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Koronavirüs salgını dünya gündemini hiç beklenmedik bir anda âdeta ele geçir-
di. İnsanlığın ve gelişmiş teknolojileriyle övünen süper güçlerin bile elini ayağını 
bağladı, dünyayı çaresizlik ablukasına aldı. Düne kadar bilimsel çalışmaları ve 
teknolojik gelişmişliği en hakiki mürşit addeden laik/seküler aklın tapındığı bi-
lim “putu”, Covid 19 virüsü karşısında âdeta yerle yeksan oldu!

Koronavirüs pandemisi, bilim dünyası karşısında oluşturduğu etkinin yanı sıra 
dünyaya hâkim olan sosyal, ekonomik ve siyasal düzenin de sorgulanmasını 
beraberinde getirdi. Kapitalist ideolojinin hâkimiyeti ve tasallutu altında inim 
inim inleyen insanlık “Ne oldu da bu kadar çaresiz kalındı?” şeklinde bir sorgu-
lamanın içine düştü.

Korona öncesi dünya, korona sonrasındaki beklentiler… Sağlıkçılardan eko-
nomistlere, siyasilerden stratejistlere ve sıradan insanlara kadar herkes artık 
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi, söylüyor… Köklü Değişim Dergisi 
olarak biz de bu konuyu irdeledik ve koronavirüs salgınının öncesindeki siyasi, 
ekonomik ve toplumsal durumu; korona ile birlikte fertlerin ve devletlerin 
etkisi altına girdikleri sıkıntılı süreci ve korona sonrasında dünyayı bekleyen 
muhtemel siyasi, ekonomik ve toplumsal öngörüleri ortaya koyduk. 

Bu minvalde yazarlarımız; Aydın USALP ve Hakan BOLAT koronavirüs 
pandemisinin mahiyeti ve ortaya çıkış sürecini kaleme aldı. Cahit TOPRAK, 
salgının dünya siyasetine etkisini; Ahmet SAPA da bu süreçte kapitalizmi 
bekleyen akıbeti yazdı. Mustafa KÜÇÜK Batı medeniyetinin küçük bir virüs 
karşısında düştüğü çaresizliği ortaya koyarken koronavirüsün ekonomik etkile-
rini Osman YILDIZ, psikolojik etkilerini de bendeniz kaleme aldık. 

Dr. Abdurrahim ŞEN sağlık sistemi bağlamında bir kapitalizm okumasıyla 
düşüncelerini paylaşırken, Türkiye’nin virüse karşı verdiği sınavı Yılmaz ÇE-
LİK değerlendirdi.

Korona sonrası süreçte siyasi öngörüleri Ahmet SİVREN, ekonomik öngö-
rüleri de M. Hanefi YAĞMUR yazdı. Mahmut KAR da makalesinde; ka-
pitalizmin çöküş sürecinde İslâm’ın yükselişinin dillendirildiği Hizb-ut Tahrir’in 
çağrısını ortaya koydu.  

Musa BAYOĞLU insanın Rabbi karşısındaki çaresizliğini ifade ederken, Ab-
dullah İMAMOĞLU dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte Müslüman-
lara düşen görevi yazdı.

Ayrıca konuk yazarımız Prof. Dr. Muhammed MALKAWİ “Korona ve 
Dünyanın Geleceği” başlıklı bir makale kaleme aldı…

Rabbimizden bu korona imtihanını; rızası doğrultusunda atlatabilmeyi tüm 
Müslümanlara nasip etmesini, kibrinden -hâşâ- “ilahlık” iddiasında bulunacak 
kadar sapkınlaşmış kapitalizm vb. beşerî ideolojilerin tasallutundan kurtulmaya 
da vesile kılmasını niyaz ediyoruz.

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç 
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Korona'dan Önce ve Sonra

KORONAVİRÜS NEDİR,
NE DEĞİLDİR?

Aydın Usalp
ausalp@gmail.com

Kısa bir süre içinde dünyayı etki-
si altına alan koronavirüs hak-
kında, herkesin bilmesinde fay-

da olduğuna inandığım birtakım bilgileri, 
işin uzmanlarından alıntılayarak bu ya-
zıda sizler için derlemeye çalıştım. Ko-
nuya virüsün ne olduğundan başlayalım.

Latince’de “zehir” anlamına gelen vi-
rüs, yeryüzünde en çok çeşidi bulunan 
biyolojik bir varlıktır. Virüsler 20. yüzyılın 
başlarına kadar isimsizlerdi. 1898’de bir 
seri deney yürüten Hollandalı mikrobi-
yolog Martinus Beijerinck tarafından ad-
landırıldılar. Daha sonra yapılan araştır-
malar sonucunda virüsler sınıflandırıldı. 

Virüsler canlı değillerdir! Virüslerin 
hücreleri bulunmaz, yiyecekleri enerjiye 

dönüştüremezler. Taşıyıcıları olmadan 
etkisiz kimyasallardan fazlası değillerdir. 
Fakat bu durum onların ölü oldukları 
anlamına da gelmez. Çünkü genleri var-
dır ve çoğalırlar. Virüslerin milyonlarca 
türü vardır. Fakat bunlardan yalnızca 
beş bin kadarı bilim insanları tarafın-
dan detaylıca incelemiş durumdadır. 
İnanılması güç gelse de temizliğe dikkat 
etmek çoğunlukla virüsleri etkisiz hâle 
getirmek için yeterlidir.

Virüsler kendi kendini çoğaltabilen, 
en basit organizmalar olarak bilinmekte-
dir. Sadece genetik yapısını taşıyan DNA 
veya RNA denilen molekülleri çevrele-
yen bir protein tabakasından ibarettir. 

Bazı virüslerde örneğin yeni korona-
virüste olduğu gibi zarf  adı verilen, onu 
çevreleyen bir yağ tabakası bulunmakta-
dır. Bu kadar basit bir organizmanın kendi 
kendine dışarıda çoğalma yeteneği yoktur. 

Virüsler zorunlu hücre içi paraziti-
dirler; konak adı verilen, kendilerinin 
özgün bir şekilde seçtiği hücrenin içe-
risine girdikleri zaman çoğalma yete-
nekleri olan mikroorganizmalardır. Bu 
durumları bilgisayar virüslerine ben-
zer. Bilgisayar virüsü de çok küçük bir 
programdır; tek başına bir bilgisayarı 
işletip, çalıştıramaz. Mutlaka kendini 
çoğaltabilmek için bilgisayar programı 
içerisine girip oradaki işletim sistemini 
kullanarak, kendisinin kopyalarını baş-
ka bilgisayarlara göndermeyi hedefler. 
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Virüsler, çok özgül hücreleri seçerler; 
örneğin yeni koronavirüs, solunum yolu 
mukozalarını sevdiği için damlacık yoluy-
la insandan insana bulaşma özelliğinde-
dir. Virüsün, solunum yolu mukozalarına 
girdiği zaman çoğalıp dokulara zarar ver-
mesi belirli bir süre aldığı için bu süreye 
kuluçka dönemi denilmektedir.

Koronavirüs Nedir?

İlk olarak Çin’in Wuhan bölgesinde, 
2019 yılı Aralık ayının başında 
görülüp, bu bölgedeki yetkililer 
tarafından tanımlandığı için gayri 
resmi olarak Wuhan koronavirü-
sü adıyla da bilinen yeni koronavi-
rüs, solunum yolu enfeksiyonuna 
neden olan ve insandan insana 
geçebilen bulaşıcı bir virüstür.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından virüsün resmi adı 
SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut So-
lunum Sendromu-Koronavirus-2) 
olarak belirlenmiştir. Dünya Sağ-
lık Örgütü virüsün neden oldu-
ğu hastalığı tanımlamak için Co-
vid-19 terimini kullanmaktadır. 

Koronavirüs Hastalığı 
(Covid-19) Nedir? 

Koronavirüs hastalığı (Co-
vid-19), ilk olarak 13 Ocak 2020 
tarihinde Çin’in Wuhan eyaletin-
de yüksek ateş ve nefes darlığı 
ile tanımlanan yeni viral solunum 
yolu hastalığı olarak tespit edil-
di. Hastalığın damlacık ve temas 
yoluyla bulaştığı bilinmektedir. 
Oluşturduğu küresel salgın du-
rumundan ötürü pandemi olarak 
tanımlanmaktadır. 

Yeni koronavirüs, hem hay-
vanları hem de insanları etkileye-
bilen, koronavirüs ailesinin bir türüdür. 
Geçmişe bakıldığında koronavirüs aile-
sinden bazı farklı virüslerin, MERS (Orta 
Doğu Solunum Sendromu) ve SARS 
(Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi 
şiddetli görülen solunum hastalıklarına 
sebep olduğu görülmektedir.

Koronavirüsler, elektron mikrosko-
buyla bakıldığından yuvarlak ve üzerinde 
çıkıntıları olan bir taca benzetildiği için 
Latince’de taç anlamına gelen korona ke-
limesiyle adlandırılmışlardır. 

Toplumumuzda yıllardır koronavirüs-
ler görülmektedir. Bunların en basitleri 
ve en sık görüleni nezledir. Burun akıntı-
sıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyo-
nuna neden olan, 20 farklı virüs türünün 
bir grubudur. 

Koronavirüs ailesinden pek çok diğer 
virüsler, yeni koronavirüse göre daha ha-
fif  semptomların görüldüğü, daha hafif 
seyirli hastalıklara neden olmaktadırlar. 
Bu nedenle koronavirüsler, konu soğuk 
algınlığı gibi hastalıklar olduğunda her-
hangi bir paniğe yol açmamıştır. 

Virüslerin genetik bilgisi, RNA’sının 
mutasyona uğraması sebebiyle değişiklik 
göstermektedir. Özellikle yüzey prote-
inlerinde hücreye tutunup, içeriye gir-
mekte kullandığı proteinlerde değişiklik 
yaparak, daha önce oluşmuş bağışıklık 
sisteminden kaçmakta, hem de daha hız-
lı çoğalıp hücrelere çok daha fazla zarar 
verebilmektedir.

Daha önce SARS adı verilen virüs, bu-
günkü yeni koronavirüse çok benzer bir 

hastalık oluşturdu. SARS ismi, şid-
detli akut solunum sendromunun 
İngilizce karşılığının baş harfleri 
kullanılarak oluşturulmuş isimdir. 
Günümüzde gündemde olan ko-
ronavirüs için de ikinci SARS vi-
rüsü benzetmesi kullanılmaktadır. 

Bunun dışında koronavirüs ai-
lesinden bir başka virüs de ciddi 
hastalık oluşturabilme potansiyeli 
ve neden olduğu salgınlarla dün-
ya gündemine gelmişti. MERS 
ismi verilen, Orta Doğu Solunum 
Sendromu, develerden insanlara 
geçiş gösteren bir koronavirüs tü-
rünün neden olduğu hastalık, bir 
süre Orta Doğu bölgesinde bir 
epidemi oluşturmuştur. 

Ancak MERS’in hastalık ba-
kımından etkileri bütün dünyada 
görülmediği için pandemi olarak 
adlandırılmamıştır. MERS hâlâ 
daha Orta Doğu bölgesinde be-
lirli aralıklarla zaman zaman olgu-
lar şeklinde görülmektedir. 

Yeni Koronavirüs Hastalı-
ğı’nın (Covid-19) Belirtileri 
Nelerdir?

Koronavirüsün belirtileri ara-
sında en sık karşılaşılan semptom-
lar birkaç gün boyunca devam 
eden yüksek ateş, baş ağrısı ve 
kuru öksürük olarak bilinmektedir. 

Fakat bazı hastalarda şu semptomlar da 
gözlemlenmektedir; nefes darlığı, bal-
gamlı öksürük, boğaz ağrısı, kas ve eklem 
ağrıları, mide bulantısı veya kusma, iştah-
sızlık, burun akıntısı, tat ve koku alma du-
yusunu yitirme, baş ağrısı, ağır solunum 
yetmezliği, böbrek yetmezliği.   

Yeni koronavirüs, hem 
hayvanları hem de 

insanları etkileyebilen, 
koronavirüs ailesinin 
bir türüdür. Geçmişe 

bakıldığında koronavirüs 
ailesinden bazı farklı 

virüslerin, MERS 
(Orta Doğu Solunum 
Sendromu) ve SARS 

(Şiddetli Akut Solunum 
Sendromu) gibi şiddetli 

görülen solunum 
hastalıklarına sebep 

olduğu görülmektedir.
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Grip, Alerji ile Yeni Koronavirüs 
Hastalığı (Covid-19) Birbirinden 
Nasıl Ayrılır?

Alerji, oluşum mekanizmasıyla vi-
rüs enfeksiyonlarından oldukça farklı 
bir hastalıktır. Ancak belirti olarak bazı 
virüs enfeksiyonlarıyla karışabilir. Bun-
lardan en çok karışabilecek olanı saman 
nezlesi olarak bilinen, bahar aylarında, 
özellikle çeşitli ağaçların polenlerine 
karşı oluşan bir tür alerjidir. Bunlar göz 
mukozasıyla veya burun mukozasıyla te-
mas ettiğinde aynı nezle olmuş bir kişi 
gibi kişinin gözleri yaşarabilir, kızarabilir, 
burnu akabilir ve hapşırık nöbetleri şek-
linde belirtiler görülebilir.

Virüs enfeksiyonlarında saptanan bazı 
belirtiler bu alerjide bulunmaz. Ateş, aşı-
rı halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, boğaz 
ağrısı gibi belirtileri alerjide saptanma-
maktadır. Virüs enfeksiyonu grip de olsa, 
koronavirüs de olsa başta göreceğimiz 
ve enfeksiyonu bize anlatacak önemli 
ayırt edici belirtiler ateş, boğaz ağrısı, kas 
ağrıları gibi belirtilerdir.

Koronavirüsün Kuluçka Süresi

Koronavirüs belirtileri kişinin bağı-
şıklık sistemi ve yaşına bağlı olarak da 
değişiklik gösterebilir. Fakat elde edilen 

verilere göre kuluçka süresinin, genel-
likle hastanın enfekte olmasından son-
raki 2 ila 14 gün içerisinde gerçekleştiği 
yönündedir. Fakat, yapılan gözlemlerde, 
enfekte kişilerin pek çoğunda 3 ila 10 gün 
arasında enfeksiyon belirtilerinin ortaya 
çıktığı tespit edilmiştir.

Koronavirüs Nasıl Bulaşır?

Yapılan araştırmalar sonucunda, virü-
sün tek zincirli RNA virüsü olan korona-
virüs ailesinden olduğu görülmüştür. İlk 
vakıalar bölgedeki büyük bir deniz ürün-
leri ve hayvan pazarı ile bağlantılı olduğu 
için virüsün hayvan kaynaklı olduğu düşü-
nülmektedir.

Virüsün insandan insana damlacık yo-
luyla ve doğrudan temas ile geçebildiği 
bilinmektedir. Öte yandan öksürük gibi 
yollarla yüzeylere yayılabilecek solunum 
damlacıklarının da bir süre bulaşıcılık 
özelliği taşıdığı görülmüştür.

Virüs, solunum sistemine yerleşmek-
tedir.  Yapılan araştırmalar semptom 
göstermeden virüsü taşıyan, kuluçka dö-
nemindeki kişilerin de bulaşıcı olduğunu 
göstermiştir. Ancak kuluçka döneminde 
yayılma, virüsün en etkili yayılma göster-
diği dönem değildir.

Virüs, hasta bireylerden öksürme, 
hapşırma yoluyla ortaya saçılan damla-
cıklarla ve hastaların solunum salgılarının 
temas ettiği yüzeylere dokunulmasından 
sonra ellerin göz, ağız, burun mukozası 
teması ile bulaşmaktadır. Koronavirüs-
ler genel olarak vücut dışı ortamda uzun 
süre varlığını sürdürme imkânı olmayan 
virüslerdir. Yapılan araştırmalar Co-
vid-19’un bulaşıcılık süresi ve dış ortama 
dayanma süresi hakkında henüz yeterli 
ve doğrulanabilir bilgiyi sağlayamamıştır.

Koronavirüs Hastalığı (Co-
vid-19) Daha Çok Hangi Grupları 
Etkiliyor?

Koronavirüs Hastalığı’nın (Covid-19) 
özellikle 65 yaş üstü kişileri, kanser has-
talarını, hamileleri, bağışıklık sistemi zayıf 
olanları, tansiyon hastalarını, şeker has-
talarını, akciğer hastalıkları ve KOAH gibi 
ek hastalıkları olan insanları daha fazla 
etkilediği gözlemlenmektedir. Covid-19 
belirtileri çocuklarda da ender olarak 
görülse de hastalığı hafif  semptomlarla 
atlattıkları gözlemlenmektedir.

Koronavirüs Hastalığı’nın (Co-
vid-19) Tanı Testi Nasıl Yapılır?

Koronavirüsün tanısı için laboratuvar 
ortamında test yapılması gereklidir. Ko-
ronavirüsün kesin tanısı moleküler test-
ler ile gerçekleştirilir. Olası vakıa tanı-
mına uyan kişilerden alınabilecek boğaz 
sürüntüsü, balgam gibi örnekler üzerin-
de virüsün genetik materyalinin tespit 
edilmesi ile tanı konmaktadır. Alınan 
örnekler yapılan tanı testleri, şu anda 
ülkemizde Halk Sağlığı Genel Müdürlü-
ğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuva-
rında ve Sağlık Bakanlığı tarafından be-
lirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlarında 
yapılabilmektedir.

Koronavirüs Hastalığı’nın (Co-
vid-19) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Koronavirüs (Covid-19) hastalığı için 
şu anda belirli bir kesin tedavi yolu mev-
cut değildir. Gerçekleştirilen tedavi ateş, 
kuru öksürük ve nefes darlığı gibi belirti-
lerin hafifletilmesine odaklanır. Mevcut 
zatürre tedavilerinin, bu hastalık için etkin 
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olup olmadığı yönünde araştırmalar sür-
mektedir. Hastalık virüs temelli olduğu 
için antibiyotikler etkili değildir.

Koronavirüs (Covid-19) hastalığının 
teşhis edilmesinin ardından hastalığın be-
lirtilerini kontrol etmek için doktor kont-
rolünde ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaç-
lar kullanılabilir. Hasta bireyin bulunduğu 
odaların neminin dengelenmesi, çay gibi 
sıcak içeceklerin tüketilmesi ile ılık duşlar 
boğaz ağrısı ve/veya öksürüğün hafifle-
mesine yardımcı olacaktır.

Bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve dü-
zenli uyku hastalığın belirtilerinin hafifle-
mesi için önemlidir. Ancak hastalığın be-
lirtileri normal soğuk algınlığı sürecinden 
daha ağır seyretmeye başlarsa mutlaka 
uzman bir doktora başvurmak gerekir.

Bağışıklık Sistemi Koronavirüs-
le Nasıl Savaşıyor?

Vücudumuza yabancı bir organizma, 
bir madde girdiği zaman bağışıklık sistemi 
hücrelerimiz bunu hemen algılarlar. Bunu 
algıladıkları zaman ona karşı hem hücre-
sel düzeyde hem de antikor adı verilen 
proteinler düzeyinde vücudumuzu bu 
organizmalara karşı korumaya çalışırlar.

Vücudumuza yabancı bir madde gir-
diği zaman, bu yabancı maddelerin üze-
rindeki yabancı protein vücutta bulunan 
diğer proteinlerden farklı olduğu çeşitli 
savunma hücrelerinin yüzeyinde bulu-
nan almaçlar tarafından algılanır. Algıla-
nan bu yabancı proteinle tam anahtar 
kilit usulü bağlanacak ve onu etkisiz hâle 
getirecek antikor proteinleri vücut tara-
fından üretilir.

Antikorlar yabancı proteinlere bağ-
lanarak onları işlevsizleştirir. Örneğin, 
virüslerin hücrelerimize girmekte kullan-
dıkları proteinler vücudun antikorları ta-
rafından işlevsizleştirildiğinde virüs hüc-
relere tutunamaz ve içeri giremez. Aşı 
üretiminde de bu mantık kullanılır.

Aşı içerisinde bulunan madde virüsün 
kendisi değil, hücre içine girmekte kullan-
dığı proteinleridir. Bu sayede vücudumuz 
önceden bu proteini bloke edecek, bağ-

layacak antikorları vücudumuzda oluş-
turur. Bu sayede vücut, etkenin kendisi 
olan virüsle karşılaşsa dahi, virüsün hücre 
içine girmekte kullandığı proteinleri anti-
korlar sayesinde hızlıca işlevsizleştirerek 
hasta olmamızı engeller.

Koronavirüs Hastalığı’ndan (Co-
vid-19) Korunma Yolları Nelerdir?

Koronavirüs (Covid-19) hastalığını 
önleyecek aşılar henüz geliştirilme aşa-
masında olduğu için hastalığı engelleme-
nin en etkili yolu bu virüse maruz kalmak-
tan kaçınmaktır. Virüs esas olarak insan-
dan insana yayıldığı için çok basit, ancak 
önemli önlemler alınması hastalığı engel-
leme yolunda büyük adımlar olacaktır.

Koronavirüs; SARS’ta %11 -12 ve 
MERS’te %35-50 olan yaşam kaybı 
oranları ile karşılaştırıldığında, %1-2 gibi 
oldukça düşük bir orana sahip olsa da 
hızla bulaşabilme özelliğine sahiptir ve 
bu nedenle tehlike oluşturmaktadır. Son 
dönemde “Koronavirüs ilacı var mı?” 
şeklindeki soruların yanıtı aranırken, bi-
lim adamları virüse etki eden ilaç ve aşı 
çalışmalarını başlatmıştır.

Koronavirüsün Öldürme Etkisi

Yukarıda da geçtiği üzere koronavirü-
sün öldürücü olma durumu birçok virüs 
veya hastalığa oranla çok daha azdır. An-
cak bu virüs, çok hızlı yayılması sebebi ile 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pande-
mi olarak tanımlanmış ve tüm ülkeler söz 
konusu virüse karşı birtakım önlemler 
almak durumda kalmıştır. Aksi takdirde 
sağlık sektöründe oluşacak sıkıntılar sos-
yal hayatın her tarafına yayılması ve doğal 
olarak hükümetlerin bundan son derece 
olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Worldometers’ın verilerine göre bu 
yıl şu ana kadar (ilk 4 ayda), sıtmadan 
ölenlerin sayısı 320 binden fazla, AİDS 
hastalığından ölen insanların sayısı; 549 
binden fazla, alkolden ölenlerin sayısı 
816 binden fazla, sigaradan ölenlerin sa-
yısı 1 milyon 631 binden fazla, kanserden 
ölenlerin sayısı; 2 milyon 680 binden faz-
ladır. Ayrıca intihar ederek ölenlerin sayı-
sı; 350 binden fazla ve açlıktan ölenlerin 
sayısı 3 milyondan fazladır. Dolayısı ile ko-
ronavirüsün dünyayı bu denli etkilemesi-
nin sebebi, neden olduğu ölüm oranla-
rının yüksekliği değil, hızlı yayılmasından 
dolayı oluşturacak olan kaos ortamıdır.

KORONAVİRÜS NEDİR, NE DEĞİLDİR?
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Korona'dan Önce ve Sonra

Salgın Hastalıklar Nasıl önlenir?

Rabbimiz, Allah Subhânehû ve Teâlâ, 
hastalığı verdiği gibi şifayı da vermiştir. Şifa 
bulmak için tedavi olmayı teşvik etmiştir. 
Ancak insanoğlu acizdir ve her şeye güç 
yetiremez. Karşılaşılan her hastalığın ila-
cını önceden hazırlayamaz. Şimdiye ka-
dar ilacını bulamadığı onlarca hastalık da 
mevcuttur. Dolayısı ile karşılaşılan bulaşı-
cı hastalığın tedavisini bulana kadar yapıl-
ması gereken tek bir seçenek vardır. Bu 
da karantina uygulamasıdır. Dolayısı ile 
hastalığın bulaştığı kişileri diğer insanlar-
dan izole ederek eldeki bütün imkânlar 
ile tedavi etmeye çalışılmalıdır. 

Tarihte nice salgın hastalıklar meyda-
na gelmiş ve büyük oranda ölümlere se-
bebiyet vermiştir. Bu salgın hastalıkların 
birçoğuna zaman içinde aşılar ve tedavi-
ler bulunmuş ve günümüzde etkileri en 
aza indirilmiştir.

Tarihte Salgın Hastalıklar ve 
Karantina Uygulamaları

Salgın hastalıklar, tarih içinde dünyanın 
her tarafında vukuu bulmuşlardır. İslam 
tarihinin ilk dönemlerinde de meydana 
gelmiş ve tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 
Bunlardan biri Amvâs vebasıdır. Adını, ilk 
defa görüldüğü yer olan Kudüs’ün 33 km 

kuzeybatısındaki Amvâs’tan alır. Amvâs 
vebasının Filistin’den Şam’a, Ürdün’den 
Urfa’ya geniş bir coğrafyada etkili olduğu 
ifade edilmektedir. 

Hicret’in 18. yılında (M. 639) ortaya 
çıkan salgında pek çok Müslüman haya-
tını kaybetmiştir. Bölgenin başkomutanı 
Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın da onun yerine 
geçen Muâz b. Cebel’in de bu hastalıktan 
vefat ettiğini biliyoruz. Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in amcasının oğlu Fadl 
b. Abbas da Amvâs salgınında hayatını 
kaybedenler arasındaydı. Bu salgından 
yaklaşık 25 bin Müslüman ölmüştür. 

Ömer RadiyAllahu Anh, hastalığın et-
kili olduğu günlerde Şam bölgesine seya-
hate çıkmıştı. Başkomutan Ebu Ubeyde 
b. Cerrah ile bölgedeki ileri gelen ko-
mutanlar kendisini karşılayıp kötü haberi 
verdiler. Veba hızla yayılmaktaydı; yola 
devam etmek, ölüme bir adım daha yak-
laşmak anlamına gelebilirdi.

Ömer RadiyAllahu Anh, haberi alır 
almaz Müslümanların ileri gelenleri ile 
istişare ettikten sonra geri dönme kara-
rını aldı. Ömer RadiyAllahu Anh, Abdur-
rahman b. Avf ’ın, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’den [َإَِذا َسِمْعتُْم ِبالطَّاُعوِن ِبأَرٍْض فاَل 

ِمْنَها تَْخرُُجوا  فاَلَ  ِبَها  َوأَنْتُْم  ِبأَرٍْض  َوقََع  َوإَِذا   Bir“ [تَْدُخلُوَها 

yerde veba olduğunu işitirseniz oraya 
girmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde 
veba ortaya çıkarsa oradan ayrılma-
yın.”1 hadisini de işittikten sonra aldığı 
kararın isabetli olduğunu anladı ve Al-
lah’a hamd ederek oradan ayrıldı.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in hadisi, salgın hastalıklar için alın-
ması gereken bir karantina örneğini teş-
kil etmektedir. Bu minvalde birçok örnek 
de mevcuttur. Örneğin, cüzzamlı hasta-
lardan kesinlikle uzak durulmasını iste-
yen Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, 
kendisine biat etmek üzere Medine’ye 
gelmekte olan Sakīf  kabilesi heyetinde 
cüzzamlı bir hastanın bulunduğunu haber 
alınca onun geri dönmesini istemiş ve 
biatının kabul edildiğini bildirmiştir.2 Yine 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, has-
talıklı hayvanların sağlıklı hayvanlardan 
ayrı tutulması gerektiğini de belirtmiştir.3

Yolcularla ilgili olarak bilinen ilk ka-
rantina uygulaması 1377’de Venedik ve 
Dubrovnik’te yapıldı. İlk karantinahâne 
ise 1423 yılında Venedik yakınlarında 
Santa Maria di Nazareth adasında ku-
ruldu. XIV. yüzyılın sonlarından itibaren 
Doğu Akdeniz limanlarında tatbik edil-
meye başlanan karantina tedbirleri, daha 
sonraki dönemlerde karayolu ulaşımına 
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1   Buhârî, “Ṭıb”, 30; Müslim, “Selâm”, 92-100
2   Müslim, “Selâm”, 126; İbn Mâce, “Ṭıb”, 44
3   Müslim, “Selâm”, 104-105; Ebû Dâvûd, “Ṭıb”, 24

da sıkı bir şekilde uygulandı. Bunun en 
tipik örneği Avusturya’nın Osmanlı’ya 
uyguladığı karantinadır. Pasarofça Ant-
laşması’nın ardından Osmanlı-Avusturya 
ticari münasebetlerinin ve mal mübade-
lesinin artmasıyla Avusturya, Doğu’dan 
taşınan veba hastalığının ülkesine siraye-
tini engelleyebilmek için Osmanlı tüccar, 
yolcu ve mallarına karşı çok katı karanti-
na tedbirlerine başvurmuştur. 

Osmanlı Devleti’nde ilk karantina 
uygulaması Sultan II. Mahmud döne-
minde, 1831 yılındaki büyük kolera sal-
gını sırasında olmuştur. Rusya’da ortaya 
çıkan hastalık üzerine İngiltere, Fransa, 
Nemçe sefaret tercümanları Rusya’dan 
Osmanlı limanlarına gelecek gemilere 
karantina tatbik edilmesini istediler. Bu-
nun üzerine II. Mahmud devlet ricalinden 
karantina konusunun müzakere edilerek 
uygulamaya başlanmasını emretti. Alınan 
karara göre İstanbul’a gelen bütün gemi-
ler Boğaziçi’nde bekletilecekti. Karade-
niz’den İstanbul’a gelecek İslâm gemileri-
nin Büyük Liman’da, diğer devlet gemile-
rinin İstinye körfezinde beş gün karantina 
altında tutulması kararlaştırıldı. 

Osmanlı’da karantina uygulaması daha 
sistemli olarak 1835 yılında Çanakkale’de 
başladı. Akdeniz çevresini etkileyen ko-
lera dolayısıyla Çanakkale’de karantina 
çadırları kuruldu, Marmara ve İstanbul’a 
gidecek gemiler bir süre bekletildi. Ka-
rantina bekleyen kayıkların reislerine ka-
rantina tezkiresi verilmesi usûlü getirildi.

1866 yılında İstanbul’da toplanan mil-
letlerarası sağlık konferansında her yıl 
hac mevsiminde Hicaz’a bir sağlık ko-
misyonu gönderilmesi kararı alınmıştı. 
Bu karar üzerine Osmanlı Devleti kur-
ban kesilen mahallerde kokuşmanın ön-
lenmesi için gerekli tedbirleri almak, hac 
zamanında Mekke ve Medine’de sağlığa 
zararlı yiyeceklerin satışını engellemek, 
hacıların Hicaz’a geliş ve dönüşlerinde 
özellikle koleranın ortaya çıktığı yer olan 
Hindistan’dan gelen hacılar hakkında ge-
rekli sağlık tedbirlerinin uygulanmasıyla 
mükellef  olmak üzere arka arkaya sağlık 
heyetleri gönderdi. Bunların çalışmala-
rından olumlu sonuç alınması üzerine dış 
müdahalelere karşı Hicaz ve Kızıldeniz’de 
durumunu kuvvetlendirmek isteyen Os-
manlı Devleti, Kızıldeniz’in Osmanlı sahil-
lerinde karantinalar teşkil etmeye başladı.

Son söz olarak yine hatırlatmak da 
fayda vardır. Hastalık bulaşıcı ise te-
davisi olsun ya da olmasın, hastalığa 
yakalananların karantinaya alınması ge-
rekmektedir. İslâmi açıdan, kişilerin can 
emniyetinin sağlanmasının zorunluluğu 
ve yine yukarıda geçtiği üzere Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in hem kavli 
hem de fiilî Sünneti’ne istinaden karan-
tina uygulaması zaruridir.

KORONAVİRÜS NEDİR, NE DEĞİLDİR?
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VİRÜS DOĞAL MI,
İNSAN ELİYLE Mİ?

Hakan Bolat
hakan.bolatkd@gmail.com

Covid 19, Çin’in Wuhan ken-
tinde tespit edildikten sonra 
teknolojinin de etkisiyle dün-

yaya hızlı bir şekilde yayıldı. Ardından 
11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros 
Adhanom Ghebreyesus yaptığı basın 
toplantısında yeni tip korona virüsünü 
pandemi yani “küresel acil durum” ola-
rak tüm dünyaya ilan etti. Hiç şüphesiz, 
Dünya bu yeni virüsün sağlık sistemine, 
ekonomiye ve siyasete etkilerini uzun 
yıllar konuşacak. Fakat korona virüsünün 
oluşturduğu sosyo-ekonomik etkisiyle 
beraber “virüs doğal mı biyolojik bir silah 
mı” soruları insanların akıllarını kurcala-
maya devam etmektedir. Bu makalede 
yeni virüs hakkında ortaya atılan teorileri 

tek tek kısaca analiz edip, virüsün arka-
sında gizli bir elin olup olmadığı sorusuna 
cevap arayacağız. Hemen şunu belirtelim 
ki bu konudaki iddialar ve teorilerin hiç-
biri şu ana kadar kesinlik arz etmemiştir. 
Makalede analiz edeceğimiz iddialar ve 
teorilerin doğruluk oranlarını okuyucu-
nun takdirine bırakıyoruz.

Bilimsel teorilere geçmeden önce 
tartışmanın bilimsel çevrede başlama-
sını sağlayan ABD ve Çin’li yetkililerin 
iddialarına öncelik verelim. Tartışmayı 
başlatan ilk kıvılcım Cumhuriyetçilere 
(Muhafazakârlara) yakınlığı ile bilinen 
Washington Times gazetesinden geldi. 
Washington Times 24 Ocak Cuma günü 
yaptığı haberde Çin’in Wuhan şehrini ka-
rantinaya aldığını ilan etti. Çin’in biyolojik 

silah programında çalışan eski bir İsrail 
askerî istihbarat analistini haber kaynağı 
olarak gösterdi. İstihbarat yetkilisi bilgiyi 
Çin’in gizli biyolojik silah programında ça-
lışan iki Çinli araştırmacının söylemlerine 
dayandırıyor. Çinli mühendislerin yaptık-
ları açıklamada biyolojik araştırma tesisi-
nin güvenlik önlemlerinin zayıf  olduğu bu 
sebeple bir mühendise bulaşarak tesis-
lerden çıkma ihtimalinin yüksek olduğu 
belirtiyor.1 30 Ocak tarihinde benzer bir 
iddia da ABD’li Senatör Tom Cotton’dan 
geldi. Senatörün twitter hesabından yap-
tığı paylaşımında korona virüsün Çin or-
dusu tarafından geliştirilen biyolojik bir 
silah olduğunu iddia etti. Yine ABD Dı-
şişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray 
Ticaret Danışmanı Peter Navarro: “Virü-
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sün Çin’den kaynaklandığı”, “Çin’in salgına 
dair bilgileri sakladığı” ve “Çin’in dünya ça-
pında yayılan salgının sorumluluğunu üste-
lenmesi gerektiği” iddialarında bulundular. 
Bir başka iddia ise ABD Nüfus Araştırma 
Enstitüsü’nün başkanı Steven W. Mos-
her’den geldi. Mosher: “Çin’in masalına 
inanmayın: Korona virüsü laboratuvardan 
sızmış olabilir.” iddialarını New York 
Post’tan kamuoyuna duyurdu.2

Bu iddialar ABD kamuoyunda 
tartışılmaktadır. İddia sahiplerinin 
bilim adamı olmadığı yine iddia-
larının siyasi varsayımdan öteye 
geçmediği, ABD’nin, Çin ile olan 
ekonomik rekabetinden kaynaklı 
açıklamalar olduğu düşünülüyor. 
New York Times köşe yazarı 
Max Fischer, Senetor Tom Cot-
ton’u komplo teorilerini teşvik 
etmek ve yeni korona virüsün 
kökenleri hakkında dezenfor-
masyon yaymakla suçladığını ifa-
de eden bir makale yazdı. Max 
Fischer: “Korona virüs, komplo 
teorileri, dezenformasyon ve pro-
paganda furyası oluşturdu, kamu 
güvenine zarar verdi. Sağlık görev-
lilerinin pandemiyle mücadelesini 
uzun süre olumsuz şekilde etkile-
yecektir.”3 dedi. 

