist Sistem, Küreselleşmeyi de arka-

sına alan çağdaş Roma, Tarihin Sonu hayalleriyle 

dünyayı fethe çıktı.  Bu dönemden sonra Müslü-

man halkların ve onların liderlerinin gündemleri 

de değişti.

Soğuk Savaş Dönemi’nde ihdas edilen Yeşil 

Kuşak Projesi ile Müslüman memleketler kuşat-

ma altına alındılar. Türkiye örneğinde olduğu 

gibi Sağ-Sol kavgasında halkın binlerce çocuğu 

telef edildi. Ülke, bir cephe ülkesi olarak yılları-

nı ve imkânlarını heder etti. Afganistan-Pakistan 

hattı üzerinden Asya Müslümanlarının ve Körfez 

ülkelerinin enerjisi Batılı Emperyalistlerin hizme-

tine sunuldu. Bu dönemde Komünizm-Kapita-

lizm tahterevallisi ile sahici İslamî gündemler 

manipüle edildi. Modern İdeolojilerin etkisinde 

bir İslam dünyası ve dil inşa edilmeye çalışıldı. 

Soğuk Savaş, Batı lehine sonuçlanınca; o dö-

nemde oluşan bütün ideolojik, fikrî, örgütsel 

yapılar açığa düştüler ve felç durumu oluştu. Bu 

yeni durum, zaferi ilan edilen Liberal Kapitalist 

ideolojinin lehine bir süreci tetikledi. Bütün bu 

Soğuk Savaş artığı düşünce ve kişiler, redd-i mi-

ras yaparak “yeni ideoloji”nin faziletlerinden bah-

setmeye başladılar. 
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Türkiye özelinde konuşacak olursak; Türki-

ye’de Sosyalist hedefler için mücadele veren kişi 

ve akımlar, 12 Eylül darbesinin tornasından geç-

tikten ve Soğuk Savaş’ın Sol ideolojinin ve onun 

siyasal açılımı Komünizm/Sosyalizm aleyhine 

sonuçlanmasıyla büyük bir hüsran yaşadılar. Bu 

hüsranı atlatabilmek için Avrupa Solu’ndan mül-

hem Sivil Toplum merkezli tartışmalar başlattılar. 

Afganistan Cihadı ve İran İslam Devrimi’nden 

etkilenen ama bir türlü İslam Devrimi(!) gerçek-

leştiremeyen sonunda Bembeyaz Demokrasi’ye 

demir atan ve kendilerini eski İslamcı olarak ta-

nıtan kişiler ise Helsinki Yurttaşlar Derneği adı 

altında örgütlenen Sivil Toplumcu Solcularla 

birlikte redd-i mirasın gerekçelerini paneller ve 

açık oturumlar üzerinden anlatmaya başla-

dılar. Bu girişimlere ABD’li finans spekülatörü 

ve Liberal girişimci George Soros’un Karl Pop-

per’dan etkilenerek kurduğu Açık Toplum Vakfı, 

Açık Toplum Enstitüsü’nün de katkı vermesiyle 

Özal’ın dört eğilimi etrafında topladığı “Libe-

ral Demokrasi ve Piyasa Ekonomisi” düşüncesi 

toplumda derinleşerek yaygınlaşmaya başladı. 

Bu kurumlar ve çevrelerde yetişen aydın, en-

telektüel ve yazarlar, bütün medyanın özellikle 

Milli Görüş partilerinin yerel ve ulusal yönetim-

lere geçmesiyle beraber Muhafazakâr medya ve 

kuruluşların vazgeçilmez isimleri, ‘akıl daneleri’ 

haline geldiler. Türkiye’de yaşanan bu değişim 

ve dönüşümleri diğer İslam ülkelerinde özel-

likle  Gannuşi-Tunus, Muhammed Arkoun-Ce-

zayir, Abdulvahhap el-Efendi-Sudan, Muham-

med Abid el-Cabiri-Fas, Nasır Hamid Ebu Zeyd 

ve Hasan Hanefi-Mısır, Abdulkerim Süruş ve 

Muhammed müctehid Şebusteri-İran, Ahmet 

el-Katip-Irak üzerinden takip edebiliriz. Bu isim-

leri, dönemi anlama açısından sembol oldukla-

rı için anma gereği duyduk. Dünya Sistemi ile 

uyumlu, ılımlı İslam projeleri; Soğuk Savaş Dö-

nemi’nde Yeşil Kuşak, bu dönemden sonra ise 11 

Eylül 2001 yılında Amerika’da İkiz Kuleler’e yapı-

lan saldırılar, startı verilen BOP (Büyük Ortadoğu 

Projesi) nihayetinde bu proje güncellenerek ve 

genişletilerek GOKAP’a (Genişletilmiş Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika Projesi) dönüştürülerek des-

teklenmiş ve teşvik edilmiştir.  Varşova Paktı’nı 

dağılmasıyla “işsiz kalan” NATO gücü de bu ide-

olojinin hizmetine verilerek GOKAP içerisinde 

bulunan ülkelere her türlü şiddet uygulanmakta-

dır. Arap Baharına bu yapılanmayla girmiş olduk.

Arap Baharının yeni bir düzen kurma de-

nemesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Os-

manlı hâkimiyetini Sykes-Picot Anlaşması ile 

sonlandıran o dönemin yükselen dünya güçleri 

(Fransa ve İngiltere), 100 yıl sonra eskiyen, de-

vam etmekte zorlanan düzeni ABD’yi de yan-

larına alarak değiştirme, re-organize etme ge-

reği duyuyorlar. Küresel dünyada hiçbir yerel 

değişim talebi Küresel olandan bağımsız düşü-

nülemez. İntifadalar sürecin bir parçasıdır, sonu 

değildir. Parçaya değil, sürece ve sonuca odak-

lanmak gerekiyor. Ne oldu, neden oldu, neden 

bu zaman oldu, nasıl oldu, neden buradan baş-

ladı, kimler başlattı? Sorularını düşünerek ve 

cevaplayarak anlamaya çalışmamız gerekiyor. 

Yeni kurulmakta olan sistem; yeni hedefler, yeni 

sosyal, ekonomik, siyasal yapılar, yeni kurumlar 

bunlarla uyumlu çalışacak yeni aktörler ve elit-

ler talep ediyordu. Bu yeni düzen; eski düzen 

Soğuk Savaş Dönemi’nde 
ihdas edilen Yeşil Kuşak 
Projesi ile Müslüman mem-
leketler kuşatma altına 
alındılar. Türkiye örneğinde 
olduğu gibi Sağ-Sol kavga-
sında halkın binlerce çocu-
ğu telef edildi. 
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ve onu temsil eden kavram, kurum ve aktörlerle 

devam ettirilemezdi. Bu eşyanın tabiatına tersti. 

Arap Baharı yaşanan ülkelerin birikmiş enerjileri-

nin, öfkelerinin, taleplerinin yeni sisteme uygun 

hale getirilmesi gerekiyordu. Türkiye’de Soğuk 

Savaş Dönemi bütün kavramlar, yapılar ve elitler 

sorgulandı; yeni düzene uyum sağlamaya takati 

olanlara süre verildi, Bunda başarılı olamayanlar 

süreç içerisinde tasfiye edildiler ve yerine yeni-

leri ihdas edildi. İslamcılık ve Milli Görüş’ten ge-

lenlerin Muhafazakâr Demokrasi’ye, eski Mark-

sistlerin Liberal Demokrasi’ye geçişi bu durumu 

en güzel şekilde özetlemektedir. Böylece bütün 

Ulusalcı, Milliyetçi, Marksist, Muhafazakâr, Dindar 

çevreler hâkim dil olan Liberal Demokrasi’nin 

etkisine girdiler. Örneğin; İslamcılar, siyasal ta-

leplerini ifade ederken kullandıkları “Referansım 

İslam, İslam Devleti, Ümmet Birliği” ifadelerinden 

içtinap ettiler.

Arap Baharına sosyal medya üzerinden ön-

derlik yapan kadrolar işte yukarıdan bu tarafa 

anlattığımız sürecin sonuçlarıdır. Batılı eğitim 

süreçlerinden geçen insanlardan, kendi otantik 

değer ve düşüncelerinden vazgeçerek kendile-

rini meşrulaştırmak için Seküler Dil’e sığınan İs-

lamcılardan başka ne beklenebilirdi?

Seküler - Liberal - Kapitalist - Küresel Sistem, 

Ummü’l Kura ve etrafındaki Dar’ül-İslam belde-

leriyle ilgilenirken her zaman şu üç şeyi yaşam-

sal düzeyde önemsedi:

1- Dar’ül İslam’dan Küresel Sistem’e itiraz ede-

cek, Müslümanlara ve insanlığa “yeni bir dünya 

mümkün” diyecek bir İslamî Teklif’in oluşmasını.

2- Dar’ül İslam’ın maddi ve beşeri zengin-

liklerinin, özellikle enerji potansiyelinin salimen 

Batı’ya aktarılmasını.

3- Yahudi meselesinin, İsrail üzerinden Orta-

doğu’da bloke edilmesi ve Batı’nın menfaatine 

olacak şekilde devam etmesini.

Arap Baharı öncesi ve sonrası bu ilgi ve he-

deflerde hiçbir değişme olmadı. Bu üç amaçla 

uyumlu olmayan devletler ve hareketler Küresel 

Sistem’in hışmını her zaman üzerlerine çekmeye 

devam edecekler. Arap Baharını teşvik edenler 

fiziksel, sosyal, kültürel statükoyu parçaladıktan 

ve İslam Ümmetinin yetişmiş insan gücünü telef 

ettikten sonra eski elitleri değiştirmekle yetine-

rek; istedikleri ortamın olgunlaşması için süreci 

zamana yayacaklar gibi görünüyor.

BOP üzerinden yumuşak bir şekilde gerçek-

leştirilmek istenen Ilımlı İslam projesi, İhvan’ın, 

Türkiye’deki Milli Görüş’ün yaşadığına benzer 

sıkıntılar yaşamasından dolayı geri çekildi. Çün-

kü İhvan, Arap Baharı eylemleri başladığında ne 

yapacağına karar veremedi. Eğer verebilseydi; 

Türkiye tecrübesinden mülhem bir tecrübeye 

yol verilebilirdi.  İhvan’ın Mısır’da yaşadıkları Su-

riye’deki süreci de etkiledi. Suriye’nin ana gücü 

olan Sünnî kitleler ve bu kitlenin en önemli 

gücü olan Suriye İhvanı’da aynı akıbete duçar 

oldu.  Şam ve Kahire’nin Ortadoğu ve Afrika için 

ne kadar önemli olduğunu herkes çok iyi biliyor. 

Bu karar verememe durumu, Tunus örneğinde 

görüldüğü gibi yalpalayarak devam ediyor. Gan-

Yeni kurulmakta olan sis-
tem; yeni hedefler, yeni 
sosyal, ekonomik, siyasal 
yapılar, yeni kurumlar bun-
larla uyumlu çalışacak yeni 
aktörler ve elitler talep edi-
yordu. Bu yeni düzen; eski 
düzen ve onu temsil eden 
kavram, kurum ve aktörler-
le devam ettirilemezdi. 



Mart 201662

Tefekkür

nuşi ve Nahda’nın bütün ılımlı yaklaşımlarına 

rağmen içerdeki ve dışardaki güçler ne yapaca-

ğına karar veremiyorlar. Bu durumda İslam dün-

yasında iki güç yükseliyor: Selefilik’ten mülhem 

şiddet yanlısı yapılar ya da Liberal Demokratlar. 

Muhafazakar Demokrat, dindar çevrelerin çare-

sizce pragmatik ve stratejik olarak ya da iradî ola-

rak yöneldikleri üzeri Muhafazakarlıkla soslanmış 

Liberal Demokrat süreç; özellikle dindar çevrele-

rin tüketim çılgınlığında “yoksunlaşmış” yeni ku-

şakları da Nihilizm gibi sonuçlara evirilebilir.

