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edeniyetimizin yeniden inşası; kendine
güvenen, sorunları ile yüzleşebilen, ülkesi için
çözüm ve katma değer üreten, bilimin rehberliğinde
bilimsel düşünceye sahip, vatansever, idealist bir
neslin yetişmesi ile mümkündür.
Zira insanlık; benmerkezci, pragmatist, makyavelist,
güce dayanan batı medeniyetinin zalim ve
emperyalist uygulamalarından kaynaklanan
sorunlar yaşamaktadır.
Yaşanan bir başka insanlık sorunu da, muhteşem
medeniyetlerin sahibi İslam Coğrafyasının kendi
medeniyet değerlerinden uzaklaşmış, sorumluluk
bilincini kaybetmiş, kaderci, teslimiyetçi, tembel
mensuplarının bu halleri ile batı medeniyetinin
zulmüne maruz kalmış olmalarıdır. Yani yaşanan
sorun bir medeniyet sorunudur.

Medeniyetimizin
Yeniden İnşa
Zarureti Üzerine

DÜŞÜNCELER

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI
Strazburg Caddesi No: 44 / 10 Sıhhiye / ANKARA
Tel: 0312 230 56 17 • Faks: 0312 230 56 18 • Gsm: 0533 762 29 52
www.anadoluvakfi.org • anadolu@anadoluvakfi.org

Hayrullah Başer

Medeniyetimizin
Yeniden İnşa
Zarureti Üzerine

DÜŞÜNCELER
Hayrullah Başer

Ankara, 2017

KÜLTÜR SERİSİ - 2

MEDENİYETİMİZİN
YENİDEN İNŞA ZARURETİ
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Hayrullah Başer
Başer, Hayrullah
Medeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşünceler/
Hayrullah Başer; Editörler: Prof. Dr. Hilmi Demir ve
Turgut Şahin - Ankara: Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim
Vakfı Yayınları, 2017
32 s.: 13,5x21,5 cm - (Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim
Vakfı Yayınları)
ISBN: 978-605-2167-07-6

Grafik-Tasarım

SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.
Cevizlidere Cad. 1237. Sok. 1/17 Balgat 06520 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 472 37 73-74 • sfn@sfn.com.tr • www.sfn.com.tr

Baskı Tarihi

Kasım 2017 (Birinci Baskı)
Ağustos 2018 (İkinci Baskı)

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Strazburg Caddesi No: 44/10 Sıhhiye - Ankara
Tel: 0312 230 56 17 • Faks: 0312 230 56 18 • Gsm: 0533 762 29 52
www.anadoluvakfi.org • anadolu@anadoluvakfi.org
Para ile satılmaz.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ............................................................................................................................................... 5
TARİHE BAKIŞ........................................................................................................................ 7
İnsanın Yaratılışı.............................................................................................................. 7
Kadın ve Erkek Yaratılış Nedeni................................................................... 7
Farklı Milletlerden Olma....................................................................................... 7
Kavgalar, Savaşlar ve Çatışmalar................................................................. 8
İlahi Mesajlar ve Peygamberler. ..................................................................... 8
Son Elçi Hz. Peygamber ve Tebliği............................................................. 9
İslam Medeniyetinin Doğuşu ve Medine......................................... 10
DEVLET VE MEDENİYET OLUŞUMU ÜZERİNE.................... 11
Asrı Saadet.......................................................................................................................... 11
İslam Medeniyetinin İnşası.............................................................................. 11
İslam Medeniyetinin Temel Esasları...................................................... 12
Gerileme Dönemi ve Nedeni.......................................................................... 13
Osmanlı Devletinde Medeniyet İnşası. ............................................... 14
OSMANLININ YIKILIŞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER............. 15
Osmanlı Devletinin Güç Kaybı.................................................................... 15
Batı’da Sanayi Devrimi ve Osmanlı’ya Etkisi............................... 16
Osmanlılarda Batı’ya Karşı Islahat Hareketleri......................... 17
Saray ile Bürokrasi Arasında Zihniyet Kopukluğu............... 18
Modernleşme ve Batı’ya Karşı Direnme Projeleri................... 19
Bölgesel ve Uluslararası Konjonktürün Önemi......................... 20
Toplumsal ve Etnik Yapıda Çözülme................................................... 20
Türkiye Cumhuriyeti Devleti......................................................................... 21

Medeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşünceler / Hayrullah Başer

3

BATI DÜNYASINA BAKIŞIMIZ..................................................................... 22
Tarihi İyi Okuma ve İyi Analiz Etme.................................................... 22
Batı Medeniyetinin Toplumumuza
Etkisi ve Sonuçları...................................................................................................... 22
GELİNEN DURUM – ENDİŞELERİMİZ................................................ 24
Çözüm ve Çözümsüzlük Ekseni................................................................ 24
İslam Dünyası ve Mazlum Milletlerin Umudu Türkiye..... 24
Gelecek Adına Endişe Duyduğumuz Hususlar........................ 24
SON YAŞANAN DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN İZAHI............... 26
ÇÖZÜM.......................................................................................................................................... 27
Batı Medeniyeti Kavramlarıyla Düşünme Sorunu. ............... 27
Medeniyetimizi İnşa Zaruriyeti. ................................................................. 27
MEDENİYETİMİZİN YENİDEN İNŞASININ İLKELERİ... 28
DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI ÜZERİNE.................... 30
Medeniyet Araştırmaları..................................................................................... 30
Büyük Devlet Olma ile Medeniyet İnşası
Arasındaki İlişki. .......................................................................................................... 30
Eğitim, Kültür ve Dini Hayatı Düzenleme Önceliği............ 31

4

Medeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşünceler / Hayrullah Başer

ÖNSÖZ

A

nadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı 1990 yılında
kurulan çeyrek asırlık geçmişi ile ülkemizin düşünce,
fikir, sanat, eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar
sunmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Gençlik yıllarımdan başlayarak, elli seneyi aşkın bir süredir, dünyanın ve ülkemizin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik,
teknolojik, ilmi gelişmelerini takip eden, değişik siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel organizasyonlarda görev almış birisi
olarak asıl hizmetimi, kuruluşundan beri Anadolu Eğitim
Kültür ve Bilim Vakfı’nda sürdürüyorum.
Vakfımızın en önemli görevi kadim geleneğimiz, kültür ve
medeniyetimizin temel kaynaklarını güncel haliyle yeni nesillere aktarmaktır.
Popüler ve küresel kültürlerin yaygın olduğu günümüzde
gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerlerimize bağlı,
kimlik, kişilik ve kariyer sahibi birer şahsiyet olarak yetişmelerine imkânlar sunarak destek olmak Vakfımızın en önemli
hedefleri arasındadır.
Millet varlığımızın devamı; milli kimliğimizin korunması,
yaşatılması, milli, manevi, dini, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve medeniyetimizin
yeniden inşası görevini yerine getirmeye bağlıdır.
Medeniyetimizin yeniden inşası; kendine güvenen, sorunları ile yüzleşebilen, ülkesi için çözüm ve katma değer üreten,
bilimin rehberliğinde bilimsel düşünceye sahip, vatansever,
idealist bir neslin yetişmesi ile mümkündür.
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Zira insanlık; benmerkezci, pragmatist, makyavelist, güce
dayanan batı medeniyetinin zalim ve emperyalist uygulamalarından kaynaklanan sorunlar yaşamaktadır.
Yaşanan bir başka insanlık sorunu da, muhteşem medeniyetlerin sahibi İslam Coğrafyasının kendi medeniyet değerlerinden uzaklaşmış, sorumluluk bilincini kaybetmiş, kaderci,
teslimiyetçi, tembel mensuplarının bu halleri ile batı medeniyetinin zulmüne maruz kalmış olmalarıdır. Yani yaşanan
sorun bir medeniyet sorunudur.
Bu sorunun çözümü için neler yapılmalı, nasıl yapılmalı,
birey, toplum ve devlete düşen görevlerin neler olduğunu bu
mütevazı kitapçıkta ifade etmeye çalıştım.
Ben bir uzman değilim. Elli sene alanda, hayatın içinde
bulundum. Bu kitapçıkta yazdıklarım; öğrendiklerim ve yaşadıklarımla ilgili ıstırap duyup, yorumlayıp, dert ettiklerimdir.
Özelikle medeniyetimizin yeniden inşası konusunun bilim
adamları ve alan uzmanlarınca içinin doldurulmasını arzu
ediyor ve bekliyorum. Farklı düşüncelere de saygı duyduğumu ayrıca ifade etmek istiyorum.
Bu kitapçığın hazırlanmasında tashih, redaksiyon, fikir ve
düşünceleriyle emeği geçen Prof. Dr. Hilmi Demir, Turgut
Şahin, Ali Ay, Mevlüt Ayhan ve H. Ömer Gülseren’e teşekkür
ve saygılarımı sunuyorum.
Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır.
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TARİHE BAKIŞ
İnsanın Yaratılışı
İnsanlık tarihi yaratılışla birlikte başladı. Kainat bir sonsuzluğu değil, varlığın meydana geldiği bir imkanlar alanını
temsil ediyor. Bu varlık alanı içinde her bir varoluşun ayrı bir
kıymeti olduğu gibi, insanın varlığı daha bir önem kazanıyor. Çünkü insan hem varoluşu anlama, yorumlama hem de
varlığı yeniden inşa etmek kapasitesine sahip tek varlık. Bu
yüzden tarih aslında insanlığın tarihi. Çünkü varoluşa anlam
veren ve neden varım ve ne olacağım sorularına cevap arayan
bu varlık.

