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Giriş*

Önce bu anahtar terimleri tarif etmek lazım konuyu anlayabilmek için. Çoğunlukla bu terimler 
Türkçede birbirleri ile karıştırılıyor. Burada, ana ve anahtar terimlerden bir tanesi, ‘Modernite’dir. Moder-
nite şu demektir; Aydınlanma felsefesinin temel yargılarına göre yeni bir insan, yeni bir toplum, yeni bir 
devlet ve yeni bir evren inşa etme projesidir. Yani modern zamana adım atıldığı andan itibaren, Aydınlanma 
felsefesi referans alınarak/kaynak seçilerek Batı dünyası, dünyanın batı yakasında yaşayan insanlar, “Nasıl 
geleneksel insandan farklı yeni bir insan yaratabiliriz, yeni bir toplum nasıl inşa edebiliriz, yeni bir devlet 
nasıl tasarlayabiliriz ve hatta yeni bir evren nasıl tasarlayabiliriz?” dediler. Yeni bir evren ile kâinatı kast 
ediyoruz. İnsan, nasıl yeni bir kâinat inşa edebilir ki? Yani eğer kâinatı Tanrı yarattıysa. Bu konuşmamız-
da Allah lafzını çok az kullanacağız çünkü Aydınlanma felsefesinin zemininde konuşacağımız için orada 
Tanrı kelimesi daha uygun düşer. Fakat tabii ki, Allah, lafz-ı celali, Tanrı kavramını aşan bir muhtevaya 
sahiptir. Hatta mucizevidir yani Allah lafzı, Arapçada çoğulu olmayan tek kelimedir. Diğer kelimelerin 
cem’î 1 var ama Allah lafzının cem’î yoktur.

Isaac Newton (1727)’un evren görüşü vardır, mekanik evren görüşü. Newton bu mekanik evren 
görüşünü Aristoteles (MÖ. 322)’ten mülhem olarak almıştır. Aristoteles diyordu ki sebepler dünyasında 
yaşıyoruz. Her şeyin bir sebebi var, bir nesneyi anlamak için, dört sebep ararız. Mesela bardak örneğinden 
hareket edelim. Aristoteles diyordu ki dört maddeden bir tanesi maddi sebeptir. Bardağın maddesi camdır. 
İkincisi, diyordu ki bir nesnenin veya bir objenin sûri sebebi, formel sebebi var, biçimi var. Maddeden bu 
şekilde imar edilmiş bu bardak. Ama çay bardağı başka bir formdadır. İlk iki sebep olan maddi ve formel 
sebebi bulduk. Bir de diyordu -Aristoteles- fail sebep var. Bunu bir yapan var, mesela bu bardak Paşabahçe 
Cam Fabrikası’nda cam ustaları tarafından imar edilmiş. Bir de diyordu -Aristoteles- gâye sebep var, yani 
ne için üretildi bu. Bunun bir amacı var; bu bardağın imar edilme nedeni su içmektir; gâye, sebep budur.

Her şeyi bu dört sebebe uyarlayabiliriz. -Tüm varlık âlemine- gide gide, her bir nesnenin her bir 
objenin varlık mertebesinin sebebini araştırırken sonsuza kadar gidemeyiz. Bu sebepler zincirinin bir yerde 
kesilmesi lazım, yoksa teselsül olacaktır.2 Çok geriye doğru gittiğimizde bu 

* 05.11.22 tarihinde SDAM’ın düzenlediği etkinlik kapsamında Ali Bulaç tarafından verilen seminerin metnidir.
1 Arapça dili gramerinde çoğulu ifade eden kelimedir.
2 bkz. DİA, “teselsül” maddesi.
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eşyanın temel niteliği hareket etmesidir. Hareket ise itmedir. Mesela ben buradaki bardağı hareket 
ettireceğim, ittiriyorum, belli bir güç uyguluyorum. Bu ilk sebebe gitmemiz gerekir. Bu ilk sebep öyle olmalı 
ki tüm sebeplerin sebebi olmalı. Ama bu sebebin hareket etmemesi lazım çünkü eğer bu sebep de hareket 
ederse onu da hareket ettiren bir gücün olması lazım. Onun da dört nedenini de bulmamız lazım. İşte bura-
da hareket etmeyen varlık tanrıdır diyordu, Aristoteles. Peki Tanrı’nın, evrenle olan ilişkisi nedir? İlişkisi 
onu hareket ettirmesidir. Evren kaos hâlindeydi, Tanrı, onu bir el hareketiyle itme ile onu hareket ettirdi. O 
yüzden Meşşaîler, Müslüman filozoflar, bu Tanrı görüşünü Arapçaya tercüme ederken muharrik-i evvel (ilk 
hareket ettiren) diye ifade ettiler. Hareket, yasalar dâhilinde başladı. Varlıkta yasalar var, işte biz bu yasalara 
konu olan ilkeleri bulmak suretiyle evrendeki yasaları tespit ediyoruz. Newton -Aristoteles’ten mülhemle- 
dedi ki varlık (evren), büyük bir makinedir. Bu makinenin aksamları vardır ve bu aksamlar arasındaki ilişki, 
yasalara bağlıdır.

Newton, tevhide yani tek Tanrıya inanıyordu. Fakat deistti. Aydınlanma filozoflarının kahir ekseriyeti 
Tanrı’ya inanır ama deisttiler. Allah’ın kendi mesajını iletmek üzere bir elçi göndereceğine inanmıyorlar. 
Newton, şunu dedi; o zaman biz bu makineden ibaret olan evrenin yasalarını keşfedebilirsek yani mesela işte 
“Bu bardak nasıl üretilir?”, “Su, bunun içine nasıl böyle durabilir?”, “Bu su nasıl kaynar?”; yani tüm bunları 
keşfedebilirsek bu yasaları değiştirmek suretiyle yeni bir evren inşa edebiliriz. İşte “Aydınlanma” dediğimiz 
şey aslında budur.

Peki, bunu -yeni evren inşasını- nasıl yapacağız? Aklımızı kulla-
narak yapacağız. Immanuel Kant (1804)’ın Aydınlanma nedir sorusuna 
verdiği meşhur cevap; “Aydınlanma; kendi suçu ile düşmüş insanın, 
tekrar ergin hâle gelebilmesi için aklını kullanma cesaretidir.” 
Kant, Aydınlanmayı böyle tarif ediyor. İnsan burada düşmüş, 
aslında düşme kavramı Kur’anî bir kavramdır. ‘Hûbut’, 
Âdem ve Havva cennetten düştüler. Kelime çoğul gelir 
yani sadece Âdem (a.s) ve Havva (a.s) değil şeytan 
da onlarla birlikte düştü.3 Birbirlerine düşman olarak 
düştüler. Kant diyor ki Aydınlanma insanın bu düştü-
ğü yerden tekrar ergin hâle, yetkin hale gelebilmesi 
için aklını kullanma cesaretidir. O hâlde Aydınlanma 
felsefesinin temel ana zemininde ne yatıyor? Akıl reh-
berliğinde yeni bir insan yaratma, yeni bir toplum inşa 
etme yatmaktadır.

