
 

 

Dosya No: 34 

Hüseyin Dervişoğlu – UGSAM Araştırmacısı – Aralık 2018 

DÜZEN VE ÇATIŞMANIN YAKIN TARİHİ 

İslam dünyası son yıllarda yaşadığı yoğun savaş süreçlerinden sonra Birinci ve İkinci 

Dünya Savaşları sonrasında olduğu gibi yeniden kapsamlı bir dizayn sürecine doğru 

sürüklenmektedir. Geçmişteki tüm müdahalelere nispetle çok daha postmodern yöntemle 

yürütülen müdahale ve dizayn süreci hem zihinsel bir çatışma hem coğrafi bir değişim hem 

de inanç bakımından kapsamlı bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Büyük fotoğrafta 

insanlık tarihinden beri devam eden hak-batıl mücadelesi olarak cereyan eden medeniyet 

çatışması, bugün yeni bir boyut kazanmış ve gelinen noktada yüz yıllık bir sürecin doğurduğu 

bir sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. 

 Geleneksel dünyanın yaşadığı son savaş 1.Dünya Savaşı ve İslam dünyasının dizaynı, 

çok geçmeden modern bir sürece ve modern bir metod ile yapılan 2. Dünya Savaşı ve 

yaşanan hem idari hem sistem hem de coğrafi bir dizayna dönüşmüştür. Dünyanın son 50 yılı 

devletlerin, toplumların ve inanç gruplarının idari, fikri ve sistem olarak modern dünyada var 

olma, üstün olma ve hükümete çabalarının hakim olduğu bir zaman olmuştur. 

Bütün tarihsel süreçlerin sonucunda geriye bıraktığımızda kan, ölüm, savaş, insanlık 

krizleri, açlık ve Batı medeniyetinin kuvvet merkezli üstünlüğünü görmekteyiz. Fakat Batı'nın 

bütün bu üstünlüklere rağmen bir ahlak kuramayışı, sabiteler oluşturamayışı ve medeniyetini 

üzerine inşa edeceği bir değerler bütünlüğü kuramayışı, geçirdiğimiz son 30 yılı bir 

medeniyetin çöküş hikâyesine dönüştürmüştür. Ancak şunu bilmeliyiz ki Batı, bu çöküşün 

farkındadır ve bu çöküş çok yıkıcı ve büyük çatışmaların başlangıcıdır. Batı, geleneksel Birinci 

Dünya Savaşı ve modern İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yürüttüğü, içinde bulunduğumuz 

dönemi her yönüyle postmodern bir metod ve postmodern bir algıyla yönetmektedir. Daha 

soyut ve daha metafizik kavramlar üzerinde yoğunlaştırılan çatışma alanları İslam dünyasının 

bu büyük postmodern dizaynı algılanmasına dahi engel olabilmektedir. 



 

 

Metafizik kavramsallık, postmodern metot ve algı yönetimi gibi kavramlarla tarif 

etmeye çalıştığımız bu dönemi, ileride belki “3. Dünya Savaşı” olarak nitelendireceğiz. İçinde 

bulunduğumuz bu dönemi daha iyi tanıyabilmek için, kodlarını iyi tespit ve analiz etmemiz 

gerekir. 

Batı kendi çöküşünü yavaşlatmak hatta belki durdurmak için İslam coğrafyasında 

çeşitli çatışma alanları açmaktadır. Bu çatışma alanları; 

1. Coğrafi çatışma alanları 

2. İtikadi çatışma alanları 

3. Mezhebi çatışma alanları 

4. Siyasi çatışma alanları olarak sınıflandırabiliriz. 

Batı, sürekli kaos ile uzun zamandır coğrafyamızı hem yönetiyor hem de kaosu fırsata 

dönüştürerek büyük bir ekonomik pazar olarak kullanıyor. Bu sürecin devam etmesi için, 

Arakan, Keşmir, Darfur ve Kuzey Irak gibi coğrafi çatışma alanları ve ülkeler arasında uzun 

zamana yayılan tarihi uzlaşmazlıklar oluşturuyor. Ayrıca Sufi, Vahabi, Şii ve Selefilik gibi itikadi 

ya da daha mikro alanlar oluşturarak coğrafyamızı sürekli kaos planlarıyla yönetmeye ve 

yönlendirmeye devam ediyor. 

