
edeniyet kavramı, zihnimizde sıradan anlamlar çağrıştıran sıradan her-
hangi bir kavram değildir. Arka planında derin ve köklü bir anlam biri-
kimini kendisiyle beraber taşıyan medeniyet kavramı, insana, hayata,

tarihe, topluma ve dünyaya dair en derin ideallerimizi ve anlam şemalarımızı sem-
bolize etme gücüne sahiptir. Medeniyetin böyle bir güce sahip olması abartı değil-
dir, çünkü insanlığın bütün oluş süreci en rafine ifadesini bu kavramda
bulmaktadır.

Medeniyet kavramıyla ifade edilmek istenen periferide bir konu değildir. Me-
deniyet kavramıyla, çok merkezi olan bir şeyi yani insana dair en temel özü ifade
ediyoruz. Başka bir ifade ile, medeniyet kavramıyla insanın insanlaşma hikayesini
kastediyoruz. Yani medeniyet insanın merkezine olan seyahat etmek anlamına gel-
mektedir. Biyolojik özelliklerinin ötesinde, bireyin insani nitelikler kazanması, on-
ları geliştirmesi, farklılaştır ması, olgunlaştırması ve özgünleştirmesi için sarf ettiği
bütün psiko-sosyo-kültürel çabalar medeniyet kavramının şemsiyesi altında top-
lanmaktadır. İnsanın insan olmak için sarf ettiği bütün ahlaki, manevi, dini, sosyal,
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ÖÖZZEETT  Medeniyet kavramı günlük hayatta çok kullanılmasına rağmen çok kişi onun gerçek
anlamının farkında değildir. İnsanlar medeniyet kelimesini kendi spesifik amaç ve niyetlerini ifade
etmek için kullanmalarına rağmen, medeniyetin insanlık için ifade ettiği önemsememektedirler.
Medeniyetin değerinde meydana gelen gerilemeden dolayı terim yanlış bir şekilde birçok olumsuz
olguyu maskelemek için kullanılmaktadır. Bu yazı, insanlığın medeniyetle bağdaşmayan durumunu
medeniyetin gerçek anlamını keşfetmeyi amaçlayan bir denemedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Medeniyet, özgürlük, adalet, insanlık, din ve birey

AABBSSTTRRAACCTT  Although the term civilisation is so pupular ın everyday use, most people are not aware
of the true meaning of civilisation. People use the word civilisation in order to express their par-
ticular intention and purposes, but they do not care the value of the civilisation for humanity. As
a result of this decadence in the value of civilisation, the term itself has often been misused and
abused ın order to cover and mask people’s injustices, oppressions, aggressions and so on. This paper
tries to emphasize uncivilized and dehumanized  aspects of modern situation of humanity so that
we could rediscover the true nature civilisation. 
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eko no mik, si ya si, psi ko lo jik ve tek no lo jik fa a li yet le ri,
me de ni yet içe ri sin de de ğer len dir mek isa bet li bir tu tum -
dur. Me de ni yet kav ra mı nın muh te va sı nı mak si mum dü-
zey de ge niş tut mak, in sa na da ir olan hiç bir şeyin onun
muh te va sı nın dı şın da kal ma ma sı na özen gös ter mek ge-
rek mek te dir, çün kü me de ni ye tin muh te va sı nı tek bo yu -
ta in dir mek, onun an la mı nı de je ne re et mek ve onu
sığ laş tır mak tan baş ka bir işe ya ra ma mak ta dır.

An cak mo dern dö nem de  in san lı ğın me de ni ye te
ya ban cı laş tı ğı nı, an la mı nı da ralt tı ğı nı ve ona ya pay an-
lam lar yük le di ği ne şahit ol mak ta yız. Me de ni yet kav ra -
mı nın içi nin  cid di ve teh li ke li bir bi çim de bo şal tıl mış
ol ma sı ma a le sef mo dern dö ne min be lir gin ka rak te ris tik -
le rin den bi ri si ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. İnsan lık ta-
ri hi nin en me de ni dö ne mi ola rak ka bul edi len mo dern
çağ da me de ni ye tin form ve muh te va ola rak za yıf la ma sı,
yok sul laş ma sı ve de je ne re ol ma sı, in san lık ta ri hin de ki
en bü yük ka za dır. 

Me de ni ye tin muh te va sı nın yok sul laş tı ğı nın en
önem li gös ter ge le rin den bi ri, ona yük le ni len tek yön lü
ve dar an lam lar dır. Bu gün, me de ni yet in sa nın de rin ar -
ka pla nı nı te za hür eden kap sam lı bo yut lar ve çer çe ve ler
man zu me si ola rak an la şıl mak ye ri ne, tek no lo jik ge liş -
miş li ği ifa de eden in san dı şı bir sü re ce in dir gen miş bu-
lun mak ta dır. Me de ni ye tin tek no lo jiy le öz deş leş ti ril me si,
me de ni yet ten in sa nın sür gün edil me si ne ve me de ni ye tin
ma ki na laş ma sı na ne den ol muş tur.İnsan sız la şan fa kat
ma ki ne le şen me de ni yet te, in san dan özerk bi rey ya ni eş -
ref-i mah lu kat ola rak ar tık söz edil me mek te dir. Eş ref-i
mah lu kat ol mak tan çı ka rı lan bi re ye, tek no lo jik ge liş me -
le ri ger çek leş ti ren bir top lu lu ğun üye si ol du ğu sü re ce
ken di si ne de ğer ve ril mek te dir. İnsa na, öz nel ve özerk bi -
rey kim li ği ye ri ne  ko lek tif  grup kim li ğiy le de ğer ve ril -
me ye baş lan ma sı ve me de ni ye tin grup kim li ği ne
in dir gen me si, me de ni yet adı na in sa nın mo dern dö nem -
de ki mağ lu bi ye ti ni tem sil et mek te dir.

İnsa nın me de ni yet ten dış lan ma sı nın bir so nu cu
ola rak, me de ni yet kav ra mı in san için ifa de et ti ği as li
öne min den çok şeyi kay bet miş bu lun mak ta dır. Gün lük
ha yat ta me de ni yet kav ra mı  de fa lar ca  kul la nıl ma ya de -
vam edil me si ne rağ men, me de ni yet ide a li nin na sıl ol ma -
sı ge rek ti ği üze rin de de rin li ği ne en te lek tü el fa a li yet te
bu lun ma yı mo dern in san ar tık ge rek siz gör mek te dir.
Ço ğu za man me de ni yet kav ra mın dan çok hoş bir ma sal -
dan söz edi lir ce si ne bah se dil mek te dir. Oy sa me de ni yet,
bun dan da ha faz la sı nı ifa de et mek te dir. Me de ni yet hak-
kın da ko nuş ma yı, in sa nın as li kim li ği ve özü hak kın da
ko nuş ma ola rak an la dı ğı mız tak dir de, me de ni yet ko nu -
sun da ki an la yı şı mı zın de rin leş me si, fark lı laş ma sı ve ken-

di mi zi ye ni den keş fet me ye doğ ru zen gin bir ola nak lar
ala nı nın açıl ma sı im ka nı var dır. Me de ni yet üze rin de
mo dern in sa nın, bu doğ rul tu da ye ni den dü şün me ye acil
ih ti ya cı bu lun mak ta dır.

ME DE Nİ YET: KÖ LE LİK YO LU MU?
ÖZ GÜR LÜK YO LU MU?

Bü tün in san top lu luk la rı ken di le ri ni me de ni gör-
mek ten, öy le gö rül mek ten ve öy le su nul mak tan çok hoş-
la nır lar, çün kü on la ra gö re me de ni ol mak, mü kem mel
ve ile ri ol mak an la mı na gel mek te dir. Top lu luk lar, ken-
di le ri ne ait po zi tif ola rak gör dük le ri ni te lik le rin di ğer in-
san lar ta ra fın dan  me de ni yet ola rak ka bul gör me si için
çok ça ba sarf eder ler. Mil let ler, ah lak, din, si ya set, sa nat,
fel se fe, bi lim, eko no mi ve sos yal alan lar da ki ba şa rı la rı nı
çok özel me de ni ba şa rı lar ola rak tak dim eder ler. Gü nü -
müz de Arap la rın, İran lı la rın, İngi liz le rin, Ma lay la rın,
Çin le rin ve di ğer ulus la rın me de ni yet ve kül tü re kat kı -
la rı adı al tın da ger çek leş ti ri len fa a li yet le ri, sırf me de ni
ol ma yı is pat et mek için ya pı lan ça lış ma lar ola rak gör-
mek müm kün dür.Fel se fi bi ri kim le ri, si ya si sis tem le ri,
mis tik ya şan tı la rı, eko no mik mo del le ri, ta rih sel mi ras -
la rı ve me de ni gör dük le ri di ğer özel lik le ri ni öne çı kar -
mak su re tiy le in san top lu luk la rı me de ni ol ma nın
ken di le ri nin hak kı ve do ğal ka rak te ri ol du ğu id di a sı na
meş ru luk ka zan dırt mak is ter ler.

An cak me de ni ol ma yı is te mek çok do ğal bir ta lep
ve ar zu ol ma sı na rağ men, bu ar zu nun bir me de ni lik pro-
pa gan da sıy la tat mi ni ne ça lış mak bir anor mal lik ve ya-
pay lık tan baş ka bir şey de ğil dir. Ma a le sef gü nü müz de
ger çe ğin ye ri ne pro pa gan da ika me edil miş  bu lun mak -
ta dır. Me de ni yet, pro pa gan da fa a li ye tin de en çok kul la -
nı lan ve en çok is tis mar edi len ke li me le rin ba şın da
gel mek te dir. Me de ni yet kav ra mı nın kul la nıl ma sıy la sah -
te ger çek ler sa hi ci kı lın ma ya ça lı şıl mak ta dır. Me de ni ye -
tin sah te lik le ri meş ru laş tı ran bir ara ca dö nüş me si çok
teh li ke li bir du rum dur. Pro pa gan da nın ger çe ğin ye ri ne
ika me edil me si sa ye sin de, gü nü müz de bar bar lık ve me-
de ni yet bir bi ri ne ka rış mış bu lun mak ta hat ta bar bar lı ğın
me de ni yet le  mas ke len me si bi le sağ la na bil mek te dir.

Ko lon yal dö nem den iti ba ren ya pı lan bar bar lık lar,
me de ni yet adı al tın da meş ru laş tı rıl ma ya ça lı şıl mış tır.
Af ri ka, As ya ve Ame ri ka’ da ya pı lan ko lo ni zas yon fa a li -
ye ti, yer li halk la ra  me de ni yet ge tir me ve on la rı me de -
ni leş tir me ge rek çe le riy le meş ru laş tı rıl ma ya ve
iç sel leş ti ril me ye ça lı şıl mış tır. Ken di le ri ni me de ni, yer li
halk la rı il kel ola rak gö ren Av ru pa lı lar, me de ni ye te sa -
hip ol ma la rın dan  do la yı baş ka la rı nı sö mür ge leş tir me
hak kı nı  Tan rı’ dan al dık la rı nı da hi id di a et miş ler dir.Ko -
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lon yal dö nem de ya pı lan bü tün bas kı, hır sız lık, kı yım, ci-
na yet, kö le leş tir me ve yağ ma fa a li yet le ri, me de ni leş tir -
me mis yo nu nun  do ğal bir ma li ye ti ola rak lan se
edil me si ne özen gös te ril miş tir. Me de ni yet yük sek de ğer -
de bir şey di ve onun  in sa ni ma li yet le ri ka çı nıl maz bir
şekil de yük sek ola cak tı. Gü nü müz de de Irak’ ta, Or ta do -
ğu’ da ve  Af ga nis tan’ da yüz bin ler ce in sa nın ka nı nın ak-
ma sın dan so rum lu güç ler, ağız la rın dan  me de ni yet ve
öz gür lük la fı nı hiç dü şür me mek te dir ler. Geç miş te ve gü-
nü müz de ya pı lan bü tün  bar bar lık fa a li yet le ri ni meş ru -
laş tır ma da me de ni yet kav ra mı nın  bir pro pa gan da ara cı
ola rak kul la nıl ma sı, in san la rın zih nin de me de ni yet kav-
ra mı na kar şı de rin bir gü ven siz li ğin oluş ma sı na ne den
ol muş tur.Me de ni ye tin bir kö le leş tir me yo lu olup ol ma -
dı ğı so ru su  cid di bir şekil de in san bey ni ni ke mir me ye
de vam et mek te dir.