Dikkat edin! Sosyoloji 19. yüzyılda ortaya çıkı-
yor değil mi? Yani o dönemde formüle ediliyor. Daha 
öncesinde sosyoloji yok. Daha önce sosyoloji konu-
sunda, belki de beşeriyetin bütün tarihinde en anlamlı 
analizi yapan İbn Haldûn (1406)’dur. Fakat İbn Hal-
dûn’un

3 A’râf Suresi 24.
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sosyolojiden veya toplumdan amaçladığı şey ile Auguste Comte (1857)’un amaçladığı şey birbirin-
den farklıdır. Auguste Comte da Karl Marx (1883) da İbn Haldûn’u okumuşlardır ve çok istifade etmiş-
lerdir. Fakat başka bir maksatla kullanıyorlardı o bilgiyi. Yeni bir toplum, yeni bir iktidar, yeni bir devlet 
ve aynı zamanda evren inşası için kullanıyorlardı. O halde Aydınlanma ve modernite; eskiden, geleneksel 
olandan kopuştur aynı zamanda. Yani artık geleneksel bir toplumdan çıkıp modern bir topluma geçiyoruz. 
Moderniteyi böyle tarif ettik. Tekrar ediyoruz, diyoruz ki modernite; Aydınlanma felsefesinin temel varsa-
yımlarından hareketle yeni bir insan yaratma, yeni bir toplum inşa etme, yeni bir iktidar tanımlama ve yeni 
bir evren yaratma çabasıdır.

MODERNLIK VE MODERNLEŞME SÜRECI

Modernlik, bir durumdur. Bu temel felsefi varsayıma uygun modern bir durumdayız. Mesela şu 
anda sadece Batı değil, bütün dünya modern bir durumdadır. Yani modern bir durumdayız çünkü bugünkü 
modern dünyayı yani sadece Avrupa’yı Amerika’yı değil, Afrika’yı da zaten Amerika’yı da Asya’yı da 
Avustralya’yı da domine eden bu temel felsefi varsayımdır. O halde modern bir durumdayız.

Bu modernlik, modernleşme bir süreçtir. Bazı toplumlar iki yüz sene önce bu sürece girmişler, 
bazıları henüz girmemişlerdir. Bazıları bunun çok ötesine geçmişlerdir. Üç tür vardır burada: ‘Modern, 
pre-modern, post-modern’. Modern bir durumdur, mesela İstanbul’a uygulayalım bunu. Fatih, Üsküdar, 
modern; Maslak, Etiler post-modern ama Gaziosmanpaşa Arnavutköy pre-moderndir. Gecekondu mahal-
lesi pre-moderndir. Dünyada da böyledir. Yani bazı ülkeler mesela Türkiye modern bir durumdadır. Fakat 
Hollanda, Danimarka, post-modern durumdadır. Afrika’da bazı ülkeler, kabileler pre-modern.

Demek insanlar, bu süreci aşamalı bir şekilde takip ediyorlar. Modernizm, bir ideolojidir. Yani dün-
ya ve toplum modernleşmek zorundadır. Böyle bir varsayımdır bu, bir ideoloji, bir doktrin; mecburuz! Mo-
dernleşeceğiz, modernleşmek zorundayız. Bu pre-modern durumdan -yani modernlik öncesinden- modern 
duruma geçmek zorundayız. Devletler, hükümetler bunu temel bir politika olarak benimsemek zorundadır.

Modernizmin en belirgin ideolojileri; Kemalizm, Şah rejimi ve Emanullah Han’dır İslam dünya-
sında. Ben bu üç ülkeyi seçtim, çünkü modernizmi resmi bir ideoloji, bir doktrin olarak, yukarıdan aşa-
ğıya topluma empoze eden, taşıyıcı araçlarla emredici araçlarla yani devlet ve kanun marifetiyle hukuk 
marifetiyle topluma empoze eden bu üç ülkedir. Kemalizm bunu böyle öngördü. Mesela diyelim ki bunun 
en tipik şeyi, sembolü nedir? Şapka devrimi, kılık kıyafet devrimi, hukuk devrimi, harf devrimidir. Şah 
Rıza Pehlevi (1980) de 1920’lerde, aynen Türkiye’deki gibi, eş zamanlı olarak o da kravatı sembol olarak 
seçti. Rusya’da Deli Petro (1672) sakalı sembol seçti. Deli Petro Rus çarı, Hollanda’da okuyor ve Rusya 
üzerinde düşünüyor. Rusya niçin bu kadar geride? Avrupa niye bu kadar ileride? Deli Petro, bir gün böyle 
otururken sabahleyin bakıyor ki Hollandalılara evden dışarı çıkarken zinde, ellerinde çantaları, tıraş olmuş, 
yıkanmış olarak çıkıyorlar. Diyor ki bunların bu kadar ileri olmalarının, zinde olmalarının sebebi sakalsız 
olmaları. Bizim Ruslar diyor, habire sakallı pejmürde. Çar olunca sakalı yasaklıyor ve sakal konusunda 
öyle bir totaliter tutum uyguluyor ki, mesela sakalın uzunluğuna göre ceza kesiyor insanlara. ‘Sakal düş-
manı’ Deli Petro diye bilinir.
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Türkiye’de ne oldu? Şapka. İran’da kravat dikkat edin, İranlılar kravat takmaz, şapka giyer. Şapkadan 
gıcık olmuyor. Fakat kravat takmıyor; kafasını koparsın takmaz. Çünkü yüzlerce insanın boynunu uçurdular 
kravat takmadığı için. Türkiye’de de muhafazakâr dindar kesim, şapkadan gıcık oluyor ama kravat takıyor. 
Yani kravat Hırvatistan’dan geldi zaten Hırvatların savaşta kullandıkları bir şeydi sonra kravat oldu. Ema-
nullah Han da Kemalizmi ve Şahı taklit edip Afganistan’da bunu denemek istedi ama tutmadı. Şimdi dikkat 
edin, bu üç ülkede de temel bir problem yaşanıyor. Nedir o? Başörtüsü. Temel bir problem çözülemiyor. Yani 
ne Türkiye çözebiliyor. Şimdi bir anayasaya kadar götürecekler işi. İran’da halen devam ediyor gösteriler. 
Milyonlarca kadın neredeyse meydan okuyor. Afganistan’da da hâlen burka ve başörtüsü. Fakat Arap âlemin-
de böyle bir sıkıntı yok. Mesela Mısır’da, Körfez ülkelerinde, Afrika’da hatta en laik rejim Tunus’ta bile bir 
başörtüsü problemi yok. Yani takanlar var, takmayanlar var. Kimse taktığı veya takmadığı için onu kamusal 
haklarından mahrum etmiyor. Suudi Arabistan’da geleneksel olarak bir şey vardı. Şimdi onu çözüyorlar. 
Bu üç ülkede yani Türkiye, İran ve Afganistan’da, bu tesettürün ama özellikle başörtüsünün sorun olarak 
kalmasının sebebi, bu modernleşme doktrininin yukarıdan aşağıya doğru dayatmasıdır. Buradan kaynaklı 
tarihsel sebeptir. Son olarak da temel bir kavram: Modernizasyon, modernizasyon politikalardır. Yani biz 
bu toplumları modern sürece katmak için hangi politikaları takip edeceğiz? Bu modern kavramını böylece 
anahtar terimler çerçevesinde anlattık.
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MODERNLIĞIN DAYANAKLARI