Kadın ve Erkek Yaratılış Nedeni
İnsan varoluşundan beri hem cinsi ile birlikte var. Kadın
ve erkek birbirinin zıddı değil, birbirinin düşmanı da değil,
kâinatı anlamlandıran ve anlam arayışına çıkan iki dost varlıktır. Allah insanı yarattım derken, kadın ve erkeği aynı çamurdan yarattım buyuruyor. Toprak geldiğimiz ve döneceğimiz yer. Toprak boylara ayrılıp çoğaldığımız, aşiret, kabile,
soy ve millet olduğumuz yer. Yüce Rabbimiz Hucurat Suresi
13. Ayetinde şöyle buyurur: “Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve
bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve
kabilelere ayırdık. Allâh yanında en üstün olanınız, iyiliğe karşı en
çok duyarlı olanınızdır. Allâh bilendir, haber alandır.”

Farklı Milletlerden Olma
Allah’ın bizi boylara ve milletlere ayırmasının hikmeti
savaşmak ve kavga etmek için değil, aksine yardımlaşma ve
Medeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşünceler / Hayrullah Başer
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muhabbet duygusunun aramızda artmasını sağlamak içindir.
Çünkü birbirinin aynı olan kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar ise birbirini çeker. Farklılık ve çoğulculuk İmamı Matüridi’nin tevhidin boyutlarında açıkladığı gibi, Allah’ın hikmetini anlamanın en güzel delilleridir. Farklılıklarımız birbirimize
ihtiyaç duymamızı, yardımlaşmayı ve tanış olmayı zorunlu
hale getiriyor. İnsan aklının ve vicdanının sesini dinlediğinde
farklıklarıyla birlikte kâinatı anlamaya ve tanımaya çalışıyor.
Ancak aynı insan aklını ve vicdanını terk edip nefsine, benine, öfkesine, hevasına yöneldiğinde her şeye yalnızca kendisi için sahip olmayı, daha çoğunu elde etmeyi ve cimriliği
tercih ediyor. Cemil Meriç’in ifadesiyle şöhret, servet, şehvet,
para, masa, nisanın daha fazlasına sahip olma hırsı insanoğlunun kavgasının temel nedenini oluşturuyor. Hatta bu konuda
kardeşini öldürmeyi dahi göze alabiliyor. Bunun için olmadık
vasıtalar ve yollar icat edebiliyor, kendi türüne karşı en zalim
ve acımasız araçları ihdas edebiliyor.

Kavgalar, Savaşlar ve Çatışmalar
İnsanlık tarihi bir kavgalar, savaşlar ve çatışmalar tarihidir.
Ama aynı zamanda büyük kültürlerin iç içe geçtiği, kaynaştığı, iş birliği kurduğu bir karşılaşmalar tarihidir de. İnsanlık
düzenli hayata geçtiği ilk andan itibaren sınırlı kaynaklara
karşı sınırsız isteklerine gem vurabilmek adına düzeni, yasayı
ve örfü icat etmek zorunda kalmıştır. Onun içindir ki insanlık
tarihi boyunca toplumların kendi aralarında, daha huzurlu ve
refah içinde mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gelenek,
görenek, örf, yasa gibi hayati değerlere sahip olmaları gerekmiştir.

İlahi Mesajlar ve Peygamberler
İlahi hitap bu yasaların, örfün ve geleneklerin kaynağı olmuş tatmin olmaz hırsıyla firavunlaşan, nemrutlaşan krallıkları, toplulukları, uyarmak üzere bölgesel ve yöresel olarak
peygamberler ve nebiler göndermiştir. Bu ilahi mesaj; kâina8
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tın ve hayatın tabi olduğu kanunları, itikadî ilkeleri, insanın
Allah’a karşı görevlerini ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ahlaki, hukuki ilkeler ve sorumluluklardan oluşmaktadır.
İlahi mesaj; kainat, insan ve toplum üzerine insanın anlam
arayışına kılavuzluk ediyor. Nerden geldik ve nereye gidiyoruz? Sorusuna cevap arayan insanın, bu yolcuğunda rehberi
oluyor. Bu mesajla, varlıklar, canlılar, insanlar arası ahlaki ilişkiler düzenleniyor, iyilik, doğruluk, hayrın ölçüleri, yanlışın,
taşkınlığın, haddi aşmanın kriterleri ve cezaları bildiriliyordu.

Son Elçi Hz. Peygamber ve Tebliği
Bu mesajları tebliğ ve tebyinle görevlendirilen son elçi Hz
Peygamber (SAS) ise; öncelikle kendisi için, “Ben Allah’ın kulu
ve elçisiyim, Allah bildirmedikçe bir şey bilemem” diyerek, bir
beşer olduğunu ve vahiy kendisine bildirmedikçe gaybı bilemeyeceğini ifade ediyordu. Tüm insanların doğuştan (rengine, cinsine, ırkına, bakmadan) bir ve eşit olduğu, canlarının,
mallarının, ırz, namus ve akıllarının birbirinin teminatında olduğunu belirterek evrensel normları ortaya koyuyordu. Akrabalık, komşuluk, aile hukuku, ticari, sosyal, kültürel ilişkilere ait sünnetini uygulamalarıyla bize aktarıyordu. İnsanın,
toplumun, sorumlulukları, yardımlaşma, mallarımız üzerindeki diğer insanların; yoksul, yetim, yolda kalmış, vb. hakkı,
çalışma hayatının kuralları, insanların hakkını teslim etmek
diyeceğimiz, adalet ve ehliyet ölçüleri gibi ahlaki ve hukuki
kuralları açıklıyordu.
Vahiyle gelen mesajları uygulamada en önce kendinden
başlayarak, kendine inananlara örnek oluyor, Mekke aristokrasinin akla hayale gelmedik tepkisine rağmen tebliğe devam
ediyordu. İşte bu uygulamalardan bazı örnekleri size aktarmak istiyorum.
•

Faizin yasaklanmasında, “Yasakladığım ilk faiz amcam
Abbas’ın faizi” diyordu.
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•

Kan davasında, “Yasakladığım ilk kan davası amcam
kızı Rabia’nın kan davasıdır” diyordu.

•

Azat ettiği ilk köle, kendi kölesi Hz. Zeyd idi.

•

Adalet söz konusu olduğunda, kızım Fatıma da olsa
asla olmaz diyordu.

•

İşin ehline verilmesi söz konusu ise, Mekke’nin fethinde Kâbe’nin anahtarını, amcası Abbas yerine, işin ehlidir diye, Hz Ali’ye anahtarı hala müşrik olan Osman B.
Talha’ya teslim ettirmesini emrediyordu.

