
İKİNCİ BÖLÜM

DÜŞÜNCE OKULU

Düşünce Okulu, ADAM’ın özellikle lisans öğrencileri için oluşturduğu müfredat üze-
rine alanında uzman akademisyenlerin ders verdiği bir programdır. Bu programda 
temel hedef sosyal bilimlerin temel meselelerinin farklı alanlarda öğrenimlerini sür-
düren öğrencilere anlaşılır bir şekilde öğretilmesidir.

Bilgi bütünlüğü hedeflenerek oluşturulan Düşünce Okulu programı dönem başla-
rında ilan edilmektedir. Programa katılım şartını sağlayan katılımcılara dönem so-
nunda Düşünce Okulu Katılım Sertifikası takdim edilmektedir.
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MEDENİYET VE İKTİSAT
Prof. Dr. Mehmet Bulut

İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Değişim, kulağa oldukça hoş gelen bir 
kavramdır. Bu nedenledir ki siyasetçiler bu 
kavramı çok sık kullanırlar. Buna karşılık 
gelenekçilik genelde hoş karşılanmayan 
bir kavramdır. Geleneğe vurgu yaptığınız-
da biraz “eskide kalmak” biraz da “değişime 
direnmek”le itham edilir. Oysaki bir biriki-
miniz (geleneğiniz) yoksa bir değişime ön-
cülük etmekten bahsedemezsiniz. Büyük 
medeniyetlerin kurucuları mutlaka kendi-
lerinden önceki birikimi çok iyi değerlen-
direrek ona yaslanarak bir şeyler yapmış-
lardır: Bilim adamları, şirketler, toplumlar, 
devletler vb. Batının kendi içinde bir tutar-
lılığı vardır. Benzer şekilde İslâm Dünyası 
mutlaka kendinden öncekilerin üstüne 
bir şeyler koyarak daha ileriye gitmişler-
dir. Sadece devamı niteliğinde oldukları 
değil, aynı zamanda karşı tarafta olandan 
da doğru olanı almışlardır. Yani anti-tezden 

de yararlanmışlardır. Taklit etmemişler, üs-
tüne koymuşlardır.

Her medeniyet dört temel üzerine kurulur: 
İktisat, hukuk, ilim ve ahlâk. Bu dört ala-
nın da en önemli kurumsal yapısı esasen 
İslâm dünyasında ortaya çıkmıştır. Yani 
Bereketli Hilal Bölgesinde ortaya çıkmış-
tır. İlk iktisadî kurumlar, örneğin ilk banka 
Mezopotamya’da kurulmuştur. Yine demir 
ilk olarak bu bölgede İngiltere’den 2500 yıl 
önce kullanılmıştır. Yine ilk anayasa, ilk top-
lumsal sözleşme kurumsal olarak Medi-
ne’de Peygamberimiz döneminde ortaya 
çıkmıştır. Ahlâk da bir toplumun en önemli 
kurumlarından biridir. Hıristiyanlığın ah-
laka verdiği önemi anlamak için Anadolu 
coğrafyasındaki eserlere bakmak yeterli-
dir. Ancak o dönemim ahlak anlayışı yalıtıl-
mış bir anlayıştı. Bu dönemde ahlak eğiti-
mi toplumdan uzaklaşılarak verilirdi. Buna 
karşılık İslâm’ın getirdiği ahlak anlayışı top-
lum içinde, iyiliğin sâri (bulaşıcı) olduğunu 
göstererek, toplumun içinde var olarak 
ahlâkî eğitimin yapılabilirliğine dayanmak-
tadır. Ahlâkî anlamdaki bu kurumsal yapıyı 
da şöyle tarif etti: El kârda, Gönül yarda.

Osmanlı bu mirasa dayanmıştı. Osmanlı 
sistemi yaklaşık olarak son iki yüz yıllık sü-
rece kadar dinamik bir yapıya sahipti. Dev-
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raldığı mirasa yaslanarak bu dinamizmini 
korumayı uzunca bir süre korumayı başa-
rabildi. Yeni enstrümanlar devreye sokulu-
yor, ama o öze bağlı kalınıyordu. Fakat 19. 
yüzyılda bu öze yaslanmak yerine, Batı’yı 
taklit etmek tercih edilmiştir/ettirilmiştir. 
A. Toynbee “Batı medeniyeti ortaya çıkana 
kadar dünyada yirmiye yakın medeniyet 
vardı. Avrupa (Batı medeniyeti) bütün bu 
farklı medeniyetleri ortadan kaldırdı.” de-
mektedir. Bu da bu tercihin bize dışarıdan 
dayatıldığının göstergesidir. Bu anlamda 
Tanzimat bir yüzleşmedir. Bizden daha iyisi 
ortaya çıkıyor galiba diye düşünülmüş ve 

bununla yüzleşilmiştir. Ama Tanzimat “batı 
medeniyetini tamamen taklit edelim” anla-
mında değildi. Son yüzyıla girdiğimizde ise 
batı medeniyetini taklit ve dayanılan gele-
neğin terk edilmesi projesi empoze edil-
miştir. Türkiye yaslandığı değerleri tama-
men terk etmek durumunda bırakılmıştır. 
Geleneğe yaslanarak geleceği inşa edecek 
isek mutlaka 1927 öncesini keşfetmemiz 
gerekiyor. Büyük oynamanın yolu gelene-
ğe yaslanmaktır. Bu yapılmadığı için yüzyılı 
çok geriden izliyoruz. Geleneği olmayan 
bir toplumun kendi çizdiği bir geleceği 
olamaz.

DÜNYAYI ANLAMAK
Dr. Savaş Ş. Barkçin

Yazar

Türk toplumunun en büyük sorunu bir aşa-
ğılık kompleksi içinde olmasıdır. Bu toplum-
sal bir travmanın olduğunu gösterir. Yüz elli 
yıldır mekân, zaman ve olayların farkında 
ve bilincinde değiliz. İlk olarak mekân kav-
ramının (Coğrafya), ikinci olarak da içerisin-
de bulunulan zamandaki yaşanan olayların 
doğru bir bilinç ile analiz edilmesi gerek-
mektedir. İnsan, mekân ve zaman her şe-

yin temelidir. Bu üç boyutun iyi anlaşılması 
gerekir. İnsan boyutu, kültürü temsil eder. 
Bununla birlikte kültür içerisinde, süreklilik 
ve gelenek çok önemli bir yer tutar. Avru-
pa modernleşirken geleneğini de muha-
faza etmiştir. Örneğin Rusya çarlık rejimini 
yıkarken saraylarına dokunmamıştır. Paris 
ise modernliğin başkenti olmasının yanın-
da tarihi eserlerinin günümüze kadar ko-
runmasını sağlamıştır. Fakat İstanbul çoğu 
batı şehrinden daha eski olmasına rağmen 
toplumun kimlik bilinci oluşmadığı ve ge-
lenekleri ile problemleri olduğu için tarihi 
eserler muhafaza edilememiştir. Günümüz-
de de bu durum “Geleneğin yok edilmesi 
ile modern olunacağı” düşüncesi ile devam 
etmektedir. Bunun yanında demokrasiy-
le öne çıkan (İngiltere, Japonya, Kanada, 
Avustralya vb.) birçok ülkede kral ve kraliçe 
devlet yönetiminde yetki sahibi olmasa da 
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Siyaset felsefesinin temel kavramları dev-
let, iktidar ve siyasal düşüncedir. Siyaset 
felsefesinin ana konusunu devlet kavra-
mı oluşturmaktadır. Felsefenin diğer tüm 
alanlarında olduğu gibi bu kavram üze-
rinde de farklı görüşler bulunmaktadır.

Machiavelli’nin 16 yüzyılda, “insanların 
belli toplumsal kurallar içerisinde, birlikte 
yaşadığı kurumsal düzen” olarak açıkla-
dığı devlet kavramı günümüzde geçer-

önemli bir konumda tutulur. Ancak bu du-
rum bizim ülkemizde tartışma konusu dahi 
yapılamaz!

Neden dünya haritasında başlangıç çiz-
gisi İngiltere’den geçmektedir? Bu harita 
19. yüzyılda İngiltere’nin en ihtişamlı dö-
neminde hazırlanmıştır. Bu durum İngiliz-
lerin dünyaya bakış açılarında kendilerini 
merkeze koyduklarının göstergesidir. Tüm 
dış politikalarında da kendilerini merkeze 
koymuşlardır. Fakat biz geçmişin aksine 
kendimizi merkezde görmüyoruz. Mekân 
kavramı, toplumun kendisini nasıl algıla-
dığı ve dünyayı nasıl tarif ettiği ile ilgilidir. 
Bulunduğumuz bölgenin Ortadoğu olarak 
anılmasının nedeni nedir? Ortadoğu kavra-
mını ilk kullanan yine İngilizlerdir. Çünkü bu 
bölge İngiltere’ye göre doğunun ortası ko-
numundadır. Fakat burada belirtilmek iste-
nen sorun literatürümüzde de bu kavramın 
kullanılıyor olmasıdır. Eğer kendi bölge-
mizde söz sahibi olmak istiyorsak öncelikle 

dünya üzerinde kedimizi merkeze koyma-
mız gerekir.

Nasıl insanların öz geçmişi varsa tarih de 
toplumların öz geçmişidir. Amerika 18. 
yüzyıl sonlarına doğru kurulmasına rağ-
men, tarihe ve tarih bilimine büyük önem 
vermektedir. Amerika ve İngiltere gibi ül-
keler sömürgeciliğin yayılması ile birlikte 
dünyanın birçok bölgesine kendi kültürle-
rini ve dillerini empoze etmişlerdir. Bunun 
etkisi hala sürmektedir. Fakat köklü bir me-
deniyetten gelmemize rağmen altı asırlık 
Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneği sa-
hiplenilmemiş ve ortak bir tarih bilinci oluş-
turulamamıştır. Bundan dolayı mekânsal ve 
tarihsel derinliğin farkında olmak gerekir. 
Ayrıca Osmanlı Devleti tarafından sömür-
geci bir politika güdülmemesine rağmen 
Osmanlı medeniyetinin unsurlarını Afri-
ka’dan Avrupa’ya kadar çeşitli bölgelerde 
görmek mümkündür. Bu durum ülke sınır-
ları ile medeniyet sınırlarının farklı olduğu-
nu gösterir.

GELENEKSEL, MODERN VE POSTMODERN DÜNYA’DA 
SİYASİ DÜŞÜNCE

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Erincik
Ankara Üniversitesi
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liliğini sürdürmektedir. Siyaset felsefesi 
ve kavramı ile ilgili “Devlet meşruiyetini 
nereden alır? ve İktidarın kaynağı nedir?” 
sorularını sormaktadır.  Kaynağı ile ilgi-
li, ilk devletlerin kurulduğu tarih öncesi 
dönemlerden Rönesans’a kadar baskın 
görüş olarak iktidar kaynağının tanrı ta-
rafından verildiği inancı hâkim olmuştur. 
Sofistlerin “insan her şeyin ölçüsüdür.” dü-
şüncesine, Sokrates’in karşı çıkma sebebi 
Atina’nın belirli siyasal ahlaki kurallara da-
yanılarak sürdürülen yönetiminin engel-
leneceğini düşünmesidir. Çünkü sofistle-
rin bu düşüncesi, toplumdaki her bireyin 
kendi düşüncesini doğru kabul etmesine 
ve devletin yönetimde ortak kararlar ala-
mamasına yol açacaktır.

Eski filozoflar insan toplum ilişkisini par-
ça-bütün metaforu ile açıklamışlardır.   
İnsanın toplumdan ayrı yaşaması meyve-
nin ağaçtan düştüğünde çürümesine, bir 
yaprağın kurumasına benzetilmektedir. 
Çünkü eski felsefe de toplumdan ayrı ya-
şayan insan ya tanrı ya da ölüdür görüşü 
vardı. Özgürlüğün tanımı o dönemlerde 
günümüzde ki olmadığından insanlar 
toplumdan ayrı olmayı iyi bir durum ola-

rak görmemektedir. Bunun yanında top-
lum ve devlet ile iç içe olmayı ahlaki bir 
erdem kabul etmekteydiler. 

Modern devletin kurucusu Thomas Hob-
bes’un Leviathan kitabının alt başlığı 
“Ölümlü Tanrı”dır. Materyalist felsefe ge-
leneğinden gelen Hobbes, kartezyen ve 
modern felsefe anlayışı ile birlikte bütü-
nü parçalarına ayırarak anlama görüşüne 
sahiptir. Ulus devletin doğuşu da buraya 
dayanmaktadır. Protestanlığın doğuşu ile 
beraber başlayan 100 yıl savaşlarından 
sonra dinin herkesçe yorumlanmasını 
saçma olarak gören Hobbes, dini yorum-
lanma görevini insandan ve Papa’dan ala-
rak krala devretmiştir. Devletin egemen 
gücü bu şekilde artırılmıştır. 