Peki, bu modernlik neye dayanıyor? Yani bir toplum modernleşecekse, hangi taşıyıcı araçlarla ve 
hangi emredici araçlarla olacak? Bir toplumun modern olmasının kriterleri nelerdir? Modern toplumun 
üç sac ayağı vardır. Bunlardan bir tanesi birey. Yani, o toplumun cemaat yapılarından, grup 
yapılarından çıkıp toplumda yaşayan insanların tek tek, birey olarak kendileri-

ni tanımlaması. Yani ben A grubunun üyesi deği- lim. Kendi başıma özerkim 
ve kendi başıma bir varlığım. Bireyi tarih sahnesine çıkartan anahtar cümle vardır: “Ne tanrı 
ne efendi ( No gods, no masters)”. Tanrı’ya ve efendiye meydan okuyan insan, birey olur. 
Bunu tabii Avrupa’yı kastederek söylüyoruz. Tanrı’ya meydan okuyan bireyin Tanrı’dan anladığı Kilisedir. 
Çünkü Tanrı soyut bir kavramdır. Tanrı nedir, kimdir, neyin nesi bilmiyoruz ki.  Kilise diyor ki Tanrı, İsa’da 
bedenlenmiş kişidir. Kilise insanın bedenidir ve kilise kaya üzerine oturmuştur. Kaya Aramicede ‘kifas’dır, 
Arapça da ‘kehf’, Türkçede kayadır. Kaya, Petrus’tur (Simun Petrus). Hz. İsa’nın en çok sevdiği ve en çok 
itimat ettiği havarisidir. Petrus aynı zamanda kaya demek. Petrus, İmparator Neron (M.S 68) zamanında 
şehit edilmiştir, mezarı Vatikan Kilisesi’ndedir. Kilise onun üzerinde inşa edilmiştir. Şu hâlde Tanrıyı ben 
-Kilise- temsil ediyorum ve ben kilisenin başı olarak, Papa olarak ‘La yuhtî’yim; ben hata etmem, masu-
mum; benim vaz ettiğim cümleler dogmadır.

Konudan sapmamak için bir küçük parantez açalım. Dogma ile nass aynı şeyler değildir. Genellikle 
akademik dünya ve Türkiye’de aydınlar nass ile dogmayı aynı şey zannediyorlar, öyle değildir. Dogma, 
masum olduğuna, hata yapmadığına, yanılmadığına inanılanın vaz ettiği önermedir. Yoruma açık değildir, 
tefsir edilemez, şerh edilemez, tevil edilemez. Ondan birden fazla yorum çıkarılamaz. Dogma her nasıl 
vaz edilmişse öyle kabul edilir. Bu Hıristiyan dogmasıdır. Nass ise Allah ve elçisinin vaz ettiği hüküm 
cümlesidir, verdiği bir bilgi ya da haberdir. Fakat bu önerme ve bu bilgi haber tevile açıktır, yoruma açıktır, 
tefsire açıktır, içtihada açıktır. Bu hüküm cümlesinden birden fazla yorum, birden fazla hüküm, birden 
fazla tefsir çıkarılabilir. Bu sayede İslam tarihinde yüzlerce tefsir yazılmış, birden fazla mezhep çıkmış, 
içtihatlar olmuş, farklı içtihatlar ve müçtehitler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla İslam, tarihte nassa dayalı ço-
ğulcu bir epistemoloji, çoğulcu bir hukuk ve çoğulcu bir toplum yapısı inşa etmiştir. Fakat dogmaya dayalı 
Hıristiyanlık, birden fazla mezhebe birden fazla yoruma kapalı olduğundan din ve mezhep savaşları sonu-
cunda ancak 1648’de Vestfalya Antlaşması ile Protestanların varlığı kabul edilmiştir. Hatta Martin Luther 
(1546)’in yaşadığı kabul edilmiştir. Yani dolayısıyla nass ile dogma arasında çok temel bir fark vardır.

Birey diyor ki ben, kiliseyi ve dogmayı tanımıyorum. Yani Tanrı’yı artık tanımıyorum diyor. Ne 
Tanrı ne efendi. Efendi kim? Kral. Yani mutlak idareyi temsil eden kralı da tanımıyorum. Çünkü ben bir 
bireyim, diyor. Şimdi bugün maalesef Müslüman aydınların da çok kullandığı bir şey ‘birey’. “Ben bi-
reyim.” Birey, Tanrı’ya ve meşru otoriteye meydan okur. Hâlbuki İslam dininde anahtar terim ‘kul’dur’, 
‘abd’tır. Köle manasında değil, biz Resullullah’a ne diyoruz, Allah’ın kulu ve elçisi. Abdûh-u resulûh-u 
Efendimizin, Allah’ın kulu… Efendimizin kulluk sıfatı elçilik sıfatından önce gelir.
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Tabii burada bir problem var. Şimdi diyeceksiniz ki ailenin, cemaatin, grubun, devletin, partinin, 
örgütün ve sivil toplum kuruluşunun bir otoritesi var yani bunlar insanı sınırlamaz mı? Doğru bunlar da 
sınırlayabilir. Yani benim şahsi kanaatime göre; Kur’ân-ı Kerîm, insanı önce büyük bir şahsiyet yapıyor. 
Şahsiyet sahibi olmakla birey olmak birbirinden farklı şeylerdir. İnsan, Allah’ın muradıdır. Allah, insana öyle 
büyük bir değer veriyor ki bütün varlık âleminde, varlık ağacının meyvesi olarak insanı yaratıyor. Ondan 
-insandan- bir şey murat ediyor. Bize bu biçimi veren Allah’tır. Erkeklerimiz varlık dünyasında en yakışıklı 
türdür, kadınlarımız varlık dünyasındaki en güzel türdür. Amerikalılar uzay filmlerinde hep yeni canlılar, 
yeni şeyler tasarladılar, ama hiçbiri insan kadar güzel ve yakışıklı değil, cazip değil. Mutlaka böyle ucube 
şeyler üretirler. Çünkü biz Allah’ın sanatıyız; O bizi böyle murat etti. Bizi böyle tesviye etti, ruhundan üfledi. 
Demek ki ondan bir öz taşıyoruz. Bize isimleri öğretti, varlık âlemini öğrettiği, kendi isimlerini, sıfatlarını 
öğretti ve bize isim koyma yetisini kazandırdı. ‘İsim’ Arapçada tepeye bayrak dikmek veya hayvanı dağla-
mak anlamına gelir. Eğer birisine isim veriyorsan onu tanımlıyorsun demektir ve onu temellük ediyorsun 
demektir. Nasıl bir tepeye bayrak dikerken bu benimdir diyorsan, bu da böyledir. Allah, bize cenneti verdi ve 
bizi oraya koydu. Emaneti bütün varlığa sundu. Hiçbirisi kabul etmedi, emanetin bütünlüğünü kabul etmedi, 
birkaç parçasını kabul etti.