Arap Baharının yaşandığı bu beş yıllık süre-

de; bağlılarına ve içinde yaşadığı topluma han-

gi Referans’tan konuştuğunu açık ve anlaşılır bir 

şekilde anlat/a/mayan, bu değerleri bir ideoloji/

dünya görüşü (kavramsal çerçeve) olarak mu-

hatap kitlelere sunamayan, bu ideolojiyi temsil 

eden öncü/örnek/şahid kadrolar oluşturamayan, 

yakından uzağa Vela ve Bera anlayışını netleş-

tiremeyen, yürüyüşünü kendi imkânlarıyla kar-

şılamayan hareketlerle bir mücadele verileme-

yeceğini görmüş ve anlamış olmamız gerekiyor.

Fecr Sûresi’nden mülhem dileğimiz ve du-

amız, Kâzip Baharın Sadık Baharların habercisi 

olmasıdır.

BOP üzerinden yumuşak bir 
şekilde gerçekleştirilmek 
istenen Ilımlı İslam projesi, 
İhvan’ın, Türkiye’deki Milli 
Görüş’ün yaşadığına ben-
zer sıkıntılar yaşamasından 
dolayı geri çekildi. 
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İçerisinde Hz. Peygamberin (s.a.v.) ebedi is-

tirâhatgâhı, Uhud Meydanı, Cennet’ül-Baki, 

Hendek ve daha birçok önemli mekânları ba-

rındıran şehir. Medine’yi Medine yapan asıl şey, 

Mekke’den hicret eden muhacirlere gösterdiği 

tavırdır. Mekke Devleti’nin artırarak sürdürdüğü 

baskılar karşısında evlerinden ve yurtlarından 

çıkmak zorunda kalarak Mekke’yi terk eden Hz. 

Peygamber (s.a.v.) ve Ashabına (r.anhüm)  kucak 

açan Medineli Ashabın, yani Ensar’ın şehri.

Umre için İstanbul’dan kalkan uçağımızın 

indiği yer Medine olduğundan, ezber bozan o 

mübarek topraklarda tanıklık edeceğimiz ilk şe-

hir Ensar’ın şehri Medine oldu. Havalimanına in-

dik ve otobüsler bizi otele götürmek için hazırdı. 

İner inmez “işte o topraklardayım” diye geçirdim 

içimden. Merak, yeni fark edilmiş bir özlem, bir 

an önce görme isteği gibi artan bir heyecan şek-

linde duygularınızın ritmi de hızlanıyor. Farkında 

olmadan bir sabır eğitimine tabi tutuluyorsunuz. 

O an her şeyi görmek istiyorsunuz.

Mescid-i Nebevi 

Otele apar-topar yerleşip, valizlerimizi oda-

nın bir köşesine attıktan sonra sabırsız bir şe-

kilde dışarı çıktığımızda karşı sokağa girdik. So-

kağa girmemizle birlikte televizyonlarda veya 

internette gördüğüm Mescid-i Nebevi’nin bir 

kısmını görmeye başlayınca bakışlarım kilitlendi. 

Sokağın sonuna doğru yürüdükçe Mescid’i tüm 

haşmetiyle görmeye başlıyorum. Akşam ezanı 

da bir yandan okunuyor. Mescidin avlusundayız, 

kapılarından birine doğru yürüyoruz ve içimde 

müthiş bir heyecan var. İçerisinde Hz. Peygam-

ber’in (s.a.v.), Hz. Ebubekir’in (r.a.), Hz. Ömer’in 

(r.a.) yattığını biliyorum, Ensar ve Muhacir’in bu-

ralarda oturup kalktıklarını, istişareler yapıp na-

Umre’de Ensar’ın
Şehri: MEDİNE

Eyüp GÜZEL

Seyahatnâme
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maz kıldıklarını biliyorum; fakat içeride nasıl bir 

şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. 

Ezandan sonra Türkiye’deki gibi namaz he-

men kılınmayıp belli bir süre bekleniyor. Birkaç 

futbol sahası büyüklüğünde olan Mescid’in içe-

risine girer girmez ayrı bir dünyaya gelmiş gibiy-

dim. “Ayrı bir dünya” lafı ezbere söylenen bir laf 

değil. Dev bir alan, aralarda yürüyüş koridorları, 

soğuk ve sıcak zemzem termosları ve sizi ken-

disine çeken mimarisiyle etkisini hissettiren bir 

atmosfer… Şiirlerde 7 Düvel, 70 Millet diye tarif 

edilen şey burada. Her milletten Müslümanlar 

tam bir Ümmet görüntüsü oluşturmuş. Çoğun-

luğu Arap olsa da dünyanın farklı ülkelerinden 

gelmiş Müslümanlar Mescid’in her bir köşesine 

yayılmışlar. Kimi Kur’an okuyor, kimi nafile na-

maz kılıyor, kimi ders çalışıyor, kimileri de küçük 

gruplar halinde sessizce sohbet ediyorlar. Tıpkı 

ashab gibi… Sanki Mescid içerisinde oturanlar 

Ensar ve Muhacir olmak üzere Ashab-ı Kiramın 

(r.anhüm) kendileri. Alınlarda secde izleri, yüzler-

de parlayan nur… Her biriyle tek tek kucaklaşa-

sınız geliyor. Heyecanım ve kalbimdeki hafiflik 

halen sürüyor.

Namazın ardından “hadi şimdi selamlaya gi-

delim” denildi. Selamlama!? O ney? Dışarı çıkı-

yoruz ve mescidin çevresini dönüp resimlerde 

gördüğümüz o yeşil kubbeli yere geliyoruz. Yani 

Hz. Peygamberin (s.a.v.) ebedi istirâhatgâhına… 

Yani Medine’deki evinin önüne… Yanında Hz. 

Ebubekir (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.) yatıyor. İslam 

Devleti’nin Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonraki 

halifeleri… Heyecan daha da artıyor. Yüzlere bi-

raz ciddiyet düşüyor, kalp ritmi hızlanıyor, ne ya-

pacağınızı, nasıl davranacağınızı bilemez bir hal 

alıyorsunuz.

Gece yarısı saat 03.30 civarında Mescid-i Ne-

bevi’de okunan yanık sesli ezanla uyandık. Sabah 

namazı için imsak vaktine daha vardı oysa. Me-

ğer Teheccüd Namazı için bir çağrıymış bu ezan. 

Kalkıp gidiyoruz ailece. Mescidin içerisi sadece 

namaz kılınan bir yer olmanın ötesinde bir sos-

yal mekân. Tefekkür edenler, Kur’an okuyanlar 

veya ezberleyenler, ders çalışanlar, sohbet eden-

ler, uzanıp dinlenenler… Teheccüd Namazı kılıp, 

Kur’an okuduktan sonra uykusuz olduğum için 

oturduğum yerde sırtımı hiçbir yere yaslamadan 

güzel bir uykuya dalıyorum mescidin herhangi 

bir yerinde. Derken giren vakitle birlikte ezan-ı 

şerif okunmaya başlıyor. Ezanın makamı nasıl bir 

şey ki? Ağıt mı desem, yakarış mı desem, feryat 

mı desem bilmiyorum. “Anam-babam sana feda 

olsun Ya Rasûlullah” diyen ashabın duygularına 

dokunup, o sıcaklığı hissediyorsunuz sanki…

Namazın ardından tekrar selamlamaya geçip 

Hz. Peygamberin (s.a.v.) yaşadığı evin hemen al-

tındaki ebedi istirâhatgâhının önünde salat-ı şe-

rifler, dualar okuyor, selam gönderenlerin selam-

larını iletiyorum. Hz. Ebubekir (r.a.) ile Hz. Ömer’e 

(r.a.) de selam verip, Fatihalarımızı okuyor ve dı-

şarıya çıkıyoruz. Avludan çıkınca el arabalarıyla 

veya yerlerde brandalar üzerinde kurulu olan 

küçük bir pazarla karşılaşıyoruz. 

Tekrardan 1400 yıl öncesine gidiyorsunuz. 

Medine’nin pazarını düşünüyorsunuz. Medineli 

ashab, yani Ensar’ın da bu pazarlarda çalıştıkla-

rını veya alışveriş yaptıklarını hayal ediyorsunuz. 

Hani Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Me-

dineli bir Müslümanın kendisine malının yarısı 

teklif edildiğinde “sen bana pazarın yolunu gös-

ter” demişti Muhacirden Abdurrahman bin Avf 

(r.a.). Bu tarihi anıyı biliyorsanız işte Mescid-i Ne-

bevi dışında kurulan o pazarda o yaşanmışlıkları 

Dev bir alan, aralarda yü-
rüyüş koridorları, soğuk ve 
sıcak zemzem termosları ve 
sizi kendisine çeken mima-
risiyle etkisini hissettiren 
bir atmosfer…
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alanı oluveriyor ve rabıta kuruveriyorsunuz.

Devam ediyorsunuz. İstanbul’u veya yaşadı-

ğınız şehir hangisiyse unutuveriyorsunuz hepsi-

ni. Okuyup veya dinleyip aklınızda kalan İslam 

Tarihinden pasajları düşlemeye başlıyorsunuz 

gördüğünüz yerlerde. “Abdurrahman bin Avf 

acaba bu pazara mı geldi?” diye etrafınızı sey-

rediyorsunuz. Bu düşüncelerinizin hiçbirisinin 

abartı ve ilgisiz olmadığını biliyorsunuz. Çünkü 

Medine’desiniz, o mescidin etrafındasınız. Her 

ne kadar yüzde yüz bir değişime uğramışsa da 

coğrafî olarak, biliyorsunuz ki o adım atılan, o ya-

şanılan yerler orası.

Medine’de günleriniz rahat geçiyor. Yorucu 

değil ve Mekke’nin aksine vakit geniş. Namaz-

lar, Kur’an okumalar, Asr-ı Saadet’e ilişkin önemli 

mekânların ziyaret edilmesi gibi faaliyetlerle sı-

nırlı olan günleriniz su gibi geçiyor. Kimi zaman-

da namaz öncesi veya sonrasında Mescid-i Ne-

bevi’de kardeşlerle birlikte sohbet halkaları kuru-

yorsunuz, diğer ülkelerden gelen Müslümanlar 

gibi ve hatta Ashab-ı Kiram gibi… 

Sohbetler sırasında Medine insanı ile Mekke 

insanı arasındaki sosyolojik farklara değiniliyor. 

Medine insanının daha şehirleşmiş bir yaşam 

kültürüne sahip olduğu, daha medenî ve ha-

lim-selim olduğu ifade ediliyor. Mekke insanının 

ise sert mizaçlı olduğu belirtiliyor. 

Umre için kutsal topraklara ilk ziyaretiniz Me-

dine’den başlamışsa birkaç gün sonra her na-

mazda yöneldiğiniz kıblenin sıfır noktası olan 

Kâbe’ye, yani Mekke’ye geçeceksiniz. Sizi Mek-

ke’de, Medine’nin aksine biraz daha meşakkat, 

biraz daha yorucu bir tempo bekliyor. 

Gerek Medine’de gerekse Mekke’de zaman 

zaman gördüğünüz ufak-tefek olumsuzluklara 

veya kendi yaşam alışkanlığınızdan dolayı hoş-

lanmayacağınız görüntülere aldırış etmiyoruz. 

Çünkü bırakın Hac zamanını, normal zamanlar 

da bile yüz binlerce insanın aynı mekânı paylaş-

tığı bir yerde “sıfır hata” beklemek titizliğin hasta-

lık boyutuna işaret eder.

Medine’yi, Mekke’yi gördükten sonra sonraki 

sene veya aylarda planınız ve hayalleriniz arası-

na mutlaka Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı alın. İbadet 

maksadıyla ziyaret edilecek üç mescitten birisi 

de Mescid-i Aksa’dır. Hz. Peygamber (s.a.v.) öyle 

buyurdu çünkü…

Ezanın makamı nasıl bir şey 
ki? Ağıt mı desem, yakarış 
mı desem, feryat mı desem 
bilmiyorum. “Anam-babam 
sana feda olsun Ya Rasûlul-
lah” diyen ashabın duygu-
larına dokunup, o sıcaklığı 
hissediyorsunuz sanki…

Seyahatnâme
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Övünülecek bir tarihimiz olmasına kar-

şı utanılacak bir hayat yaşamakta olan 

bizler ibret almayı hayatımızdan beri kılmışız. 

