UFUK HATTI 10.BÖLÜM DERLEMESİ
“DÜZENE ALTERNATİF”
(ESİRGEYEN, BAĞIŞLAYAN ALLAH ADIYLA)

MEDENİYET KURGUSU

Bu bölüm, Medeniyet kurgusu ve özellikle İslam Medeniyeti
(Değersayım kıstasımız)konularına açıklık getirmek için derlenmiştir. Bağlayıcı
olması hasebiyle 9.bölümü genel hatlarıyla hatırlayalım ve detaya inemediğimiz
birkaç noktadan bahsederek bölüme başlangıç yapalım.
9.Bölümde, devlet mekanizmasında mevzuat kavramından bahsettik.
İşleyiş ve işlevsellik için mevzuatın basitleştirilmesinin gerektiğini, bir anayasa
değil; İslam medeniyetini esas alan madde sayısı az olan, ahlakı ve işlevi
gözeten temel ilke ve kuralların yer aldığı bir toplumsal sözleşmenin
oluşturulması gerektiğinden söz ettik. (Medine sözleşmesi buna örnek
verilebilir) Devletin iki temel sac ayağı üzerinde inşa edilmesi gerektiğini,
bunlardan birincisini, paranın devletin kontrolünde olması; ikincisinin de
savunma sanayi (ordu) sisteminin devlet kontrolünde ve gelişmesinde olması
olarak açıkladık. Bunların paralelinde tanzim edilen bir adalet sistemi olmasının
vurgusunu yaptık. Jüri sistemini ve özellikle de oluşturacak adalet
mekanizmasının halkın eliyle mi yoksa uzmanların güdümünde mi olması gibi
konulara açıklık getirmeye çalıştık. Adalet mekanizmasının ahlaki değerlere
göre işlemediğini bir örnekle somutlamaya çalıştık :

Bursa’da, çocukları tarafından huzurevine yerleştirilen 65 yaşındaki felçli
Selahattin Bilgi’ye, kendisinin üzerine açılan işyerinde oğlu Osman Bilgi’nin
korsan CD satması nedeniyle, mahkemece 7 bin 900 lira para cezası verildi. Para
cezası ödenmeyince işyeri sahibi görünen Selahattin Bilgi 11 ay 4 gün hapis
cezasına çarptırıldı. Kaldığı huzurevinden polisin sırtında önce emniyet
müdürlüğüne getirilen Selahattin Bilgi, burada işlemlerin ardından Bursa E Tipi
Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Ancak felçli Bilgi’nin durumu dikkate alınarak
infaz hakimliği devreye girdi, Denetimli Serbestlik uygulamasına alınarak
tahliye edildi ve yine polisin sırtında huzurevine bırakıldı.
Ayrıca adaletin uzmanlar tarafından dağıtılmaya çalışıldığında, 80 milyon
dava dosyasının yürütülememesi gibi bir aksaklıktan bahsetmiştik. Enerji
mekanizması ve kabak çiçeği modeli (bkz. 9.bölüm) gibi konuları irdeledik. 9.
bölümdeki bu konulara kendi öz değerlerimiz perspektifiyle açıklık getirmiş bir
İslam mütefekkirinin, İbn-i Haldun’un , görüşüne atıf yapmıştık. Bu görüşü
tekrardan yineleyerek hatırlatalım: “ Devlet veya mülk iki esas üzerine bina
kılınmıştır. Bir devlette bu iki esasın mevcudiyeti zaruridir. Birincisi, asker ve
ordu olarak tabir edilen şevket ve asabiyettir. İkincisi ise, bu ordunun ayakta
durabilmesi ve devletin ihtiyaç duyduğu ahvalin (devletin temel masrafları)
giderilmesi için lüzumlu olan mal ve paradır. Aksaklık hanedanlığın kapsını
çalınca (ekonomik kriz gibi) önce bozulma bu iki esasa arz olur.”

Tally çubuğu (ölçü aracı) modelinden söz etmiştik. Bu bölümde Tally çubuğu
modelini etraflıca anlatmaya çalışalım.