Mesela dağ, Allah’ın el-Azîm ismini kabul etti ve dedi ki “Ben senin azametini kısmen gösterebi-
lirim.” Bir çiçek onun el-Cemâl sıfatını kabul etti. Hortum, fırtına ve kasırga onun el-Kahhâr ismini kabul 
etti. Yani Allah’ın isimleri varlıkta tecelli ederken her bir varlık bir veya iki ismini tecelli ettiriyor ama insan 
hepsini kabul etti. İnsan ben hepsini kendimde tezahür ettireceğim dedi. “Cahil ve zalim insan yani bunu 
nasıl yaparsın!” Allah bizi bu şekilde, böyle yarattı. O zaman insan büyük bir şahsiyet sahibidir. Varlık ağa-
cının meyvesidir ama Allah’ın kuludur, önce kuludur. Sonra, Allah’ın yarattığı eşref-i mahlûkattır. Ahsen-i 
takvimdir. Aydınlanma veya modernlik bunu reddediyor. Yok, insan kendi başınadır; tabiatla mücadele için-
dedir. Tarihte tabiatla mücadelesini gün geçtikçe kazanıyor, tabiata egemen oluyor. Onun üstünde ne Tanrı ne 
melekler ne başka metafizik varlıklar hükümran olamaz. Yani birey olmak, bu demektir.

MODERN DÜNYADA BIREY

Şimdi birey projesi tuttu mu? Tutmadı. Birey, piyasa kapitalizminin determinizme ettiği kuklaya dönüştü. 
Aslında bir piyasa var. Burada Aristoteles’in dediği fâil sebep kim, belli değil. Şirketler mi? Lobiler midir, kimdir 
bilmiyoruz. Fakat insan bir anaforun içinde, bu piyasa onu nasıl yönlendiriyorsa o şe-
kilde hareket ediyor, buna determine olma diyoruz; yani onu
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determine ediyor. Mesela diyelim ki IKEA’ya gidin; oradan bir şey alıp hemen dönemezsiniz. Ok-
lar var, size bütün mağazayı gösterir; renkler, sesler her şey ona göre düzenlenmiş ve siz bir ürün almak 
üzere oraya girmişken on ürün alıp çıkıyorsunuz. Ya da televizyon seyrediyorsunuz. Ertesi gün markete 
gittiğimizde farkında olmaksızın, elinizde akşam bilinçaltınıza zerk edilmiş olan ürünü alıyorsunuz. Me-
sela kadınların dört sene sonra giyecekleri elbiselerin modelleri renkleri bugünden tespit edilmiştir. Dört 
sene sonra diyelim ki mor moda olacak, bir anda bakıyorsunuz kadınlar mor elbise giymeye başlamışlardır. 
Şimdi burada birey var mı? Yok.  Birinci problem buradadır. İkincisi birey tek başına, insan tek başına 
yaşayabilir mi?

‘İnsan’ kelimesinin kökeninde iki anlam var ‘ünsiyet’ ve ‘nisyan’. Ünsiyet, başkalarıyla bir arada 
yaşamak durumunda olan, başkalarıyla aşina olan demektir. İnsan; doğası -tabiatı- gereği medenidir, insan 
medeni olan demektir. “Dağ dağ’a muhtaç olmaz ama insan insana muhtaç olur”. Yalnızlık sadece Allah’a 
mahsustur. O (Allah) el-Vâhid’tir. O, tek başınadır. Biz biriyle yaşamak zorundayız. Şimdi birey aileye de 
meydan okur. Aile kelimesinin Arapça kökeni nedir? Bakın aile kelimesi Dûha suresinde geçiyor:
“                              ” 4 Aile demek, bireyleri birbirine muhtaç olan küçük topluluk demektir. Muhtaç ve 
bağımlı olan. Yani biz birbirimize bağlıyız, ben eşime bağlıyım, eşim bana bağlı, hatta bağımlı. Ben çocuk-
larıma bağlıyım, çocuklar bana bağlı ve bağımlı. Bu bağ ve bağımlılık, bizi bir aile yapar. Aile, alternatifi 
olmayan yegâne topluluktur. Tarihte ailenin alternatifi yoktur. Yani aileyi dağıttığınız zaman geriye bir şey 
kalmıyor, ferd-i vâhid kalıyor. O zaman birey, cemaate de meydan okuyor. Peki, ben tek başıma İstan-
bul’da nasıl yaşayabilirim? Diyarbakır’da, Kütahya’da? Her neredeyse. Nasıl yaşarım?

İnsan, bir insan grubuyla bir arada yaşar, bir arkadaş çevrem olur, akrabam olur, tanıdık olur. İşte 
cemaatler, gruplar böyle teşekkül ediyor. Yani tabiatıyla böyle teşekkül ediyor ve bir siyasi organizas-

yon içinde oluyor. Bu da ikinci açıdan yani birey mümkün değil. 
Bundan dolayı Batıda en çok şu anda gelişmekte olan şey 

nedir? Sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuru-
luşları, şu veya bu maksatla bir araya gelen insan-

ların oluşturdukları gruplardır. Yani beraber hare-
ket ediyorlar. Yani mesleki kuruluşlar olur, çıkar 
grupları olur, baskı grupları olur, sendikalar, işte 
tabipler odası, barolar, vesaire.  Çünkü insan bir 
arada yaşamaya mecburdur.

Şimdi geleneksel toplumda cemaatler, aileler, 
aşiretler ve kabileler vardır. Burada çok temel bir prob-

lem var. Temel problem nedir? Birey ile devlet arasında ara me-
kanizma var mı?