Her ne kadar ceddimizden övünerek bahsetsek 

de göğsümüzü imanla değil havayla doldurmak 

yeteneklerimiz arasında. 

Genel olarak baktığımızda İslam Tarihindeki 

devletlerin yıkılışı bize bu olanların tekerrürden 

ibaret olduğunu açıkça gösterir. Bu olanlardan 

ibret almaya gelince, tarihi bilgi amacıyla bilmek, 

o zamanlarda olanlara üzülmek, ibret almak de-

ğildir. Bu olanlardan ders çıkarmak, en iyi şekil-

de istifade etmek, yapılan yanlışlara tekrar düş-

memek, böyle bir nesil yetiştirmek bence İslam 

Tarihçilerinin en büyük görevi. Aksi takdirde te-

kerrür vuku bulur. Yine olan Müslümanlara olur. 

İnsanlığa öğretmek tarihçilerin en büyük göre-

vidir.

İslam tarihi genel olarak Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) doğuşundan ölümüne kadar geçen za-

man, ondan sonraki hilafet dönemi, daha son-

raki saltanat devletleri ve modern zamanlarda 

ortaya çıkan yeni akım ve durumlar olarak ka-

baca dört ana zamana ayrılır. Bununla beraber 

farklı yerlerde farklı devletlerin varlığı istisnaları 

oluşturabilir. Endülüs İslam Tarihinde bir istisna 

devlettir. Çünkü bu devlet Orta Çağ’da Avrupa’da 

kurulmuş bir İslam devletidir. Yine bu devlet Ab-

basi Halifeliğinin alternatifi olan Endülüs Emevi 

Halifeliğini aynı dönemde dile getirmiştir. 

Biz bu bölümlerden İslam’ın Altın Çağı deni-

lebilecek olan Endülüs Tarihinden bahsedelim. 

Geçen sene Endülüs Coğrafyasına gezintiye 

çıktığımda biraz hayal kırıklığına uğradım. Benim 

Endülüs hayalim, gördüklerimden daha farklıydı. 

Burada 7 asırdan fazla kalan bir devlet 5 asırda 

nasıl bu hale gelir diye kendime soruyordum. Bu 

merakım Endülüs’te doğup büyüyen ırk olarak 

da kendini İspanyol değil de Endülüs halkı olarak 

tanımlayan Sevilla Mescid İmamı Jihad’la tanış-

mamla son buldu. Bana buraların tarihinden me-

rakımı giderene kadar açıkladı. Buraları ve tarihi 

en iyi buranın halkı bilir. Beklentim ise o tarihten 

bu zamana kalan köklü kültür ve medeniyetin 

yansımalarını şimdiki çağda parmakla sayılacak 

kadar yapıları görmemle suya düştü. Fakat kalan 

yapılar bile gerçekten Avrupa seyahatimin en iyi 

yapılarının arasında olduğunu açıkça söyleyebi-

lirim.  

İlk olarak Endülüs Tarihinden kısaca bahse-

delim. Musa bin Nusayr, Emevi Devleti’ne bağlı 

Berberi asıllı komutan olan Tarık bin Ziyad’ı 711 

Müslümanları 
Bekleyen bir Memleket: 

Endülüs -I-
Fatih TALAY

Her ne kadar ceddimizden 
övünerek bahsetsek de 
göğsümüzü imanla değil 
havayla doldurmak yete-
neklerimiz arasında. 
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yılında 7000 kişilik bir kuvvetle İspanya üzerine 

göndermekle başlar. 7000 kişilik ordusu ile Ce-

belitarık Boğazı’nı geçen Tarık bin Ziyad İspan-

ya’ya çıkar çıkmaz gemileri yaktırarak askerleri-

nin geri dönme umudunu kırar ve askerlerine şu 

tarihi sözleri söyler: “Arkanızda düşman gibi de-

niz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaça-

caksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sa-

bır kalmıştır. Düşmanın silahı, teçhizatı ve erzakı 

boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, erzak 

olarak da düşmanın elinden sahip olabileceği-

niz vardır.”1 O zamanlar İber Yarımadası Germen 

asıllı Vizigotların elindedir. Kısa bir süre içerisin-

de Vizigotlar dağılır ve İber Yarımadası Müslü-

manların eline geçer. Endülüs, 750’li yıllara kadar 

Emevi Devleti’ne bağlı bir valilik konumundadır. 

Ancak Abbasiler, Emevi Devleti’ni yıkar ve nere-

deyse o soydan gelen tüm hanedan üyelerini 

kılıçtan geçirir. Bu hadiseden kurtulan tek kişi ha-

life torunlarından Abdurrahman bin Muaviye’dir. 

Abdurrahman bin Muaviye, önce Kuzey Afrika’ya 

kaçar daha sonra 755 yılında Endülüs’e geçip 

burada taraftar toplayıp Emevi hanedanlığını 756 

yılında Endülüs’te kurar. Daha sonraları bu güzel 

topraklar Endülüs Emevi, Tavaif-ül Mülk, Mura-

bıtlar, Muvahidler ve son olarak Gırnata’da kuru-

lan Nasriler hâkimiyetinde kalır. Gırnata Emirliği 

İber Yarımadası’nda en uzun hüküm süren Müs-

lüman devlet olmuştur.2

Müslümanları Avrupa topraklarından çı-

karmaya yemin eden Kastilya Kraliçesi İsabel, 

Aragon Kralı Ferdinand’la evlenerek güçlerini 

birleştirmiş ve bu devleti ele geçirerek Avrupa 

topraklarındaki Müslüman varlığına 1492 yılında 

son vermişlerdir. Gırnata’nın son sultanı Ebu Ab-

dullah burayı bir anlaşma imzalayarak savaşma-

dan vermiştir. 

Gırnata teslim olana kadar daha önce Hıris-

tiyan hâkimiyetinde bulunan İber Yarımadası’n-

daki Müslümanlar (Müdeccenler) bazı zorluklarla 

karşılaşsalar da dinlerini yaşama özgürlüğünü 

elinde bulunduruyorlardı. Fakat Gırnata alındık-

tan birkaç yıl sonra yapılan anlaşmaların aksine 

ya vaftiz olup Hıristiyanlığa girmek ya da İspan-

yayı terk etmek durumunda bırakılmışlardı. Aksi 

takdirde Kraliçe İsabel tarafından kurulan Engi-

zisyon Mahkemeleri’nde yargılanıp ağır işkence-

lere maruz bırakılmakta veya öldürülmekteydiler. 

Bu yüzden bazı Müslümanlar çıkış yolu olarak 

şeklen Hıristiyan gibi görünüp kalben Müslüman 

olarak kalmaya devam ettiler. Bunlara Morisko 

denmektedir. Ancak Hıristiyan idareciler dinden 

dönmüş görünenlerin peşini bırakmamış. Her 

hafta ev ev gezip jamon denilen domuz salamı 

dağıtmışlar halka, kabul etmeyenleri din değiş-

tirmediğinden şüphelenip yargılamışlar. Koyu 

Katolik olan İspanya’da belki de bu yüzden do-

muz hala çok yaygındır. Endülüs’ü işgal eden 

Hıristiyanlar sadece insanları din değiştirmeye 

zorlamakla kalmamışlar. Her camiyi katedrale 

çevirip kütüphanelerdeki kitapları Granada mey-

danlarında yakmışlar ve Rönesans’ın temellerini 

oluşturan bu medeniyeti yok etmişler.3

Tarihinden kısaca bahsettiğim Endülüs’ün ilk 

gezdiğim yeri Sevilla oldu. Burası İşbiliye olarak 

da bilinir. Sevilla Endülüs’ün başkenti konumun-
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da olup İspanya’nın dördüncü büyük şehridir. 

Sevilla’da gezilecek en önemli yer şüphesiz Real 

Alcazar’dır. Bu saray 1366’da hizmete açılmıştır. 

Endülüs Araplarına hayran olan İspanya kralı 

El-Hamra Sarayı’ndan oldukça etkilenerek Gra-

nada’dan ustaları çağırır. 700 sene boyunca İs-

panyol krallara ev sahipliği yapan saray her ne 

kadar El-Hamra Sarayı’nı andırsa da onun kadar 

etkileyici değildir.

Sarayın bazı bölümlerindeki işlemelerin 

Arapça olması ve Hıristiyan kralları hiç rahatsız 

etmeyişi oldukça ilginçtir. Sarayın halen bazı 

bölümleri, kraliyet ailesi tarafından nadiren de 

olsa kullanılıyormuş. Saraydaki Magribi süsle-

meler ve oymalar gerçekten çok etkileyici. Sa-

rayın bahçesi zaten alabildiğine geniş… O ka-

dar çok gezdim ki namaz vaktinin çıkacağını 

son dakikada fark ettim. Dışarı çıksam bir daha 

içeri giremeyeceğimden namazı bu açık hava 

müzesinde kılmak zorunda kaldım. Akşam ol-

muştu ancak ben gezmekten kalacak yer ayar-

layamamıştım. Hani olur ya bir yere gitmeden 

önce plan, program, kalacak yer ayarlanır. İşte 

orası ben de yok. Sevilla Mescid İmamı Jihad’la 

konuştum. Biraz çekinse de mescidin anah-

tarını bana verdi. Geceyi mescitte geçirdim.

Sevilla’daki maceram burada bitmiyor ama 

ben daha da uzatmadan Granada’dan bahsede-

yim. Burası Gırnata olarak da bilinir. İspanya’ya 

gideceğimi söylediğimde; El-Hamra Sarayı’nın 

şiddetle tavsiye edilmesi boşuna değilmiş. Bar-

selona’dan sonra İspanya’nın en büyüleyici 

şehri olarak bilinse de bana göre Avrupa’nın en 

güzel şehri burasıdır. İslam’ın son kalesi konu-

mundadır. Bölgede yavaş yavaş yok olan İslam 

Kültürü, Granada’ya çekilmiş ve orada son bul-

muştur. Bundan dolayıdır ki, İslam Kültürünün 

etkileri en çok burada hissedilir. İslam ve İs-

panyol Kültürünü bir arada barındıran Granada, 

batı ve doğuyu aynı anda yaşamış bir kenttir.

Granada deyince akla ilk olarak El-Hamra Sa-

rayı gelir. El-Hamra denmesinin nedeni kırmızı 

tuğla ve kiremit kullanılmasıymış. İslam mima-

risinin zirve eseri olarak bilinen bu kompleks 

yapının temeli 1232 yılında Nasri Sultanlığı’nı 

kuran I. Muhammed Döneminde atılmıştır. Sa-

ray zamanla genişletilerek alçı, seramik, kereste 

gibi birçok malzemenin müthiş bir uyumuyla 

Endülüs’ü işgal eden Hıris-
tiyanlar sadece insanları 
din değiştirmeye zorlamak-
la kalmamışlar. Her camiyi 
katedrale çevirip kütüpha-
nelerdeki kitapları Granada 
meydanlarında yakmışlar 
ve Rönesans’ın temellerini 
oluşturan bu medeniyeti 
yok etmişler.

Seyahatnâme
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son halini almışsa da çeşitli yağmalamalara ve 

çürümeye maruz kalmış ve büyük ölçüde resto-

rasyona uğramıştır.      