ABD’den gelen iddialar kar-
şısında Çinli yetkililer de benzer 
iddialarda bulunuyor. Çin Dışiş-
leri Bakanlığı Bilgi Departmanı 
Sözcüsü Zhao Lijian, twitter he-
sabından yaptığı açıklamada virü-
sün ABD menşeili olabileceğini 
iddia ederek “Salgını Wuhan’a 
getiren ABD ordusu olabilir? Şef-
faf  olun! Verilerinizi herkese açık 
hâle getirin! ABD bize bir açıklama 
borçlu!”4 dedi. Zhao Lijian’ın twitterdan 
yaptığı bir diğer açıklamasında ise: “ABD 
ordusunun virüsü Çin hükümetini itibarsız-
laştırmak için Wuhan’a getirmesi mümkün 
müdür? Son zamanlarda yeni korona virü-
sün kökeni hakkında bazı tartışmalar oldu. 
ABD’nin üst düzey yetkilileri ve Kongre üye-
leri Çin’i itibarsızlaştırmak, saldırmak için 
çeşitli yanlış, sorumsuz açıklamalar yaptı-

lar. Biz buna kesinlikle karşıyız. ABD dahil 
olmak üzere uluslararası toplum, virüsün 
kaynağı hakkında farklı görüşlere sahiptir. 
Çin her zaman bunun bilimsel bir mesele ol-
duğuna ve bilimsel ve profesyonel görüşleri 
dinlemesi gerektiğine inanmaktadır.” dedi.

ABD Başkanı Trump ise kamuoyun-
da Korona virüsünü “Çin virüsü” olarak 
tanımladı. 16 Mart 2020’deki twitter 

paylaşımında Trump: “ABD, Çin Virüsü’n-
den etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu 
şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir.” 
açıklaması yaptı. Bunun üzerine Çin Dı-
şişleri Bakanlığı Sözcüsü 17 Mart 2020’de 
yaptığı açıklamada: “ABD’de bazı politika-
cılar Koronavirüsünü Çin’le ilişkilendirerek 
Çin’i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle 
karşı çıkıyoruz. ABD’yi Çin’i suçlamaya son 

vermeye çağırıyoruz.”5 yanıtını verdi. ABD 
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi “Çin, küresel bir 
pandemi başlatmadaki rolünü ve dünyaya 
söylememe eleştirilerini saptırmaya çalışı-
yor… Komplo teorilerini yaymak, tehlikeli 
ve saçma. Çin halkı ve dünyanın iyiliği için 
bu konuda toleranslı olamayacağımızı Çin 
hükümetini bildirdik.” dedi. Xinhua Haber 
Ajansı ise “Milyonlarca insana uygulanan 

sıkı karantina da dâhil olmak üze-
re Pekin’in aldığı önlemler, dünyaya 
hazırlanmak için “zaman” kazan-
dırdı. Uluslararası toplum da bunu 
kabul ediyor.”6 ifadelerini kullandı. 
ABD ile Çin’in birbirlerini suçla-
maları uzun süre devam edeceğe 
benziyor. Fakat uluslararası hiç-
bir örgüt şu ana kadar bu iddia-
ları dikkate alarak iki ülke lehine 
veyahut aleyhine hiçbir açıklama 
yapmadı. Dünya medyası bu 
malzemeyi hemen harcayacağa 
benzemiyor. Yazarlar, araştırma-
cılar, analistler bir taraftan da bu 
tartışmaya bilim insanlarını dâhil 
ettiler. Mikrofonlarını bilim insan-
larına uzattılar.

Peki, bilim çevreleri bu 
iddialara hangi teorik ce-
vaplar veriyor?

Nature Medicine (Doğa Tıb-
bı) Dergisi, Covid 19 virüsünün 
laboratuvar ortamında oluştu-
rulma ihtimalini söyle cevaplıyor: 
“Bilinen korona virüsü ailesinin 
mevcut genom dizisi verileri analiz 
edildiğinde, koronavirüsünün doğal 
süreçlerden ortaya çıktığını kuvvet-
le vurgulayabiliriz.” Ayrıca dergi: 
“Omurgadaki veriler ve virüsün 
genel moleküler yapısı da bu görü-
şü destekler nitelikte. Laboratuvar 

ortamında virüs üretmek isteyenler, bunu 
omurgasında gösterecektir.”7 dedi. Nature 
Medicin’e göre mevcut teknolojinin böy-
le bir yapıyı oluşturması mümkün görün-
müyor. Başka bir tıp dergisi New England 
da virüsün laboratuvar ortamında değil 
doğal ortamda oluştuğunu belirtiyor. 
Dergi: “RNA dizileri yarasalarda sessizce 
yayılan virüslere çok benziyor. Epidemiyolo-

ABD ile Çin’in birbirlerini 
suçlamaları uzun süre 

devam edeceğe benziyor. 
Fakat uluslararası hiçbir 
örgüt şu ana kadar bu 
iddiaları dikkate alarak 
iki ülke lehine veyahut 

aleyhine hiçbir açıklama 
yapmadı. Dünya medyası 

bu malzemeyi hemen 
harcayacağa benzemiyor. 

Yazarlar, araştırmacılar, 
analistler bir taraftan 

da bu tartışmaya bilim 
insanlarını dâhil ettiler.

VİRÜS DOĞAL MI, İNSAN ELİYLE Mİ?
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jik bilgi de Çin’in canlı hayvan pazarlarında 
satılan ve tanımlanmayan hayvan türlerini 
enfekte eden yarasa kaynaklı bir virüse işa-
ret ediyor.”8 dedi.

Her ne kadar bilim dünyasındaki ge-
nel kanaat virüsün biyolojik silah olma ih-
timalini ortadan kaldıran yeterli verilere 
ulaşıldığı yönünde olsa da ABD’deki siya-
silerin, medya kanallarıyla iddia ettiği bi-
yolojik silah teorisini savunan bilim insan-
ları da yok değil. Bu bilim insanlarından 
birisi de Nobel ödüllü, Fransız virolog 
Profesör Luc Montagnier. Ünlü virolog 
Covid-19 hastalığına neden olan SARS-
CoV-2 virüsünde, AIDS’e yol açan virüs-
ten parçalar olduğunu iddia etti. Nobel 
Ödüllü virolog katıldığı televizyon prog-
ramında: “Araştırmalarımızda bu virüsün 
değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan 
gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin 
üzerine HIV kesitleri eklenmiş.” dedi. Kimin 
bu değişikliği yaptığını bilmediğini ama 
Wuhan’daki laboratuvarda üretilmiş ola-
bileceğini söyleyen Montagnier amacın 
belki de yeni virüsü AIDS’e karşı aşı çalış-
malarında kullanmak olduğunu belirtti.9

Fransız bilim adamı Montagnier’in 
açıklamasını, Paris’teki Pastör Enstitü-
sü’nde araştırmacı virolog Etienne Si-
mon-Lorière ise şu şekilde yanıtladı: “Bu 
anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede 
bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki 
diğer koronavirüsü türlerinde de var. Bir 
kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine 
benziyorsa bu kelimenin diğer kitaptan 
alındığını söyleyebilir miyiz?” diyerek Mon-
tagnier’in teorisinin çok basit bulgulara 
dayandığını belirtti.  

Facebook sosyal paylaşım sayfaların-
da dolaşan magazinsel iki iddia daha var. 
Birincisi 5G’nin insanların bağışıklık siste-
mini bastırdığını ve insanları virüs karşı-
sında korumasız bıraktığını iddia ediyor. 
İkincisi ise 5G teknolojisi kullanılarak 
yayıldığı iddiasında. İngiltere’deki Rea-
ding Üniversitesi hücresel mikrobiyoloji 
uzmanı Dr. Simon Clarke, Facebook da 
dolaşan bu iddiaları “Tam bir saçmalık.” 
olarak nitelendirdi. Dr. Clarke: “5G’nin 
insanın bağışıklık sistemini baskıladığı fikri-
ni hiçbir şekilde savunmak mümkün değil. 
Bağışıklık sisteminiz birçok nedenden zayıf-
layabilir. Yorgunluk, iyi beslenmemek vb. 
sebepler bazılarıdır. Bağışıklık sisteminin 
daha zayıf  ve kuvvetli olduğu durumlar ara-
sındaki fark çok büyük değildir. Çok güçlü 
radyo dalgalarının ısınmaya yol açabilir, in-
san sağlığını etkileyebilir ama 5G için kulla-
nılan dalgalar çok çok zayıf  ve hiçbir zaman 
insanlar üzerinde güçlü bir etki yaratacak 
düzeyin yanına bile yaklaşamaz.”10 dedi. 

Virüsün “Doğal mı, yoksa biyolojik bir 
silah mı?” tartışmalarının genelinde, bi-
lim insanlarının çok büyük bir kısmının 
yeni tip koronavirüsünün laboratuvar 
ortamında üretilmiş olmadığı konusun-
da hemfikir olduklarını söyleyebiliriz. Bu 
sebeple koronavirüsünün laboratuvar 
ortamında olmadığı kuvvetle vurgulana-
bilinir. Unutmayalım ki bilimsel metot, 
düşünce için temel yöntem olmamasına 
rağmen, virüsü tanımlamada ve özelik-
lerini belirlemede doğru bir yöntemdir. 
Virüs üzerinde yapılan deneylerin yardı-
mıyla, virüs hakkında yapılan araştırmalar 
bizlere insan eliyle mi yoksa doğal yolla 
mı oluştuğuna dair virüs hakkında zann-ı 
galiben, kuvvetli malumat verebilir.  

Virüsten etkilenen siyaset ve bilim 
çevrelerinin yanı sıra Covid 19’un en 
çok etkilediği alan ekonomi ve insanların 
ekonomik faaliyetleri oldu. Kapitalizmin 
mevcut ekonomik krizi üzerine salgının 
ekonomide oluşturduğu olumsuz etki, 
komplo teorilerini ekonomi zaviyesin-
den tartışılmasını başlattı. 

Nedense komplo teorilerinin fitili hep 
ABD’de ateşleniyor. Bu seferde ABD’li 
siyasi danışman ve yazar Roger Stone, 
pandeminin suçunu zengin büyük kapital 
firmaların üzerine attı. Yani suçu başka 
bir kapital güce attı. Martin Wol’un de-
diği gibi “Kapitalizm öldü, yaşasın kapita-
lizm!” minvalinde bir açıklama yaptı. Bir 
radyo programında Stone: “Bill Gates’in 
bu salgının oluşumu ve yayılım sürecinde-
ki rolü çok önemli… Bazı arkadaşlarım 
bu iddiaların gerçek olmadığını söylerken 
diğerleri de çok mantıklı buluyor. Gates ve 
diğer küreselciler bu aşıları ve mikroçipleri 
zorunlu hâle getirdi.” dedi.

Bu doğrultuda birçok iddia ortaya 
atıldı. Tüm bu iddiaları şu üç başlık altın-
da toplayabiliriz:

1- Küreselciler Bill Gates, Rockefeller 
ailesi vb. ticari amaçla korona virüsünü 
planladığı iddiası.

2- John Hopkins üniversitesinin raporu.

3- İngiliz The Economist dergisi-
nin 2019 kapağında pandemiyi anımsa-
tan birçok sembolün yer alması.

Birinci iddianın öncesi var. Dünyanın 
en zengin ikinci adamı unvanını elinde 
bulunduran, Microsoft’un kurucusu Bill 
Gates 2015 yılında dünyanın salgınlar 

Virüsün “Doğal mı, yoksa biyolojik bir silah mı?” tartışmalarının ge-
nelinde, bilim insanlarının çok büyük bir kısmının yeni tip koronavirü-
sünün laboratuvar ortamında üretilmiş olmadığı konusunda hemfikir 
olduklarını söyleyebiliriz. Bu sebeple koronavirüsünün laboratuvar 
ortamında olmadığı kuvvetle vurgulanabilinir. 
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karşında güçsüz olduğunu, ileride oluşa-
bilecek bu durum karşısında teknolojinin 
kullanılmasına dair tam bir girişimciye 
yakışan izlenimlerde bulundu. Tabii ki bu 
konuşması bugün yaşananlar ile ilişkilen-
dirildiğinde birçok anlam ve mana çıka-
rarak analizlerin oluşmasına sebep oldu. 
Fakat Bill Gates, bir yatırımcı olarak bunu 
hep yapıyor. Doğal afetler (kasırga, hor-
tum, yangın, deprem), küresel ısınma vb. 
birçok konuda öngörülerde bulunuyor. 
Mesela, 2019 yılında küresel ısınma için 
dünyanın çevresine güneş ışınlarını azalta-
cak bir yapay bulut yerleştirmeyi önerdi. 
Yani özetle diyebiliriz ki Bill Gates, 2015 
yılında pandemi hakkında yaptığı açıkla-
ma gibi dünyanın daha önceden yaşamış 
olduğu veyahut yaşama olasılığı olduğu 
büyük sorunlar hakkında da birçok öneri 
ve girişimcilik fikri ortaya atmıştır. Şimdi 
güneş ışınları dünyaya tehdit oluşturmaya 
başlasa, Bill Gates’in öngörülerine bakıp 
yaşanan trajediyi o mu yaptı diyeceğiz!?

Koronavirüsün mucitinin Rockefel-
ler ailesi olduğu iddiası için de farklı bir 
durum söz konusu değildir. Sermaye sa-
hipleri dünyanın yaşayacağı olası negatif 
durumlar karşısında ekonomik faaliyet-
lerini nasıl fırsata çevrilmeleri gerektiği 
hususunda birçok analizler ve simülasyon 
senaryolar çalışmaktadır. Bu nedenle sal-
gının öncesi ve sonrası gelen açıklamaları 
bir komplo teorisi olarak değil, ticari bir 
öngörü olarak değerlendirmek gerekir. 
Aksi takdirde koronavirüsünün doğal 
süreçlerden ortaya çıkmadığına dair bi-
limsel bir kanıt sunmak gerekecektir. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi salgının plan-
landığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. 
Sermaye sahipleri tarafından planlandığı 
iddialarının temeli ise salgının oluşturdu-
ğu ticari ve sosyal faaliyetlerin şekillerinin 
değişmesidir. Bu değişim başta tedarik 
zincirinde birçok değişimi beraberinde 
getirecektir. Pandemi ile sosyo-ekono-
mik kültüre, dijital ve sanal yeniliklerin 

giriş yapması demek aynı zamanda giri-
şimcilerin iştahının kabarması anlamına 
gelmektedir. Bu sebeple komplo teorile-
ri sık sık bu çevrelerle ilişkilendirilmekte-
dir. Tedarik zincirindeki tüketici kitlenin 
verilerinin dijitalleşme ile tam zamanlı 
ve spesifik müşteri tespitlerinin yapıl-
ması sağlanmaktadır. Üreticiler pazarla-
ma stratejilerini değiştirmektedir. Yine 
devletlerin ve kurumsal firmaların yüklü 
maliyetler ile oluşturdukları hizmet alan-
larının dijitalleşmesi, yatırımların büyük 
arazi ve ikiz kulelerden, sanal ortamlara 
kayacağının bir göstergesidir.  

Diğer bir iddia John Hopkins raporu. 
John Hopkins Üniversitesi’nin ABD’nin 
ilk ve en önemli araştırma üniversitesi ol-
duğunun altını çizmek gerekir. Bu kurum, 
ABD’nin Sosyal Bilimler alanında dünya 
üzerinde stratejik çalışmalar yaptığı bir 
üniversitedir. ABD’nin teknoloji merke-
zi olma özelliğiyle bilinen “Silikon Vadisi” 

VİRÜS DOĞAL MI, İNSAN ELİYLE Mİ?
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gibi stratejik çalışmalar yürütmektedir. 
İddiaya gelecek olursak John Hopkins 
Üniversitesi, 18 Ekim 2019 tarihinde 
dünyayı bekleyen tehlikeler ile ilgili bir 
rapor yayınladı. Raporun konusu Nük-
leer Tehdit Girişimi (NTI) ve Küresel 
Sağlık Güvenliği Endeksi başlıklarından 
oluşuyordu. Üniversitenin raporda ya-
yınladığı endekse göre salgından 195 
ülkenin etkileneceği belirtilmektedir. 
Kısaca raporun içeriği ise “Küresel sağlık 
güvenliği konusunda ülkelerin izlenebilirli-
ğini artırarak bulaşıcı hastalıkların küresel 
çapta epidemi ya da pandemilere dönüş-
me riskini azaltmak.” şeklindeydi. Rapo-
run kamuoyunda tartışılmasını sağlayan 
Demokrat çevrelerin hâkimiyetindeki bir 
gazete oldu. Washington Post gazetesin-
de çıkan habere göre “ABD istihbaratının 
Ocak ve Şubat aylarında Beyaz Saray ile 
Kongre’ye gönderdiği raporlarda, yeni tip 
koronavirüsün küresel bir pandemi olacağı 
uyarısında bulunduğu.” belirtilerek şöyle 
devam ediyor “Raporlara rağmen, Trump 
yönetimi ve Kongre’nin durumu önemseme-
diği.” vurgulanarak okları ABD hüküme-
tine çevirmektedir. Öncelikle burada ha-

berin çıkış maksadını tespit etmek gere-
kir. John Hopkins Üniversitesi, ABD’nin 
sosyal bilimler araştırma üssüdür. Üni-
versitenin bu süreçte raporlamaları ve 
salgını takip sistemini kurması tamamen 
ABD yönetiminin talebi ile oluşmuş bir 
süreçtir. Trump yönetimi ise bu vb. ra-
porlar ile Çin ve Dünya Sağlık Örgütünü 
sıkıştırmaya çalışmaktadır. John Hopkins 
Üniversitesi’nin raporda pandemi tehdi-
dini içeren öngörüleri olası bir nükleer 
tehdit karşısında söylediklerinden farklı 
değildir. Özetle virüsün insan eliyle oluş-
muş olabileceğine dair bir delili değildir. 
Gates gibi diğer küreselci sermayeler bu 
vb. çalışmalara sponsorluk yapmaktadır-
lar. Bu çalışmalardan yola çıkarak gelecek 
hakkında veriye dayalı analizler yapar, 
yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi he-
def  edinip para kazandıran yeni mal ve 
hizmet üretmeyi amaç edinirler.

Diğer iddia, İngiliz The Economist 
dergisinin 2019 yılı kapağında birbirin-
den farklı çok sayıda gizemli semboller 
içermesine gelince, dergi 2019 sayısın-
da, dünyayı bekleyen ekonomik krizle-
re dair tahminlerde bulundu. İddialara 

konu olan kapağın tasarımında Trump, 
Putin, Mahatma Gandi, fil, terazi, hilal, 
leylek, panda, haç işaretli köpek, Ange-
lina Jolie, pinokyo, oy sandığı, otomobil, 
tenis topu ve karekod gibi çok sembol 
var. Derginin 2019 sayısı ile subliminal 
yöntemlerle birçok mesaj vererek hem 
ekonomik anlamda hem de siyasal an-
lamda dünyanın tam bir çöküş yaşayacağı 
vurgulanmakta. Fakat gözden kaçırılan 
husus derginin Londra merkezli olması. 
Yani İngiltere’nin uzun zamandır ABD 
hegemonyasından haz etmediği cihan-
şümuldür. Bu sebeple ABD’nin yaşattığı 
ekonomik krizi bu şekilde tasvir etmesi 
veyahut birtakım ekonomik analizlerde 
bulunması virüsün içerisinde bir insan 
parmağı var olduğu anlamına gelemez. 
Dergi ekonomik olasılıklardan yola çıkı-
larak İngiltere’nin rakipleri üzerinde kü-
resel bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. 
Zaten derginin misyonu da bellidir.

Küreselci sermayenin pandemiyi 
planlayabilmesi “virüsün biyolojik bir 
ortamda oluştuğu” teorisinin gerçek 
olmasını gerektirir. Virüsün doğal süreç-
lerden ortaya çıkmadığına dair bilimsel 
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bir kanıt sunmak gerekmektedir. Şim-
dilik bu hususta kesin bir bilimsel kanıt 
bulunmamaktadır. Fakat küreselciler 
için, pandemiyi fırsata çevirecek planlar 
yaptıkları tespiti yapılabilir. Küreselcile-
rin dünyayı etkileyecek doğal afetler vb. 
olası senaryolar için oluşturdukları ana-
liz, plan ve stratejilerini uygulama fırsatı 
bulmuş olmaları bir gerçektir. Yine tek 
kutuplu veyahut çift kutuplu olmayan 
dünya siyasetinde bir devletin veyahut 
küreselci sermayelerin pandemiyi plan-
layarak devletlere aşı pazarlama dü-
şüncesi astarı yüzünden pahalı bir işe 
girişmeyi gerektirir. Neden böyle söy-
lüyorum!?Şöyle ki Sritanya İlaç Sektörü 
Birliği yeni bir aşı geliştirmenin 1 milyar 
800 milyon dolara mal olabileceğini tah-
min ediyor. Hadi siz bunu 10 kat kârla 
piyasaya arz edin. Fakat şu anki verilere 
göre koronavirüsün dünya ekonomisi-
ne vereceği zarar 2020 yılı sonunda 8 
trilyon doları bulabileceği öngörülüyor. 
Tabii ki bu işin bir kısmı. İşsizlik ve sosyal 
krizleri de eklediğinizde sizce de asta-
rı yüzünden pahalı bir yatırım değil mi?

Makalenin başında belirtiğimiz gibi 
virüs “Doğal mı, biyolojik bir silah mı?” id-
diaları ve tartışmaları uzun süre devam 
edeceğe benzemektedir. Fakat unutul-
maması gereken bir hakikat var ki ne 
doğanın ne de insanın bir virüsü yarat-
maya kudreti yoktur. Yaratmak sadece 
Allah’a mahsustur. 

اْلَعالَ۪ميَن] َرّبُ   ُ الّلٰ تَـَباَرَك  َواْلَْمُرۜ  اْلَخْلُق  لَُه   [اََل 
“Dikkat edin, yaratmak da em-
retmek de yalnız O’na mahsustur. 
Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın kud-

retindedir.”11 Dürüst, selim akıl sahip-
leri için bu hakikat mutlak güç sahibi olan 
âlemlerin Rabbine yönelmemiz gerekti-
ğinin delilerinden bir tanesidir. İnsanoğ-
luna, zulmün ve karanlığın hâkim olduğu 
dünyada, doğanın ve insanın yaratma ve 
nizam koyma hususunda aciz olduğu ger-
çeği tekrar hatırlatılmaktadır.

Makaleyi bir devlet adamının, İslâm ile 
olayları nasıl analiz ettiğini gösteren çar-
pıcı bir örnek ile tamamlamak istiyorum: 
Dördüncü Raşid Halifemiz, Ali RadiyAlla-
hu Anh Şuara Suresi’nin 30’uncu ayetini 
Sahabe efendilerimize tefsir ederken gü-
nümüzdeki devlet ve medeniyet anlayışı-
na bakınız nasıl bir projeksiyon tutuyor:

“İbn Ebu Hatim der ki bize ba-
bam, Ali RadiyAllahu Anh’tan nak-
letti ki o, söyle demiştir: Size Allah’ın 
Kitabı’ndaki en önemli ayeti haber 
vereceğim. Bize Allah’ın Rasulü haber 
verip söyle buyurdu: ‘Başınıza gelen 
herhangi bir musibet, kendi elleri-
nizle işledikleriniz yüzündendir. (Bu-
nunla beraber) Allah çoğunu affeder.’ 
Ey Ali, sana bu ayeti tefsir edeceğim: 
Dünyada iken sizin başınıza gelen bir 
hastalık veya musibet veyahut bela 
sizin kazandıklarınızdandır. Allahu 
Teâlâ ahirette ikinci kez cezalandır-
mayacak kadar Hâlim’dir. Dünya-
da iken bağışlamış olduğuna gelince 
kıyamet günü affından dönmeyecek 
kadar Kerim’dir.”12 Gelin kendi elimiz 
ile yaptığımız kapitalist nizam ve türevleri 
laiklik, demokrasi, ulus devlet anlayışın-
dan Allah’ı razı edecek amellere, İslâm’ın 
yönetim nizamına dönelim. Cihanşümul, 

Râşidî bir Hilâfet Devleti kurmak için ça-
lışalım. Rabbimiz şüphesiz yaptığımız ha-
taları bağışlayacağını vaat ediyor... 

أَثِيٍم] اٍر  َكّفَ ُكّلَ  يُِحّبُ  َل   ُ -Allah küfür“ [َوٱلّلَ
de ve günahta ısrar eden hiç kim-
seyi sevmez.”13

VİRÜS DOĞAL MI, İNSAN ELİYLE Mİ?

Küreselci sermayenin pandemiyi planlayabilmesi “virüsün biyo-
lojik bir ortamda oluştuğu” teorisinin gerçek olmasını gerektirir. 

Virüsün doğal süreçlerden ortaya çıkmadığına dair bilimsel bir ka-
nıt sunmak gerekmektedir. Şimdilik bu hususta kesin bir bilimsel 
kanıt bulunmamaktadır. Fakat küreselciler için, pandemiyi fırsata 

çevirecek planlar yaptıkları tespiti yapılabilir.
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Son aylarda o kadar çok telaffuz 
edildi ki bir kelime… Artık o ke-
limenin zikredildiği hiçbir ortam 

bizi sarmamaya ve ilgi/merak alanımıza 
hitap etmemeye başladı. Koronadan söz 
ediyorum elbette… İlkin Çin merkezli 
Wuhan şehrinin bir sorunu iken bir anda 
ve hızlıca tüm dünyayı sarmalayan, dev-
letleri ve sistemleri komaya sokan bir 
keyfiyete büründü. Bu koma hâli o kadar 
şiddetliydi ki; bir ahtapot gibi dünyayı 
sarmalayan dev şirket CEO’larının uy-
kularını kaçırttı. Dünyayı kendi havuzları 
gibi dolaşan devasa kargo gemileri ispor-
ka yapıp, demir attı. Dünya borsaları hop 
oturup hop kalktı. Tüm birikimlerini bor-
saya yatırmaya alışkın olan kapitalist, gö-

bekli beyler insanların ölüm haritalarıyla 
tahmin borsaları kurdu. Sistemleri ayakta 
tutan ekonomi kanatları tüy dökmeye 
başladı. Üretim, dağıtım, ticaret, kıtalar 
arası transfer haritaları, silah alışverişi, 
savaşlar, insan topografileri ve nüfus do-
ğum planlamaları yeniden revize edildi…

Ana haber bültenlerinde ekonomi 
haberleri sunar gibi oldu, farkındayım. 
Belki küçük kelimelere sığdırmaya çalıştı-
ğım bu olaylar birer gerçek ve sistemleri 
ve devletleri etkileyen, etkileyecek olan 
bir sonucu beraberinde getirecektir. El-
bette sorun virüsün sadece ekonomide-
ki kötü gidişata yol açması değil, belki de 
en önemli etkisi siyasi ve sosyal yönden 
yol açtığı değişim ve tahribattır. 

Şimdi tam bu noktada meselenin si-
yasi otoritelerin koronavirüse karşı al-
mış oldukları tavırlara ve sonuçlarına bir 
göz atalım. 

Amerika’dan başlayalım. Çin’de ilk 
virüs enfeksiyonlarına maruz kalmış has-
talar ortaya çıktığında Amerikan Başkanı 
Trump o bildik ukala tavırlarıyla, “ba-
sit bir grip vakıası, korkacak bir şey 
yok” sözlerini sarf  etmişti. Ancak işin 
ciddiyetini fark etmiş olmalı ki Beyaz Sa-
ray, iç kamuoyunu dizginlemek adına Çin 
hükümetini suçlamayı tercih etti. Beyaz 
Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, “Baş-
kan Trump, Çin’in yaptıklarından 
mutlu değil. Çin’in bu krizi doğru bir 
şekilde ele alamadığı artık sır olmak-
tan çıktı.” dedi. İkna edici olsun diye de 
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McEnany, Amerika’nın Çin’den tazmi-
nat talep edeceğini ima ederek “Bunun 
kararı Başkan Trump’a kalmış ama 
şu kadarını söyleyeyim başkan, bu 
konuyu çok ciddiye alıyor. Çin’in vi-
rüs konusunda bilgi vermekte ayak 
diremesi, Amerikan halkının haya-
tını tehlikeye attı.” dedi. Sonrasında 
Amerika’nın, DSÖ (Dünya Sağlık Örgü-
tü)’yü, dünyayı bilgilendirme ko-
nusunda başarısızlıkla suçlaması 
ayrı bir suçluluk psikolojisinin bir 
yansıması olarak değerlendirildi. 
Zira hemen akabinde “DSÖ ile 
eş güdüm halindeyiz” açıkla-
maları, gerçekte bu söz dalaşının 
seçmenlerine yönelik yatıştırıcı ve 
aklayıcı söylemlerden ibaret oldu-
ğunun aslında bir ifadesiydi. 

Amerika’da ölüm haberleri 
medyaya yansıyınca Trump “Bu 
virüs, inanılmaz derecede bu-
laşıcı. Daha önce böylesi gö-
rülmedi. Sadece bir topluluk-
taki bir kişide bile virüs olması 
herkesin hasta olmasına yeti-
yor. Doğru insanı bulursa da 
maalesef başına büyük belalar 
açıyor.” diyerek sürecin doğru 
yönetilmesi ve sonuçları konu-
sunda hükümetinin artık bir şey-
ler yapması gerektiğini fark etti-
ğini gösterdi. Virüsün hızla dünya 
ülkelerine yayıldığı haberleri ku-
lağına gelince, ekonomide zaten 
çalkantılı bir süreç yaşayan Trump 
yönetimi, virüsün ekonomik so-
nuçları konusunda yol açacağı 
gediğin de farkına vardı. Trump, 
kendisini ve yönetimini ayak-
ta tutan ekibine şu mesajı verdi: “ABD 
ekonomisinin uzun süre durması sür-
dürülebilir bir durum değil!” Dolayı-
sıyla süreci durdurmak bir yana başlarda 
umursamaz bir tutum sergileyen Trump, 
kabinesini toplayarak ekonomik bir dizi 
tedbir alması gerektiğini anladı. Anlaması 
için Amerikan perakende şirketi J. Crew 
Group’un konkordato başvurusunda bu-
lunması gerekiyordu. Şirket, 1,65 milyar 
dolar civarındaki şirket borcunun kay-
nağa dönüştürülmesi için borç veren-

lerle anlaşma yapılmasının kaçınılmaz 
olduğunu ilan etti. Amerika’nın en ünlü 
perakende şirketi olan Neiman Marcus 
Group da konkordato ilan edenlerden 
biriydi. Bu durum aslında iç piyasada-
ki çalkantılı dönemin de işareti gibiydi. 
Öyle olsa gerek ki Amerika Merkez Ban-
kası karşılıksız para basma yoluna gitti. 

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İsta-
tistikleri Bürosu’nun eski Başkanı Erica 
Groshen, “Bu, tarihte görülmemiş du-
rum” ifadesi ile Amerika hakkında tahay-
yülleri aşan bir krizin eşiğinde olduğunu 
ilan etti. Devamla şöyle dedi: “Şu anda 
ekonomimizi, salgını en az zararla 
atlatması için yapay komaya sokmuş 
durumdayız. Bu da modern verilen-
dirmelerin başlamasından bu yana 
en keskin iş kaybı sonucunu ortaya 

çıkardı.” Daha da vahimi Amerika’da 20 
milyon işsiz ordusu var. Sadece Nisan 
ayında işsizlik oranı bir anda tavan yapa-
rak %14,7 seviyelerine vardı. Diğer bir-
çok ülkede durum bundan çok farklı de-
ğil. Hatta dünyada işgücü noktasında her 
3 kişiden birinin işsiz kaldığı söyleniyor.

Amerika, bu süreçte siyasi mesaj ver-
meyi de ihmal etmedi… Bir de-
mecinde, dünyadaki en güçlü or-
duya sahip olduklarını kasıla kasıla 
anlatan Trump, hemen ardından 
dünyadan yardım istedi ve şöyle 
dedi: “Çok varlıkları hiçbir kar-
şılık almadan koruyorduk. Bu 
ülkelerin bize yardım etmesini 
istedik.” 

Diğer birçok Avrupa ülkesi ise 
Amerika’dan farklı olmayan yak-
laşımlarla krizi geçiştirse de aynı 
akıbete maruz kaldı. Zira İspanya 
ve İtalya benzeri ülkeler, Avrupa 
ülkelerine nazaran daha hafif  ve 
kırılgan zeminde bir ekonomiye 
sahipler. Elbette bu süreçte özel-
likle İtalya, Avrupa’dan beklediği 
güçlü desteği göremedi. Nispeten 
daha iyi durumda olan Almanya 
ve Fransa ise süreci yönetmede 
Avrupa ülkelerine ağabey rolü 
oynamaktan da geri durmadılar. 

İngiltere ise başta farklı bir 
politika izlese de kısa sürede yan-
lıştan kıl payı dönerek tedbirleri 
sıkılaştırdı. Başlarda toplumsal ba-
ğışıklığın kazanılması tezini savun-
sa da, kısa süre sonra tedbirleri sı-
kılaştırarak sürece adapte oldu…

Çin’e gelince; Amerika’nın Çin 
ile alakalı manipülatif  açıklamaları, koro-
na sonrası Çin siyasetinde Amerika açı-
sından belirleyici bazı ana hatları ortaya 
koymaktadır. Çünkü Trump’ın, Covid 
19’un Vuhan kentindeki bir laboratu-
varda üretildiği iddiası ve “DSÖ ken-
dinden utanmalı çünkü Çin’in halkla 
ilişkiler ajansı gibi çalışıyor” ifadesi, 
Çin ile alakalı Amerikan projesinin bir 
ayağını teşkil etmektedir. O da; Çin’in 
teknolojik ve ekonomik yükselişinin önü-

Çin’de ilk virüs 
enfeksiyonlarına maruz 
kalmış hastalar ortaya 
çıktığında Amerikan 

Başkanı Trump o bildik 
ukala tavırlarıyla, “basit 

bir grip vakıası, korkacak 
bir şey yok” sözlerini 

sarf etmişti. Ancak işin 
ciddiyetini fark etmiş 

olmalı ki Beyaz Saray, iç 
kamuoyunu dizginlemek 

adına Çin hükümetini 
suçlamayı tercih etti.

KORONAVİRÜSÜN DÜNYA SİYASETİNE ETKİLERİ
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ne geçmektir. Bunun için Dünya Sağlık 
Örgütü üzerinden Çin hakkındaki; “virü-
sün bizzat Çinliler tarafından yapay olarak 
icat edildiği” yahut “bilgi sahibi olmasına 
rağmen dünyayı bu tehlike konusunda geç 
uyardığı” şeklinde töhmet altında bırakan 
ifadelerle Avrupa ülkelerinin Çin ile tica-
ri ilişkileri gözden geçirmesini sağlayarak 
Çin’i köşeye sıkıştırmayı amaçlamaktadır. 
Bunu zaman gösterecek elbette!

Öte taraftan Avrupa ülkeleri ve Ame-
rika, sağlık problemleri ile bu denli köşe-
ye sıkışmış olsa da “korona sonrası süre-
ce yönelik güvenlik ve savaş politikaların-
da bir değişim ve dönüşüm yaşayacaklar 
mı?” asıl sorun bu olsa gerek!