4 Dûha Suresi 8.

ائاِلً فَاَْغٰنى َوَوَجَدَك َعٓ
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Yok. Modernite diyor ki birey tek başınadır. Demokrasi, liberal demokrasi bireye dayalıdır. Peki, ben bireyim 
ve karşımda devasa bir devlet var. Peki, ben onunla nasıl rekabet edeceğim? Ben ona nasıl karşı koyacağım? 
Yani benim böyle bir şeye gücüm yetebilir mi? Mümkün değil. Beni yutar, her seferinde yutar. Geleneksel 
toplumda ara ve koruyucu mekanizmalar vardı. Nedir onlar? Aşiret, kabile, cemaat, tarikat, grup vesaire. 
Onlar bireyi yani ferd-i vâhid olan insanı devlete karşı koruyorlardı, insanın pazarlık gücü vardı. Şimdi mo-
dern dünya, ulus devleti inşa ederken bu ara mekanizmaların tamamını dağıttı. Mesela diyelim ki Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti dedi ki, elli yaşında emekli olabilirsin, kontrat imzalıyoruz. Ben de bir işe giriyorum 
ve sigorta ödüyorum. Sonra iktidar değişiyor yahut iktidarın algısı, hesabı değişiyor. Diyor ki ben bunu alt-
mış yıla çıkardım. Peki, ben, ne yapacağım bir on sene daha çalışacağım. Ben bir pazarlık yapabilir miyim? 
Yok, bak işte bu EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) diye bir problem var çözülür çözülmez. Bunu çözecek 
olan iktidardır. Yani isterse çözer istemezse çözmez. EYT’liler ne yapacak? Sokakta bağırıp çağıracak feryat 
edeceklerdir. Gösteriye hakkın da var git. Süleyman Demirel’in dediği gibi: “Sokaklar yürümekle aşılmaz.” 
Dolayısıyla o birey bu birey değil.

Diğer açıdan birey sırtının herhangi bir merkeze herhangi bir gruba dayandırmadığı için mistifikas-
yona5 uğruyor. Yani ruhsal, manevi hastalıklara yakalanıyor ve kendi içine kapanmasına neden oluyor. Mis-
tifikasyon insanının dertleşeceği, konuşacağı sorunlarını beraber çözebileceği kimsesi yok. Mesela oğlunu 
evlendirecek, hani Mardin’de olsa çok kolay herkesi tanıyorum yani bu ailenin kızı alınır bu alınmaz. Bir 
ev alacaksam işte komşularından, akrabalarından, tanıdıklarından borç alabilirim. Hastanede olsam insanlar 
gelip beni ziyaret edecekler, benimle ilgilenecek. Ama İstanbul öyle değil ki, 16 milyon insan yaşıyor burada 
ama bir toplum. Eğer kimse ile iletişim halinde değilsem, kalabalıkların içinde yapayalnız kesiliyorum, bi-
reyde böyle bir şey.  Bir insan yere düşmüş ölmek üzere, insanlar ona bakıyor. En insaflı olanı işte ambulans 
çağırıyor. Onun yapabileceği şey bu kadardır. Başka bir şey yapamaz. Böyle bir durumda, bu boşluğu doldur-
mak üzere ya uyuşturucu ya alkolizm ya mesihler, mehdiler ve yalancı peygamberler, gurûlar ortaya çıkıyor.

Şu anda dünyada altı bin beş yüz Mesih var. Bunlar akıl hastanelerinde tedavi görüyorlar. Şimdi ba-
kıyorsunuz ki bunların etrafında insanlar toplanıyor. Mesela Fransa’da soğana tapanlar var. Öyle bir din var 
içlerinde profesörler var, mühendisler var, aklı başında adamlar var yani. Avustralya’da yosuna tapanlar var. 
Yosuna tapıyor, yani orada ilahi bir şey görüyor ve onu yüceltiyor. Bu bireyin tek başına kalmış hâlidir. Daha 
doğrusu insanın mistifikasyona uğrama halidir ve bu çok yaygınlaşıyor. Bu pandemi döneminde, bu daha da 
azdı.

SEKÜLERLEŞME SÜRECI

Modernitenin ikinci sac ayağı sekülerleşmedir. Birincisi bireydir dedik ikincisi ise sekülerleşmedir. 
Sekülerleşme ile laikliği ayırt etmek lazım. Laiklik, hukuki ve idari bir tutumdur, devletin tutumudur. Devlet, 
dinler ve mezhepler karşısında, doktrinler ve ideolojiler karşısında ya eşit mesafede uzak durur ya da eşit 
mesafede yakındı durur. Ya da bunlardan birini diğerlerine göre tercih eder. Eğer bunlardan birini diğerlerine 
göre tercih ederse laik olmaktan çıkar ama eşit mesafede uzak eşit mesafede yakınsa laik bir devlet olur. 
Şimdi bu -laiklik- nereden geldi? Ben size bir cümle söyleyeceğim. Bunu aklınızda tutun, bütün Hristiyanlık 
tarihi bu cümlenin açılımıdır. Hani meşhur, İncil’de Ferisiler Hz. İsa’yı bir Roma subayına şikâyet ederler. 
Ferisiler diyor ki: Roma subayına bu efendi yani Hz. İsa için, vergi vermiyor Sezar’a karşı diyorlar. Subay da 
kızıyor, gerçi Hz. İsa’ya bakıyor ve diyor ki: Meczup bir adama benziyor. Vergi verse ne olur, vermese ne olur 
ama yine diyor ki: Sen vermiyor musun? Hz. İsa diyor ki: Paran var mı senin, var diyor Roma Subayı, ver 
bakayım diyor.  Hz. İsa, madeni parayı alıyor. Bir yüzünde Roma, para birimi var, diğer yüzünde de Sezar var.

5 Karşısındakini üzmemek veya hoş karşılanmayacağı umulan düşünceleri açığa vurmamak amacıyla, tek taraflı veya 
karşılıklı olarak gerçek duygu ve düşüncelerin bilinçli olarak saklandığı iletişimsizlik durumu. 
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Bugünkü demir paralar gibi. Diyor ki Hz. İsa, “Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya, Sezar’ın hakkını Sezar’a 
verin” iade ediyor parayı, gidiyor. Subay bir şey anlamıyor hatta tamam bırakın bunu diyor. Şimdi arkadaş-
lar bütün Hristiyanlık tarihi bu cümlenin açılımıdır.  Bu ne demek?

Eğer bir yerde Tanrı, Sezar’a hâkimse yani din, devletin üstündeyse yani ruhani iktidar, cismani ik-
tidarı belirliyorsa yani Kilise, Kral’a ve İmparator’a hükmediyorsa orada teokrasi ve Katoliklik ve Vatikan 
Kilisesi vardır. Eğer bir yerde Tanrı, Sezar’a bağlıysa ve orada cismani iktidar, ruhani iktidarın üstündeyse 
Kilise devlete bağlıysa orada Bizansist yönetim vardır, Ortodoksluk vardır, işte İstanbul’daki merkezleri 
patrikhanedir. Eğer bir yerde de Tanrı ve Sezar birbirinden ayrılmışsa, devlet ve Kilise birbirinden ayrıl-
mışsa, orada da Protestanlık ve laiklik vardır. Bütün Hıristiyanlık tarihini bu cümleden rahatça okuyabili-
riz. Buradan hareketle işte var olan mezhepleri, siyasi tepkileri anlayabiliriz.