Müslümanlar İber Yarımadası’ndan çıkartıl-

dıktan sonra bu sarayın bir kısmı yıkılıyor ve ye-

rine V. Carlos Sarayı yapılıyor. Bu saray mütevazı 

ve zarif işlemelere sahip Nasrid Sarayı’nın yanın-

da oldukça hantal duruyor, burası pek ilgi çekici 

değil. Hristiyan baskıları sırasında oldukça zarar 

görmüş. Daha sonra ise deprem ve patlamalar-

dan hasar almış. El-Hamra daha sonraları terk 

ediliyor. İyice dilencilerin evsizlerin yaşadığı bir 

yer haline gelmiş. Hatta bir ara saray bahçesine 

gecekondu bile yapmışlar. Daha sonra Amerika 

Büyükelçisi olan Washington Irving; El-Hamra 

hakkında bir kitap yazarak burayı yine göz önü-

ne çıkarıyor. Kitapta: “Bir Hristiyan toprağının 

bağrındaki Müslüman sarayı; Batı’nın gotik bina-

ları arasındaki şark abidesi; fetheden, yöneten ve 

yok olup giden yiğit, zeki ve seçkin bir halkın za-

rif kalıntısı El-Hamra.” Bu kitap sayesinde İspanya 

19. yy.’da bu yapının güzelliğini fark etmiş de faz-

la hasar görmeden günümüze gelebilmiş. Yaralı 

hali ile bu kadar güzelken eskiden nasıldı diye 

merak etmeden yapamıyor insan. Bir de Hristi-

yanların yakıp yıkmalarına rağmen saray içindeki 

tüm oda ve salonların hepsinde “Allah’tan başka 

galip yoktur.” anlamını taşıyan yazılar bulunma-

sı ne ilginç. Dünyanın hiçbir yerinde Allah (c.c.) 

adını bu kadar çok zikreden sütun, kemer, kubbe, 

tavan, kapı ve duvara sahip başka bir saray yok 

hatta. El-Hamra Sarayı UNESCO Dünya Miras 

Listesi’nde bulunmaktadır. Halife bu müthiş şehri 

Kraliçe İsabel ve Ferdinand’a verdikten sonra bir 

tepeden Gırnata’ya son kez bakarken gözyaşla-

rını tutamaz ve ağlar. İspanyollar buraya Suspiro 

el-Moro yani Arap’ın ağladığı yer diyorlar. Emirin 

annesi Ayşe Sultan bunun üzerine oğluna: “Ağla 

oğlum ağla erkekler gibi savaşmadın, kadınlar 

gibi ağla!” der.4

Bin Bir Gece Masalları’ndaki rüya sarayların 

gerçek âlemdeki izdüşümü sayılabilecek olan 

El-Hamra’nın doğal çevreye uyumu, girift ya-

pısı, farklı süslemeleri ve yaşanan mekân ile su 

ve yeşili belli bir ahenk içinde buluşturabilmesi; 

kazandığı şöhretin hiç de haksız olmadığını gös-

Bin Bir Gece Masalları’nda-
ki rüya sarayların gerçek 
âlemdeki izdüşümü sayıla-
bilecek olan El-Hamra’nın 
doğal çevreye uyumu, gi-
rift yapısı, farklı süslemele-
ri ve yaşanan mekân ile su 
ve yeşili belli bir ahenk için-
de buluşturabilmesi; kazan-
dığı şöhretin hiç de haksız 
olmadığını gösterir. 

Seyahatnâme
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terir. Tüm bu mekânlar belli bir ahenk içinde di-

zilmiş, rahatsız edici olmayan geçişlerle birbirine 

bağlanmış bir düzene sahiptir. Bu düzen, Yahya 

Kemal Beyatlı’nın İspanya’daki elçilik görevi sıra-

sında (1929) kaleme aldığı satırlarda şöyle özet-

lenir: “El-hamra’ya basit bir dış kapıdan giriliyor. 

Girerken harikulade bir mekân içine girileceğinin 

farkına bile varılmıyor. Girdikten sonra bir âlem-

den başka bir âleme geçmiş, sanki bir rüyanın 

ortasına düşmüş gibi gözlerimi kapadım ve aç-

tım, öylesine bir hayret içindeydim. Bu şaşkınlık 

daireden daireye geçtikçe arttı. Nazar değmemiş 

bir beyazlık içinde, sülüs bir yazı sarmaşığı gü-

lümseyen bir güzellikle bütün duvarları sarmış; 

nakşın ve oymanın hudutsuz oyunları, tavanların 

derinliklerine kadar her tarafı örtmüş; ama her 

taraf yine de bembeyaz görünüyor.”

Paris’teki Institut du Monde Arabe (Arap Dün-

yası Enstitüsü) eski Başkanı Edgar Pisani Saray’ın, 

İslam medeniyetinin insanlığı ulaştırabileceği en 

yüksek noktalardan biri olduğunu söyledikten 

sonra El-Hamra’yı şöyle anlatır: “Endülüs İslam 

sanatını, Müslüman İspanya tarihinden ayrı dü-

şünmek imkânsızdır... El-Hamra inşa edilirken 

hiçbir şey tesadüfe bırakılmamış, her detay itina 

ile hesaplanmıştır. Kavislerin bölünüşünde, tek 

ve çift sütunların hoşa geden bir tarzda yerleşti-

rilmelerinde, kapı ve pencere yerlerinin tespitin-

de bunu anlamak mümkündür. İşte bu sayede 

harikulâde perspektifler ortaya çıkmış, avlular ile 

açık salonlar arasında güneş ışığı, suların akışı ve 

gölgelerin oyunu buluşturularak, dış âlemle ina-

nılmaz bir uyum ve zarafet sağlanmıştır. Bu, san-

ki el değince kırılıp dökülecek hissi veren yük-

sek bir zarafettir. El-Hamra’yı gerçekten anlamak 

için sarayın içindeki pek çok kitabeyi anlayarak 

okumak gerekir. Kur’an-ı Kerim’den alınan ayet-

ler ve İbn-i Zamrak’la diğer Müslüman şairlerin 

mısralarının kazınmış olduğu bu kitabeler bazı 

duvarları tamamen kaplamakta; kemerler, kapı 

çerçeveleri ve sütun tekneleri boyunca uzayıp 

gitmektedir. Öyle ki, bu yazıları süsleme motif-

lerinden ayırmak neredeyse imkânsız haldedir.

El-Hamra’nın bir kısmının yıkıldığı bilinmek-

tedir. Bu yıkılan bölümlerin neler olduğu, bu yı-

kımla Saray’ın neler kaybettiği ise hiçbir zaman 

öğrenilememiştir. Granada’nın sokaklarına gelin-

ce, Müslümanların da yaşadığı antik bir bölgedir. 

Dar ve dolambaçlı sokakların arasında yer alan 

beyaz boyalı eski evler, dükkânlar, bahçeler, Gra-

nada’yı tamamlar niteliktedir.

Dipnotlar
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4. Hümeyra Kara, Endülüs’e Ağıt.



Mart 2016 71

Tefekkür

İnsan aklının gelişim seyrine paralel olarak, 

genellikle 3-4 yaşından itibaren çocuklar, 

çevrelerinde olup biten ve merak ettiği her şey 

hakkında “garip” diyebileceğimiz çeşitli sorular 

sormaya başlarlar. Bu dönemde anne-babanın 

çocuğuna vereceği yanıtlar ve tepkiler netice-

sinde, çocuğunun ergenlik dönemine kadar 

olan süreçte zihin dünyası şekillenir ve belli bir 

kalıba girer. Eğer çocuğun soruları ciddiye alın-

maz ve basitçe geçiştirilirse bu defa da kalıcı bir 

zihin körlüğü ve ufuk daralması yaşanabilir. Bil-

hassa din hakkında soracağı sorular, makul ve 

ikna edici “sahih” bir delile dayanmadan anlatılır 

ise çocuğun ileri yaşlarda kökleşecek inanç ve 

muhakeme gücünün zayıflamasına sebebiyet 

verebilir.

Bu sebeple İslam uleması, küçük çocukla-

ra öncelikli olarak sağlam bir “akide” verilmesini 

ve eğitimde “Tevhid’i” esas alan bir Allah (c.c.) 

inancını gerekli görmüşlerdir. Nitekim Abdur-

rezzak’ın Musannef’inde yer alan bir Hadis-i 

Şerif’te; Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çocuklara 

ilk öğretilecek cümlenin “lâ ilahe illallah” olma-

sını tavsiye buyurmuştur. Yine Hz. Lokman’ın 

(a.s.) oğluna verdiği ilk nasihat; “Sakın Allah’a şirk 

koşma!” olmuştur. Bundan başka, İbn-i Mace’nin 

Sünen’inde geçen bir rivayette; çocuk sahabiler-

den olan Cündeb b. Abdullah (r.a.), “akranlarının 

Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeden önce imanı öğren-

diklerini ve daha sonra Kur’an-ı Kerim’i ezberle-

diklerini” söylemektedir.

Dolayısıyla Allah’ın (c.c.) zatı ve birliği ile ilgi-

li meselelerin, başka her meseleden daha fazla 

önem arz ettiğini söylemek mümkün… Ben de 

bu hususu dikkate alarak, son üç yıldır oğlumun 

bana yönelttiği tüm soruları bir kenara not aldım 

ve nasıl cevaplar verilebileceğini araştırdım ve 

“ilmî” nitelikteki birçok eseri tetkik ettim. Netice 

itibariyle şunu gördüm ki; insan aklı ikna olma-

dıkça güvenemiyor ve güvenmediğine de itibar 

etmiyor, ibadet etmiyor, yanaşmıyor... O sebeple 

kafaya takılan her bir sorunun kuşku bırakılmak-

sızın kısa bir sürede cevaplanması gerekiyor:

Baba! Allah’ın (c.c.) boyu ne kadar? Bina-

lardan büyük mü? Peki, güneşten de mi daha 

büyük?

Çocuğunuza Allah’ı (c.c.) anlatmaya başladı-

ğınızda -o henüz hayal dünyasını yeni kurmaya 

başladığından- yaratıcısını somut olarak “tanım-

lamak” ve zihin dünyasındaki bir takım şeylerle 

Çocuğuma Allah’ı (c.c.)
Nasıl Anlatabilirim?

Emre İLSEVER

Son üç yıldır oğlumun bana 
yönelttiği tüm soruları bir 
kenara not aldım ve nasıl 
cevaplar verilebileceğini 
araştırdım ve “ilmî” nitelik-
teki birçok eseri tetkik et-
tim.
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“kıyaslamak” isteyecektir. Allah’ın (c.c.) boyunu, 

genişliğini, hacmini… anlamaya çabalayacak-

tır. Bu noktada ebeveyne düşen vazife; açık ve 

net olarak Allah’ın (c.c.) her şeyden ve herkesten 

“büyük” olduğunu çocuğa iyi bir şekilde bellet-

mesidir. Buradaki maksat; esasta hiç kimsenin 

Allah (c.c.) ile boy ölçülemez kadar “küçük” oldu-

ğunu vurgulamaktır.

Baba! Allah (c.c.) herkesten güçlü mü? 

O’nu kimse dövebilir mi?

Çocuğun kıyas yapacağı başka bir husus 

da Allah’ın (c.c.) kudreti ile diğer varlıkların pazı 

gücüdür… Burada çocuk başta biraz itiraz eder 

gibi davransa da ebeveyn ısrarla Allah’ın (c.c.) 

her şeyden ve herkesten çok çok güçlü oldu-

ğunu vurgulamalıdır. Zira çocuğun dünyasında 

o güne kadar “yenilmez” kabul ettiği başka bir 

takım şeyler olabilir. Eğer anne-baba, Rabbinin 

her yönden üstün olduğunu çocuğa kabul ettir-

mezse, çocuğun dilinde ve oyununda Allah (c.c.) 

sıradanlaşabilir! Bunun için, güç ve otoritenin en 

çok O’nda olduğunu ifade etmek suretiyle, Al-

lah’a (c.c.) olan saygınlığın erkenden kazandırıl-

ması tavsiye edilmektedir.

Baba! Allah (c.c.) nerede? Çok mu uzakta?

Allah’ın (c.c.) konum itibariyle nerede bulun-

duğu, hareket edip etmediği ve bize yakın mı 

uzak mı olduğu… çocuk için merak edilen soru-

ların başında gelir. Buna cevaben; Allah’ın (c.c.) 

göklerde ve yukarılarda, her şeyin üstünde ve 

her şeyi kuşatan olduğu, uzak gibi algılansa da 

bizi çok iyi duyduğu ve gördüğü, kalbimizi çok iyi 

bildiği… basitçe söylenmelidir. Nitekim Müslîm’in 

Sahih’inde geçen rivayette; Peygamber Efendi-

miz (s.a.v.) genç bir cariyeye Rabbinin nerede ol-

duğunu sormuş ve o da “gökleri” işaret etmiştir. 