•

Müslümanların refah seviyesi arttığında, Hz Muhammed’in sade yaşayışı, refahtan istifade etmek isteyen eşlerini, nikâh veya refah arasında tercihe davet ediyordu.

•

Komşuya, yakınlara, yetimlere, fakire, yoksula, yolcuya yardım konusunda gösterdiği hassasiyet ve sayısız
örnek vardı hayatında.

•

Bırakın insanı, canlılara, hayvanlara karşı şefkat ve
merhameti, Rahmet ve merhamet peygamberinin en
önemli vasfı idi.

İslam Medeniyetinin Doğuşu ve Medine
İşte, Âlemlerin Rabbi Yüce Allah, Kulu Muhammed’ül Emin
Hz. Peygamber (SAV) vasıtasıyla, tüm insanlığa evrensel mesajını böylece bildiriyor, Hz. Peygamber de bu mesajlara uygun
olarak ashabı (arkadaşları) ile Yesrib’i Medine (Medeniyetin merkezi) olarak zamanına ve geleceğe örnek olması için yeniden inşa
ediyordu. Ondan sonra gelecek Müslüman topluluklar tarafından inşa edilecek olan İslâm medeniyetinin temel kodları bu kardeşleşmiş topluluk tarafından bizlere miras olarak bırakılıyordu.
Sonraki nesiller bu mirası elden ele taşıyarak İslâm düşüncesini geliştirerek insanlığa mal etmeyi başaracaklardır. Şimdi
ise çağımızın nesli olarak bizler de sorumluluğumuz gereği
Vahiy ve Risaletin ışığında medeniyetimizin yeniden ihya ve
inşası için bütün varlığımızla çalışmak gerektiğine inanıyoruz.
10
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DEVLET VE MEDENİYET OLUŞUMU
ÜZERİNE
Asrı Saadet
Bu ilahi mesaja inanan, doğru anlayan ilk nesil ve takip
edenler kısa sürede en önce kendi nefislerinde, kimlik ve kişiliklerinde, toplumsal hayatlarında yaptıkları değişim ve dönüşümle; işlerin ehline verilmediği, yakın akraba ve kavminden olanın her türlü haksızlığa rağmen gözetildiği cahiliye
anlayışını reddederek; inanç, ibadet, ahlak, hürriyet, hukuk
ve adaletin hâkim olduğu, her türlü gelişmeye açık bir medeni
toplum oluşturmuşlardır.

İslam Medeniyetinin İnşası
Asr-ı Saadet sonrası, kabile asabiyeti, saltanat, mezhep ve
görüş ayrılıklarından doğan zaaflara rağmen, kısa zamanda
bu mesaj; devletleri, bölgeleri aşarak geniş bir alana yayılmış,
topluluklarla buluşmuştur. Doğuda Asya batıda Afrika içlerine kadar yayılmıştır. Bu mesaj istikametinde bütün toplulukları kucaklayan medeniyetler kurmuşlardır.
Ulaşılan coğrafya ve toplumlarda yapılan bilimsel çalışmalarla tüm insanlığın medeniyet ufkuna yeni pencereler açılmıştır. İnsanlığın kültür mirasının araştırıldığı, yeni kültür
değerlerinin oluşturulduğu, geleceğin planlandığı bilim merkezleri meydana getirilmiştir. İşte Cundişapur, Beytülhikmet
okulları. İşte, Selçuklu Medeniyetini inşa eden Nizamiye ve
Ebu Hanife’nin adına inşa edilen Azamiyye Medreseleri, Semerkant’ta yükselen Meraga astronomi ve matematik okulu,
Uluğbey Rasathanesi, İbn Sina’nın Tıp Okulu, Birunu’nin
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gözleme dayalı bilimsel keşifleri, Endülüs Medeniyetinin
Kurtuba Medreseleri.
Orta Asya’dan Anadolu’ya davet edilen Ali Kuşçu’nun ilmi
başkanlığı ve Fatih Sultan Mehmed’in himayesinde gerçekleşen Sah-ı Seman Medreseleri. Ak Şemsettin, Molla Hüsrev,
Molla Gürani ve daha başkaları; Avrupa’nın büyü ve kehanetle tabiat olaylarını yorumladığı, hastalıkları tedavi etmeye
çalıştığı bir çağda aklın ve bilimin ışığını bütün dünyaya tanıtmışlardır.
Medeniyetimizin manevi önderlerinden insanlığa istikamet veren, Horasan Erenleri, Hoca Ahmet Yesevi, Tabduk
Emre, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celalettin
Rumi gibi vahiy ve risalet ışığında, Anadolu’yu aydınlatan
gönül insanları.
Son olarak Akaid, Kelam, Felsefe ve Tasavvuf gibi düşünce
akımlarının yaygın hale geldiği dönemlerde itakadi sapmalara karşı, ümmeti orta yolda buluşturan, Eşari ve Maturidi
düşünce ekollerinin önderleri İmam-ı Eşari ve İmam-ı Maturidi’yi burada anmadan geçmek olmaz. Zira insanların yaşayış ve düşüncelerinden dolayı küfürle itham edilmesine, siyasi çatışmaların itikadileşmesine müsaade etmeyecek, itikadî
ilkelerle İslam dünyasında uzun süreli bir toplumsal barışın
inşasına zemin hazırlamışlardır.

İslam Medeniyetinin Temel Esasları
İmanın amelden ayrı şeyler olduğu, ehli kıblenin tekfir edilemeyeceği, şahısların ve eşyanın kutsanmayacağı, doğru haber, akıl ve hissi selimin dışında, ilham ve rüyanın bilgi kaynağı olmayacağı, itaat ve biat’ın ancak Allah’a ve Peygambere
olacağı, takiyyenin doğru bir metot olmayacağı anlayışını
ortaya koyarak toplumsal huzuru sağlamışlardır.
Hayatın bütün alanlarında bilim ve hikmeti rehber edinmişler, gerçeği arama ve hakikat peşinde koşmuşlardır.
İşte o dönemin siyasi tavrından bir örnek:
12
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Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bilig adıyla maruf eserinde,
idareci ve siyaset adamlarına mesajı;
•

Kanunlarına uyarız, ama adil ol,

•

Vergini veririz, ama altın parama gümüş katma,

•

Dostunu dost, düşmanını düşman biliriz, ama milletinin töresini, geleneğini, örfünü, hukukunu bozma

Toplum ve insan ilişkilerine şekil veren görüşleriyle, ilahi mesajı bugüne taşıyan; İmam’ı Azam Ebu Hanife, İmam’ı
Şafi, İmam-ı Malik ve İmam-ı Hanbel gibi imamlar bu medeniyet kurucu metinlerin ilk yazarları olmuşlardır.
Asya’nın bilgi ve hikmetinin, doğunun irfan ve düşüncesinin Batıya taşındığı son durak İstanbul olmuştur. Fatih Sultan
Mehmet İstanbul’u Hukukta, Tıpta, Astronomide, Fen’de Avrupa ve Asya’da ki bilim adamlarını, alimleri merkeze taşıyarak medeniyet başşehri yapmıştır. Adalete, kardeşliğe, sulha,
birliğe, ehliyete ve liyakate değer vererek Osmanlı Medeniyetinin kurucu atalarından biri olmuştur.
İşte bu dönemde, Fatih Medresesinde (Üniversitesinde)
XV. Yüzyılda 292 Müderris (Profesör) istihdam edilmiş, bunların 138 tanesi yani % 42’si yazılı eser bırakmıştır.