Aslında belki de üzerinde hassasiyet-
le durulması gereken nokta tam da bu-
dur. Görüldüğü üzere uluslararası siyaset 
denkleminde “güçlü devlet” profiline 
sahip devletler içe dönük ve Monroe 
doktrinini çizgisine yaklaşmış görünü-
yorlar. Kısaca, diğer devletlerin Amerika 
kıtasındaki devletleri sömürgeleştirilme-
sinin önüne geçmek amacıyla ilan edilen 
doktrin, korona sonrası süreçte farklı 
varyanıtlarıyla adından söz ettireceğe 
benziyor. Belki de 11 Eylül saldırısı son-
rası dünya devletlerinin yayılım politika-
sını belirleyen “teröre karşı topyekûn 
mücadele” politikası, korona sonrası 
süreçte içe dönük ve “sağlıkta devrim 
yaratma” politikalarına evrilecek… 

“Kim dünyayı kurtaracak?” sorusunun ce-
vabının peşinde koşturacak belki de bu 
güçlü devletler. Güç ölçütü, iç güvenlik 
ve sağlık sektöründeki başarı olacak bel-
ki de! Sırf  bundan ötürü Çin Cumhuriye-
ti’nin, dünya medyasına “virüsün ilacını 
ben buldum, bakın artık hastalarımı 
iyileştiriyorum ve artık karantinaları 
bile kaldırdım” diye bas bas bağırması-
na rağmen kimi ülkeler kulak kapatmayı, 
bekalarının garantisi olarak görmektedir-
ler. Zira ilacı Çin değil, Amerika bulmalı! 
Rusya değil, Fransa bu ilacı bulmalı! 

Dünyanın gündemi gelecek kaygısına 
endekslenirken elbette Suriye’deki güç 
savaşı, Libya’daki Hafter güçlerinin ope-

Dünya Sağlık Örgütü üzerinden Çin hakkındaki; “virüsün bizzat Çinli-
ler tarafından yapay olarak icat edildiği” yahut “bilgi sahibi olmasına 
rağmen dünyayı bu tehlike konusunda geç uyardığı” şeklinde töhmet 
altında bırakan ifadelerle Avrupa ülkelerinin Çin ile ticari ilişkileri 
gözden geçirmesini sağlayarak Çin’i köşeye sıkıştırmayı amaçlamak-
tadır. Bunu zaman gösterecek elbette!
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rasyonları, kıtlıkla mücadele, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki toplu tecrit uygulamaları ve 
daha birçok siyasi ve askerî konu sürecin 
konuşulanları değil, ertelenenleri konumuna 
gelecektir. Savaşlar ve ihtilafların salgın sü-
recinde bir kenara bırakılması toplumsal 
önceliklere değer vermeyen yönetimlerin 
hayatiyet kaygılarının bir ürünüdür. Dü-
şünsenize kendi halkının sağlığını düşün-
meyen bir liderin korona sonrası iktidar 
olma şansı var mıdır sizce?

Tüm bu sürecin sonuna gelindiğinde 
ne olacak? 

Evet, korona yıkıcı etkisiyle, özellik-
le ekonomileri vurdu. Ancak belki de 
en önemli etkiyi siyasal ve sosyal alanda 
oluşturdu. Bu öyle güçlü tahribattı ki; sis-
temlerin temel dinamikleri olan sosyal 
projeler sekteye uğradı. İnsani kaygılar 
sosyal değerlerin önüne geçti. Avrupa 
Birliği’nin birlik ruhu bireysel kaygılarla 
yer değiştirdi. Bencil duygular ve ‘ben ek-
senli’ düşünüş yaygınlaştı. Doğal olarak 
insanların alakalarına etki eden dünyada 
yaygın tüm sistemlerin işleyişi yeniden 
sorgulanır oldu. 

Ülkeler arası yardımlaşma ve birlikte 
hareket etme olgusu yerine, daha hırçın 
ve daha yıkıcı sonuçları olan jakoben ve 
kaba bir hâl aldı. İnsani yardım amacıy-
la yola çıkan yük gemileri yağmalandı. 
Askerî boşluklar ve güvenlik zafiyetleri 
doğdu. En doğru tespitle, kapitalizmin 
çarklarına çomak girdi. Siyasi otoriteler, 
enaniyet duygularıyla ve hümanistçe ye-
tiştirdikleri halklarını dizginlemede yer 
yer askerî yöntemlere başvurdu. Birçok 
bilim adamı ve düşünür siyasi yorumla-
rında “korona sonrası kaos”a işaret etti. 
Bu durum elbette devletlerarası dengeyi 
sarsan ve siyasi boşluğu doğuracak bir 
sürece gebedir. Sorun sadece az evvel 
ifade ettiğim ekonomik sıkıntıların yol 
açtığı darboğaz meseleleriyle sınırlı de-
ğildir. Sorun bu sıkıntılardan bunalan hal-
kın göstereceği ciddi, somut, süregelen 
ve kaosa yol açacak olan reaksiyonların 
meydana getireceği siyasi yönelimlerdir. 
Bu sorun, yeniden bir düşünüşün ve ye-
niden daha insani değerleri önceleyecek, 
daha merhametle muamele yapacak, 

sağlıkta, eğitimde, güvenlikte ve sosyal 
projelerde halkın maslahatını ön plana 
çıkaracak siyasal sistem arayışı ile netice-
lenecektir.

Erdoğan’ın bahsini ettiği “Korona-
dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak” sözünden ne kastettiği bilinmez 
ancak özetle şöyle diyebiliriz:

1- İtalya gibi ülkelerin virüs yayılımının 
önlenmesi konusunda geç hareket etmesi 
sonrasında Avrupa’dan umduğu desteği gö-
rememesi Birliğin sorgulanmasını ve korona 
sonrası süreçte birlik içinde çatlakların ol-
masını doğurabilir. İngilizlerin birlik dışı hül-
yalarına diğer Avrupa ülkelerinin katılması 
olasıdır. Hatta Avrupa Birliği içerisindeki 
ülkelerdeki siyasi tercihlerin değişmesi de 
olasıdır. Bilindiği üzere ABD’nin tüm dün-
yada oluşturduğu terör algısı sonrası birçok 
Avrupa ülkesinde İslâmofobi akımları orta-
ya çıkmış ve ülke halklarının İslâm karşıtı 
aşırı sağcı partileri tercih etmesine sebep 
olmuştu. Burada da korona sürecinde ge-
rekli desteği görmeyen ülkelerin halkları, 
korona sonrası daha milliyetçi, daha vatan-
cı ve birlik karşıtı siyasi fraksiyonlara kayma 
olasılığı göz ardı edilmemelidir.

2- Küreselleşme kavramı etrafında 
daha önce oluşturulan paktlar ve birliktelik-
ler büyük bir olasılıkla korona sonrası yeni 
oluşumları beraberinde getirecektir. Zira 
zor zamanlarda el uzatmayan hatta maske 
taşıyan ticaret gemilerine el koyan devletle-
rin birbirleriyle sağlıklı bir ilişki sürdürmeleri 
düşünülemez. (Salt Müslümanlar söz konu-
su olduğunda gösterdikleri reaksiyonlar bir 
tarafa) türlü ekonomik gerekçelerle ilişkileri 
sürdürme eğilimi gösteren siyasi otoritelerin 
kamuoyunu ikna etmeleri gerekecektir.

3- İşbirliği politikaları yerine daha reka-
betçi ve dışlayıcı pozisyonlar edinerek, içe 
dönük korunmacı politikalara ağırlık verile-
cektir. Burada meşhur bir sözü hatırlamak-
ta fayda var: “Can şirindir”…

Elbette sürecin yönetilmesi nokta-
sındaki yöneticilerin başarısızlığı, özel-
likle İslâm coğrafyasındaki Müslümanları 
alternatif  arayışına sevk etmesi gerekir. 
Bu yönetim anlayışı, insani, hakkaniyetli 
ve bencilce olmayan bir yönetim anlayışı 

olmalıdır. Bu da ancak İslâm’ın öngördü-
ğü ve ümmetlerin gerçek maslahatlarını 
temin eden, ekonomik darboğazdan 
kurtuluşunun teminatı, sağlıktan eğiti-
me, sosyal ilişkilerden devlet yönetimine 
kadar her alanda mütekâmil reçeteler 
sunan İslâm’ın siyasal sistemi olan Râ-
şidî Hilâfet ile mümkündür. Bu gerçek, 
somut ve hayali olmayan bir reçetedir. 
Rabbimizin kelamını hatırlayalım…

[ َرّبِ۪هۜ ِمْن  نُوٍر  َعٰلى  َفُهَو  لِْلِْسَلِم  َصْدَرُه   ُ الّلٰ َشَرَح   اََفَمْن 
ِۜ اُوٰ۬لِٓئَك ۪في َضَلٍل ُم۪بيٍن  [َفَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر الّلٰ
“Allah, kimin göğsünü İslâm’a aç-
mışsa, artık o, Rabbinden bir nur 
üzerinedir, (öyle) değil mi? Fakat 
Allah’ın zikrinden (yana) kalple-
ri katılaşmış olanların vay haline. 
İşte onlar, apaçık bir sapıklık için-
dedirler.” [ Zümer Suresi 22]

KORONAVİRÜSÜN DÜNYA SİYASETİNE ETKİLERİ
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KAPİTALİZM
ÇÖKÜYOR MU,
YOKSA KENDİNİ 
YENİLEYEREK Mİ
ÇIKACAK? 

Ahmet Sapa
sahmet23@gmail.com

Üretim araçlarının özel mülkiye-
tine ve bunların kâr amacıyla 
işletilmesi olarak tanımlanan 

kapitalist sistem, feodalizmin sona erme-
siyle İngiltere liderliğinde önce Avrupa’ya 
daha sonra da dünyaya hızla yayılmıştır. 
Özellikle Sanayi İnkılabı ile birlikte çok 
daha bariz bir şekilde kurumsallaşan bu 
sistem, İngiliz devlet gücüyle sömürü ve 
zulmün çarkı olarak dünyanın üzerine 
kara bir bulut gibi çökmeye başladı.

Akidesi, dini, devletten ayıran bir 
ideoloji ve hayatın her alanına menfaat 
odaklı bir bakış üzerine temellenmiştir. 
Kapitalizm, hayatta kalma, daha fazla 

büyüme, daha güçlü olabilme adına zayıf-
ların ezildiği, güçsüzlerin ellerindeki mal-
ların gasp edildiği, hayat hakkını sadece 
kendisinde bulan vahşi bir düzen olarak 
karşımızda durmaktadır. Bu vahşilik, ge-
çen asırlar içerisinde özünden hiçbir şey 
kaybetmeden farklı kılıklara girerek top-
lumların gözünü boyayabilmiştir. Bu du-
rum, ciddi krizlerle karşılaşmış olmasına 
rağmen bir şekilde varlığını devam etti-
rebilmesine sebep olmuş. 

1929 yılında gerçekleşen büyük kriz-
de, sadece savaş sonrası ekonomilerin 
zayıflaması değil, servet ve gelir eşitsiz-
liğinin hızla büyümesi, birbirinin sırtına 

basarak yükselme, devletlerin zengin sı-
nıfların isteklerine göre konumlanması, 
bu krizi tetikleyen esasi unsurlar olarak 
görülebilir. Temel felsefesi olan sınırsız 
insan ihtiyaçlarına karşı, sınırlı kaynak-
lar üzerinde doyum sağlama anlayışı, bu 
ideolojiyi insaf  ve izandan yoksun kılarak 
insan fıtratını âdeta zorlamaktadır.

 Tabii ki bu ideolojinin, krizlere rağ-
men varlığını devam ettirebilmesindeki 
en önemli faktör hiç şüphesiz karşısında 
bir devlet gücüyle temsil edilen insan fıt-
ratıyla uyumlu bir ideolojinin olmayışıdır. 
Sosyalizm güçlü doğu devletleriyle temsil 
edilmesine rağmen, insan fıtratıyla tama-
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Kapitalist sistem; iktisadi, 
siyasi ve sosyal açılardan 
bitkisel hayata girmiştir. 

Bugüne kadar her krizde 
birtakım dönüşümler 

gerçekleştirerek varlığını 
sürdürmüş olması, tekrar 
böyle bir süreçle varlığını 

devam ettireceği 
anlamına gelmemeli. 

Kapitalist sistem dünya 
ölçeğinde ilk defa 
hayatın her alanına 

sirayet eden böylesi bir 
krizle karşılaştı.

KAPİTALİZM ÇÖKÜYOR MU, YOKSA KENDİNİ YENİLEYEREK Mİ ÇIKACAK? 

men uyumsuzluğundan, kapitalist ideolo-
ji karşısında ancak 70 yıl varlık gösterebil-
miştir.  İngiltere’nin, dünya siyasetindeki 
etkisinin zayıflamasıyla kapitalist ideoloji, 
ABD ile taşınır olmuştur. 

Amerika’nın, dünya üzerindeki iktisa-
di hegemonyası özellikle 1944’te kuru-
lan Bretton Woods anlaşmasıyla altına 
mukabil doların da merkez bankalarında 
olma zorunluğu, sürecin başlangı-
cıdır. Yine bu anlaşmayla birlikte 
ABD öncülüğünde kurulan IMF 
ve Dünya Bankası, ekonomik sö-
mürünün finansmanları oluyordu. 
Devamında 1971 yılında ABD’nin, 
altını tamamen devre dışı bırakıp, 
istediği şekilde dolar basıp bunu 
dünya parası olarak kabul ettir-
mesi tüm dünyayı âdeta sömü-
rüsü hâline getirdi. Bu sistem ve 
anlayış, ABD’yi haksız bir şekilde 
büyütüp şişirirken, zayıf  devlet ve 
halkları da daha büyük yokluk ve 
yıkıma mahkûm bıraktı. 

Bugün, dünyanın en zengin 
500 kişisinin serveti 6 trilyon 
dolar civarında iken 2153 kişinin 
serveti ise 4.8 milyar insanın ser-
vetinden daha büyükür. Yani dün-
ya servetinin %60’ı 2153 kişinin 
elindedir. Son 10 yılda milyarder 
sayısının ikiye katlanması, 500 ki-
şinin yıllık yeni servet kazancının 
%25 yani 2019 yılında 1.2 trilyon 
dolar olması demektir ki bu da 
servetlerinin tamamı değil sade-
ce servetlerine eklenecek kâr 
kısmıdır. Bu rakamlar dünyada-
ki tüm yokluk ve yoksulluğu bir 
anda bitirecek meblağlardır. Bu 
şekilde sadece bir avuç zenginin 
elinde dolaşan dünya servetle-
ri daha büyük yokluk ve krizleri 
kaçınılmaz kılmaktadır. 2008 Mortga-
ge kriziyle sarsılan dünya, hâlâ bu kri-
zin etkilerini tam olarak atlatamamış-
ken Covid-19 pandemisiyle kapitalizm 
çöküş sürecine evrilmiş durumdadır. 

Bugüne kadar ki krizler daha çok 
ekonomi boyutunda kalırken şu anki kriz 
bir bütün hâlinde tüm dünyada kapitalist 

sistemin tamamını çökertmek üzere. Ka-
pitalist ideolojinin bayraktarlığını yapan 
başta ABD ve diğer ülkelerin yöneticile-
ri, halkları siyaset etmekten aciz kaldılar. 
Sınırsız ihtiyaçları, sınırlı eşya ile doyurma 
düşüncesi milyarlarca insanı yoksullaştı-
rırken bir avuç doymak bilmeyen azgını 
daha da azdırmıştır ki sonuçta sosyal çal-
kantılar artık kaçınılmazdır. 

Ekonomileri kurtarma adına basılan 
trilyonlarca dolar, şu an sadece günü 
kurtarma uğraşı olup, bitkisel hayata 
giren kapitalizme biraz daha zaman ka-
zandırma çabalarıdır. Siyasi, askerî, ik-
tisadi, sosyal anlamda faaliyet gösteren 
uluslararası kuruluşların, sadece birkaç 
devletin çıkarları için var oldukları görül-
dü. Hatta bu kuruluşlar, varlığını borçlu 

oldukları devletlere karşı dahi görevlerini 
yerine getirmede aciz kaldılar.

 Dünya Sağlık Örgütü’nün bu pande-
mide hiçbir işe yaramadığı, NATO gibi 
askerî organizasyonların, BM gibi siya-
si kuruluşların, sanıldığı kadar güçlü ve 
etkili olmadığı açığa çıktı. Yine medenî, 
hümanist geçinen Batı’nın kirli yüzü bir 
kez daha ifşa oldu. Kendi menfaatleri için 

birbirlerinin sağlık malzemelerine 
el koyacak kadar barbarlaşmaları, 
satın alınan teçhizatları daha fazla 
parayla alacak kadar haydutlaş-
maları fikren ve ahlaken kapitalist 
sistemin çöktüğünün işaretleridir.

Yine kendi halkalarının ihtiyaç-
larını göz ardı ederek bir asırdır 
İslâm coğrafyasında Müslüman 
kanı döken, bacılarımızın ırzlarını 
kirleten, mallarını yağma eden, 
halklarımızı mülteci durumuna 
düşüren kâfirlere, başımızdaki 
yöneticilerin, yardım seferberliği 
düzenlemeleri gerçekten tam bir 
aşağılık psikolojisidir.

Kapitalist sistem; iktisadi, siyasi 
ve sosyal açılardan bitkisel hayata 
girmiştir. Bugüne kadar her krizde 
birtakım dönüşümler gerçekleşti-
rerek varlığını sürdürmüş olması, 
tekrar böyle bir süreçle varlığını 
devam ettireceği anlamına gel-
memeli. Kapitalist sistem dünya 
ölçeğinde ilk defa hayatın her ala-
nına sirayet eden böylesi bir krizle 
karşılaştı.

Bu sistemin insana verecek 
hiçbir şeyi kalmadığı gibi, insan-
dan almadığı hiçbir şey de kal-
madı. Şimdi tekrardan insanlığın 
kendisinden çalınanı almak için 
harekete geçme vakti. Bu alacağı, 

sadece kendisinden çalınan mal ve para 
değil, onuru, insanlığı, değerleri, sağlığı, 
doğasıdır. Yani hayatını alacağı fırsat, şu 
an önündedir. 

Siz bakmayın tekrar bu bozuk köh-
nemiş sistemden medet ummaya devam 
eden sözde aydın, bilim insanı, yönetici-
lerin aldatıcı sözlerine. Yine kapitalizmin 
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merkepliğini yapması için Çin mi, Rusya 
mı, İngiltere mi önerisi sunan aklı evvel-
lere sözümüz şudur: Kapitalizm öylesine 
bir leş ki hiçbir ülkenin taşıyamayacağı 
kadar ağırdır. Bu vahşi kapitalist ideo-
lojinin, dünü zaten eskiydi, bugünü de 
yenisi de eskidir. Her şekilde eskimiş, 
köhnemiş, insanların sırtına yapışan kene 
gibi varlığını devam ettiren bu ideoloji 
çökmektedir. IMF ve Dünya Bankası’nın 
tomruklardan basılan dolarları dağıtma-
ları bu çöküşü engelleyemeyecektir. 

 Sözde bilim insanlarının sistemi ayak-
ta tutmak için liberal, neoliberal politika-
ları revize etme teklifleri bu çöküşe mâni 
olamayacaktır. Bu coğrafyadaki Batı’ya 
biatlı yöneticilerin, kapitalist sistem dışın-
da çözüm görmemeleri, var olan sistemin 
nispeten daha adaletli olmasını istemleri 
de bu çöküşü durduramayacaktır. 

 Bu sistem, sadece servetleri çalınan-
ları yoksullaştırmadı, çalışıp da üretenle-
ri de her geçen gün yoksullaştırmakta, 
değerlerini yok etmektedir. Bir avuç az-
gın zenginin saltanatı için tüm kaynaklar, 

bunlar için feda edilip insanlar, âdeta 
köle edilmektedir. Paylaşmaktan uzak, 
sadece kendisini düşünen, diğerinin hak-
kını almak için her türlü hileye başvuran, 
asla doymayan, yok etmekten çekinme-
yen, ifsat etmekten geri durmayan bu 
sistem, çöküyor.

Peki bu sistem, tekrar kendini yeni-
leyip karşımıza çıkar mı? Bunun cevabı 
biz Müslümanlardadır. Bu çöküş ayan 
beyan ortaya çıkmışken, yeni bir düzenin 
gerekliliği tüm insanlar tarafından kabul 
edilmişken bizlerin göstereceği reaksi-
yon önem kazanmaktadır. Sunacağımız 
çözümler, bu çözümlerin düzen olarak 
Müslümanlara, insanlığa nasıl bir saadet 
anlayışı sunduğu gösterilebilirse buna her 
yönüyle hazırsak köhnemiş kapitalist sis-
temin tekrar dönme imkânı olmayacaktır.

 Bugün her yönüyle dünyaya nizam 
olacak, insanlığa umut ve güven verecek 
bir ideoloji var mı?

Elbette var. İnsan fıtratına muvafık 
İslâm ideolojisi 14 asır Müslümanlara ve 
dünyaya nizam verdiği gibi bugün tekrar 

insanlığa şifa içeren çözümler sunacak 
tek ideolojidir. Bu ideoloji; iktisadi olarak 
malın belli bir zümrenin elinde birikip, 
diğerlerinin sırtından servet kazanmanın 
önüne geçtiği gibi herkesin kaynaklar 
üzerinden faydalanmasını esas alan pay-
laşımcı bir sistemdir.

[ ِمْنُكْمۜ اْلَْغِنَيٓاِء  بَْيَن  ُدولًَة  يَُكوَن  َل   Mal“ [َكْي 
yalnız zenginler arasında dolaşan 
bir devlet olmazsın.”1

 Bu sistemin ekonomisi, insanları sö-
müren faiz, borsa, hayali paradan uzak, 
haram olan tüm malların ticaretinin ya-
sak olduğu, gerçek kıymet olan altına 
endeksli, herkesin hakkını eksiksiz aldığı 
dikey büyümeden ziyade, yatay genişle-
me üzerinden büyümeyi esas alan fıtrat 
sistemidir.

Sağlık ve eğitim sistemi; menfaatten 
ziyade hizmet odaklı, Allah’tan korkan, 
helal haram düsturunu esas alan, insan 
canını kutsal bilen, ilim ve bilimi hakka 
hizmet için tedris eden, insanlığa meşale 
olacak nesilleri yetiştirmeyi hedef  edinen 
nurlu bir sistemdir. 
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1   Haşr Suresi 7

Kaynak      :
Davıd Harvey (On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin 
Sonu) Sel Yayınları 2015
Takiyyuddin en Nebhani (İslâm’da İktisat Niza-
mı) Köklü Değişim Yayıncılık 2017
http://www.mfa.gov.tr/kuresellesme-yeni-dun-
ya-duzeni.tr.mfa
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kissinger-sal-
gin-sonrasi-kurulacak-yeni-dunya-icin-abd-
ye-rol-bicti/1805477
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm

KAPİTALİZM ÇÖKÜYOR MU, YOKSA KENDİNİ YENİLEYEREK Mİ ÇIKACAK? 

Hukuku, adaleti hayatın merkezine 
koyan, hiç kimsenin ayrıcalıklı olmadığı, 
yönetici dahi olsa haksızlık, hukuksuzluk 
yaptığında hesap verecek, haklının güçlü, 
haksızın ise zayıf  bırakıldığı, mazlumun 
incinmesindense zalimin incitildiği, ceza-
ları caydırıcı, ırzı, canı, malı hakkıyla ko-
ruyan örnek bir sistemdir.

Ordusuyla kâfirlere karşı oldukça 
şiddetli, mazlumlara ise şefkat ve merha-
metli, işgal altında bırakılmış tek bir İslâm 
beldesi kalmayana kadar mücadele eden, 
kâfirlerin kurduğu hiçbir askerî pakta da-
hil olmayan, cihadı kıyamete kadar terk 
etmeden uygulayacak güven veren siste-
min adıdır.

Sosyal hayatıyla merhameti, yardım-
laşmayı, dayanışmayı önceleyen, savaş-
ta dahi olsa kendisinin ihtiyacı olmasına 
rağmen suyunu kardeşine ikram edip 
kardeşini kendi nefsine tercih edecek 
muazzam bir sosyal sistemdir. 

Yönetim sistemi, hiçbir kâfire boyun 
eğmeyen onların arkasına takılmayan, 
kendi siyaseti ile dünyaya nizam veren, 
kafirlere boyun eğdirmeyi siyasetinin 
esası edinen, yeryüzündeki her bir Müs-
lümanın kanını ve ırzını korumayı üzeri-
ne vazife bilen, Müslümanlara düşmanlık 
eden hiçbir kâfirin güvende olmayacağı 
mükemmel bir nizamdır. 

Evet İslâm ideolojisi geçmişte uygula-
narak bunları gerçekleştirdi. Bugün tek-
rar hayat sahnesine indiğinde bunları çok 
daha güçlü bir şekilde gerçekleştirebile-
cek yegâne düzendir. 

“Bugün, bu sistemi bir bütün hâlinde 
getirecek, mevcut boşluğu doldurabilecek, 
bunu uygulayabilecek bir siyasi kitle var 
mı?” Sorusu can alıcıdır. Elbette var. Bu-
nun için çalışan, İslâm’ı, şamil bir şekilde 
hayatın tüm alanlarına tatbik edecek, ha-
zırlığını en ince ayrıntısına kadar yapmış, 
köklü bir birikime sahip, siyaseti amel 
edinmiş, siyasi uyanıklığa sahip, yetişmiş 
insan kaynağıyla güçlü, fikrî ve siyasi parti 
olan Hizb-ut Tahrir, on yıllardır Hilâfet’in 
ikamesi için mücadele verip hazırlığını te-
peden tırnağa yapmış bir harekettir. 

İslâm ümmeti, uzatılan bu eli tutarsa 
Hilâfet Devleti’nin ikamesiyle bu ümmet, 
bir asırdır kaybettiklerini tekrar çok hızlı 
bir şekilde geri alabilir. Bugün, ümmetin 
önüne çok büyük bir fırsat gelmiştir. Yıl-
lardır sömüren, katleden, talan eden ka-
pitalist ideolojinin son demleri yaşanıyor. 

Ya demokrasi yalanlarıyla iki yüzlü 
yöneticilerin süslü sözlerine kanıp, vahşi 
kapitalizme koltuk değneği olup insan-
lığın sömürülmesine göz yumarız ya da 
bu süreci fırsata çevirip bu vahşi sistemi 
bir daha dönmemek üzere tarihin çöplü-
ğüne gönderecek Hilâfet’in ikamesi için 
canımızı dişimize takarız.

Kapitalizm, hayatın her alanında çök-
meye yüz tutmuştur. Artık bu sisteme 
daha fazla yama yaparak, zulüm yapma-
sına fırsat vermeden son darbeyi indire-
biliriz. Şu saatten sonra başımızdaki yö-
neticiler ya İslâm ile hükmedip kâfirlerin 
düzenlerinden uzak durmalı ya da ken-
dileri ve düzenlerinden yüz çevrildiğini 
ümmetin onlara kararlı bir şekilde gös-

termesi gerekiyor ki vahşi düzen tekrar 
aramızda hüküm sürmesin! 

Çökmeye yüz tutmuş eskiyle değil, 
her zaman yeni olan ve yeni kalacak İs-
lâm ideolojisiyle hayata hükmetme vakti 
gelmiştir.

Kapitalizm, hayatın her alanında çökmeye yüz tutmuştur. Artık bu 
sisteme daha fazla yama yaparak, zulüm yapmasına fırsat vermeden 
son darbeyi indirebiliriz. Şu saatten sonra başımızdaki yöneticiler ya 

İslâm ile hükmedip kâfirlerin düzenlerinden uzak durmalı ya da kendileri 
ve düzenlerinden yüz çevrildiğini ümmetin onlara kararlı bir şekilde 

göstermesi gerekiyor ki vahşi düzen tekrar aramızda hüküm sürmesin!
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Belki de tüm dünya ilk defa böy-
lesine bir pandemi ile hep bir-
likte mücadele ediyor. 10 Mayıs 

2020 itibarıyla 185 ülkede 4 milyon 24 
bin 737 onaylanmış vaka, 279 bin 313 
ölüm, 1 milyon 375 bin 854 iyileşme, bu 
salgının ne zaman biteceğini bilmeden 
evlerine kapanmış milyarlarca insan ve 
trilyonlarca doları bulan ağır ekonomik 
kayıp söz konusu. Bugünlerde; “Korona 
sonrası dünya nasıl olacak?”, herkes bunu 
konuşuyor. Ortada bir gerçek varsa o da 
dünyayı bıraktığımız gibi bulamayacağı-
mızdır. Çünkü bunun ekonomik ve siyasi 
olarak ciddi anlamda etkileri uzun süre 
hissedilecek ve bunun sonuçları olacak-

tır. Gözle görülemeyen, çabuk bulaşan, 
hızla yayılan, kimin taşıyıcı olduğu dahi 
test yapılana kadar bilinmeyen ama te-
davisi ise henüz bulunamayan bir hastalık 
ya da pandemi ile karşı karşıyayız. Bu du-
rum tüm dünyayı aynı zamanda bir be-
lirsizliğe sürüklüyor. Belirsizliğin getirdiği 
durgunluğun, tüm dünyada hâkim olan 
fasit kapitalist sisteme çok ağır bir fatura 
çıkaracağından emin olabilirsiniz. 

Bu makalede, koronavirüsün dünya-
daki ekonomileri nasıl etkilediği, alınan 
önlemlerin işe yarayıp yaramadığı, eko-
nominin bu kadar etkilenmesinde bozuk 
ve zayıf  olan kapitalist sistemin etkisi ne 
olduğu konularına yer verilmiştir.

Koronavirüs Dünya Ekonomisi-
ni Nasıl Etkiledi?

Çin’de ortaya çıkıp ardından tüm 
dünyaya yayılan koronavirüs salgınının 
185 ülke insanının tamamını etkilediği-
ni söyleyebiliriz. Küreselleşen dünyada 
salgının yayılmasıyla birlikte bir dizi ön-
lemler alındı. Durgunluğun asıl nedeni-
nin ise salgından ziyade alınan önlemler 
olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan 
ekonominin verdiği tepkiye baktığımızda 
kapitalist düzenin ne kadar çarpık ve de 
zayıf  olduğunu bir kez daha görebiliyo-
ruz. Salgın başladıktan sonra tüm dün-
yada borsalar resmen yere çakıldı. Aynı 
zamanda borsadaki hisseler birçok el 
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KORONAVİRÜSÜN EKONOMİK ETKİLERİ 

değiştirdi. Görünen o ki; tüm dünya ge-
nelinde hükumetlerin aldığı tedbirlerin 
hiçbiri ekonomik düşüşü durdurmak için 
yeterli olmayacak. Buna rağmen bozuk 
kapitalist ekonomik sistemlerini ayakta 
tutmak için de her türlü yola başvurmaya 
devam ediyorlar. Mesela tefeci bankala-
rını ayakta tutmak için, borçlanmayı daha 
cazip hâle getirmek için birçok ülkenin 
Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Yine 
birçok ülkede işletmeleri ayakta 
tutmak için krediler verildi.

Amerika’da 2 trilyon dolarlık 
koronavirüs yardımı yapıldı. Ülke-
mizde ise devlet IBAN numarası 
vererek “Biz Bize Yeteriz Türkiye!” 
sloganıyla halktan yardım istedi. 
Diğer taraftan Aile Bakanlığı bün-
yesinde toplanan paraları 1000’er 
lira olmak üzere ihtiyaç sahipleri-
ne dağıtılacağı söylenmekte ve bir 
kısmının ise dağıtıldığı bilinmekte-
dir. Ancak bu tedbirlerin sadece 
günü kurtarmak için alınan ted-
birler olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye’de olduğu gibi tüm 
dünyada da rekor seviyelerde 
işsizlik arttı. Dünyanın en büyük 
sömürgeci iki devleti Amerika 
ve İngiltere de dâhil işsizlik rekor 
düzeylere ulaştı. Özellikle alınan 
tedbirler kapsamında kapanan 
binlerce işyeri, milyonlarca çalı-
şanını evine gönderdi. Bunlardan 
kimisi ücretli, kimisi ise ücretsiz 
olarak işsiz kaldı. Bu durum bir ta-
raftan insanların devletin yapacağı 
sosyal yardımlara akın etmesine 
neden olurken, diğer taraftan da 
bankalara yöneltmiştir. Bu neden-
le çok miktarda bireysel krediler çekildi. 
Bu resim neredeyse tüm dünya aynıydı. 

Sosyal mesafe kuralı, insanların ev-
lerinde izole edilmesi nedeniyle doğal 
olarak petrole olan talep de ciddi oranda 
azaldı. Böylece daha önce Suud (OPEC) 
ve Rusya arasındaki rekabetten etkilenen 
petrol fiyatları, korona izolasyonu nede-
niyle daha da etkilenerek iyice düştü. 

Kapitalist sistemde üç aylık periyot-
larla GSYİH’daki rakamların değişimine 
bakılarak ekonomik büyüme hesaplanır. 
Yani Koç ve Sabancı ailesinden biriyle sı-
radan bir vatandaş ya da Rockefellerler-
den bir kişi ile sıradan bir Amerikalının 
kazancı toplanır ve ülke nüfusuna bölü-
nerek kişi başına düşen hâsıla hesaplanır. 
Bu çarpık düzen işte uzun aradan son-
ra küresel ekonominin sadece bu yıl %3 

küçüleceğini tahmin etmektedir. Dur-
gunluktan dolayı yaşanan düşüşü IMF, 
1930’ların Büyük Bunalımı’ndan bu yana 
en kötü olarak ifade etmektedir. 

Korona günlerinde en büyük yara alan 
firmalar hiç şüphesiz seyahat acentele-
ri ve havayolu şirketleri oldu. Yine tüm 
dünyada milyonlarca kişi iş ve turistik 
seyahatlerini iptal etmek zorunda kaldı. 

Büyük sanayi üretim fabrikaları da nere-
deyse durma noktasına geldi. Daha şim-
diden tüm dünyada koronavirüsün ciddi 
ekonomik etkileri olacağını söyleyebiliriz. 

Büyük Buhrandan Sonraki En 
Kötü

Tüm dünyada yaşanan ekonomik 
sarsıntı her ne kadar koronavirüs ile ir-
tibatlandırılsa da bu sarsıntının gerçek 

sebebi kapitalizm ve onun bozuk 
ekonomik sistemidir. Ancak ka-
pitalist ideoloji bozuk ekonomik 
sistemini diğer batıl fikirleriyle 
süsleyerek toplum içerisinde tar-
tıştırmamaktadır. Covid 19 salgı-
nının ardından yaşanan kriz ise ilk 
başlarda 2008 krizini akla getirse 
de ardından vakıayı anlatmaya bu 
bile yeterli olmadı. Uluslararası 
Para Fonu (IMF) yayınladığı rapo-
runda; “1929 yılındaki buhrandan 
sonra ki en kötü” diyerek çıtayı bi-
raz daha yükseltti.

IMF’nin eski başekonomis-
ti olan Prof. Kenneth Rogoff ise 
yayınladığı makalesinde; “son 150 
yılın en büyük resesyonu” olarak 
tarif  etti. 

Financial Times gazetesinin 
küresel ekonomi editörü Martin 
Wolf  da ağzındaki baklayı çıkarttı 
ve “Dünya ekonomisi çöküyor” dedi.

1929, 1987, 2000 ve 2008 
krizlerinin arkasında yatan sebep 
tüm dünyayı ahtapot gibi saran 
kapitalist düzendir. 

Birinci Dünya Savaşı’na kadar 
altın tüm dünyadaki büyük devlet-
lerin para birimlerinin standardıy-

dı. Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan son-
ra altın standardı durduruldu. Savaşan 
devletler maliyetlerini finanse etmek için 
altın desteği olmadan para basmaya baş-
ladılar. 1920’lerin ortasına kadar kısmen 
altın standardına geri dönülse de bu du-
rum uzun süre devam etmedi. Böylece 
1928 yılında dünyada derin bir depres-
yon görülmeye başladı. 1929 yılında da 
ABD borsası çöktü. 