“O’nun (cc) her yerde olduğu” fikri ise nakıs ve 

hatalı bir itikat oluşturabilir. Aynı şekilde, “hiçbir 

yerde değildir” demek de Allah’ın (c.c.) varlığını 

belirsizleştirebilir… Selef-i Salihi’nin bu husustaki 

tutumu O’nun “keyfiyetsiz” olarak semada ol-

duğudur. Bununla birlikte Allah’a (c.c.) maddî bir 

mekân izafe etmekten yine O’na sığınırız. Allah 

(c.c.) en doğrusunu bilendir.

Baba! Melekler Allah’a (c.c.) yardım mı 

ediyor? Allah (c.c.) niçin kendi yapmıyor?

Cin ve şeytanların küçük yaşlarda konuşul-

ması, çocuklarda korkuya dayalı psikolojik tah-

rifat oluşturabileceği için pek tavsiye edilmese 

de melekler kesinlikle erken yaşlarda anlatılması 

gereken varlıklardandırlar. Bununla birlikte, on-

ların da Allah’ın (c.c.) kulları olduğu; çevremiz-

de, yanımızda, evimizde, uyurken ve namaz kı-

larken gelip gittikleri, Allah’ın (c.c.) emrine karşı 

gelmedikleri, gözle görülemeyen çok latif-temiz 

ve iyi-güzel varlıklar oldukları… hikâye yoluyla 

(misal; uyku öncesi masallarla) izah edilmelidir. 

Böylece çocukta kendi dışındaki varlıkların da 

Allah’a (c.c.) yöneldiklerinin bilinci oluşacak ve 

gayb âlemine dair fikriyatı gelişecektir.

Baba! Allah (c.c.) gerçekten var mı?

Bilhassa hayal dünyası geniş ve gerçeklik ol-

gusu yüksek olan çocuklar, ona uzun süredir ya-

ratıcısını anlatsanız dahi, bir ara durup size O’nun 

“somut” manada var olup olmadığını yeniden 

sorabilir-sorgulayabilir. Çünkü insan aklı, sürek-

li ilerleyen ve eski bilgileri yenileriyle kıyaslayan 

bir mekanizmaya sahiptir. Ebeveyn bu noktada 

kendinden emin, sakin ve basit bir dille; “tabii ki 

var… Allah (c.c.) her şeyi yaratandır.” demeli ve 

çocuğa sık sık kâinattaki (enfus ve afaktan) ayet-

ler sunmalıdır. Örneğin; resimli eserlerin de yar-

dımıyla iç organlarımızı göstermeli, bir böceği 

veya yaprağı incelemeli yahut gökteki yağmu-

run hikmetini anlatmalıdır. Hiçbir şeyin kendi 

başına olmadığı, her şeyin sistemini Allah’ın (c.c.) 

kurduğu izah edildikçe, çocukta köklü bir imanın 

oluşması umut edilir... 
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Tefekkür

Baba! Allah’ı (c.c.) neden göremiyoruz? 

Ne zaman göreceğiz peki?

Allah’ı (c.c.) görememe meselesi, bazı çocuk-

larda gizli bir sorun haline gelebilir… İkna olma-

dığında da Allah’ı (c.c.) aklından ve dilinden süreç 

içerisinde çıkartabilir. Bunun için çocuğa; gözle-

rimizin yetersiz olduğu, bazı şeyleri görmek için 

perdeyle kapatıldığı, Allah’ın (c.c.) ise çok “yüce” 

olduğu, insanlar şımarmasın diye herkese kendi-

ni göstermediği; ancak Cennet’e gidince mutla-

ka Rabbimizi göreceğimiz… tek tek anlatılmalıdır. 

Nitekim “Allah’ın (c.c.), şimdi olmasa da ileride 

görüleceğini” ifade etmek çocukta ruhen bir ra-

hatlama meydana getirecektir.

Baba! Bizi Allah (c.c.) mı yarattı? Peki, 

O’nu kim yarattı? Kendi kendine mi oldu?

Müşkül meselelerden biri de Allah’ı (c.c.) ki-

min yarattığı sorusudur… Öncelikli olarak; çocu-

ğa gördüğü ve bildiği her şeyin tek yaratıcısının 

Allah (c.c.) olduğu, O’ndan başka hiçbir ortağının 

olmadığı iyicene belletilmelidir. Bundan sonra, 

çocuk kaçınılmaz olarak “Allah’ı (c.c.) kimin ya-

rattığını” soracaktır. İşte burada da çocuğa ve-

rilecek en “sahih” cevap: “Allah (c.c.) hep var idi, 

O’nu kimse yaratmadı, O’ndan önce kimse yok-

tu...” demektir. Nitekim Buharî’nin Sahih’inde de 

böyle geçmektedir. Eğer çocuk ısrarla “ben bili-

yorum, Allah (c.c.) kendi kendini yarattı” diyecek 

olursa, burada artık sükût edip yaşının olgunluğa 

ereceği vakti beklemek yerinde olacaktır. Zira 

çocuğa şimdilik sadece; Allah’ın (c.c.) hiç kimse-

ye muhtaç olmadığı inancını vermek yeterlidir. 

Diğer husus; zaman ve maddenin soyutluğuyla 

alakalı olduğu için ortalama bir yetişkinin dahi 

verebileceği bir cevap değildir.

Baba! Bazı insanlar niçin kötü oluyor? Al-

lah (c.c.) onları neden hemen öldürmüyor!

Aslında bu soru, ergenlik bitiminde -aklın 

yavaş yavaş oturmaya başladığı o ilk dönem-

lerde- yoğun olarak tekrar gündeme gelecektir. 

Bununla birlikte, kötülerin olduğu bir dünyayı 

erken yaşlarda öğrenen bir çocuk da aynı me-

rakla ebeveynine sorabilir: “Allah (c.c.) gücü ol-

duğu halde, zalimleri niçin hemen yok etmiyor?” 

Buna cevaben son derece dikkatli olmalı ve Al-

lah’ın (c.c.) sabırlı, adil ve müşfik özellikleri öne 

çıkartılmalıdır. Ayrıca Allah’ın (c.c.) tüm insanlara 

belli bir süre tanıdığı, kötülerin son anda iyiliğe 

dönebileceği, Allah’ın (c.c.) onlara bazen ikazda 

bulunduğu ve fakat insanların bir kısmının anla-

madığı çünkü akılsız oldukları, Allah’ın (c.c.) mut-

laka ahirette onlara kızacağı… ifade edilmelidir.

Baba! Allah (c.c.) çocuklara kızar mı?

Çocuk eğitiminde dikkat edilecek bir diğer 

husus da; Allah’ın (c.c.) kızgın-öfkeli yahut ce-

zalandıran bir gaddar olduğu inancından ka-

çınmaktır. Bunun için, Allah’ın (c.c.) sadece yaşı 

büyük olanlara kızacağı, çocukları ise son derece 

sevdiği ve koruduğu… örneklerle anlatılmalıdır. 

Eğer çocukta Allah (c.c.) korkusu oluşturulmak 

isteniyorsa, bilmek lazım ki bu duygu için ergen-

lik dönemini beklemek daha isabetli olacaktır. 

Zira minik zihinlerin ürkütülerek yönlendirilmesi 

her ne kadar kesin sonuca götürse de ilerleyen 

yaşlarda bunun bedeli çocuğun septizm, ateizm 

veya absürdizm gibi felsefelere kayması suretiyle 

ağır ödenmektedir.

Baba! Allah (c.c.) neden var?

Yani Allah (c.c.) olmasa idi ne olurdu? Bu soru, 

aslında “ben niçin varım” sorusundan önce her 

insanın cevaplaması gereken bir sorudur… Şöyle 

ki, çocuk eğer Allah’ın (c.c.) varlığına kani olmuş, 

O’nun iyilerden olduğunu bilmiş ama varlığını 

zihninde ve kalbinde tam olarak oturtamamış 

ise bu defa O’na olan ihtiyacını da kavrayamaya-

cak ve “varsın olsun, çok önemli değil” şeklinde 
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modern bir cahiliye felsefesi geliştirecektir kendi 

iç dünyasında. Bu sebeple soruya duraksamak-

sızın tek ve net cevap vermek lazımdır: “Allah 

(c.c.) her şeyi yaratandır, O olmasa idi hiçbir şey 

yaratılmazdı… Bizler hepimiz her şeyimizi O’na 

borçluyuz.”

Baba! Allah (c.c.) bizimle niçin konuşmu-
yor?

Çocukların bilmesi zarurî ilimlerden biri de 

peygamberlerin varlığı ve onların Allah (c.c.) ile 

konuşan tek insanlar olduğudur. Eğer bu mese-

le yeteri kadar iyi anlaşılırsa Allah’ın (c.c.) diğer 

insanlarla niçin konuşmadığı da cevaplanmış 

olacaktır. Eğer çocuk ısrarla Allah’ın (c.c.) kendi-

siyle de konuşmasını isterse, ona Kur’an-ı Kerim’i 

göstermeli ve Allah’ın (c.c.) konuşmasının bura-

da yazılı olduğu anlatılmalıdır. Bununla birlikte; 

Allah’ın (c.c.) insanlarla her zaman konuşmama-

sının, onların kibirlenmemesi ve şımarmaması 

için olduğu anlatılabilir. 

Tefekkür



Mart 2016 75

Tefekkür

Baba! En çok Allah’ı (c.c.) mı sevmeliyiz?

Çocuklarda sevgi mefhumu önceleri 

“ben-merkezci” olarak oluşur… Yani, bir kişi ya-

hut bir şey kendisine menfaat sağladığı, onu 

memnun ettiği ve rahatlattığı nispette sevgi 

bulur. Bu durum gençlik çağına dek sürebilir. 

Aşılmadığı takdirde narsisizme kayma tehlikesi 

mevcuttur. Bununla birlikte, eğer başarılabilirse 

çocuğa “en çok Allah’ın (c.c.) sevilmesi” gerektiği 

izah edilmelidir. Çünkü bizi O; yaratıyor, kolluyor, 

koruyor, besliyor. Yine bize Allah (c.c.) bakıyor, 

bizleri seviyor, gözetiyor ve bizlere sürekli yeni 

şeyler veriyor ayrıca bize hep yardım ediyor. Bizi 

bir yandan sınıyor ve dualarımıza cevap veriyor; 

bir yandan da hep bizimle birlikte, nihayet bizi 

Cenneti’ne alacak inşaallah…

Hülasa; çocuklarımız bizler için ciddi bir me-

suliyettir; emanettir ve zayi edilmesi hak değil-

dir! Ve hiçbir çocuk anne-babasına karşı kayıtsız 

değildir. Siz ne verirseniz onu alır…

 Allah’ın (c.c.) daimi olarak hatırlamamızı iste-

diği şu hususu dikkate almış olalım: 

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, ya-

kıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun...”1 

Dipnotlar

1 Tahrim Sûresi; 66/ 6.

Referanslar

- Salzman, Çocuğu Kötü Eğitmenin Yolları, Adım Yay.

- Cemal Abdurrahman, Peygamberimizin Çocuk Eğitimi, 

Menba Yay.

- Habil Şentürk, Din Psikolojisi, Esra Yay.

- Ali Çankırılı, Çocuğun Manevî Eğitimi, Zafer Yay.

- Şerafettin Kalay, Asr-ı Saadette ve Günümüzde Çocuk-

lar, Tahlil Yay.

- Mehmet Emin Ay, Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım, 

Timaş Yay.

- Kerim Yavuz, Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Ge-

lişmesi, Boğaziçi Yay.

• Baba! Allah’ın (c.c.) boyu ne 
kadar? Binalardan büyük mü? 
Peki, güneşten de mi daha bü-
yük?

• Baba! Allah (c.c.) herkesten 
güçlü mü? O’nu kimse dövebi-
lir mi?

• Baba! Allah (c.c.) nerede? Çok 
mu uzakta?

• Baba! Melekler Allah’a (c.c.) 
yardım mı ediyor? Allah (c.c.) 
niçin kendi yapmıyor?

• Baba! Allah (c.c.) gerçekten 
var mı?