Bu çatışma sürecinin en yıkıcı süreçlerini Arap-Baharı döneminde gördük. Siyasal 

sistem krizini Batı hızla mezhebi ve itikadi çatışma alanına dönüştürdü ve ters domino etkisi 

oluşturdu. Hatta Batı'nın coğrafyayı yeniden dizaynı için bir fırsata dönüştü. Batı bizim 

siyaset, sistem ve düzen merkezli bir akıl kurmamızı istemiyor. 

Batının 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çizdiği sınırlar için yüz yıl sonra bizi çatışmaya 

sürüklemesi ve süreci İslam dünyasının bir zaafı olarak nitelendirebileceğimiz mezhepler 

üzerinden inşa etmesi çatışmaları derin, geri dönülmez ve çok yıkıcı bir hale getirmektir. 

Bütün bunlara rağmen İslam dünyasında güçlü bir itidal hareketi oluşmaktadır, ayrıca 

her geçen gün coğrafyamızda siyasi irade güçlenmekte ve umutlar artmaktadır. Coğrafyamız 



 

 

ve halklar güçlü bir siyasi irade ile ortaya çıktığında her şeye rağmen bu iradenin etrafında bir 

araya gelebiliyor. Bu toplumsal refleksimizi oldukça derin analizler ile tahlil eden Batı, siyasi 

olarak coğrafyayı hem çatıştırıyor, hem zayıflatıyor hem de ortaya çıkan toplumsal ve siyasi 

iradelere karşı küresel bir savaş yürütüyor. Mısır, Türkiye ve İran’ın son yıllarda yaşadıkları bu 

siyasal çatışma alanın tezahürleridir. 

Coğrafyamızın barış, huzur ve birliğinin en önemli unsuru siyasi iradedir. Zira siyasal 

çatışama alanı küresel arenada bir değişimin de ön şartıdır. 

İslam’ın siyasal doktrinleri mezhep ve akidelerin üstünde Kur’an’ın daha evrensel 

ilkelerine dayanmaktadır. İslam coğrafyası diğer üç çatışma alanına son vermek ve medeniyet 

inşasını gerçekleştirebilmek için siyasal çatışma alanında ortak aklı, birliği ve inşayı 

gerçekleştirebilmelidir. 

Siyasal düzen merkezinden baktığımızda, Batı dünyasının da derin bir sistem krizine 

doğru gidişi, ekonomik bunalımları ve toplumsal çöküşleri bizi siyasal düzen kurmaya 

yönlendirmektedir. 

İnsanlık tarihi boyunca el değiştiren iktidarların yine el değiştirdiği ve iki medeniyetin 

gergin ve kırılgan olduğu bir çatışma dönemini yaşıyoruz. İnsanlık tarihi tecrübesi gösteriyor 

ki ahlak, kültür ve adalet kurabilen toplumlar medeniyet kurabiliyorlar. Batı, bu erdemleri 

kaybetmiştir. Batı'dan esen rüzgârlar durmuştur. İslam coğrafyası Batı' nın iktisadi, ahlak , 

kültür ve insanlık krizleri yaşadığı ve tüm insanlığın yeni bir kurtuluş ideolojisi beklediği bu 

gergin ve çatışmacı dönemi insanlık için bir fırsata dönüştürmelidir. Bunun için insanlığın tüm 

sorunlarını ve ihtiyaçlarını giderecek İslam'ın siyasi, ekonomik, adil ve ahlaklı sistem 

öngörüsünü insanlığa sunmalıyız. 

 