Me de ni yet ten şüp he ya da gü ven siz lik du yul ma sı,
de rin bir ah la ki kri ze ne den ol mak ta dır. Top lum lar, dev-
let le ri nin yap tı ğı her tür lü vah şe ti ve ada let siz li ğe me-
de ni yet adı al tın da ge rek çe ler uy du ra rak on la rı
meş ru laş tı ra cak ka dar kör le şe bil mek te dir ler. Ör ne ğin
Irak ’ı iş gal eden ve bir mil yon dan faz la in sa nın öl me si -
ne ne den olan Ame ri ka’ nın me de ni va tan daş la rı nın, ül-
ke le ri nin vah şet le ri ko nu sun da sa yı sız ma ze ret üret ti ği ni
gör mek, ger çek ten çok acı dır. Me de ni yet bar bar lı ğa
mas ke ola rak kul la nıl dı ğın da, ne re dey se her şeyin meş -
ru ol du ğu na da ir bir ka na a tin in san zih nin de ken di li -
ğin den be lir di ği şek lin de bir du rum mey da na
gel mek te dir.

Me de ni ye tin öz an la mın dan ko par tı lıp zıd dı olan
bar ba riz me mas ke ya pıl ma sı, mo dern in sa nın me de ni -
yet adı al tın da bir kö le lik yo lu na gö nül lü ce yol al ma sı nı
çok ko lay laş tır mak ta ve hız lan dırt mak ta dır. Bu ka ran lık
sü reç te bi rey, öz gür de ğil dir, doğ ru lar de ğil pro pa gan -
da lar ona yol gös ter mek te dir. O, öz gün bir  bi rey sel lik -
le dü şün mek ye ri ne dı şa rı dan ken di si ne söy le ni len le ri
ken di gö rü şüy müş gi bi iç sel leş tir me zo run da kal mak ta -
dır.Gü nü müz de kay de di len tek no lo jik, eko no mik ve sos-
yal ge liş me ler, in sa nı, ger çek me de ni ye te yak laş tır
mak tan zi ya de uzak laş ma sı na ne den ol mak ta dır.

Me de ni yet ten şüp he edil di ği ya da gü ven du yul -
ma dı ğı gü nü müz de, me de ni yet kav ra mı nın ger çek ten
ne yi ifa de et ti ği  so ru su nu ye ni den  gün de me ge tir me ye
çok acil ih ti yaç var dır.Me de ni yet ten bah se den ler, za ten
ona do ğal ola rak  sa hip ol duk la rı nı veh met me le rin den
ve  ken di le ri ni za ten me de ni ola rak gör me le rin den  do-
la yı, ge nel lik le me de ni yet ne dir so ru suy la il gi len me yi
ge rek siz ve saç ma bul mak ta dır lar. Me de ni yet kav ra mı -
nın böy le si ne sor gu la ma sız ve prob le ma ti ze edil me den

kul la nıl ma sı da, ay rı ca onun is tis ma rı nı çok el ve riş li ha -
le ge tir mek te dir. Me de ni yet ve bar bar lı ğın iç içe ka rış tı -
ğı gü nü müz de me de ni ye tin ger çek do ğa sı nı an la mak için
me de ni yet ne dir so ru su nu sor mak,  çok önem li ve de-
ğer li dir.

Her şey den ön ce me de ni yet, bir top lu mun te ke lin -
de olan ko lek tif  bir ol gu de ğil dir. Be lir li bir ulu sun, di -
nin ya da ide o lo ji nin  me de ni ye ti ken di te ke li ne al ma sı,
ken di si ni me de ni, di ğer le ri ni bar bar ola rak gör me si me-
de ni ye tin özüy le bağ daş ma mak ta dır. Sa de ce bir ulu sun,
di nin ya da ide o lo ji nin me de ni ol du ğu nu söy le mek, me-
de ni ye ti on la ra öz gü le mek an la mı na gel mek te dir. Sa de -
ce Ba tı nın me de ni ol du ğu şek lin de ki sav, me de ni ye ti
ba tı ya öz gü le di ğin den do la yı me de ni ye te en bü yük teh-
dit ni te li ğin de dir. Me de ni ye tin öz gü len me si, me de ni yet
adı na em per ya liz mi ve bar ba riz mi meş ru kıl mak tan baş -
ka bir so nuç do ğur ma mak ta dır.

Her şey den ön ce me de ni ye tin hiç bir grup, inanç ve
ide o lo ji ye öz gü len me ye ce ği an la yı şı ge liş ti ril me li dir.
Me de ni ve bar bar şek lin de biz ve öte ki ler ayı rı mı yap-
ma ya hiç kim se nin hak kı yok tur, çün kü me de ni yet te,
me de ni ler ve bar bar lar yok tur, me de ni yet söz ko nu su
olun ca söz ko nu su edi len bü tün in san lık tır, sa de ce be-
lir li bir in san gru bu de ğil. Ki min me de ni olup ol ma ya -
ca ğı nı be lir le me ye ya ra yan ob jek tif bir kri te re sa hip
bu lun ma mak ta yız. Ki min me de ni olup ol ma dı ğı so ru su -
na ve ri len ce vap lar son de re ce de ğiş ken lik gös ter mek te -
dir. Me de ni yet adı na ken di mi zi yü cel tip, di ğer le ri ni
gayr-i me de ni di ye su nup öte ki leş tir me ve in san dı şı gös-
ter me tu tu mu nun biz zat ken di si bir me de ni yet kar şıt lı -
ğı nı gös ter mek te dir. Me de ni yet, baş ka sı nı öte ki leş tir me
ve ste ro tip üret mek için kul la nıl dı ğın da et ki li fa kat çok
teh li ke li bir ara ca dö nüş mek te dir.

Hiç kim se do ğa sı ge re ği di ğer le rin den da ha faz la
me de ni ol ma ye te ne ği ne sa hip tir şek lin de bir gö rüş ge-
liş ti ri le mez. Ör ne ğin Ba tı lı la rın do ğa la rı ge re ği çok me-
de ni, do ğu lu la rın da do ğa la rı nın zo run lu bir so nu cu
ola rak bar bar ol duk la rı ve hiç bir za man me de ni özel lik -
ler gös ter me ye cek le ri id di a sı  bir pro pa gan da ya la nın -
dan baş ka bir şey de ğil dir.Be yaz lar si yah lar dan, Ba tı lı lar
do ğu lu lar dan, Hris ti yan lar Müs lü man lar dan, er kek ler
ka dın lar dan  da ha çok me de ni  bir do ğa ya sa hip de ğil -
dir ler. Bü tün in san lar, cin si yet, din, ide o lo ji, coğ raf ya,
renk ve mil li yet ayı rı mı ya pıl mak sı zın,  me de ni dir ler ve
me de ni yet, bü tün in san la rın ev ren sel ese ri dir. Bü tün in-
san lar, şu ya da bu şekil de me de ni ye te kat kı da bu lun -
ma la rın dan do la yı me de ni yet üze rin de tek hak sa hi bi
ola rak de ğil ama pay sa hi bi ola rak  hak la rı var dır.Me de -
ni ye ti, te kil bir mül ki yet ko nu su ol mak tan çok, bü tün
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in san lı ğın kat kı sıy la or ta ya ko nan ev ren sel bir ürün ola-
rak gör mek la zım dır.

De mok ra si, öz gür lük ve hu kuk gi bi me de ni yet le
öz deş tu tu lan de ğer le ri, sa de ce be lir li coğ raf ya la ra ve
top lum la ra öz gü kıl ma gi bi bir eği lim gö rül mek te dir.
Me se la Do ğu nun if lah ol maz bir des po tiz me sa hip ol du -
ğu, öz gür lük çü de mok ra si için en uy gun at mos fe rin ise
ba tı da ol du ğu söy len mek te dir. Baş ka bir ifa de ile bu eği-
lim sa hip le ri, öz gür lük çü de mok ra si baş ta ol mak üze re
bü tün me de ni yet de ğer le ri nin re a li ze edil me si nin an cak
ba tı me de ni ye ti için de müm kün ol du ğu nu, bu de ğer le -
rin baş ka bir kül tür içe ri sin de tek ra rı nın ve tak li di nin
müm kün ol ma dı ğı nı söy le mek is te mek te dir ler.De mok -
ra tik hü kü me tin ile ri bir me de ni yet se vi ye si ge rek tir di -
ği ni söy le yen J.S.Mill, Ba tı lı ol ma yan ül ke le rin ken di
ken di ni yö ne te me ye ce ği ne ve on la rı yö net mek için ter-
ci hen Ba tı ta ra fın dan ida re edi len iyi lik se ver bir des po -
tiz me ih ti yaç la rı ol du ğu nu çok za man ön ce id di a et miş ti.
Bu id di a, me de ni yet em per ya liz mi ve te kel ci li ği ni ifa de
et mek ten baş ka bir an la ma gel me mek te dir. Hiç bir me-
de ni de ğer, sa de ce be lir li bir kül tür böl ge si nin te ke lin de
ola maz ve sa de ce onun, o de ğe ri re a li ze et me gi bi bir ay-
rı ca lı ğa sa hip ol du ğu dü şü nü le mez.

İnsan do ğa sı nın me de ni de ğer ler yö nün de da ha
bas kın bir eği li me sa hip ol du ğu nu  söy le me mi ze im kan
var dır. İnsan la rın, do ğa la rı ge re ği  de mok ra si yi oto ri ter -
ya niz me, öz gür lük çü lü ğü to ta li ter ya niz me, re fa hı se fa -
le te, hu ku ku ada let siz li ğe ter cih et ti ği ni ve bu ter cih le rin
nor mal ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Ba zı in san top lu luk la -
rı nın me de ni de ğer le ri ter cih et me ye te nek le ri nin ol ma-
dı ğı nı ve bir kı sım in san la rın bu de ğer le re do ğal ola rak
sa hip ol du ğu nu sa vun mak, in san la rı nor mal me de ni do-
ğa ya sa hip olan lar ve ol ma yan lar şek lin de te mel siz ve
ha ya li bir ka te go ri zas yon yap ma ya gö tür mek te dir. Bu
ka te go ri zas yon, do ğal ola rak nor mal me de ni do ğa ya sa -
hip olan la rın, nor mal do ğa da ol ma yan la rı yö net me si ge-
rek ti ği dü şün ce si ni de be ra be rin de ge tir mek te dir.
Me de ni yet, tek bir in san gru buy la sı nır lan ma ya cak ka -
dar de rin, bü tün in san lı ğı kap sa ya cak ka dar ge niş bir ol-
gu dur.