• Baba! Allah’ı (c.c.) neden göre-
miyoruz? Ne zaman göreceğiz 
peki?

• Baba! Bizi Allah (c.c.) mı yarat-
tı? Peki, O’nu kim yarattı? Ken-
di kendine mi oldu?

• Baba! Bazı insanlar niçin kötü 
oluyor? Allah (c.c.) onları ne-
den hemen öldürmüyor!

• Baba! Bizi Allah (c.c.) mı yarat-
tı? Peki, O’nu kim yarattı? Ken-
di kendine mi oldu?

• Baba! Bazı insanlar niçin kötü 
oluyor? Allah (c.c.) onları ne-
den hemen öldürmüyor!

• Baba! Allah (c.c.) çocuklara kı-
zar mı?

• Baba! Allah (c.c.) neden var?

• Baba! Allah (c.c.) bizimle niçin 
konuşmuyor?

• Baba! En çok Allah’ı (c.c.) mı 
sevmeliyiz?
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Eğitim ve Psikoloji

Algıları ve ilgileri farklılaşan, 12-18 yaş ara-

lığında günde ortalama dört saatlerini 

ekran başında (cep telefonu, tablet, bilgisayar, 

televizyon, playstation) geçiren bir nesille hem 

hal olmaktayız. Sosyal bilimcilerin dijital yerliler 

olarak adlandırdığı bu arkadaşlar, literatüre yeni 

bir fobi türü eklediler; nomofobi. Cep telefonu ile 

bağlantısını kaybetme, cep telefonundan sürekli 

bir şekilde yoksun kalma korkusu. Öyle ki, sayıları 

az da olsa intiharı düşünenler dahi çıkıyor yapı-

lan anketlerde. Gençlerin, özellikle de ergenlerin 

dengesizliği yeni bir mevzu değil. Herhangi bir 

davranışa, maddeye, kişiye, eşyaya vs. aşırı düş-

künlük daha önce de karşılaştığımız durumlar. 

Fakat bu yeni akım, hayatlarını tümden etkiliyor. 

Aile ilişkileri, arkadaşlarıyla iletişim, örnek aldıkla-

rı insanlar, eğitime bakış açıları… büyük çoğun-

lukta tamamen değişmiş durumda. Bu hususta 

ailelere her zaman olduğu gibi önemli görevler 

düşüyor. Denge sahibi çocuklar yetiştirebilmek 

için dikkat etmemiz gerekenleri “6İ” yöntemi 

başlığıyla sizlerle paylaşalım istedik.

1- İstek (Hedef Belirlemek)

Çocuklarımızın, ben ne istiyorum? Bu hayat-

taki manevî ve maddî hedeflerim neler? sorula-

rına cevap aramaları için onlara rehber olmalıyız. 

Tabii sadece çocuklardan hedef belirlemelerini 

istemek yetmez! Anne-babanın da hedefleri ol-

malı. İşlerinde ne hedefliyor, ay sonuna kadar ya 

da yıl içerisinde hangi kitapları okuyacaklar, han-

gi derslere gidecekler ve benzeri. Tüm bunların 

yazılı olduğu bir kâğıdı buzdolabının üzerine ya-

pıştırmak çocuklar nezdinde çok etkili olur. Ço-

cuk, “ailem sadece benden hedef belirlememi, 

ne istediğime karar vermemi istemiyor, kendileri 

de hedeflerini yazıp asmışlar.” diye düşünür ve 

motive olur. 

Neler Yapabiliriz?

Tüm aile üyelerinin kısa vadeli hedeflerini gö-

rülebilecek bir yere asabiliriz.

Hedefe uygun davranışları ödüllendirebiliriz.

Motivasyon/teşvik amaçlı konuşmalar yapa-

biliriz.

Hedef sahibi insanlarla/iyi örneklerle birlikteli-

ğe teşvik edebiliriz.

Hedefe uygun olmayan eylemleri kısıtlayabi-

liriz ve bu eylemlere yaptırım uygulayabiliriz.

2- İrade (Kendi Kendine Söz Geçirebil-

mek)

Çocuklarımızın, kendi kendilerine söz ge-

çirebilmelerine katkı sağlamalıyız. Her gün az 

da olsa (20-30 sayfa) düzenli kitap okumalıyız. 

Düzenli yemeli, uyumalı ve spor yapmalıyız. Bu 

iradeyi güçlendirir. Çocuklarla birlikte ev içinde 

Çocuklarda Denge 
Oluşturma

Yahya Furkan KONYALI
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uyulacak kuralları belirlemeliyiz. Anne ve baba 

tutarlı bir tavır sergilemelidir.

Neler Yapabiliriz?

Birlikte kitap okuma saatleri düzenleyebiliriz.

Birlikte ibadet yapabiliriz.

Birlikte odayı toplayabiliriz.

Ev işlerine yardım edebiliriz.

Ödev/Ders/Kitap yoksa tv/bilgisayar/internet 

yok! şeklinde bir uygulamaya gidebiliriz.

Saate-saat uygulaması (1 saat kitap okursan, 

yarım saat oyun oynayabilirsin) yapabiliriz.

Olumlu davranış ve ifadeleri ödüllendirmeli-

yiz.

3- İyi İnsan (Kahraman, İyi Örnek)

Çocuğumuzun enerjisi düştüğünde, moti-

ve olması gerektiğinde kimin ayak izlerini takip 

edecek? İnsan fıtratı gereği örnek/model almaya 

gereksinim duyar. Çocukların bu gereksinim-

lerini iyi örnekler sunarak desteklemeliyiz. Biz 

sunmazsak bizim istemediğimiz kimseleri örnek 

almaları kuvvetle muhtemeldir.

Eğitim ve Psikoloji
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Eğitim ve Psikoloji

Neler Yapabiliriz?

Örnek şahsiyetlerin hayatları tanıtılabilir.

Hikâye/anekdot/destan paylaşımı yapılabilir.

Tarih okumaları yapılabilir.

Tarihi yerlere ziyaretler düzenleyebilir.

Güncel örnek insanlar keşfedip sunabilir.

Aileden iyi örneklerle bir araya gelinebilir.

İzlenecek filmlerin doğru seçimi yapılabilir.

4- İyi Arkadaş (Hedeflerine Kimlerle Yürü-

yor)

“Kişi arkadaşının dini üzeredir.”1 Çocuk-

larımızın hem gerçek hayattaki hem de sanal 

ortamdaki arkadaşlarından haberdar olmalıyız. 

Yorucu olsa da içinde yaşadığımız dönem bu 

konuda biraz dedektiflik yapmayı gerektiriyor. 

Çocuklarımız istedikleri kadar güzel ve gerçekçi 

hedefler belirlesinler, bu uğurda iradelerini orta-

ya koysunlar, kahramanlarını iyi seçsinler; eğer 

arkadaşlarını iyi seçememişlerse denge sahibi bir 

genç olma yolunda işleri zor.

Neler Yapabiliriz?

Olumlu arkadaşlıklara teşvik edebilir, ortam 

hazırlayabiliriz.

Ailelerin birbirlerini ziyarete gitmesini sağla-

yabiliriz.

Vakıf ve dernek çalışmalarına yönlendirebilir 

ve bu çalışmalara teşvik edebiliriz.

Farklı alanlarda eğitim ve spor faaliyetlerine 

yönlendirebilir ve bu faaliyetlere teşvik edebiliriz.

5- İfade (Anlatma-Dinleme)

Çocukların konuşma ihtiyacı ve kendilerini 

dinleyecek kişi ihtiyacı vardır. Biz bu ihtiyacı kar-

şılamazsak kontrolümüz dışındaki ortamlara ve 

kişilere yönelebilirler. Dinlemeleri kadar konuş-

malarını ve anlatmalarını da desteklemek gerekir.

Neler Yapabiliriz?

Ailece istişare oturumları yapabiliriz.

Her gün başından geçenleri kısa da olsa an-

latmasını teşvik edebiliriz.

Azarlamamalı, alay etmemeli, küçümseme-

meliyiz.

Fikrini söylemesi ve konuşması için cesaret-

lendirmeliyiz.

6- İbadet (Çalışmak ve Dua)

Kayıp senelerin olmaması için çocuklarımızı 

bir yandan çalışmaya teşvik etmeli diğer yandan 

da çocuklarımıza nasıl dua etmeleri gerektiğini 

de öğretmeliyiz. Yapılan bir araştırmada çocuk-

ların dua ederken Allah’tan (c.c.) sadece maddi 

şeyler istediği, teşekkür ve şükür, ilim isteme, 

sabır isteme, iyi insan olmayı isteme, Müslüman 

kardeşi için isteme, hedeflerine ulaşmayı iste-

me vb. hususların akıllarına daha az geldiği gö-

rülmektedir. Ayrıca duanın rahatlatıcı ve huzur 

verici etkisini ailece deneyimlemek de çocuklar 

için önemlidir.

Neler yapabiliriz?

Uygun yaşa geldiğinde namaz, oruç gibi iba-

detlere dikkat çekebiliriz.

Dua alışkanlığı ve âdâbını vermeye çalışabi-

liriz.

Çalışmanın da bir ibadet şekli olduğu bilgisini 

destekleyici paylaşımlarda bulunabiliriz.

Dipnotlar

1. Ebû Dâvûd, Edeb, 19-4833.
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Bu yaşlarda erken gelişen kız ve erkek ço-

cuklar, ergenlik çağı gelişim özellikleri-

ni göstermeye başlarlar. Bu, onlarda çok çeşitli 

fiziksel ve hormonal değişikliğe yol açabilir. Dış 

görünüşlerine önem vermeye başlarlar. Ayna 

karşısında geçirilen zamanlar artar, özellikle saç-

lara ekstra önem verilir. Kişisel temizlik, giysiler 

daha sonraları önem kazanır. 

Bu dönemde çocukların kendilerini nelerin 

beklediğini bilmelerinde yarar vardır. Anne-ba-

ba çok detaya kaçmadan, çocuklarına bunların 

doğal gelişimin bir parçası olduğunu anlatmaya 

başlamalıdır. Boy, kilo gibi fiziksel unsurlar önem 

kazanır ve bunlarla ilgili kaygılar yaşanabilir. 

Bu yaş çocuklarının davranışlarının, değerle-

rinin oluşmasında arkadaşları çok önem kazan-

maya başlar. Bir gruba ait olma bilinci oluşma-

ya başlar ve ait olduğu grupta tercih edilen biri 

olma arzusu önem kazanır. Grup normları daha 

fazla önemli ve katıdır. Grup kurallarına uymadığı 

koşulda dışlanma tehlikesiyle yüz yüze gelebilir 

ve bu onu çok kaygılandırır. Arkadaşlarına daha 

fazla anlam yükler ve onları kaybetmekten daha 

fazla korkar. 

Yaşıtlarının çok önem kazanması, ortama 

göre çocuk suçluluğunun kolayca ortaya çık-

masına da bir neden oluşturabilir. Çocuk, olumlu 

özelliklere sahip yaşıtlarından oluşan bir grubun 

üyesiyse arkadaşlarından olumlu yönde; aksine 

olumsuz olarak nitelenebilecek özelliklere sahip 

bireylerden oluşan bir grubun içindeyse arka-

daşlarından olumsuz yönde etkilenebilir. En iyi 

destek, sevgidir. Sevginizi davranışlarınızla des-

tekleyip sunarsanız, çocuğunuza sizden uzak-

laşmadan arkadaşlarına yönelmesi için fırsat ta-

nımış olursunuz.

9-12 Yaş Çocuğun
Gelişim Özellikleri

Emine Yalçın DUMLUPINAR

Aile
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Aile

Ders ve belli yeteneklerde cinsiyet farkları 

görülmeye başlar. Kızlar okuma, yazma ve ge-

nelde sözel yeteneklerde; erkekler ise şekil-uzay 

ilişkileri ve mekanik yeteneklerde daha başarılı 

olurlar. Bu dönemde erkek çocuklarda yoğun 

bir araba kullanma merakı gözlenebilir. İlgilerinin 

desteklenmesi çok önemlidir. Ancak çok çeşitli 

uyarıcılarla hem ilgi alanları çeşitlenebilir hem de 

becerileri geliştirilebilir. Bu nedenle kız ya da er-

kek çocuk ayrımı yapmaksızın karakterlerine uy-

gun eşit olanakları sunmak ve kendi seçimlerini 

kullanma hakkı tanımak yararlı olabilir.