Tüm dünyada yaşanan 
ekonomik sarsıntı her 
ne kadar koronavirüs 
ile irtibatlandırılsa da 
bu sarsıntının gerçek 
sebebi kapitalizm ve 

onun bozuk ekonomik 
sistemidir. Ancak 
kapitalist ideoloji 
bozuk ekonomik 

sistemini diğer batıl 
fikirleriyle süsleyerek 

toplum içerisinde 
tartıştırmamaktadır.
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Korona'dan Önce ve Sonra

1929 yılında başlayan büyük buhran 
İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar de-
vam etti. Daha sonra büyük müzakereler 
neticesinde yapılan görüşmeler, Bretton 
Woods Anlaşması olarak bilinen anlaş-
mayla ABD doları, dünya parası olarak 
kabul edildi. Diğer tüm para birimleri 
Amerikan dolarına endekslendi. Bret-
ton Woods Anlaşması’yla altın cinsinden 
döviz kuru için net sınırlar konuldu. Para 
birimlerinin altına nasıl dönüştürülece-
ğine dair temeller belirlendi. Ancak yıl 
1970’leri gösterdiğinde Amerika tek ta-
raflı olarak Bretton Woods Anlaşması’n-
dan vazgeçtiğini ilan etti. Böylece doların 
altın ile olan bağlantısı kesildi. Altın fiyat-
ları 1972 yılına kadar neredeyse sabit 
kalırken 2008 yılındaki mali krizde ons 
başına 1200 doları aştı.1 

Kapitalist ekonomik sistemin değer 
tanımında iki yüz vardır; birisi gerçeği 
yansıtırken diğeri ise sanaldır. Gerçek ile 
sanal arasındaki uçurum arttığı takdirde 
krizler kaçınılmazdır.

“Büyük Buhran” olarak bahsedilen 
1929 buhranının yaşanmasının en büyük 
nedeni de reel ekonomi ile sanal ekono-
mi arasındaki büyük farktı. Bu nedenle 
de borsalar çöktü. Yani hisse senetleri 
balon gibi şişiriliyor, balon patladığında 
ise piyasalar gerçek değerine dönüyor.

Dolar ile altın arasındaki ya da para 
birimleri ile altın arasındaki bağlantı ke-
silince krizler de kaçınılmaz oluyor. Her 
ne kadar kriz dönemlerinde tekrar altın 
sistemi konusu gündeme gelse de her 
seferinde çıkartılan başka bir takım kriz-
lerle dünya büyük bir ekonomik felakete 
doğru savruluyor. 

Faiz sisteminin ana kurumu ise banka-
lardır. Bankacılık aslında bir nevi tefecilik-
tir. Sistemini faiz esası üzere kurmuş olan 
kapitalist sistemin tüm dünya halklarına 
daha çok buhranlar yaşatacağına emin 
olabilirsiniz. Dolayısıyla bu salgın nede-
niyle yaşanan durgunluk neticesinde eko-
nominin bu denli sert tepki vermesinin 
nedeni salgından ziyade kapitalist virüstür.

Şimdi de koronavirüsün dünya ekono-
misine etki eden bazı devletlerin ve Türki-
ye’nin ekonomisini nasıl etkilediğine bakalım:

Çin 

Öncelikle hiçbir devlet verilerini 
tam açıklamıyor ve rakamlarla oynuyor. 
Özellikle Çin’in açıkladığı verilerle ilgili 
büyük bir soru işareti var! Koronavirüs 
etkisinin yapılan açıklamalardan çok daha 
büyük olduğunu belirtmek istiyorum.

Her ne kadar vaka sayılarının azalma-
sıyla birlikte Çin, ekonomisiyle ilgili pem-
be tablolar çizmeye çalışsa da gerçekler 
böyle olmadığın ortaya koyuyor. Çin Ulu-
sal İstatistik Bürosu’nun 17 Nisan tarihin-
de açıkladığı verilere göre; Çin’in gayri safi 
yurtiçi hasılası (GSYİH) 2020 yılının ilk üç 
ayında bir yıl önceki aynı döneme göre 
%6.8 azaldı. Bu rakam yaklaşık otuz yıl-
daki en büyük düşüşe tekabül ediyor. Sa-
nayi üretiminin bir önceki yıla göre %8.4 
perakende satışlarının ise %19 oranında 
düştüğü belirtildi. Çin GSYİH verilerini 
paylaşmaya başladığı 1992 yılından bugü-
ne hiç ekonomik bir daralma kaydetme-
mişti. İlk defa 2019 yılının son üç ayın-
da %9,8’lik bir daralma meydana geldi.2

Çin büyük ölçüde kırsal, tarımsal bir 
ülkeden, dünyanın ikinci en büyük eko-
nomisi hâline gelen kentsel bir üretim 
gücüne dönüşmüş durumda. Bu durum 
onu dünyanın en büyük üretim ülkesi 
yapıyor. Aynı zamanda 2 milyarın üze-
rindeki nüfusuyla da en büyük tüketici 
ülkelerden biri. Çin, yaklaşık 700 milyon 
insanı karantina altına aldı. Bu durum ise 
dünyanın ihtiyaçlarından yaklaşık 1/3’ini 
üreten Çin’i ve Çin’e bağımlı olan ülke-
leri zora soktu. Şimdi her ne kadar Çin 
karantina uygulamalarını aşamalı olarak 
kaldırsa da bu sefer de diğer ülkeler ko-
ronavirüs ile boğuşmakta olduklarından 
Çin’deki talepleri azaltmışlardır. Bugün 
şehirlerde toplanmış milyonlarca insan 
işsizlikle boğuşmaktadır.

Covid 19 Çin borsasını da ciddi oran-
da etkiledi. Şanghay bileşik endeksi, 13 
Ocak’tan 3 Şubat’a %12 geriledikten 
sonra toparlanmaya başlamış ancak 5-23 
Mart arasında bu kez yeniden sarsılarak 
%29,7’ye gerilemiş; hâlen 13 Ocak sevi-
yesinin %12 altında seyrediyor.

ABD

ABD’de işsizlik maaşı talebinde bu-
lunanların sayısı mart ayında 20 milyo-
na ulaştı. 

ABD’deki işsizlik oranı ise nisan 
ayında 10,3 puan artarak %14,7’ye yük-
seldi ve tüm zamanların en yüksek sevi-
yesine ulaştı.3

Yılsonunda ise işsizlik oranlarının %10 
üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Hü-
kumetin yardım paketi açıklamasından 
sonra yine sadece mart ayında 10 milyon 
Amerikalı yardım talebinde bulundu. 

Açıklanan son ekonomi paketi ülke-
nin GSYİH’nın yaklaşık %10’unu oluştur-
masına ve bugüne kadar açıklanmış en 
büyük teşvik paketi olmasına rağmen ilk 
ve ikinci çeyrekteki küçülmeler nedeniy-
le bu yıl %2 daralma beklendiği tahmin 
edilmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ABD bor-
sasında da ağır kayıplar yaşandı. Buna 
göre ABD’de S&P 500 indeksi 18 Şu-
bat’taki tarihî zirvesinden 23 Mart’ta 
%33 geriledi.4

Ancak birçok ekonomiste göre Co-
vid 19’un etkisi henüz ABD’de net bir 
şekilde ortaya çıkmadı. Sular çekildikten 
sonra Covid 19 tsunamisinin oluşturdu-
ğu tahribat çok daha net bir şekilde gö-
rülecektir.

Avrupa 

Covid 19 salgının en çok etkilediği 
bir diğer kıta ise Avrupa Birliği. Salgının 
en çok etkilendiği Avrupa ülkelerinden 
İspanya ve İtalya Birliği, yeterince des-
tek vermemekle suçlamıştı. Bu nedenle 
de AB Komisyonu Başkanı Ursula Von 
Der Leyen bir İtalyan gazetesine maka-
le yazarak; “Birlik’in İtalya ile başlangıçta 
yeterince dayanışma göstermediğini” kabul 
ederek özür diledi.5

Birlik, 8 Nisan 2020 tarihinde korona-
virüsün etkilerine karşı ortak ekonomik 
bir pakette anlaşmak için bir araya gel-
miş ancak anlaşamamışlardı. Ancak daha 
sonra yaklaşık 540 milyar euroluk eko-
nomik pakette uzlaşı sağladığını duyurdu.
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Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, 
AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının vi-
deo konferans yöntemiyle gerçekleştir-
diği toplantı bitiminde, çalışanları, şirket-
leri ve ülkeleri Covid 19’un etkilerinden 
koruyacak kapsayıcı bir kurtarma pake-
ti üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Covid 19 nedeniyle birlik ülkelerinde 
istihdamı korumak için 100 milyar avro-
luk yeni ücret destek programı kurula-
cağını belirten Centeno, sistemle ülke-
lerdeki kısa süreli çalışma programlarına 
mali katkı sağlanacağını anlattı.

Centeno, Avrupa Yatırım Bankası’nın 
(EIB) işletmelere 200 milyar avroluk 
kredi garantisi sağlamasına karar ver-
diklerini söyledi.

Üye ülkelere mali destek vermek için 
Salgın Kriz Desteği adında yaklaşık 240 
milyar avroluk bir kredi programı da 
kuracaklarına dikkati çeken Centeno, 
Avro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu 
fonları sadece sağlık sektörü ve Covid 
19 tedavisi gibi alanlarda kullanabilecek-
lerini ifade etti.6

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi 
Avrupa’da da sağlık sektöründen, ulaşı-
ma, işsizlik rakamlarından borsaya vara-
na kadar ağır hasarlar verdi. Tüm dünya-
da olduğu gibi Avrupa ekonomisinde de 
belirsizlik hâlen devam ediyor. 

Türkiye 

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm 
dünya, peş peşe ekonomi paketleri açık-
ladığı gibi Türkiye’de de ekonomi paketi 
açıklandı. Paket açıklanır açıklanmaz TL 
hızla değer kaybetmeye başladı, Türki-
ye’nin risk primi de düşüşe geçti. Şirket-
ler, bankalara olan kredilerini, vergilerini, 
işçilerin ücret ve maaşlarını nasıl ödeye-
ceklerini kara kara düşünmeye başladılar. 

TL, dolar karşısında iki ay içerisinde 
%12 değer kaybederken euro-dolar pa-
ritesinde ise TL’nin değer kaybı %8’i aştı. 
Türkiye’nin borsadaki kaybı ise %35’i 
buldu. Dolar 7.20’leri gördü.

Bunun üzerine bilindik tedbirler ge-
cikmeli de olsa atılmaya başlandı. Merkez 
Bankası politika faizini tek haneye indirdi. 

Ayrıca şirketleri kısa süreli su üstünde 
tutacak bazı önlemler açıklandı. Daha 
sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 mil-
yar TL tutarında olduğunu iddia ettiği bir 
“maliye politikası” açıkladı. 

Pakette öncelikle firmaları kısmen ra-
hatlatacak önlemler getirildi. Buna göre 
kamu bankalarına olan vergi ve prim 
borçlarına altı ay erteleme geldi. Kredi 
borçları ise üç ay ertelendi. Ancak bu 
tedbirler de gecikmeli geldiği için birçok 
şirketi etkilemedi. Kredi garanti fonu 25 
milyar liradan 50 milyar liraya çıkartıldı. 
Yine havayolu ve turizm alanında faaliyet 
gösteren şirketlere de destek vaatleri ya-
pıldı. Tüm uçuşlar durduğu hâlde hava-
yolu sektöründe iç hatlara KDV %18’den 
%1’e indirildi. Yine pakette, konut satış-
larıyla ilgili önlemlere yer verilmesi de 
ayrıca eleştirilerin konusu oldu.7

Tabii ki en çok eleştiri ise işsiz kalan, 
evine ekmek götüremeyen, faturasını, 
kirasını ödeyemeyen ve büyük bir kesi-
mi kapsayan halka yönelik bir desteğin 
olmamasıydı. Halk ise bedava maske 
üzerinden yapılan hamasi konuşmalar ile 
uyutulmaya çalışıldı. Ayrıca IBAN numa-
rası verilerek halktan para talep edildi. 
Aile Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahiple-
rine 1000 TL yardım verileceği açıklandı.

Tüm dünyanın şirketlere yönelik aldığı 
tedbirler geçici tedbirlerken, koronavi-
rüsün daha ne kadar etki göstereceği de 
bilinmiyorken; bu durumda bazı stratejik 
sektörlerde devletlerin kamulaştırmayı 
gündeme getirme olasılıkları yüksektir. 
Aynı şekilde Türkiye’de de irili ufaklı bir-
çok şirket kapıya kilit vurdu. Bu durum 
işsizlik oranını daha da etkileyecektir. Alı-
nan tedbirler TL’nin değer kaybetmesini, 
doların yükselişini ve de ülke risk primi-
nin düşmesini engellememiş aksine daha 
da kötü bir hâle getirmiştir.

Ancak buna rağmen doların sahibi ül-
keye, euronun sahibi ülkelere ve de Yahu-
di varlığı İsrail’e sağlık yardımı yapmaktan 
geri durulmamıştır. Ülkede halk, temel 
ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken yapılan 
bu yardımların ciddi anlamda medyada 
tartışılmasına dahi fırsat verilmemiştir. 

Ne de olsa “itibardan tasarruf  olmaz”!

KORONAVİRÜSÜN EKONOMİK ETKİLERİ 

Sonuç olarak;

Bu kadar kısa süre içerisinde sosyal, 
siyasal ve ekonomik olarak derin etkiler 
bırakan koronavirüse karşı tüm dünya 
önlemler almaya çalışıyor. Ancak mik-
roskopla dahi zor görülen virüsün etki-
leri öylesine büyük oldu ki kapitalizmin 
tüketim çılgınlığını tüketti. Bu durumda 
da en büyük yarayı kapitalizm aldı.

Talepler neredeyse sadece gıda, te-
mizlik ve sağlık harcamalarına dönüştü. 
Bu durum yüzlerce sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerin değerini düşürdü. 
Devletler ise gerek Merkez Bankaları 
üzerinden, gerekse Hazine üzerinden 
uyguladıkları bir takım bilindik maliye po-
litikaları ile klişe reçetelere başvurdular. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz kapita-
list sistemin dayandığı esas ve bu esasın 
üzerine oturan bozuk ekonomik sistemi, 
dünya halklarını köleleştirmek için ku-
rulmuş bir sistemdir. Dolayısıyla Kapita-
lizmde ne krizler biter, ne de buhranlar. 
Alınacak hiçbir tedbir İslam’ın ekonomik 
sistemine geçmekten daha güçlü bir ted-
bir olmayacaktır.

1   Kapitalizmin Çöküşü İslam’ın Yükselişi Kita-
bı S. 121 Prof. Dr. Muhammed Malkavi
2   http://www.stats.gov.cn/english/PressRelea-
se/202004/t20200417_1739339.html
3   http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/eko-
nomi-haberleri/abdde-issizlik-orani-tarihi-zir-
vesinde_ID1461948/
4   https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-52319796
5   https://www.dw.com/tr/abden-italyaya-%-
C3%B6z%C3%BCr-mektubu-art%C4%-
B1k-yan%C4%B1n%C4%B1zday%C4%B-
1z/a-53000272
6   https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/ab-ulke-
leri-540-milyar-euroluk-Covid 19-kurtarma-pa-
ketinde-anlasti-6185486
7   https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/huku-
met-100-milyar-liralik-ekonomik-istikrar-kalka-
ni-paketini-acikladi/1770907
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VİRÜSE KARŞI
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Tüm dünya ülkeleri koronavi-
rüsle mücadelede birtakım 
toplumsal ve ekonomik ted-

birler alırken biz ise bu makalemizde 
Türkiye’nin koronavirüse karşı almış ol-
duğu sosyo-ekonomik tedbirleri belirli 
başlıklar altında irdelemeye çalışacağız. 
Başta muhalefet partileri olmak üzere di-
ğer birtakım kesimlerde iktidarın virüsle 
olan mücadelesini eleştirirken, Cumhur-
başkanı Erdoğan ve diğer iktidar yetkili-
leri ise virüse karşı verilen mücadelenin 
ve alınan sağlık tedbirlerinin standardının 
başta Amerika olmak üzere birçok Av-
rupa ülkesinden daha ileri düzeyde ol-
duğunu söylüyor. Fakat ne tür bir önlem 
alınırsa alınsın ufacık bir virüsün bütün bir 
beşeriyete çaresizlik ve tükenmişlik send-
romu yaşattığı bir dönemden geçiyoruz.

Türkiye virüsle mücadelesinde birta-
kım sosyal ve ekonomik tedbirler almış-
tır. Hükümet tarafından alınan bu ted-
birler siyaset ve toplum üzerinde bir-
takım etkiler meydana getirmiştir. Ön-
celikle bu etkilere girmeden bu konuda 
yapılan çalışmalar ve alınan sosyo-eko-
nomik tedbirler, başta Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ve diğer iktidar yetkililerinin 
yapmış olduğu açıklamalar, tabiri caizse 
bu sürecin lokomotifi olan Sağlık Bakan-
lığı’nın bu konuda almış olduğu tedbir-
leri ve bu krizin Erdoğan’ın popülaritesi 
üzerindeki etkilerini ve son olarak da bu 
krizin siyaset ve ekonomi üzerindeki et-
kilerini açıklayacağız. 

Bu süreçle ilgili olarak 11.03.2020 
tarihinde partisinin haftalık grup toplan-

tısında konuşan Erdoğan, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın koronavirüs ile ilgili 
açıklamasına değinerek “Koronavirüsten 
gözetim altındaki vatandaşımızın sağlık du-
rumu iyi. Tedavisi sürüyor. Ailesi de gözetim 
altında. Her türlü önlemi vakitlice aldık. 
Hangi önlemi alırsak alalım bu virüsten ta-
mamen kurtulmak kolay değil. Şu anda tek 
bir örnekten ibaret. Vaka Avrupa kaynaklı-
dır. Tüm bakanlıklarımız kurumlarımız ile iş 
birliği hâlinde uygulamalarını sıkı bir şekilde 
sürdürecektir.” dedi.

Bundan yaklaşık bir hafta sonra yani 
18 Mart’ta ise Çankaya köşkünde Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Koro-
navirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı 
gerçekleştirildi. Erdoğan, toplantı ön-
cesinde önemli açıklamalarda bulundu. 
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Gerek Cumhurbaşkanı 
Erdoğan gerekse de 

devletin diğer kurumları 
tarafından açıklanan 

ekonomik teşvik 
paketlerine baktığımız 

zaman hükümetin, 
halkın temel ihtiyaçlarını 
karşılamaktan çok uzak 

olduğunu görüyoruz. 
Hükümet halktan 

daha ziyade kapitalist 
şirketleri ve bankaları 

kurtarma adına bir paket 
açıklamıştır. 

VİRÜSE KARŞI TÜRKİYE’NİN SINAVI

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gönüllü veya 
zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle 
günlük hayatı durma noktasına getiren böy-
le bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi 
ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır.” 
dedi. Kritik zirve sonrası canlı yayında 
ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz 
bir paketle, KOVİD-19 salgınının 
etkilerini azaltmak için toplamda 
100 milyar liralık bir kaynak setini 
devreye alıyoruz.” diyerek virüse 
karşı alınan tedbirleri ve ekono-
mik destekleri tek tek sıraladı.

Makale uzayacağından dolayı 
alınan bu tedbirlerin bazılarını bu-
rada zikredeceğiz.

1- Perakende, AVM, De-
mir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-U-
laşım, Sinema-Tiyatro, Konakla-
ma, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Kon-
feksiyon ve Etkinlik-Organizasyon 
sektörleri için Muhtasar ve KDV 
tevkifatı ile SGK primlerinin Ni-
san, Mayıs ve Haziran ödemeleri-
ni 6’şar ay erteliyoruz.

2- İç havayolu taşımacılığında 
3 ay süreyle KDV oranını yüzde 
18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

3- Kovid-19 salgınıyla ilgili 
tedbirlerden etkilendiği için nakit 
akışı bozulan firmaların bankalara 
olan kredi anapara ve faiz öde-
melerini asgari 3 ay öteleyecek ve 
gerektiğinde bunlara ilave finans-
man desteği sağlayacağız.

4- İhracattaki geçici yavaşlama 
sürecinde kapasite kullanım oran-
larının korunması amacıyla ihra-
catçıya stok finansmanı desteği 
vereceğiz.

5- Bu dönemde işlerinin 
olumsuz etkilendiğini beyan ederek ta-
lepte bulunan esnaf  ve sanatkârların 
Halkbank’a olan kredi borçlarının, Ni-
san, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz 
ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak 
erteleyeceğiz.

6- Kredi Garanti Fonu limitini 25 mil-
yar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, 

kredilerde önceliği gelişmelerden olum-
suz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan 
ve teminat açığı bulunan firmalar ile KO-
Bİ’lere vereceğiz.

7- Vatandaşlarımız için uygun ve avan-
tajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketle-
ri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

8- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 
ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yar-
dımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak 
ayırıyoruz.

9- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesin-
tilerin ödemelerini içeren muhtasar be-
yannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

Toplam 21 maddeden oluşan bu ön-
lem paketinin önemli maddelerinden 
bazılarını ele aldık. Diğer maddelerin ise 
halka getirisi açısından hiçbir önemi ol-
madığından dolayı burada zikretmiyoruz. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 
100 milyar liralık ekonomik paket top-
lumun bazı kesimleri tarafından destek-

lenirken bazıları tarafından ise ye-
tersiz bulundu. Bazı sanayici ve iş 
adamları dernekleri tarafından ya-
pılan açıklamalarda ekonomik pa-
ketin çok sayıda fabrikanın kapan-
masına ve insanların işsiz kalma-
sına engel olamayacağı belirtildi. 

Bu paket kapsamında Aile, 
Çalışma ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı belirlediği kriterlere göre 
ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 
nakdi yardımlar için ilave 2 mil-
yar liralık bir kaynak ayırıyor. 
Bakanlık kaynaklarından edini-
len bilgiye göre bu yardımın 2 
milyon aileye 1000’er lira olarak 
dağıtılacağı öğrenildi. Tek başına 
yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, 
sosyal hizmet ve evde sağlık hiz-
metlerinden oluşan periyodik 
takip programı devreye alınacak. 
65 yaş üstü vatandaşlara maske 
ve kolonya dağıtılacağı belirtildi.

Gerek Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan gerekse de devletin diğer ku-
rumları tarafından açıklanan eko-
nomik teşvik paketlerine baktı-
ğımız zaman hükümetin, halkın 
temel ihtiyaçlarını karşılamaktan 
çok uzak olduğunu görüyoruz. 
Hükümet halktan daha ziyade 
kapitalist şirketleri ve bankaları 
kurtarma adına bir paket açık-
lamıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından 21 madde-

den oluşan 100 milyarlık paketin kay-
nağının nereden sağlanacağı da oldukça 
müphemdir. Yine aynı kapsamda toplu-
ma ekonomik anlamda yardımcı olmak 
adına Erdoğan’ın “Biz bize Yeteriz Türki-
ye” kampanyasını başlattığını gördük. Bu 
kampanya altında şu ana kadar halktan 
ve birtakım iş çevrelerinden yaklaşık 2 
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milyar tutarında bir paranın toplandığı 
belirtilmiştir. Emin olun bu para direk 
olarak halka dağıtılmış olsa halkın şu an 
ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu 
görmeyecektik. Yine bununla beraber 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kampan-
ya kapsamında birtakım iş çevreleri ta-
rafından yapılan bu bağışların vergiden 
düşüleceğini açıkladı. Böylelikle de kapi-
talist şirket sahipleri devlete ödeyecek-
leri yüksek miktardaki vergilerden azat 
edilerek bu vergi yükünün yine halkın 
omuzlarına yükleneceği anlamına gel-
mektedir. 

İktidar kapitalist sistemin bekası ve 
onu ayakta tutan borsa, bankacılık ve 
kapitalist sermaye gibi sac ayaklarını kur-
tarmak için önceliği bunlara vermiştir. Bu 
ekonomik paketten halkın payına düşen 
ise sadece birtakım kırıntılardan ibaret-
tir. Böylesi bir süreçte devletin öncelik-
le halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması 
gerekirken maalesef  her zaman olduğu 
gibi iktidarın önceliği kapitalist sistemi 
kurtarmak ve bu sisteme can suyu ve-
ren birtakım sermaye sahiplerine kaynak 
sağlamış olmasıdır.  Aslında bunda şaşıla-
cak bir durum yoktur. Kapitalist devletler 
her zaman olduğu gibi sistemlerini kur-
tarmak ve bekasını sağlamak için adımlar 
atmıştır. Halkların onlar için en ufak bir 
kıymeti ve değeri dahi yoktur. 

Bununla beraber biz her zaman oldu-
ğu gibi böylesi bir durumda İslâm’ın bakış 
açısını ortaya koyacağız. 

İslâm her şartta ferdin yiyecek, giye-
cek ve barınma gibi birtakım temel ihti-
yaçlarının karşılanmasını ve garanti altına 
alınmasını devlet başkanına yüklemiştir. 
Nitekim bu konuda Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

ِتِه] -İmam (dev“ [اإلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعّيَ
let başkanı) çobandır ve güttüğünden 
mesuldür.” [Buhari]

Fertlerin temel ihtiyaçları olduğu gibi 
toplumun da sağlık, eğitim ve güvenlik 
gibi birtakım temel ihtiyaçları vardır. Bu 
ihtiyaçların tamamının karşılanmasını 
İslâm’da devlet başkanına yüklemiştir. 
Fakat günümüzdeki kapitalist yönetici-
ler fertlerin ve toplumların en temel ve 
en asgari ihtiyaçlarını karşılamaktan dahi 
aciz kalmışlardır. Çünkü onların böyle bir 
derdi yoktur. Onların derdi varsa yoksa 
bankalar ve kapitalist şirketlere sermaye 
akışını sağlamalarıdır. Koronavirüsle mü-
cadele bağlamında alınan tüm tedbirler, 
sistemi ve az önce zikrettiğim şirketleri 
kurtarmak adınadır. Madem ki bir tedbir 
olarak halkın evde kalmasını ve sokağa 
çıkmasını istemiyorsunuz, işte o zaman 
halkın ve toplumun en temel ihtiyaçlarını 
karşılamak zorundasınız.  Bu devlet baş-
kanının sorumluluğudur. Sonra da çıkıp 
televizyon ekranlarında [اإلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن 
ِتِه  İmam (devlet başkanı) çobandır“ [َرِعّيَ
ve güttüğünden mesuldür.” [Buhari] ede-
biyatı yapan yöneticilere şahit oluyoruz.

Yine aynı şekilde virüsle mücadelede 
başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 

olmak üzere devletin diğer bakanlıkla-
rı da bir dizi tedbirler aldı. Tüm bu ku-
rumların almış olduğu tedbirleri sayfamız 
uzayacağı için tek tek ele almayacağız. 
İsteyen her kişi alınan bu tedbirleri ba-
kanlıkların resmi internet sayfasına gire-
rek görebilir. Fakat bununla beraber bu 
kurumlar içerisinde belki de kamuoyu 
önünde virüse karşı almış olduğu birta-
kım tavsiye niteliğindeki kararları ve uy-
gulamalarıyla Sağlık Bakanlığı ve alınan 
bu kararları da tenfiz edici olarak İçişleri 
Bakanlığı ön plana çıktı.

Sağlık Bakanlığının almış olduğu tavsiye 
kararları ve tedbirlerden bazıları şunlardır:

Koronavirüsün ortaya çıkmasından 
sonra 10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından Koronavirüs ile mü-
cadele için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu oluşturuldu. Ocak ayında 
oluşturulan Bilim Kurulu 31 kişiden olu-
şuyor ve kurulun başkanlığını ise Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca yapıyor. Bilim Ku-
rulu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının 
getirilmesi, uçuşların yasaklanması, kara 
sınırlarının kapatılması, referans hastane-
lerinin belirlenmesi, yurt dışı ziyaretlerin 
ertelenmesi, yurt dışından gelenler için 
14 günlük karantina uygulaması, eğiti-
me ara verilmesi, konaklama tesisleri, 
restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde 
tedbirlerin artırılması, açık ve kapalı ce-
zaevlerinde açık görüşlerin ertelenmesi, 
20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara 
sokağa çıkma yasağı konulması, cemaat-
le ve cuma namazlarının kılınmaması gibi 
birtakım tavsiye kararlarında bulunuyor. 
Alınan bu tavsiye niteliğindeki kararların 
gereken bakanlıklara bildirilerek uygulan-
ması hedefleniyor.

Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlığı olmak 
üzere devletin diğer kurumlarının virüs-
le etkin mücadelesi toplumun büyük 
bir kesimi tarafından beğeni ve takdirle 
karşılanmıştır. Bu süreçte özellikle Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca’ya olan destek 
yaklaşık %70’ler seviyesine ulaşmıştır. 
Bununla beraber Bilim Kurulu’nun almış 
olduğu tavsiye niteliğindeki bu kararlar 
bizzat hükümet tarafından devlet poli-
tikası hâline getirilerek ilgili bakanlar ta-
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rafından yürürlüğe konulmuştur. Fakat 
İçişleri Bakanlığı’nın iki günlük hafta sonu 
sokağa çıkma yasağı başta muhalefet 
partileri olmak üzere toplumun birçok 
kesimi tarafından eleştirilmiştir. Bu eleş-
tiriler karşısında İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu istifa dilekçesini Erdoğan’a sunmuş 
fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu’nun 
istifasını kabul etmemiştir. 

Burada biz de Sağlık Bakanlığı’nın bu 
mücadelesini takdir etmekle beraber bu 
konuda alınan önlemlerin daha kapsamlı 
ve dakik olması gerektiğini düşünüyoruz.

Şöyle ki virüsün ilk görüldüğü an iti-
bariyle karantina önlemlerinin hızlı ve 
dakik bir şekilde devreye sokulması ge-
rekirdi. Virüsün ilk görüldüğü yerin bilgi 
ve verileri hem devletin hem de Sağlık 
Bakanlığı’nın elinde mevcuttu. Virüsün ilk 
görüldüğü şehir veya şehirlerin karantina 
altına alınması gerekirdi. Böylece virüsün 
diğer yerlere sızması engellenmiş ola-
caktı. Belki de başkanlığını Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu Bilim 
Kurulu üyeleri devlete bu yönde bir tav-
siyede bulunmuş olabilir. Fakat gelmiş ol-
duğumuz zaman itibarıyla kısmi bir soka-
ğa çıkma yasağı alınmış olsa da daha virü-
sün görüldüğü an itibarıyla bu tedbirlerin 
daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde ele alın-
ması ve hiç vakit geçirmeden uygulanma-
sı gerekirdi. Bu yönde bir gecikme söz 
konusu. Şayet bu yönde hızlı bir adımlar 
atılmış olsaydı belki de Türkiye’nin birçok 
şehrinde bu kadar çok virüs vakaları gö-
rülmeyecek ve bu kadar can kaybı yaşan-
mayacaktı. Ticari ve sosyal hayat şu anda 
olduğu gibi durmayacak, ticari ve sosyal 
faaliyetler devam edecekti. Evet belki de 
şu an başta Amerika olmak üzere dün-
yanın birçok ülkesinde görülen olumsuz 
manzara Türkiye’de görülmemişse de bu 
pandemi ile yapılan mücadelede daha iyi 
bir seviyeye gelinebilirdi.

Şayet hükümet daha ilk andan itiba-
ren İslâm’ın bu tür bulaşıcı hastalıklar 
karşısında nasıl bir çözüm ortaya koymuş 
olduğuna baksaydı, işler daha kolay ve 
dakik bir şekilde çözüme kavuşmuş ola-
caktı. İslâm’ın böyle bir bulaşıcı hastalık 
karşısında almış olduğu tedbirleri ele alıp 

onu uygulamalıydı. Nitekim İslâm her 
konuda bir çözüm getirdiği gibi böylesine 
bulaşıcı hastalıklar karşısında nasıl bir ta-
vır ortaya koyacağımızı belirlemiş ve bu 
konuda bir yol haritası ortaya koymuş-
tur. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur:

َوَقَع] َوإَِذا  تَْدُخُلوَها  َفَل  ِبأَْرٍض  ِبالّطَاُعوِن  َسِمْعُتْم   إَِذا 
 Şayet bir yerde“ [ِبأَْرٍض َوأَْنُتْم ِبَها َفَل تَْخُرُجوا ِمْنَها
veba (bulaşıcı hastalık) olduğunu işi-
tirseniz oraya gitmeyin. Sizin bulun-
duğunuz bir yerde meydana gelmiş 
ise oradan da ayrılıp çıkmayın.” [Buhari]

Hükümet, öncelikle Bilim Kurulu ta-
rafından tavsiye edilen vatandaşların 
evde kal çağrısı kampanyasına büyük 
bir destek vererek izolasyon için halkın 
gönüllü bir şekilde evde kalmaları için 
bir çağrıda bulunmuştur. Fakat ilerleyen 
günlerde bu çağrının çokta fazla sonuç 
vermediğini gördüğünde, bu defa yine 
Bilim Kurulu tarafından 20 yaş altı ve 65 
yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma tav-
siyesine uyarak bu konuda gereken ön-
lemleri almıştır. Fakat her geçen gün vaka 
sayıları ve ölüm oranlarının artmasından 
dolayı bu defa da yine Bilim Kurulu’nun 
tavsiyesi üzerine hükümet bu konuda 
daha ciddi birtakım adımlar atarak 31 
ilde sokağa çıkma yasağı getirmiştir.

Burada mesele 31 il veya muhalefetin 
ve başka birtakım çevrelerin çağrıda bu-
lunduğu gibi Türkiye’nin tamamının ka-
rantina altına alınması değildir. Sorunun 
tedavisi virüsün görüldüğü ilk şehrin veya 
şehirlerin karantinaya alınmasıdır. Hatta 
böyle bir uygulama yapmakla belki de 
koca bir şehri değil, alanı daraltıp sadece 
semt veya mahallelerin karantina altına 
alınmasıyla virüsün tüm genele yayılması 
önlenmiş olacaktı. Türkiye’nin diğer böl-
ge ve şehirlerinde hayat normal olarak 
devam edecekti. İnsanlar ticari faaliyetle-
rine devam edecek ve ekonomik yönden 
şu anda olduğu gibi maddi bir sıkıntı içe-
risinde olmayacaklardı. Yine aynı şekilde 
insanların gönüllü ya da zoraki bir şekilde 
evlere hapsedilmesi de söz konusu ol-
mayacaktı. Bu virüs, Türkiye’nin hemen 
hemen bütün vilayetlerinde görülmüş 
olup, vaka sayıları her geçen gün artmak-
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tadır. Şayet hükümet, haftanın her günü 
sokağa çıkma yasağı ilan etmiş olsaydı, 
bu defa da bu durum hükümet üzerin-
de ciddi bir maddi külfet oluşturacaktı. 
OHAL döneminde tüm fertlerin temel 
ihtiyaçlarını karşılamak yasal olarak dev-
letin görevidir. İşte hükümet bu sorum-
luluktan kaçmak için şu ana kadar ülke 
genelinde OHAL ilan etmemiştir. Bunun 
yerine gönüllü karantina kampanyası adı 
altında halkı evlerinde tutmak istemiştir. 
Hükümet bu tür bir uygulamayla tabiri 
caizse halkı kendi kaderine terk etmiştir. 
Halkın en temel ihtiyaçlarını karşılamak-
tan yoksun olduğu böylesi bir dönemde, 
işini, aşını, ekmeğini kaybeden halkı zo-
raki veya gönüllü olarak evde tutmaya 
çalışan hükümet, halkı içinden çıkılmaz 
büyük bir ekonomik felakete, fakirliğe ve 
yoksulluğa sürüklemiştir.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen hü-
kümetin virüse karşı almış olduğu ted-
birler ve stratejiler toplumun geneli ta-
rafından takdirle karşılanıyor. Bu süreçle 
ilgili olarak Metropol Araştırma şirketi-
nin mart ayında yapmış olduğu kamuoyu 
araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın popülaritesi artmış görünüyor.  Bu 
artış sadece kendi tabanının değil, aynı 
zamanda HDP hariç diğer muhalif  par-
tilerin tabanlarının da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı desteklediğini gösteriyor.  