Gerileme Dönemi ve Nedeni
Ancak ne yazık ki bu muhteşem ilerleyiş XVI. Yüzyılda
%35’e, XVII. Yüzyılda %20’ye, XVIII. Yüzyılda %5’e düşmüştür. Osmanlı’nın gelişme ve gerilemesindeki nedenleri buralarda aramak gerekir inancındayız. Bugün ise yazılı eser olarak, Amerikan üniversitelerinde sene’de 200 bin, Avrupa’da
100 bin eser okuyucuyla buluşurken, Türkiye’de ise bu sayı
sadece 5 bin’dir.
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Osmanlı Devletinde Medeniyet İnşası
Bu vesileyle size Osmanlı’yı Medeniyet kurucu bir topluma dönüştüren anlayıştan birkaç örnek vermek istiyorum;
-

Rivayet odur ki; Orhan Gazi ile Alaeddin Gazinin, birisinin ilmi, diğerinin yöneticilikte üstünlüğü nedeniyle
birbirine beyliği teklif etmişlerdir.

-

Alaeddin Bey’in, Osmanlı toplumunda iki şahsın tarla
alım-satımı sonrasında tarladan çıkan altın konusunda
kendisi yerine diğerinin haklı oluşu konusunda ısrarı,
hazine başının kaynağı belli olmayan malı alamayacağı karşısında, Alaeddin Bey’in, böyle bir toplumun
kadıya(Vezire) ihtiyacı yok. Boşa maaş alıyorum diye
istifası.

-

İstanbul fethi öncesi Fatih’’in esnafı ziyareti sırasında
esnafların; ben siftah ettim, komşum etmedi tavırları.

-

Bizans’ta oluşan; Kardinal külahı yerine Osmanlı Sarığını görme tercihi.

-

Osmanlı’nın bütün dinlere, mezheplere, etnik yapılara
adil yaklaşımı,

-

Anadolu ve Balkanlarda Yesevi, Bektaşi, Mevlevi, vb.
Alp Eren, er ve erenlerin vahiy ve risalet ekseninde
oluşturdukları lonca, Ahi Evren geleneği gibi kurumlar yoluyla hayata geçirilen anlayış ve uygulamalar Osmanlıyı medeniyet kurucu bir güç haline getirmiştir.

Ne zaman ki, bu ilkelerden değerlerden kopuş başlamış,
yabancılaşma, adam kayırma, hukuku ve adaleti terk, lüks,
israf, şatafat, Osmanlı yıkılışının da bizler için habercisi, olmuştur.

14
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OSMANLININ YIKILIŞI ÜZERİNE
DÜŞÜNCELER
Onun içindir ki Osmanlı Devletinin yıkılışının iç ve dış sebeplerini anlamak, geleceği inşa etmek açısından son derece
önemlidir. Bu nedenle Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişteki şu
tarihi gerçekleri sizlerle paylaşmak yerinde olacaktır diye düşünüyorum.

Osmanlı Devletinin Güç Kaybı
Osmanlı devleti, XIV. Yüzyıldan, XVII. Yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık dört asır süren bir zaman diliminde, içinde doğduğu coğrafyadan batıya ve doğuya doğru yürüyüşünde küçük ve
geçici sayılabilecek birkaç yenilginin dışında konjonktürü belirleyen, uluslar arası politik zamanı yöneten ender siyasi yapılardan
birisi olarak tarihe geçmiştir. Bu süre zarfında toplumsal zamanı
Türk İslam toplumları lehine yöneten, tek güçtü denebilir. İşte
bu güç dünya tarihinde ender rastladığımız ve adına sanayi devrimi dediğimiz bir sürecin Batıda doğuşuyla ve onun organizasyona dönüştürülmesiyle birlikte egemen olduğu topraklardan
geri çekilmeye zorlandı. Bu dönem İktisat Tarihçimiz Mehmet
Genç’in ifadesiyle yaklaşık “239 yıl” sürdü. Ve 1683 ikinci Viyana
kuşatmasında bir araya gelen Avrupalı müttefiklere karşı onbeş
yıl süren bir savaşın sonunda yavaş yavaş geri çekilmeye mecbur
bırakıldı. Mecbur bırakıldı diyoruz çünkü Osmanlı bu süre içinde büyük bir direnç göstererek üçyüz yılda aldığı topraklardan
yaklaşık bir o kadar sürede ancak atılabildi. Burada bu uzun tarihin ne fedakârlıkla inşa edilişinin hikâyesine elbette girmeyeceğiz. Ben burada bu direncin zihinsel bir yarılmaya dönüşmesinin
nedenlerini kısaca sizinle paylaşmak istiyorum.
Medeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşünceler / Hayrullah Başer
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Batı’da Sanayi Devrimi ve Osmanlı’ya Etkisi
Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız gibi Batıda başlayan sanayi devrimi o zamana kadar toplumlar arası üstünlük
parametrelerini güç lehine tamamen değiştirdi. Kesin olan
bir şey vardı ki, güç artık bilgiyi teknolojiye ve bunu yöneten organizasyonları kuran batılı toplumların eline geçmişti.
Ve bundan böyle diğer, batıya rakip toplumlar bunu dikkate
alarak varlıklarını yeniden organize etmek ve bu güce karşı
durabilecek imkan ve kabiliyetlerini kurumlar haline dönüştürmek zorundaydı. Bizim tarihimizde Tanzimat’la başlayan
yeniden inşa çabalarını bu konjonktüre verilmek istenen bir
cevap olarak okumak gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki; başta saray ve emrindeki bürokrasi olmak üzere Osmanlı toplumunda herkes bu
durumun farkındaydı. Belki de bunu en iyi anlatan kavram
‘Nizam-ı Cedid’ adı altında yapılan yeni kurum ve kuruluşlar
inşa etme çabalarıydı. Gerçekten de o tarihlerde Osmanlının
yeniden bir inşaya, konjonktürü yönetecek yeni kurum ve kuruluşlara ihtiyacı vardı. Ama ne yazık ki, bu yeni inşanın nasıl
olacağı konusunda derin bir bürokratik şaşkınlığın yaşandığı
da bir gerçekti. O zamana kadar dünyayı yöneten tek iktidar
kurumu olan imparatorluk sistemleri ortadan kalkıyor, orduların formel gücü iktidarlar aleyhine informel olarak yeniden
şekilleniyordu. Özellikle orduların ateşli silahlara olan ihtiyacı, daha merkezi ve güçlü ordu kurulmasını gerektiriyordu.
Sınırlar daha keskinleşmeye, bu meyanda savaş hukukuna
(deniz/kara) yeni ölçüler getirilmeye başlanmıştı. Artık klasik
imparatorluk anlayış ve organizasyon biçimleriyle yola devam edilemeyeceği anlaşılmış görünüyordu. Fransız ihtilali
bunun çevreye yayılmasının öncüsü oldu. Buna göre hâlihazır konjonktürde ayakta kalmanın tek yolu, daha güçlü merkezi bir devlet yapılanmasından geçiyordu.
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Osmanlılarda Batı’ya Karşı Islahat Hareketleri
Saray bu durumu XVIII. Yüzyılın başlarından itibaren fark
etmişti. Ancak kabul etmeliyiz ki, bu durumu ilk fark edenlerden birisi olmasa da Yeni bir nizamın kurulmasına ilk karar verenlerden birisi Padişah III. Selimdi. III. Selim seleflerinden farklı olarak “Selimi” adıyla isimlendirilen küçük bir
bürokrat grubun liderliğinde bu reformları yapmaya girişti.
Bu küçük grup “Ruscuk Yaranı” diye bilinen üst düzey yöneticilerdi. Bunlar önceki ıslahatçılardan farklı olarak yapısal
bir değişimden yanaydılar ve imparatorlukta yapılacak ıslahatları Padişahın ömrüyle sınırlı tutmak istemiyorlar, devamlı kılmak istiyorlardı. Nitekim başta padişah olmak üzere,
dönemin ileri gelenlerinden kurulan on kişilik bir komiteyle,
yapılması istenen ıslahatları padişah nezdinde bir devlet politikası haline getirmeyi başardılar. Sadrazamın bile dışarıda
tutulmasına padişahı ikna eden grup ister istemez kendilerinin dışında bulunan ulema, yeniçeriler ve diğer bürokratları
muhalif olarak karşılarında buldular. Yapılan bu ıslahat çalışmasının sonucunu biliyoruz. III. Selim bir darbeyle iktidardan
düşürülerek öldürüldü. Bu düşüşün uzun hikâyesine burada
elbette girmeyeceğiz. Sonuç olarak onun yerine II. Mahmut
Padişah olarak devletin başına geçirildi. Selefinin sonunu gören II. Mahmut daha politik davranmış III.Selim gibi reform
çabasında acele etmemişti. İlk önce 1808’den 1826 ya kadar
taşradaki ayanlardan başlayarak, merkezdeki yeniçerilerle
birlikte Bektaşiliği ve muhalif ulemayı tasfiye etti. Ölümünden sonra onun yarıda bıraktığı reformları sonuçlandırmak
ise oğlu Sultan Abdülmecit’e (1823-1861) kalmıştı. Abdülmecit’in desteğini arkasına alan ve batıyı tanıdığını zanneden
bir grup bürokratın çalışmasıyla Osmanlıda ciddi bir yeniden
inşa dönemi başladı. Böylece batılı tarzlarına göre inşa edilen
kurumlar, batı karşısında imparatorluğun toprak kaybını önlemek için yeni bir direnme tarzı olarak kabul edilecekti. Bu
ciddi çabanın en etkili olanı ise azınlıkları Müslüman halkMedeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşünceler / Hayrullah Başer
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la eşitleyen Tanzimat fermanı ile gerçekleştirilmeye çalışıldı.
Başka bir ifadeyle Tanzimat hareketi Osmanlı devletinin batı
karşısında yeniden inşa çabasıydı. Bu ıslahat hareketleri bilindiği üzere daha sonra da devam etti. Ancak o günkü siyasi
konjonktür gereği çare arayışı yine batılı formlar içinde Osmanlıcılıktan, İslamcılığa, oradan da Türkçülüğe kadar farklı
karşı duruş modelleri, Osmanlı devletinin gerileyişini ve bu
gerilemeden dolayı ortaya çıkan sürekli toprak kaybını önlemek için denendi. İlgilendiğimiz konu bakımından söyleyecek olursak, sonunda bu üç siyasal akım, bu akımları dizayn
eden üç tür düşünsel ve bürokratik kanaat Osmanlı sistemi
içerisinde saray tarafından konjonktürü Osmanlı devleti lehine yönetmek amacıyla iktidara getirilip batı karşısında direnmenin bir aracı olarak kullanıldı.