9-12 Yaş Grubunun Sendromu: Prebuluğ

10 yaşındaki kızınız veya 12 yaşındaki oğlu-

nuz sinirli çıkışlarla sizi şaşırtıyor mu? Her istedi-

ğini yapmaya çalışıyor ve başına buyruk tavırları 

sizi rahatsız ediyor mu? Ergenlik öncesi vücu-

dunda meydana gelen değişimlerden rahatsızlık 

duymuyorsa, hiç korkmayın. Onlar yaşadıkları 

her şeyi yüksek sesle dile getiriyor, yetişkinliğe 

adım atmaktan korkmuyorlar. Çevrelerindeki ve 

vücutlarındaki gelişimlerin farkında olan 9-12 

yaş grubu, ‘prebuluğ’ döneminin fazlasıyla far-

kında yani ergenlik öncesi dönemi yaşıyorlar. 

Üstelik genellikle buluğ çağında görülen hırçın, 

asi davranışlarının nedenini ‘prebuluğ’a bağlıyor; 

anne-babalarına da bunu mazeret olarak göste-

riyorlar.

Tıptaki Adı ‘Pre-adolesan’

Ergenlik öncesi sendromunun tıptaki karşılığı 

“pre-adolesan”. Etkileri zannedildiği gibi bir basit 

sivilceyle geçecek bir dönem değil; aksine insa-

nın tüm hayatını etkiliyor, kişiliğin temeli bu yaş-

larda atılıyor. 

 “Prebuluğ” döneminde çocuklar, vücutların-

da meydana gelen veya gelecek olan değişik-

liklere karşı meraklı oluyorlar. Yetiştiriliş tarzına 

göre bu değişikliklerden sıkılma olabilir.  Ancak 

toplumun bakış açısının değişmesiyle birlikte, bu 

döneme bakış da değişiyor. 

Dinlemeyi Bilmek Gerek

Bu değişimler, anne-babaları korkutmamalı. 

Yapılması gereken, çocuklarının artık büyüyor 

olduğunu ve farklı zevkleri olabileceğini kabul 

etmektir. Bu dönemdeki çocukların isteklerini de 

kendisine zarar verecek duruma gelmediği sü-

rece kabul etmek gerekiyor. Anne-babalar buna 

izin verirse, çocuklar da “üstüme gelmeyin, ben 

‘prebuluğ’um!” demeyecek! Çünkü bundan bir-

kaç yıl öncesine kadar çocuğun böyle bir şey 

söylemesine olanak yoktu. Ebeveynlerin önce-

likle çocuklarının o dönemki psikolojik durum-

larını göz önünde tutarak, davranış geliştirmeleri 

gerekir. Bunun için de çocuğu, doğduğundan 

beri iyi tanımak ve gözlemlemek şart. Ayrıca 

anne ve babalar, çocuklarının onların bir uzan-

tısı olduğunu kabul etmeli. Çünkü bu dönemde 

çocukların kişilikleri oluşmaya başlıyor, unutul-

maması gereken en önemli nokta da bu... Dikkat 

edilmesi gereken bir diğer konu da çocuklarla 

iyi bir iletişim içinde olmak. Konuşmakla birlikte 

dinlemeyi de bilmek gerekiyor. Anne-baba ço-

cuklarla iyi bir iletişim içinde olursa, onlara mo-

del olabilirler. Bunun yanı sıra çocukların farklı 

yönlerini tanımak da çok önemlidir. 

En iyi destek, sevgidir. 
Sevginizi davranışlarınız-
la destekleyip sunarsanız, 
çocuğunuza sizden uzaklaş-
madan arkadaşlarına yö-
nelmesi için fırsat tanımış 
olursunuz.
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Gençlik dönemi, çocuğun bireyselleşme, 

bağımsızlaşma ve ailesi dışında akran 

gruplarıyla ilişkiye geçme dönemidir. Ergenin 

duyguları inişli çıkışlıdır, fiziksel özellikleri deği-

şim geçirir. Akran grupları içerisinde yer edinme, 

saygı görme çabası gösterir. Artık ailesi dışında, 

arkadaşları ergen için önemlidir. Yaşanan hızlı 

değişim aile içi krizlere, ebeveynleriyle ilişkilerde 

çatışmalara yol açabilir.

Gençlik dönemi özellikleri

Uyum ve davranış güçlükleri yaşayan ergen-

ler; içe kapanabilecekleri gibi aşırı hareketlilik 

öfke, kızgınlık patlamalarının yanı sıra yalan söy-

leme gibi tutumlar da gösterebilirler. Çocukta; 

derslerde başarısız olma, sınıf tekrarı yaşama ya 

da okulda öğretmenleri tarafından sürekli uyarı 

cezaları alma durumları gözlemlenir. Bedeninde 

belirgin değişiklikler ortaya çıkar. Aşırı kilo kaybı, 

kollarında iğne izleri, sürekli öksürmesi, gözlerin-

de kızarıklık, uyku düzeninde bozukluk oluşur. 

Arkadaş grubu değişir, giyim tarzı değişir, kolla-

rında dövme ya da kesikler görülür.

Öfkeli Bir Gençlik Geliyor 

Günümüzde gençlerin ruhsal gelişim so-

runları hızla artıyor. Gençlik sorunlarına ebe-

veynlerle iletişim çatışmaları, akran gruplarıyla 

yaşanan ilişki güçlükleri, patolojik aile ve toplum 

dinamikleri bu duruma yol açıyor. 

Ben Ötesi Psikoloji Derneği kurucusu psiki-

yatrist Mustafa Merter ve ekibi; İstanbul’da ya-

şayan 15-20 yaş arası gençler üzerinde yapılan 

psikolojik araştırmada ilginç sonuçlara vardılar. 

İstanbul’da yaşayan 15–20 yaş arası gençler 

üzerinde yapılan 616 öğrencinin katılımıyla ger-

çekleştirdiği araştırmada gençlerin öfke, kaygı ve 

narsisizm duygularının her geçen yıl biraz daha 

arttığını belirledi. Gençlerin genel olarak kendi-

lerini normalden fazla beğendikleri görülürken 

yüzde 88,8’nin klinik düzeyde kaygı sahibi oldu-

ğu saptandı. 

Gençlerin kimlik oluşturma, arkadaş grubu 

tarafından kabul ve onay görme çabası, onları 

Gençlik Döneminin 
Sorunlarına Yaklaşım

Sos. Hizm. Uzm. Fatih KILIÇARSLAN

 İstanbul’da yaşayan 15-20 
yaş arası gençler üzerinde 
yapılan psikolojik araştır-
mada ilginç sonuçlara var-
dılar. İstanbul’da yaşayan 
15–20 yaş arası gençler 
üzerinde yapılan 616 öğ-
rencinin katılımıyla ger-
çekleştirdiği araştırmada 
gençlerin  öfke, kaygı ve 
narsisizm duygularının her 
geçen yıl biraz daha arttığı-
nı belirledi.
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ebeveynlerinden uzaklaştırır. Eğer bağımsızlaş-

ma çabası yeterli düzeyde anlaşılmazsa aile içi 

ilişkileri krize dönüşür. Kriz ergenin, günlük ya-

şam aktivitelerini olumsuz etkiler. Aile ve akran-

larıyla çatışma durumu görülür ve iletişim kali-

tesi düşer. Araştırmada ayrıca kaygı oranı yüksek 

olan gençlerin yüzde 54’ünün halk arasında yo-

ğun iç sıkıntısı olarak tanımlanan ‘anksiyete bo-

zukluğu’ taşıdığı belirlenmiştir. 

Sağlık problemi yaşayan gençlerde öfke dü-

zeyi yaşamayanlara göre çok daha yüksek. Has-

talık sahibi gençlerin sağlıklı gençlere oranla ken-

dilerine olan saygıları düşük. Duygusal düzeyde 

yaşadığı stres ve gerilim çevresine öfke, kızgınlık 

patlamaları olarak yansır. Okulda performans, 

derslerinde dikkat ve algıda sorunlar yaşar. Araş-

tırmanın diğer bulgularına göre erkekler ‘öfkeyi 

kontrol edememe’, kızlar ise ‘kaygılı yaşama’da 

daha yüksek puan aldı. Ayrıca erkeklerin kendine 

olan güveni kızlara göre daha fazla. 

Gençler insanlara güvenilmeyeceğini dü-

şünüyor!

SEKAM tarafından Türkiye genelinde 81 ilde, 

5541 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu ça-

lışmada, öncelikle gençlerin insanlara güvenip 

güvenmediği araştırıldı. Katılımcılardan “İnsan-

lar hakkındaki genel düşünceniz nedir” sorusu-

na “çok güvenilir”, “güvenilir”, “güvenilmez”, “hiç 

güvenilmez” seçeneklerinden birini seçmeleri 

istendi. Bu soruya verilen cevaplara göre; genç-

lerin yüzde 58,6’sının insanlara güvenilmez ce-

vabını verirken, yüzde 29,3’ü güvenilir, yüzde 

10,7’si de hiç güvenilmez cevabını verdi. İnsanla-

ra toplam güvenmeme oranının yüzde 69,3 dü-

zeyinde olması ülke geleceği açısından ciddi bir 

sorun olarak karşımıza çıkıyor.  

Gençlerin yüzde 36’sı babasına bile gü-

venmiyor!

Güven sorunu başka bir boyutta incelene-

rek, katılımcılardan “Bugünün dünyasında insan 
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babasına bile güvenmemelidir” yargısını değer-

lendirilmeleri isteniyor. Alınan cevaplara göre  

gençlerin yüzde 36’sı babaya güvenilmeyeceği-

ni ifade ederken, yüzde 21’lik bir kesimi de bu 

konuda kararsız kalıyor. 

Gençlerin yüzde 66,4’ünün psikolojik 

desteğe ihtiyacı var!

Ayrıca araştırma kapsamında gençlere psiko-

lojik bir desteğe ihtiyacınız oldu mu, eğer olduy-

sa bu desteği kimden aldınız şeklinde bir soru 

yöneltilmiş, bu soruya alınan cevaplara göre 

katılımcıların ancak yüzde 33,6’sının herhan-

gi bir psikolojik desteğe ihtiyacı olmadığı tespit 

edilmiştir. Buna göre gençlerin yüzde 66,4’ünün 

psikolojik bir desteği ihtiyaç hissetmiş veya his-

setmekte olduğu sonucu ile karşı karşıya kalın-

mıştır.1  

Ebeveynlerin pedagojik iletişim becerileri

-Ebeveynler; çocuklarıyla açık, duygularını 

anlamaya dönük ve güvenli iletişim kurmalı.

-Çocuklarına karşı dinleme ve anlama bece-

risi geliştirmeli.

-Eleştirmek, yargılamak, suçlamak ve akıl ver-

mekten kaçınılmalı.

-Rehber ana-baba modeli olmalı.

-Söyleyerek değil göstererek, örnek ve olum-

lu model olarak eğitmeli.

-İhmal ve şiddetten kaçınmalı.

-Çocuğunun hayatın kural ve değerlerini 

oluşturmasına yardımcı olmalı.

-Yanlışlıklar karşısında, çocuğumuza hayır di-

yebilmeyi öğretmeli.

-Çocuğa bilgiyi kullanabilme, beceri ve dav-

ranış eğitimi verilmeli.

-Ebeveynler yaşanan uyum ve davranış so-

runları karşısında genci anlamaya çalışmalı, gen-

cin kendi duygularını ifade edebilmesine yar-

dımcı olmalı. 

-Açık iletişim içerisinde ergenle güvenli bir 

bağ kurulmalı. 