Fakat olaylara İslâmi ve aydın bir göz-
le bakan bir kişi için durum hiç de böyle 
değildir. Belki virüsün siyasi ve ekonomik 
etkileri şu an için çok fazla görünmeye-
bilir. Fakat çok değil zaten kötüye giden 
ekonominin ciddi etkilerini hayatın her 
alanında birkaç ay içerisinde göreceğiz. 
Pahalılığın ve emtia fiyatlarının her geçen 
gün arttığı, döviz fiyatlarının yukarı doğru 
tırmandığı, işyerlerinin kapandığı, işsizle-
rin çoğaldığı, fakirlik ve yoksulluğun daha 
da arttığı bir döneme doğru gidiyoruz.

Hülasa bu virüs artık kapitalist siste-
min can çekiştiğinin, komada olduğunun 
ve beyin ölümünün gerçekleştiğinin haki-
katini bizlere bir kez daha gösterdi. Sade-
ce fişini çekecek birilerine ihtiyaç vardır. 
O da malum olduğu üzere Hilâfet Dev-
leti’nden başkası değildir.
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Tarih boyunca yeryüzünde iki 
tür medeniyet ortaya çıkmış-
tır. Birincisi vahyin gölgesinde 

yaşamını sürdüren toplumların ortaya 
koyduğu medeniyet, diğeri ise putperest 
toplumların oluşturduğu medeniyettir. 

Bugün Batı diye addedilen medeniyet; 
tahrif  edilmiş Hristiyanlık ve kadim put-
perest medeniyetlerin iç içe geçmesiyle 
ortaya çıkan medeniyettir. Bir ayağının 
Protestan akılın diğer ayağının tanrıdan 
ateşi çalan Prometheus felsefesinin teş-
kil ettiği, Yaratıcıyı ve doğayı kendine ra-
kip gören kutsal insan düşüncesi üzerine 
kuruludur. Bu melez düşüncenin teme-
linde, insan, hayat ve kâinatı güya yine 

insan adına kontrol altına alma anlayışı 
yatmaktadır. Nihai hedefi insan, hayat 
ve kâinata hükmetmektir. Dini motifler 
onu putperest bir medeniyet olmaktan 
kurtaramamıştır. Bu yüzden geçmişteki 
putperest medeniyetlerin bütün karak-
teristik özelilerini üzerinde taşımaktadır. 
Dayandığı kadim putperest medeniyet-
ler gibi günümüz Batı medeniyeti de fikrî, 
kültürel, ahlaki, sosyal ve ekonomik kal-
kınmayı gerçekleştirememiş, hayata dair 
sorunlara çare olamamış, insanlığı huzur 
ve refaha erdirememiştir. 

Bu düşünce insanı yaratıcı yerine ko-
numlandırarak kutsarken, gerçekte onu 
esfeli safiline yuvarlamıştır. Huzuru Rab-

bine itaatte bulan insanı ters taraftan ku-
şatarak ebedi azaba sürüklemiştir. Tarih 
bu iblisçe düşüncenin insanı sürüklediği 
felaketlerle doludur. Sair beşerî kaynak-
lar yanı sıra ilahi kitaplar bu zulüm, savaş, 
yıkım, talan, açlık, hastalık, altüst oluş, 
tufan vb. felaketleri anlatan sahifelerle 
doludur. Allah Azîmü’ş Şan Kerim olan 
Kitabı’nda şöyle buyurmaktadır:

لِيُِذيَقُهم] النَّاِس  أَيِْدي  كََسبَْت  ِبَا  َوالْبَْحِر  الَْبِّ  ِف  الَْفَساُد   ظََهَر 

يَرِْجُعوَن لََعلَُّهْم  َعِملُوا  الَِّذي  -İnsanların ken“ [بَْعَض 
di işledikleri kötülükler sebebiyle 
karada ve denizde bozulma orta-
ya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, 
yaptıklarının bazı kötü sonuçları-
nı dünyada onlara tattıracaktır.”1 
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Batı medeniyetinin 
bayraktarı ve kapitalizmin 

başoyuncusu konumundaki 
ABD’nin sergilediği tutum 

daha karakteristiktir. 
Böylesi küresel bir salgın 
dünyayı kasıp kavururken 

kendisinden beklenen 
evrensel vizyonu icra 

etmek bir yana, kendine 
yetmekte bile aciz kalmıştır. 

Bu yazının yazıldığı 
sırada salgının üssü olma 
şerefini AB’den almış olan 

ABD, dünyayı kendine 
güldürmeye devam 

etmektedir. 
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Çağlar boyu suret değiştiren bu dünya 
görüşü bugün kapitalizm olarak insanlığı 
esir almıştır. Düşünmeyi unutturduğu in-
sana, kontrol altına aldığı itibari sermeye 
ile hükmetmektedir. Nitekim laik düşün-
ceyle insanı yaratıcısından koparan ka-
pitalizm, türlü özgürlüklerle onu baştan 
çıkarıp âdeta hayvandan daha 
aşağı bir seviyeye düşürmüştür. 
Demokrasi ile de toplumu bir 
bütün olarak sermeye sahiple-
rinin kontrolü altına sokmuş-
tur. Toplumları kalkındırarak 
yaşatmak yerine düşünme ka-
biliyetinden yoksun birer yığın 
hâline getirmiştir.

Allah Celle Celâlehû’nun sal-
gın hastalıkları Batı medeniyeti 
mensuplarına bir uyarı ve azap 
İslâm âlemine bir rahmet kıl-
dığından şüphe yoktur.2 Covid 
19 salgını da böyledir. Geçek 
şu ki bu küresel salgın karşısın-
da da Batı medeniyeti bütün 
karakteristik özelliklerini ser-
gilemiştir. Tarih boyunca sergi-
lediği aynı reflekslerle hareket 
etmiştir. Böylece şeytanca tak-
tığı o insancıl maskesi düşmüş, 
yüzündeki makyaj yukardan 
aşağıya akmıştır. 

Bu salgının putperest kadim 
bir inancın çağdaş materyalist 
bir felsefe ile harmanlanarak 
ortaya çıkan Çin komünizminin 
hüküm sürdüğü bir coğrafyada 
ortaya çıkması tesadüf  değildir. 
Zira yaşam tarzları ve beslen-
me kültürleri bu salgına neden 
olmuştur. Çin hükümeti hayat 
felsefesi doğrultusunda eko-
nomik çıkarlarını önceleyerek 
insanlığı tehlikeye atmaktan geri durma-
mış, salgının dünyaya yayılmasına zemin 
hazırlamıştır. Nitekim Wuhan kentinde 
bir hastanede görevli Dr. Ai Fen’in bu 
konuda verdiği röportaj, koronavirüs 
salgınının dünyaya geç ilan edilmesinin 
altında Çin’in ekonomik kaygılarının ol-
duğunu ele vermiştir.3

AB ülkeleri de aynı refleksleri sergi-
lemiştir. Bir müddet D.S.Ö’nün salgının 
üssü olarak ilan ettiği İtalya, İspanya, 
Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerinin 
normal şartlarda bile halkına insanca ya-
şama koşullarını sağlamadığı, yeteri bo-
yutta bir sağlık alt yapısı ve ekipmanına 
sahip olamadığı ortaya çıkmıştır. Kitle 

Buna rağmen AB ülkeleri evrensel 
çapta çatırdayan kapitalizmi kendi ulusal 
sınırları içinde kurtarma çabasına düşe-
rek ikinci kez halklarının hayatlarını hiçe 
saymışlardır. Sıkı karantina vb. önlemle-
ri almayarak salgının yayılmasına neden 
olmuşlardır. “Virüsten sonra dünya eskisi 
gibi olmayacaktır…Salgın, gemisini kurta-

ranın kaptan olduğu, virüsün sınır 
tanımadığı ama ülkelerin sınırla-
rından çıkmadığı bir ortamın ne 
olduğunu gösterdi bize. Siyasal 
mesafeler sosyal mesafelerden 
daha uzun.”5 diye çaresizliği 
dile getiren Amerika’nın beyin 
takımından H. Kissinger’ı haklı 
çıkarmışlardır. Salgını önlemek 
yerine ekonomik sistemleri-
ni ayakta tutmak için gemisi-
ni kurtaran kaptan mantığıyla 
hareket etmeye başlamışlardır. 
Kocaman AB küçücük bir virüs 
testinden geçer not alamamış-
tır. Salgınla mücadele etmek 
için ortak bir fon kurma düşün-
cesinde bile birliktelik oluştur-
maktan aciz kalmışlardır. Da-
hası, AB Komisyonu Başkanı U. 
Leyen: “Avrupa bilinmeyen bir 
düşman ve benzersiz bir krizle 
beklenmedik bir sırada karşı kar-
şıya kaldı. Avrupa için bir Mars-
hall Planı’na ihtiyaç vardır.”6 diye 
itirafta bulunmuştur. İmdada 
çağırdıkları ABD, Almanya ve 
Fransa’nın maskelerine el ko-
yarken, Fransa da İtalya’nın 
maskelerini müsadere etmiş, 
İtalya Tunus’un tıbbi alkol ge-
misine, Çekya ise İtalya’nın 
maskelerine el koymuştur. Kü-
resel kapitalizmin uzantısı Tür-
kiye’de devlet ricali, kapitalist 
yönetimin mahalli kurucusu 
şahsı kutsama adına Anıtka-

bir’e çıkarak pandemi yasalarını çiğne-
miş, halkın sağlığını hiçe saymışlardır. 

Batı medeniyetinin bayraktarı ve ka-
pitalizmin başoyuncusu konumundaki 
ABD’nin sergilediği tutum daha karakte-
ristiktir. Böylesi küresel bir salgın dünyayı 
kasıp kavururken kendisinden beklenen 

imha silahlarını üretmekte yarışan bu ül-
keler virüsle baş edememiş, zaten yeterli 
olmayan sağlık personeline bile önleyici 
tıbbi malzeme sağlayamamış böylece 
yüzlerce hastane personeli ve doktorun 
ölümüne neden olmuştur. Nitekim Fran-
sa’da bazı doktorlar bu nedenle Sağlık 
Genel Müdürü’ne dava açmıştır.4 
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evrensel vizyonu icra etmek bir yana, 
kendine yetmekte bile aciz kalmıştır. Bu 
yazının yazıldığı sırada salgının üssü olma 
şerefini AB’den almış olan ABD, dünyayı 
kendine güldürmeye devam etmektedir. 
Koronavirüs vaka sayısının bir milyonu, 
ölü sayısının 64 bini aştığı ülkede son bir 
gün içinde 873 kişi Koronavirüsü nede-
niyle hayatını kaybetmiştir.7  Bu duruma 
rağmen Başkan Tump kapitalizmin ça-
tırdadığını görmekte ve hayatın bir an 
önce normale dönmesini kuvvetle talep 
etmektedir. Hastalara çamaşır suyu en-
jekte etme pahasına olsa dahi bunu iste-
mektedir. Bunu sağlamak için sosyal izo-
lasyonu protesto eden birtakım gönüllü 
grupları dahi harekete geçirmiştir. Çün-
kü koronavirüs salgını kapitalizmi can 
evinden vurmuştur. Halkı eve hapseden 
virüs, üretimi durma noktasına getirir-
ken hizmet sektörünü çökertmiş, petrol 
piyasasını altüst ederek sanal ekonomi 
balonunu patlatmıştır. Kapitalizmin oyun 
kurucusu ABD paniklemiş ve halkın canı 
pahasına sistemi ayakta tutmak için sosyal 
izolasyonu savsaklamıştır. Sıra dışı vaka 
sayısı ve ölüm oranları Başkan Trump’ın 
umurunda olmamıştır. Bu da vaka ve ölü 
sayısını artırarak panik durumunu tetik-
leyen bir kısır döngüye dönüşmüştür. 21. 
yüzyılda Batı medeniyetinin bir numaralı 
sömürgeci kâfir devleti ABD’nin de hal-
kına bile henüz adil, eşit ve insana yakışır 
bir sağlık hizmetini vermekten aciz oldu-
ğu ortaya çıkmıştır. Âlemlerin Rabbi’nin 
kodladığı covid 19’dan en büyük darbeyi 
yiyen ABD bu kriz karşısında aciz kalarak 
halkını ceset ceset toplu mezarlara göm-
mektedir. Çin ile siyasi gerginlik çıkara-
rak çaresizliğini örtmeye çalışırken, aynı 
zamanda Çin’in kapitalizmin çöküşünü 
hızlandıracak reflekslere başvurup vur-
mayacağı konusunda endişe içinde oldu-
ğunu gizleyememektedir. 
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Krizleri göğüslemede maddi güç-
ten ziyade işin sosyo-psikolojik hazırlığı 
önemlidir. Yani toplum bireyleri sahih bir 
ideolojiye sahip ise ve insanlar arası iliş-
kiler doğru bir nizamla düzenlenmiş ise 
böyle kriz anlarında ve sonrasında yöne-
timin işini kolaylaştırır. Zira böyle bir du-
rumda bireyler arası güven ve bireylerin 
yönetim ve yöneticilere güveni tamdır. 
Bu güven yöneticilerin elini güçlendirir. 
Daha rahat hareket etmelerini sağlar. 
Çözüm için daha radikal kararlar alma 
konusunda cesaretlendirir. 

Ne var ki Batı medeniyeti, tarihin 
hiçbir döneminde bu kıvamı yakalaya-
mamıştır. Zira yönettiği toplumun zihin 
yapısını bozuk bir ideoloji ile dejenere 
edip bireyler ve hatta kurumlar arası iliş-
kileri bozuk bir nizamla düzenlemiştir. Bu 
yüzden aynı potada erimeyen toplum, 
sınıflardan oluşan bir yapı arz etmek-
tedir. Liberal düşünce ve hayat tarzı ile 
toplum atomize edilmiştir. Bireyler âdeta 
pimi çekilmiş birer el bombası, serseri 
ve doyumsuz bir vaziyettedirler. Mane-
vi varlıkları olmayan bu bireylerin bir de 
açlık, hastalık, savaş ve kriz gibi durum-
larla fiziki varlıkları tehdit altına girmesi 
hâlinde hiçbir kuvvet onları kaos çıkar-
maktan alıkoyamaz. Nitekim liberal bir 
hayata alışmış olan bu toplumlar salgın 
baş gösterdiğinde marketlere saldırmış 
toplumsal sorumluluk duygusuyla hare-
ket etmemişlerdir. Aile kurumunun yok 
hükmünde olduğu ABD ve Avrupa’da ev 
kültürü de mevcut olmadığından hastalı-
ğın önünü almak mümkün olmamıştır. 

Evet, bugün dünyada küresel ölçek-
te egemen olan sözüm ona büyük Batı 
medeniyeti sosyo-psikolojik açıdan da 
çaresiz kalmıştır. Çünkü ne bireysel ne 
ailevi ne de toplumsal boyutta insanoğ-
luna böylesi krizlere karşı mukavemet 
gösterecek bir donanım kazandırmamış-
tır. İnsanlık bu küçücük virüs karşısında 
sahipsiz, korumasız bir başına kalmıştır. 
Bu hayati tehlikeye karşı direnecek ne bi-
reysel donanımı ne sığınacak bir ailesi ne 
de kendisini koruyacak bir yönetim niza-
mı vardır. Kaldı ki insanlığın bu çaresizliği 
gerçekte Batı medeniyetinin çaresizliğidir.  

Aslında Batı medeniyeti hep aciz idi. 
Ne var ki türlü entrikalarla acizliğini ka-
mufle edebilmekteydi. Bugün bu küçük 
virüs bu imkânı ellerinden almıştır. Artık 
acizliğini gizleyememektedirler. Kralın 
çıplak olduğunu haykıran o masum ço-
cuk gibi bu küçücük virüs Batı medeni-
yetinin üzerindeki kamuflaj giysiyi param-
parça ederek gerçek yüzünü âleme ifşa 
etmiştir. Hilâfet’in ilgasıyla dünyadan el 
çektirilen İslâm medeniyetinden bugüne 
değin, insanlığa hiçbir katkı sağlamadığı 
ayan beyan ortaya çıkmıştır.

Yüksek teknolojiye, dev silah sanayi-
sine, yıkıcı nükleer silahlara sahip olmayı, 
putperest kapitalizmin simgesi yüksek bi-
nalar dikmeyi, denizlerde dev savaş filola-
rını gezdirmeyi, medeniyetin ölçüsü ola-
rak gören Batı zihniyeti insanı değil gücü 
merkeze almıştır. Uluslararası şirketlerle 
yer altı ve yer üstü kaynakları kontrol et-
meyi, güce dayalı para politikasıyla sanal 
bir ekonomik hegemonya kurmayı, terö-
rü finanse ederek savaş çıkartıp ülkeler 
işgal etmeyi kalkınmışlığın ölçüsü olarak 
gören Batı felsefesi insanı yaşatmayı değil 
onu kontrol altına almayı amaçlamıştır. 
Ancak insan hayatının her şeyin üzerinde 
olduğu dersini veren bu küçücük virüs, 
bir tokat gibi Batı’nın yüzüne inmiştir. 
Sahih bir fikirle yönetilmediği zaman na-
sıl ölüm olup yağdığını bütün bariyerle-
rini nasıl yerle bir ettiğini göstermiştir.  

Sonuç olarak; çaresizlik Batı’nın zihin 
kodlarının içinde saklıdır. Batı çare olmak 
bir yana küresel felaketlere davetiye çı-
karan bir medeniyettir. Bu yüzden küre-
sel insani buhranlara, krizlere, salgınlara 
çare olacak kabiliyette değildir. Hep so-
run üreten bir bataklık olmuştur. İlim ve 
teknoloji ilerleye dursun, o, bunlar üze-
rinden kendini yeniden konumlandırarak 
beşeriyeti yıkım, bela ve musibetlere 
sürüklemeye devam etmiştir. Bir zaman-
lar monarşi, teokrasi, oligarşi yönetim 
biçimleriyle beşeriyeti kırıp geçirirken 
bugün demokrasi yönetimi ile de aynı 
yönde ilerlemeye devam etmektedir. 

Kısacası “Kraliyet Tacı” anlamına ge-
len covid sillesi ansızın insanlığın suratına 
inmiştir. Geçek şu ki; insanlığın bu salgın 

karşısındaki çaresizliğinin kaynağı Batı 
medeniyetinin mutasyona uğramış şekli 
olan kapitalizmdir. Unutmayalım ki asıl 
küresel salgın, çatırtısını duyduğumuz 
demokrasidir. Koronavirüsün oluşturdu-
ğu bu sıra dışı imkânları bir fırsata çevir-
mek mümkündür. Er ya da geç elbette 
koronavirüsten kurtulacağız. Ancak eğer 
insanlığı tehdit eden bütün virüslerin 
kaynağı kapitalizmden ve onun siyasi ha-
kimiyet tarzı olan demokrasiden kurtul-
madığımız sürece insanlık güven, refah ve 
huzura ermeyecektir.

Bu küresel salgının oluşturduğu zemin 

ٰاَمُنوا] اّلَ۪ذيَن   ُ الّلٰ َولَِيْعلََم  الّنَاِسۚ  بَْيَن  نَُداِولَُها  اْلَّيَاُم   َوتِْلَك 
ُشَهَدٓاَءۜ ِمْنُكْم   İşte Biz galibiyet…“ [َويَّتَِخَذ 
ve hakimiyet dönemlerini Hakkı 
tutan veya batıla uyan toplumlar 
arasında imtihan gereği döndürüp 
dururuz…”8 şeklindeki Allah Azîmü’ş 
Şan’ın hitabının bir tecellisi olarak önü-
müzde durmaktadır. II. Küresel Râşidî 
Hilâfet’i kurarak bu fırsatı köklü bir inkı-
lapla taçlandırmak neden olmasın!  

يَْنَقِلُبوَن] ُمْنَقلٍَب  اَّيَ  َظلَُمٓوا  اّلَ۪ذيَن  -Za“ [َوَسَيْعلَُم 
limler, nasıl bir inkılabla devrilecek-
lerini pek yakında bileceklerdir.”9
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Koronavirüs, namıdiğer Covid 
19 hakkında sanırım yazılma-
yan, söylenmeyen, açıklığa 

kavuşmayan bir husus kalmamıştır. Do-
layısıyla onun tedebbürü yapıldı, ayan 
olmayan kısmı kalmadı. Lakin tefekkürü 
henüz insanlık açısından net değil. Her-
hâlde ileriye dönük etkileri ve insanlıkta 
bırakacağı iz henüz kestirilebilmiş değil. 
Ekonomik ve siyasi açıdan dünyanın gidi-
şatının virüs öncesi gibi olmayacağı kesin 
görünüyor. Ancak virüsün ekonomik 
ve siyasi yönü ve virüs sonrası dünyaya 
ve coğrafyamıza etkilerinin boyutu bu 
sayımızdaki diğer makalelerin konusu 
olacak. Ben ise daha çok onun psikolojik 
etkilerinden bahsedeceğim. 

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden 
beri kendimize izole bir hayat kurduk. 
Evlerimize kapandık, sosyal mesafe ve 
temizlik tedbirleri ile kendimizi koruma 
altına aldık. 

İstatistiksel olarak hastalık ve salgınlar 
düşük sosyoekonomik seviyedeki top-
lumlarda daha sık görülürken koronavi-
rüsün her yaş ve sosyoekonomik seviye-
den insanı etkilemiş olması “Boş ver bize 
bir şey olmaz!” diyen vurdumduymaz ke-
simi dahi ciddi önlemler almaya sevk etti. 
Tehlikenin insan ayırt etmediği insanlık 
için aşikâr oldu.

Toplumsal olarak psikolojik tepkiler 
vermeye başladık. Yeni bir yaşam tarzı-
na bürünüyoruz. Rahat bir şekilde evi-

mizden dışarı çıkamamak, birbirimize 
yaklaşamamak, dokunamamak, normal 
sohbetler edememek, bir kahve içeme-
mek… Bütün bunlar bir gerilim atmosfe-
ri oluşturuyor üzerimizde. 

Gelecekte insanların ulaşacakları nok-
ta “Koronavirüs fobisi” gibi görünse de bu 
daha büyük bir şey. Tüm dünya ile birlikte 
korku, kaygı ve fobiler sarmalında benli-
ğini yitiren bir topluma dönüşüyoruz. 

Korku dış kaynaklı tehlikeye göster-
diğimiz duygusal bir reaksiyondur. Fobi 
ise bir nevi korku olmakla birlikte nor-
malde korkulmaması gereken bazı vakıa 
veya eşyaya karşı gösterilen reaksiyon-
dur. Kaygı da korku ile ilintilidir. Ancak 
korkularımız anlık gelişen bir tehlikeye 
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Koronavirüs salgını ruh 
sağlığımızı derinden 
etkileyeceğinden bu 

dönemde obsesif 
kompulsif bozukluğu 

olan yani yineleyici 
düşünce ve davranışlar 

gösteren hastalarda 
davranış bozuklukları 

artacağı gibi bu hastalara 
yenileri de eklenecektir. 

Takıntı ve endişeler 
kişilerin saatlerini alacak 
ve yaşantısını olumsuz 
yönde etkileyecektir.
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karşı verilen reaksiyonken kaygılarımız 
daha çok gelecekte muhtemel tehlikeye 
karşı bir reflekstir.  

İşte bunların hayatımızı kuşattığı yeni 
bir döneme girmiş bulunuyoruz. 

Aslında bütün yönleriyle korkuları-
mız kendisinden sakındığımız olay ya da 
nesneyle orantılı değildir ve bizler bunu 
biliriz. Genellikle anlamsızlığına, gereksiz-
liğine de inanırız ama korkumuz-
la baş edemez ve korktuğumuz 
durumla karşılaşınca ya da karşı-
laşma olasılığı olunca kendimizce 
önlemler geliştiririz. 

Belki birçok TV film ya da 
dizisinde rast gelmişizdir. Hatta 
son zamanlarda bazı takıntılılarla 
ilgili programlar ülkemizde yerli 
versiyonlarıyla gösterime girmiş 
durumda. Koronavirüs salgını 
ruh sağlığımızı derinden etkile-
yeceğinden bu dönemde obsesif 
kompulsif bozukluğu olan yani 
yineleyici düşünce ve davranış-
lar gösteren hastalarda davra-
nış bozuklukları artacağı gibi bu 
hastalara yenileri de eklenecek-
tir. Takıntı ve endişeler kişilerin 
saatlerini alacak ve yaşantısını 
olumsuz yönde etkileyecektir. 
Düşünmek istemediğimiz hâlde 
gün içinde defalarca zihnimizi 
meşgul eden düşüncelerimizi, 
takıntılarımızı ve takıntılarımızın 
getirdiği sıkıntılı hâli azaltmak 
amacıyla aynı şeyi tekrar tekrar 
yapmaktan kendimizi alamaya-
cağız. Kısacası sağlıklı ruh hâli-
mizi terk etmeye yönelik ciddi 
tehdit altındayız. Belki de bu, 
koronavirüs tehdidini bize ara-
tacak seviyelere tırmanacaktır. 

Mesela ileride insanlarda travmatik 
davranışlar artacak, yüksek seslerden 
korkacağız, hastalık bulaşacağı endişesiy-
le hayvanlardan korkacağız. Zaten yaygın 
olan uçağa binmekten, iğne yapılmasın-
dan, kan görmekten korkmak gibi vakıa-
lar, panik atak ve dolayısıyla çarpıntı, yüz 
kızarması, titreme, bulanık görme, nefes 

darlığı, ağız kuruluğu gibi belirtiler sıkça 
rastlanır olacak. Örneğin soğuk algınlığı 
belirtileri, hafif  öksürük, üşüme gelmesi 
gibi vücut sinyalleri aklımıza hemen ko-
ronavirüs ve ölümü getirecek doğal ola-
rak aşırı titizlik, temizlik takıntısı, olma-
yan şeyleri görme veya depresyona gir-
me vakıaları olağanlaşacak. Topluluklara 
karışamayacağız çoğu zaman evlerimizi 
kendimize hapishane yapacağız. 

Bütün bu yönleriyle korku gerçek-
çi olmaktan çıktığı zaman, insanın psiko-
lojik sağlığını olumsuz etkiler hâle gele-
cektir. Şayet, hayatı olası tehlike odaklı 
yaşarsak, olası bir durumla ilgili sürekli 
olumsuz tarafları görürsek, hayat bizim 
için çok dar bir alana sıkışmış olur. Bu da 
hayatın üretkenliğini, amacını kaçırma-
mıza yol açar. Böylesi bir haletiruhiye ile 

bir şey olur korkusuyla çocuğunu oku-
la göndermezsin, trafik kazası yapmak 
korkusuyla araba kullanamazsın, hasta-
lık kapar endişesiyle insanlarla kaynaşa-
mazsın. Böylesi bir haletiruhiyeye sahip 
bir kişinin hayatı nasıl olur? Muhtemelen 
azap içinde azap olur.

Hiç şüphesiz insanoğlu acizdir. Bunu 
tüm duyu organlarımızla algılamaktayız. 

İşte korkumuz bu acziyetimizin 
tezahürüdür. Sığınılacak sağlam 
bir liman edinemediğimiz sürece 
korkularımızla baş edebilmemiz 
mümkün değildir. Bir avuç ateist 
kesimi istisna kabul edersek tüm 
dünya insanları da bu acziyetle-
rinin farkındalığı ile kendilerini 
gözetip koruyacak bir inanç sis-
temine teslim olmuşlardır. Her-
kes kendi “yaratanından” medet 
ummaktadır.   

Yukarıda da ifade ettiğim 
üzere özetle korku, gerçek veya 
beklenen bir tehlike karşısında 
gösterdiğimiz fizyolojik tepkile-
rimizdir. Fakat hayatın içerisin-
de görmekteyiz ki hepimiz aynı 
olaylara aynı reaksiyonu göster-
miyoruz. İşte sorgulanması ge-
reken husus burasıdır. İnsanların 
davranışlarına yön veren şey 
nedir? Ya da insanlardan bazıları 
gerçekten korkulması gereken 
durumlarla karşı karşıya gelmele-
rine rağmen çoğunluğun hilafına, 
akıntıya karşı cesurca hareket 
edebilmekteler. Bu cesaret gös-
terisinin cisimleştiği kimselerde 
korku mefhumu yok mudur? 
Yani korkmadıkları için mi ce-
surca davranmaktadırlar? Mesela 
herkes evinden çıkmaya korkar-
ken tabipler ve sağlık sektörünün 

tüm personeli işbaşı yapabilmektedir. 
Onları korkularına rağmen hastalığın ve 
ölümün kol gezdiği ortamlara sokan şey 
sadece cesaretleri midir? 

Bu minvalde gözlemlediğimiz üzere 
bir kesim insan, korkularını dizginleye-
bilmekte hatta üzerine gidebilmektedir. 
Çünkü korku aslında kontrol altına alı-
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nabilir bir duygudur. Akıl ise onun ho-
casıdır. Duygularımız, hocasından ayrıl-
dığında insan bir felaketin tam ortasına 
düşer ve savrulmaya başlar. İşte insa-
noğlu hayatı kendi benliğinde anlamlan-
dırmadığında ya da yanlış anlamlandırdı-
ğında bu savrulma onu belalar arasında 
gezdirecektir. Onun gün yüzü görmesi-
ne fırsat vermeyecektir. Çünkü acziyete 
düştüğünde sığındığı limana başvuran 
insan teselli bulabilmelidir. Bu teselli-
yi bulamadığında savrulma başlar. Fark 
ettiyseniz teselli dedim, sıkıntıdan kur-
tulma demedim. Çünkü herkes ömrünü 
sorguladığında sıkıntısız bir hayatın var 
olmadığını anlar. Ancak bununla birlikte 
sıkıntılara rağmen bazılarımız teskin ola-
bilmekteyken bazılarımız olamıyoruz, 
huzuru bulamıyoruz. İşte bunun sebebi 
inanç sistemimizdir. Eğer hayatı vur pat-
lasın çal oynasın bir süreç olarak değer-
lendirirsek mutsuzluğumuz yinelene-
cektir. Çünkü daimî mutluluk bu dünya 
hayatı için söz konusu değildir. Bunu fii-
len hissetmekteyiz.  Aynı zamanda vahiy 
de bu minvalde bizi bilgilendirmektedir. 

 َولََنْبُلَوّنَُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمَن]
اِب۪رينَۙ ِر الّصَ -An“ [اْلَْمَواِل َواْلَْنُفِس َوالّثََمَراِتۜ َوبَّشِ
dolsun ki sizi biraz korku ve açlık-
la; mallardan, canlardan ve ürün-

lerden eksiltmekle sınayacağız. 
Sabredenleri müjdele!”1

Görüldüğü gibi hayat imtihandan ve 
zorluklardan ibarettir. Zorluklar arasın-
da bazen rahatlamalar söz konusu olur. 
Sonra bir başka musibetle ömrümüzün 
merdivenlerine tırmanırız. 

يُْسراًۙ] اْلُعْسِر  َمَع  -Şüphesiz güç“ [َفِاّنَ 
lükle beraber bir kolaylık vardır.”2

Ayet-i celileler hem zorluğun hem de 
kolaylığın daimî olmadığını açıkça beyan 
etmektedir. Yani tekdüze bir hayat müm-
kün değildir. Müslümanlar olarak bazı 
hususları benliğimizde açıklığa kavuştur-
duğumuzda sanırım birçok şey problemi 
lehimize çevirebiliriz. 

Şöyle ki:

İnsanoğlu, öldüren ve diriltenin sade-
ce Allah Subhânehû ve Teâlâ olduğunu id-
rak ettiğinde sorunları ele alışı farklılık arz 
eder. Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

ِكَتابًا]  ِ الّلٰ ِبِاْذِن  اِّلَ  تَُموَت  اَْن  لَِنْفٍس  َكاَن   َوَما 
ًلۜ  Yazılı bir ecele bağlı olarak“ [ُمَؤّجَ
Allah’ın izni olmadan hiçbir nefis 
ölecek değildir.”3

ُ يََتَوّفَى اْلَْنُفَس ۪حيَن َمْوتَِها]  Ölümleri“ [الَّلٰ
esnasında nefisleri Allah öldürür.”4

[ -Dirilten ve öl“ [َرّبَِي اّلَ۪ذي يُْح۪ َويُ۪ميتُۙ
düren Rabbimdir.”5

 يَٓا اَّيَُها اّلَ۪ذيَن ٰاَمُنوا َل تَُكونُوا َكاّلَ۪ذيَن َكَفُروا َوَقالُوا]
ى لَْو َكانُوا ْخَوانِِهْم اَِذا َضَرُبوا ِفي اْلَْرِض اَْو َكانُوا ُغزًّ  ِلِ
ٰذلَِك َحْسَرًة ۪في  ُ الّلٰ لَِيْجَعَل  ُقِتُلوۚا  َوَما  َماُتوا  َما   ِعْنَدنَا 
بَ۪صيٌر تَْعَمُلوَن  ِبَما   ُ َوالّلٰ َويُ۪ميُتۜ  يُْح۪   ُ َوالّلٰ  [ُقُلوِبِهْمۜ 
“Ey iman edenler! Yeryüzünde 
sefere veya savaşa giden kardeşle-
rine ‘Eğer yanımızda olsalardı ne 
ölür ne de öldürülürlerdi!’ diyen 
kâfirler gibi olmayın. Allah bunu 
onların kalplerine acı bir hasret ol-
sun diye yerleştirir. Hâlbuki Allah 
diriltir ve öldürür. Allah yaptıkları-
nızı görür.”6

۪في] ُكْنُتْم  َولَْو  اْلَمْوُت  يُْدِرْكُكُم  تَُكونُوا  َما   اَْيَن 
َدٍةۜ ُمَشّيَ  Nerede olursanız olun“ [ُبُروٍج 
ölüm size yetişir. Sarp ve sağlam 
kalelerin içerisinde olsanız bile.”7

ُمَل۪قيُكْم] َفِاّنَُه  ِمْنُه  وَن  تَِفّرُ اّلَ۪ذي  اْلَمْوَت  اِّنَ   [ُقْل 
“De ki, kendisinden kaçmakta ol-
duğunuz ölüm size ulaşacaktır.”8

َوَل] َساَعًة  يَْسَتْأِخُروَن  َل  اََجُلُهْم  َجٓاَء   َفِاَذا 
 Onların ecelleri geldiği“ [يَْسَتْقِدُموَن
zaman ne bir an geri ne de ileri bı-
rakılırlar.”9
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ِبَمْسُبو۪قينَۙ] نَْحُن  َوَما  اْلَمْوَت  بَْيَنُكُم  ْرنَا  َقّدَ  [نَْحُن 
“Aranızda ölümü şaşmaz bir plan 
çerçevesinde takdir eden Biziz. 
Engel olabilecek hiçbir güç yoktur 
sizi öldürmemize.”10 

[ -Ondan baş“ [َلٓ اِٰلَه اِّلَ ُهَو يُْح۪ي َويُ۪ميُتۜ
ka hiçbir ilah yoktur. O can veren 
ve öldürendir.”11

Bu ayetlerden açıkça anlaşılıyor 
ki, eceli sona ermediği sürece in-
san ölmeyecektir. Ölümün sebebi 
ancak Allahu Teâlâ’nın takdir ettiği 
ecelin sona ermesidir. Can veren 
de öldüren de Allahu Teâlâ’dır. 