Saray ile Bürokrasi Arasında Zihniyet Kopukluğu
Bu süreçte bir tarafta saray ve ona bağlı bürokrasi, diğer
tarafta olanları bir türlü anlayamayan halk kitlesi vardı. İşte
ilk zihinsel /ideolojik yarılma bu ikisi arasında meydana geldi. Saray; Osmanlı imparatorluğunun dayandığı çok kültürlü ve çeşitli etnik gruplardan oluşan imparatorluk modelini
göz önünde tutarak, millet sistemini vatandaşlık hakları çerçevesinde yeniden inşa etmek için sistemde reform yapmak
gerektiğine inanıyordu. Yapılmak istenen reformlar o günkü
konjonktürü yönetebilme çabasıydı. Ancak Saray ve bürokrasi bu yapılanları yönettikleri halka bir türlü izah edemedi.
Halk kendisini yönetenlerin geleneksel Osmanlı sisteminden
gittikçe uzaklaştıklarını görüyor, yapılanları gâvura benzemek olarak yorumluyordu. Hatta reformcu padişah Sultan
II. Mahmut’un adı halk arasında gâvur padişaha çıkmıştı.
Prof. Dr. Kadir Gürler’in ifade ettiği gibi Osmanlı Uleması,
bu yapılanları dini söylemler üzerinden ayet ve hadisler yoluyla meşrulaştırmak için elinden gelini yaptı. Ancak halkla
yöneticiler arasında meydana gelen bu derin yarılmayı bir
türlü gideremedi. Yapılan hukuki düzenlemelerden istifadey18
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le, yavaş yavaş oluşan kamuoyu üzerinden sarayı etkilemek
isteyen bürokrat ve aydınlar bu yarılmanın bir tarafı olarak
muhalif oldukları hükümetler karşısında yer aldılar. Ancak
bu konularda çok mahir olan Saray bu politik duruşları hem
kendi istediği gibi bir duruş olarak yeniden inşa etti, hem de
uluslar arası baskıları durdurmak için politik bir enstrüman
olarak konjonktüre göre ustaca kullandı.

Modernleşme ve Batı’ya Karşı Direnme Projeleri
Tanzimat’la birlikte batılı formlarına benzer kurumların
yasal hale getirilip sistemi şekillendirmesine karar verilen
Osmanlıda artık, klasik Osmanlı geleneğini savunan entelektüel ve bürokrat ikinci plana itilmişti. Tanzimat bir direnme,
var olma projesi olarak kurgulandığından dolayı iktidarı fiili
olarak ortadan kaldırmaya yeltenenlerin dışında, geleneksel
olanı keskin bir şekilde ortadan kaldırmayı hiçbir şekilde düşünmedi. Ancak klasik geleneğe dâhil kurumsal yapılar yavaş
yavaş sistemdeki işlevlerinden arındırılmaya çalışıldı. Kısaca
Osmanlı devlet sistemi saray tarafından biçilen misyona uygun olarak modernleşiyordu. Modernleştirme çabalarıyla eş
zamanlı olarak Özellikle II. Abdülhamit döneminde klasik
Osmanlı medreselerinin karşısına batı kültürünü öğrenmek
yoluyla batı gibi güçlü olmayı tembihleyen okullar açıldı. Bu
okullar daha sonra devlete karşı halktan kopuk muhalefetin
oluşup yetiştiği yerler haline geldi. Bu okullarda yetişen batıya hayran, pozitivist aydın ve entelektüeller bu düşüncelerini
cumhuriyet idaresine de taşıyarak onun problemli bir şekilde
inşa edilmesinin de sebebi oldular. Daha sonraları bu çalışmalara İttihat ve Terakki partisinin gayretleriyle, Türkiye’yi
kapitalistleşme sürecinin içine dâhil edecek burjuva sınıfı
oluşturma gayretleri eklenecekti. Ancak bu projeler Osmanlı
devletinin yıkılıp Cumhuriyetin kurulmasıyla yarıda kaldı.
Netice olarak diyebiliriz ki, bizde modernleşmenin başlangıç tarihi olarak üzerinde yazılıp çizilen Tanzimat Fermanı ve
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ondan sonra yapılan ıslahatlar, Fransız ihtilaliyle artık siyaset
ve iktidar sahnesinden çekilmeye başlamış, imparatorluk sistemi içinde saray ve ona bağlı bürokratlar tarafından geliştirilen bir merkeziyetçi devlet inşa etme projesiydi. Yani Batıya
karşı direnmenin projesi… Ancak belki ilk önce bir proje olarak düşünülen Tanzimat reformları üzerinden yapılan hukuki düzenlemelerden dolayı Osmanlı toplumunda, özellikle
iltizam sistemiyle varlıkları garanti altına alınan azınlıklarda
bağımsızlık fikrinin gelişmesine de katkıda bulundu. Bu bağımsız olma faaliyetleri etnik varoluşta devlet olma düşüncesini harekete geçirdi. Ve Osmanlı ülkesinde hepimizin bildiği
isyanlar ve bağımsızlık hareketleri başladı. İşte yukarıda bir
proje olarak gördüğümüz düşünce biçimleri hem imparatorluğu bir arada tutmak hem de düşmana karşı bir direnç hattı
oluşturmak için saray tarafından korundu kollandı. Ancak bu
direnç hattı ve onun üzerine kurulduğu politik tavırlar imparatorluğun önce parçalara ayrılmasını sonrada yıkılmasını ne
yazık ki engelleyemedi…

Bölgesel ve Uluslararası Konjonktürün Önemi
Bu anlattıklarımızı kısaca toparlayacak olursak Osmanlı
Devletini yönetenler bölgesel ve uluslararası konjonktürü zamanında doğru bir şekilde okuyamamışlar devletin kuruluş
felsefesini, yükselişi kolaylaştıran ideal ve ilkeleri zamanla
kaybetmeye başlamışlardı. Özellikle 18.yüzyıldan başlayarak bilim, hukuk, adalet, eğitim ve ekonomik koşulların Osmanlı’nın aleyhine geliştiğini ve imparatorluğun yıkılışında
bu zaafların oldukça önemli olduğunu yukarıda açıklamaya
çalıştım.