TALLY ÇUBUĞU MODELİ

Şekil 1

Şekil 1 ve Şekil 2 de görüldüğü üzere sergilenen tally çubukları, yaklaşık 1100
yılında kullanılmaya başlanmış ve 1850’lere kadar devam etmiş ve bankaların
kurulup, kağıt paranın temsiliyle tarihe karışmıştır. Bu tally çubuk modelini;
diğer bölümlerde detaylandırdığımız özellikle paranın işlevi, KRS, Doğal İktisat
Döngüsü gibi konular çerçevesinde anlamlandırarak değerlendirirsek kalıcı ve
nitelikli bir öğrenme meydana gelecektir. Bu çubuklar birbirlerini tamamlayacak
biçimde özel olarak şekillendirilerek, iki parçaya ayrılıyor ve ana parça o
zamanki rejime göre erk olan kral da kalıyor. Bu tahta parçası değerinin kat be
kat üstünde bir parayı temsil edecek şekilde kral tarafından değeri belirlenerek
üzerine işleniyor. Üzerine 25.000 pound gibi bir yüksek değer işlenmesinin
sebebi; küçük çaptaki alışverişler zaten halk arasında sirküle ediyor ama örneğin
topluma zenginlik olarak katılan bir ev inşasının değerini temsil edecek değere
karşılık bir mal olmadığı için kralın kontrolünde bu tally çubuğu modeli
uygulanıyor.

Şekil 2

İngiltere örneğiyle tally modelini somutlayalım. 1500’li yıllara kadar
İngiltere’de faiz olgusu yok. Kralın kontrolüyle, onun tarafından değer
koyularak toplumda artan mal ve hizmete karşılık piyasa sürülen tally çubuğu,
paranın işlevini koruyordu. (ahlaki işlevini) Çünkü çubuğun diğer yarısının
kralda olması hile hurda yapılmasına engel teşkil ediyordu. 1500 ‘li yıllarda
Hıristiyanlığın değersayımı değiştirilerek (kitap ehilleri tarafından!) faiz
kavramını meşrulaştırma girişimleri baş göstermeye başlıyor. 1694 yılında
İngiltere’de ilk banka kuruluyor. Bu bankanın işleyişi, o zamanın sarraf
dediğimiz kişileri tarafından organize ediliyor. Krala gitmesi gereken piyasadaki
tali çubuklarını sarraflar istiflemeye başlıyor. Sarrafa gelen insanlar yüksek
meblağdaki tally çubuklarını gördüklerinde sarrafa karşı güven duyuyorlar (tıpki
günümüzdeki banka anlayışındaki gibi). Normalde ölçü aracı işlevi gören tally
çubuğu, bir mal haline gelmiş oluyor ve bu istiflenen çubuklar üzerinden kağıt,
banknot gibi aracılarla insanlara kredi veriliyor. Bu şekilde doğal iktisat
döngüsündeki denge, piyasaya sokulan (kralda karşılığı olmadan) karşılıksız
banknot, senet gibi aracılarla bozuluyor. (Bkz. Bölüm 3/KRS) Tüm hile tally
çubuklarının alınır satılır hale gelmesiyle başlıyor. (Kralın yani devletin
kontrolünden çıkmasıyla) Verilen senet, banknotların geri isteniş şekli;
verilenden her zaman fazla olarak talep edildiği için, geri ödeme gününde de
tahsilatı mümkün olmadığından borç sürekli büyüyor ve zamanla bileşik faizle
kat kat artan borca karşılık sarraflar toplumdaki mal ve hizmeti sömürüyor.
(Bkz. Faiz tuzağı videosu)
Allah, bu şekilde haksız kazançla elde edilen birikmeye, şişmeye en ağır
hükümle emir ve yasak getirmiştir. Görüyoruz ki, tahrif edilen Hıristiyanlıkta da
faiz yasaklanmıştır. Hak din değişmiyor, Rabblik iddiası taşıyan bazı kitap
ehilleri (tağutlar) kendi çıkarları (nefisleri, hevaları) adına ilahi hükümleri tahrif
ediyor, sözde ılımlaştırıyor ! Dünya üzerinde 4 İncil Kutsal kitabı kabul
görmekte ve 4 İncil’de de şiddetin ve en ağır hükümlerin olduğu tek yer bu