Günümüz postmodern Batı siyasal felsefe 
anlayışı temelde Machiavelli ve Thomas 
Hobbes’un şekillendirdiği haliyle devam 
etmektedir. Bu siyasi düşünce Machiavel-
li’nin amaca ulaşmak için her yol mubahtır 
anlayışı ile Thomas Hobbes’un Leviathan 
kitabında bahsettiği karşı gelinemeyen 
ve korku salan büyük, kötü canavar dev-
let anlayışının bütünleşmiş halidir.
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Din varlığı anlamlandıran yegâne hu-
sustur. Dinin kurucusu olan Allah evreni, 
kâinatı ve içindekileri yaratmıştır. İnsanı 
da eşref-i mahlukat, yaratılmışların en 
şereflisi, en değerlisi olarak yaratmıştır ki 
Kur’an-ı Kerim’in veciz ifadesiyle bu husus 
“And olsun ki biz insanı en güzel biçimde 
yarattık” şeklinde belirtilir.

Allah insanoğluna akıl gibi muazzam bir 
nimet vermiştir ki bazı alimlere göre İn-
san vahiye muhatap olmasaydı dahi aklı 
ile Allah’ı sonunda idrak edebilecekti, Al-
lah’a ulaşabilecekti. Akıl gibi insanoğluna 
verilmiş böyle büyük bir nimet olmasına 
rağmen Allah bir de lütufta bulunarak in-
sanlara Adem’den başlayarak kendi arala-
rından elçiler göndermiştir.

Biz ilk emri oku “ikra” olan bir dinin men-
supları olarak elbette ki sözlerin en yücesi 
olarak Kuranı Kerimi okuyacağız ve yolla-
rın en doğrusu olarak Hz. Muhammed’in 

yolunu öğreneceğiz fakat okumak sadece 
bunlarla sınırlı olmayarak genel her şeye 
şamil bir faaliyettir.

İnsan, kendi kitabını okuyacak, nefsine 
bakacak ve rabbine vasıl olacaktır rabbi-
ni bilecektir. Sonra kâinatın kitabını oku-
yacak, Allah’ın varlığı ve mevcudattaki 
ahengi düşünecektir. İlimden amaç Allah’ı 
hakkıyla, layıkıyla takdir etmektir. Allah’ı 
hakkıyla nasıl bileceğiz, ona nasıl erişebi-
leceğiz sorusuna gelince Allah’ı esma ile 
(en güzel isimleri ile), Peygamberimizin 
hadisleri ile, Kainat ve Kur’an kitabını ve 
nefsimizi okumak suretiyle ve bunları bize 
sunmada ayna vazifesi gören alimlerin, 
ilim yolcularının güzel irşatları, kültürel 
miraslarıyla tanıyacağız ve bu güzelliğe 
erişebileceğiz. Allah’ı en güzel şekilde id-
rak edebileceğiz ki esasen ilim yolcuları-
nın, alimlerin gayesi Allah’ın davetini en 
güzel şekilde anlaşılır kılmaktır.

Günümüzde insanlığın en büyük dertle-
rinden biri olan muazzam bir sekülerleş-
me (dünyevileşme) yaşanıyor. Dünyayı 
imar elbette ki ahireti imarın yoludur an-
cak insan dünyaya dünyevi amaçlar için 
gelmemiştir. O nedenle dünya ahiret den-
gesi alimlerin üzerinde durduğu bir hu-
sustur ki burada amaç kendimizi dünyayı 
önceleme hastalığına müptela olmaktan 
kurtarmaktır. Allah bu hastalığı (dünyevi-
leşme) çok iyi bildiği için Kur’an-ı Kerim’de 

İSLAM ALİMLERİNİN GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN YÖNLERİ
Dr. Bahattin Akbaş

Din İşleri Yüksek Kurulu
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bize şöyle hatırlatıyor; “Ahiret daha hayır-
lıdır keşke bilselerdi”. Allah yeryüzünü ve 
arzı insanoğlunun emrine amade kılmış-
tır. Bize döşek gibi kılınan bu dünyayı el-
bette ki İslam’ın bakış açısı ile imar edecek 
ve koruyacağız fakat hepimizin birer ahi-
ret yolcusu olduğumuz unutulmamalıdır.

Hepimizin ahirete yolcu olduğunu unut-
madan fakat aynı zamanda “iki günü bir-
birine denk olan aldanmıştır” sözüne mu-
hatap olduğumuzu da her an hatırlayarak 
dünyada ki gayemiz olan “kendimizi te-
rakki ettirmek” ve “Marifetullaha erişmek” 
için gayret sarf etmeliyiz.

POPPER VE BİLİM İLE FELSEFE
Buğra Kocamusaoğlu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Karl Popper’a göre bilim tümevarım yön-
temini kullanmaz. Kendisi mantıkçı pozi-
tivizme ağır eleştirilerde bulunmuştur. Bir 
kuramı bilimsel yapan sınırlar nelerdir? 
Popper’a göre bilim adamı kendi kuram-
larını acımasızca eleştirmesi gerekmekte-
dir. Kendi kuramlarını yanlışlanabilir ola-
rak görmesi gerektiğini belirtir. 

Sosyal bilimler, doğa bilimlerinden farklı 
olarak kendi bilimsel araştırma yöntemle-
rini üretmesi gerektiğini savunur. Sosyal 
bilimlerde tümevarıma ulaşılamamasının 
sebebi bir sonraki kişinin veya davranı-
şın farklı olacağını bilemeyişimizdir. Bin 
beyaz kuğundan sonraki bin birinci ku-
ğunun beyaz olup olamayacağını çıkar-
tamayız. 

Bilimsel kuram, yanlışların elenmesiy-
le oluşturulmalıdır. Yine Popper’a göre 
cesur kuramlar ortaya atılıp acımasızca 
sınanmalıdır. Doğruluk, bilimsel araştır-
mada düzenleyici rol oynamaktadır. Ku-
ramın yanlışlarını çıkartarak doğruya ula-
şabiliriz. Popper, “Bilim, bilim adamlarına 
bırakılmayacak kadar önemlidir.” der ve 
herkesin bu faaliyete katılması, eleştirme-
si gerektiğini söyler.
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Devletlerin başat aktör olduğu uluslara-
rası sistem anarşik bir yapıya sahiptir. Bu 
anarşik yapı devletler üstünde hâkim, üs-
tün bir otoritenin olmadığı bir durumu 
ifade eder. Ancak bu durum uluslararası 
sistemde hiçbir kuralın, kurumun ve düze-
nin olmadığı ve bir kaos ortamının hâkim 
olduğu anlamına gelmez. Uluslararası sis-
temin de kendine özgü bir düzeni ve bu 
düzenin de bir hukuku vardır. Bu hukuk 
sisteminde devletler siyasal ve hukuksal 
üstünlük bakımından birbirine eşit, ege-
men ve bağımsız birimlerdir. Uluslararası 
hukuku ihlal eden ülkelere karşı yaptı-
rımlar devletler üstü hâkim bir otorite 
olmadığı için bizzat devletlerin kendileri 
tarafından uygulanır. Devletlerin rızası 
ile uluslararası yargı organları ilgili soru-
na bakabilir. Dolayısıyla, farklı değerlere, 
güdülere ve çıkarlara sahip olan devletler 
uluslararası hukuk ile mevcut uluslararası 

düzenin devamı için asgari müşterek nok-
talarda buluşurlar.

Bu müşterek noktaların tecessüm etmiş 
hali ve uluslararası hukukun da en önemli 
antlaşmalarından biri olan BM Sözleşmesi 
uluslararası sorunların barışçıl yollardan 
çözülmesini, ülkelerin içişlerine karışılma-
masını, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve 
siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kulla-
nılmamasını vurgulamıştır. Buna istisna 
olarak meşru müdafaa durumu ve ulusla-
rarası barış ve güvenliğin tehdit edilmesi, 
bozulması veya saldırı eylemi karşısında 
7. Bölüm çerçevesine alınan zorlayıcı ön-
lemler belirtilmiştir. Diğer taraftan BM 
Sözleşmesi temel insan haklarının ko-
runması ve geliştirilmesini de uluslararası 
barış ve güvenliğin korunması gibi ana 
amaçlarından biri olarak belirtmiştir. Bu 
bağlamda BM Genel Kurulu 1948 yılında 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini 
kabul etmiştir. İnsan hakları konusunda 
zemin oluşturan bu beyanname BM Söz-
leşmesini bu konuda tamamlamakta ve 
bölgesel ve uluslararası düzeyde birçok in-
san hakları kuralının gelişimine kaynaklık 
etmiştir. Dolayısıyla uluslararası hukuk bir 
taftan devletlerin egemenlik hakkına ha-
lel getirilmemesini sağlamaya çalışırken, 
diğer taraftan da temel insan haklarının 
korunmasını ve geliştirilmesini prensip 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ASKERİ MÜDAHALELER 
VE TÜRKİYE
Şükrü Çıldır

Lancester University
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olarak kabul eder. Devletlerin egemenlik 
hakları ve içişlerine karışılmama prensip-
leri ile bireylerin başta yaşama hakkı gibi 
temel hak ve hürriyetleri çatıştığında nasıl 
bir tavır alınması gerekir. Yani, bir devle-
tin sınırları içerisinde ağır, sistematik ve 
geniş çaplı insan hakları ihlali olduğu bir 
durumda egemenlik ve içişlerine karı-
şılmazlık prensibi gereği diğer devletler 
buna bigâne kalmaları mı yoksa müda-
hale etmesi mi gerekir? Bu sorun özellikle 
Soğuk Savaş sonrasında ve Arap Baharı 
sürecinde çok tartışılmıştır. BM sözleşme-
sini dar yorumlayanlara göre uluslararası 
hukuk gayet açıktır. Bu yüzden diğer ül-

kelere karşı kuvvet kullanmak, içişlerine 
karışmak ve egemenliğini ihlal etmek ya-
saktır. Geniş yorumlayanlara göre ise kuv-
vet kullanmak sadece devletlerin toprak 
bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına kar-
şı yapılacak müdahaleleri kapsamaktadır. 
Dolayısıyla, toplu katliamların önüne geç-
mek ve insani krizleri dindirmek amacıyla 
yapılacak bir askeri müdahale, BM Sözleş-
mesinin bir diğer prensibi olan uluslarara-
sı düzeyde insan haklarının korunması ve 
geliştirilmesi açısından meşrudur. Ancak 
müdahale kararının kim tarafından nasıl 
ve hangi durumlarda alınabileceği tartış-
malı konulardır.

HUKUKSUZ MÜSLÜMANLIĞIN SOSYO-KÜLTÜREL VE 
SİYASİ AÇMAZLARI

Dr. Öğr. Üyesi Emir Kaya
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

“Hukuksuz Müslümanlık” ile kastedilen 
hukuk üretmeyen Müslümanlıktır. Türki-
ye’de aslında Müslümanlık ile sekülerizm 
arasında belki görünmez boyutta bir uz-
laşma vardır. Müslümanlar çoğunlukla 

laik düşünürler. Laik düşündükleri için de 
hukuk üretemezler. Çünkü hukuk artık 
devletin ürettiği bir şey olmuştur. Devlet 
de belirli sınırlar çizmiştir.  O sınırların içe-
risine girdikten sonra hukuk adı altında 
üreteceklerinizin seküler olması gerek-
mektedir. Buna Türkiye’de Müslüman se-
külerizmi diyebiliriz. Türkiye’nin anayasal 
boyutta tamamen zıttı olan bir örnek ise 
Pakistan’dır. Anayasasının giriş kısmın-
da “Kâinatın üstünde egemenlik sadece 
yüce Allah’a aittir.” ifadeleri yer alır. Bu bir 
İslamizm örneğidir. Yani İslam adına bir 
şeyler yapılırken İslam tüketilmektedir. 
Sekülerist ve İslamist iki örnek arasındaki 
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ortak psikoloji Müslümanlar olarak hukuk 
üretememekten kaynaklanmaktadır. 

Müslümanların kapsamlı ve derinlikli bir 
hukuk bilinci ortaya koyamamasının se-
bepleri ve sonuçlarını irdelemek gerek-
mektedir. Bu noktada hangi hukuk ve 
hangi Müslümanlık sorularının cevabını 
aramalıyız.

Üç tür hukuktan bahsedebiliriz. Bunların 
avantajları ve dezavantajları vardır. Doğal 
hukuka göre hukuk; insan doğasının iyi 
tarafının serbestliği, kötü tarafının sınır-
landırılmasıdır. Adalet odaklı hukuk anla-
yışıdır. Ancak insan ne? doğa ne? iyi ne? 
kötü ne? gibi belirsizlikler vardır. Sosyal 
hukukta hukuk; toplumun uygun saydık-
ları ve saymadıklarıdır. Uyum odaklı bir 
hukuk anlayışı söz konusudur. Dezavan-
tajı sosyal şartların bozuk olması ihtimali-
dir. Pozitif hukuk iktidarın buyurduğudur. 
Kuvvet odaklı hukuk anlayışı vardır. Ada-
let önceliği değildir. Bütün hukuk akım-
larının ortak özelliği hukukun değerlerin 
normatif ifadesi olmasıdır. Tüm hukuk 
akımları özünde bir değer söylemidir. Hu-
kuk üretmek için değer üretmek gerekir. 
Yani hukuksuz Müslümanlık değer üret-
meyen Müslümanlıktır. İslam’ın özünde 
değer söylemi vardır. Peygamberimiz top-
lumda olmayan bir değer boyutu açmıştır. 