Toplumsal ve Etnik Yapıda Çözülme
Bununla birlikte çözülmeyi hızlandıran uluslararası konjonktür ve Osmanlı devletinin toplumsal yapısı 1789 Fransız
İhtilali’nin getirdiği, Bölgesel, etnik ve dil birliğine (ayrımına)
dayanan, ulusçuluk (milliyetçilik) anlayışı, yine Fransız İhtila20
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li’nın getirdiği, özgürlük ilkesinin, devletin kendi eliyle daha
çok azınlıkların istifade ettiği haklara dönüşen Islahat Fermanlarını ekleyince, uluslararası güçlerin desteğinde hareket
eden Osmanlı coğrafyasında yerleşik bulunan etnik gruplar
isyanlarını devlete dönüştürmeye çalıştılar. Sonrasını hepimiz biliyoruz. Osmanlı coğrafyasında batının kontrolünde
ve desteğinde yeni etnik temellere dayalı devletler kurulmuş
oldu. Bu süreç durmamış Versay Anlaşmasıyla Avrupa kendi arasında savaşlara son vererek, dünyayı birlikte sömürme
iradesini ortaya koymuş, bilindiği gibi bu anlaşmanın sonuçlarından en çok etkilenen ise, Osmanlı coğrafyası olmuştur.
Etkisi bugünde devam etmektedir. Bunlara ilaveten 1837 de
İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Serbest Ticaret
Sözleşmesi’yle Osmanlının el emeği ve tezgaha dayalı sanayi
tamamıyla çökmüştür. Ne yazık ki bu durumun etkileri tamamen ortadan kaldırılamamış bugünde devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
İşte bu tarihi gelişmeler sonucu, yıkılan Osmanlının külleri
üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu gelişmeleri Türk toplumu lehine yeniden inşa etmek için konjonktürü
de göz önünde bulundurarak bir dizi kararlar alıp toplumsal hayatı yeniden düzenlemeye ve yapılanmaya karar verdi.
Cumhuriyet kuruluş aşamasında Osmanlı’yı yıkan iradeyi
değil Osmanlı’dan geriye ne kurtarabiliriz diyen iradeyi temsil etmektedir. Cumhuriyetin idaresinde halk ile yönetici elit
arasında bir takım sorunlar yaşansa bile zorlu bir İstiklal mücadelesi verilmenin sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, Osmanlı’nın bir bakiyesi ve son kalesi olarak kabul
edilmelidir. Bizim tarihe bakışımızda geçmişte yaşanan her
süreç, medeniyet yürüyüşümüzün bir sancısı olarak kabul
edilmekte ve tarihe bu gözle bakmaktayız.

Medeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşünceler / Hayrullah Başer

21

BATI DÜNYASINA BAKIŞIMIZ
Tarihi İyi Okuma ve İyi Analiz Etme
Bu meyanda belirtmeliyiz ki, çalışmalarımızda ve sorunların çözümü yolunda temel ilkemiz, öncelikle tarihi ve bugünü
iyi okumak, tarihle kavga etmemek, tarihi ne kutsallaştırmak
ne de tümüyle yok saymaktır. Tarihi bir ibretler haritası olarak görmek ve sonra geleceğe yönelik yeni projeler üretmek
temel hedefimiz olmalıdır...
Bu ilkeden hareketle, tarihi yeniden okumak istediğimizde
gördüğümüz tablo şudur: Dünyada, küçüklü-büyüklü birçok
medeniyetler kurulmuştur. Bunlardan, Asya için belirgin olanı ve herkesçe bilinen ikisi, Çin ve Hint medeniyetleri, yerel
özellikleriyle bilinir ve bugün de kendini o bölgede aynen
sürdürmektedirler. Varlıkları batılı güçleri şimdilik fazlaca
rahatsız etmiyor görünmektedir.
Buna karşılık sadece etkin olduğu coğrafya ve toplumu değil küresel düzeyde bütün coğrafyayı etkilemek ve düzenlemek iddiasında olan evrensel değerlere sahip birisi hâkim, diğeri ise yaşama mücadelesi veren, iki medeniyet bulunuyor.
İslam ve Batı (Hıristiyan) medeniyeti. Bu medeniyetler Çin ve
Hint medeniyetlerinden farklı olarak insanlık için küresel ölçekte evrensel değerler üretme iddiasını taşımaktadırlar.
Bu anlamda Görünen şu ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun
yıkılış seyrine bağlı olarak, İslam Medeniyeti irtifa kaybederken, Hıristiyan batı, sürekli kendini yenileyerek, ilme ve bilime yatırım yaparak yükseliş seyrine girmiştir. Son yüzyıllarda da yükselen bir değer olmuştur.

Batı Medeniyetinin Toplumumuza
Etkisi ve Sonuçları
Batı, 16. Yüzyıldan başlayarak, pagan Yunan, Roma geleneği
ile Hıristiyan inancını harmanlayarak bugünkü batı medeniyeti
22
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dediğimiz yaşam tarzını hayatının vazgeçilmez gerçeği haline
getirmiş, İslam filozoflarının eserlerinin tercümesi neticesinde, Avrupa’da başlayan Rönesans-Reform Hareketleri, sanayi
devrimi, aydınlanma süreci ve faaliyetlerinin bir devamı olarak
kiliseyi devre dışı bırakıp bugünkü dini, siyasi, ekonomik ve
teknolojik sistemini adım adım inşa ederek bugünlere gelmiştir.
Bu babtan olarak Rasyonalizmden-Pozitivizme varan felsefi
akımlar, bilimsel düşüncenin, bilim ve teknolojik gelişmenin Batıda yolunu açtı. Romantizmden – Realizme – sürrealizme uzanan
edebiyat ve sanat akımları, yeni batı medeniyetinin habercisi oldu.
Sekülerizm’den laisizme, demokrasiden cumhuriyete, hayat
ve yönetim biçimi tartışmaları, temel insan hakları ve hukukun
üstünlüğü savı, sosyal –siyasi kavram ve kurumları oluşturdu.
Kendi insanının hayat ilkelerini, yaşam biçimlerini belirledi.
Aydınlanma çağı ve Sanayi Devrimleri, batıyı bilgi ve teknoloji devrimlerine ve robot çağına taşıdı.
Bir müddet sonra bu gelişmeler Hıristiyan batı’da kurumsal ve evrensel nitelik kazandı. Batı’nın merkez olduğu karşı
konulmaz bir güç ve medeni anlayışa dönüştü.
Üretilen bu değerler, üretilen bilgi, teknoloji, proje ve stratejiler, diğer toplumların yönetilmesini ve onlar üzerinde emperyal
hedeflerini sağlamalarına imkân verdi. Bu güne geldiğimizde,
Hıristiyan Batı medeniyeti, kendi arasında kavgalara son veren, birliktelikler oluşturdu, kurumsallaştı. Finansta İMF, plan
ve projede Dünya Bankası, savunmada NATO, Siyasi birliktelikte AB, eğitim ve kültürde UNESCO, Sağlıkta UNİCEF gibi
yaşantımızda etkilerini hissettiğimiz sistemler geliştirdi. Bugün
ise Dünyada artık bir başka medeniyetin olmadığı, olamayacağı
algısını oluşturacak strateji ve projeler üstünde çalışıyorlar. Dünyanın bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerine hükmeden, kendi
güvenliği için her şeyi yapacak bir sistem oluşturmak için çaba
sarf ediyorlar. Artık herkes, Batı Medeniyetinin kurumları, kuralları, kavramları üzerinden düşünüyor, projeleri ve programlarına göre hayatına yön veriyor. Suriye ve Irak’ta yaşananlar,
İslam coğrafyasındaki durum, Büyük Ortadoğu ve Ilımlı İslam
Projesi, bu düşüncenin ürününden başkası değildir.
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GELİNEN DURUM – ENDİŞELERİMİZ
Çözüm ve Çözümsüzlük Ekseni
Cumhuriyetin kuruluşundan çok partili siyasi hayata geçişe ve
1980’li yıllardan günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti belki de
İslam dünyasındaki tek gerçek Milli bir Devlet olarak çok önemli
işler yaptı ve yollar kat etti. Fakat Türkiye’nin siyasi yapısı hala
projelere, programa dayalı olmayıp, şahıs ve olaylara endeksli olarak devam etmektedir. Planlamalar hala devamlı değil, kurumlar
hala liyakati ön plana alan bir anlayışla yönetilmemektedir. Bu
durum ise çözüm değil, maalesef çözümsüzlük üretmektedir.