Me de ni yet te kel ci li ği yap mak, me de ni ye te kat kı
yap ma ya yet me mek te dir. Me de ni yet, mad di ve ma ne vi
alan lar da po zi tif, ya pı cı ve ya ra tı cı ni te lik te ki fark lı laş -
ma yı, ol gun laş ma yı ve  ge liş miş li ği ifa de et mek te dir. Me-
de ni ge liş miş lik ten ka sıt, ni ce lik sel de ğil, ni te lik sel
ge li şim dir.Ni te lik sel ge li şim, me de ni yet te ne yin asıl olup
ol ma dı ğı nın da gös ter ge si dir. Me de ni ge liş miş lik te asıl
olan, bi re yin ma ne vi, ruh sal, ah la ki ve in sa ni ol gun laş -
ma sı na kat kı su nan ge liş me ler dir ve me de ni sı fa tı nı da

bun lar hak et mek te dir. Me de ni yet te asıl olan ah la ki, ma -
ne vi ve in sa ni ge liş miş li ğe hiz met et tik le ri sü re ce di ğer
ni ce lik sel ge liş me le rin de an lam lı ve önem li ol du ğu nun
al tı çi zil me li dir. Baş ka bir ifa dey le me de ni yet, bi re yin
var mış ol du ğu en yük sek ah la ki ve mad di stan dart la rın
bi le şi min den olu şan çok özel bir du rum dur.

Top lum la rın, din le rin ve kül tür le rin önün de ki en
bü yük mey dan oku ma, mad di olan la ma ne vi-ah la ki ola -
nı be ra ber ge liş ti re cek bir me de ni yet ge li şi mi ni ger çek -
leş ti re bil me le ri dir. Gü nü müz de mad di açı dan çok
ge liş miş ol ma mı za rağ men, ma ne vi-ah lak bo yu tu mu zun
ata le te düş me si, me de ni yet ko nu sun da çok cid di bir ba-
şa rı sız lık gös ter di ği mi zi or ta ya koy mak ta dır.İçin de bu-
lun du ğu muz bu me de ni ba şa rı sız lık, bi ze me de ni yet
ko nu sun da çok iyi bir ders ver mek te dir: Me de ni ye ti ön-
ce lik le bi lim sel ve tek nik ba şa rı lar dan iba ret zan ne de -
rek ah lak ve ma ne vi yat ol ma dan  me de ni ide al le re
ula şı la bi le ce ği  dü şün ce si, bir mit ten baş ka bir şey de ğil -
dir. Mad di ve ma ne vi ge liş miş li ği bir lik te ele alan me de-
ni yet an la yı şı sa de ce saf ger çe ğin pe şin de dir. Mad di
ka za nım lar el de et mek ten baş ka bir ama cı ol ma dı ğın dan
do la yı me de ni ye ti bar ba riz me mas ke ola rak kul la nan lar
ise, sa de ce pro pa gan day la il gi len mek te dir ler. Bi rin ci me-
de ni yet an la yı şı, öz gür lük yo lu ol ma sı na rağ men, ikin ci-
si nin ise kö le lik yo lu ol du ğun dan hiç şüp he yok tur.

ME DE Nİ YE TİN AS Lİ BO YU TU: 
AH LA Kİ LİK VE MA NE Vİ YAT

Me de ni yet hak kın da ko nu şur ken, ge nel de ha-
ya tın mad di bo yut la rı na vur gu ya pıl mak ta dır.  Mad di
alan da ki ge liş miş lik, me de ni ye tin ken di si ola rak al gı lan -
mak ta dır. Ör ne ğin ara ba sa hip ol ma yı, bir çok in san me-
de ni yet te bir iler le me ve sı nıf at la ma ola rak
de ğer len dir mek te dir. Baş ka bir ör nek ola rak mo da yı da
ve re bi li riz. Bir çok in san, mo da da  gü nün ge li şen trent le-
ri ni ta kip et me yi me de ni ye tin ol maz sa ol ma zı ola rak ka -
bul et mek te dir.

İnsan ha ya tı nın me ka nik ve fi zi ki bo yut la rıy la il gi -
len mek ve on la rın ih ti yaç la rı nı kar şı la mak önem li ol ma-
sı na rağ men, ye ter li de ğil dir. Mad di yat ve fi zi ki lik, bi zi
me de ni ye tin özü ne gö tür me de ye ter li ol ma mak ta dır.
Ak si ne mad di li ğin ve fi zik sel li ğin ön pla na çı ka rıl ma sı,
me de ni ye tin mer ke zi ne se ya ha ti miz de en bü yük en gel
ola rak or ta ya çık mak ta dır. Me de ni yet adı na mad di ya ta
ve gör sel li ğe ver di ği miz aşı rı ve abar tı lı öne min, bi zim
me de ni yet ten ya ban cı laş ma mız gi bi hiç is ten me yen bir
so nu cu do ğur ma sı her an muh te mel dir. 

Mad di ya tı öne çı kar mak la, söz de me de ni bir gö rün -
tü ve re bi li riz ve de ği şik me de ni rol le ri oy na ya bi li riz.
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An cak söz de de ğil öz de me de ni ol mak için, me de ni ye tin
ru hu na de rin li ği ne nü fuz et mek için, me de ni yet et ra -
fın da örü len ka lın ka bu ğun aşı la rak öze doğ ru yol al mak
la zım dır. Mo dern in san, ka bu ğu aşıp öze ine me di ği için,
me de ni ye ti tec rü be et mek ye ri ne  bir me de ni yet oyu nu -
nu oy na mak ta dır.

Me de ni yet oyu nu nu oy na mak ye ri ne, me de ni ye ti
otan tik ola rak tec rü be et mek için  yap ma mız ge re ken
şey, me de ni ye tin as li bo yu tu nu keş fet mek tir. Keş fet me -
miz ge re ken as li bo yut, me de ni ye tin ah la ki lik ve ma ne -
vi yat bo yu tu dur. Me de ni ye ti, mad di ya ta in dir ge yip
ma ne vi ve ah la ki bo yu tu nu ih mal et mek me de ni ye tin
in ti ha rı an la mı na gel mek te dir.Sa de ce mad di ya ta da ya -
nan bir me de ni yet an la yı şı nın ha kim ol du ğu bir yer de,
hiç bir şey ar tık emin el ler de sağ lam te mel ler üze rin de
de ğil dir. Böy le bir du rum da bü tün de ğer ler ve ku rum -
la rın al tın da ki kay gan ze mi nin her an çök me si ve in san -
lı ğın elin de var olan her şeyi kay bet me si an me se le si dir.

Ah la ki lik ve ma ne vi yat, me de ni de ğer le ri ve ku-
rum la rı sağ lam ve kök lü te mel le re da yan dır mak la, on-
la rın al tın da ki ze mi nin kay gan lı ğı nı da ya nık lı ha le
gel mek te dir. Gü nü müz de bu ze min da ya nık lı ve kök lü
ol ma dı ğı için te mel ler sar sıl mak ta, ku rum lar iş lev siz leş -
mek te ve de ğer ler ko lay lık la alt üst ol mak ta dır. Me de -
ni ye tin ko ru yu cu la rı olan ma ne vi yat ve ah lak tan
vaz geç mek müm kün de ğil dir. Ah lak tan ve ma ne vi yat -
tan vaz geç me, bar bar laş ma sü re ci ni bes le mek ten baş ka
bir şey de ğil dir.

Akıl ve duy gu yu, ide al ve ger çek li ği, mad di yat ve
ma ne vi ya tı bir bi rin den ayır mak me de ni ye tin ah la ki lik
ve ru ha ni ye ti ni za yıf lat mak ta dır. Me de ni ye tin sağ lam
te mel le re da yan ma sı için in san ha ya tı nı oluş tu ran bü tün
un sur la rın par ça lan ma sı na de ğil on la rı bir ara da ele alan
bir an la yı şa ih ti yaç var dır.  İnsa nın de ği şik bo yut la rı ara-
sın da ki fark la rı de rin leş ti rip ça tış ma ya dö nüş tür mek, on-
la rı  bir bi riy le iliş ki siz par ça lar ha li ne ge tir mek
me de ni ye ti bu har laş tır mak ta dır. İnsa nın ah la ki ve ma n-
e vi ide al le ri ni, bi lim le, tek no lo jiy le, si ya set le, din le, sa-
nat la, ile ti şim le, dip lo ma siy le, eko no miy le an lam lı bir
şekil de iliş ki len dir mek, me de ni ye tin as li te mel le ri üze-
rin de kök lü bir şekil de otur ma sı na ola nak ve re cek tir.

Mo dern dö nem de ki bi lim an la yı şı, bü yük öl çü de
ma ne vi ya tı ve ah la kı ger çek lik ten ko par tıp on la rı fan te -
zi ve spe kü las yon du ru mu na in dir ge miş tir. Po zi ti vizm,
na tü ra lizm ve ma ter ya lizm, sa de ce gö rü nen ve so mut
ola nı re a li te ola rak be nim se mek su re tiy le ah lak ve ma -
ne vi ya tın önem siz leş me si ne bü yük kat kı sağ la mış lar dır.
Bil gi si par ça lan mak su re tiy le ru hu ve be de ni, ka fa ve
kal bi, bi rey se li ve top lum sa lı, mad di ve ma ne vi olan ara-

sın da ça tış ma ve par ça lan ma la rın ol du ğu bir zih ni yet
dün ya sın da ye ti şen mo dern in sa nın ma ne vi ve ah la ki
kav ra yı şı nın psi ko lo jik ge li şi mi tra jik ol muş tur. Ah la ki
ve ma ne vi ide al le rin ger çek lik le iliş ki le ri ke sil mek ye ri -
ne on la rın ger çek lik le olan iliş ki le ri ye ni den ih ya edil-
me li dir. Me de ni yet, in sa nın ha yat, ta rih, top lum, bi rey,
Tan rı ve ge le cek ko nu sun da ki de ğer yar gı la rı na gö re şe-
kil len mek te dir. Bu de ğer yar gı la rı nın ger çek lik le olan
iliş ki si ni kes mek, me de ni ye tin biz zat ken di si nin ger çek -
lik le olan il gi si ni kes mek te ve onun bir fan te zi ye in dir -
gen me si ne yol aç mak ta ol du ğu unu tul ma ma lı dır.

ME DE Nİ YE TİN ÖLÜ MÜ:
İNSA NIN İNSAN SIZ LAŞ MA SI

Mo dern dün ya da in sa nın üze rin de te fek kür edil-
me si ge re ken as li prob lem ol mak tan çık ma sıy la bir lik te
bi rey le rin, zi hin sel ge li şim ka pa si te le ri ni ve ha ya ta bü-
tü nüy le ka tıl ma güç le ri ni kay bet tik le ri ne şahit ol mak -
ta yız. Bu alarm ve ri ci ge liş me ler, çan la rın ar tık biz zat
in san kim li ği  için çal dı ğı nı gös ter mek te dir. Gü nü müz
dün ya sı nın en bü yük prob le mi nin ‘in sa nın in san sız laş -
ma sı’ ol gu su ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Kü re sel öl çek te ya-
şa nan in sa nın in san sız laş tı rıl ma sı fe no me ni, in san lık
ta ri hin de bir ilk tir.