Ölüm hadiselerine ve ölümün 
içinde meydana geldiği durumlar 
ise ölüme sebep değil, kendile-
rinde ölümün meydana geldiği 
hâllerdir. Bunlar yukarıdaki ayet-
ler göz önünde bulundurulduğun-
da hiçbir zaman ölümün sebebi 
olamazlar. Ölümün sebebi ancak 
Allah’ın takdir ettiği ecelin sona 
ermesidir. Sebep ve hâl/durum 
arasında fark vardır. Sebep kesin 
olarak neticeye vardırır. Hâl ve 
durumlar ise böyle değildir. Onlar 
bir olayın içinde bulunduğu vazi-
yet ve şarttır. Ölümün sebebi gibi 
görünen, hastalıklar, kurşunlan-
malar, yanmalar aslında sebep de-
ğildirler. Bunlar olduğunda ölüm 
bazen vuku bulabiliyor bazen de 
vuku bulmuyor. Bazen de bunla-
rın hiçbirisi olmadan ölüm mey-
dana gelebiliyor. Bu da gösteriyor 
ki ölümün tek sebebi vardır o da 
Allahu Teâlâ’nın takdir ettiği ece-
lin sona ermesidir. 

İşte Müslüman ölüme bu açıdan bak-
tığı zaman Allah’ın rızasını kazanmak ve 
onun yolunda ölmek için şevk ve cesaret 
sahibi olur. Şu hâlde kişinin nasıl öldü-
ğü önem kazanıyor. Bu minvalde Allahu 
Teâlâ kendisine kavuşmak isteyenlerin 
salih amel işlemekten geri durmamalarını 
şöyle bildirmektedir:

َصالًِحا] َعَمًل  َفْلَيْعَمْل  َرّبِ۪ه  لَِقٓاَء  يَْرُجوا  َكاَن   َفَمْن 
اََحًدا َرّبِ۪هٓ  ِبِعَباَدِة   Artık her kim“ [َوَل يُْشِرْك 

Rabbine kavuşmayı umuyorsa sa-
lih amel yapsın ve Rabbine ibadet-
te hiçbir şeyi ortak koşmasın.”12

Salih amel işleme yeri bu dünyadır. 
Burada salih amel işlemeyenlerin ahiret-
teki pişmanlıkları fayda vermeyecektir. 
Nitekim ayet-i kerime şöyledir:

ِعْنَد] ُرُؤِ۫سِهْم  نَاِكُسوا  اْلُمْجِرُموَن  اِِذ  تَٰرٓى   َولَْو 
َصالًِحا نَْعَمْل  َفاْرِجْعَنا  َوَسِمْعَنا  اَْبَصْرنَا  َرّبََنٓا   َرّبِِهْمۜ 
ُموِقُنوَن -O günahkârların, Rab“ [اِّنَا 
leri huzurunda başları öne eğik 
halde ‘Rabbimiz, gördük, duy-
duk. Şimdi bizi (dünyaya) geri 
döndür de salih amel işleyelim. 
Artık kesin olarak inandık!’, di-
yecekleri zamanı bir görsen.”13

Ecel konusu ve salih ameller kadar 
önemli bir diğer konu ise Allah’a tevekkül-
dür. İlk Müslümanlar tevekkülün vakıasını 
hakkıyla anlamışlar ve Allah’a hakkıyla te-
vekkül etmişlerdi. Bundan dolayı da bü-
yük işler gerçekleştirdiler. Böylece de şid-
detli zor durumlara atıldılar ve başardılar. 

Müslümanlar, hayatta istenilen yüce 
mevkilere tırmanmalarını ger-
çekleştirip geçmişteki şerefin ve 
üstünlüğün zirvelerine ulaşabil-
melerine ancak Allah’a tevek-
külü hakiki anlamıyla anlamaları 
ve Allah’a hakkıyla tevekkül et-
meleriyle muvaffak olabilirler. 
Nitekim, büyük işlerin başarıla-
bilmesi, güçlerini sadece insani 
gücün sınırları içerisinde mütalaa 
eden kimselerin eliyle mümkün 
olmaz. Zira, bir insan sadece bu 
insani güce bakarsa onun görüş 
sınırları içerisindeki insan gücü 
kadar çalışır. Böylece onun elleri 
ve kulaçları kısalır. O kişi büyük 
işleri başarmak bir yana, basit iş-
leri bile gerçekleştirmekten aciz 
duruma düşer. Fakat, arzularını 
gerçekleştirmek için insan gücü-
nün ötesinde kendisine yardım 
eden bir kuvvetin varlığına ina-
nan insanlar, bu kuvvete daya-
narak kendi kuvvetlerinden çok 
daha büyük işleri gerçekleşti-
rirler. Yeter ki, kendi kuvvetinin 
ötesinde kendisine yardım eden 
başka bir gücün var olduğuna iti-
kat etsin. O zaman insanın kud-
reti için sınır olmaz. Hatta Allah’a 
iman etmeyen ve O’na tevek-
külde bulunmayan bazı kimseler 
bile kendi güçlerinin ötesinde bir 

gücün varlığını kabul ettiklerinde büyük 
işlere atılırlar. O halde, Allah’a hakkıy-
la iman etmiş ve sadece O’na güvenen 
bir Müslüman nasıl olur?  Kuşkusuz ki 
o, Allah’a olan tevekkülünden dolayı 
bir gayrimüslimin gerçekleştirdiklerin-
den kat kat fazlasını gerçekleştirebilir. 
Onun için Allah’a tevekkül etmek, İslâm 
ümmetini diri ve hayatta tutan prensip-
lerden biri olduğu gibi İslâm fikirlerinin 
de en ehemmiyetli fikirlerinden biridir.

VİRÜSÜN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Ölümün sebebi gibi 
görünen, hastalıklar, 

kurşunlanmalar, 
yanmalar aslında sebep 

değildirler. Bunlar 
olduğunda ölüm bazen 
vuku bulabiliyor bazen 

de vuku bulmuyor. Bazen 
de bunların hiçbirisi 

olmadan ölüm meydana 
gelebiliyor. Bu da 

gösteriyor ki ölümün tek 
sebebi vardır o da Allahu 

Teâlâ’nın takdir ettiği 
ecelin sona ermesidir. 
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Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

يَْخُذْلُكْم] َواِْن  لَُكْمۚ  َغالَِب  َفَل   ُ الّلٰ يَْنُصْرُكُم   اِْن 
َفْلَيَتَوّكَِل  ِ الّلٰ َوَعلَى  بَْعِد۪هۜ  ِمْن  يَْنُصُرُكْم  اّلَ۪ذي  َذا   َفَمْن 
 Eğer Allah size yardım“ [اْلُمْؤِمُنوَن
ederse, size galip gelen olmaz. 
Eğer sizden yardımını keserse On-
dan başka kim size yardım edebi-
lir. Müminler Allah’a tevekkül et-
sinler.”14

[ ِۜ اِّنَ  َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَْمِرۚ َفِاَذا َعَزْمَت َفَتَوّكَْل َعلَى الّلٰ
۪ليَن َ يُِحّبُ اْلُمَتَوّكِ -Karar verdiğin (az“ [الّلٰ
mettiğin) zaman, Allah’a tevekkül 
et. Şüphesiz Allah, tevekkül eden-
leri sever.”15

اْلُمْؤِمُنوَن] َفْلَيَتَوّكَِل   ِ الّلٰ َوَعلَى  ُهَوۜ  اِّلَ  اِٰلَه  َلٓ   ُ  [الَّلٰ
“Allah, kendisinden başka hiçbir 
ilahın bulunmadığıdır. Müminler, 
ancak Allah’a tevekkül etsinler.”16

اْلَْمُر] يُْرَجُع  َواِلَْيِه  َواْلَْرِض  ٰمَواِت  الّسَ َغْيُب   ِ  َولِلّٰ
ا تَْعَمُلوَن  [ُكّلُُه َفاْعُبْدُه َوتََوّكَْل َعلَْيِهۜ َوَما َرّبَُك ِبَغاِفٍل َعّمَ
“Göklerin ve yerin gaybı Allah’a 
aittir. Bütün işler O’na döner. Sen 
Ona ibadet et. Ve Ona tevekkülde 
bulun. Rabbin yaptıklarınızdan ga-
fil değildir.”17 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
de şöyle buyurmuştur:

ِتى َسْبُعوَن أَْلًفا ِبَغْيِر ِحَساٍب]  َة ِمْن أُّمَ  يَْدُخُل اْلَجّنَ
ِ َقاَل ُهُم اّلَِذيَن َل يَْسَتْرُقوَن َوَل  َقالُوا َمْن ُهْم يَا َرُسوَل الّلَ
ُلوَن يََتَوّكَ َرّبِِهْم  َوَعلَى  يَْكَتُووَن  َوَل  -Üm“ [يََتَطّيَُروَن 
metimden yetmiş bin kişi cennete 
hesapsız girecektir, buyurdu. Ora-
dakiler: Ey Allah’ın Rasulü! Onlar 
kimdir? diye sorunca: Efsun yapma-
yan, bazı şeyleri uğursuz saymayan, 
vücutlarını demirle dağlamayan ve 
(işlerinde) Rablerine tevekkül eden-
lerdir, buyurdu.”18

Ayrıca Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem tevekkülün sebep ve müsebbibi 
(sebebe götüren vesileleri) terk etmek 
anlamına gelmediğini bildirmek için te-
vekkül ile birlikte müsebbibe de sarıl-
mayı emretmiştir. 

ِ أَْعِقُلَها َوأَتََوّكَُل أَْو أُْطِلُقَها]  َقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل الّلَ
 Bir adam (Rasul“ [َوأَتََوّكَُل َقاَل  اْعِقْلَها َوتََوّكَْل 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e): Ey Al-
lah’ın Rasulü! Onu (devemi) bağlayıp 
mı yoksa salıp mı Allah’a tevekkül 
edeyim? dedi. Dedi ki: Onu bağla ve 
tevekkül et.”19 

Bu hadis, bedeviye devesini bağla-
ması, yani sebep ve müsebbibe sarıl-
ması için bir talimdir. Ayrıca tevekkülün 
sebep ve müsebbibe sarılmayı terk et-
mek manasında olmadığını da anlatmış 

bulunmaktadır. Sebep ve müsebbibe 
bağlanmak meselesi, tevekkül mesele-
sinden ayrı bir meseledir. Bu meselenin 
delilleri tevekkül için sınırlandırma kı-
lınmamalıdır. Allah’a tevekkül etmeleri 
Müslümanlar üzerine farz olduğu gibi 
sebep ve müsebbiplere sarılmaları da 
şer’î delillerle farz kılınmıştır. 

Bu iki meseleye ait deliller birbirini 
sınırlandırıcı olmayacakları gibi birbirleri-
nin şartı da değillerdir. 

Bu süreçte ibadetin büyüklerinden 
biri olan dua da çok önemlidir. Zira Al-
lah katında dua kadar hoş bir şey yoktur. 
Bu nedenle ve Allahu Teâlâ’nın sevabı-
na nail olmak için sıkıntıda ve hastalıkta, 
gizlide ve açıkta dua etmek mendupdur. 
Ancak Kur’an ve Sünnet’te geçen yatak-
tan kalkmak, eve girip çıkmak, camiye 
gitmek ve ona girip çıkmak, abdest al-
mak, namaz kıldıktan sonra, istihare na-
mazını kılarken, yağmur yağarken, şim-
şek çakarken, hilali gördüğünde, yemek 
yerken, hoşa giden bir şeyi gördüğünde 
veya üzüntü duyduğunda, yolculuk eder-
ken, hastalandığında, musibete uğrayan-
ları görürken, zalimlerle karşılaşırken 
veya Allah yolunda savaşırken ve bunun 
gibi daha birçok durum için geçerli dua 
ve zikirlerle dua etmek daha efdaldir.
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1   Bakara Suresi 155
2   İnşirah Suresi 5
3   Âl-i İmran Suresi 145
4   Zümer Suresi 42
5   Bakara Suresi 258
6   Âl-i İmran Suresi 156
7   Nisa Suresi 78
8   Cuma Suresi 8
9   Araf Suresi 34
10   Vakıa Suresi 60
11   Duhan Suresi 8
12   Kehf Suresi 110
13   Secde Suresi 12
14   Âl-i İmran Suresi 160
15   Âl-i İmran Suresi 159
16   Teğabün Suresi 13
17   Hud Suresi 13
18   Muslim
19   Tirmizi
20   Âl-i İmran Suresi 173-174
21   Enbiya Suresi 83-84
22   Enbiya Suresi 87-88
23   Gafir/Mü’min Suresi 44-45

Musibetlerde duaların en efdali, 
İmam Cafer es-Sadık’tan rivayet edilen 
şu dualardır: 

“Başına dört musibet gelen kimsenin 
dört şeyi unutmasına şaşıyorum:

1- Yüce Allah: [اّلَِذيَن َقاَل لَُهْم الّنَاُس إِّنَ الّنَاَس 
 َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَمانًا َوَقالُوا َحْسُبَنا
لَْم َوَفْضٍل   ِ الّلَ ِمْن  ِبِنْعَمٍة  َفاْنَقلَُبوا  اْلَوِكيُل  َونِْعَم   ُ  الّلَ
ُ ُذو َفْضٍل َعِظيٍم ِ َوالّلَ  [يَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواّتََبُعوا ِرْضَواَن الّلَ
“Onlar ki insanlar kendilerine; (düş-
manınızdan) insanlar size karşı ordu 
toplamışlar, onlardan korkun, deyin-
ce, bu söz onların imanını artırdı ve 
Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, 
dediler. Bundan dolayı Allah’tan bir 
nimet ve bollukla geri döndüler, ken-
dilerine hiçbir kötülük dokunmadı. 
Ve Allah’ın rızasına uydular. Allah 
büyük kerem sahibidir.”20 buyurduğu 
hâlde, korku musibetine uğrayan kimsenin 
َونِْعَم اْلَوِكيُل]  ُ  ,Allah bize yeter“ [َحْسُبَنا الّلَ
O, ne güzel vekildir.” sözünü unutması-
na şaşırıyorum!

2- Allahu Teâlâ: [أَّنِي َرّبَُه  نَاَدى  إِْذ   َوأَّيُوَب 
لَُه َفاْسَتَجْبَنا  اِحِميَن  الّرَ أَْرَحُم  َوأَْنَت  ّرُ  الّضُ ِني   َمّسَ
ُضّرٍ ِمْن  ِبِه  َما  -Eyyub’a da lütfet“ [َفَكَشْفَنا 
tik. Hani o Rabbine ‘Bu dert (hasta-
lık) bana dokundu, sen merhametli-
lerin en merhametlisisin!’ diye dua 
etmişti. Biz de onun duasını kabul 
ettik, kendisine bulaşan derdi (has-
talığı) kaldırdık.”21 buyurduğu hâlde, 
hastalık musibetine uğrayan kimsenin [أَّنِي 
اِحِميَن الّرَ أَْرَحُم  َوأَْنَت  ّرُ  الّضُ ِني   Bu dert“ [َمّسَ
bana dokundu. Sen merhametlilerin 
en merhametlisisin!” sözünü unutması-
na da şaşırıyorum!

3- Yine Allahu Teâlâ: [َذَهَب إِْذ  الّنُوِن   َوَذا 
الّظُُلَماِت ِفي  َفَناَدى  َعلَْيِه  نَْقِدَر  لَْن  أَْن  َفَظّنَ   ُمَغاِضًبا 
الّظَالِِميَن ِمْن  ُكنُت  إِّنِي  ُسْبَحانََك  أَْنَت  إِل  إِلََه  ل   أَْن 
نُْنِجي َوَكَذلَِك  اْلَغّمِ  ِمْن  ْيَناُه  َونَّجَ لَُه   َفاْسَتَجْبَنا 
-Zünnun’a (Yunus’a) lütfet“ [اْلُمْؤِمِنيَن
tik. Zira o, kavmine kızarak gitmişti, 
bizim kendisine güç yetiremeyeceği-
mizi sanmıştı. Nihayet karanlıklar 
içinde kalıp ‘Senden başka ilah yok-
tur. Sen eksikliklerden uzaksın, yü-

cesin, ben zalimlerden oldum!’ diye 
yalvardı. Biz de onun duasını kabul 
ettik ve onu tastamam kurtardık. 
İşte biz müminleri böyle kurtarırız.”22 
buyurduğu hâlde, tasa musibetine uğrayan 

kimsenin [أَْن ل إِلََه إِل أَْنَت ُسْبَحانََك إِّنِي ُكنُت ِمْن 
 .Senden başka ilah yoktur“ [الّظَالِِميَن
Sen eksikliklerden münezzehsin, yü-
cesin, ben zalimlerden oldum!” sözü-
nü unutmasına şaşırıyorum.

4- Ve Allahu Teâlâ: [َفَسَتْذُكُروَن َما أَُقوُل لَُكْم 
ُ الّلَ َفَوَقاُه  ِباْلِعَباِد  بَِصيٌر   َ الّلَ إِّنَ   ِ الّلَ إِلَى  أَْمِري   َوأَُفّوُِض 
َئاِت َما َمَكُروا -Benim size söyledikle“ [َسّيِ
rimi, yakından hatırlayacaksınız. Ben 
işimi Allah’a bırakıyorum. Şüphesiz 
Allah kulları görür! Allah onu, onla-
rın kurdukları tuzakların kötülükle-
rinden korudu.”23 buyurduğu hâlde, in-
sanların tuzaklarına maruz kalan kimsenin 
َ بَِصيٌر ِباْلِعَباِد] ِ إِّنَ الّلَ  Ben“ [َوأَُفّوُِض أَْمِري إِلَى الّلَ
işimi Allah’a bırakıyorum, muhakkak 
ki Allah kulları görür!” sözünü unutma-
sına da şaşırıyorum.”

Toplumumuzun helaki vahiyden ay-
rılmakla başlar. Gerçek manada hayat 
bulması da yine ona sarılmakla olur. Ni-
tekim el-Evvel de el-Ahir de Allahu Te-
ala’dır. Hepimiz O’ndan geldik ve yine 
O’na döneceğiz. Dolayısıyla yaşadığımız 
zor ve bir o kadar da travmatik neticeler 
doğuracak şu kriz dönemini akidemize 
dönmekle aşılabiliriz. Hatta Müslüman 
topluluklar silkelenip bu kriz dönemini 
İslâm’ın hayatta tekrar inşası sürecinde 
lehte atılmış bir adıma dönüştürebilme-
lidir. İnsanlığın şahit olduğu gibi sosyalist 
düşüncenin külleri toprağa karıştı, yok 
oldu. Kapitalizm ise kudretli bir alterna-
tifsizlik yüzünden ayakta görünüyor. Hal-
buki takati kalmamıştır. 

O halde biz Müslümanların aslına dön-
me zamanı çoktan gelmiş, görkemli İslâm 
medeniyetinin insanlığı kucaklama hakkı 
şimdiki kadar bu derece de hissedilme-
miştir. Zira İslâm ümmeti, sistemlerinin 
hayvanlar seviyesine düşürdüğü halkların 
merhemini elinde bulundurmaktadır. Bu 
virüs ve tehlikesi şüphesiz Allah’ın izni ile 
geçecektir. Tüm insanlık yüzünü dünya 
genelinde yaşanan bu musibetin örttüğü 

siyasi ve ekonomik çaresizliğin içinde in-
sanlığa şahit ve ona liderlik edecek vasat 
ümmeti, İslâm ümmetini beklemektedir. 

Ezcümle; insanın, fıtratından gelen 
korkuyu söküp atması mümkün değildir. 
Dolayısıyla korku insanın üzerinde kalı-
cıdır. İnsan hayatı boyunca bir şeylerden 
korkmaya mahkûmdur. İnsan neyden 
korkup, neyden korkmayacağını eşya ile 
olan alakasından doğan fikir ile ortaya 
koyar. Müslümanın bu fikirleri ise Allahu 
Teâlâ’dan gelir. İşte insan, kendisini deh-
şete düşürücü anlardan ancak Rabbinden 
gelen fikirden doğan güç ile yenilebilir. 

Ve dua, Müslümanın çaresizlik anın-
daki en güçlü silahıdır!

Ey Allah’ım, İslâm ümmetine merha-
met et!

Allah’ım, zaferi bize nasip et. Ümme-
tin kurtuluşa ermesine bizi vesile kıl. Râ-
şidî Hilâfet Devleti’nin kurulmasını yakın 
zamanda nasip et!

Allah’ım, kâfirlerin ve onların ajanla-
rının ve uşaklarının şerrinden sana sığı-
nırız. Onların şerrini def et.

 Amin ve’l-hamdulillahi Rabbi’l-âle-
min…

VİRÜSÜN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
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Koronavirüs pandemisi artık hiç-
bir şeyin eskisi gibi olmayacağını 
gösterdi. Dünya bir an önce bu 

salgından kurtulmanın yollarını ararken 
başka türlü bir arayışa daha girdi; pande-
mi sonrasında yeni dünya düzeni nasıl şe-
killenecek? Kapitalizm varlığını sürdüre-
bilecek mi? Pandemi süresince hiç de iyi 
bir sınav veremeyen uluslararası kurum-
ların ve yöneticilerin akıbeti ne olacak?

Sağlıkçılar koronadan kurtulmanın ça-
resini, pandemiyi bitirecek aşıyı bulmaya 
çalışırken siyasi uzmanlar, stratejistler de 

dünyanın geleceğini tanzim edecek yeni 
dünya düzenini konuşmaya başladılar. Bu 
bağlamda Birleşmiş Milletler, Avrupa Bir-
liği, NATO ve Dünya Sağlık Örgütü gibi 
kurumların varlığı ve geleceği de bu sor-
gulamadan nasibini alıyor.

Anadolu Ajansı muhabirinin “küre-
selleşme?”, “uluslararasıcılık”, “neo-libe-
ralizm”, “uluslararası işbirliği” “hukuki 
düzenlemeler” vb. bağlamında yönelttiği 
sorulara uzmanların verdiği cevaplardaki 
ortak vurgu; AB gibi birliklerin dağılabile-
ceği, NATO vb. kurumların varlığının iyi-

den iyiye sorgulanacağı, küreselleşmenin 
yerine ülkelerin kendi sınırları içerisine 
çekileceği, yönetimlerin demokratik ve 
özgürlükçü hareket anlayışlarının yerini 
daha kısıtlayıcı bir yönetim anlayışının 
alacağı şeklinde oldu.1

Ankara Hacı Bayram Veli Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Nail Alkan, küreselleşme-
nin sonuna gelindiğini, Avrupa Birliği’nin 
(AB) zannedildiği gibi birlik, beraberlik ve 
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Kissinger’ın, tükenmiş 
kapitalist sistemin hazin 
sonunu geciktirme adına 
ortaya koyduğu çıkış yolu 

tavsiyelerini sıraladığı 
makalesi, âdeta bir 

itiraf niteliğinde. Çünkü 
Kissinger’ın, tespitleri 
açısından dikkatleri 
çeken makalesinde 

korona salgınının 
küresel sistemi sonsuza 

kadar değiştireceği 
öngörülüyor.

KORONA SONRASI İÇİN SİYASİ ÖNGÖRÜLER

dayanışma ruhu taşımadığının ortaya çık-
tığını söyledi. İngiltere’nin başlattığı “exit” 
fırtınasına işaret eden Alkan, diğer AB 
devletlerinin de birlikten ayrılmayı düşü-
nebileceklerini ifade etti. 

İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İliş-
kiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yaşar Onay ise Rusya’nın, tıbbi 
destek adıyla Avrupa’nın içleri-
ne kadar asker göndermesinden 
dolayı NATO’nun varlığının ciddi 
bir şekilde sorgulamaya açılacağı-
nı ifade etti. Böyle bir dönemde 
40 bin ABD’li askerin Almanya’da 
konuşlanmasını sadece “tatbikat” 
diye açıklamanın inandırıcı olma-
dığına dikkat çekti ve “Covid-19 
sonrasında ulus devletler yeniden 
belirgin güç olma konumlarını daha 
etkili bir şekilde koruyacaklar, AB, 
NATO gibi ekonomik ve askerî itti-
fakların varlığı tartışılacak ve belki 
de bu yapılar dağılabilir.” dedi. 

Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Bilal Sambur da 
BM, AB, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Afrika Birliği, Dünya Sağlık Örgü-
tü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü ve Uluslararası Para Fonu 
gibi kurumların böyle bir salgın 
karşısında çok başarısız bir sınav 
verdiğini, A, B, C gibi planları ve 
stratejileri olmadığının çok net bir 
şekilde ortaya çıktığını belirtti. 

İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Âdem Sözüer, koro-
navirüs döneminde eğitim-öğre-
tim dâhil hemen her alanda faaliyetlerin 
dijital yöntemlerle yürütüldüğünü ve bu-
nun hukuk alanında da yansımaları olaca-
ğına dikkati çekti.

Dijital çağın getirdiği değişimin öne-
minin çok daha iyi anlaşıldığına vurgu ya-
pan Sözüer, “Dijitalleşmenin hayatın her 
alanında getirdiği değişimler korona sonra-
sı artarak devam edecektir. Bunun hukuk 
alanındaki etkileri de çok yönlü olarak or-

taya çıkacaktır. Dijital teknolojilere sahip 
firmaların var olan gücünün daha da art-
ması muhtemeldir. Bu durum ise demok-
rasi ve kişi özgürlükleri açısından sorunlar 
doğurabilir.” dedi.

Galatasaray Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Ali Faik Demir, 
yeni tip koronavirüsün; doğanın, tekno-
lojiden ve bunun kölesi olmuş insandan 

intikamı olduğunu belirterek, “Kendi ya-
şam alanlarını yok eden insan, sonunda, 
kendisi de yok olma duygusuyla karşı kar-
şıya kaldı. Çaresizlik tüm dünyaya çöktü, 
zengin-fakir, güçlü-zayıf, gelişmiş-geri kal-
mış hiç fark etmedi.” dedi. Demir ayrıca, 
“İlk aşama, koronavirüsten kurtulma ve bu 
sorunun bertaraf  edilmesidir. İkinci aşama 
koronavirüs sonrası devletlerin ve toplumla-
rın yaralarının sarılması, eski yaşama yani 

gündelik yaşama dönülmesidir. Ama esas 
sorun son aşamada; yani ‘Neden bu sorun 
yaşandı, neden çözülemedi ve nerede yanlış 
yaptık?’ sorularının cevaplarının aranmasın-
da yaşanacaktır. İnsan aslında bu aşamada 
gördüğümüz gibi ciddi bir insanlık sınavın-
dan da geçmektedir. Bu sınavın sonucu da 
incelenecektir. Hangi hasletleri kaybettik ve 
acaba teknoloji robotu yaratmanın yanında 
insanı da mı robota çevirdik? ‘İnsan ne ka-

dar insan?’ diye durup düşünece-
ğiz.” ifadelerini kullandı.2

Türkiye’den bazı uzmanların 
görüşleri bu yönde iken dünyadan 
farklı uzman ve stratejistler de bu 
konulardaki görüşlerini belirtiyorlar. 

Örneğin, ABD Eski Dışişle-
ri Bakanı Henry Kissinger’ın, 
Wall Street Journal’da yayımlanan 
makalesi de bu minvaldeki bir 
görüş bildirimi…3 Kissinger’ın, 
tükenmiş kapitalist sistemin hazin 
sonunu geciktirme adına ortaya 
koyduğu çıkış yolu tavsiyelerini 
sıraladığı makalesi, âdeta bir itiraf 
niteliğinde. Çünkü Kissinger’ın, 
tespitleri açısından dikkatleri çe-
ken makalesinde korona salgını-
nın küresel sistemi sonsuza kadar 
değiştireceği öngörülüyor. Bu 
öngörüde bir değişime hazırlıklı 
olunması ve ABD’nin bu değişim-
de liderlik pozisyonunu devam 
ettirmesinin gerekliliğine de vurgu 
yapılıyor. 

Kissinger “ABD, bugün yaşanan 
siyasi bölünmenin gölgesinde, sal-
gının yayılmasından kaynaklanan 
uluslararası boyut ve küresel ölçekte 

benzeri görülmemiş engellerin üstesinden 
gelmek için etkili ve vizyon sahibi bir hükü-
mete ihtiyaç duymaktadır.” dedi. “Etkili ve 
vizyon sahibi bir hükümet”…? 

Kissinger, dünya liderlerinin salgının 
neden olduğu krizle tamamen ulusal 
düzeyde uğraştıklarına, bununla birlikte 
acilen “Korona sonrası düzene geçmek için 
paralel bir proje başlatmak” zorunda ol-
duklarına vurgu yaptı.
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Liberal küresel düzenin ilkelerinin 
korunması ve bu işin liderliğinin de ABD 
tarafından yapılması gerektiğini söyle-
yen Kissinger “Bugün dünya liderlerinin 
karşılaştığı tarihsel zorluk, aynı anda hem 
krizi yönetmek ve hem de geleceği inşa 
etmektir. Gerçek şu ki bu mücadeledeki 
başarısızlık dünyayı tutuşturabilir.” diye-
rek küresel liberalist/kapitalist sistemin 
geleceğini tehdit eden bir değişime işaret 
ediyor. Şüphesiz Kissinger’ın “dünyayı 
tutuşturmasından” endişe ettiği değişim, 
korona salgınının yıkıcı etkisinden daha 
ziyade küresel kapitalist sistemin karşısı-
na çıkacak ve onun varlığına son verecek 
yeni bir dünya düzenidir.

Pandeminin, ABD’nin dünyanın lideri 
olduğu gerçeğinin bir kez daha sorgulan-
masını sağladığı muhakkak. Mortgage kri-
zinin bugüne ulaşan etkisi, Afganistan’da 
Taliban karşısında verilen ciddi askerî ve 
ekonomik zayiat, Suriye’de verilen savaşın 
halka izah edilemeyen faturası ve tüm bun-
ların üzerine bir de korona pandemisinin 
Amerikan halkında oluşturduğu ekono-
mik, sosyal ve psikolojik etki… tüm bun-
lar, Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin 
önünde ciddi bir engel olarak duruyor. 

Peki, mesele Amerikan başkanlık se-
çimleri kadar lokalize edilecek bir sevi-
yede mi? tabii ki değil! Durum, Trump’ın 
başkanlığından ziyade Amerika’nın bay-
raktarlığını yaptığı kapitalizmin geleceği 
ile direkt alakalı bir durum. “Amerikan 
rüyası” diye tabir edilen özgürlük mef-
humunun ciddi yara aldığı bir süreçten 
bahsediyoruz. Dünya halklarının hayal-
lerine zerk edilen muasır medeniyetin 
yaşadığımız zaman diliminde nasıl tuzla 
buz olduğunu canlı yayınlarla 7/24 izli-
yor insanlar… 

Uzman görüşleri ve stratejistlerin 
öngörüleri ışığında şunu söyleyebiliriz ki; 
korona pandemisi sonrası dünya, yeni bir 
küreselleşme tarifinin yapıldığı bir sürece 
doğru evrilecek. İnsanlar, küreselleşme 
ile âdeta ülke sınırlarının kalktığı ve “küçük 
bir köy” hâlini alan dünyanın devletlera-
rasındaki “geçirgenliğin” zararını gördük-
lerinden belli bir süre küreselleşme nok-
tasında çekingen davranacaklardır. Zira 
Çin’in bir kentinde çıkan virüsün dünya-
nın tamamını etkisi altına alması, sütten 
dili yanan insanların yoğurdu üfleyerek 
yiyeceği anlamına geliyor, ister istemez. 

Süreç, küreselleşmenin sorgulanması 
yanında kapitalizmin de ciddi bir muhake-
meye tâbi tutulacağı bir doğrultuda sey-
rediyor. Her ne kadar ulus devlet anlayışı 
küreselleşme karşısında bir alternatif  gibi 
dursa da korona ile mücadelede verile-
meyen sınav sonrasında ulus devletler de 
hanelerinde eksi bir not gördüler.  

Korku ve panik havasının, ruh hâlle-
rine yaptığı olumsuz baskıyı görüp, bilip 
yaşayan insanlar, devletlerinin kendile-
rine nasıl da işe yaramaz bir paçavra 
muamelesi yaptığını da müşahede etti 
bu süreçte… Mültecileri, göçmenleri, 
“ötekileri” geçtik; kendi asli vatandaşı-
na bile kıymet vermeyen bir Batı var şu 
an insanlığın karşısında! Salgınla birlikte 
sağlık sistemindeki tıkanıklık gün yüzü-
ne çıkmış, insanın ücretsiz karşılanması 
gereken tedavi hakkı bu süreçte bile 
“çağdaş” devletlerce ücret mukabili 
sağlanmıştır(!); sağlanabildiği kadar… 
Üstüne üstlük insanların bireysel öz-
gürlük alanları ciddi manada kısıtlanmış 
ve sosyal hayata da belli bir “mesafe” 
zorunluluğu getirilmiştir. 
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1  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/uzmanlar-de-
gerlendirdi-koronavirus-sonrasi-dunya-duze-
ni/1804092
2   https://www.aa.com.tr/tr/dunya/uzmanlar-de-
gerlendirdi-koronavirus-sonrasi-dunya-duze-
ni/1804092
3   https://kokludegisim.net/haberler/kissinger-
den_kuresel_sistem_uyarisi
4   Haşr Suresi 14

Devletlerin yönetim anlayışlarında da 
esaslı birtakım değişiklikler yaşanmış, Ba-
tılı toplumlarca kutsal addedilen özgürlük 
anlayışı, ciddi manada törpülenerek daha 
otokratik bir yönetim hüküm sürmüştür. 
Korona sonrası süreçte de böylesi bir 
yönetim anlayışının devam etmesi müm-
kün görünmektedir. Zira korona öncesi 
süreçte herhangi bir sınırlandırmaya tâbi 
tutulmayan özgürlük anlayışının, toplum 
hayatında ve dünya genelinde çok ciddi 
travmalara sebebiyet verdiği açıkça gö-
rüldü. Özgürlüğü kanıksamış ve hayatı-
nın vazgeçilmezi addetmiş toplumlarda 
özgürlükten mütevellit hırs, ihtiras ve 
sapkınlıklar, sadece Batılı toplumları ifsat 
etmekle kalmamış yansımaları tüm dün-
yayı etkiler olmuştur. Ancak yöneticileri 
bu sapkınlıklardan daha ziyade insanlar-
daki arayış tedirgin edecektir. Halklarda 
uyanacak hesap sorma bilinci ve hak 
talepleri yöneticilerin hareket alanını kı-
sıtlayacak, onları yönetimde daha baskıcı 
bir tutum benimsemeye itecektir. Halkın 
baskısı yöneticileri, yöneticilerin baskısı 
da halkı tetikleyecektir. 

Korona sonrası süreçte; devletlerinin 
yetersiz kalmasını, can ve mal emniyetini 
sağlayamamasını sorgulayan halkların yö-
netimlere karşı bir başkaldırıya kalkışma-
sı, ciddi sokak eylemleriyle yöneticilerini 
protesto etmeleri sürecin getirisi olarak 
karşımıza çıkabilir. Bu karşılıklı baskılama 
ise insanları siyasal sistem bağlamında baş-
ka alternatifler aramaya sevk edecektir. 

Yine bu dönemde Avrupa Birliği’nde 
ciddi bir kırılma ve dağılma gözlenmesi 
de mümkün. “Birlik”ten daha ziyade bir-
birlerinin düşmanı gibi davranan AB dev-
letlerini korona musibeti birleştiremediği 
gibi aksine onların kalplerindeki dağınıklı-
ğı tüm dünyaya göstermiş oldu. 

َقْوٌم] ِباَّنَُهْم  ٰذلَِك  ۜى  َشّتٰ َوُقُلوُبُهْم  َج۪ميًعا   تَْحَسُبُهْم 
-Sen onları derli toplu sa“ [َل يَْعِقُلوَنۚ
nırsın, hâlbuki kalpleri darmadağı-
nıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını 
kullanmayan bir topluluktur.”4

Aynı şekilde BM, NATO, IMF gibi bir-
lik ve kurumlar hakkında da bir sorgula-
ma olacağı muhakkak. Zira toplumların 
ve devletlerin sıkıntılı anlarında kendile-
rine güvenecekleri ve destek görecek-
leri uluslararası oluşumlar olarak varlık 
gösteren bu kurumlar, korona sürecin-
de kendilerinden bekleneni veremedi-
ler maalesef. Koronanın ortaya çıkardığı 
hakikatle anlaşıldı ki bu kurumların var-
lık sebepleri Amerika’nın âli menfaatleri 
minvalinde hareket etmek, ABD’nin sö-
mürü politikasına hizmet etmektir.