İslam Dünyası ve Mazlum Milletlerin Umudu Türkiye
Ancak yine de hepimizin İslam dünyası ve mazlum milletlerin umudunun bu coğrafyada olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yaşanan ara dönemlere rağmen, siyasi, sosyal, ekonomik,
kültürel, bilimsel ve benzeri alanlarda hiçte küçümsenmeyecek, insan, bilgi ve sermaye birikimine sahip bir Türkiye Devleti ve toplumu var. Hatta mütedeyyin camianın en güçlü temsil edildiği, 15 yılı aşan bir iktidar var. Bugün eskiden tevarüs
edip gelen siyasi, sosyal, kültürel, bürokratik vb. vesayetlerin
büyük nispette sona erdiğini söylemekte mümkün. Ama bütün bunlara rağmen iktidar imkanları üzerinden yapılan israf,
kamu malının yersiz kullanımı, grup asabiyesi kendinden olmayanı ötekileştirme bir türlü sona ermedi.

Gelecek Adına Endişe Duyduğumuz Hususlar
Özellikle bu dönemde, uzun süredir vakıf ve değişik S.T.K.
toplantılarımızda dillendirmeye gayret ettiğimiz ve gelecek
adına endişe duyduğumuz şu hususları burada açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum.
24
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1-) a – Bırakalım siyasi-ticari kurumları, tarihte, İhlâs-takva ve
hasbilikleriyle toplumu eğiten, terbiye eden, rehberlik eden
manevi dünyamızın müntesiplerinin kurumsal olarak yozlaştığını, acımasız bir sekülerleşme ve dünyevileşme hastalığına duçar olduklarını görüyor ve ıstırap duyuyoruz.
b – Dünyalık imkanlar, mevki-makam için hukuki-ahlaki kuralları, vefa-dostluk-ehliyet-liyakat-kardeşlik-adalet gibi kadim ilkeleri hiçe saydıklarını görüyor bundan derin bir üzüntü duyuyoruz.
2-) Biraz imkânı genişleyen, mevki-makamı büyüyen insanlarımızın, tüketim, medya, magazin ve israf kültürüne
mahkûm olduklarını, başkalaştıklarını görüyor bunu
onlara yakıştıramıyoruz. Onlarla birlikte, çocuk ve
gençlerimize de kötü örnek olduklarına şahit oluyoruz.
3-) Bu gelişmelerin neticesi, ülkemizde, ferdi ve toplumsal
kutuplaşmanın, ötekileştirmenin doruğa ulaştığını, bunun toplum ve devlet hayatımız açısından önümüzdeki
dönemlerde büyük bir tehlike ve endişeye neden olacağını düşünüyor, birbirimiz hakkında kullanılan sert dil
ve söylemden rahatsızlık duymamız gerektiğini, bundan
vazgeçme mecburiyetimiz olduğunu ifade ediyor, dostlarımızdan da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.
4-) Hele de adı, sıfatı ne olursa olsun, bir şahsa şartsız itaat
kültürünün hakim olduğu topluluklara, devlet kadrolarında, bu kadar geniş imkan tanınmasının, adım adım
tehlikeli boyutlara gittiğini ıstırap ve üzüntü ile seyrediyor, bu anlayışlar bilindiği halde yöneticilerce tedbir alınmamasına hayıflanıyor, yöneticilerin bu tehlikeyi görmelerini, buna karşı tedbir almalarını bekliyor ve umut
ediyoruz.
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SON YAŞANAN DARBE
TEŞEBBÜSÜNÜN İZAHI
Türkiye, son 30-40 yıllık geçmişinde, tek adam (imam)
itaat kültürüne sahip, imama bağlılığın Şia masumiyetini andıran, benmerkezci (pragmatist) dışa kapalı, takiyyeci, Mehdi ve Mesih inancı görüntüsünde, hedefe varmada her yolu
meşru sayan, devleti ele geçirmeyi (siyaseti) hedefleyen, dini
görünümlü teşkilatlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu konu ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir durumdur. Bu husus,
son gelişmelerin dışında, özellikle itikadi açıdan uzmanlarca
da değerlendirilmelidir. Bu konuyu belki de Türkiye’de ilk
defa ciddiyetle ortaya koyan Prof. Dr. Hilmi Demir tarafından kaleme alınan ilmi bir araştırmayı kitap olarak vakfımıza
bağlı Ay Yayınları arasında yayınlamış bulunuyoruz. Kitabın
siyasiler, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, bürokratlar, iş
adamları askeri ve sivil erkân tarafından ciddiyetle okunup
gerekli tedbirleri alacaklarına inanıyorum.
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ÇÖZÜM
Batı Medeniyeti Kavramlarıyla Düşünme Sorunu
İslam Dünyasının ve bizim de sıkıntılarımızın temel sebebinin Batı medeniyetinin ürettiği siyasi, sosyal, ekonomik,
kültürel değerler, kavramlar ve kurallarla düşünmek, konuşmak, yaşamak, çözüm arayışında olmak olduğunun altını bir
kere daha çizmek istiyorum.

Medeniyetimizi İnşa Zaruriyeti
Artık kendi medeniyetimizin bilim, felsefe, teknoloji, sanat, estetik ve değerlerini üretmek buna göre kurallar ve kurumlar oluşturmak ama bunu yaparken dışarıyla, işbirliğine
ve paylaşmaya açık olmamız gerektiğini de bir kere daha
belirtmek istiyorum. Bunun içinde öncelikle sivil toplum kuruluşları olarak bilmeliyiz ki ortaya koyduklarımız, bir iktidar ve rejim sorunu değil, bir medeniyet sorunudur. İktidar
olunmalı ama günlük rutin meselelerimizi çözmekle birlikte,
iktidar için yeni bir medeniyet tesisini sağlamak temel hedef
olarak önümüzde durmalıdır.
Bunu yaparken batıdaki yaşananları ve gelişmeleri çok
iyi okumalı, bizlerde benzer bir (uzun vadeli) serüvene talip
olmalıyız. Ders alınacak çok şey olduğunu bilmeli, diye düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda, Kuran’ı, Hadis’i, Veda
Hutbesi’ni, Medine Vesikası’nı, Maturidi’yi, Eşari’yi, Mütezile’yi, Farabi’yi, İmam-ı Azam’ı, Şafi’yi, İbni Haldun’u, manevi – fikri dinamiklerimizi, Selçukluyu, Osmanlıyı bu anlamda
yeniden eğitim kurumlarımızın gündemine almalıyız. Hatta
batı medeniyetinin oluşum seyrini, yıkılış sebeplerini iyi tahlil etmeliyiz. Bunları yaparsak bir şey kaybetmeyiz kazanırız,
diye düşünüyorum.
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MEDENİYETİMİZİN YENİDEN
İNŞASININ İLKELERİ
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı olarak birey ve toplumsal hayatımızın her alanını, siyasi, felsefi, kültürel, ekonomik, teknik, vb. yeniden düzenleyecek olan yeni medeni hamlemizin temel ilkelerinin şunlar olması gerektiğine inanıyoruz;
a- Müslüman bir toplum olarak Temelde Vahyin ve Risaletin esas alındığı bir itikadi, ibadet ve ahlak anlayışını,
b- Kainatın sonluluğuna, insanın ölümlülüğüne, maddenin
yok oluşuna ve insanın tüm yapıp ettiklerinden hesaba
çekileceğine, ahiretin varlığına inanan buna karşılık hiçbir beşeri ya da maddi varlığa Allah karşısında ebedilik
atfetmeyip onları kutsamayan hanif bir tevhit inancını,
c- Alemi Allah’ın ayeti kabul ederek onun nasıl yaratıldığını anlamaya çalışan, onun işleyişini açıklamaya gayret eden bir varlık anlayışını,
d- Kıble ehli olan hiç kimseyi tekfir etmeyen, nefret dili
kullanmayan ve ötekileştirmeyen ama tüm ehli kıbleyi
kucaklayan bir bakış açısını,
e- Allah ve Peygamberden başkasına itaat etmeyen, biat kültürü, Mehdi, Mesih anlayışına dalmayan, “Kurtuluş istiyorsan Mehdi kurtarıcı bekleme, kurtarıcı olmaya gayret et.”
Diyen Nurettin Topçu gibi düşünen bir tarih tasavvurunu,
f-