riba(faiz) konusudur. Hak dinimiz olarak itikad ettiğimiz İslamiyet’te de en ağır
hükümlerden birisi riba hususundadır :
O ribayı yiyen şu kişiler, şeytânın bir dokunuşuyla çarptığı kişinin
kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu, şüphesiz onların, “Alış-veriş, riba
gibidir” demeleriyledir. Oysa ki, Allah, alış-verişi helâl, bu ribayı harâm
kılmıştır. Kendisine Rabbinden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin
geçmişi kendisine, işi Allah'adır. Ve kim ki yeniden dönerse, işte onlar ateşin
dostlarıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. (Bakara,275)
Artık böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Elçisi'nden size savaşı bilin.
Eğer tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. Hakksızlık etmezsiniz,
hakksızlığa da uğramazsınız. (Bakara, 279)
“Faiz, dünya gerçeğidir.” şeklinde ya da “TEFE ve TÜFE faiz oranlarını
enflasyon oranının altına düşürelim” gibi öneri ve söylemler bu şirk düzenini
tabiri yerindeyse “gıdıklamak” adına yapılan kral soytarılığıdır! Yaklaşık 860
milyar TL para hacmi varken (KRS ile) buna karşın fiziksel para yani Merkez
Bankasının parası kabaca 60 milyar TL miktarındadır. Geriye kalan kabaca 800
Milyar TL bu şirk düzeninin güdümünde büyüyerek tahakküm aracı olarak işlev
görüyor. (Bu düzen değişmeli!) Temel meseleyi anlamadan tanımlanan her tür
problem ve çözümler, pansuman rolü görerek yetersiz kalıyor bununla birlikte
insanlık, insani değerlerimiz her geçen gün daha şiddetli darbe almaya devam
ediyor. İki kişi arasında veya iki kurum arasında olan faiz bizi bağlayıcı
kılmayabilir ama bizimde içinde bulunduğumuz ekonomik sistemin borca
dayalı, faize dayalı olması göz ardı edilemez ve kayıtsız kalınamaz. (İsyanımız
bu noktaya)
Batı uygarlığının, medeniyetinin; bu düzenin değişmesi yönünde verdiği hiçbir
faydalı bir önerme yok. Batının değersayımı bu düzenle kavga etmiyor,
fütursuzca bir tavır ve tutum içerisinde değersayım felci yaşıyor. Bizim
kökenimiz, Batı kadar boş, mesnetsiz, suni olmadığı için, problemi
tanımlamakta güçlük çeken bir değersayıma sahip değil. Bunu Said Nursi’nin
bir tespitine atıf yaparak belirgin kılalım : “Şu riba (faiz) taşını altından çeksen,
şu zalim medeniyet kasrı (krallığı) çökecektir”
Eklemlendiğimiz küresel ekonomik sistem bizde şu sonuçları doğuruyor.
Basamaklandırarak detaylandıralım:



Finans kapital sisteme eklemliyor. (New York’taki bir hareketlilik bizim
Kapalı çarşıdaki piyasayı etkiliyor. Bunu şöyle bir metaforda
belirginleştirelim. Dolaşım sisteminde, kalbin vücudun dengesini
koruyacak şekilde kan pompalama görevi var. Biz bu dolaşıma nüfuz
edecek bir yapay pompalama işlevi gören bir mekanizmayı, bu dolaşım
sistemine entegre ediyoruz. Ve istediğimiz zaman kanı pompalıyoruz ya
da istediğimiz zaman çekiyoruz. (Yakın zamanda borç tavanını
yükseltmeyen Amerika örneğindeki gibi yaşanan finansal kriz)



Herkes borca esir oluyor. (Alınan dış borçlar ve borçların faizleri devletin
vergi sistemiyle halkın üstüne bindiriliyor.)



İleri Teknoloji, kontrol altında tutuluyor. (İleri teknoloji bir ürünü biz
üretemiyoruz. Bize patentle veriliyor.)



Bölge enerjisi sahipleniliyor. (En son Doğu Akdeniz doğalgaz krizi)



Yenilmişlik psikolojisi aşılanıyor. Öğrenilmiş bir çaresizlikle paradigma
felci yaşanıyor ve dogmalara olan bağlılık akıl tutulmasına neden oluyor.
Bu noktada İslam mütefekkiri olan İbn-i Haldunun görüşleri oldukça
önem arz eder:
“Bir millet mağlup olup, diğer bir milletin hakimiyetine girerse, o millet
hızla yok olmaya mahkum olur. Mağlup olan ebedi olarak galibin
şiarını,mesleğini, ahval ve adetlerini taklit etmeye düşkünlük gösterir.



Dinden (İslam’ın emir ve yasaklarla şereflendirdiği bir Müslüman
tipolojisinden) uzaklaştırıyor.



Eklemlendiğimiz bu sistemle birlikte yaşayacağımız kaçınılmaz çöküş
kendi değerlerimiz üzerine yeni bir medeniyet inşa etme adına elzem bir
hal alıyor.

Bahsettiğimiz bu medeniyetin tanımı nasıl yapılmalıdır? Hangi temeller
üzerine kurgulanmalı akabinde inşa edilmelidir?
Medeniyet, organizasyon kavramının fiiliyatını arz eder. Medeniyetin
bileşenlerinden bahsederek kavramın içerisini doldurmaya çalışalım:



Medeniyet, şehirleşmedir. (Bizim değersayımımıza uygun bir
şehirleşme anlayışı) Kastedilen şehirleşme İstanbul gibi kapital bir
anlayış çerçevesinde olmamalı ki “Kentsel Dönüşüm” zorunlu
uygulamalara maruz kalmasın!