Velhâsıl; inşaAllah önümüzdeki koro-
nasız günlerde insanlık ciddi bir yol ayrı-
mına girecek ve hem kendi ulus devlet-
lerini hem toplum ve devletleri üzerinde 
hüküm süren uluslararası kurumları ciddi 
bir muhasebeye tâbi tutacaktır. Bu süreç-
te küresel liberalist/kapitalist sistemin 
alternatifi olarak zamana hitap edecek 
global bir sistem dünya halklarının kar-
şısına çıkarılmadığı müddetçe insanların 
yapacağı muhasebe, maalesef  yapması 
gereken etkiyi yapamayacaktır. 

O hâlde Müslümanlar, ideolojik arayış 
içerisine girmiş insanlığın karşısına İslâm’ı, 
kapsamlı ve kuşatıcı bir şekilde çıkarma-
lı ve O’nun insanın, hayatın ve kâinatın 
kendisiyle sükûn bulacağı bir hayat niza-
mı olduğunu en yüksek perdeden haykır-
malıdır. Aksi hâlde hem Müslümanların 
hem de diğer tüm insanların kokuşmuş 
kapitalist nizamdan ve onun şekillendir-
diği sapkın, acımasız ve zalim yöneticiler-
den, devletlerden kurtulması mümkün 
olmayacaktır!

Korona öncesi süreçte herhangi bir sınırlandırmaya tâbi tutulmayan 
özgürlük anlayışının, toplum hayatında ve dünya genelinde çok ciddi 

travmalara sebebiyet verdiği açıkça görüldü. Özgürlüğü kanıksamış ve 
hayatının vazgeçilmezi addetmiş toplumlarda özgürlükten mütevellit 

hırs, ihtiras ve sapkınlıklar, sadece Batılı toplumları ifsat etmekle 
kalmamış yansımaları tüm dünyayı etkiler olmuştur.
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İlk resmî açıklamalara göre geç-
tiğimiz Aralık ayının ortalarında 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çık-

mış olan koronavirüs (COVID19) salgı-
nı sonrasında tüm dünyada neredeyse 
hayatın her alanında ciddi değişiklikler 
meydana geldi. Amerika’nın eski dışiş-
leri bakanı Henry Kissinger’in ifadesiyle 
“Covid-19 salgını sona erdiğinde, birçok ül-
kenin kurumları başarısız olarak algılana-
cak. Bu yargının nesnel olarak adil olup ol-
madığı önemsizdir. Gerçek şu ki dünya ko-
ronavirüsten sonra asla aynı olmayacak.”1 
Dolayısıyla karşı karşıya kaldığımız salgın 
sonrası dünyanın eskisi gibi olmayacağı 
yönünde çok sayıda yorumla karşılaş-
mak mümkündür.

Ancak korona sonrası dünya hakkın-
da yapılan değerlendirmelere bakıldığın-
da küresel sistemde meydana gelecek 
değişikliklerden bahsedildiği gibi ağırlıklı 
olarak ekonomik sonuçlar üzerinde de 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu ne-
denle biz makalemizde meselenin eko-
nomik boyutunu ele alıp değerlendir-
mek istiyoruz.

Kapitalist sistem çöküyor mu? 

Bu soruyu cevaplandırmadan önce 
“çöküş” kavramının ne anlama geldiği 
üzerinde durmakta fayda vardır ve bu 
kavrama göre kapitalizmin geleceği hak-
kında daha doğru bir değerlendirmede 
bulunmak mümkündür. 

Gerçekte insanoğlunun yeryüzüne 
indirildiği günden bu yana dünya sayısız 
medeniyetlere ve uygarlıklara sahne ol-
muştur. Mısır firavunlarından Nemrud’a, 
Asurlulardan Babil’e, İnka medeniyetin-
den Büyük Roma’ya, Göktürklere vs. va-
rıncaya kadar çok sayıda devlet kurulmuş 
ve sona ermiştir. Kur’ân-ı Kerim’de bir-
çok ayette bu husus vurgulanmaktadır. 
Şu ayetlerde olduğu gibi: 

َفِتْلَك]  ۖ َمِعيَشَتَها  بَِطَرْت  َقْريٍَة  ِمن  أَْهلَْكَنا   َوَكْم 
نَْحُن َوُكّنَا   ۖ َقِليًل  إِّلَ  بَْعِدِهْم  ن  ِمّ ُتْسَكن  لَْم   َمَساِكُنُهْم 
 Biz, refahından şımarmış“ [اْلَواِرثِيَن
nice memleketi helak etmişizdir. 
İşte yerleri! Kendilerinden sonra 
oralarda pek az oturulabilmiştir. 
Onlara biz varis olmuşuzdur.”2
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Şu andaki kapitalist 
sistemin çöküşü ise 
kaçınılmazdır. Ancak 
buradaki temel sorun 

onun yerini dolduracak 
alternatif bir devletin var 
olup olmadığıdır. Çünkü 

bu sistem hayatını devam 
ettirebilmek için sürekli 

olarak kendi ilkeleri 
dışına çıkarak mutasyona 
uğratılmakta, eskisinden 

farklı makyajlı yüzüyle 
insanları aldatarak 

ömrünü uzatabilmektedir. 
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َكاَن] َكْيَف  َفَينُظُروا  اْلَْرِض  ِفي  يَِسيُروا   َولَْم 
َوأَثَاُروا ًة  ُقّوَ ِمْنُهْم  أََشّدَ  َكانُوا   ۚ َقْبِلِهْم  ِمن  اّلَِذيَن   َعاِقَبُة 
ُرُسُلُهم َوَجاَءْتُهْم  َعَمُروَها  ا  ِمّمَ أَْكَثَر  َوَعَمُروَها   اْلَْرَض 
َكانُوا َولَـِٰكن  لَِيْظِلَمُهْم  الّلَـُه  َكاَن  َفَما   ۖ َناِت   ِباْلَبِيّ
يَْظِلُموَن  Onlar, yeryüzünde“ [أَنُفَسُهْم 
gezip de kendilerinden önceki-
lerin akıbetlerinin nice olduğuna 
bakmadılar mı? Ki onlar, kendi-
lerinden daha güçlü idiler. 
Yeryüzünü kazıp altüst et-
mişler, onu bunların imar 
ettiklerinden daha çok imar 
etmişlerdi. Peygamberleri, 
onlara da nice açık deliller 
getirmişlerdi. Zaten Allah 
onlara zulmedecek değildi 
fakat onlar kendi kendile-
rine zulmetmekteydiler.”3 

Zira Allah’ın sünneti yeryü-
zünde sürekli bir değişimi gerek-
tirmiştir.

 َوتِْلَك اْلَّيَاُم نَُداِولَُها بَْيَن الّنَاِس َولَِيْعلََم]
 الّلَـُه اّلَِذيَن آَمُنوا َويَّتَِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَءۗ  َوالّلَـُه
 O günleri biz“ [َل يُِحّبُ الّظَالِِميَن
insanlar arasında döndürür 
dururuz (zaferi bazen bir 
topluma bazen öteki top-
luma nasip ederiz.) Ta ki 
Allah, iman edenleri ortaya 
çıkarsın ve aranızdan şahit-
ler edinsin. Allah zalimleri 
sevmez.”4

Yirmi birinci yüzyılın başlan-
gıcında yıkılan Osmanlı Devle-
ti’nin ardından dünya sahnesine 
kapitalist sistem çöreklenmiştir. 
Yine 1917 yılında kurulan komü-
nist sistem çökmüş bunun yerini 
de kapitalist sistem almıştır. An-
cak Osmanlı Hilâfet Devleti’nin 
yıkılması ile Sovyetler Birliği’nin 
çökmesi arasında yine şu anda konumu-
zu oluşturan kapitalist sistemin “çökü-
şü” olarak ifade ettiğimiz vakıa arasında 
ciddi bir fark vardır. Şöyle ki: Sovyetler 
Birliği’nin çöküş nedeni uygulamış oldu-
ğu sosyalist, komünist ideolojinin insan 
fıtratına uygun olmamasıdır. İnsanın ihti-
yaçlarını karşılamada insana huzur veren 
nitelikten yoksun olmasıdır. Yani çöküş 

dışarıdan yapılan bir müdahale nedeniy-
le değil bizzat sistemin kendisinden kay-
naklanan kusurlar nedeniyle olmuştur.

Şu anda kapitalist sistemde yaşanan 
çöküş ivmesindeki durum da aynıdır. 
Burada da sisteme dışarıdan yapılan mü-
dahaleler yokken, sistemin kendi işleyiş 
mekanizmasındaki kusurlar böyle bir du-
ruma neden olmaktadır. Bir başka ifade 

ile sistemin üzerine kurulu olduğu ideo-
lojik temellerinin bozuk ve çürük olması 
nedeniyle sistem çökmekle karşı karşıya-
dır. Nitekim kapitalizm, 1850’li yıllardan 
itibaren ciddi anlamda sarsıntı geçirip 
yıkılma ile karşı karşıya kalmış ve ancak 
sistemde birtakım değişiklikler yapmak 
suretiyle hayatını günümüze kadar sür-
dürmeyi başarabilmiştir. 

Ancak Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in Medine’de kurduğu ve Os-
manlı Hilâfet Devleti’nin yıkılması ile 
sona eren İslâm nizamının devlet olarak 
hayattan uzaklaştırılması, İslâm nizamın-
dan İslâm akidesinden kaynaklanmamış-
tır. Zira İslâm nizamı kıyamete kadar 
tüm insanların müşküllerini eksiksiz ve 
insana huzur verecek bir şekilde çözüme 

kavuşturacak niteliklere sahiptir. 
Osmanlı Devleti’nin yıkılışı 
dışarıdan sömürgecilerin 
içeriden de onların uşakları 
olan dönmelerin, İttihat ve 
Terakki ile Jön Türkler gibi 
hareketlerin çalışmaları ile 
olmuştur. Kesinlikle İslâm niza-
mının insanların dertlerine çare 
olmamasından kaynaklanma-
mıştır. İslâm Devleti, yıkılması 
için kurulan oyunlar ve tuzaklar 
nedeniyle yıkılmıştır.

Şu andaki kapitalist sistemin 
çöküşü ise kaçınılmazdır. Ancak 
buradaki temel sorun onun yeri-
ni dolduracak alternatif  bir dev-
letin var olup olmadığıdır. Çünkü 
bu sistem hayatını devam ettire-
bilmek için sürekli olarak kendi 
ilkeleri dışına çıkarak mutasyona 
uğratılmakta, eskisinden farklı 
makyajlı yüzüyle insanları alda-
tarak ömrünü uzatabilmektedir. 
Devamlılığını insanları kandırma, 
yalan söyleme, gerçeği ters yüz 
etme esası üzerine kurmaktadır. 

İşte bu nedenledir ki Ame-
rikan siyasi tarihinde önemli bir 
yeri olan 97 yaşındaki Henry 
Kissenger, 3 Nisan 2020 Cuma 
günü Wall Street Journal’de “Ko-
ronavirüs Salgını Dünya Düzenini 

Ebediyen Değiştirecek” başlıklı makale-
sinde “Covid-19 salgını sona erdiğinde, 
birçok ülkenin kurumları başarısız olarak 
algılanacak. Bu yargının nesnel olarak 
adil olup olmadığı önemsizdir. Gerçek şu 
ki dünya koronavirüsten sonra asla aynı 
olmayacak…” diyerek ABD’nin bir 
çare bulmak için hızlı bir şekilde çalış-
ması, küresel ekonomiyi yeniden inşa 
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etmek ve ‘liberal dünya düzenini’ ko-
rumak için iş birliğine ihtiyaç duyduğu-
nu5 yazdı. Bir başka ifade ile Kissenger 
koronanın etkilerinin küresel sistem 
üzerinde olacağı ve bunun ancak dünya 
liderlerinin iş birliği etmeleri hâlinde çö-
zülebileceği uyarısında bulanmaktadır.

Dolayısıyla buradaki temel sorun, kü-
resel dünya düzenini elinde bulunduran-
lar tarafından sergilenen bu sahtekârlığı, 
aldatıcılığı ortaya çıkaracak, insanların 
dertlerine şifa olacak bir nizamın ve bu 
nizamı uygulayacak güçlü, kuvvetli ve 
adaletli bir devletin varlığı ile alakalıdır. 
Allah’ın izni ile kurulacak olan Râşidî 
Hilâfet Devleti tartışmasız bir şekilde bu-
nun alternatifi olacaktır ve işte o zaman 
bizim sürekli olarak vurguladığımız “çö-
küş” karamı tüm insanlar ve dünya tara-
fından hissedilebilir bir kavram olacaktır.

Peki Bu Çöküşün Alametleri 
Nelerdir? Gerçekte böyle bir du-
rum var mıdır? 

Elbette ki bu soruyu cevaplandırır-
ken küresel sistem hakkında raporlar 
hazırlayanların ifadelerini dikkate almak 
daha doğrudur. Şu anda ise hem Türki-
ye’de hem de dünyanın tüm ülkelerin-
deki ekonomistler, IMF, Dünya Bankası, 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) gibi küresel kuruluşlar ve stra-
tejik araştırmalar merkezleri tarafından 
küresel sistem hakkında hazırlanan sayı-
sız rapor ve yayın bulunmaktadır. Biz ise 
bu makalemizde bunlara atıfta bulunmak 
suretiyle rakamlar ve grafiklerle bu duru-
mu ortaya koymaya çalışacağız.

Dünyada egemen olan herhangi bir 
sistemde meydana gelen çöküş, iki nok-
tada kendisini daha belirgin olarak gös-
terir. Bunlardan birincisi insanların temel 
ihtiyaçlarının karşılanması ve buna bağlı 
olarak da servetin toplumun bireylerine 
adaletli olarak dağıtılmasında, ikinci ola-
rak da toplumsal ilişkilerde.

Ancak biz burada bu detaylara gir-
meden önce korona öncesi ve sonrası 
ile ilgili olarak dünya ekonomisinin genel 

durumu hakkındaki değerlendirmelere 
yer vermek istiyoruz.

a- Korona öncesi dünya ekono-
misi hakkındaki değerlendirmeler:

TÜSİAD tarafından hazırlanan “2020 
Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomi-
si” başlıklı raporda şöyle denilmektedir: 
“IMF’nin tahminlerine göre 2019 yılında 
dünyada ekonomik büyüme %3,6’dan 
%3,0’e geriledi. Gelişmiş ülkelerde 
%2,3’den %1,7’ye, gelişmekte olanlarda 
ise %4,5’den %3,9’a indi. Çin ekonomisin-
de yaşanan daralma ağırlıklı olarak Avrupa 
ekonomisini etkiledi. Avrupa ekonomisinde 
büyümenin %1,8’den %1,2’ye düştüğü 
tahmin ediliyor. Büyük sanayi ülkeleri, özel-
likle Almanya imalat sanayii azalan küresel 
ticaret nedeniyle daralma bölgesine girdi.”6 
Dünya ekonomisindeki gelişmeler hak-
kında hazırlanan bir başka raporda ise 
şu değerlendirmelere yer verilmektedir: 
“2019, gerek küresel gerekse ulusal düzey-
de ekonomik yavaşlamaya sahne olmuş-
tur… Dünya ekonomisinin büyüme hızı, 
2010 sonrası dönemin en düşük hızıdır. 
Benzer bir durum dünya ticaret hacminde-
ki artış için de geçerlidir… Bunun yanında 
ABD Merkez Bankası FED’in 2019 yılında 
faiz artırımı ve likiditeyi daraltma yönünde 
uygulayacağını açıkladığı para politikala-
rında tersine dönüş yaşanmış, faizlerde üç 
kez indirime gidilmiştir… Diğer taraftan, 
küreselleşme sürecinin tersine dönmesinin 
yanında gelişmekte olan ülkelerde artan 
işsizlik ve yoksulluk ile artan toplumsal 
hareketler genel anlamda bir kapitalist 
sistem eleştirisini gündeme taşımıştır. Bu 
durum sistem krizinin daha da derinleşme-
sini engellemek amacıyla sistemin yeniden 
dizaynına yönelik arayışları artırmıştır. Do-
layısıyla 2019 yılında yön arayan sadece 
ekonomiler değil aynı zamanda kapitalist 
sistem olmuştur.”7

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ör-
gütü (OECD) Kasım ayında “Ekonomik 
Görünüm Raporu”nu yayımlamıştır. Ra-
porda, küresel ekonomi için Eylül ayında 
yayımlanan ara rapordaki %2,9’luk 2019 
büyüme tahmini korunurken, %3’lük 

2020 büyüme öngörüsü ise %2,9’a düşü-
rülmüştür. Dünya Bankası Ocak ayı “Kü-
resel Ekonomik Görünüm Raporu”nu ya-
yımlamıştır. Raporda küresel ekonomik 
büyüme beklentisi 2019 yılı için %2,6’dan 
%2,4’e, 2020 için %2,7’den %2,5’e, 2021 
için ise %2,8’den %2,6’ya çekilmiştir.8

Dünya ekonomisindeki gelişmeler 
hakkında hazırlanan bu raporlar bize 
genel anlamda ekonomideki gidişatın iyi 
olmadığı yönünde işaretler vermektedir. 
Çünkü her üç raporda da büyüme ra-
kamları aşağı çekilmiştir.

Fakat dünya ekonomisindeki geliş-
meleri değerlendirirken daha belirgin 
rakamları biz, reel ve sanal ekonomi-
ye ait verilerde görebiliriz. Yani banka 
sistemi tarafından piyasada dolaştırılan 
para hacmi ile ekonominin fiilî üretiminin 
karşılaştırılması bu konuda daha aydınla-
tıcı olacaktır. Örneğin herhangi bir ülke 
ekonomisinde yıllık olarak 1 milyar dolar 
tutarında net üretim var iken finans siste-
mi tarafından kullanılan, dolaştırılan para 
miktarı bunun kat kat fazlası kadardır. Bir 
başka ifade ile gerçekte üretilen herhangi 
bir şekilde mal veya hizmet söz konusu 
olmadığı hâlde ortada çok büyük rakam-
ları ifade eden para dolaşmaktadır.

Ocak ayı itibarıyla küresel borç mikta-
rı 253 trilyon dolara yükseldi.9 Öte yan-
dan 2019 yılı rakamları ile küresel hasıla 
86,6 trilyon dolardır.10 Buna göre küresel 
borç miktarı ile küresel hasıla arasında üç 
kat fark bulunmaktadır. Yani balon şişmiş 
olup patlama noktasına gelmiştir. Koro-
navirüsü öncesi yapılan değerlendirme-
lere göre ilk çeyrekte bu borcun 257 tril-
yon dolara yükseleceği tahmin edilmek-
teydi. Diğer bir ifade ile insanlar sahip 
olmadıkları bir parayı harcamak suretiyle 
geleceğe borçlanmakta olup bu borçların 
büyük bir kısmı da bankalara olan borç-
lardan meydana gelmektedir. Bank Of 
America Merrill Lynch (BofAML) tarafın-
dan yayınlanan diğer verilere göre ABD 
merkezli yatırım bankası Lehman Brot-
hers’ın iflasından bu yana hükümetler, 30 
trilyon dolar tutarında kredi çektiler ve 
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şirketler 25 trilyon dolar kazandı. Aileler 
9 trilyon dolar tutarında kredi çekerken 
bankalar da iki trilyon dolar kazandı.11

Yukarıda yer alan rakamlar ortada 
gerçek olmayan, karşılığı bulunmayan 
hayali bir ekonominin bulunduğunu gös-
termektedir. Kapitalist sistemdeki bu 
sanal ekonomi ise kendisini, BANKA & 
BORSA sisteminde gösterir. Çünkü ban-
ka sistemi, banka parası denilen sistem 
üzerinden net para stoklarının çok çok 
üstünde borç alıp verebilmektedirler. 
Yani herhangi bir banka Merkez Bankası 
tarafından belirlenen munzam karşılıkla-
rı oranına göre sahip olduğu mevduatın 
dört, beş, on, yirmi otuz katı kadar kredi 
kullandırabilmektedirler. 

Aynı şekilde borsa sistemi de gerçe-
ğin çok çok üstünde rakamlarla insanlar-
dan para toplamakta ve ekonomik sis-
temde herhangi bir sebebe bağlı olarak 
meydana gelen krizler nedeniyle borsa-
da işlem gören şirketlerin hisse değer-
leri sıfıra varıncaya kadar değer kaybına 
uğramaktadır.

Dolayısıyla korona öncesine ait kü-
resel sistemde de aynı durumlar söz ko-
nusudur. Yani bir taraftan banka sistemi 
aracılığıyla piyasada aşırı miktarda para 
arzı gerçekleştirilirken diğer taraftan ise 
borsalar aracılığıyla sanal bir ekonomi 
oluşturularak balon sürekli olarak şişi-
rilmektedir. Bu nedenle ABD Merkez 
Bankası’nın 2019 yılında iki defa faiz ar-
tırımı yapacağı beklenirken toplamda üç 
kez 25 baz puanlık faiz indirimine gitmek 
zorunda kalmıştır. Aynı şekilde Avrupa 
Merkez Bankası (ECB)’de mevduat faizi-
ni eksi 0,4’ten eksi 0,5’e indirmiştir.12 

ABD ve Avrupa merkez bankala-
rı başta olmak üzere -Türkiye Merkez 
Bankası da birkaç kez faiz indirimine git-
miştir- tüm dünya ülkelerinde faizlerin 
indirilmesi hatta bunun negatif  faiz sevi-
yesine inecek kadar bir zorunluluk hâli-
ne gelmesi küresel ekonomik sistemde 
sıkıntıların bulunduğunu gösteren en net 
işaretlerdir. Çünkü banka sistemi faizden 
para kazanma esası üzerine kuruludur ve 

faaliyetlerini de buna göre yürütür. Ülke 
içindeki ekonomik koşullara göre faizle-
rin yüksek olması bankaların daha fazla 
kâr elde etmeleri, düşük olması veya ne-
gatif  faiz düzeyinde olması ise çok az kâr 
elde etmeleri veya zarar etmeleri anla-
mına gelir. Bu ise sistemde var olan ciddi 
sıkıntılar nedeniyle katlanmak zorunda 
kaldıkları bir durum olduğunu gösterir.

Diğer taraftan 2019 yılı itibarıyla 
dünya borsalarının gelişimi hakkında 
yer alan raporlara bakıldığında tüm 
dünya borsalarında hızlı bir yükseli-
şin meydana geldiği görülür. Nitekim 
New York borsasında işlem gören üç 
endeks rekor üstüne rekor kırmıştır. 
S&P 500 endeksi 2019’da %28,9 arta-
rak 3.230,78 puandan, Nasdaq endeksi 
%35,2 değer kazanarak 8.972,60 puan-
dan, Dow Jones endeksi ise %22,3 yük-
selerek 28.538,44 puandan kapandı.13 
Türkiye’de ise BİST-100 endeksi 2019 
yılında 114.961 puana kadar çıktı.

2019 yılı verileri dikkate alındığın-
da dünya borsalarının değeri 82,3 tril-
yon dolara ulaşarak 87,3 trilyon dolar 
tutarındaki küresel milli gelir rakamına 
yaklaşmıştır. Diğer taraftan Borsa İstan-
bul’un değeri 147,2 milyar dolar iken 
Türkiye’nin milli geliri ise 706 milyar do-
lar civarındadır.14

Korono öncesi dünyada kişi başı-
na düşen borç miktarları ve kişi başına 
düşen gelir rakamları açısından mese-
leyi ele aldığımızda da durumun çok acı 
olduğu görülür. Zira bugün 7,7 milyarı 
aşan dünya nüfusunun kişi başına dü-
şen borç payı hesaplandığında önce-
ki rakamlara kıyasla bir rekora işaret 
eden 32 bin dolar gibi bir borç oranı 
ortaya çıkıyor. Uluslararası Finans Ens-
titüsü’nün (IFF) Uluslararası Ödemeler 
Bankası (BIS) ve Uluslararası Para Fonu 
(IMF) verilerine dayanan ‘Kürsel Borç 
Monitörü’ raporunda finans sektörü dı-
şındaki borç hacminin şu an 190 trilyon 
dolarla küresel gayrisafi yurt içi hasılanın 
%240’ının üzerinde olduğu belirtildi.15

BM Kalkınma Programı UNDP’nin 
“2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk” 
raporuna göre: Dünyada 1 milyar 300 
milyon insanın yoksul olduğu belirtilerek 
bu kişilerin yoksulluğu saptanırken sade-
ce ekonomik durumlarıyla ilgili tespit-
lerin dışında sağlık, kötü yaşam kalitesi, 
kötü çalışma koşulları, şiddet riski gibi 
bir dizi verilerin değerlendirildiği kayde-
dildi. UNDP tarafından hazırlanan ra-
porda bununla ilgili daha fazla detaylara 
inilmektedir. Ancak burada önemli olan 
husus yoksulluk sınırının ne olduğudur.

Dünya Bankası tarafından yapılan 
çalışmalara göre 1990 yılı için yoksulluk 
sınırı günlük 1 dolar olarak belirlenmiş, 
2001’de yapılan revize ile bu rakam 1,08 
dolara yükseltilmiştir. 2008 yılında yapı-
lan yeni bir düzenleme ile bu rakam 1,25 
dolar olarak tespit edilirken -bu rakama 
göre dünyada 1,8 milyar insan yoksul-
luk sınırında yaşamaktadır- 2013 yılında 
yapılan bir güncelleme ile bu rakam 1,9 
dolara yükseltilmiştir. Yoksulluk sınırının 
hesaplanmasında ise dünyanın en yoksul 
ülkelerinde yaşamakta olanların hayat 
şartları dikkate alınarak bu rakam dün-
yanın tüm ülkeleri için de geçerli kabul 
edilmiştir. SAGP’ne göre günlük kişi başı-
na 1,90 ABD Doları olan yoksulluk sınırı, 
mutlak anlamda minimum temel ihtiyaç-
ların karşılanabileceği gelir/tüketim dü-
zeyini yansıtmaktadır. Nitekim bu sınırın 
altında gelir ya da tüketime sahip olan-
lar “aşırı yoksul” (extreem poor) olarak 
tanımlanmaktadır.16 Dünyanın en yoksul 
ülkelerine ait kişi başına düşen milli gelir 
rakamlarını dikkate aldığımızda ise dün-
ya genelinde yoksulluk ve fakirliğin ne 
kadar yaygın olduğu görülecektir. IMF 
verilerine göre Brundi 727$, Orta Afrika 
Cumhuriyeti, 746$, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti 791$’dır.  

Netice olarak Dünya Bankası ta-
rafından rakamsal anlamda yoksulluk 
oranlarını düşürmek için yoksulluk sınırı 
1 dolardan 3,5 ve 5,5 dolarlar seviyesi-
ne yükseltilmiş olması dünya genelinde 
yoksulluk rakamların ulaştığını seviyeyi 
ve gelir dağılımının da ne kadar adaletsiz 
olduğu gerçeğini değiştirmez.

KORONA SONRASI İÇİN EKONOMİK ÖNGÖRÜLER
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b- Korona sonrası dünya ekono-
misi hakkındaki değerlendirmeler:

Korona virüsünün ortaya çıkması-
nın ardından dünyanın önemli borsala-
rında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Ocak 
ayı başlangıç kabul edildiğinde Nikkei, 
Dow Jones ve FTSE 100 borsa değerleri 
%35’lere varan oranlarda değer kaybet-
miştir. BİST-100 endeksi 21 Ocak tarihi 
itibarıyla 123.566 değerine sahip iken 31 
Mart tarihi itibarıyla 89.640 değerine ge-
rilemiştir. Yukarıdaki grafikte ocak ayı ile 
27 Mart 2020 tarihleri arasında üç büyük 
borsaya ait endeksler verilmektedir.

Ayrıca korona sonrasında IMF, dün-
ya ekonomisi ile ilgili beklentileri yeni-
den revize etmiştir. “Koronavirüs (COVID 
-19) salgını tarihî bir meydan okumadır. 
Virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve sağ-
lık sistemlerinin kapasitesini artırmak 
için ülke yetkilileri tarafından dayatılan 
gerekli tedbirler, ekonomik faaliyetlerde 
ani bir durmaya ve ekonomik görünümde 
keskin bir bozulmaya yol açmıştır. Küre-
sel büyümenin 2020 yılında %3 oranında 
azalması beklenmektedir, bu da küresel 
finansal krizden daha kötüdür17. Gele-
cekteki iyileşmenin zamanlaması ve şekli 
son derece belirsizliğini korumaktadır.”18 

Belki burada şöyle bir itiraz ileri sü-
rülebilir. Verilere göre tüm dünyada bor-
salar 2019 yılında rekor artışlarına sahne 
olmuştur. Fakat koronavirüse bağlı birta-
kım gelişmeler nedeniyle dünya borsala-
rında düşmeler yaşanmıştır. Yani düşüşün 
sebebi covid-19 pandemisidir.

Evet, her ne kadar 
vakıası itibarıyla bor-
salarda meydana gelen 
değer kayıplar korona 
sonrasında yaşanmış 
olsa da asıl neden ko-
rona değildir. Bunun asıl 
nedeni borsanın sanal 
ve şişirilmiş bir ekonomi 
olmasıdır. Zira borsada değer kaybeden 
şirketler arasında ticari faaliyetlerini hâ-
len yürütmekte olanlar mevcuttur. Buna 
rağmen borsa değerlerinde çökme ol-
ması hisse değerlerinin reel olmamasın-
dan, sanal olmasından kaynaklanmıştır.

Diğer taraftan İngiltere dahil olmak 
üzere birçok ülkedeki merkez bankaları, 
borçlanmanın daha ucuz olması, ekono-
minin canlanması ve harcamayı teşvik et-
mek için faiz oranlarını düşürdü. Küresel 
bazda ekonomilerin canlanması için tüm 
dünya ülkeleri toplamda 7 trilyon dolarlık 
teşvik paketleri açıkladılar. Yalnızca ABD 
2,2 trilyon dolarlık bir paket açıkladı ve 
bunların tümünü çöküşün eşiğinde bu-
lunan ekonomilerinin canlandırmak için 
yaptılar. Örneğin 2008 krizinde Amerika 
iflasına göz yumulamayacak kadar büyük 
oldukları gerekçesiyle bankalara bir tril-
yon dolardan fazla yardım yaparken aynı 
yardımı reel sektöre yapmamıştı. Fakat 
bu sefer kesenin ağzını özellikle reel ke-
simlerden yana açmak zorunda kaldılar. 
Çünkü banka ve borsa ikilisinin tekelin-
de bulunan finans ekonomisindeki balon 
patlama aşamasına gelmişti.

Yine korona sonrasında ülkeler nez-
dinde büyüme rakamları tekrar revize 
edildi. Örneğin Türkiye’nin en önde ge-
len şirketlerinden birisinin üst düzey yet-
kilisi bir televizyon kanalına yapmış ol-
duğu açıklamada, önceki yıllarda üç yıllık 
ve bir yıllık planlamalar ve projeksiyon-
lar yaptıklarını, daha sonra bunu altı aya 
indirdiklerini ardından bir aya şimdi ise 
haftalık projeksiyonlar yaptıklarını ifade 
etmiştir. Revize edilen büyüme rakamları 
aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. 

TABLO: 2020 YILI İÇİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ (%)19 

 FITCH TSL 

ABD  (-) 3,3 (-) 5,1 

AVRUPA  (-) 4,2 (-) 4,4 

TÜRKİYE  0,8 (-) 2 

ÇİN  (-) 1,6 2 

Kapitalist sistemin çöküşü ile ilgili ola-
rak korona öncesi ve sonrasına ait yuka-
rıda yazdıklarımızla meseleyi bir miktar 
olsun açıklamaya çalıştık. Zira bu yazdık-
larımız konunun anlaşılabilmesi için der-
yada bir nebze olarak değerlendirilebilir. 
Evet gerçekten de kapitalist sistem yapısı 
itibarıyla her zaman için çökmeye meyilli-
dir. 1929 bunalımından günümüze kadar 
sistemde meydana gelen krizler bunun 
göstergelerindendir.

Dolayısıyla covid-19 pandemisi gibi 
bulaşıcı herhangi bir hastalığa veya fela-
kete bağlı olarak herhangi bir ülke eko-
nomisinde etki meydana gelebilir mi? 
Evet ekonomilerin bundan etkilenmesi 
mümkündür. Fakat bu etkilenmenin bo-
yutu ve hangi alanları etkisi altına aldığı 
sorusu önemlidir. Reel bir ekonomide bu 
tür etkiler zayıf  ve lokal olur, ekonominin 
tümünü etkileyecek şekilde kapsamlı ol-
maz. Çünkü ne türden bir felaket olursa 
olsun, insan hayatı devam etmektedir. 
Üretimde kullanılan fabrikalar, makinalar, 
beşerî güç var olduğu müddetçe ekono-
mi tekerleği çok hızlı bir şekilde kaldığı 
yerden seyrini devam ettirir.
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Ancak içinde bulunduğumuz bu 
şartlara göre bundan sonra kapitalist 
sistemde neler yaşanacağı kendi içeri-
sinde birtakım detayları barındırmakta-
dır. Maddeler hâlinde bunları şu şekilde 
özetleyebiliriz:

1- Komünist sistemin yıkılmasında ol-
duğu gibi kapitalist sistemin de tümüyle 
yıkılıp tarihin çöplüklerinde yer alması 
bugünden yarına hemen olacak bir şey 
değildir. Her ne kadar sistem çökme 
meyilli olsa da tümüyle yıkılması birtakım 
hususların gerçekleşmesine bağlıdır. Bu 
nedenle yazının giriş kısmında da değin-
diğimiz gibi kapitalist sistemin yıkılması ve 
dünya sahnesinden tümüyle silinebilmesi 
kaçınılmaz alternatifi olan Râşidî Hilâfet 
Devleti’nin kurulmasına bağlıdır.

2- Küresel sistemde meydana gelen 
sarsıntılar nedeniyle konu ile ilgili olarak 
görüşlerini belirten uzmanların bir kısmı-
na göre bu kriz, beraberinde parasal sis-
temde değişikliği de getirecektir. Doların 
yerini kripto paraya bırakacağı yönünde 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Ancak 
Brettoon Woods sistemi sonrasında 
Amerika’nın dünyanın tümüne dayatmış 
olduğu Amerikan dolarını esas alan para 
sisteminin kısa sürede ortadan kalkması 
söz konusu olmayacağı kanaatindeyiz. 
Zira Amerika dolar üzerinde dünyada 
öyle güçlü bir hakimiyet kurmuştur ki 
Çin gibi en büyük rakipleri dahi kısa süre 
içerisinde doların sarsılmasına sıcak bak-
mamaktadırlar. Dolayısıyla kripto para-
nın doların yerini alabilmesi, bu yeni para 
biriminin de Amerikan hegemonyasını 
devam ettirecek niteliklere sahip olacak 
kadar güçlü olması hâlinde mümkündür. 
Bu nedenledir ki Amerika, doların tahtı-
nı, gücünü, kuvvetini sarsacak herhangi 
bir şeye kolay kolay sıcak bakmaz. Ancak 
ve ancak kendi çıkarına olması hâlinde 
sıcak bakabilir.

3- Ancak dolara alternatif  olarak 
altın sisteminin uygulamaya geçirilmesi 
de kısa sürede uzak bir ihtimal gibi gözü-
küyor. Çünkü altın sistemi aynı zamanda 
doların hakimiyetinin sona ermesi veya 
bunun başlangıcı anlamına gelir ki yuka-
rıda da belirttiğimiz gibi Amerika bugüne 

kadar olduğu gibi bundan sonra da buna 
kesinlikle sıcak bakmaz. Altın sisteminin 
uygulamaya konulması Hilâfet Devleti 
gibi bunu şer’î bir hüküm olarak dikkate 
alan bir devletin olması hâlinde mümkün 
olacak ve dünya ekonomisinde de etkisi-
ni gösterecektir.