Ki şi ler ara sı iliş ki le rin, in san-in san ara sın da ger çek-
le şen bir Ben-Sen iliş ki sin den çık tı ğı gö rül mek te dir. Ha-
ya tı mız, in san ka la ba lık la rıy la do lu cad de ler de,
ma ğa za lar da, mar ket ler de, apart man lar da ve iş yer le rin -
de geç me si ne rağ men, bir bi ri miz le olan iliş ki le ri miz, ay -
nı cins ten olan ya kın ki şi ler ol mak ye ri ne bir bi ri ne
ya ban cı ki şi ler ko num lan ma sı na gö re kur gu la nan bir iliş-
ki ler ağıy la ku şa tıl mış bu lun mak ta yız. İliş ki le ri mi ze,
ken di mi ze öz gü ki şi lik özel lik le ri nin dam ga sı nı vu ra ma -
mak ta yız. O in san ki şi li ği nin di na mik, sı cak, ya ra tı cı, hu -
zur ve ri ci, he ye can ve ri ci renk le ri ye ri ne, bir bir le ri ne
kat lan mak zo run da olan, bir bir le riy le zo ra ki ko nu şan ki-
şi ler du ru mu na dü şü rül müş bu lun mak ta yız. Bu in san sız -
lık du ru mu nu, en özel ki şi sel iliş ki ola rak de ğer len di ri len
ka dın-er kek ara sın da da ha net ola rak göz lem le mek
müm kün dür. Er kek ve ka dın, bir bir le ri ne ya ban cı kim se-
ler ola rak ay nı ev ler de ya şa mak ta dır lar. Eko no mik so-
run lar ve ço cuk la rın ih ti yaç la rı dı şın da  çift ler,
bir bir le riy le ko nu şa cak ve pay la şa cak pek bir ko nu bul-
ma mak ta dır lar. Ço cuk la rın, ba ba la rı nı ar tık ATM ba ba sı
ola rak ni te le me si, in san sız laş ma nın çok po pü ler bir ifa de -
si ola rak kar şı mı za çık mak ta dır.Ai le içi  duy gu sal iliş ki ler
bi le me ka nik bir ha le gel miş bu lun mak ta dır.Ai le içi iliş-
ki ler de in sa ni ni te li ğin kay bol ma sı, bü tün top lu mun zih-
ni ye ti nin in san sız laş tı rıl ma sı na yol aç mak ta dır.
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Ya ban cı lar ola rak bir bi ri miz le ya şa ma ya baş la ma -
mız, in san sız lık ola rak ifa de et ti ği miz du rum la bi zi baş
ba şa bı rak mak ta dır. İnsan sız laş ma du ru mu nun  en be-
lir gin ka rak te ris ti ği, di ğer in san la rın, önem ver di ği miz,
de ğer ver di ği miz, il gi gös ter di ği miz, şef kat ve sev gi duy-
du ğu muz var lık ol ma ko nu mu nu kay be dip  duy gu ve dü-
şün ce dün ya mız dan çık mış ol ma la rı dır. As lın da son
de re ce ge liş miş kit le ile ti şim araç la rı ve in ter net yo luy -
la, bir çok in sa na çok ra hat ulaş ma şan sı na sa hip bu lun -
mak ta yız. An cak bu araç lar, yer yü zün de ki di ğer
in san lar la in sa ni ni te lik te bir iliş ki kur ma mı za ola nak
sağ la mı yor ve top ye kun  in san lık de di ği miz bir küt le -
nin üye si ol du ğu muz bi lin ci ni biz de uyan dır ma ya yet-
mi yor. Her gün te le viz yon lar da dün ya nın her ta ra fın da
mey da na ge len ge liş me le ri anın da iz li yo ruz. Irak’ ta  her
gün ölen le ri ya da Dar fur böl ge sin de aç lık tan kı rı lan la rı
bi li yo ruz. Sa vaş la rı, ar tık  bir fut bol ma çı ya da bir bil gi -
sa yar oyu nu gi bi an be an ta kip ede bi li yo ruz. An cak bu
sey ret me ha li, ken di miz le on lar ara sın da in sa ni bir bağ
in şa et ti ği miz an la mı na gel me mek te dir. Ör ne ğin Ame ri-
ka lı bi ri nin, Irak  ya da Dar fur pet rol le ri nin asıl sa hip -
le ri nin o ye rel halk lar de ğil, ken di le ri ol du ğu na da ir çok
teh li ke li bir ko lek tif bi linç dü ze yi nin te za hür le ri ne şahit
ol mak çok da şaşır tı cı de ğil dir. Evet, bu gün çok ge liş miş
bir tek no lo jiy le be ra ber çok ge liş miş bir in san sız lı ğı bir
ara da tec rü be edi yo ruz.  İnsa nın me de ni, ah la ki ve in sa -
ni te mel le ri nin sar sıl ma sı nın ürü nü iş te bu ge liş miş in-
san sız lık du ru mu dur. 

Ge liş miş in san sız lı ğı mız, ken di si gi bi kor kunç dü-
şün ce ler ve yı kım la ra ne den ol mak ta dır. Ge çen yüz yıl -
da ya şa dı ğı mız iki dün ya sa va şı,  atom bom ba sı ve di ğer
kit le im ha si lah la rıy la ya pı lan kat li am lar ve soy kı rım lar,
ge liş miş in san sız lı ğı mı zın so fis ti kas yo nu nu gös ter mek -
te dir. Kor kunç yı kım la ra ne den olan ge liş miş in san sız lı -
ğı mız, en ge liş miş in san sız dü şün ce le ri de bu dö nem de
üret miş tir. Nas yo na lizm, Fa şizm ve Sos ya lizm bu dö-
nem de üre ti len in san lık ve me de ni yet kar şı tı ide o lo ji ler
ola rak dün ya nın in san sız laş ma sı na çok bü yük kat kı lar da
bu lun muş lar dır. Bu ide o lo ji ler or ta ya koy duk la rı öz de
çe ki ci söz de bom boş dok trin ler le bi re yin için de ki in sa -
ni özü yok et miş ler dir ve önem siz leş tir miş ler dir. Bü tün
dün ya yı kap la yan sa vaş ve şid det ha ber le rin de, in san -
lar dan sa de ce ra kam lar ve çar pı şan ta raf lar ola rak söz
edil mek te dir. Bu söy lem bi çi mi, in sa nın de ğe ri nin ve in -
san ol mak tan do la yı sa hip ol du ğu muz onu run ar tık söz
ko nu su edil me ye bi le de ğer gö rül me di ği ni or ta ya koy-
ma sı açı sın dan çok acı dır. İnsa nın kur ban edil me sin den
baş ka bir işe ya ra ma yan şid det, sa vaş ve te rör den bu ka -
dar çok söz edil me si ne rağ men, in sa nı kur ban ver me mek
için ço ğul cu luk, ba rış, ada let, re fah ve öz gür lük de ğer le -

rin den hiç söz edil me me si ge liş miş in san sız lık du ru mu -
mu zun bir so nu cu dur.

Dİ YA LOG SUZ ME DE Nİ YET

Mo dern dö nem de bi re yin ha ya tı nın me ka ni ze ol-
du ğu gö rül mek te dir. İş ya şa mı için de bo ğu lan mo dern in -
san, ak şam eve dön dü ğün de vak ti nin ço ğu nu te le viz yon
ba şın da ya da in ter net üze rin de ge çir mek te dir. Ken di
eşiy le ve ço cuk la rıy la il gi len me mek te dir. Mo dern ev ler
bir bi ri ne ya ban cı laş mış an ne ler, ba ba lar ve ço cuk lar la do-
lu dur. Ai le nin bir bi ri ne ya ban cı in san lar dan oluş ma sı,
mo dern bir fe no men dir. Bu du rum ai le nin var lık ne de -
ni ne ay kı rı dır, çün kü  ka dın ve er kek, bir bir le ri ne hu zur,
sü ku net, sev gi ve şef kat kay na ğı ol mak için  bir ara ya ge -
lip ai le de ni len mü es se se yi kur mak ta dır lar.

Mo dern in san sa de ce ai le si ne  de ğil biz zat ken di si -
ne ya ban cı laş mış bu lun mak ta ve ken di si ni ih mal et mek-
te dir. Ken di si üze rin de te fek kür et me ye va kit
bu la ma yan, ken di si ni ken di si ne prob lem ola rak gör me -
yen bi re yin, zi hin sel te fek kür ve öz kon trol me ka niz -
ma la rı iş lev siz leş miş gi bi dir. Ta ma men bir ata let ve
gaf let ha li ve in san lar dan izo le ol muş luk, ma ne vi dün-
ya nın ih ma li ne ne den ol muş tur. Te fek kür ve ken di ni
ge liş tir me yo luy la ma ne vi dün ya sı nı bes le yip ge niş let -
me ye ri ne, gü nü müz de in san la rın ço ğu nun fi zik sel ni-
te lik li eğ len ce le re ve  ak ti vi te le re yö nel dik le ri
gö rül mek te dir. Gü nü müz de or ta ya çı kan spor ve fit ness
sa lon la rı, za yıf la ma tek nik le ri, be den sel ih ti yaç la rı kar-
şı la ma ya yö ne lik ta til pa ket le ri, be den sel zevk le ri tat-
min eden eğ len ce tarz la rı, in san la rın ruh sal olan dan
zi ya de be den sel ve mad di ola nı ön pla na çı kar dık la rı nı
gös ter mek te dir. Ru hu nu ih mal ve yok farz eden mo dern
in san, be de ni ne her tür lü ih ti ma mı gös ter mek ten ka-
çın ma mak ta dır.

Ken di si üze rin de te fek kür et me ye te ne ği ni kay bet-
miş mo dern in san, kit le ve ko lek tif kim lik ler için de eri-
ye rek ken di si ne sah te bir ma ne vi ve ruh sal dün ya in şa
et me nin pe şi ne düş müş tür. Bun dan çok de ğil el li yıl ön -
ce, Av ru pa’ nın or ta sın da  Nas yo nal Sos ya liz min ya rat tı -
ğı kit le gös te ri le ri içe ri sin de bir ulu sun sah te bir ma ne vi
tat min ara yı şı na gir me si, bu du ru mun tra jik bir yan sı -
ma sı dır. Mo dern in sa nın  be den se li ve ruh sa lı, ma ne vi
ve mad di ola nı ara sın da ki di ya log suz luk, in sa nın me de -
ni yet le olan iliş ki si ni sağ lık sız ha le ge tir miş tir. Fark lı -
lık la ra say gı en önem li me de ni pren sip ol ma sı na
rağ men, gü nü müz de fark lı olan la ma ne vi bir iliş ki kur -
ma ye ri ne on dan nef ret ve ona düş man lık et me, biz zat
me de ni ye tin tem sil et ti ği ide al le rin he def tah ta sı na ko-
nul du ğu nu gös ter mek te dir. Kı sa ca sı  ya şa mın di ya log -
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suz lu ğu, çan la rın me de ni yet için çal ma sı so nu cu nu do-
ğur muş tur.

Ya şa mı mız da ki di ya log suz luk,  sos yal iliş ki le ri mi zi
su ni leş tir mek te ve sığ laş tır mak ta dır. Çev re miz de bir ara -
ya ge len iki in sa nın ko nuş ma la rı na dik kat ede lim. İnsan -
lar, kar şı lık lı ko nuş ma la rın da ge nel ve yü zey sel bir ta kım
şey le rin öte si ne ço ğun luk la ge çe me mek te, fi kir le rin ger-
çek pay la şı mı ve alış ve ri şi de di ği miz şeyin ger çek leş me -
di ği gö rül mek te dir. Ta raf lar ken di le ri ne ait ori ji nal
gö rüş le ri di ğe riy le pay laş mak ye ri ne, san ki di ğe ri nin asıl
ne dü şün dü ğü nü öğ ren me gi bi bir dü şün ce av cı lı ğı nın
pe şi ne düş müş gi bi dir ler. Ger çek fi kir pay la şı mın dan ve
di ya log dan yok sun ol ma sı se be biy le, mo dern sos ya li zas -
yon sü reç le ri nin, ki şi le rin in sa nın ne ol du ğu na da ir kav-
ra yış la rı nı zen gin leş tir mek ten zi ya de fa kir leş tir me ye
ya ra dı ğı nı söy le ye bi li riz.