Merkezi hükümet ve hukuk. (9. Bölümde bahsettiğimiz gibi para,
savunma ve adalet sistemlerinin devlet kontrolünde olması ve temel
ilke ve yasalarla ahlaki bir toplumsal sözleşme)



Yazılı belgeler ve kayıtlar incelenmeli (Osmanlı arşivinden istifade
edilmesi gibi) Kendi özümüze ilişkin olan kaynaklarımızdan
yararlanmak yerine, değersayımı hastalıklı olan Batı ilmine tabi
olmaya çalışmayı bırakarak başlayabiliriz. Bizim medeniyetimize
uygun bir metodolojiyle hareket etmeliyiz.



İhtisaslaşmalar, uzmanlaşmalar olmalı (Prof. Dr. Fuat Sezgin
hocamızın çalışmaları bu noktada prototip sayılabilir. )



Batı’nın yaşamış olduğu karanlık çağda bizim anlı,şanlı, müreffeh bir
medeniyetimiz vardı. (Bu medeniyet bileşenleri analiz-sentez
edilmeli)



Zamana göre her medeniyet kompleks ileri bir teknoloji üzerinde
gelişmeli (Ebu Cafer Abdullah Memun’un Suriye toprakları
içerisindeki Amik ovasını fethettiğinde, insanlara ova içerisindeki
toprakları pay edebilmek için trigonometri hesaplamalarını yapması)



Güçlü bir savunma sanayisi (Örneğin, Uzak Doğu ülkesinden bir
yardım talebinde bulunulduğunda, kendi savunmamızı zaafa
uğratmadan bir yardım gönderebilme potansiyeli, gelişmişliği olması
gibi)



Ortak bir para, ortak bir pazar ve bu pazar içerisindeki güvenlik, yol
emniyeti [dürüst ticaret, “Gerçek şu ki, insan için çalışıp
didindiğinden başka şey yoktur.(Necm,39)]



İlim, sanat, edebiyat, bilimler (nitel yönü baz alınmalı)



İnanç sistemi (saygı, hoşgörü… Slm kökünden gelen İslam kelimesi,
parçalanamayan taş anlamında kullanılır. Allah’ın sıfatlarını temsil
eden bir vahdet toplumu, medeniyeti )

Bu bileşenlerin bir araya gelmesi İslam medeniyetini inşa eder, hakim kılar.
İnsanlar kendilerini tanımlarken değerleriyle, inançlarıyla bütünleşmiş bir irade
ortaya koyamıyor. Bir aidiyet yok. Bir sıfat ve tarzla özünü tanımlamaya
çalışıyor ve dolayısıyla özünü besleyemiyor. Öz, Müslümandır! İslamiyettir.
İnsanları birleştiren, tek otoriteyi ilah edinen (La ilahe illallah) İslam
medeniyetindeki (vahdet akidesinde olan topluluk) her Müslüman için Allah’ın
vahyettiği ilke ve emirler, aynı anlama ve sorumluluğa denk gelir. Şekilci
İslam’ın, öz İslam ile alakası yok! 700. yıldaki çözümü değerlendirirken, şu an
uygulanabilirliğinin olmadığı dogmasıyla Şunu kullananlar, falancayı takip
edenler gibi irade yoksunu bir varlık formu baş gösteriyor. Bir insanın özü
olursa, özü arar. Bu şekilde iradesizlik, özne değil de nesne konumunda olmak
toplum mühendislerinin iştahını kabartıyor!

Medeniyet yani organizasyon çalışmalarına, nitelikli örnek teşkil edecek iki
projeden bahsedelim:
1) Çin Büyük Kanal

MÖ 5. yüzyılda Çu Hanedanı döneminde kazılmaya başlanan, kuzeyde
Beijing’den çıkarak güneyde Hangzhou’ya uzanan ve Haihe, Sarı Irmak,
Huaihe, Yangtze ve Qiantangjiang olmak üzere beş büyük su sistemini birbirine
bağlayan Büyük Kanal, 1801 kilometre uzunluğuyla dünyadaki ilk ve en uzun
yapay nehir olarak biliniyor. Bilinen en eski kanal milâttan önce yaklaşık 4000′li
yıllarda Mezopotamya da yapılmıştır. Eski zamanların en uzun kanalı ise Büyük
Çin Kanalı’dır. Amacı, Çin’in kuzeyini, güneydeki pirinç üretilen bölgelere
bağlamaktı. Proje resmî olarak 605 yılında başlamış olsa da ilk temelleri
milâttan önce 486 yılında atılmıştır. Kubilay Han da Çin’de Büyük Kanal
inşaatını devam etmiştir (1260-1271). Kanalın üzerine inşa edilmiş köprüler de
vardır.