İslam medeniyetinin gelişimi ile birlikte 
ilimci, statücü, devletçi, hukukçu, ahlakçı, 
Müslümancı bir din anlayışı kökleşmiştir. 
Günümüzde Müslümanlığın içten çözülü-
şünü anlamamız gerekiyor. Burada iki ha-
dise bakabiliriz. Birincisi; “İnsanların üzeri-
ne bir zaman gelecek ki Kuran’ın sadece 
yazısı ve Müslümanlığın da sadece ismi 
kalacak” ikincisi; “İnsanların üzerine öyle 
bir zaman gelecek ki, camilerde onlardan 
bin kişiden fazlası namaz kılacak da içle-
rinde mümin bulunmayacak.”

Hukuksuz Müslümanlığın sebepleri; me-
deniyet tortularının ayak bağı olması, 
sade ve hür düşüncenin zorlaşması, ge-
nel olarak sergilenen taklitçi ve tüketici 
tutum, Peygamber ile irtibatın kopması 
ve kültleştirmeler, statü saplantılarının 
değer tartışmalarını boğması, mağlubi-
yetten kurtulma sabırsızlığı ve tepkisellik-
lerdir.  Hukuksuz Müslümanlığın sonuçları 
ise; Müslümanların İslam’dan kaynakla-
nan bilincinin zayıflığı ve yanlılığı, Müs-
lümanların ve Müslüman olmayanların 
sembolik olarak birbirinden ayrışması ve 
aynı kültürel havuzda erimesi, kişisel in-
safa bırakılmayan bir değerler örgüsünün 
geliştirilememesi, güvenli, ilkeli, insan ira-
desine saygılı adaletli bir kültürün kurgu-
lamamasıdır. 
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OSMANLI’DA MEDRESELER
Prof. Dr. Mefail Hızlı

Uludağ Üniversitesi

Bugün burada konuşma imkanını veren 
Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. 
Her bir Müslümanın müminin gözbebe-
ği olan öteki alemde kendisi ile birlikte 
bulunmanın arzusunu heyecanını sü-
rekli üzerinde yaşayan bir mü’min olarak 
Efendimiz (s.a.v)’e sonsuz salat ve selam 
olsun. Geçtiğimiz o yıllarda medreselerin 
kaldırılması, 3 Mart 1924 olayını (halifeli-
ğin kaldırılması), tevhid-i tedrisat kanunu 
gibi olayları elinize aldığınızda elinizi ya-
kan konular olduğu için bizim düşünce 
anlayışımıza göre incelenmesi için biraz 
zaman gerektirdi. Şimdi ise Allah’a hamd 
olsun çok güzel çalışmalar yapılıyor.

Akademik olarak bir çalışma yaptığım için 
burada bazı şeyleri açıklamak söylemek 
durumundayım. Osmanlı medreselerini, 
sosyoloji, ilahiyat, tarih fakülteleri öğren-
cileri nasıl bilmektedir? Osmanlı med-
reseleri bizde nasıl bir algı bırakıldı? Os-
manlı medreseleri ile ilgili bize doğru bir 

bilgi aktarıldı mı? Anlattıklarımdan sonra 
çokta sağlıklı bir bilgi bize aktarılmadığını 
anlayacaksınız. Hatta bizi yönlendirme-
ye yönelik olduğunu rahatlıkla çıkarabi-
liyorsunuz. Burada size birkaç öneride 
bulunacağım. Bilgilerin kaynakçalarına 
bakıldığında doğruluğunu kontrol edebi-
lirsiniz. Internet ortamındaki bilgilere PDF 
dosyası değilse çok itibar göstermeyiniz. 
İnternet ortamının bilgi kirliliğini hatırlat-
mak isterim. Geçtiğimiz o yıllar dediğim 
yıllardan daha geriye gidersek ‘Redd-i Mi-
ras’ denilen bir kelime gözümüze çarpar. 
Redd-i Miras; belli bir dönemde artı veya 
eksi ne varsa geçmişe ait hepsini silmek 
ve yeni bir sayfa açmak demekti. Böyle 
bir şey sosyoloji, toplumsal, tarihi açıdan 
olabilir mi? Bunu teoride konuşabilirsiniz 
fakat pratikte böyle bir şey asla olamaz. 
Herhangi bir konu için siz içini doldura-
bildiğiniz kadar verim alır fayda görürsü-
nüz. Medreselerde de öyledir. Medreseler 
Peygamber Efendimizin (s.a.v) tohumunu 
attığı gübresinin Selçukluların attığı, ba-
kımını ve sulamasını Osmanlıların yaptığı 
bir kurumdur. Osmanlı bu işi çok ciddiye 
aldı ve içini doldurdu. Cumhuriyet tarihi 
boyunca Osmanlı Devleti’ni savaştan sa-
vaşa koşan barbar bir toplum ve bunun 
yanında haremde kadınlar ile vakit geçi-
ren padişahlar olarak tanıtıldı.
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Enerji, uluslararası siyasetin, uluslararası 
ilişkilerin ve günlük hayatımız bir parçası 
haline geldi. Bütün insanlar enerji tüketir. 
Burada enerjiden kastımız gıdadır. Bitkiler 
fotosentez yoluyla enerji üretiyor. Bu bit-
kilerden hayvanlara hayvanlardan bizlere 
veya doğrudan bitkilerden bize aktarılı-
yor. Enerjinin temelini Güneş oluşturuyor. 
Güneşten bağımsız hiçbir enerji kaynağı 
düşünülemez. Petrol doğalgaz gibi fosil 
yakıtlar eskiden dünyada iklim ve doğa 
koşulları farlıyken var olan bitki ve hayvan 
kalıntılarından meydana gelmektedir. Bu-
rada dikkat etmemiz gereken günümüz-
de yaygın olarak kullanılan doğalgaz ve 
petrolünde yine güneşten alınan enerji 
vasıtasıyla var olduğudur. Araçlarımızda 

kullandığımız benzin mazot gibi petrol 
ürünleri aslında güneş ışığının belirli bir 
formdaki halidir. Enerjiden bahsederken 
farklı bir boyutuna da değinmeden geç-
meyelim: O da enerjinin hangi formda ol-
ması gerektiğidir. Örneğin yüz on beygir 
gücünde değimiz araçlarımızı düşünelim 
araçlar enerjiyi petrol formunda alıyorken 
atlar aynı enerjiyi saman formunda alıyor. 
Mesela ampuller enerjiyi elektrik formun-
da alıyor burada ufak bir ayrıntıdan bah-
setmek mümkün: elektriği de biz başka 
bir enerji formundan elde ediyoruz. Yani 
enerjiyi birbirine dönüştürerek kullanıyo-
ruz. Uzaydan bakıldığında Dünya’nın yer 
üstü farklı bir enerji kaynaklarından bah-
sederken, yer altı da farklı enerji kaynak-
larından söz eder. Yer üstünde ki enerji-
den kastımız güneş ışı ve güneş ışığından 
kaynaklanan, ısıdan kaynaklanan rüzgâr 
ve yer hareketleridir. Birde yer altında bu-
lunan enerji kaynakları var ki bunlar en 
bilindik haliyle petrol, doğalgaz, kömür, 
jeotermal kaynaklar, kaplıcalar vs.

Dünyadaki enerji kaynakları bölgeler 
arasında eşit dağılmamıştır. Fakat herkes 

Kalıcı zaferler sadece askerler, silah, yürek 
ile kazanılmaz. Kalıcı olabilmesi için top-
lum faktörü de bu işin içerisine girmekte-
dir. Toplum ise eğitim madeninde işlenir. 
Osmanlı Devleti’nin medeniyet götüren 

kalıcı zaferleri ise nebevi eğitim veren 
medreselerinden çıkan komutanı, askeri, 
muallimi, padişahı, vatandaşı ile mümkün 
kılınmıştır.  

KÜRESEL ENERJİ EKOPOLİTİĞİ
Serhan Ünal

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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enerjiye ihtiyaç duymakta ve kullanmak 
zorundadır. Enerji kaynakları kimi ülkeler-
den kullanım kapasitesinden kat kat faz-
la miktarda enerji kaynaklarına sahipken 
kimi ülkelerse kullanabileceği kadar bile 
enerji kaynağına sahip değildir. Ülkeler 
enerji kaynakları konusunda anlaşmışlar-
dır. Çok olandan az olana doğru bir enerji 
akışı olmaz zorundadır. Bu herhangi bir 
enerji formu olabilir. Bundan yüz yirmi yıl 
öncesinde Norveç en büyük odun parça-
sı ihracatçısıydı çünkü o zamanlar enerji 
kaynağı olarak nitelendirilmekteydi. Tek-
nolojik gelişmeler enerji kaynağı kullanım 
oranını ve çeşidini belirleyici en önemli 
etmen. Bundan yüzyıl sonra petrol olma-
yacak, doğalgaz bitme noktasında ola-
cak ve kömür rezervlerimizin de çok azı 

kalmış olacak. Dolayısıyla küresel enerji 
jeopolitiğinden bahsederken Uluslarara-
sı ilişkiler perspektifinden baktığımızda: 
‘Enerji nereden nereye nasıl akıyor? Enerji 
tarihsel anlamda nasıl bir değişim göster-
di? Enerji akışında kim faydalanıyor’ soru-
ları özel öneme sahiptir.

Yüzyıl içerisinde enerji kaynakları seçi-
minde değişim olacağından bahsediliyor. 
Geçiş sürecinde farklı bir durum ortaya 
çıkıyor; Enerji ekonomik bir meta olması 
gerekirken, ülkeler enerjiyi siyasileştiriyor, 
siyasetin bir parçası haline getiriyorlar. Bu 
yüzden artık enerji savaşları daha çetin bir 
hal alacak ve daha büyük önem arz ede-
cektir. Enerji ambargoları ve enerji kesinti-
leri çok daha amansız bir mücadele haline 
gelecek.
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TÜRKİYE’DE ANAYASA VE ASKERİ DARBELER
Doç. Dr. Mehmet Ali Zengin

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

1980 darbesinden sonra yapılan 1982 
darbe Anayasası zaman içerisinde birta-
kım değişiklikler geçirmiş olsa da halen 
yürürlüğünü sürdürmektedir. Aktüel tar-
tışma konularından bir tanesi olan Baş-
kanlık Sistemi tartışmaları da Anayasa de-
ğişikliği tartışmalarının tamda ortasında 
kalmıştır. Anayasalar, temel normlar olup 
bu özelliğinden ötürü toplumun kahir 
ekseriyetince üzerinde bir uzlaşı olması 
önem arz etmektedir. Ayrıca Temel Hak 
ve Hürriyetler, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi taraf olunan Uluslararası sözleş-
meler ve yukarıda belirtilen toplumsal uz-
laşı çerçevesinde bu temel normlara yani 
Anayasaya şekil verilmelidir.

Başkanlık Sistemine dair tartışmaların 
anlam kazanabilmesi adına öncelikle ko-
nunun açık ve toplum tarafından anlaşıla-
bilir şekilde ortaya konulması gerekmek-
tedir. Örneğin Başkanlık Sistemine dair 
gereksinimlerin ortaya konulması aşama-
sında Parlamenter Sistemin sıkıntıları ve 

Başkanlık Sisteminin olumlu yanları top-
luma açık şekilde anlatılmalıdır. Hükümet 
sistemleri olarak Anglosakson Sistem ve 
Kıta Avrupası sistemi olarak bir ayrım yap-
mak mümkündür. Ülkemizin halen idare 
edildiği sitem olarak Parlamenter Sistem 
üzerinde durmak gerekir. Parlamenter 
Sistemin geçmişi Kanun-i Esasiye dayan-
dığı iddia edilse de bunun kabulü müm-
kün değildir. Şöyle ki; 1950’li yıllara kadar 
tek parti sistemiyle idare edilen ülkemiz-
de söz konusu sistemin köklerinin an-
cak 1950’li yıllara dayandırmak mümkün 
olabilecektir. Hükümet Sitemleri olarak 
dünyadaki uygulamalar göz önünde bu-
lundurulacak olursa; Parlamenter Sistem, 
Başkanlık Sistemi ve Yarı Başkanlık Siste-
mi olarak üç ana sistem sayabiliriz. Üç sis-
temin de kendine göre olumlu olumsuz 
yanları mevcut olup burada önemli olan 
husus uygulandığı ülkeye olan uygunlu-
ğudur. Bu sistemler arasında demokratik 
olmak açısından bir üstünlük söz konusu 
değildir. Örneklendirecek olursak; Fran-
sa’nın Yarı Başkanlık Sistemini, ABD’nin 
Başkanlık Sistemini, Almanya’nın Parla-
menter Sistemini sayabiliriz. Burada doğ-
rudan sistemlere ülkeleri uydurmaktansa 
sistemleri ülke koşullarına göre yumuşa-
tarak karma bir sistem oluşturulması en 
makul yol gibi görünmektedir. Ülkemizde 
yürütülen Başkanlık Sistemi tartışmaları 
çerçevesinde ülkemiz sistemini doğrudan 
Başkanlık Sistemi olarak seçmek ve yanın-
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da birçok sıkıntıyı da beraberinde getire-
cektir. Bu nedenle sistemlerin ülkemize 
uydurulması ile elde edilecek Demokratik 
Liderlik Sistemi (DLS) ülkemiz adına en 
uygun sistemdir.