Sekülerlik demek, dinin dışarı çıkarılmasıdır. Ne demek bu? Dinin dışarı çıkarılması önce şunu söy-
leyelim, Avrupa felsefe literatüründe ki din, Kilise demektir. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yani din 
ve devletin birbirinden ayrılığı denildiğinde Kilise ve devlet birbirinden ayrıldı demektir. 1905 anayasası 
böyle bir şeydir. Kilise ile devleti birbirinden ayırıyor. Kilise ve Hristiyanlığa, İncil’e Papa’ya ve diğer din 
adamları sınıfına ait her şey dışarı atılması demektir. Eğitimden, kültürden, felsefeden, sosyal hayattan, 
iktisadi ilişkilerinden idari hukuktan arındırılması ve dışarı atılmasıdır. Yani herhangi bir işlem yapıldığı 
zaman ister kültürel ister iktisadi ister sosyal hayat veya hukuk olsun din referans alınmayacaktır. Dini re-
ferans alınmayacaktır demek Kilise ve ruhban sınıfı referans alınmayacaktır demektir. Fransız modelinde 
din, İncil, Tanrı da dışarı atılıyor. Nihayet bunun en son cümlesini Friedrich Nietzsche (1900) kullandı;  
“Tanrı öldü” dedi. Yani tamam bitti artık bu Tanrı’yı gömdük gitti, dedi. Fakat Alman modelinde ve İngiliz 
modelinde din referans alınıyor. Mesela Almanya’da Hıristiyan demokrat partiler var. Hıristiyan sosyal 
demokrat partiler var.  İşte Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Partidir ve yıllardır iktidardadır. 
Neydi oradaki mesele? Hıristiyan demokrat partiler tüzüklerinde aynen şöyle derler: “İncil’in değerlerine 
uygun olarak siyaset yapmak üzere kurulmuş partidir.” Peki, burası -Almanya- laik değil mi? Laik, hem 
İncil’e dayalı siyaset hem de laiklik nasıl olur? Yani İncil’e dayalı siyaset yapacak olan üyelerimiz ruhban 
sınıfından değildir, laiktir.  Ne demek laik, ruhban olmayan sıradan insan, işte Merkel6 sıradan bir insandır, 
laiktir yani azize değildir, rahibe değildir. Nizami din adamları sınıfına mensup değildir, o manada laiktir-
ler. İngiliz modelinde ise devlet dine egemendir. Din Anglikan Kilisesi, kraliçeye; kraliçe öldü şimdi krala 
bağlıdır, onun emirindedir. Avrupa’da da modeller demek ki nedir?  Birbirinden farklıdır.

Sekülerlik Türkiye’de devlete meydan okuyan dini bir kurum olmadığı için Kilise gibi, İslamiyet’in 
bir Kilisesi yoktur. Cami, Kilise değildir imam, müftü, müezzin din adamı değildir, yani ruhban değildir. 
Örgütlü nizami bir sınıf zümre değildir. O zaman laikliği savunurken aslında sekülerliği savunuyorlar.  
Türkiye’de din hiçbir şekilde referans alınmayacak, yani eğer bir şey Kur’an’a gidiyorsa bu laikliğe aykı-
rıdır diyorlar ve bu sefer dinin kendisine karşı bir mücadeleye başlıyorlar. Yoksa kimse zaten ben bir din 
adamı olarak devletin üzerinde hak sahibiyim diyemez. Çünkü, neye dayandırarak bunu yapacak. Yani 
demek ki sekülerlik, modernliğin ikinci ayağıdır.

6 Almanya Eski Başbakanı (Şansölyesi, 2000-2018) Angela Merkel
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MODERN DÜNYADA DEVLET ANLAYIŞI

Modernite’nin üçüncü ayağı, ulus devlettir. Yani milli devlet demektir. Milli devlet ne demektir? Milli 
devlet;  

1. Toprağın laikleşmeye verilmesi, toprağın sekülerleşmesidir.

 2. Egemenliğin Tanrı’dan alınıp insana verilmesidir.

 3. Yasamanın bir meclis tarafından yapılması.

 4. Tek bir kimliğin diğer bütün kimliklere tercih edilmesi.

 5. Bireyin ve toplumun devlete karşı sorumlu olması.

Milli devletin esasları bunlardır. Yani bu ne demek? Bu toprağın sekülerleşmesi ne demektir? Vatan 
fikri Avrupa’da buradan çıktı. Orta çağ’da vatan fikri yoktu, İslam’da da vatan fikri yoktur. Yani vatan ne 
demek? Arapçada kuşun uçuş sahası içerisindeki alan vatandır. Kuşun aşina olduğu, dolaşabildiği yer an-
lamına gelir. Benim rahmetli annem İstanbul’a geldiği zaman daha içeri girmeden kapıda oğlum bak, ben 
ölürsem beni vatanıma gömün derdi. Neresidir anne diyordum? Senin vatanın Mardin. Mardin neresi, Savur 
Kapı Mahallesi diyordu. Mardin de kendisi için vatan değil… Doğup büyüdüğü gözünü açtığı Savur Kapı...  
Mezarlık da bellidir orada beni gömeceksiniz, diyordu. Onun kafasındaki vatan buydu. Eğer toprak Allah’a 
aitse, yani mülk, Allah’a aitse o zaman toprak seküler hâle getirilemez, toprak laikleştirilemez. Avrupa’da 
kilisenin kontrolündeki topraklar, prenslerin, kralların ve imparatorun eline geçince, laikleştirilmiş oldu. Yani 
Papa’nın ve Kilisenin kontrolünden çıkarılmış oldu, bu manada vatan fikri buradan ortaya çıktı. Sonra bi-
zimkiler de bunu tabii aldılar. Meşhur olan mevzu bir hadis var: “Hubbü’l-vatan mine’l-iman” (vatan sevgisi 
imandandır). Öyle bir hadiste yok ama bizimkiler uyduruyor. 

Birey, vatandaş oluyor yani vatana o toprağa, laikleştirilmiş toprağa bağlıdır ve yasama meclise ait 
oluyor. Yasamanın üstünde aslında otorite yok, yani meclis hangi yasayı yaparsa yapar. Meclis, helal olanı 
haram yapabilir, haram olanı helal yapabilir, istediği şeyi yapabilir. Mesela şu an başörtü anayasa konusu 
yapılacak. Çok tehlikeli! Anayasa konusu olamaz, başörtüsü. Namaz, dini vecibeler, mahkemelerin, refe-
randumun, meclislerin oyuna sunulamaz çünkü o dini bir vecibedir. Anayasalar, temel hak ve özgürlüklerin 
yaşamasının önündeki engelleri kaldıran metinlerdir. Mesela diyelim ki anayasa gereği dedi ki başörtüsü ser-
besttir. Referandum da yaptık. Yüzde altmış, evet dedi insanlar başörtüsü takabilir. Yarın anayasa değişemez 
mi? Değişir başka bir 367 milletvekili gelir der ki başörtüsü takılamaz. Ne yapacak? Referandum yaptık. Bu 
sefer yüzde altmış beş, başörtüsü yasaklanmalı dedi. O zaman biz bundan vaz mı geçeceğiz? Çoğunluk dese 
ki namaz zararlıdır. Bu meşru mu olacak? Hayır! Temel hak ve özgürlükler din tarafından belirlenir. Ana-
yasalar bunların yaşamasının önündeki engelleri ortadan kaldırır. Anayasaların görevi bu olmalıdır. Neyse 
hayırlısı, bakalım ne çıkacak bundan.