Mütavatir (doğru haber), akıl, hissi selim dışında, rüya,
ilham, keşif (sezgi) gibi hususları bilgi kaynağı kabul
etmeyen bir bilgi anlayışını,

g- Vahiy ve Risaletin getirdiği herkese hürriyet, birbiriyle
yardımlaşma, her işte adalet, birlik, komşuluk ve akra28
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balık, hukuka riayet, istişare, ehliyet, liyakat, kardeşlik,
vb. ahlaki ve hukuki ilkelerin, bireysel ve toplumsal hayatımıza hakim olduğu bir hayatı,
h- Gelenekselleşen namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetlerin
yanında ahlaki ve hukuki ilkelere göre yaşamayı ibadet
olarak kabul edip önemseyen bir kulluk bilincini,
i-

Tarihi, milli ve manevi kültürel değerleri, örf ve gelenekleri önemseyen, (doğrularını takip, yanlışlarını eleyerek) yaşayan bir birey ve toplum hedefini,

j-

Bilimi, bilimsel düşünceyi, bilimdeki gelişmeleri önemseyerek bilim yapmayı ve teknoloji üretmeyi insanlık
yararına kullanacak bir bilim anlayışını esas almalıyız.
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DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI
ÜZERİNE
Medeniyet Araştırmaları
Medeniyetler üzerine yapılan araştırmalar bize göstermiştir ki, Medeniyetler tarihi aynı zamanda büyük devletler tarihidir. Büyük devlet olunmadan bir medeniyet inşası mümkün değildir. Çünkü Medeniyetler ancak uzun ömürlü büyük
devletler tarafından inşa edilirler. Medeniyet tarihçilerinin
dokuza kadar indirdikleri büyük medeniyetlere baktığımızda
bunların aynı zamanda büyük siyasal, ekonomik, askeri, dini,
felsefi sistem ve yapılara sahip zamanlarının tartışmasız büyük siyasal sistemleri olduklarını görürüz. Çünkü medeniyetler manevi oldukları kadar aynı zamanda maddi yapılardır
da. Bilgide bilimde, bunları organizasyona çevirmede ve bu
organizasyonlar üzerinden coğrafyayı insan ve toplumun yaşayacağı bir alan haline getirip inşa etmede, başka bir ifadeyle
söyleyecek olursak, zamanının en iyisi olmadan hiç bir toplum medeniyet inşa edemez. Onun içindir ki, medeniyetler
uzun süreçler sonucunda oluşan birey ve toplum tarafından
içselleştirilmiş bir ahlak ile ancak kurulur ve yaşanan bir gerçek haline gelirler. Tarihimizden örnek verecek olursak, gerek
Selçuklular gerekse Osmanlılar medeniyet inşalarını büyük
ve güçlü devlet olmalarına borçludurlar. Diğerleri de öyle.

Büyük Devlet Olma ile Medeniyet İnşası
Arasındaki İlişki
Onun içindir ki, bugün medeniyet inşasının zaruretinden
bahsetmek demek; zamanımızın büyük devleti olmaya, devlet
ve millet olarak talip olmak demektir. Bunun içinde ilk önce
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yapılacak iş Türkiye Cumhuriyeti Devletini bilim ve teknolojide zamanımızın en iyisi yapacak tedbirlerin yöneticilerimiz
tarafından geçmişin tecrübelerini de göz önünde bulundurarak derhal alınması olacaktır. Medeniyetler aynı zamanda
bilim ve teknolojide de zamanlarının tartışmasız en büyük
sistemlerini kuran topluluklara nasip olmuş, büyük kültürel
ve beşeri sistemlerdir. Bilim ve teknoloji olmadan ne Selimiye,
ne Süleymaniye ne de Sultan Ahmet Camilerinin ne de daha
başka sanat eseri yapıların inşası asla mümkün olmazdı.

Eğitim, Kültür ve Dini Hayatı Düzenleme Önceliği
Bu konuda ise en ciddi ve vazgeçilmez yapılanmanın eğitim, kültür ve dini hayatta yapılacak düzenleme olması kaçınılmazdır. Öyle ki, her türlü batıni anlayıştan uzak, hiç kimse
ve nesneyi kutsamayan, şeksiz, şüphesiz bir tevhit anlayışına
dayanan, her ehli kıbleyi kardeş bilen, rüyalarla, gaipten verilen bilgilerle amel etmeyen, sade, arı, duru, Vahiy ve Risaletin ahlaki mesajlarına uygun bir dini hayatın düzenlenmesi,
zaruri ve vazgeçilmez olmalıdır. Onun içindir ki yapılanmaya ilk önce bizi zamanımızın en büyük devlet ve toplumuna
ulaştıracak olan eğitim sistemimizin yeniden düzenlenmesiyle başlamalıyız. Eğitim sisteminin hiçbir grubun, cemaatin
tekeline terk edilemeyeceğini, en son yaşadığımız FETÖ terörizmiyle acı bir şekilde de olsa öğrenmiş olduk.
Eğitim sistemimizde yapılacak olan yapılanma, bize dünyanın büyük güçleriyle rekabet edecek dehaları bulma ve bunları toplumun hizmetine sunma imkanı vereceği gibi, bizi aynı
zamanda beyin göçü veren değil, alan, barış diyarı bir ülke ve
toplum haline getirecektir. Bunu toplum olarak başarmamız
demek Türkiye Cumhuriyeti devletinin medeniyet inşasına hazır, hukukun üstün olduğu bir devlet haline gelmesi demektir.
Hukukun üstün olduğu bir devlet ahlakın da en büyük değer
olarak kabul edildiği bir devlet demektir. Unutmayalım ki medeniyet demek aynı zamanda toplumsal ahlaklılık demektir.
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Duamız ülkemizin böyle kutsal bir görevi yerine getirebilecek
büyüklüğe ulaşmasıdır. Gelin bu kutlu yolculuğa hep birlikte
çıkalım ve üzerimize düşen görevleri gelecek nesillere örnek
olacak şekilde yerine getirmeye çalışalım…
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edeniyetimizin yeniden inşası; kendine
güvenen, sorunları ile yüzleşebilen, ülkesi için
çözüm ve katma değer üreten, bilimin rehberliğinde
bilimsel düşünceye sahip, vatansever, idealist bir
neslin yetişmesi ile mümkündür.
Zira insanlık; benmerkezci, pragmatist, makyavelist,
güce dayanan batı medeniyetinin zalim ve
emperyalist uygulamalarından kaynaklanan
sorunlar yaşamaktadır.
Yaşanan bir başka insanlık sorunu da, muhteşem
medeniyetlerin sahibi İslam Coğrafyasının kendi
medeniyet değerlerinden uzaklaşmış, sorumluluk
bilincini kaybetmiş, kaderci, teslimiyetçi, tembel
mensuplarının bu halleri ile batı medeniyetinin
zulmüne maruz kalmış olmalarıdır. Yani yaşanan
sorun bir medeniyet sorunudur.

Medeniyetimizin
Yeniden İnşa
Zarureti Üzerine
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