Gü nü müz dün ya sı nın ki şi lik ta sav vu ru, mad di ve
be den sel özel lik ler et ra fın da ele alı nan bir ki şi lik al gı la -
ma sı et ra fın da yo ğun laş mak ta dır. Me de ni ye tin esas mer-
kez fik ri ol ma sı na rağ men, in sa nın ne ol du ğu ka dar na sıl
ol ma sı ge rek ti ği so ru su üze rin de ar tık önem le du rul ma -
mak ta dır. Me de ni ye tin ger çek ten ge liş miş ve ge liş mek -
te olan ol gun bir ma ne vi ki şi lik mo de li ni ge rek li kıl dı ğı
unu tul muş gö zük mek te dir. Me de ni ye tin tek rar  as li te-
mel le rin de ge li şe rek ge le ce ğe doğ ru ge liş me si için, bu-
gü nün ve ge le ce ğin me de ni in sa nı nın mad di ve ma ne vi,
ruh sal ve be den sel, psi ko lo jik ve sos yal yön le ri ara sın da
di ya log ve iliş ki ku ra bi len ol gun ki şi li ği nin ne ol ma sı ge-
rek ti ği prob le mi, önem li bir mey dan oku ma ola rak kar-
şı mız da dur mak ta dır.

İnsan bil gi si ve gü cü nün çok ge liş ti ği bir çağ da ol-
ma mı za rağ men, bu bil gi gü cü, in sa nı kom part man la ra
ayı ra rak ele al mak ta dır. Or ta ya çı kan kom part man laş -
ma, bi re yin bir bü tün ola rak me de ni ye te kat kı yap ma sı -
nı zor laş tır mak ta dır. Baş ka bir ifa de ile, par ça lan mış
mo dern bil gi, bi re yi me de ni ye tin öz ne si de ğil nes ne si ol-
ma ya mah kum et miş tir. İnsa nın bü tün lü ğü ne vur gu ya -
pan ve bil gi tür le ri ara sın da di ya lo gu esas alan ye ni bir
bil gi an la yı şı na ih ti yaç var dır. İnsa nın sa de ce bir bo yu -
tu nu uz man lık ko nu su yap mak la ye tin me yen, onu bü -
tün ola rak ele alan, onun çok bo yut lu olu şu nu ka bul
eden ye ni bir me de ni çağ rı aci len ya pıl ma lı dır.

Bu ye ni çağ rı, bi re yin, me de ni ye te sa de ce me ka nik
bir eği tim so nu cun da öğ ren dik le ri ni ro bot bir şekil de ya-
pa rak ka tı lı mı şek lin de ki mev cut du ru mun aşı lıp bi re ye
yap tı ğı işe hem be de ni ni hem ru hu nu, hem duy gu la rı nı
hem dü şün ce si ni, hem ki şi li ği ni hem ha yal gü cü nü kat-
ma sı nı ön gör me li dir.

ÖZ GÜR LÜK, Bİ REY VE ME DE Nİ YET

Me de ni yet, öz gür bi re yin var lı ğı nı zo run lu kıl mak-
ta dır, çün kü  bi rey, an cak öz gür ve  özerk ol du ğun da me-
de ni ye te kat kı da bu lu na bi lir ve me de ni ha yat içe ri sin de
ken di si ni ger çek leş ti re bi lir. Ken di ki şi li ği nin ve mül ki -
ye ti nin sa hi bi ve mi ma rı olan bi rey, me de ni yet sü re ci nin
ak tif ya ra tı cı sı du ru mun da dır. Ken di si ne ait öz gü bir ki-
şi li ğe ve üze rin de ta sar ruf ta bu lu na ca ğı özel mül ki ye te
sa hip olan bi rey, yük sek bir mo ti vas yon la ça lı şa cak ve
üre te cek tir. 

Ki şi nin öz gür ol ma sı, ken di si ne öz gü bir ya şam ala-
nı nın ol ma sı nı ge rek li kıl mak ta dır. Ken di özel ya şam
ala nın da bi rey, öz gür ce di ğer özel ve top lum sal alan lar -
la di ya log ku ra bi lir, ye ni iliş ki ağ la rı ge liş ti re bi lir ve
ken di si ne öz gü bir ya şam tar zı ve ide al ler dün ya sı oluş-
tu ra bi lir. Öz gür lü ğün kay bı, bu özel ya şam ve ba rın ma
ala nı nın yi ti ril me si an la mı na ge le cek tir. Bi re yin öz gür
ve özel ya şam ala nı nı yi tir me si, ki şi li ğin de gi de ril mez
psi ko lo jik ya ra la ra do ğur mak ta dır.Gü nü müz de bi re ye ait
özel bir ala nın ol ma yı şı, özel ha yat kav ra mı nın ner dey -
se or ta dan kalk ma sı,  gü nü müz de ki bir çok prob le min
kay na ğı nı oluş tur mak ta dır.

Bi re yin tek ba şı na ya da ken di siy le ay nı ide al le ri ta-
şı yan di ğer in san lar la bir ara ya ge lip ken di si ne öz gü
mad di ya da ma ne vi çev re ya rat ma sı, ev ren sel me de ni -
yet ide al le ri ne ya da di ğer bi rey le rin ya da grup la rın çı-
kar la rı na bir teh dit de ğil dir. Bi rey sel ya da grup sal
çı kar lar ara sın da ki fark lı lık lar, me de ni yet ol gu su içe ri -
sin de bir bi ri ni teh dit et me ye ri ne bir bi riy le ya rış ma ve
re ka bet et me ola na ğı na ka vu şa bil me li dir ler.

An cak bi rey ler ve grup lar ara sı do ğal bir ya rış ma
or ta mı  ye ri ne, ha ya tı plan la ma adı na bü tün bi rey sel ve
sos yal iliş ki le rin ce ma at ler, ku rum lar ve or ga ni zas yon lar
ta ra fın dan dü zen len di ği gö rül mek te dir. Sos yal ha ya tın
iş le me si için be lir li öl çü ler de or ga ni zas yon la ra ih ti yaç
var dır. An cak gü nü müz de mo dern or ga ni zas yon ve ce-
ma at le rin, bu ih ti ya cın öte si ne geç ti ği gö rül mek te dir.
Mo dern dün ya da or ga ni zas yon ve ce ma at le rin asıl, bi -
rey ve fi kir le rin ikin cil pla na itil me si nor mal bir du rum
de ğil dir. Nor mal du rum, bu nun ter si yön de ol ma lıy -
dı.

Po li tik, di ni ve eko no mik or ga ni zas yon lar ve ce ma-
at ler, amaç la rı na ulaş mak için ku rum sal lık, di sip lin ve
fe da kar lık gi bi il ke le ri öne sü re rek bi rey ler den  ken di le -
ri ni bü tü nüy le ku rum ve top lu luk la öz deş leş tir me ta le -
bin de bu lun mak ta dır lar. Mo dern ku rum ve ce ma at ler
is te dik le ri he def le re ula şa bi lir ler, an cak bu nu  bi rey sel
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öz gün lük ve fark lı lı ğı yok et me pa ha sı na ger çek leş tir -
mek te dir ler. Ko lek tif ola nın asıl ol du ğu ku rum sal ve ce-
ma at çi an la yış ta bi re yin de ğe ri ikin cil pla na düş müş
bu lun mak ta dır. Bi rey ler, sa de ce o or ga ni zas yon ve ce-
ma a tin amaç la rı na be lir le nen doğ rul tu da  hiz met et tik -
le ri öl çü de ken di le ri ne de ğer ve ri len kim se ler du ru mu na
dü şü rül müş ler dir.

Bi re yin zih ni öm rü bo yun ca or ga ni zas yon, di sip lin
ve ça lış ma fi kir le riy le do lu bu lun mak ta dır. Bi rey, her
şeyi grup, ce ma at ve or ga ni zas yon bağ la mın da dü şün -
me ye baş la mış bu lun mak ta dır. Bir fik ri di ğer bir fi kir le
kar şı laş tır mak ya da bir fik ri di ğer bir baş ka in san la tar-
tış mak ve pay laş mak gü nü müz de pek ya pı lan bir şey de-
ğil dir. Nor mal ve sağ lık lı olan bü tün fi kir le rin bi rey sel
mu ha ke me ve akıl te ra zi si ne vu rul ma sı dır. An cak gü nü -
müz de bi rey sel mu ha ke me ge rek siz leş ti ri le rek ce ma a te,
gru ba ve or ga ni zas yo na ha kim olan dü şün sel eği lim çer-
çe ve sin de di ğer fi kir ler de ğer len di ril me ye baş lan mış tır.
Bu du rum da bi rey ler, bağ lı ol duk la rı mil li yet, sı nıf, si-
ya si par ti, mez hep ve di ğer ai di yet ler çer çe ve sin de ha -
zır bul duk la rı fi kir le ri kut sal bir ta bu ola rak be nim se mek
zo run da kal mak ta dır lar, çün kü ko lek ti viz min ağır lı ğı al-
tın da ezi len bi rey ler, bu ka bul le ri üzer le rin de tar tı şı lıp
ko nu şul ma sı ge re ken fi kir ler ola rak al gı la ma mak ta dır -
lar. Mo dern ko lek ti vizm, bi re yi, dü şü nen bir var lık ola-
rak de ği şik eği lim ve fi kir ler tar tı şa rak ken di si ne öz gü
ka na at le re sa hip ol mak ye ri ne, ken di si ni mut lak ka bul -
le ri olan bi ri du ru mu na dü şür mek te dir.

Ken di si ne öz gü ka na at le re sa hip ol ma yan bi rey, gü-
nü müz de kim li ği ni  kit le ler, ce ma at ler, or ga ni zas yon lar
için de kay bet me du ru mu na gel miş tir. Öz gür bi rey sel
kim lik ler ye ri ne ko lek tif ka bi le vi kim lik ler ön pla na çık-
mış gö zük mek te dir. Ko lek tif un sur la rın bir par ça sı ha li -
ne gel miş ki şi le rin ha yat ve top lum hak kın da ki gö rüş le ri,
öz gün te fek kür fa a li ye ti so nu cu üre til miş ol ma dık la rın -
dan do la yı her ta raf ta yay gın ola rak ka bul edi len ve be-
nim se nen ha zır for mül ler den baş ka şey ler de ğil dir ler.
Ka bi le ci li ğin ön pla na çık tı ğı bu du rum da, ne re dey se  bi -
rey dü şün sel bir var lık ol ma po zis yo nu nu ne re dey se
kay bet miş gö zük mek te dir. O, dı şa rı ya dü şün ce, fi kir ve
de ğer üre ten bi ri si de ğil, dı şa rı dan ken di si ne ve ri len ulu-
sal, si ya sal, di ni ve kül tü rel her tür lü fik ri pa sif bir şekil -
de alan kit le ler için de kay bol muş bir ob je ye dö nüş müş
bu lun mak ta dır.

Or ta Çağ da in san la rı ken di si ne ba ğım lı kı lan ki li se
di ye bir ku rum var dı. Gü nü müz de ise bi re yi ken di si ne
ba ğım lı bir ob je kıl ma ya ça lı şan sa yı sız ku rum, ce ma at
ve der nek var dır.Bi re yin gü nü müz ki li se le rin den ba ğım-
sız laş tı rıl ma sı Or ta çağ’ da kin den da ha zor gö zük mek te -

dir.Or ta ya çı kan or ga ni zas yon lar, ce ma at ler ve ide o lo ji -
ler, bi rey le rin han gi fi kir le ri ses len dir di ği ni  bil me mi zi
im kan sız lık de re ce sin de zor laş tır mak ta dır. Or ta çağ da
ki li se var dı ve onun fi kir le ri bel liy di. Gü nü müz de ise sa-
yı sız ki li se var, an cak bun la rın ne söy le di ğiy le bi re yin
ne söy le di ği bir bi ri ne ka rış mış bu lun mak ta dır.