-Ebeveynlerin çocuklarıyla kuracağı güven-

li yaklaşım, çocuklarının birçok sorunu çöz-

mesinde en etkili yaklaşımı oluşturur. Önce 

çocuğunu iyi tanımalı, neyi başarıp neyi başa-

ramayacağını bilmeli, onu özgün kişiliği içinde 

değerlendirerek, bu minvalde beklentiler oluş-

turmalıdır. Ailenin çocuğa ilişkin olumsuz dü-

şünceleri de kaygı düzeyinde etkili olur. Ailenin 

çocuğuna güvenmemesi kaygıyı arttırır. 

-Çocuğun diğer çocuklardan farklı bir kişiliğe 

ve kapasiteye sahip olduğu unutulmamalı. Ço-

cuklar, akranlarıyla hiçbir zaman kıyaslanmamalı. 

Ona olan sevginin belli koşullara bağlı olmadığı; 

her durum ve koşulda sevileceği, destekleneceği 

davranışlarla ve sözlerle belli edilmeli. Anne-ba-

basının kendisine güvendiğini ve takdir ettiğini 

gören çocuğun, kendine olan saygısı ve güveni 

artar. Kaygı bulaşıcı bir duygudur. Anne-babalar 

çocuklarının en yakınında olan temel modelleri-

dir. Çocuk duyduğunu değil, gördüğünü öğrenir 

ve uygular.

Dipnotlar

1. SEKAM, Türkiye Gençlik Raporu, 2013.

İnsanlara toplam güvenme-
me oranının yüzde 69,3 dü-
zeyinde olması ülke gelece-
ği açısından ciddi bir sorun 
olarak karşımıza çıkıyor.  
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Bazen nefes alırken boğazınızın düğüm-

lendiğini hissedersiniz ya, işte o an haya-

tın en kırılgan yerine denk gelmişsiniz demektir. 

En yorgun, en bitkin, en durmak bilmeyen hü-

zünlerine denk gelmişsinizdir… En sevdiklerinize 

bile susarsınız, yalnızlığa sığınırsınız. Bir yastığın 

boşluğunda, bir yorganın karanlığında, belki bir 

hayalin kursakta kalan çıkmazlığında…  Göğsü-

nüz sıkışır, nefes alamaz hale gelirsiniz. Gözle-

rinizin nemi içinizde, en derinlerde yer etmiştir 

o an. Hatta kim bilir, ölmek bile istemişsinizdir… 

Bir zamanlar kalbinizde en sevgi dolu yerlere sa-

hip olanlar, bir bakmışsınız en gamlı sokakların, 

en kuytu köşelerinde; görsen de bir görmesen 

de bir insanlar oluvermiş… Ağlayamazsınız, se-

vemezsiniz ama nefret de edemezsiniz… Yine 

yalnızlığın sakin kıyılarına vurursunuz kendinizi, 

içinizin yıldızları sizi hiç terk etmez çünkü. Sığı-

nırsınız o sukutun doyumsuz huzuruna ve ka-

ranlığın görünmez insansızlığına!

Nefes! En acımasız zamanlarda içinize acıyla 

sokulan bir hançer gibidir bazen. Bazen isteme-

diğiniz halde içinize dolar ve ciğerlerinize iner 

sancıyla birlikte. Buna mecbursunuzdur çünkü. 

Size yazılan ömrü anı anına yaşamak zorunda-

sınızdır. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra… 

Her ne kadar acı duyarsanız duyun, o nefesi ci-

ğerlerinize kadar çekmek zorundasınızdır. Acılar-

la beslenip olgunlaşmanız gerektir çünkü… 

İmtihan deriz biz buna, imtihan! Kulun en 

çetin yükü, en ağır sıkıntısı, en söyleyemediği 

yarasıdır.  Ve her ne şekilde olursa olsun, soru-

lar nasıl dökülürse dökülsün hayatımıza, cevabı-

nı bulmak zorunda olduğumuz bir sınavdır bu! 

‘Bulmak zorundayız’ bilmek değil. Zira herkesin 

birbirine tavsiye dolu sözlerinde dile getirdiği ke-

limededir o cevap; sabır! Yani herkesin bildiği fa-

kat kimsenin hiçbir gönülde bulamadığı cevaptır 

o. Çünkü her ne kadar zorlukların, çıkmazların 

(çıkmaz gibi görünenlerin) bir imtihan olduğunu 

bilse de çoğunluk, sıkıntı başa geldiği vakit unu-

tuluverir tüm bilinenler ve kendi kendini çıkmaza 

sokar insan. 

Oysa zorlukların en çetinini yaşayan yüce 

kimlikler tanırız biz. Üç gömleğinin üçünde de 

ayrı bir hüzün, hüznünü tevekkül ile teselli eden 

bir Yusuf tanırız! Asırlık ömründe, Rabbinden 

asırlık sabır dileyen bir Nuh tanırız! Bedeninin 

sancılı zahmetine rahmet adını koyan Eyyub 

tanırız! Ve bir Ahmed tanırız ki; adını semaların 

bile zikrettiği, müşriklerin yollarına dikenler dö-

şediği… Omuzunda gezerken kendini kocaman 

En Ağır Yara

Maşite TORAMAN

Üç gömleğinin üçünde de 
ayrı bir hüzün, hüznünü te-
vekkül ile teselli eden bir 
Yusuf tanırız! Asırlık öm-
ründe, Rabbinden asırlık 
sabır dileyen bir Nuh tanı-
rız! Bedeninin sancılı zah-
metine rahmet adını koyan 
Eyyub tanırız! 
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hissettirecek bir baba bilmediği gibi annenin ye-

timliğinde ağlayan bir değerdi O. En sevgili eşini, 

en ihtiyacı olduğu zamanda yitirmiş, vatanından 

haksızca sürgüne gönderilmiş bir Ahmed idi O. 

Şimdi söyle yüreğine! Bir peygamber, Allah’ın 

en seçkin kulları bile zorluklarla yaşamışken, siz 

zannediyor musunuz ki göğsünüz sıkışmadan, 

Allah’tan inşirah dilemeden, sabrı düstur bilme-

den bu nefes boğazınızdan kesilecek? Siz zan-

nediyor musunuz ki; ellerinizin duaya ihtiyaç 

duymadığını, alnınızın secdeye muhtaç olmadı-

ğını, dilinizin tövbeye hasret kalmadığını? 

Allah’ın ipine sımsıkı tutunarak tevekkül eden 

insan, imtihanların en zorlusuyla karşı karşıya 

olsa dahi, Allah’a dost olabilme yolunda ilerle-

yecektir. Nitekim İbrahim en çetin imtihanların 

eşiğinde bile Allah’a tevekkül içinde dua etmiştir. 

Ateşe en yakın yerde, dilinden dökülen teslimi-

yetle serinletti Allah ateşi Halilullaha. Ve konuştu 

İbrahim; ‘Hasbunallahu ve ni’mel vekil’ Rabbine 

aitti O, Rabbinden gelene gönül hoşnutluğu ile 

boyun eğdi. Çünkü Allah, insana en sevgili yâr 

idi, İbrahim ise bu sevgilinin tesellisine iman et-

mişti…

Velhasıl ömrümüze biçilen yazgının ne oldu-

ğunu bilmeden geldiğimiz bu dünyada, Allah’ın 

bizlere yol aydınlığı eylediği, Kuran ve Sünnet’in 

öğrettikleriyle amel ettiğimiz sürece, bize yâr 

olan Mevla’nın vaadinden şaşmayacağı muhak-

kaktır! “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık 

vardır.”1

Dünya fanidir, fanilik kırbacını ruhuna her an 

işleyen kelepçedir! Fanilik bizim, bakilik ise Al-

lah’ındır. Kulluk, nefes boğazına girdikçe ciğer-

lerinin faniliği içine çekmesidir, bakiliği Allah’a 

mahsus bilerek. Ve dünya; İmtihanla donanmış, 

imtihanla anlamlı, tevekkül ile yol bulan bir ha-

yattır…                                                         

Dipnotlar

1. İnşirah Sûresi; 94/5.

Deneme
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Kitaplanmak

Her zihniyet belli kabuller üstüne otu-

rur tespitinde bulunan Aydın, modern-

liğin üzerine oturduğu çok boyutlu, kapsamlı ve 

karmaşık bu zihniyetin özellikle-

rini şu şekilde belirlemektedir: 

1. Rasyonalist (duyumcu 

değil özel anlamda akılcı).

2. İçkin (aşkınlığa karşı).

3. Seküler (manevî değil, 

materyalist).

4. Bilgici (kalbî olana karşı 

zihnî).

5. Görünürlükçü (mahremi-

yetçi değil, şovcu, deşifreci).

6. Evrimci (tekâmülcü değil, 

ilerlemeci).

7. Bireyci (toplumcu değil).

8. Merkeziyetçi.

9. Küreselci (yayılması, evrenselci değil küre-

selci).

10. Determinist (özgürlükçü değil).

Modernliğe bir zihniyet olgusu olarak bakan 

ve onun olumlu olumsuz etkilerini sorgulayan 

Aydın’ın bakış açısının en önemli yanı ise eleş-

tirel oluşu. Aynı eleştirel duyarlılığı modernliğe 

Müslümanların nasıl yaklaşması gerektiği konu-

sunda ele almış. Kitabın önsöz yazısında kita-

bın ismini “Moderniteye Müslümanca Bir Bakış” 

koymak istediğini ama bunun büyük bir iddia 

olacağını söylemiş Mustafa Aydın. Kitabın içeriği 

aslında bu bakış açısıyla örtüşüyor.

Bir macerayla başlayan 

modernite, yüksek hayallerle 

insanları özgürleştirme sözü 

verdi. Peki, neye ve kime 

göre özgürleşecektik? Tabi 

ki dinden arınıp modernli-

ğe atılarak özgürleşeceğimiz 

söylendi. İnsanlık da tabi-

ri caizse önüne konan her 

yemeği yedi. Modernitenin 

belirlediği çağ içi ve çağ dışı 

ayrımını insanlara dayattı. 

“Moderniteye Dışarıdan Bak-

mak” kitabı da, modernitenin 

nerde, nasıl, ne yönde başla-

dığına ve neleri değiştirmek 

istediğine ışık tutuyor.

Modernitenin tüm dinlere 

karşı olması söz konusudur. Ama şu anda onun 

için en büyük tehdit unsuru İslam’dır. “Çünkü İs-

lam kendini tüm zamanlarda var kılabilecek de-

ğerlere sahiptir.” diyor Mustafa Aydın. 

Konusunu kendi düşünce ve inanç sistemi-

mizin projeksiyonunda ele alan ve anlatımı bir 

hayli sade tutulan eser, sırf eleştiri ve temennile-

rin ötesinde, moderniteye dışarıdan bakma de-

nemesidir.

Kitap Tanıtımı:
Moderniteye Dışarıdan 
Bakmak

Ömer GÖZGÜ
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Başkalarını kızdıracak, üzecek, gereksiz, 

münasebetsiz söz söyleme anlamında 

bir deyimdir. Deyimin hikâyesi şu şekildedir:

Zengin bir adamın, Göztepe Erenköy tarafla-

rında, sekiz on dönüm bahçeli, büyük bir köşkü 

varmış. Adam bu bahçenin bir köşesine bir bina 

daha yaptırmaya karar vermiş. O dönem binalar 

hep ahşap yapıldığı için, gereken keresteyi tom-

ruk halinde getirtmiş ve inşaat yaptıracağı yere 

istif ettirmiş. Bu tomrukların içinde çam, gürgen, 

meşe ve ceviz ağaçları da bulunuyormuş. Sayfi-

ye mevsimi olmadığı için Nişantaşı’ndaki kona-

ğında oturan zengin adam bir sabah, köşküne 

gitmiş ve köşkün saf bekçisine emir vermiş:

-Bir hızarcı bul, bahçedeki ağaçların arasın-

daki çamları biçtir, tahta ve kalas yaptır. demiş.

Saf uşak da efendisinin emri üzerine hızarcı-

ları bulmuş. Çam tomrukları yerine, köşkün bah-

çesinde ne kadar kıymetli çam ağacı varsa kes-

tirip devirmiş. Bu akılsız uşağın adı, çam deviren 

uşak kalmış.

Çam Devirmek
Vavelif Dergisi

Deyimlerin Öyküsü


