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Görünen köy kılavuz istemez. Analitik gerçeklikte 

düşünüldüğünde “geleceğin” medeniyet teşekkülünün Ortadoğu 

merkezli dinamiklerin Asya uzantılı damarlarından beslenmekte 

olduğu görülecektir. Öngörüsü sağlıklı sonuçlar veren 

stratejistlerin ve medeniyet mühendislerinin son çeyrek asırdır 

söyleye geldikleri “gerçek” bir kaç yıldır özellikle bariz bir şekilde 

kendini göstermeye başladı. Avrupa’nın hem entellektüel boyutta 

insan gücünün kısırlaşmaya başlaması hem de medeniyet 

kuramında yeni bir sentez geliştirebilme çabasından oldukça 

yoksun oluşu yaşlı karanın bütün değerlerini dayamış olduğu 

parametrelerinin birer birer sallanmakta oluşu ile resmin bütünlüğü 

daha net görünür oldu.  

Artık saklamaya hiç gerek yok. Dünya’nın doğal yapısı gereği güneşin etkisiyle farklı 

mevsimlere gebe kalması gibi medeniyet merkezi de farklı coğrafyalarda, medeniyet 

dinamiklerinin etki gücüne göre, yeniden meyve vermek için kendine zemin hazırlıyor. Küzey 

Amerika kıtasının da içerisinde olduğu Avrupanın hem dünya stratejik dengeleri kurma hem de 

medeniyet inşası ve onun geliştirilmesi boyutunda insanlığa verecek birşeyinin kalmadığını daha 

fazla gizlemeye gerek yok. Zoraki dayatmalarla medeniyetin tek sahibi oldukları egosentrik 

saplantılarının inandırıcılığı artık uyanmakta olan toplumlar nezdinde de kabul görmez oldu. 

Batılı mütefekkirler bu gerçeğin farkındalar. Siyasiler de zamanla kavrayacaklar. Yapılacak daha 
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fazla birşey yok. Birkaç asırdır farklı medeniyetlerin mirasını sahiplenerek kurdukları aldatıcı 

düzenin daha ne kadar devam edeceği konusunda ciddi endişeleri olan yaşlı kıtanın aklı selim 

mütefekkirleri bu gerçeğin farkına varmış olmalılar ki her fırsatta bu yaşlı bölgeden kaçmanın 

yollarını aramaktadırlar.  

Dünyaca saygın bir üniversite olan Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi İktisadi ve İdare 

Bilimler Fakültesinde görev yapan İngiliz asıllı akademisyen Dr. Rodrigue (Ridhwan) Fontaine 

bu gerçeği artık saklamanın bir anlamının olamayacağını düşünüyor ve diyor ki “Benim Doğuyu 

özellikle Malezya’yı hem akademik anlamda hem de sosyal yaşam olarak tercih etmemin 

temelinde Batı’nın artık ne kendi halkına ne de başkalarına bir gelecek vadedemeyecek 

olmasındandır.” Batı merkezli medeniyet söylentilerini tarihin sonu teorisiyle bir zamanlar 

gündemi etkilediğini zanneden medeniyet oluşumunun dinamiklerini tam okuyamamış batı 

merkezli senaristerden Samuel Huntington ve Francis Fukuyama görüşlerinin aksine Kamal 

Hassan’ın ifade ettiği gibi Alan Greesman, Joseph E. Stiglitz, Immanuel Wallerstein, Nakatani 

Iwao, Robert Bork, öngürüleriyle artık Batı medeniyetinin düşünürleri bile bu çıkmazın 

farkındalar. Seküler anlayışı onları çıkmaza sürüklemiş, insanlığa uzun vadeli çözümler 

sunmaktan ziyade geçici afyonlar sunarak onları rahatlatma yoluna gitmiş, sonuçta evrensel 

mirasa düşman canavarlar yaratmaktan öteye gidememişlerdir. Maalesef mânâ boyutunu teoride 

ve pratikte ihmal etmeleriyle sınırlı bir dünya görüşünde hapsolmuş, maddenin gerçekliğinde 

varlığını arayan, onun ötesini idrak edecek donanımdan yoksun sığ beyinler üretmenin dışında 

yapabildikleri bir şey yok. Bu da modern anlamda beyin felâketine yol açmıştır. Madde merkezli 

doyumu esas alan seküler karakterli beyinler, egoist arzularının tatmini için her türlü haksızlığı, 

zorbalığı, yıkıcılığı mübah gören bir medeniyet canavarı üretmişlerdir.  

Bu Batı’nın düştüğü felaketin aksine ebediyet merkezli medeniyet anlayışını yer yüzüne ikame 

etmek isteyen İslam düşüncesi, bir kaç asırlık fetretinden sonra dinamiklerini yeniden 

canlandırarak kendi anlayışını yeniden diriltme yoluna girmiştir. Son dönem diye adlanrılılacak 

olan “Bilginin Islâmileştirilmesi” anlayışısın canlandırılması bu medeniyet perspektifinin 

parametrelerini yeniden diriltmiştir. Son dönem Ismail Raji el-Fâruki ile şekillenen bu model 

Syed Naqib al-Attas ile felsefi temellerini oluşturmuş tevhidi bir dünya görüşüdür; bütün 

değerlerin ve anlayışların Kur’an ve Sünnet merkezli bir ruha bürünmesinden ibarettir. Aklın 

Yüce Yaratıcı tarafından insana verilmiş bir hediye olduğu; İnsan’ın ancak ve ancak yaratılış 

gayasinin Allah’a hizmet etme O’nun kölesi olma sıfatıyla O’nun için çalışma; O’nun adına 

yeryüzünde vekillik (halifelik) yapma sorumluluğunu yüklenerek insanlığa daha yaşanılır bir 

ortam hazırlamak hassasiyetindedir. Üç dayanaklı sabiteleri ile, kanun-akide ve ahlâk, örülmüş 

topyekün bir anlayıştır. Bunun gerçekleştirilmesi için ithal edilen bütün değerlerin tam anlamıyla 

yeniden elenerek çağdaş anlamda İslami bir elbise giydirilmesi gerekiyor. 

İnsanın yaratılmış bir varlık olarak ruhi ve maddi dinamiklerini canlandırdırdığı ölçüde gerçek 

yaratılış hikmetine uygun faydalı bir varlık olarak kalabileceği şüphesizdir. Görünüyor ki 

Doğu’dan yeşeren bu dinamikler Asya uzantısıyla tekrar uyanışa geçerek Ortadoğunun kalbinde 

temerküzleşecektir. Artık hem medeniyet anlayışı ve hem te tarih olgusu “normalleşme sürecine 

girmektedir.” Bu noktada Medeniyet olgusu coğrafi konum açısından yön değiştirmiş, aslına 

rücu eden bu doğal yapıya geçmiştir.  
 

http://www.memleket.com.tr/author_article_detail.php?id=12927 

 

http://www.memleket.com.tr/author_article_detail.php?id=12927



	13.12.2010 Batidan kacis.pdf
	bati.pdf