Ülkemizde sistemsel değişiklikte karşıla-
şacağımız en önemli sorun Anayasamı-
zın parlamenter sistem göz önünde bu-
lundurularak şekillendirilmiş olmasıdır. 
Ülkemiz günümüzde nispeten daha az 

hissettiği Parlamenter Sisteme dair sıkın-
tıları geçmiş fazlasıyla yaşamıştır.  Bütün 
bu olumsuzlukları dışlayarak ve Başkanlık 
Sisteminin ise olumlu yanlarını alarak ül-
kemiz koşullarına en uygun Demokratik 
Liderlik Sistemi (DLS) ne geçilmelidir. Bu 
sistem ile Parlamenter Sistemin tartışılan 
olumsuzlukları asgari seviyeye indirilerek 
tamamen milli ve yerel bir sisteme geç-
mek en makul sistem olarak görünmek-
tedir. 

Batıda, 3. Selim’den itibaren Osmanlı Dev-
leti’nin gelişen teknolojiye ve dünya kon-
jonktürüne ayak uyduramaması ve önce 
duraklama sonra da yıkılış dönemlerini 
yaşaması Osmanlı’yı nasıl parçalayabiliriz 
düşüncesini ortaya çıkardı. 1789 Büyük 
Fransız İhtilali’nden sonra milletlerde uya-
nan bağımsızlık eşitlik ve hürriyet anlayışı 
Fransa’da uygulanmaya başlayınca diğer 
Avrupa Devletleri bu durumdan rahatsız 

olmaya başladı. Osmanlı’ya geldiğimizde 
ayaklanmaları desteklediler. Özellikle Er-
meniler, Rumlar, Sırplar ve Romenler Batı 
ülkelerinden bağımsızlıklarını elde etme-
leri konusunda büyük destek almışlardır. 
Abdülhamit bu sorunları Halife unvanını 
kullanarak önlemeye çalışmıştır.

Filibeli Ahmet Hilmi’nin eserinde yazdığı 
Abdullah Cevdet gibi Osmanlı içerisinde-
ki bazı aydınlar Ermenilerin ayrılıkçı faa-
liyetlerini desteklemiştir. Filibeli Ahmet 
Hilmi’nin İttihat ve Terakki döneminde 
yönetimi bir cihan harbine yol açabile-
cekleri şeklinde yaptığı uyarılar, onun ön-
görüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu 
göstermektedir. Günümüzde aynen oldu-
ğu gibi Batı, Cihan Harbi’nden sonra Tür-
kiye’nin gelişmesini kısıtlamak ve çıkarları 

FİLİBELİ AHMET HİLMİ’NİN İSLAM TARİHİNDE 
OLAYLARA BAKIŞI

Doç. Dr. Yasin Yılmaz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Soruları dini 
sorular olmakla beraber aynı zamanda 
felsefi sorulardır. Genellikle günümüz 
uluslararası ilişkiler ile ilgilenenler günlük 
olayları analiz etmeye çalışarak ampirik 
bir faaliyet yürütürler. Fakat uluslarara-
sı ilişkilerde, diplomasi de ve savaşlar da 
felsefi altyapılarda bulunmaktadır. İslam 
düşüncesinde ki felsefi bakış açısının 3 
farklı temeli vardır. Akılcılar, Nakilciler ve 
filozoflardır. Nakilciler, İslam’ın temel kay-

naklarını, Kur’an’ı ve Sünneti alırlar. Filozof 
ve sufilerde sezgiyi, gönlü esas alırlar.  İs-
lam düşüncesi, siyaset felsefesi açısından 
hiçbir zaman tek çatı altında birleşmemiş-
tir. Burada peygamber dönemini hariç 
tutmaktayız çünkü İslam düşüncesi pey-
gamber döneminden sonra gelişmiştir. 
Bu gelişim 3 temel grupta gerçekleşmiş-
tir. Sünni, Şii ve Hint yarımadası grupları 
siyasal ve sosyolojik olarak İslam düşün-
cesinin her gelişim döneminde var ol-
muştur. Bu 3 ana grubun Sünni grubunu 
Gazali temellendirmiştir. Akıl ve felsefesi 
bir boyuttan sonra tehlikeli olarak gören 
Gazali, Sünni toplumundaki etkisini 18. ve 
19. yüzyıla kadar sürdürmüştür. Mevlâna 
ve benzeri filozofların fikirleri de onun çiz-
diği düşünce çerçevesinde şekillenmiştir.

Son beş asırdır, uluslararası ilişkiler litera-
türünde İslam Düşüncesinin ortaya koy-

doğrultusunda hareket etmesi isteğini 
sürdürmüştür. 

Bulgaristan’ın ikinci büyük şehri Filibe’de 
doğan Ahmet Hilmi Rusya’nın Bulgaris-
tan’daki etkisi artınca baskılar nedeniyle 
İstanbul’a gelerek eğitim hayatını sürdür-
müştür. Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi 
derecede bilen Ahmet Hilmi memuriye-
tine de İstanbul’da başlamıştır. Ailesi ile 

birlikte bir dönem yaşayan Ahmet Hilmi 
Beyrut’a görevlendirilerek gönderilmiş-
tir. Jön Türklere sonra da İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti’ne bir dönem katılan Filibeli, 
İkinci Meşrutiyet’ten sonra İttihad-ı İslam 
gazetesi başta olmak üzere birçok gazete 
çıkarmıştır. Fikirleri zamanla değişen Fili-
beli hayatının son dönemlerinde iktidara 
karşı eleştirilerinden dolayı 1914’te zehir-
lenerek öldürülmüştür. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE
İSLAM DÜŞÜNCESİNE FELSEFİ MUTAALALAR

Prof. Dr. Ramazan Gözen
Marmara Üniversitesi
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duğu bir kavram maalesef yoktur. Bu ne-
denle Batının meydana getirdiği siyasal 
paradigmaya karşı bir fikir üretemedik. 
19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başların-
da bu uluslararası paradigmaya meydan 
okuma çabaları da Batının ürettiği kav-
ramlar ile yapılmaya çalışıldı. Laiklik, ulus-
çuluk, egemenlik ve milliyetçilik gibi Ba-
tılı kavramları kullanarak yapılan meydan 
okuma modeli başarısız olmuştur.   Ke-
malist-Batıcı modelden ayrı olarak diğer 
model de Seyyid Kutub merkezli İslam 
Devleti modelidir. Bu model soğuk savaş 
döneminde Kapitalist Batı ile Komünist 
Sovyet baskılarının arasında kalan İslam 
coğrafyasının üretmiş olduğu bir fikir ola-
rak ortaya çıkmıştır. Fakat gerçekte Batılı 
ulus devlet modelinin İslam Düşüncesi 
ile boyanmış halidir.  Üçüncü model de 
Necmettin Erbakan merkezli milli görüş 
modelidir. Zirve dönemini AK Parti dö-
neminde yaşayan bu model, siyasi parti 

üzerinden halka milli görüş düşüncesini 
aşılama amacı taşıyordu. AK Parti döne-
minde güncellenen bu model, Muhafa-
zakâr-Demokrat fikri ile yeni bir düşünce 
ortaya koymuş oldu. Bu model gerek ulu-
sal gerek de uluslararası düzeyde İslam 
coğrafyası ile Batıyı bir araya getirme dü-
şüncesini meydana getirdi. 2010 yılına ka-
dar sorunsuz devam eden bu model, güç 
zehirlenmesi ve özgüven patlaması gibi 
nedenlerden dolayı başarısızlığa uğradı. 
İdealizmin realizme dayanmaması, yeni 
Osmanlıcılık fikirlerinin ortaya çıkması ve 
yeni oluşan bu modelin çağdaş ve gelece-
ğe yönelik değil de tarihe dönük yapılan-
maya başlaması kendisine zarar verdi.

Arap Baharı ile başlayan dönemin mu-
hafazakâr demokrat düşünceler ile değil 
de sert gücü kullanarak yönetme fikri ve 
özellikle Suriye meselesi AK Parti’nin yük-
selen bu siyasal düşünce modelini olum-
suz etkilemiştir.
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Neredeyse İslamcılık ile ilgili her çalışma 
“Müslüman Kardeşler” bu bölgede ki en 
tarihi, güçlü ve politik İslami gruptur sö-
züyle başlar. 1928’de Mısır’da kurulan bu 
grup kurulduğu dönemde Nasır yöneti-
mine karşı ciddi bir kapasiteye sahip olup 
ve politik bir güç olarak bölgede yayılma-
ya başlamıştır.

İslami hareketler arasında militan hare-
ketlerin başlaması 1950 ile 1970 yılları 
arasındaki Arap soğuk savaşı dönemiyle 
başlamıştır. 1950›lerden sonra Mısır›da 
yönetim tarafından işkence ve eziyet gö-
ren Müslüman Kardeşlerin Körfez ülkele-
rine kaçması sonraki dönemde bazı ge-
lişmelere neden oldu. Mısır ve Suriye›de 
ki sosyalist milliyetçi hareketler ile Körfez 
ülkelerinde ki muhafazakâr Panislamist 

hareketler arasında geçen çekişmeler 
Körfez ülkelerinin Müslüman Kardeşle-
re olan desteğini arttırmıştır. Müslüman 
Kardeşlerin Körfez ülkelerinde yükselişi 
ve sonrasında üniversitelerde Müslüman 
Kardeşler etkisiyle yetişen gençlerin mu-
halefetini bastırabilmek için Körfez Yö-
netimleri bu gençleri 1979 Sovyet-Afgan 
savaşına yönlendirdi. 

Enver Sedat Dönemin de İslamcıların tek-
rar Mısır’ da toplanması Selefiliğin baş-
langıcını sağladı. Ortadoğu’da bu siyasi 
süreçler devam ederken farklı bölgelerde 
çatışma merkezleri oluşturulmuştur: Af-
ganistan, Afgan-Sovyet savaşı (1979-89), 
Irak’ın Kuveyt’i işgali (1991), Bosna Savaşı 
(1992-95), Çeçen-Rus Savaşı (1994-2009).

Militan İslamcılığın yayılmasında büyük 
rolleri olan farklı militan teorisyenler var-
dır. Soğuk savaş döneminde ve Afganis-
tan başta olmak üzere eylemler düzenle-
yen Abdullah Azzam militan İslamcılığın 
fikir babası olarak görülmektedir. Sovyet-
lerin dağılmasıyla birlikte yeni dünya dü-
zenine ayak uydurmak için militan İslam-
cılık da Ebu Musab el-Suri ve Muhammed 
el-Makdisi gibi militan teorisyenler tara-
fından geliştirilmiştir.

İSLÂMÎ HAREKETLERİN YÜKSELİŞİ
Ahmet Yusuf Özdemir

Yıldız Teknik Üniversitesi
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İNSAN VE İKTİSAT İLİŞKİSİ
Yunus Emre Aydınbaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

‘İktisat’ kavramı; iktisadî fenomenleri tah-
lil edebilmek için insanın iktisadî davra-
nışlarını çözümleyerek bu davranışlarda-
ki düzenli ve sürekli tekrarları -sebep ve 
sonuçlarıyla- belirlemeye çalışan sistemli 
bir aklî ameliyenin adıdır. Aynı zamanda 
lügatte “haddi aşmama, aşırı gitmeme, 
dengeli ve mûtedil olmak” anlamlarına 
gelmektedir. 

‘İslâm iktisadı’ kavramı, bu alanda yapı-
lan çalışmalara bakıldığında genellikle, 
Kur’an-ı Kerim’den, Sünnetten ve Râşid 
Halifelerin -hassaten Hz. Ömer’in- uygu-
lamalarından hareketle İslam’ın iktisadî 
aksiyomlarının tespiti ve İslâmî bir iktisadî 
sistemin işleyiş prensiplerini ortaya koy-
ma çabası olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu manzara karşısında, yapılan çalışmala-
rın ilm-i fıkhın usûl ve maksatlarıyla mah-
dut bir çerçevede sıkıştığı söylenebilir. 
Hâlbuki ne bu nevi çalışmalar dinî/İslâmî 
ilimlerin usûl ve maksatlarıyla çerçevele-

nebilir ne de iktisat çalışmalarının dinî/İs-
lâmî ilimlerin dışında kaldığı söylenebilir. 