Ko lek tif ola nın bi rey sel ola nın üs tü ne çık ma sı ve
in sa nın dü şü nen var lık ol ma özel li ği nin bü yük öl çü de
eroz yo na uğ ra mış ol ma sı me de ni yet için bü yük teh li ke
oluş tur mak ta dır, çün kü me de ni ye tin ya ra tı cı sı bi rey dir.
Me de ni yet, bi re yin ide al le ri üze rin de dü şün me si ve so -
mut ola rak on la rı üret me si so nu cu mey da na gel mek te -
dir.Bi rey, dü şün ce le ri ni be lir li bir çer çe ve de so mu ta
dök mek su re tiy le  za ma nı nın şart la rı nı et ki le me ye ve
de ğiş tir me ye ça lı şır. Bi re yin ide al le ri için dü şün me si ve
ça lış ma sı me de ni ye ti ata let ten kur tar mak ta, ona di na -
mizm ve ge li şim sağ la mak ta dır.

Me de ni ha ya tın ge li şi mi için bi re yin iki ni te li ği nin
sü rek li ola rak var ol ma sı ge rek mek te dir. Bi rin ci si, bi rey
dü şü nen bir var lık ol ma özel li ği ni hep ko ru ma lı dır. İkin-
ci si bi rey, öz gür bir var lık ol ma lı dır. Dü şün me ve öz gür-
lük, bir bi rin den ay rı dü şü nü le me ye cek ve
ko par tı la ma ya cak ni te lik ler dir. Bi re yin ide al le ri ni ve dü-
şün ce le ri ni ge nel ha ya tın içi ne sok ma sı için, onun öz gür
ol ma sı ge rek mek te dir. Bi rey, dü şün ce le ri ni öz gür  ola-
rak ifa de et tik çe, ken di var lı ğı nı ide al le rin de tam ola rak
keş fe de cek ve on la rı ge liş ti re cek tir.

Gü nü müz de in sa nın dü şü nen ve te fek kür eden var-
lık ol ma özel li ği ya nın da öz gür ol ma ni te li ği de bü yük
öl çü de za yıf la tıl mış tır. Bi rey, öz gür ce dü şü nen ve ya ra -
tan bir var lık ol mak tan çı ka rı la rak, hep baş ka la rı ta ra -
fın dan üre ti len dü şün ce le ri tü ke ten bir ob je du ru mu na
dü şü rül müş tür. Baş ka la rı nın dü şün ce le ri ni ken di dü şün-
ce le ri gi bi kop ya la mak, hep ken di le ri ne dü şün ce ön de ri
de ni len oto ri te le ri ta kip et mek mo dern in sa nın bir aç-
ma zı dır. Me de ni ye tin tı kan ma sı na yol açan bu çık ma zın
aşıl ma sı için, bi re yin ye ni den ken di si ne özel bir alan
mey da na ge tir me si, öz gür lü ğü nü keş fet me si ve dü şün -
me ye baş la ma sı ge rek mek te dir. 

ME DE Nİ YET, TOP LUM VE ÖZ GÜR LÜK
Uy gar top lum, si vil ni te li ği ne söz de de ğil öz de sa hip

olan top lum dur. Si vil top lum, öz gür bi rey le rin  kent te
oluş tur du ğu me de ni ye ti tem sil et mek te dir. Köy de ki tek
bi çim li ve dar ce ma at ya pı la rı nı aşan uy gar top lum an la-
yı şı,   fark lı lık, çe şit li lik ve ço ğul cu luk il ke le ri ni esas al-
mak ta dır.Me de ni ye tin de va mı ve ge li şi mi için, bi rey sel
hak ve hür ri yet le rin gü ven ce al tı na alın ma sı, sos yal plü-
ra liz min ve   fark lı lık la rın  ba rış çıl bir şekil de bir ara da
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ya şa tıl ma sı ge rek mek te dir. Ki şi lik le ri ni fark lı laş tı ra rak
ge liş tir miş ve çe şit len dir miş öz gür bi rey ler, top lu mun
me de ni leş me si ne ve si vil leş me si ne bü yük kat kı lar da bu-
lu na bi lir ler. Öz gür bi rey ler ol ma dan me de ni top lum,
me de ni top lum ol ma dan de mok ra tik hu kuk dev le ti nin
ol ma sı müm kün de ğil dir. Üçü bir bi ri ne var lık ver mek -
te dir. Öz gür bi rey, me de ni  top lum ve hu kuk dev le ti üç-
ge nin de ku ru lan me de ni ge liş me sü re ci nin te mel
özel li ği,  ben zeş me yi de ğil fark lı laş ma nın, ho mo jen li ği
de ğil he te ro jen li ğin, ay nı lı ğı de ğil ay kı rı lı ğın öz gür ce ge-
li şi mi ne im kan ve ren hür ri yet çi bir an la yış tan  bes len -
me si dir. 

Me de ni yet, bi rey le rin,  tat min edi ci bul duk la rı
ide al ve de ğer ler çer çe ve sin de ken di le ri ni ger çek leş tir -
me le ri ve ge liş tir me le ri so nu cun da oluş mak ta dır. Bi-
rey sel ge li şim, me de ni ve sos yal ge liş me nin ana
di na mi ği dir.Yal nız bu ra da esas olan nok ta şudur: Bi-
rey sel ve top lum sal fark lı lık lar ko ru na bil di ği sü re ce,
me de ni yet iv me sin den bir şey kay bet me mek te dir.Me -
de ni ge liş me, an cak bi rey sel ve top lum sal ço ğul cu luk
sa ye sin de müm kün ol mak ta dır. Gü nü müz de tek tip in -
san ve top lum ya rat ma id di a sın da bu lu nan en teg rist
ide o lo ji ler, top lu mu fark lı lık lar dan teh li ke li bir şekil de
arın dır ma ya kalk mak ta dır lar. As lın da Sos ya lizm ve Fa-
şizm gi bi  ide o lo ji le rin yap tı ğı bu top lum mü hen dis li -
ği, me de ni ye tin in sa ni ve di na mik özü nün or ta dan
kal dı rıl ma sın dan baş ka bir şey de ğil dir.Me de ni ye tin
nor mal bir şekil de ge liş me si için bi rey sel-top lum sal ço-
ğul cu lu ğun, bi rey sel öz gün lük le rin ve de ğiş ken li ğin
ko run ma sı, özen di ril me si ve gü ven ce al tı na alın ma sı
ge rek mek te dir.

Top lum, dı şa rı dan mü da ha le ler le şekil len di ri le cek
ya da me de ni leş ti ri le cek bir ya pı de ğil dir. De ği şik top-
lum sal var oluş lar, hiç bir ya pay mü da ha ley le kar şı laş -
ma dan do ğal ola rak ge liş me li dir ler. Top lum, dış
mü da ha le ler ol ma dan ken di do ğal akı şı na bı ra kıl dı ğın -
da da ha çok ge liş mek te ve çe şit len mek te dir. Dev let ve
di ğer güç le ri kul la na rak top lu ma ya pı lan mü da ha le,
me de ni ye te ya pı lan mü da ha le dir. Güç kul la na rak top-
lu mu şekil len dir me ye kal kış mak me de ni ye tin en bü yük
düş ma nı dır. Bir bi ri nin zıd dı olan  öz gür lük ve mü da -
ha le nin bir ara da ol ma sı müm kün de ğil dir. Bi rey sel hak
ve öz gür lük le re ya pı lan mü da ha le ler, fark lı kim lik le ri,
kül tür le ri ve söy lem le ri  bas tır ma te şeb büs ler, ve top-
lum sal plü ra liz mi ho mo jen leş tir me pro je le ri, me de ni -
ye ti yok et me yi he def le yen  zor ba lık ve da yat ma lar dan
baş ka bir şey de ğil dir ler. tek bi çim et ra fın da şekil ver-
me ye kal kar sa bu me de ni ye te ya pı lan zor ba bir mü da -
ha le dir.

ME DE Nİ YET, DEV LET VE HU KUK

Bi rey sel  hak ve öz gür lük le ri mi zi gü ven ce al tı na al -
mak için hu kuk ku ral la rıy la sı nır lı ol mak  şar tıy la dev-
le ti önem li yet ki ve güç ler le do nat mış bu lu nu yo ruz.
An cak dev let, bi rey ve top lum dan al dı ğı güç ve yet ki le -
ri, her za man bi rey ve  top lum ya ra rı na kul lan ma mak -
ta dır.Ço ğu za man dev le tin ken di si ne ve ri len yet ki le ri
kö tü ye kul lan dı ğı ve bir Le vi at ha na dö nüş tü ğü gö rül -
mek te dir.Dev le tin en bü yük in san hak la rı  ih lal ci si ol-
du ğu nu ta rih bi ze söy le mek te dir.Dev le tin gü cü nün
kay na ğı halk, ya ni öz gür bi rey ve si vil top lum dur. Halk-
tan alı nan yet ki le rin, halk ya ra rı na kul la nıl ma sı şart tır.
An cak top lu ma iyi lik ler yap ma ye ri ne kö tü lük ler yap-
ma yı, dev let ler da ha çok ter cih et mek te dir. Dev le tin
top lu ma za rar ver me si, onun bi rey sel hak ve öz gür lük -
le ri ko ru ma şar tıy la al mış ol du ğu yet ki ve gü cü, kö tü ye
kul lan dı ğı an la mı na gel mek te dir.

İnsan lar, iç ve dış gü ven lik, ada let me ka niz ma sı nın
ku rul ma sı ve sı nır la rın sa vu nul ma sı gi bi üç te mel hiz-
me ti ye ri ne ge tir mek için dev let de ni len en bü yük bü ro-
k ra tik ya pı yı mey da na ge tir miş ler dir. Hiç bir bü rok ra tik
ku rum, dev let ka dar bü yük bir gü ce sa hip de ğil dir. Bi-
rey sel hak ve öz gür lük le rin baş ka la rı na za rar ver me den
kul la nıl ma sı nı gü ven ce al tı na al mak için  dev let de ni len
ay gı tı ku ran in san top lum la rı, böy le yap mak la me de ni -
ye tin de va mı ve ge li şi mi ni de gü ven ce al tı na al mak is te -
miş ler dir. An cak  bü yük dev let gü cü nün ve ik ti da rı nın
me de ni ye ti ko ru mak tan zi ya de onu yık mak için kul la -
nıl dı ğı da acı bir ger çek ola rak kar şı mız da dur mak ta -
dır.