Kişi, devlete karşı sorumludur. Neden? Bir arada yaşamayı sağlayan devlettir. Devlet olmadığı za-
man, haklar korunamaz. Bunu en iyi formüle eden, iki siyaset felsefecisi var. Birincisi, Thomas Hobbes 
(1679). Hobbes devleti “Levithan” olarak tasvir eder. Levithan, Tevrat’ta geçen bir deniz canavarıdır, her 
şeyi yutar. Hobbes diyor ki devlet, Levithan olmak zorundadır, çünkü insanlar barış içinde ve birbirlerinin 
hak ve özgürlüklerine riayet ederek yaşamıyor, “insan insanın kurdudur”, insan insanı yok etmek ister. 
Tıpkı ormanda güçlü olan hayvanların diğerlerini yok ettiği gibi. O zaman bir devlet olmalı ve devlette mut-
lakıyetçi olmalı. Leviathan gibi canavar olmalı. Ne isterse onu yapmalı, mutlak iktidar olmalı.
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Ancak bunlar bu şekilde bir arada yaşayabilir, diyor.

Diğeri yani Niccolò Machiavelli (1527)’dir ne diyordu, “Prens” veya “Hükümdar” kitabında? O da 
diyor ki bu, mutlak iktidarın kurulabilmesi için her yol mubahtır. Önemli olan bu iktidarın kurulmasıdır. 
Aksi halde insanlar birbirini yiyecekler. O zaman bu başarıyı bu iktidarı koruyabilecek, sağlayabilecek 
her yol mubahtır. Ulus devletin bir başka özelliği kimlik, bir kimliği seçmesi yani her devlet başka bir şey 
yapar mesela diyelim ki Almanya’da kana bağımlı kimliktir yani Alman anne babadan doğmak vatandaş-
lığın sebebidir. Mesela, Kazakistan’da biri Alman olduğunu kanıtlarsa, Alman hükümeti onu otomatikman 
vatandaş kabul eder. Biz de aynı şekildedir: Şu anda Türkiye’de de mesela Türkmenistan’dan gelenler 
Türkmenistan’dan olduklarını kanıtlarsa otomatikman vatandaş oluyorlar. İsrail’de mesela yine kan anne-
ye bağlıdır. Yahudi bir anneden geldiğini kanıtlayan herkes otomatikman, İsrail vatandaşıdır. Fakat başka 
yerlerde kültürdür, başka yerde topraktır. Amerika Birleşik Devletleri topraktır. Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde doğmak vatandaşlığın sebebidir. Yani burada tek bir kimlik seçiliyor, diğer bütün kimliklerin üstüne 
geçiriliyor ve herkes o kimliğin içinde eriyecek, deniyor. Türk kimliği mesela, kendini Türk hissediyorsan 
Türk’sün, peki ben kendimi nasıl Türk hissedeceğim? Mesela iç dünyama dönüyorum ya ben Türk değilim. 
Türkleri de seviyorum ama Türk değilim. Peki, Türk bir kavim değil mi? Türk, ırk değil mi? Evet, ama 
diğer adam ben Arabım diyor, diğeri ben Kürdüm diyor, diğeri ben Boşnağım diyor. Yani pazarda patates 
var, domates var, patlıcan var. Ama sen hepsi patates olsun, diyorsun. Biz domates diyelim deyince olmu-
yor işte, burada problem çıkıyor. Milli devlet merkezileştiriyor; yasamayı, hukuku, ekonomiyi ve eğitimi 
merkezileştiriyor. Milli devlet bu şekilde ortaya çıkıyor. İran dâhil olmak üzere işte Afganistan, Sudan ve 
Pakistan’da bu sorun aşılamıyor.

TÜRK MODERNLEŞMESI

Bir de Türk modernleşmesi var, onu da söyleyeyim. Türk modernleşmesinin iki ana akımı vardır: 
Birincisi, II. Mahmut modeli, ikincisi ise II. Abdülhamit modeldir. Osmanlı zayıfladı, Osmanlı çöktü. Ge-
leneksel kurumlar işlem göremiyor biz Osmanlıyı değiştireceğiz.

II. Mahmut modernleştirmesi yukarıdan aşağıya, devlet ve kanun marifetiyle toplumu mo-
dernleştirme sürecine sokma projesidir. II.  Abdülhamid de moderndir hatta II. Mahmut’tan 
daha da moderndir. Fakat o yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya kültürün form-
larını koruyarak içini modernleştirme projesidir. Modern bir hayat yaşar II. Abdül-
hamid ama muhafazakâr formunu koruyor.

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Mustafa Kemal, II. Mahmut’un mo-
dernleşme projesini benimsedi. 1983’te Turgut Özal (1993), II. Abdülhamit’in 
modernleşme projesini benimsedi. Peki nedir modernleşme projesi? Bir 
yukarıdan aşağıya, yani saray veya devlet kararı alıyor, sivil değil, de-
mokrat değil, aşağıdan gelmiyor. İkincisi modernleşme demek, 
Avrupalılaşmak demektir. Avrupalılaşmak demek Batılı-
laşmak demektir. Batılılaşmak demek Fransalılaşmak 
demektir. Fransalılaşmak demek 3.Cumhuriyet 
Fransa’sı demektir. Yani sert modernleşme, 
emrederek polis ve kolluk kuvvetleri 
marifetiyle, kanun marifetiyle, hukuk 
marifetiyle toplumu modernleştirmek 
demektir. Üçüncü özelliği, Türk mo-
dernleşmesinin; din dışı olmasıdır, 



14

D Ü Ş Ü N C E  A N A L İ Z

 sdam.org.tr

yani dini hiçbir şekilde bu işin içine katmama.

Halen Türk modernleşmesini ve Osmanlı modernleşmesini aşabilmiş değiliz. Tabii ki İran modeli 
var, Hint modeli var, Mısır modeli var, Sovyet modeli var, Rus modeli var. Türk modernleşmesinin en yakın 
olduğu modernleşme, İran modernleşmesidir.