İslâm Hukukunun temel kaynaklarından 
hareketle, İslâm’ın emrettiği iktisadî bir 
hayatın inşa edilmesi gayreti, bu gayre-
tin gösterdiği alanın dışında kalan her tür 
iktisadî davranışın İslâm’ın dışında kaldığı 
şeklinde yorumlanmaktadır. Her ilmi çalış-
mada olduğu gibi, dinî ilimlerin konusuna 
giren ilmî çabalar ve bu çabalar neticesin-
de elde edilen neticeler her zaman gayret 
sahibinin bilgi, feraset, deneyim, beceri, 
ait olduğu kültür vs.’nin ortak olduğu aklî 
bir ameliyenin ürünüdür. İslâm hakikattir, 
yapılan ilmî çalışmalar ise bu hakikatin bir 
yorumudur. Her dönemin kendi dinamik-
leri içerisinde ortaya çıkan İslâm yorum-
ları, o dönemde Müslümanların yüz yüze 
kaldıkları meydan okumalara verdikleri 
bir cevaptır, bu yorumlar İslâm’ın teklifini 
asrın idrakine taze bir söylem ile söyleme 
gayretidir. Bu gayretlerin neticesini ha-
kikatin yerine ikâme etmek, İslâm›ın bir 
ideoloji mertebesinde eleştiriye açılması-
na, diğer yandan İslâm’a atfedilen iktisadî 
sistemin uygulamasında ortaya çıkması 
muhtemel başarısızlıkların İslâm›a mal 
edilmesine kapı aralayabilir. Hâlbuki Her 
yorum, eskimeye, bozulmaya ve hatta 
ölmeye mahkûmdur ve bunun netice-
sinde yorumlar tecdîde, ıslâha ve ihyâya 
muhtaçtır. Müslüman toplumlar, istika-
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met üzere kalabilmek için, karşılaştığı 
meydan okumalar karşısında İslâm’dan il-
ham alarak cevap üretmek zorundadırlar. 
Bu üretim sürecinin neticesinde ortaya 
çıkan cevapların/yorumların İslâmî oldu-
ğu söylenebilir fakat İslâm’ın/dinin yeri-
ne ikâme etmek doğru değildir. Zira her 
cevap/teori içinden çıktığı toplum için bir 
çözüm ifade eder. İnsan cehdinin neticesi 
olan ilmi ürünler evrensel ve değişmez sa-
biteler olarak algılanırsa zaman içerisinde 
o ilim havzasının ürettiği medeniyet sü-
rekliliğini, tazelenme özelliğini kaybeder, 
durağanlaşır ve karşı karşıya kaldığı mey-
dan okumalara cevap üretemez ve temsil 
ettiği medeniyeti taşıyamaz hale gelir. Bir 
ilim şayet bir medeniyet(i) taşımıyorsa, o 
medeniyetin mensuplarının yaşadığı fikrî, 
amelî, ahlakî sorunlarını çözmekten uzak-
laşmışsa bu ilim artık bir nostaljiye, bir öz-
leme dönüşmüştür.

İktisat ilmiyle meşgul Müslümanlar sa-
dece salt iktisadî problemleri değil aynı 
zamanda fert ve cemiyeti içine alan çok 
yönlü, ciddi ahlâkî problemler sarmalını 
da konu edinmektedir. Asıl dönüştürücü 
unsur ahlâktır, yapılan tüm bu çalışmalar 
manevi bilincin ve ahlâkın dönüşümü ile 
sonuçlanıyorsa yani yeni bir insan tipi çı-
karamıyorsa sorgulanmalıdır. Bu süreç içe-

risinde elbet ihtilâflar zuhur edecektir, bu 
ihtilaflar vahdete mâni olarak değil aksine 
rahmet ve berekete vesile bir zenginlik 
olarak görülmelidir. Bu naçiz kelamlar dahi 
sahip olduğumuz zenginlik ve bereketin 
ufak bir parçası olarak telakkî edilmelidir.

Tüm bunlardan sonra;  ‘İslâmî İktisat’ kav-
ramı, içerisinde hem bir emri hem bir yo-
rumu hem de bir maksadı barındırmak-
tadır. Maksadı, ‘iktisat’ kavramının lügat 
manasında hafîdir ki, bu aynı zaman da 
İslâm’ın bir emridir, bundan matlûb olu-
nan ise ibâdullâh’ın terfî-i ahvâlidir. Yorum 
ise ‘İslâm’ ile ilgili olan kısmındadır; niha-
yetinde ‘İslâmî İktisat’, fert ve cemiyetlerin 
İslâm’ı yorumlamaları, anlamaları ve tat-
bikleri neticesinde zamanın ruhuna göre 
ortaya çıkan yahut ortaya çıkması bekle-
nen iktisadî faaliyetleri -sebep ve sonuç-
larıyla- belirli bir metodoloji ile inceleyen 
ilmî bir disiplinin adıdır, bu disiplinden 
matlûb olunan insanlığın felâhıdır. İslamî 
iktisat, sadece Allah’ın indirdiği kanun-
lardan değil aynı zamanda Allah’ın top-
lumların hayatlarına yerleştirmiş olduğu 
kanunlardan hareketle ortaya konulan 
yorumlar yahut mevcut yorumların ihyâ-
sı, ıslâhı yahut tecdîdi şeklinde de anlaşı-
labilir. 
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Türkiye’de söz konusu olan Yeni Anayasa 
arayışı 1982 Anayasa’sı yürürlüğe girdi-
ğinden itibaren devam etmektedir. Fakat 
2011’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 
kurulması ve 27 ay görev yapmasından 
sonra yeni anayasa yapılamadan dağıl-
ması Yeni Anayasa sürecinin gündemde 
daha fazla yer almasına neden oldu.

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerine gidi-
lirken tüm partilerin propagandalarının 
ana unsurunu yeni ve sivil anayasa vaat-
leri oluşturmaktaydı. Seçimlere olan ka-
tılımın yüksek olması TBMM’de %95’lik 
bir temsil oranı mecliste yeni bir anayasa 
hazırlamak için güçlü bir potansiyel oluş-
turuldu. Böyle bir ortamda 24. Dönem 
(2011-2013) Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nu kuruldu. Komisyonun kurulmasından 
sonra işleyiş ile ilgili tartışmalar ortaya 
çıktı. Komisyonun çalışma esaslarında, 
komisyonu oluşturan bütün siyasi parti-
lerin mutabakatı ile karar alınır maddesi 

bulunmaktaydı. 21 milyon seçmeni temsil 
eden Ak Parti ile 2 milyon seçmeni temsil 
eden bağımsız milletvekillerinden oluşan 
BDP’nin eşit söz hakkına sahip olması tar-
tışmalara yol açmıştır.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalış-
ma takvimine göre 1983’ten bu yana elde 
edilen yeni anayasa çalışmaları tecrübele-
rini kullanarak 2012 sonunda yeni bir ana-
yasa oluşturma planı vardı. Fakat çalışma-
lar planlandığı gibi gitmedi. Komisyon’un 
çalışma planı 4 aşamadan oluşmaktaydı. 
Birinci aşama katılım, veri toplama ve 
değerlendirme. İkinci aşama ilkelerin be-
lirlenmesi ve metin oluşturma. Üçüncü 
aşama metnin kamuoyuna sunulması ve 
kamuoyunca tartışılması. Dördüncü aşa-
ma kamuoyunda beliren görüşlere göre 
taslağın gözden geçirilerek teklif haline 
getirilmesi. Birinci aşamada yaklaşık 70 
bin kişiden, (18 bin 350 sayfa) ve 426 ku-
rumdan (Üniversite, Vakıf, Dernek, Sendi-
ka vb.) görüşler alındı ve değerlendirildi. 
TBMM katılım için birçok sivil toplum ör-
gütüne toplamda 20 bin yazı gönderdi. 
Bu görüşlerin tümü komisyon üyelerine 
raporlanarak sunuldu. İkinci aşamada si-
yasi partilerde üzerinde daha kolay uzlaşı-
labilecek maddelerden oluşan taslaklarını 
sundular.

Yazım aşaması Mayıs 2012’den Kasım 
2013’e kadar toplam 1,5 yıl sürdü. Bu 

TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASA ARAYIŞI
Dr. Taylan Barın

Anayasa Mahkemesi
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Cemaat kavramı Modern sosyolojinin ol-
duğu kadar Türkiye sosyolojisinin de en 
önemli kavramı ve analiz birimi olmaya 
devam etmektedir. Fakat öncelikle kavra-
mın klasik sosyolojideki modernleşmeyle 
birlikte cemaatin son bulacağı ve yerini 
modern cemiyet hayatına bırakacağı yö-
nündeki modernist yaklaşımı aşmak ge-
rekmektedir. Çünkü cemaat her zaman 
dönüşerek var olmaya devam etmektedir. 
İkinci olarak Osmanlı bakiyesi olan Türki-
ye için cemaat sosyolojisinin özel bir yeri 

vardır. Zira Osmanlı toplum yapısı millet 
sistemi denilen cemaatsel bir yapı üze-
rine oturuyordu. Cumhuriyetle birlikte 
bu yapı yok olmadı. Yasaklanarak Kamu-
sal Alan’dan dışlandı ve adeta yeraltında 
varlığını devam ettirdi. Uzun süren bu 
dışlama ve baskı dönemi bu cemaat ya-
pılarında bir takım sosyal problemlere ve 
bunların üyelerinde de kamusal alanda 
özgürce kendisi gibi olamamanın getir-
diği davranış bozukluklarına yol açtı. Bu 
durum toplumsal bütünleşmeyi engelle-
mektedir. 90’lar sonrası devletin kamusal 
alan üzerindeki ideolojik baskısı kalkma-
ya başlamasıyla bir sivilleşme dönemi de 
başlamıştır. Ancak bu dönemle birlikte 
Türkiye toplumunun önemli bir kesimini 
oluşturan cemaat yapılarının sivilleşerek 
Toplumla bütünleşmesi beklenirken se-
küler kesiminde katkısıyla bu gerçekle-
şememiştir. Tam aksine Cemaatler sivil 
toplum örgütü olarak kamusal alanda yer 

aşamada 250 kez toplanıldı. Toplam 172 
madde kaleme alındı. Çoğu temel hak 
ve hürriyetlere ilişkin olmak üzere uzlaş-
maya varıldı. Komisyon’un çalışmalarına, 
uzlaşılamayan her maddenin en az 3 defa 
müzakere edilmesine rağmen uzlaşıya 
varılamaması gerekçesiyle TBMM Başkanı 
Cemil ÇİCEK tarafından son verilmiştir. 1 
Kasım 2015 seçimlerinden sonra kurulan 
AK Parti Hükümeti 26. Dönem de Anayasa 

Mutabakat Komisyonu’nu topladı. Komis-
yonun önemli yanlarından 24. Dönem ba-
kiyesinden yani uzlaşılan 59 maddeden 
başlanmasıydı. 3 adet toplantı yapıldı. 
CHP komisyonun ismini Türkiye’yi Darbe 
Hukukundan Arındırma Komisyonu ola-
rak önerdi. Buradan çıkan tartışma diğer 
partilerin de isim önerileri sunmasıyla ne-
ticeye varamadı.  

CEMAAT SOSYOLOJİSİ
Prof. Dr. Ramazan Yelken

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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almaları gerekirken adeta holdingleşerek 
ekonomik Alana müdahale etmektedirler 
ve bir siyasal parti gibi iktidar mücadelesi 
vererek siyasal alana müdahil olarak dev-
leti ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Türki-

ye yakın dönemde böyle bir yakın tehlike 
yaşamıştır. Kısaca cemaat Türkiye sosyo-
lojisinin en temel analiz kavramı olmaya 
devam etmekte ve Türkiye’de cemaatin 
sivilleşme süreci işlemektedir.  