Dev le ti ku ran lar, in san lar dır. İnsan lar, bir bir le ri -
ne bas kı uy gu la ma mak, zu lüm  gör me mek ve gü ven lik -
le ri ni te min et mek için  su ni bir ya pı lan ma ola rak
dev le ti kur muş lar dır. Dev let or ga ni zas yo nu nu kur mak -
la in san lar, ha yat, mül ki yet ve öz gür lük hak la rı nı gü-
ven ce al tı na al ma yı amaç la mış lar dır.Bi rey sel hak ve
öz gür lük le rin ko run ma sı için dev let var dır. Dev le ti kut-
sal gör mek, me de ni yet dı şı bir an la yış tır. Kut sal olan
dev let de ğil, in san dır ve in sa nın hak ve öz gür lük le ri dir.
Öz gür lü ğün ve bi re yin mer kez de ol du ğu, si ya si oto ri te -
nin sa de ce  on la rı ko ru mak la yü küm lü ol du ğu bir dev-
let an la yı şı me de ni ola rak ni te len me yi hak
et mek te dir.Dev let, hu ku ka da yan dı ğı ve bi rey sel öz gür-
lük ler ala nı nı ko ru du ğu sü re ce meş ru ve me de ni olan
bir ya pı dır.Bi rey le rin te mel hak ve öz gür lük le ri ni gü-
ven ce al tı na ala ma yan ve on la rı et kin ola rak ko ru ya -
ma yan dev let, meş ru lu ğu nu ve me de ni li ği ni yi tir me
teh li ke siy le kar şı kar şı ya dır.
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Dev let, bir top lum da bi rey le rin hu kuk içe ri sin de
ya şa ma la rı için ge rek li olan bir ku rum dur. Top lum sal
ha yat ta dev le tin ne ka dar ge rek li ol du ğu so ru su, me de -
ni yet için  ha ya ti öne me ha iz bu lun mak ta dır. En bü yük
gü ce sa hip olan dev le tin mü da ha le ala nı nı ge niş let mek,
me de ni yet için teh li ke oluş tur mak ta dır. Dev let gü cü nün
sı nır sız bir şekil de kul la nıl ma sı, rüş vet, adam ka yır ma -
cı lık, yol suz luk,  ne po tizm, si ya sal çü rü me, ik ti da rın te-
kel leş me si gi bi çok cid di yoz laş ma la ra ve çü rü me le re
ne den ola bil mek te dir. Her güç kö tü ye kul la nıl dı ğı gi bi
dev let gü cü de kö tü ye kul la nı la bil mek te ve yoz la şa bil -
mek te dir. Bi rey ler sa hip ol duk la rı gü cü kö tü ye kul la na -
bi lir ler, an cak  bi rey le rin güç is tis ma rı nın et ki le ri
sı nır lı dır ve bi rey sel güç is tis mar la rı nı en gel le me im ka -
nı var dır. An cak dev let gü cü, bi rey sel güç gi bi de ğil dir. 

Çok bü yük olan dev let gü cü nün kul la nıl ma sın dan
bü tün bi rey ler ve top lum et ki len mek te dir. Dev let gü cü
ara cı lı ğıy la bi rey sel hak ve öz gür lük ler bir an da or ta dan
kal dı rı la bil mek te dir. Dev let gü cü nü ki min elin de tut tu -
ğu na ba kıl mak sı zın, bu gü cün yoz laş ma sı ola sı lı ğı na kar -
şı top lu mun çok du yar lı ol ma sı ge rek mek te dir. Bi re yin
sı nır sız dev let gü cü ne kar şı ko run ma sı için, dev le tin hu -
kuk ku ral la rı  sı nır lan dı rıl ma sı ge rek li dir. Baş ka bir ifa de
ile dev le tin zor ba dev let de ğil hu kuk dev le ti ol ma sı ge-
rek mek te dir.Me de ni dev let, güç ve yet ki le ri hu kuk ku-
ral la rı ile  et kin bir şekil de sı nır lan mış dev let tir. Hu kuk la
sı nır lan mış dev let, me de ni ye tin ol maz sa ol ma zı dır. Me-
de ni ye tin ko run ma sı için dev le tin hu kuk süz ge cin den sü-
rek li ola rak ge çi ril me si ge rek mek te dir. Bi rey le rin te mel
hak ve hür ri yet le ri ni ko ru yan dev let, hal kın ter cih ve
se çi miy le iş ba şı na ge len tem sil ci ler ta ra fın dan yö ne til -
me li dir. Çağ daş uy gar lı ğın te mel le ri olan hu kuk ve de-
mok ra si, dev le tin te mel ni te lik le ri ol ma lı dır lar.

Hu kuk ve de mok ra si içe ri sin de dev le tin ik ti dar ala -
nı mi ni mum dü zey de ve kon trol al tın da tu tul ma lı dır.
Dev le tin, be lir li bir ide o lo ji doğ rul tu sun da top lu mu di-
zayn et me di ye bir gö re vi yok tur. Top lum, spon ta ne ola-
rak  ge liş me li dir. Dev let gü cü nü, ide o lo jik top lum
pro je le ri ni ha ya ta ge çir mek  için kul lan mak meş ru de ğil-
dir. Dev let, in san lar ara sın da  cin si yet, din, dil, et nik kö -
ken ve ide o lo jik gö rüş far kı gö ze te mez. Bir top lu mun bir
çok fark lı din, dil, ırk ve kül tür den oluş tu ğu ger çe ği göz
ar dı edil me me li dir. Dev let, mü da ha le ede rek top lu mu
te kil leş tir me ye ça lış ma ma lı, bi la kis top lum da ki plü ra -
liz min var lı ğı na say gı duy ma lı ve on la rı ko ru ma lı dır.
Dev le tin top lu ma mü da ha le si, çö züm de ğil so ru nun biz-
zat ken di si dir. 

Dev le tin dı şa rı dan yap tı ğı bir mü da ha le, top lu mu
do ğal ge li şim sey rin den çı kar mak ta ve top lum sal iş le rin

hiç umul ma dık so nuç la ra yol aç ma sı na ne den ol mak ta -
dır.Be şe ri ge liş me le rin ürü nü olan me de ni yet ku ru cu
ras yo na liz min ürü nü olan pro je ler le de ğil, ken di li ğin -
den, çok yön lü ve et kin ola rak işe yen sos yal sü reç ler so-
nun da or ta ya çık mak ta dır.Mü da ha le ci dev let an la yı şı,
ken di iç di na mik le riy le me de ni yet ide al le ri ni ger çek leş -
tir me ye ça lı şan bir top lu mun önün de ki en bü yük en gel -
dir.Mü da ha le ci dev le tin, sos yal ve me de ni yet açı sın dan
çok ağır bir ma li ye ti var dır.

Ge çen yüz yıl da ‘tek kral, tek ya sa, tek inanç’ for-
mü lü nün ifa de et ti ği dev let an la yı şı, dev le ti diz gin len -
mez bir vah şi hay va na dö nüş tür müş ha li ne gel miş ve
dev let mil yon lar ca in sa na kıy mak tan çe kin me miş -
tir.Dev le tin mü da ha le ala nı nın bü yük ve ge niş ol ma sı,
bi rey ve top lum sal ala nın bir o ka dar kü çü lüp bü zül me -
si an la mı na gel mek te dir. Baş ka bir ifa dey le dev let dev le-
şir ken, bi rey ve top lum cü ce leş mek te dir.

Dev le tin yet ki le ri ni kö tü ye kul lan ma sı, in san te mel
hak hür ri yet le ri için bü yük teh li ke dir.Ço ğu za man ida-
re ci ve hü kü met le rin, hu kuk la sı nır lan ma yı iç le ri ne sin-
dir me dik le ri, hu ku ku ih lal et tik le ri ve yet ki le ri ni
so rum suz ca kul lan dık la rı gö rül mek te dir. Dev let le rin hu -
kuk dı şı na çık ma la rı ve ik ti dar yet ki le ri ni key fi bir şekil -
de kul lan ma la rı, me de ni ye tin as li de ğe ri olan öz gür lük
için en bü yük teh dit du ru mun da dır.

Dev le tin, bi re ye ve top lu ma ege men ol ma sı, on la ra
dı şa rı dan mü da ha le et me si me de ni ye tin önün de ki en bü -
yük en gel ler den bi ri ni oluş tur mak ta dır. Dev let ve di ğer
bü rok ra tik ku rum lar ara cı lı ğıy la bi re ye ve top lu ma ya pı -
lan mü da ha le ler, bi re yin öz gür ce iç di na mik le rin den do -
ğan ma ne vi-ah la ki olu şu mu nun önün de en gel ol mak ta
ve  dı şa rı dan be lir le nen form la rı ona em po ze et mek te dir.
Dev let bü rok ra si si nin ha ya tı mı zın her ala nı na gir di ği gü-
nü müz de, her şey bü rok ra tik sü reç ler ve iş lem ler den son -
ra ger çek leş mek te dir. Dev let baş ta ol mak üze re bü tün
ku rum la rın, bi re ye, top lu ma ve me de ni ye te hiz met ede-
cek şekil de re for me edil me le ri ge rek mek te dir.

ME DE Nİ YET, Fİ KİR LER VE DİN

Me de ni yet hak kın da ko nuş mak, as lın da fi kir ler
hak kın da ko nuş mak tır. Me de ni ye ti şekil len dir me de ve
ona de ğer kat ma da, fi kir ler bü yük bir gü ce sa hip tir ler.
An cak gü nü müz de fi kir le rin gü cü nün pek far kın da ol-
ma dı ğı mız gö rül mek te dir.  Spe kü la tif ve so yut kur gu lar
dü ze yi ne in dir ge nen fi kir ler den zi ya de so mut ob je ler,
me de ni ye tin asıl güç ve di na mi ği ola rak de ğer len di ril -
mek te dir. Ger çek te du rum bu nun tam ter si dir, çün kü
fi kir ler, tec rü bey le oluş tur du ğu muz me de ni ye tin ev ren -
sel de ğe ri ve ge çer li li ği ko nu sun da  açık  ve ber rak bir
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bi lin cin ürü nü olan ka bul ler, dü şün ce ler ve de ğer len -
dir me ler den mey da na gel mek te dir. Me se la özel mül ki -
yet fik ri, me de ni ye tin ol maz sa ol maz fi kir le rin den dir.
Me de ni ye te var lık ve ren, me de ni bir var lık ola rak me de-
ni ye te kat kı da bu lun ma mı zı sağ la yan  özel mül ki yet fik -
ri, me de ni ye te ev ren sel de ğer ve ge çer li lik ka tan güç lü
bir hü küm dür. Me de ni yet hak kın da ko nu şur ken me de -
ni ye te ruh ve ren ev ren sel de ğer de ki fi kir ler den söz et-
me miz ge rek mek te dir.

Me de ni ye ti, fi kir ler den arın dır dı ğı mız za man sa de -
ce si lah la rın ve di ğer tek no lo jik ob je le rin icat edil di ği bir
me de ni yet ta ri hin den baş ka bir şey eli miz de kal ma mak -
ta dır. Oy sa me de ni yet, ob je le rin bir bir le riy le olan iliş-
ki le rin den de ğil, in sa nın di ğer in san lar la ve ob je ler le
olan iliş ki sin den do ğup ge liş miş tir.Me de ni yet ta ri hi adı -
nı ta şı yan bir çok ki ta bın, fi kir ler ye ri ne ob je le rin ge li şi -
mi ta ri hin den baş ka bir şey sun ma dık la rı gö rül mek te dir.

İnsan lar,  me de ni yet hak kın da ki ta sav vur la rı nı fi kir
şek lin de kav ram sal laş tı rır lar. De rin olan fi kir le rin, ya -
lın, sis te ma tik, tu tar lı ve ra fi ne bir şekil de ifa de ye dö nüş-
me le ri ge rek mek te dir. Fi kir le rin,  me de ni ye ti ya ra tı cı ve
di na mik bir şekil de bes le ye bil me si için hiç bir dış kı sıt la -
ma ya ta bi tu tul ma dan öz gür ce ifa de edil me le ri ge rek -
mek te dir.