2) Akuadük (Bozdoğan Kemeri)

Roma İmparatoru Valens tarafından 4. yüzyılın sonlarında tamamlandı. Farklı
dönemlerde Osmanlı Sultanları tarafından restore ettirilen
akuadük,
şehrin
önemli tarihi eserlerinden birisidir. Akuadük, Orta Çağ'da, kentin su ihtiyacını
karşılayan akuadüklerin en önemlilerindendir. (İstanbul’da yaklaşık 500.000
nüfusun yaşamasına bağlı olarak yaşanan su sorunu problemini bu akuadüklerle
çözüme kavuşturmuşlardır.)
Akuadük, suyunu Kâğıthane ile Marmara Denizi arasında kalan tepelerin
yamaçlarından alan ve Trakya’nın tepelik bölgelerinden başkente kadar
uzanarak şehrin su ihtiyacını karşılayan geniş akuadükler ve kanallar sisteminin
-toplam uzunluğu 250 kilometreye kadar uzanan bu sistem, antik dönemde
yapılmış benzer sistemlerin en büyüğüdür - en son noktasında yer almaktadır. O
zamanlar şehre gelen bu su, toplam kapasitesi 1 milyon metre küpten fazla olan
Üç Açık ve Yerebatan Sarnıcı gibi yüzden fazla yeraltı sarnıcında
depolanmaktaydı.

TÜRKiYE ve 8 DENİZ YAYLASI PROJESİ

Ortadoğu coğrafyası, 8 deniz (Hazar Denizi, Karadeniz, Maramara, Ege,
Akdeniz, Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra körfezi) arasında yer alan bir
konuma sahiptir. Bu 8 denizi bir araya bağlayan bir projeye imza atılıp, bu
eksende deniz taşımacılığı üzerine yoğun bir çalışma başlatılırsa ve bu hat
üzerindeki ülkeler arasında ortak bir para birimi ile ekonomik düzen sağlıklı bir
temel üzerine inşa edilirse, muazzam bir medeniyet çalışması ve ticaret
hinterlandı vuku bulacaktır. Bu hattı ve mekanizmayı (para sistemi ve deniz
ticaretinin canlanması) doğru teoriler üzerine oturtup, doğru uygulamalar icra
edilirse doğal olarak D-8’den sonra D-60 gibi bir yapı meydana gelmiş oluyor.

Bu bahsettiğimiz bölge içerisinde
ticaret %80 civarında iken, bölge
dışarısıyla
yapılan
ticaret
%20’lerdedir. Bu istatistiki veri, bu
bölgede bir ticaret hinterlandı
oluşturma gerekliliğini gözler önüne
seriyor. Buna ek olarak da şu projeyi
açıklayalım. Samsun’dan başlayıp,
Yeşilırmak’la
Ceyhan
nehrini
bağlayan bir kanal açıldığında,
Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan bir
hat oluşturulabilir. Aynı şekilde
burada
başlatılan
bir
deniz
taşımacılığı ticareti canlandıracaktır.
(Çin’deki Büyük Kanal örneği)

Özetlemek gerekirse , bir özedönüş silkinmesiyle, uyanışıyla varoluş gayesini
İslami değerler üzerinden yeniden anlamlandıran bizler, aynı hedef ve değerler
ekseninde birleşip kurduğumuz devlet teşkilatının işlevini ve işleyişini
bahsettiğimiz olmazsa olmazlar üzerinden yeniden yapılandırmalıyız. Aksi
takdirde, komşularımızdan enerji satın alabilmek için ödemesini New York’ta
dolar satın alarak yapmaya devam ederek, bu şirk şebekesinin tahakkümüne
boyun eğmeye devam edeceğiz ! Bu kıstasları yeniden yineleyelim :
1) Özedönüş (Değersayım değişimi, farkındalık)

2) İslam medeniyeti inşası
3) Oluşturulacak medeniyetteki devlet teşkilatının, paranın sahibi olması,
savunma sanayisini kontrol etmesi, geliştirmesi ve adalet mekanizmasını sağlıklı
bir yapıda yürütmesi.
Bunların akabinde oluşacak İslam medeniyetinin, yeryüzünde Allah’ın sıfatlarını
temsil edecek bir forma kavuşması için, Allah ve Resulüne savaş açanlara karşı
(riba ile) mücadele vermektir bizim cihad anlayışımız . Allah utandırmasın.