GÜLENİZM/DİNCİ KEMALİZM:
HİZMETTEN DARBEYE
Prof. Dr. Adem Çaylak

Kocaeli Üniversitesi

Gülen hareketini tanımlamak için kullanılan 
“dinci” Kemalizm tabiri, rastgele bir kavram-
sallaştırmadan ibaret değildir. Uzun yılların 
gözlem ve deneyimi ile okuma ve anlama 
uğraşından çıkartılan sonuç ve iddia, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin resmi ideolojisi “seküler” 
Kemalizm’in “zor”, “baskı” ve “darbe”si ile Batılı 
modern “kapitalist” değerler çerçevesinde 
“makbul vatandaş” yapılamayan toplum ke-
simlerini, “gönüllü kulluk” ve “rıza” üzerinden 
devşirmenin (hadım etmenin) bir aparatı 
olarak devreye sokulan “dinci” Kemalizm’in 
kullandığı “din” dili ve içerdiği söylem itibariy-
le “seküler” Kemalizm’in “dinci” versiyonu ol-
duğudur. Bu itibarla bilinmelidir ki Gülenizm, 
tüm “dinci” dil ve “dinci” görüntüye rağmen 

“dini” bir hareket değil, aksine oldukça “sekü-
ler” ve çıkara dayalı “dünyevi” bir harekettir. 
Kaynağını ve biçemini “din”den aldığı görün-
tüsü içinde, “seküler” amaçları haiz Mehdi-
yetçi bir zihniyet ve tutunumla hareket eden 
Gülenizm’de “din”, hikmet-i kendinden men-
kul “ulvi” amaçlara ulaşmak için kullanılan bir 
aparattan başka bir şey değildir…

Kur’ânî kavram ve kelimelerin içini boşaltıp, 
bağlamından kopartarak İslam’ın, Hıristiyan-
lık formuna uygun bir biçimde Protestanlaştı-
rılmasına “hizmet” eden Gülenizm’i imlemek 
için “dini” Kemalizm yerine, özellikle “dinci” 
Kemalizm kavramı kullanılmıştır. Çünkü “dini” 
ile “dinci” kavramları arasında oldukça belir-
gin bir fark vardır. Kültürel, toplumsal, siyasal 
ya da ekonomik etkinliklerini “din ekseninde 
yerine getirmek” çabası ile “dini görüntü” ve 
“din dili” kullanarak “din üzerinden geçin-
mek” kolaycılığı birbirinden oldukça farklı 
ameliyelerdir. Batılı modernitenin temel pa-
radigması ve öncüllerini “din dili ve söylemi” 
ile içselleştirme ve meşrulaştırmaya “hizmet” 
ettiğini iddia ettiğimiz “dinci” Kemalizm, “din” 
üzerinden geçinerek dünyevilik amacına 
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ADAM Düşünce Okulu programının ko-
nuk hocası Prof. Dr. Ahmet Cahit Hak-
sever idi. Dersinde ruhbanlık konusuna 
ilişkin çok değerli bilgiler paylaştı. Der-
sinde öne çıkan hususlar şunlardı: “İslam 
dünyasında anlam kaymasına uğrayan 
kavramlardan biri, ‘ruhbanlık’tır. Hicri ikin-
ci yüzyıldan itibaren zayıf hadis kaynak-
larında kendine yer bulan İslam’da ‘ruh-
banlık’ yoktur rivâyeti, kendinden sonraki 
‘ruhbanlık’ algılamasına da tesir etmiş ve 

bu kavrama olumsuz bir mana yüklen-
meye başlanmıştır. Ruhbanlığa yüklenen 
bu yeni anlam, bazı tefsir kitaplarında ve 
hatta Kur’an meallerinde de kendine yer 
bulabilmiştir. ‘Ruhbanlık’la ilgili bir diğer 
problem, bu kavrama sonradan yüklenen 
yeni anlam çerçevesinde tasavvufla ilişki-
lendirilmesidir.

Prof. Dr. Haksever, dersinde, söz konusu 
kavramın anlam kaymasında önemli rol 
oynayan rivayetin muhtemel ihdas se-
bepleri ve tasavvufla ilişkilendirilmesinin 
kabul edilebilirliğini sorgulamıştır. Bunun 
için öncelikle, Kur’ân-ı Kerîm’de ‘ruhban 
ve ruhbaniyet’ kelimelerinin geçtiği âyet-
lerin tefsirlerde ve rivayetin hadis lite-
ratüründeki yerine değinmiş. Ardından 
‘ruhbaniyet’ kavramının Hicri ikinci asır-
dan itibaren tasavvufla ilişkilendirilmesi-
nin nedenleri ve bu sebeplerin geçerliliği 
üzerinde durmuştur.”

“hizmet” ettiği ve toplumdan “rıza” devşire-
rek “araçsal din” yarattığı için “dinci” kavramı 
ile nitelendirilmiştir. Ayrıca epistemolojik ve 
ontolojik bakımdan paradigması belirli bir 
“kurulu düzeni” müstahkem hale getiren bir 
tür “seküler ilahiyat” yarattığı ve kurulu dü-
zeni tevhid, ahlâk, adalet ekseninde dönüş-
türmeyi amaçlayan “hak dini”ni bastırmaya 
“hizmet” ettiği için, “dine karşı din” hareketi 
anlamında da “dinci”dir…

Gülenizm’in bir “dini” hareket olarak tar-
tışılması, daima Hizmetkar şebekenin 
(network-mafyatik ağ) ekmeğine yağ sür-
mek ve onun kötü emellerine alet olmak ve 
ona “hizmet” etmekten başka bir şeye yara-
mamıştır. Halbuki Gülenizm, bir “dini” hare-
ket olmaktan ziyade, “dinci” görünüm altında 
hokkabazlık yapan, çıkara, ilişkilere, derin 
bağlantılara, istihbari manipülasyonlara, al-
datmalara dayanan oldukça “seküler, maddi 
ve pragmatist” bir harekettir.

RUHBANLIK
Prof. Dr. Ahmet Cahit Haksever

Ankara Üniversitesi
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MODERNLİK ÜZERİNE
Dr. Ahmet Demirhan

Yazar

Modern kelimesi Latince ‘modernus’ şek-
liyle ilk defa 5. yüzyılda Hıristiyan dün-
yasını Romalı ve Pagan geçmişinden 
ayırmak için kullanılmıştır. Modernizm, 
yeni bir dünya görüşüyle kültürel bir ge-
lişmeyi ve yeni bir yaşam tarzını belirten, 
olguculuk (pozitivizm), akılcılık, insanın 
özerkliği ve bilginin evrenselliği ilkeleri-
ni benimseyen bir akım olmakla birlikte 
aynı zamanda Ortaçağ’ın düşünüş tarzı ve 
yaşam kalıplarına bir tepkinin ürünüdür. 
Modernliğinin kendine özgü tarihi kaba-
ca üç bölüme ayrılmıştır. Kabaca 16. yüz-
yılın başlarından 18. yüzyılın başına dek 
uzanan ilk evrede insanlar modern ha-
yatı algılamaya yeni başlamışlardır. İkinci 
evre, 1789’ların büyük devrimci dalgasıy-
la başlar, Fransız Devrimi ve onun etkile-
riyle büyük, modern bir kamu bir anda 
dramatik bir biçimde doğuverir. Bu kamu 
devrimci bir çağda kişisel, toplumsal ve 
siyasal bir yaşamın her boyutunda alt üst 

oluşlar ve patlamalar doğuran bir çağda 
yaşıyor olma duygusunu paylaşmaktadır. 
Üçüncü evreyi oluşturan 20. yüzyılda mo-
dernleşme süreci neredeyse tüm dünyayı 
kaplayacak kadar yayılmış ve gelişmekte 
olan modern dünya kültürü sanatta ve 
düşünce alanında göz alıcı başarılar sağ-
lamıştır. Bilimsel devrim Newton’la başlar. 
Siyasal devrim ise modern demokrasinin 
önce İngiltere ve Amerika’da ve ardından 
da Fransa’da belirmesiyle damgalanır. Bu-
radaki yenilik, demokrasinin devletin tek 
rasyonel biçimi haline gelişidir. Kültürel 
devrim yeni fiziksel dünya görüşünün 
içine çok güçlü bir şekilde kök salan bir 
düşünce hareketidir. Burada söz konu-
su olan düşüncenin laikleşmesi, yaşamın 
her alanındaki ölçütlerin rasyonelleşmesi 
olarak belirmiştir. Artık din toplumun te-
melinde yer almaz. Endüstriyel devrim ise 
emeğin soyutlanmasıyla karakterize edi-
lir. Bu devrimler esnek bir tarzda birbirle-
riyle bağlantılıdır.

Modernizm, aydınlanma düşünürlerinin 
nesnel bilimi evrensel ahlâkla, hukuku ve 
kendi ayakları üzerinde duran sanatı kendi 
iç mantıkları temelinde geliştirme husu-
sunda gösterdikleri bir düşünsel çabadan 
ibarettir.  Modern kapitalist endüstriyel 
devletin gelişimine paralel olarak din, fel-
sefe, hukuk, tarih, ekonomi ve siyasetin 
eleştirisiyle başlamıştır. Geleneksel dü-
zenin zıddı bir ilerlemenin, ekonomik ve 
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Tasavvuf bilgiden ziyade ameli bir konu-
dur. Kuran ve hadiste üzerinde güçlü bir 
şekilde durulmuştur.  Kur’an-ı Kerim ve 
Sünnet, kişiler üzerinde değil, kişilik ve 
davranışların üzerinde durur.  Tasavvufun 
hayatla iç içe bir alan olduğundan belli bir 
tanıma sığdırılamamıştır. O hal ile yaşanır 
davranışlarda tezahür eder. Temel ilke-
lerinden biri tevbe biri de inâbe’dir. Tev-
be geçmişi onarmayı, inâbe ise geleceği 
doğru planlamayı içerir. Tevbe-i nasuh, 

davranışlarıyla topluma örnek olmaktır. 
Bu ise tasavvufun dışa yansıyan en önem-
li özelliğidir. İhlas, takva, isar, Kur’an’da 
yer alan tasavvufun temel kavramlarıdır. 
En önemli maksadı ise ihlastır.  Tasavvuf; 
herhangi bir işe başlarken “acaba Allah ne 
der” düşüncesini aşılar. Tasavvuf nazik bir 
alandır. İlkelerinin tamamı objektiftir. Bu 
ilkeler bilinmeden hurafelere açık hale 
gelebilir. Yaşanmadıkça anlaşılmayan bir 
özelliği olan bu ameliye, ahlaklı olmayı ve 
gaflete düşmemeyi, kâmil insan erdem 
toplumu inşayı amaçlar.

Din bir şemsiyedir, altında akaid, ibadet 
hukuk ve terbiye gibi hayatla ilgili her şey 
var ama en önemlisi ahlaktır. Peygambe-
rimizin en büyük duası (Allah’ım beni göz 
açıp kapayınca dahi nefsimle baş başa bı-
rakma)dır. Tasavvuf bunu amaçlar, temeli 
saflığı yakalamaktır.

idari rasyonalizasyonun vuku bulduğu bir 
durumu ifade etmektedir bir bakıma mo-
dernlik. Modernliğin temel parametreleri 
genel olarak kapitalizm, endüstriyalizm, 
kentlilik, demokrasi, ussallık, bürokrasi, 
uzmanlaşma, farklılaşma, bilimsel bilgi, 
teknoloji ve ulus devlettir. Bilim, bilgi, de-

ğerler ve inançlar, ortak insani değerler, 
kesin doğrular ve evrensel gerçeklikler 
modernizmi tasvir eder. Modernleşme 
süreci hakkında şöyle denilmektedir. Mo-
dernleşmeyle birlikte artık hiçbir şey eski-
si gibi değildir.

TASAVVUF DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kudat

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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İSLÂM HUKUKU BAĞLAMINDA MALİ PİYASALAR
Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Aydın

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ADAM Düşünce Okulu programının bir 
diğer konuk hocası Dr. Aytaç Aydın idi. 
Dr. Aydın, İslam hukuku bağlamında mali 
piyasalara ilişkin düşüncelerini derste öğ-
rencilerle paylaştı. Derste öne çıkan satır-
başları ise şöyleydi: “İslam hukuku açısın-
dan mali piyasa, diğer bir ifade ile ‘İslam 
mali piyasası’, İslam hukuku ve İslâm›ın 
değerler sistemine dayalı bu çerçeve 
içinde oluşan, olgunlaşan ve işleyen pi-
yasalardır. İslâm mali piyasasını anlamak 

günümüz cari piyasalarını da anlamayı 
beraberinde getirmektedir. Bu açıdan 
öncelikle: günümüz mali piyasası ve mali 
piyasa araçları anlaşılmalıdır. İkinci olarak 
ise İslâm hukukunda piyasayı düzenleyen 
temel meseleleri anlamak gereklidir. Bu 
çerçevede İslâm hukukuna uygun çalışan 
bir mali piyasanın temel ilke ve prensiple-
rini anlamak, bununla birlikte İslâm huku-
ku ile örtüşen bir piyasanın nasıl işleyebi-
leceğini öngörmek önemlidir. 

Zamanı geldiğinde İslam iktisadı ve bu 
bünyede filiz veren İslâm mali piyasası; 
“Ezmanın teğayyürü ile ahkâmın teğay-
yürü inkâr edilemez.” (Zamanlar değiştik-
çe hükümler değişir) (Mecelle, 39) ilkesi-
nin mucibince, İslâm âlemine yön verecek 
bir iktisadi sistem olarak, onu kabul eden 
toplumlarca ihtiyaçlarına cevap vermeye 
devam edecek olduğunu ifade edebiliriz.”
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ADAM Düşünce Okulu programının konuk 
hocası Doç. Dr. Akbaş, dersinde Türkiye’de 
sosyal çalışmalar üzerine düşüncelerini öğ-
rencilerle paylaştı. Dersinde ön plana çıkan 
satır başları şöyle kaydedilmiştir: “Türkiye’de 
sosyal çalışmanın hiçbir zaman gerçekten 
mümkün olmadığını düşünüyorum. İşin kö-
tüsü, sosyal çalışmacılar sosyal çalışmanın 
akıbetini hiç merak etmiyor gibi görünüyor. 
Sosyal çalışmacıların Türkiye’deki varoluş 
mücadelesi sanki sadece devlet kadroların-
daki yerlerinden ibaretmiş gibi geliyor.  Hâl-
buki sosyal çalışmanın en büyük meselesi 
yerli bir sosyal çalışmanın imkânı üzerine 
tefekkür ve tartışma olmalı. 