Me de ni ye tin ar ka sın da o me de ni ye te şekil ve ren
dün ya gö rüş le ri ve fi kir ler var dır.Me de ni yet le rin olu şu -
mun da fi kir ler önem li ol ma la rı na rağ men, saf dü şün ce -
nin tek ba şı na me de ni ye tin ku ru cu il ke ve ide al le ri ni
in şa ede cek dün ya gö rü şü nü oluş tur ma da ye ter li ol du -
ğu nu  söy le mek müm kün de ğil dir.Me de ni yet ide al le ri -
nin oluş ma sın da dev re ye da ha kap sam lı dün ya gö rüş le ri
ve dü şün ce çer çe ve le ri gir mek te dir. Din ler, me de ni ye te
ah la ki ve ma ne vi ka rak ter ka zan dı ran, me de ni ye tin ku-
ru cu ide al le ri ni üre ten en ge niş dün ya çer çe ve le ri ni
oluş tu ran inanç, ah lak ve dav ra nış sis tem le ri dir ler.

Me de ni yet ide al le ri nin oluş ma sı na ku ru cu luk dü-
ze yin de kat kı da bu lu nan di nin me de ni yet le olan iliş ki si
gü nü müz de çok za yıf la mış ya da za yıf la tıl mış tır. Di nin
ger çek ha yat la olan bağ la rı nın ko par tıl ma sı ve za yıf la -
tıl ma sı, me de ni yet le olan iliş ki le ri nin za yıf la tıl ma sı na
ne den ol muş tur. Gü nü müz de ki me de ni ye tin ah la ki ve
in sa ni bo yu tu nun za yıf lı ğı, din le olan iliş ki si nin cı lız laş -
ma sın dan ve yok sul laş ma sın dan kay nak lan mak ta dır.

Me de ni yet ide al le ri nin ku ru cu su ola rak me de ni -
yet le iliş ki si za yıf la tı lan din, gü nü müz de çok ne ga tif bir
şekil de me de ni yet le iliş ki li ve öz deş ha le ge ti ril mek te -
dir. Me de ni yet ve di ni yı kı cı yön de öz deş leş ti ren  tu haf
bir yak la şım, di ni, me de ni yet ler ara sı ça tış ma nın mu har-
rik gü cü ola rak gün de me ge tir mek te dir. Di nin me de ni -

ye tin ku ru cu su ol mak ye ri ne yı kı cı sı ola rak dü şü nül me -
si, me de ni yet-din iliş ki si nin ne ka dar de je ne re edil di ği -
ni or ta ya koy mak ta dır. Me de ni ye tin ku ru cu ide al le ri ni
or ta ya ko yan di nin he de fi, me de ni ye ti, bir ça tış ma or ta -
mı na dö nüş tür me yi de ğil,  bir in sa nın ken di ken di ni ge-
liş tir di ği, öz gür leş ti ği ve ol gun laş tı ğı bir sü reç ha li ne
ge tir mek tir.Bu sü reç te, me de ni yet le rin ça tış ma sın dan
söz edi le mez.  Her han gi bir  ça tış ma nın var lı ğı, me de ni -
ye tin bir çü rü me sü re ci ni ya ni bir bar bar laş ma sü re ci ni
ifa de et mek te dir. Söz de me de ni yet ler ça tış ma sı ola rak
ile ri sü rü len tez öz de bir bar bar lık lar ça tış ma sı se nar yo -
sun dan baş ka bir şey de ğil dir.

Her ne ka dar din, söz de  bir me de ni yet ler ara sı ça-
tış ma nın,  öz de ise bir bar bar lık lar ça tış ma sı nın kay na ğı
ha li ne ge ti ril mek is te ni yor sa da  din ol ma dan  in san lı ğın
bu gü nü nü ve ya rı nı nı me de ni bir şekil de  in şa et me si
müm kün de ğil dir. Din ol ma dan me de ni ye tin in şa edil-
me ye ce ği ger çe ği bi lin me si ne rağ men, gü nü müz de dün-
ya da  mey da na ge len bü tün olum suz luk lar dan din
so rum lu tu tul mak ta dır. Bu bağ lam da özel lik le İslam, me-
de ni yet ol gu su nun dı şın da de ğer len di ril me ye, de ğer le ri
me de ni yet le uz laş ma sı müm kün ol ma yan bir bar bar din,
te rör üret mek ten baş ka bir işe ya ra ma yan bir inanç du-
ru mu na ka sıt lı ola rak dü şü rül me ye ça lı şıl mak ta dır. Bu-
ra da da ger çek ler de ğil, pro pa gan da nın ge ne iş ba şın da
ol du ğu gö rül mek te dir. Biz bu pro pa gan da ya ce vap ve re -
rek  İslam ’ı sa vu nan  apo lo jik bir gö rün tü ver me ni ye -
tin de de ği liz. Bü tün bu İslam kar şı tı pro pa gan da nın
tah rip edi ci li ği ne rağ men, şunu ifa de et mek  is ti yo ruz:
Er ken dö nem le rin den iti ba ren hız la ya yı lan İslam ’ın
dün ya me de ni ye ti ne ol gun kat kı la rı ol muş tur.Ver di ği ilk
mey ve le ri ol gun olan İslam, bu gün ol gun bir ağaç gi bi
ye ni mey ve ler ver me ye ha zır du rum da dır. İslam ’a kar şı
me de ni yet kav ra mı nı kul la na rak  sis te ma tik ola rak yı kı -
cı bir pro pa gan da fa a li ye ti ni yü rüt me nin, me de ni ye te
hiç bir kat kı sı bu lun ma mak ta dır.Ev ren sel lik, in san cıl lık
ve ba rış de ğer le ri ne otan tik ola rak sa hip olan İslam’ la
me de ni ye ti kar şı kar şı ya ge tir me nin hiç bir an la mı ve ve-
rim li li ği bu lun mak ta dır. İnsan ile Tan rı, top lum ve ta bi -
at ara sın da uyum lu bir iliş ki ler ağı nın ge liş ti ril me si ni
esas alan İslam ve in san lık me de ni ye ti ara sın da ki bağ lar
pro pa gan da ile za yıf la tıl mak ye ri ne di ya log la güç len di -
ril me li dir.  İnsan lık me de ni ye tiy le ku ru la cak di ya lo jik
iliş ki, İslam ’ın,  me de ni ye tin bu gü nü ne ve ya rı nı na tek-
rar ol gun kat kı lar da bu lun ma sı nın önü nü aça cak tır.

SO NUÇ

İnsan lı ğın, me de ni yet le, de rin bir oluş sü re ci çer çe ve si içe-
rin de iliş ki kur mak ye ri ne onun la ya pay ve sah te bir iliş -
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ki kur du ğu gö rül mek te dir. Bü tün tec rü be mi zi me de ni -
yet le yo ğur mak ye ri ne, ona,  iyi gör dü ğü müz dav ra nış la -
rı mı zı onay lat ma ya kalk tık. Ka ran lık ve il kel yö nü mü zü
me de ni yet süz ge cin den ge çir me ye hiç ya naş ma dık. Da ha
da ile ri gi dip me de ni ye ti ka ran lık ve bar bar yön le ri mi zi
meş ru laş tı ran bir pro pa gan da ara cı na in dir ge dik.

İnsan lık, me de ni ye ti is tis mar et me yi ken di si için
ka çı nıl maz bir ih ti yaç ola rak gör dü, çün kü bar bar ve ka-
ran lık ta raf la rı nı baş ka tür lü ras yo nel leş tir me si müm kün
de ğil di. Ka ran lık ve bar bar eği lim le riy le yüz leş me dü-
rüst lü ğün den ka çı nan mo dern in san, ka ran lık ta raf la rı -
nı  me de ni yet ide al le ri ha li ne ge tir miş bu lun mak ta dır.
Bu, me de ni ye te du yu lan say gı nın ar tık bu har laş tı ğı nı
gös te ren bir tu tum ola rak kar şı mız da bu lun mak ta dır.
Me de ni ye te du yu lan say gı nın bu har laş ma sı nın in san lı ğa
be de li çok ağır ol muş tur, çün kü ar tık in san lık, ne yin me-
de ni yet ne yin bar bar lık ol du ğu nu bi le me ye cek ka dar il-
kel leş miş ve ca hil leş miş bu lun mak ta dır.

Me de ni ye tin bu gün kü du ru mu nu, sı ra dan bir ob-
je nin du ru mu nu ana liz eder gi bi ya pa ma yız, çün kü  me-
de ni yet hak kın da ile ri sü re ce ği miz dü şün ce ler,
in san lı ğın ve ge ze ge ni mi zin ge le ce ği ne da ir umut la rı mız
ve ha yal kı rık lık la rı mız ifa de si ni bu la cak tır. Me de ni ye -
tin mev cut du ru mu, iyim ser ol ma mı zı sağ la ma mak ta dır.
An cak mev cut du ru mun pe si mist li ği, me de ni ye tin tek-
rar ih ya edi le bi le ce ği ne da ir umut bes le me mi ze ve viz-
yon ge liş tir me mi ze en gel ol ma ma lı dır. Bi la kis mev cut
du ru mun pe si mist li ği, me de ni ye te da ir da ha in sa ni, ah-
la ki ve ma ne vi bir viz yon ge liş tir me ye bi zi yö nelt me li -

dir. An cak bu op ti mist viz yon, or ta ya ye ni bir ge ze ge -
nin çı ka ca ğı ve ye ni bir tü rün me de ni ye ti ye ni den ih ya
ede ce ği şek lin de olur sa bu bü yük bir ya nıl gı ve boş bir
fan te zi ola cak tır. Ne ye ni bir ge ze gen olu şa cak ne de ye -
ni bir tür or ta ya çı ka cak tır. Sa de ce in san lık, ge ne bu ge-
ze gen üze rin de ye ni den me de ni ye ti ih ya edip et me me ye
ka rar ve re cek tir.İnsan lı ğa gü ven duy ma dı ğı mız tak dir -
de Me de ni ye tin tek rar ih ya sı ko nu sun da in san lı ğa gü-
ven mek ten baş ka bir yol bu lun mak ta dır.

İnsan lık me de ni ye tin ye ni den ih ya sı için me de ni
ide al le ri ye ni den keş fet me ye cek ya da ara ma ya cak tır.
Biz me de ni yet ide al le ri ne, çok es ki za man lar dan be ri sa -
hip bu lun mak ta yız. Öz gür bi rey, ço ğul cu ve si vil top-
lum, hu kuk la sı nır la dev let, ma ne vi ve mad di ola nın
bü tün lü ğü, ah lak ve ma ne vi ya tın vaz ge çil mez li ği ve di -
nin me de ni leş ti ri ci fonk si yo nu, in san lı ğın za ten sa hip
ol du ğu de ğer ve bil gi ler dir. Me de ni yet ide al le ri ni ye ni -
den ara mak tan çok, in san lı ğın ma ne vi açı dan ye ni bir
ruh ye ni le me si ne ih ti ya cı bu lun mak ta dır. Ru hen ye ni -
le nen in san lık, mad di ve ma ne vi ge liş miş li ği bir ara da
gö tür me yi esas alan ba rış, ada let ve öz gür lük ide al le ri te-
me lin de ye ni den me de ni ye ti ih ya et me gü cü ne ka vu şa -
bi lir. Me de ni ye tin bu ide al le ri bu gün çok tah rip edil miş
du rum da dır, an cak me de ni ye ti ge ne bu te mel ler üze rin -
de in şa et mek müm kün dür.Bu, bü yük bir gök de le nin
tah rip olan te mel le ri ni ye ni den in şa et mek ka dar teh li -
ke li dir, çün kü o ko ca gök de len her an çö ke bi lir ve al tın -
da ka la bi li riz,  ama  bu ris ki al mak tan baş ka,  o gök de le ni
ayak ta tut ma nın baş ka bir yo lu bu lun ma mak ta dır.
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