1905 yılında İran’da meşrutiyet ilan edildi ve anayasa yapıldı. 1908 yılında bizde meşrutiyet ilan edil-
di ve anayasa yapıldı. 1923 yılında Türkiye’de cumhuriyet ilan edildi. 1923 yılında  İran’da Kaçar hanedanı 
sona erdi ve Pehlevi hanedanı iktidar oldu. 1937 yılında İran’da laiklik anayasaya girdi. 1946 - 1950 yılında 
çok partili sisteme geçtik. 1953 yılında İran’da Muhammed Musaddık (1967) hareketi başladı. Kanlı büyük 
bir hareketti. 1960 yılında Türkiye’de 27 Mayıs Darbesi oldu. 1964 yılında İran’da 15 Hordad hareketi oldu, 
İmam Humeyni’nin ayaklanması.  Hareketten 15 bin kişi öldü. 1979 yılında İran’da İslam devrimi oldu. 
1980 yılında Türkiye’de 12 Eylül Darbesi oldu. 1997 yılında Türkiye’de 28 Şubat oldu. İran da Muhammed 
Hatemi’nin 2. Cumhuriyet başladı. 2003 yılında AK Parti iktidar oldu, muhafazakâr dindar bir iktidar geldi. 
2004 yılında bir sene sonra İran’da Ahmedinejad cumhurbaşkanı oldu. Yani İran ve Türkiye 3-5 sene arayla 
aynı süreci takip ediyor. Dikkat edin! İran’da da başörtüsü problem, Türkiye’de de.  Biri -İran- başı açmanın 
mücadelesini veriyor. Öbürü -Türkiye-  başı kapatmanın mücadelesini veriyor.

MEDENIYET KAVRAMI

Şimdi arkadaşlar gelelim medeniyete. Medeniyete gelince, medeniyetle uygarlığı birbirinden ayırt et-
mek gerekir. Yani biz Türkçede ayırıyoruz. Uygarlık biraz Batıyı çağrıştırır. Medeniyet ise İslam’ı çağrıştırır. 
Medeniyet İslam’a aittir. ‘Medine’ kelimesi Aramicedir. Aramiceden Arapçaya geçmiştir. Manası şudur; bir 
mahkemenin yetki sahası içerisindeki yerleşim alanı demektir, habitat demektir. Bu bize neyi çağrıştırıyor? 
Hukuk, demek ki insanlar bir araya geldiği zaman hukuk zemininde örgütlenir, bir organizasyon kurarlar, 
işte bu medeniyettir. Avrupa’da 18. yüzyılda bu kelime üretildi. 18. yüzyıldan öncesine kadar ne kültür ne 
de medeniyet kelimesi Avrupa sözlüklerinde ve dilinde yoktur. Avrupa’da ilişkilerin incelenmesi, nezaket, 
kibarlık, hukuk, birbirinin hak ve hukukuna saygı gösterme. Bu manada kullanılmıştır -kültür ve medeni-
yet-. Neden? Çünkü sınıf savaşları var, din savaşları var, insanlar birbirini kesiyor. Kıta nüfusunun üçte biri 
gidiyor bir savaşta. Buna son vermek gerektiğine karar verdiler. Medeniyeti ürettiler. Bizde medeniyet kav-
ramına son şeklini ve muhtevasını veren Efendimiz aleyhissalatu vesselamdır. Mekke’den Medine’ye hicret 
etti. Gelir gelmez ilk yaptığı şey, Medine’nin sınırlarını tayin etmek oldu. Daha sonra ‘Cevf’ dediği merkezi 
belirledi. Mescit inşa etti, pazarı ilan etti. Medineli müşrikler ile Medine’nin içindeki Yahudiler ve banli-
yölerde -dışarıda- yaşayan Yahudilerle “Medine Sözleşmesi”ni imzaladı. Dedi ki burası ‘Yesrib’ olmaktan 



15

MODERNIZM VE MEDENIYET

sdamstrateji

çıktı, ‘Medine’ oldu. Yesrib, neydi? Savaştı, bu savaşlar 20 sene süren savaşlardı. Kimler birbiriyle sava-
şıyordu? Bir Araplar birbiriyle savaşıyorlardı, bir Araplar ve Yahudiler savaşıyorlardı. Yahudiler de kendi 
aralarında savaşıyordu. Resullullah, kaos durumundan adeta Aristoteles’in dediği gibi, Tanrı evreni nasıl 
bir el hareketiyle kaos olmaktan çıkarıp kozmos yaptıysa Resullullah da Medine toplumunu yeniden inşa 
etti. Dinin mekânda tezahür etmesi manasında Medine ortaya çıktı. Medine demek din, mekânda uzayda 
yani zamanda ve mekânda ete kemiğe bürününce, tezahür edince medeniyet o zaman Medine olur. O hâlde 
buradan da hareketle deriz ki ‘kent’ Batıya aittir, sanayi toplumuna aittir.  Şehir, İslam’a aittir, Doğu dün-
yasına aittir. Bizim doğudaki bütün şehirlerimiz harikulade medeniyet şehirleridir. Medeniyet, dinin teşhir 
edildiği yerlerdir. Zaten şehir; ahlakın, nezaketin, kültürün, sanatın, mimarinin, edebiyatın, cömertliğin, 
dürüstlüğün teşhir edildiği yerdir.

Fakat bir Müslüman medeniyet kurmak üzere yola çıkmaz, gayesi medeniyet kurmak ise o yolculu-
ğu gayrimeşrudur. Dünyevileşir, ben bir medeniyet kurmak üzere yola çıkıyorum dediğim zaman, dünyevi 
bir amacı gözetmiş olurum. Ancak, dini ihlasla yaşarken bu yaşantının tabii sonucunda medeniyet ortaya 
çıkar. İşte bu ikisi birbirinden ayrıdır. Bunu nasıl anlayacağız? Mesela oruç üzerinden hareket edelim. 
Biz Ramazan ayında oruç tutarız neden?  Allah rızası için. Allah bunu emrettiği için biz Ramazan ayında 
oruç tutarız. Yani bizim maksadımız sebebimiz nedir? Allah’ın rızasını kazanmak, dini bir vecibeyi yerine 
getirmektir. Ancak oruç tuttuğumuzda aynı zamanda diyet de yapmış oluyoruz ve vücudumuz, bedenimiz 
sağlık kazanır. Ben diyet yapmak üzere oruç tutuyorum desem bu gayrimeşru bir şeydir. Namaz kıldığımız 
zaman biz Allah rızası için namaz kılıyoruz. Ezan okundu, şimdi müezzin bizi davet etti, gel, namaza gel, 
dedi. Allah adına bizi davet etti. Ama ben spor yapmak için namaz kılıyorum desem. Bunu başka bir sebebe 
endekslemiş olurum. O hâlde dini, zamanda ve mekânda tezahür ettirmek üzere yaşamak buradan hareket 
etmek gerekir. Bunun sonucunda yapılar ortaya çıkacak, mimari olacak, edebiyat olacak, sanat olacak, 
ilim olacak, iktisadi bir hayat olacak ve medeniyet olacaktır. Dolayısıyla bu son zamanlarda bir medeniyet 
kurmak gibi şeylere de kapılmamak lazım. Yani önce ihlas, arkasından zaten medeniyet gelecek. Yani 
Resullullah medeniyet kurmak üzere yola çıkmadı. Medeniyet dünyevileştirir, zenginlik olur, servet olur, 
şaşa olur, israf olur, savurganlık olur vesaire ve insanı da yoldan çıkarabilir. Bu çok hassas bir dengedir. Bu 
dengeyi Müslümanlar takva ile ancak kurabilirler.

Arkadaşlar benim diyeceğim, bunlardan ibaretti. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun.