Sosyal çalışmanın en büyük sorunu maale-
sef kendisi. Bakın ülkemizde sosyal çalışma 
müfredatına. Ne göreceksiniz? Muhayyel 
bir cemaat var sanki karşımızda. Bir hayal 
âleminde veya bir sosyal çalışma laboratu-
varında gibiyiz. Gerçek sorunlar ve gerçek 
insanlardan arındırılmış bir eğitim ortamı… 
Kaldı ki, gerçek sorunlar ve gerçek insanlarla 

ilişkimizi kuracak teorik derinlikten de yok-
sunu gibi geliyor bana. Sosyal çalışma ca-
miasında en sık duyduğum yakınmalardan 
biri ‘teori/okul ile saha arasındaki kopukluk’. 
Sanki hakikaten teori varmış gibi. Kimse far-
kında değil ama sosyal çalışma eğitiminin 
teorik temelleri gerçekten sağlam olsa böy-
le bir kopukluktan bahsedemeyeceğiz. Bu-
gün hiçbir sosyal çalışma bölümünde Mark-
sist literatürün adı yoktur örneğin. Sosyal 
sorunları nasıl anlayacağını sanıyor bu ze-
vat? Sadece Marksist literatür mü? Steril ve 
seküler bir sosyal çalışma ortamında insan-
ların inançlarını yok mu sayacaksınız? Ülke-
nin dini çeşitliliği ve özelde İslam antropo-
lojik bir ilgiye de mi mazhar olmaz? Hâlbuki 
bizim bu topraklara yabancı olmayan sosyal 
çalışmacılar yetiştirmemiz gerekiyor. Bugün 
Avrupa’da ‘kültürel yetkinlik’ çerçevesinde 
farklı kültürlere dair farkındalık ve donanım 
özel bir önem arz ediyor. 

Batılılar sosyal çalışma veya sosyal politika 
anlatılarına sanayi devrimiyle başlamıyor-
lar öyle değil mi? 1600’lerin başlarına değin 
gidiyorlar. Yoksullar Yasasından bahis sosyal 
çalışmanın modern bir disiplin olmasına ha-
lel getirmiyor da 1800’ler Osmanlısı mı halel 
getiriyor? Uzatmayacağım. Sorun çok ama 
bana hangisi en öncelikli sorunumuz diye 
sorarsanız, teori derim. Adı ‘sosyal hizmet 
kuramı’ olan derslerde adı bile geçmeyen 
kuram derim. Hatta özelde sosyal çalışmayı 
kurtaracak olan şey sosyal teoridir derim. “

TÜRKİYE’DE PSİKOSOSYAL ÇALIŞMALAR ÜZERİNE
Doç. Dr. Emrah Akbaş

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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Türkiye’de İslamcılık düşüncesi oryanta-
listlerin, modernlerin, anti-İslamcıların 
marifetiyle ideolojilerden bir ideoloji, si-
yasi hareketlerden biri gibi anlatıldı yıllar-
ca. Hâlbuki İslamcılık düşüncesi Türkiye’de 
hiçbir zaman bir dönem uygulanacak 
sonra yürürlükten kaldırılacak program 
olmadı, kadro hareketi, ideolojik örgüt, 
doktrin ya da siyasi hiyerarşi vasfında da 
donup kalmadı. Özellikle 1990’larda biraz 
da frankofonların ve onların Türkiye’deki 
distribütörlerinin, etnik iddialarını İslam-
cılık olarak sunanların eliyle İslamcılık 
düşüncesi 27 Mayıs’tan sonraki marjinal-
leşen konumundan daha da uçlara sav-
rulmaya, kültürel bir dönüşümün unsuru, 

siyasi temsiliyet, kamusal iddia, diyalog-
culuğun öznesi olarak gösterilmeye çalı-
şıldı. Halbuki çok nettir; İslami hareketler 
İslamcılık değildir, olamaz. Batılıların pek 
sevdiği ‘örgüt’leyerek düşmanlaştırma ve 
yok etme stratejisi Türkiye’de tutmadı. İs-
lamcılık, İslami hareket ve İslami örgüt tu-
zağına düşmedi, düşemez de zaten!

İmparatorluk bakiyesi, dünya sistemine 
karşı uzun 400 yıllık egemenlik, Anado-
lu’daki İslami yaşayış biçimi İslamcılığın 
marjinalleştirilmesini, öteki İslam ülkele-
rindeki gibi Batılıların rahatlıkla ‘terörizm’ 
suçlamasına da indirgenebilecek hareket-
lere girişmesini engelledi. İslamcılık önce-
likle millet hayatının kendisinde ikinci ola-
rak da devlet varlığının uhdesinde yaşar! 
Anadolu’daki varlığımız İslam-Türk-ehli 
sünnet-gaza omurgasına oturduğu “bü-
yük müesses nizam” buna göre oluştu-
ğu için ne Osmanlı döneminde zaman 
zaman görülen sapmalar ne Kemalizm 
ne de İslami grupların söylemleri İslam 
düşüncesinin, İslamcılığın merkez vasfını 
söndüremedi, söndürebileceği de benze-
memektedir.

TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ
Ercan Yıldırım

Yazar
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ADAM Düşünce Okulu programının ko-
nuk hocası Fatma Kurt Sarıarslan yazdığı 
eser olan İslamofobi üzerinden batılı zih-
nin İslam’a ilişkin korkuyu ve nefreti için-
de barındıran bakışına ilişkin düşünceleri-
ni derste öğrencilerle paylaştı. Öne çıkan 
konu başlıkları ise şöyleydi: “Günümüzde 
insanlar daha önce hiç olmadığı kadar bir-
biriyle irtibatlı hale gelmiştir. Bazıları bu 
ortak beşerî durumu son derece olumlu 
karşılarken çok sayıdaki diğer bazıları da 
kendi etnik gruplarına, milliyetlerine ya da 
dinlerine yapışıp kalmaktadır. İslamofobi, 
beşeriyet dendiğinde dünya nüfusunun 
beşte birini inkâr eden bir hastalıktır. Bu 
hastalık, gerçekte var olmayan bir şeye/
birine yönelik temelsiz bir korkuyu ifade 
eden bir fobiye tekabül etmektedir. Bu 
hastalık, ‘düşman olarak öteki’ oluşturmak 
amacıyla kullanılan bir psikolojik yansıt-
ma durumunu ihtiva etmektedir. Böylesi 
bir teşebbüs, kırmızı alarma duyarlı nük-

leer silahlar dikkate alınırsa, ölümcüldür. 
Bu bağlamda, İslamofobinin nasıl olup da 
hepimize acı verdiği açık bir şekilde anla-
şılabilmektedir. Asıl mesele İslamofobinin 
erken bir dini kültürel düşmanlık belirti-
sinden nasıl gelişip medya aracılığıyla bir 
virüs gibi yayıldığı konusudur. Şunu iddia 
etmekteyim ki bu olgu, Hıristiyan dün-
yanın/Batı’nın karanlık tarafının İslam’a/
Müslümanlar’a yansıtılmasını ihtiva eden 
psikolojik bir savunma mekanizmasıdır. 
Batı’nın İslam’a/Müslümanlar’a yönelik 
düşmanlığı sadece 11 Eylül (2001) ertesi 
ortaya çıkan bir olay değildir. Bu düşman-
lığın öncesine dair tarihte bol miktarda 
örnek mevcuttur. İslam’ın/Müslüman-
lar’ın Hıristiyanlar için yeni bir dini-siyasi 
düşman haline gelmesi; Bizans kontro-
lünde buluna gelen Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’nın büyük kısmının Miladi yedinci 
ve sekizinci yüzyıllarda İslam hâkimiyeti 
altına girmesiyle söz konusu olmuştur. 
732’de gerçekleşen ve Hıristiyanların ‘iş-
galci’ Müslümanları yendiği Poitiers harbi, 
günümüzde Avrupa tarihi açısından hâlâ 
en hayati savaş olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu savaştan sonradır ki bir sekizin-
ci yüzyıl papazı olarak Isadore Pacensis, 
bu savaşta Müslüman ordularını yenen 
Hıristiyanların yeni kimliğini tanıtlamak 
amacıyla Europenses (Avrupalılar) terimi-
ni icat etmiştir. ‘Kılıç dini’ ve ‘öteki düşman’ 
olarak İslâm hem Hıristiyan dünyanın 

İSLAMAFOBİ
Fatma Kurt Sarıarslan

Yazar
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hem de çağdaş Batı’nın kolektif kültürel 
şuur-altında derinlemesine yer etmiş gö-
rünmektedir. Poitiers harbi ile Papa Ur-
ban II tarafından başlatılan Haçlı seferleri 
(1095-1291) arasında Batı Avrupalıların 
Müslümanlarla doğrudan çok az irtibatı 
söz konusuydu. Sonuç olarak da Müslü-
manlar yüzyıllar boyunca Avrupalıların 
şuurunda ‘uzak diyarların düşmanları’ ola-

rak kaldı. İslam karşıtı Bizans literatürü; 
İslam’ı putperestlik ya da Maniheizm gibi 
dinsel bir sapma olarak, İslam Peygambe-
ri’ni de bir Aryan [Hıristiyan itikadına göre 
sapkın Arius yanlısı] olarak görmek sure-
tiyle İslami inanç ve pratiklere dair bazı 
yanlış ve yanlı ilk-elden bilgiler sunmak-
tadır. İslamofobiyi değerlendirirken bu ta-
rihsel ve politik zemin oldukça önemlidir.”

İSLAM DÜNYASINDA BATI
Prof. Dr. Kudret Bülbül

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ADAM Düşünce Okulu programının bir 
diğer konuk hocası Ankara Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül idi. Prof. Dr. 
Bülbül, dersinde İslam dünyasındaki batı 
algısını tartıştı. Dersinden öne çıkan satır-
başları şunlardı: “İslam dünyasında Batı’ya 
karşı olumsuz bir bakışın, hatta nefretin 
olduğu sıkça dile getirilmektedir. Anket-
lere ve kamuoyu araştırmalarına yansıyan 
‘Batı’ya karşı nefret’ veya ‘öfkeli İslam dün-
yası’ imajının, bazı Batılı devletlerce yürü-
tülen politikaları meşrulaştırmaya yönelik 
abartılı bir boyutu olsa da sonuçta ‘Batı’ya 

ilişkin yaygın bir olumsuz bakış açısının 
varlığı açıktır. Ancak bu ‘imaj’ veya ‘gerçek-
lik’, ciddi bir analizi gerekli kılmaktadır.”

Prof. Dr. Bülbül, bu noktada konuya ilişkin 
gerçekleştirdiği anket çalışmasının so-
nuçları üzerinden de meseleyi ele almaya 
çalıştı: “Anket katılımcılarının büyük bölü-
münde genel olarak Batı’ya, onun kültü-
rüne ve dinine yönelik total bir karşıtlığa 
rastlanmamıştır. Bu konularda katılımcı-
ların büyük çoğunluğunda Batı’ya dair 
sempati ve antipatiyi içeren parçalı bir 
Batı algısının varlığı net olarak görülmek-
tedir. Katılımcılar, Batı’nın dini olarak Hı-
ristiyanlığa karşı ise çok daha saygılı ve bir 
ölçüde kutsallık içeren bir dil kullanmak-
tadırlar. Anket çalışmasında, ‘Batı kültürü’ 
olarak algılanan olgunun yaygınlaşmasın-
dan duyulan bir rahatsızlıktan söz edilebi-
lir. Ancak bu rahatsızlık, homojen bir ‘Batı’ 
algısının bulunmayışına paralel olarak 
Batı kültürüne karşı toptan bir reddedişi 
ifade etmeyip, daha çok seçici bir itirazı 
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Sekülerlik ile kast ettiğimiz şey şudur: 
Dinden arındırılmış ve meşruiyetini hiçbir 
şekilde dinden almayan dünya görüşü. Bu 
durumda sorumuzu yenileyelim. Demok-
rasi dinden arındırılmış ve meşruiyetini 
din dışından almak zorunda mıdır? De-
mokrasi’nin olmazsa olmazı sayacağımız 
şeyler nelerdir mesela? Seçimle yönetim 
belirleme ve temel haklar ve özgürlükler. 
Kuşkusuz birçok tali ilke vardır demokra-
side. Ancak onların tamamı bu iki ilkenin 

varlığı durumunda söz edilebilecek şey-
lerdir. Örneğin güçler ayrılığı, basın öz-
gürlüğü ve benzeri konular demokrasinin 
olmazsa olmazı olan seçimle yönetim be-
lirleme ve temel insan hakları garantisinin 
türevleridir. Öyleyse sorumuzu tersinden 
sorarak baştaki konuya dönelim: demok-
rasi seçimle yönetim belirleme ve temel 
insan haklarını dinden alırsa bu demokra-
siye bir zarar getirir mi? Veya demokrasiyi 
demokrasi olmaktan çıkarır mı? Demok-
rasi için vazgeçilmez olan bir kural var ise 
ki yukarıda saydığımız iki ilkeyi öyle saya-
biliriz, o zaman şu sorunu sorulması ge-
rekmez mi? Demokraside bu iki ilke veya 
herhangi başka bir ilke neden asla tartış-
maya açılamaz? Çünkü bu demokrasinin 
ön kabulü ve hareket noktasıdır. Demok-
rasinin bu iki ‘ön kabulü’ tartışmaya açıl-
dığında, yani ‘seçilme yönetim belirleme 
ve insan hakları olmasa da olur mu?’ şek-

yansıtmaktadır. Bu itirazın, bir Fransız’ın 
İngiliz ya da Amerikan kültürüne yönelik 
itirazından daha farklı bir şey olduğunu 
söyleyebilmek güçtür. Dahası, Batı, ‘me-
deniyet’ olarak algılandığı ölçüde, onun 
kültürel öğelerine karşı sempatik ve ide-
alize edici bir yaklaşımın varlığı da dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte, katılımcıla-
rın neredeyse tamamının, Batı’nın gerek 
Türkiye’ye ve gerekse İslam dünyasına 
yönelik politikalarına tepki gösterdikleri 
de bu araştırmada belirgin bir biçimde or-

taya çıkmıştır. Batı-genel, Batı-din ve Ba-
tı-Hıristiyanlık algılamalarında katılımcılar 
çok daha parçalı bir yaklaşım sergilerken, 
Batı-siyaset alanında, Batılı devletlerin 
politikalarına tepki duymada, neredeyse 
tamamı itibarıyla, hemfikirdirler. Bu yö-
nüyle anket çalışması, Türkiye’de toplum-
da toptan bir Batı ya da Hıristiyan karşıt-
lığının değil, Batılı devletlerce yürütülen 
siyasete yönelik bir karşıtlığın söz konusu 
olduğunu ortaya koymuştur.”

SEKÜLERLİK VE DEMOKRASİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Mustafa Çevik

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
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lindeki bir soru demokrasi için kabul edi-
lemez ise o zaman bu bir tür dogmadır. 
Zaten ‘ön kabul’ ile kast ettiğimiz de ‘dog-
ma’ idi. Burada ‘dogma’yı ‘körü körüne 
kabul’ şeklinde yaygın anlamıyla almıyo-
ruz. Söz gelişi dinde de eğer insan hakları 
temel bir kabul görülüyor ise yönetimde, 
tereddüt etmeden dinin bu ilkesinin de-
mokrasi ile uyumlu olduğunu söylemek 
mümkündür. Eğer dinin bir ön kabulü ile 
demokrasinin bir ön kabulü birbiriyle ör-
tüşüyor ise o zaman demokrasinin böyle 
bir ‘dini ön kabul’ üzerine dayandırılması 
hangi açıdan sakıncalı olabilir? Denilebilir 
ki bir gün demokrasi bu ilkeyi değiştirme-
ye kalktığında din ‘dogmatik’ olduğu için 
buna izin vermez.

Peki demokrasinin seçimle yönetim belir-
leme ve insan hakları ön kabulü değiştiril-
diği halde demokrasinin hala demokrasi 
olduğu ileri sürülebilir mi? Tabii ki hayır. O 
halde demokrasi için bu iki şeyin demok-
rasi içinde kalınarak bir gün değiştirilmek 
istenebileceğini söylemek demokrasinin 

tanımı ve ilkeleri bakımından bir çelişki-
dir. Şu durumda şu sorunun cevabı önem-
lidir: demokrasinin bir ilkesiyle dinin bir 
ilkesi “değişmez ilke” olmak bakımından 
eşit ve örtüşür durumda ise o zaman de-
mokrasinin seküler bir ilkeden değil de 
aslında benzer olan bir dini ilkeden hare-
ket etmiş olmasının demokrasi açısından 
bir sakıncası var mıdır? Öyle görünüyor ki 
hayır. O halde geriye şunu saptamak ge-
rekiyor. Din insan haklarını hiçe sayan ve 
halkın yönetime dair düşüncelerini hiçe 
sayar mı? Eğer bu sorunun cevabı, “hayır 
İslam bu ikisini de önemser” denilirse o 
durumda demokrasinin önemsediği şey 
ile İslam dininin önemsediği şeyin çok 
farklı olmadığı söylenebilir. O durum-
da demokrasi seküler bir alandan ilkesi-
ni saptamış olmak zorunda değildir. Bir 
dinden aldığında da yine demokrasiye 
aykırı bir iş yapmamış oluyor. Ayrıca dine 
aykırı bir iş de yapmamış oluyor. O halde 
demokrasinin meşruiyet kaynağı seküler 
olmak zorunda değildir, dinden de alabilir 
denilebilir.
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Bilişsel terapiden önce, kimi zaman dav-
ranış değiştirme (modifikasyonu) de de-
nilen davranış terapisi geliştirilmiştir. Böy-
lece, fobik bir birey, bu korkuların nesnel 
hiçbir temeli olmadığını kanıtlamak için 
yavaş yavaş ama bile bile, kendisini kor-
kutan durumlarla karşılaştırılır. Davranış 
değiştirme, tatsız bir deneyimi özel bir 
etkinlikle eşleştiren -alkolik bir kişiye içki 
içtiği zaman onu kusturacak ilaç vermek; 
tırnak yiyenlerin tırnaklarına acı cila sür-
mek gibi- caydırıcı terapiye de başvurur. 
Yine ödül vererek de davranış değiştirme 
yöntemleri kullanılmıştır. Bilişsel Terapi-
nin temel fikri ise, insanların dünyalarını 
nasıl algılayıp yorumladıklarının, olaylar 
hakkında ne düşündüklerinin ve bunları 
nasıl hatırladıklarının ve daha özel olarak 
da bunların nedene katkısının terapistler 
tarafından araştırılıp bilişleri keşfedip de-
ğiştirme üzerine kuruludur.

Bilişsel terapistler, dünyaya bakma biçim-
lerimiz ya da bakarken ki filtrelerimiz olan 

şemalardan söz eder. İnsanlar olayları 
görüş ve yorumlamadaki seçici biçimler 
demek olan bilişsel yanlılıklar geliştirir. 
Hepimiz, şimdiye ve geleceğe ilişkin gö-
rüşlerimizde olduğu gibi, geçmişe ilişkin 
anılarımızda soyut, seçici ve sıklıkla da ge-
nellemeler yapmaya eğilimli görünürüz. 
Bilişsel terapi, düşüncede değişiklikler ya-
ratarak davranış kalıbını kırmayı, ardından 
da değiştirmeyi hedefler. Hedef, olayların 
yorumlanması aracılığıyla, kısır döngünün 
yerini bereketli bir döngüye bırakmasıdır.

Bilişsel terapi, depresyonlu çoğu insanın, 
çocuklukta ya da ergenlikteki ilk dene-
yimler aracılığıyla hayli olumsuz bir dünya 
görüşü ya da şeması öğrendiğini ileri sü-
rer. Bilişsel terapi terminolojisinde, nega-
tif şema (karamsar dünya görüşü) bilişsel 
yanlılıklara (asılsız inançlar) yol açar; bun-
lar da negatif şemalara temel oluşturup, 
kendi kendini doğrulayan kehanetler ara-
cılığıyla kişiyi başarısızlığa sürükler. Dep-
resyonlu kişiler kendilerine ve başkalarına 
olanlara özel anlamlar yükler ya da bam-
başka bir açıklama tarzıyla yaklaşırlar. Bu-
nun üç bileşeni içsel-dışsal, kararlı-kararsız 
ve genel-özeldir.

Bilişsel davranış terapisi dört varsayım 
üzerine kuruludur. Birincisi, insanlar ger-
çekte kendilerine ne olduğunu anlamak 
yerine olayları yorumlamayı tercih ederler. 
İkincisi, düşünceler, hisler ve davranışlar 
birbirine kenetlenmiş, iç içe geçmiş ve bir-

BİLİŞSEL TERAPİ BİZE NE SÖYLER?
Prof. Dr. Ömer Demir

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
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biriyle ilişkili durumdadır. Üçüncüsü, tera-
pinin işe yaraması için, kişilerin kendisi ve 
diğerleri hakkında ne düşündüğünü net-
leştirilmeli ve ardından değiştirilmelidir. 
Dördüncüsü, terapi hem inançları hem de 
davranışları değiştirmeyi hedeflemelidir; 
çünkü, her ikisi birden hedef alındığında 
yarar ve etkisi daha büyük olacaktır. Tipik 

adımlar arasında, günün önemli olayları ve 
bunlarla ilgili tüm düşünceler, duygular ve 
davranışları kapsayan ayrıntılı bir davranış 
günlüğü tutulması; uyumsuz ya da yarar-
sız tüm inanç ve davranışların sorgulan-
ması; bundan sonra da belli durumlara çok 
farklı bir düşünce yapısıyla yaklaşmaya ça-
lışırken diğerlerinden kaçınılması yer alır.

İNSAN YARADILIŞI
Prof. Dr. Vahit Göktaş

Ankara Üniversitesi

İnsan yaratılışı itibariyle cahildir. Rabbimiz 
bu durumu şöylece ifade etmiştir: “Şüp-
hesiz insan çok cahil ve pek zalimdir.” Hz. 
Âdem (a.s.) yaratıldığında Rabbimiz ona 
eşyanın isimlerini öğretmiş ve bu ilk talim 
ile ilk insan cehaletten kurtulmuş oldu. 
“Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini 
öğretti.” Ayet-i kerîmeden de anlaşılaca-
ğı üzere insanın bilgisinin kaynağı Yüce 
Allah’tır. Rabbimizin Hz. Âdem’e eşyanın 
isimlerini öğretmesi klasik tefsir kitap-
larımızda ilk anlaşılan anlamda açıklan-
mıştır. Yüce Allah’ın Hz. Âdem’e gündelik 
hayatta kullanacağı eşyanın isimlerini öğ-
retmesi olarak tefsir edilmiştir. Bu talim, 

insana, ilim elde edecek bir kapasite yani 
öğrenme ve öğretme kabiliyeti verilmesi 
olarak da açıklanabilir. Bu durumda insan 
meleklerden farklı olarak ilim üretebilme 
imkânına kavuşmuş ve böylece onlardan 
öne geçmiştir. Bu gerçek Kur’an’da: “Me-
lekler, ‘(Ey Rabbimiz!) Seni bütün eksiklik-
lerden uzak tutarız. Senin bize öğrettikle-
rinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. 
Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi 
hikmetle yapan sensin’ dediler” buyrula-
rak ifade edilir. İnsanın ilmi sınırlıdır. Hiç-
bir insan her şeyi bildiğini iddia edemez. 
Bu durumda insana haddini bilmesi ede-
bini öğretir. Rabbimiz: “Her ilim sahibinin 
üstünde daha iyi bir bilen vardır.” buyura-
rak bu gerçeği ferman eder. Yine insana 
ilimden çok az bir nasip verilmiştir: “…
Size pek az ilim verilmiştir.”  Bu ayet ge-
nellikle ruh hakkında insana çok az bilgi 
verildiği şeklinde açıklanmış olsa bile aye-
tin anlamını bu anlamda daraltacak bir 
karine mevcut değildir. Ayet insana ve-
rilen ilmin mutlak manada az olduğunu 
da ifade etmektedir. Rabbimiz insana ilim 
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vasıtalarını da vermiştir. “Rahmân, Kur’an’ı 
öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğret-
ti.” Konuşmak ve kendini ifade edebilmek 
insana verilmiş büyük bir nimettir. İlmin 
nakli ve talimi ancak ifade-i meram ile 
mümkündür ki buna ise ancak konuşma 
veya yazma ile imkân bulunabilir. “Yara-
tan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”-
dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert 
olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, 
insana bilmediğini öğretendir.” Konuş-
mak ve yazmak diğer bir deyişle beyan ve 
kalem, Rabbimizin insana sunduğu ilmin 
vasıtalarıdır. İnsanın bilgisi insan üzerinde 
kalıcı bir cevher değildir. İlmi ve vasıtaları-
nı veren rabbimiz dilerse verdiği ilmi geri 

de alabilir. “Ey insanlar. Hiç şüphesiz biz 
sizi topraktan, sonra az bir sudan (meni-
den), sonra bir “alaka”dan, sonra da yara-
tılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık 
ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dile-
diğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde 
durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak 
çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvet-
te) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi ke-
male erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. 
Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düş-
kün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey 
bilmez hâle gelir.” Yüce Allah kullarından 
dilediğine ilim vererek onu diğer insanlar-
dan üstün hâle getirebilir. 