4- Küresel sistemde yaşanacak 
olan gelişmeler hakkında ise çok sayıda 
spekülasyon bulunmaktadır. Zira koro-
navirüsün ortaya çıkması ve ardından 
da gelişme seyri âdeta birçok planı ve 
programı alt üst etti. Amerika bunu fır-
sat bilerek bir taraftan Çin’e yüklenmek 
suretiyle şartları lehine çevirmeye, Ame-
rika başta olmak üzere küresel finans 
sisteminde yaşanan sıkıntıları aşabilmek 
için çalışmaktadırlar. Çünkü koronavirüs 
sadece ekonomi üzerinde etki meydana 
getirmedi. Daha doğrusu ekonomi koro-
navirüs nedeniyle sıkıntıya düşmedi, eko-
nomik sistemde sıkıntı zaten vardı. Bu 
virüs ise bu sıkıntıyı değişik boyutlarıyla 
tetikledi. Bir başka ifade ile Amerika’nın 
liderlik ettiği sömürge sistemi, kapitalist 
sistemde var olan krizlerin etkisini hafif-
letebilmek için koronavirüsü günah ke-
çisi ilan etti.

5- Yine dünyaca meşhur siyasilerden 
bazılarının değerlendirmelerine göre ko-
rona sonrası dünya daha sert kuralların 
geçerli olduğu, milliyetçiliğin etkisini ar-
tırdığı, globalleşme etkisinin azaldığı bir 
sistemi getirecektir. Yani önümüzdeki 
dönemde dünya düzeninde değişiklik-
lerin meydana gelmesi söz konusu ola-
caktır ki böylesi bir durum bugüne kadar 
yaşanan ve tahmin edilen birçok şeyde 
ciddi anlamda değişikliğe neden olacaktır.

6- Krizin ağır etkisi ortadan kalkın-
caya kadar reel ekonomiye ağırlık verile-
cektir. Şu anda dolar, euro ve altın fiyat-
larının sürekli olarak artış eğiliminde bu-
lunması bunun en net göstergelerinden-
dir. Çünkü insanlar gelecek hakkındaki 
endişeleri nedeniyle güvenebilecekleri 
türden nakitleri ellerinde tutmayı tercih 
ediyorlar. Dolayısıyla korona krizi süre-
sinde de sonrasında da banka ve borsa 
sisteminin ortadan kalkması kapitalist 
sistemin esasları itibarıyla imkânsızdır. 
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Bundan asla vazgeçmezler. Daha önce-
ki krizlerde olduğu gibi banka ve borsa 
sistemi krizden etkilenecek ve sarsıntı 
geçirecek olsa da sömürge güçleri tüm 
gücüyle bunu canlandırmak için çalışacak 
ve tüm planları bu esasa göre olacaktır.

7- Bu süreç içerisinde yeni şirket if-
lasları söz konusu olabilir. Ancak kapita-
list sistem açısından “batmasına izin veril-
meyecek kadar büyük şirketler” dışında 
şirket iflasları sistem açısından önemse-
necek bir husus değildir.
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İNSAN ACİZLİĞİNİN 
FARKINDA MI?

Musa Bayoğlu
musabayoglu@hotmail.com

Son zamanların en büyük imtihan 
vesilesi ve uyarısı şüphesiz koro-
na salgınıdır. Korona vesilesi ile 

yeryüzünün neredeyse tamamına yakını 
bir bölgede yaklaşık 4 milyardan fazla 
insan toplu hâlde hastalık ve ölümü his-
sediyor, gündemde tutuyor. Deprem, 
sel, kasırga karşısında aciz kalan insanlık 
gözle görülemeyen bir virüs karşısında 
da acizliğin zirvesini yaşıyor. En gelişmiş 
teknolojiler virüsün yok edilmesine hatta 
yayılmasına dahi engel olamıyor.

Korona, birçok şeyi değiştirdiği gibi 
unuttuğumuz bazı hakikatleri de yeniden 

hatırlama ve idrak etme fırsatı sundu in-
sanlığa. İnsanlık son yüzyılda belki hiç bu 
kadar toplu hâlde aciz, eksik, muhtaç ve 
güçsüz olduğunu hissetmemişti. Küfür, 
şirk ve zulüm tüm yeryüzünü ve insanla-
rın tamamını etkiler hâle gelmişti. Günah 
ve haramlar aleni işlenirken yasalar tara-
fından korunuyordu. Helal ve hayırlı işler 
yasaklanırken bu yasaklar yasalar tarafın-
dan destekleniyordu. Her gün binlerce 
insan beşerî sistemlerin zulümleri nedeni 
ile ölüyor veya yaralanıyordu. En temel 
ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan insanla-
rın varlığına şahit olan insanlık büyük zu-
lümler karşısında sessiz kalıyordu. 

İşte böylesi bir zamanda yeryüzünün 
Malik’i olan Allah insanlığı dün olduğu gibi 
bugün de bir salgın hastalık ile uyardı. Al-
lah, insanlığa rahmetini sağanak sağanak 
indirdi. Bu bela zalimler için bir azap, akıl 
edip düşünenler için ise bir rahmet vesi-
lesiydi. Rabbimiz insanları yaptıklarından 
dolayı hemen cezalandırmamış bir kez 
daha rahmeti ile mühlet vermişti. Yoksa 
insanlığın isyan ve zulmü çok daha büyük 
cezayı hak edecek düzeydeydi! 

َعلَٰى] تََرَك  َما  َكَسُبوا  ِبَما  الّنَاَس   ُ الّلَ يَُؤاِخُذ   َولَْو 
ى ۖ َفإَِذا َجاَء ُرُهْم إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ ِكْن يَُؤّخِ  َظْهِرَها ِمْن َداّبٍَة َولَٰ
َ َكاَن ِبِعَباِدِه بَِصيًرا  ,Eğer Allah“ [أََجُلُهْم َفإِّنَ الّلَ
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yaptıkları yüzünden insanları (he-
men) cezalandırsaydı, yeryüzünde 
hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. 
Fakat Allah, onları belirtilmiş bir 
süreye kadar erteliyor. Vakitleri 
gelince (gerekeni yapar). Kuşku-
suz Allah, kullarını görmektedir.”1

Allah Subhanehu ve Teâlâ insanı ke-
rem sahibi, yeryüzünün halifesi ve ema-
net edilen vahyin koruyucusu olarak 
yarattı. Bu vahyin öncüsü nebi ve rasul-
ler her seferinde insanlığı uyarmak ve 
Allah’a davet etmek için gönderildiler. 
İnsanların çoğu nebi ve rasulleri inkâr 

etti ve Allah nebi ve rasullerine muci-
zeler verdi. Bu mucizeler hem peygam-
berlerin hak olduklarının delili hem de 
insanların aciz kaldıkları olağanüstü ha-
diselerdi. Bu hadiselere şahitlik eden in-
sanların çoğu mucizelere rağmen iman 
etmediler. Nebi ve rasulleri sihir, büyü, 
kâhin ve benzeri şeyler ile itham ederek 
inkârlarına devam ettiler. Yunus Aleyhi’s 
Selam’ın kavmi ve bir kısım insanlar bu 
mucizeler ile hakikati gördüler ve iman 
ettiler. Bugün de Allah kullarını, gönder-
diği vahiy ve deprem, sel, salgın hastalık 
gibi musibetler ile imtihan ediyor.

Allah kullarına zorluk, eziyet, sıkıntı 
vermek için değil aksine kullarına mer-
hamet etmek için imtihan eder. Kulları 
gafletten kurtulsun, rehavete düşme-
sin, niçin yaratıldığını unutanlar uyansın, 
nimetlerin kıymeti anlaşılsın, şükredip 
amel edilsin, günahlara tövbe edilsin diye 
imtihan eder. Biz imtihanda olduğumuzu 
anlar, almamız gereken bütün tedbirleri 
alır ve Allah’ın emir ve nehiylerine uygun 
hareket ederek kulluğumuzu en güzel 
şekilde ifa edebilirsek bu musibet şerre 
değil hayra vesile olabilir. Aksi takdirde 
bir azap nedeni olacaktır. Çünkü bugün 
de maalesef  tarih tekerrür ediyor. Bugün 

Allah kullarına zorluk, eziyet, 
sıkıntı vermek için değil aksine 
kullarına merhamet etmek için 
imtihan eder. Kulları gafletten 
kurtulsun, rehavete düşmesin, 

niçin yaratıldığını unutanlar 
uyansın, nimetlerin kıymeti 

anlaşılsın, şükredip amel edilsin, 
günahlara tövbe edilsin diye 
imtihan eder. Biz imtihanda 
olduğumuzu anlar, almamız 

gereken bütün tedbirleri alır 
ve Allah’ın emir ve nehiylerine 

uygun hareket ederek 
kulluğumuzu en güzel şekilde 

ifa edebilirsek bu musibet şerre 
değil hayra vesile olabilir. 
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de yeryüzünün halifesi olması gereken 
insanlar Allah’ın dinine uygun yaşamıyor 
ve çoğu Allah’ın dinini inkâr ediyor. İman 
edenler ise hayatlarını iman ettikleri 
esaslar üzere şekillendirmiyor. 

Bu yüzden ekini ve nesli yok eden 
sistemlerin varlığı ve buna tepkisiz ka-
lan insanlığın ölüm sessizliği bir kez daha 
Allah’ın uyarılarının insanlığın üzerine 
gelmesine vesile oldu. Dünyanın her ye-
rinde depremler yaşandı, kasırgalar, sel-
ler, kuraklık ve orman yangınlarına şahit 
olduk. Her musibet karşısında mutlak 
aciz kalan insanlar düşünüp ibret almak 
ve ders çıkarmak yerine isyan ve zulüm 
işlemeye devam etti. 

Belki dün yaşanan savaş, deprem, sel 
gibi afetlerin neredeyse tamamı hep be-
lirli coğrafyalarda sömürülen ülkelerdeki 
insanları etkilemişti; belirli kesimler ve 
özellikle güç ve sermaye sahipleri kendi-
lerini hep güven içinde hissetmişlerdi. 

Ancak korona salgını sonrası küs-
tahlık, kibir ve isyanda zirveye ulaşan 
zalimler ve onlara meyledenler bela ve 
musibet karşısında aciz kaldıklarını itiraf 
ettiler. İnsanların hayallerini süsleyen ha-

yatlar bir bir yıkıldı, yıkılıyor. Batı mede-
niyetinin kendi halkının sağlığını bile ko-
rumaktan aciz kaldığına; maske, eldiven, 
dezenfektan gibi en basit tıbbi malzeme-
leri bile halkına ulaştırmada yetersiz kal-
dığına tüm dünya şahit oldu. Kapitalizmin 
çarkı olan fabrikalar durdu. Birçok insan 
tedbir amaçlı sevdiklerinden uzak kaldı. 
Alışkanlıklar ve hayat düzenleri değişti.

İnsanoğlunun fıtratı değişmedi. Her 
ne kadar kullandığı araçlar, teknoloji, ile-
tişim ve ulaşım araçları değişse de özün-
de bir değişiklik yok. Uzaya çıksa da, aya 
adım atsa da, milyonlarca insanı etkileyen 
buluşlara imza atsa da, yapay zekâyı tar-
tışsa da aciz, eksik ve sınırlıdır. İnsanoğlu 
yaratılmıştır ve rabbi olan Allah’ın takdiri 
karşısında ilk günkü kadar eksik ve aciz-
dir. Ölümün çaresini arayanlar da öldüler 
ve ölecekler. Nebi ve rasullerin bile öl-
düğü bir dünyada kimse Allah’ın koyduğu 
sünneti değiştiremedi, bundan sonra da 
değiştiremeyecek!

İnsanın acziyet duygusu Allah’ın var-
lığını bulma, anlama ve itaat etme konu-
sunda önemlidir. Acziyeti unutan insan 
isyan içinde olur. İnsanlar çoğu zaman 

aciz olduklarının farkında değilmiş gibi 
hareket ediyor. Bu yüzden Allah insana 
sürekli acziyetini hatırlatmakta, kibirden 
uzak durmasını, kendinden güç olarak za-
yıf  olanlara merhamet etmesini, sadece 
insanlara değil, diğer canlılara da merha-
met nazarıyla bakmasını emretmektedir: 

ُهَو]  ُ َوالّلَ  ۖ  ِ الّلَ إِلَى  اْلُفَقَراُء  أَْنُتُم  الّنَاُس  أَّيَُها   يَا 
اْلَحِميُد  Ey insanlar! Allah’a“ [اْلَغِنّيُ 
muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve 
övülmeye lâyık olan ancak O’dur.”2 

إِلَٰى] إِّنَ  اْسَتْغَنٰى  َرآُه  أَْن  لََيْطَغٰى  ْنَساَن  اإْلِ إِّنَ   َكّلَ 
ْجَعٰى  .Gerçek şu ki insan azar“ [َرّبَِك الّرُ
Kendini kendine yeterli gördüğü 
için. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.”3

تَْخِرَق] لَْن  إِّنََك   ۖ َمَرًحا  اْلَْرِض  ِفي  تَْمِش   َوَل 
ُطوًل اْلِجَباَل  تَْبُلَغ  َولَْن   Yeryüzünde“ [اْلَْرَض 
böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen 
(ağırlık ve azametinle) ne yeri ya-
rabilir ne de dağlarla ululuk yarışı-
na girebilirsin.”4

ُمِبيٌن] َخِصيٌم  ُهَو  َفإَِذا  نُْطَفٍة  ِمْن  ْنَساَن  اإْلِ  [َخلََق 
“O, insanı bir damla sudan yarattı. 
Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine 
apaçık bir hasım oluvermiştir.”5 
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1   Fatır Suresi 45
2   Fatır Suresi 15
3   Alak Suresi 6-8
4   İsra Suresi 37
5   Nahl Suresi 4
6   Nisa Suresi 28

İNSAN ACİZLİĞİNİN FARKINDA MI?

Bugün de Allah’a muhtaç olduğunu 
unutan ve vahye uymayan insanlar isyan 
içindeler. Küçük bir virüs karşısında aciz 
kalan insanların Allah’ın hükmüne karşı 
çıkması büyük bir cürüm ve günahtır. Bu 
zalimlerin dünya gündemine soktukları 
“Tanrıyı kıyamete zorlama” senaryoları-
nın ne kadar boş ve küfür olduğu artık 
düşünmeyen akıllara bile aşikâr 
olmadı mı? İlacın olmadığı, bilimin 
gelişmediği tarihî süreçte okudu-
ğumuz ve milyonlarca insanı etki-
leyen cüzzam, veba, verem karşı-
sındaki insanın acizliğini bugünkü 
insanlar yaşamıyor mu? Bugün de 
dün olduğu gibi yeryüzünün asıl 
sahibi ve müdebbir olan Allah, 
gafil insanların en güçlü olduğu ve 
putlaştırdıkları teknoloji ve bilim 
üzerinden insanları yeniden aciz-
liğe düşüyor! Tıpkı Mekke müş-
riklerinin Kur’an karşısındaki aciz 
kaldığı gibi zalimler aciz kalıyor. 
Süleyman mabedindeki dini tahrif 
edenlerin İsa Aleyhi’s Selam karşı-
sında aciz kaldıkları gibi Firavun ve 
Nemrut gibi zalimlerin Musa ve 
İbrahim Aleyhimu’s Selam karşısın-
daki acizliği yaşıyor zalimler. 

Hâlbuki Allah insanların yap-
tığı günahlardan dolayı yakın 
zamanda HIV, SARS, Kuş Gribi 
vakalarda da aynı şekilde insanlığı 
uyarmıştı. Bu musibet ve belalar 
karşısında da insanlar aciz kalmış, 
karantinalar, maskeler, seyahat 
yasakları ve sokaklardaki ceset-
lerle insanlığı iman ve itaat etme-
ye davet eden birer ayet, mucize 
olmuşlardı. Tüm bu ibret verici 
manzaralar karşısında aklını kul-
lanmayan, aciz, eksik, muhtaç 
olduğunu anlamak istemeyen bu 
zamanın insanına daha büyük bir musi-
bet yeniden musallat oldu. 

Bugün tüm bunlara şahit olan insanlar 
ve özelde ise Müslümanlar; ibret, nasihat 
ve uyarı olan bu bela ve musibetlerden 
ders çıkarmalı ve kendine çeki düzen 
vermelidir. Kendi eksikliğini ve acizliğini 
gören insan Rabbinin yardımına muh-

taç olduğunun farkındadır. Kendini bilen 
Rabbine kulluğu yani kolay olanı tercih 
eder. Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

ْنَساُن َضِعيًفا] َف َعْنُكْمۚ  َوُخِلَق اإْلِ ُ أَْن يَُخّفِ  [يُِريُد الّلَ
“Allah sizden (yükünüzü) hafiflet-
mek ister; çünkü insan zayıf yara-
tılmıştır.”6

Allah, yarattığı kullarının kendi başları-
na zayıf, eksik, aciz ve muhtaç olduklarını 
biliyor ve bu ağır yükü vahiy ile hafifletiyor. 
Allah’a iman etmek, vahyin ölçüsünde 
yaşamak aciz insanoğlu için hem dünya-
da hem de ahirette kurtuluştur. Şeytana 
ve nefse tâbi olmak insan için hem dünya 
hem de ahiret azabının nedeni olacaktır. 

Elbette sadece bela ve musibet za-
manlarında Allah’a sığınmak ve itaat 
etmek yeterli değildir. Geçmişte ve gü-
nümüzde felaket anlarında Allah’ı anıp sı-
ğınan insanların çoğu maalesef  sıkıntıdan 
kurtulduktan sonra sözünü unutabiliyor. 
Bu da büyük bir gaflet ve hatadır.

İnsan acizdir ve acizliğinin farkında ol-
duğu sürece yaratılış gayesine uy-
gun yaşayabilir. İnsanoğlu kendisi-
ni en güçlü ve kuvvetli sandığı bir 
dönemde dahi öylesine acizdir, 
eksik ve muhtaçtır ki bir dakika 
bile nefes almadan, yemek ve su 
olmadan, barınmadan, def-i hacet 
yapmadan yaşayamaz. 

Aciz, eksik ve rabbine muh-
taç insanoğlunun tüm ihtiyacını 
karşılamaya güç yetiren sadece 
Allah’tır. Allah’ın dışında dün ve 
bugün insanların meyil ettikleri 
eksikliklerini gidermek için git-
tikleri, acizliklerini gösterdikleri, 
ihtiyaçlarını istedikleri tüm güçler 
eksik, aciz ve yaratılmıştır. O hâl-
de Allah’a hakkı ile iman etmeli 
ve kulluk yapmalıyız. Zalim, kâfir 
ve tüm güçlere karşı dik durmalı 
yalnız Allah’ın önünde eğilmeli-
yiz. Eksikliğimizi Rabbimize arz 
etmeli, muhtaç olduklarımızı O’n-
dan istemeli ve acizliğimizi O’nun 
önünde göstermeliyiz!

Bugün de Allah’a muhtaç 
olduğunu unutan ve 

vahye uymayan insanlar 
isyan içindeler. Küçük 

bir virüs karşısında aciz 
kalan insanların Allah’ın 
hükmüne karşı çıkması 

büyük bir cürüm ve 
günahtır. Bu zalimlerin 

dünya gündemine 
soktukları “Tanrıyı 
kıyamete zorlama” 

senaryolarının ne kadar 
boş ve küfür olduğu artık 
düşünmeyen akıllara bile 

aşikâr olmadı mı?
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İnkâr Edilemez Gerçek: Kapita-
lizmin Çöküşü

Özelde Müslümanlar genelde 
de insanlık adaletle hükme-
den, halkını gözetip kollayan, 

güven ve huzur dolu bir hayat standardı 
sağlayan Hilâfet Devleti’nden mahrum 
oldukları günden itibaren adaletsizliğin, 
gözyaşlarının, açlıkların, acıların olduğu 
bir dünya var eden kapitalizm, dünya 
sahnesinde yerini almaya başladı. Bugün 
yaşadığımız uzaktan seyirci kalmakla ye-
tinmeyip varlığını daha doğrusu sömürü 
pençelerinin neticesi olarak iliklerimize 
kadar hissettiğimiz krizler namına ne var-
sa kuşku yok ki Amerika’nın öncülüğün-
de kapitalizmin hakimiyetinin eseridir(!).

Var olduğu günden bu yana mali kriz, 
kapitalizm sisteminin kendi kendine üret-
tiği başlıca krizlerin başında yer almak-
tadır. Kapitalizmin mali raporları ve per-
formans skalası bunu ispat etmek adına 
yeterlidir. Mali krizler kapitalizmin, başka 
bir ifadeyle kapitalist dünyanın yeni yeni 
tanıştığı bir gerçek değildir. Çok geriye 
gitmeden sadece 2008 yılında meydana 
gelen ve küresel manada kendisini hisset-
tiren iktisadi kriz; kapitalizmin ciddi ma-
nada hasta bir sistem olduğunu göster-
mek adına yeterliydi. Tabii ki de görmek 
ve bilmek isteyenler için…

Hepinizin de malumu olduğu üzere 
koronavirüs Çin’in Wuhan şehrinde baş-
ladı ve kısa zaman içerisinde de tüm dün-
yaya yayıldı. Koronovirüsün sebep oldu-

ğu olumsuzlukların hayatın her alanına 
yansıdığı gerçeği inkâr edilemez. Sadece 
bulaştığı insanları hasta etmek ve dahi öl-
dürmekle sınırlı kalmayıp küresel ölçekte 
ekonomi pazarında da ciddi krizlere se-
bebiyet vermiştir. 2008 yılında yaşanan 
iktisadi kriz ve bu krizin artçı sarsıntıları 
hâlen dünya piyasasında olumsuz mana-
da etkisini gösteriyorken ve dünya henüz 
2008 yılındaki iktisadi dibe vurmuşluktan 
kurtulamamışken her şeyi allak budak 
eden virüs pandemisi meydana geldi. 
Dünyayı sarıp sarmalayan iktisadi krizler 
kapitalizmin çöküşünün habercisidir. Vi-
rüsle birlikte en derin ve kapsamlı iktisadi 
çalkantının kapitalizmin yani sonu yakla-
şan sömürü düzeninin işaret fişeğidir 
aslında… Bunu kapitalizmin sömürü çar-



57Suskunluğun Kırılma Noktası

Hani Amerika güçlüydü? 
Hani sömürgeci kâfirlerin 

teknik donanımları çok üst 
düzeydeydi? Hani onların 
bütün olanak ve imkânları 
vardı? Hani onlara kimse 

kafa tutamazdı? Evet, virüs 
zannedildiği gibi olmadığını 

gösterdi. Öyleyse ey güç 
sahipleri! Ey ölmüş bir sisteme 

bel bağlayan yöneticiler! 
"Kapitalizm öldü ancak 

yaşasın yeni kapitalizm!" mi 
diyeceksiniz yoksa "kapitalizm 

öldü yaşasın İslâm!" mı 
diyeceksiniz?

ŞİMDİ MÜSLÜMANLAR NE YAPMALI?

kının en başındaki kişi; Uluslararası Para 
Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 
tüm dünyada “2008 küresel mali krizin-
den çok daha kötü ve benzeri görülmemiş” 
ekonomik krize yol açtığını söyledi. As-
lında bir nevi itiraf  etti diyebiliriz. Bugün 
yaşanan ekonomik buhranın hatta çık-
mazın tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve 
bunun müsebbibinin kapitalizm nizamı 
olduğu gerçeğini, kapitalist ni-
zamın beyni diye adlandırabi-
leceğimiz ekonomistler ve dü-
şünürler itiraf  etmektedirler. 

Martin Wolf ’un Financi-
al Times’daki “Yenidünya dü-
zensizliği ve parçalanmış Batı” 
başlıklı yorumu yine “Bence, 
bu kapitalizm bu krizden çıka-
maz! Başka bir kapitalizm ya 
da kapitalizmden başka bir şey 
gerekiyor. İkisi de şimdilik ufukta 
görünmüyor.” ifadeleri tam da 
bu kapitalizmin çıkmazını ya da 
bir çıkış arayışı içerisinde oldu-
ğunu göstermektedir. 

Tahtakurdu ile Korona-
virüsün Ortak Yönü: Ölü-
mü İfşa Etmek

İnsanların kralların ölümü 
üzerine söylediği söze ben-
zetme yaparak kapitalistlerin 
düşünce dünyasına ışık tutmak 
istiyorum “Kapitalizm öldü ya-
şasın yeni kapitalizm.” Kapita-
lizmin can çekiştiği gerçeğine 
rağmen acaba İslâm beldele-
rindeki yöneticiler bu gerçeği 
görmezden gelip hasta sistem 
kapitalizme koltuk değneği/
asa olmaya devam mı edecek-
ler ya da acaba yöneticiler, sa-
dece yöneticiler de değil, güç 
sahipleri, beyin ölümü gerçek-
leşmiş olan kapitalizm ve onların uygula-
yıcıları olan sömürgeci kâfirlere destek 
vererek ayakta kalmalarını sağlamaya 
devam mı edecekler? Ölmüş birisini canlı 
göstermeye çalışmaktan farksızdır as-
lında… Yöneticilerin ayakta durmaktan 
aciz olan kapitalizm sistemine destek 

olarak ayakta tutmaya çalışmaları ölmüş 
Süleyman Aleyhis Selâm’ı ayakta tutan, 
ölmemiş gibi gösteren/canlı imajı veren 
asanın durumuna ne kadar da benziyor. 
Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle:

[ اِّلَ َمْوتِ۪هٓ  َدّلَُهْم َعٰلى  َما  اْلَمْوَت  َعلَْيِه  َقَضْيَنا  ا   َفلَّمَ
اَْن اْلِجّنُ  تََبّيََنِت  َخّرَ  ا  َفلَّمَ ِمْنَساَتَُهۚ  تَْأُكُل  اْلَْرِض   َدٓاّبَُة 
 [لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُم۪هيِن

“Vaktaki onun ölümüne karar ver-
diğimiz zaman, (vefat ettiği hâl-
de, asasına dayalı olarak günlerce 
ayakta tutulan Hz. Süleyman’ın) 
ölümünü onlara (cin takımına, an-
cak) asasını yemekte olan bir ağaç 
kurdu fark ettirmişti. (Hz. Süley-

man’ın dayandığı değnek kırılıp 
yere düşünce cinler onun öldüğü-
nü anlamışlardı.) Artık o, yere yıkı-
lıp, düşünce, açıkça ortaya çıktı ki, 
şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı 
böylesine aşağılanıcı bir azap için-
de kalıp (bu utancı) yaşamazlardı.”1

Bu Kur’anî kıssadan çıkartabileceği-
miz diğer bir hisse; nasıl ki tahta kurdu 

hayatta sanılan Süleyman Aley-
his Selâm’ın ölümünü ifşa et-
tiyse, koronavirüs de hayatta 
olduğu zannedilen kapitalizmin 
ölümünü ifşa etmiştir. Peki ey 
güç sahipleri! Ey yöneticiler! 
Ölmek üzere olduğunu bildiği-
niz hâlde kapitalizme ve onun 
uygulayıcıları olan sömürge-
ci kâfirlere hâlâ bel bağlaya-
cak mısınız? Cinler öldüğünü 
bilmiş olsalardı bu zahmete 
katlanırlar mıydı diye soruyor 
Allah Subhânehû ve Teâlâ… 
Biz de size soralım o vakit; 
artık ayağa kalkmaya mecali 
kalmamış bir nevi beyin ölümü 
gerçekleşmiş kapitalizmin yü-
künü ve zulmünü üstlenecek 
misiniz? Kendisine faydası ol-
mayan sömürgeci kâfirlerden 
medet umacak mısınız? Allahu 
Teâlâ’nın kapitalizm sisteminin 
örümcek evinden daha güçsüz 
olduğunu bir virüsle bize gös-
termiş olmasına rağmen izzeti, 
şerefi sömürgeci kâfirlerden 
ve onların sistemlerinde ara-
maya devam edecek misiniz?  
Koronavirüsün etkisi kapitalist 
sistemin çaresizliğini, ekono-
mik çıkmazlarını bir kez daha 
ispat etmiş ve gün yüzüne çı-
karmıştır. Bir virüsün süper 
güç devletleri ne hâle getirdiği-
ni nasıl perişan ettiğini hepimiz 

müşahede ettik. Hani Amerika güçlüydü? 
Hani sömürgeci kâfirlerin teknik dona-
nımları çok üst düzeydeydi? Hani onların 
bütün olanak ve imkânları vardı? Hani 
onlara kimse kafa tutamazdı? Evet, virüs 
zannedildiği gibi olmadığını gösterdi. Öy-
leyse ey güç sahipleri! Ey ölmüş bir siste-
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me bel bağlayan yöneticiler! "Kapitalizm 
öldü ancak yaşasın yeni kapitalizm!" mi 
diyeceksiniz yoksa "kapitalizm öldü yaşa-
sın İslâm!" mı diyeceksiniz? Kısacası hasta 
bir sistemin koltuk değneği olmaya de-
vam mı edeceksiniz yoksa İslâm’ın köklü 
bir şekilde değiştireceği yeni bir dünyanın 
bânisi mi olacaksınız? Tercih sizin?!

Çözümsüz Teşhis; Nereye Kadar?

Dünyanın ve de özelde yaşadığımız 
coğrafyanın, karanlıkların girdabında bo-
ğulmaya terk edilmesinin temelinde ya-
tan, kapitalizm nizamının amentüsü nite-
liğinde olan hürriyetler fikridir. İşte insan 
fıtratını altüst eden ve kapitalizmin pey-
derpey kendi sonunu hazırladığı hürri-
yetler fikri; herkesin dilediği gibi inanabil-
mesinin teminatını veren inanç hürriyeti, 
kişinin istediği her türlü fikri söyleyebil-
mesinin garanti edildiği fikir hürriyeti, 
dileyenin dilediği gibi haram-helal gözet-

meksizin alıp satma hakkının sağlandığı 
mülkiyet hürriyeti ve kişilere dilediği gibi 
yaşama hakkı veren şahsi hürriyettir. İşte 
bu hürriyetlerin içerisinden mülk edinme 
hürriyetinden zenginlerin daha fazla zen-
ginleştiği, fakirlerin ise daha çok fakirleş-
tiği ve Batılı kâfir devletleri, halkları sö-
mürü yoluyla servetlerini yağmalamaya 
iten kapitalist ekonomi düzeni doğmuş-
tur. Sömürü esası üzerine var olan kapi-
talizm genel itibarıyla dünyaya egemen 
olan nizamdır. Kapitalizm sistemine ait 
fikrî yön ve hayata bakış açısı, dini hayat-
tan ayırma esasına göre tayin edildi. İnsa-
na, hayata ve iktisada dair sağlıklı/sahih 
çözümleri bulunamayan kapitalizm, içeri-
sinde yaşadığımız dünyanın yaşanmaz bir 
hâle gelmesindeki en büyük faktördür. 
Kapitalizm nizamı dünyaya kaos, sömür-
gecilikten kaynaklı olarak da fakirlikten 
başka bir şey verememiştir. Koronavirüs 
malumun ilamı oldu desek yeridir. Peki 

tam da burada sadece kapitalizmin çök-
mek üzere ve yaşanan başta iktisadi ol-
mak üzere bütün krizlerin müsebbibinin 
olduğunu söylemek yeterli midir? Dört 
gözle hastalığından kurtulmayı bekleyen 
birisine tedaviden yoksun ha bire hastalı-
ğının ölümcül olduğunu söyleyip durmak 
-iyi bir şey olmakla birlikte- nasıl ki büyük 
bir eksiklik ise çözümsüz ve alternatifsiz 
sadece kapitalizmin ifsadından bahset-
mek de bir o kadar yanlış ve eksiktir. Te-
davisiz hastalık teşhisinin bugüne kadar 
kime ne faydası olmuş ki? 

Yıllardır İslâmi camialar olarak kapi-
talizmin ifsadını konuştuk. Panellerde, 
konferanslarda kapitalizmin dünyayı nasıl 
karanlığa boğduğunu en ince ayrıntısına 
kadar anlattık. Peki bunları yapmak kötü 
mü? Ya da bunun neresi yanlış diye sora-
bilirsiniz? Asla böyle bir şeyi kast etme-
dim. Pek tabii ki iyi ancak eksik… Tıpkı 
sınavda iki sorudan birisini yanıtlamamış 
olmak gibi. Yani bir soruyu cevaplamış 
olmak iyi ama olması gereken değil. Ver-
diğim basit örnekte olduğu gibi sadece 
çözümden yoksun zulmün müsebbibini 
söylemek kompozisyonun eksik olma-
sını/kalmasını sağlar. Müsebbibin kapi-
talizm olduğuna ilave olarak çözümün 
İslâm’da olduğunu söyleyenlerin varlığını 
inkâr etmek ya da en azından burada dile 
getirmemek de haksızlık olacaktır. Ancak 
genel, yuvarlak ifadelerle İslâm demek 
de arzulanan değildir. Sorunlar ile çö-
züm olarak ortaya atılan fikirler birbiriyle 
uyumlu olmak zorundadır. Uyumludan 
kasıt sorunu köklü bir şekilde çözecek 
cinsten olmasıdır. 

Sözlerimin daha iyi anlaşılabilmesi 
adına bir örnek vermek istiyorum. Yaşa-
dığımız Türkiye topraklarında zina herke-
sin ortak dile getirdiği problemlerin ba-
şında gelmektedir. Bunun çözümüne dair 
çok şeyler yazıldı, çizildi pek tabii ki… 
Bizim mahallenin bunun çözümüne dair 
verdiği cevap istisnasız “İslâm” olmuştur. 
Evet, zina problemi ancak İslâm ile çözü-
lür âmennâ ve saddeknâ. Bu cevap yan-
lış değil ama tam arzulanan da değildir. 
Çünkü İslâm’ın zina suçuna ilişkin düzen-
lemesi Kur’an ayetiyle sabittir ve bunun 
yaptırımı bellidir. Şöyle ki:
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ِمائََة] ِمْنُهَما  َواِحٍد  ُكّلَ  َفاْجِلُدوا  ا۪ني  َوالّزَ انَِيُة   اَلّزَ
ُكْنُتْم اِْن   ِ الّلٰ ۪ديِن  ۪في  َرْأَفٌة  ِبِهَما  تَْأُخْذُكْم  َوَل   َجْلَدٍةۖ 
ِخِرۚ َوْلَيْشَهْد َعَذابَُهَما َطٓائَِفٌة ِمَن ِ َواْلَيْوِم اْلٰ  ُتْؤِمُنوَن ِبالّلٰ
 Zina eden kadın ile zina“ [اْلُمْؤِم۪نيَن
eden erkeğin her birine yüz sopa 
vurun. Allah’a ve ahiret gününe 
inanıyorsanız, Allah’ın dinini uy-
gulama hususunda o ikisine karşı 
merhamet duygusuna kapılmayın. 
Müminlerden bir grup da onlara 
uygulanan cezaya tanık olsun.”2

Öyleyse bu sorunun cevabı el kes-
mek mi? Hayır bu da değil. Ukubat ahkâ-
mının bir parçası olan el kesmeyi tatbik 
edecek İslâmi bir devlet. İşte bu sorunun 
tam ve doğru cevabı budur. İşte bu ör-
nekte de olduğu gibi en iyimser hâliyle 
kapitalizme alternatif  olarak İslâm ceva-
bının verilmesi kompozisyonun eksik kal-
masını sağlayan bir cevaptır. Kapitalizmin 
alternatifi İslâm iktisat nizamına hayat ve-
recek olan İslâm Hilâfet Devleti’dir. Peki 
ey Müslümanlar meydana gelen bu siyasi 
boşluk tam da bu hakikati dillendirmenin 
zamanı değil midir? Ey kanaat önderleri! 
Meydana gelen boşluk değişim için en 
uygun fırsat ve zaman değil midir? Peki 
ayağımıza kadar gelmiş bu fırsatı gerçek 
çözümü haykırmadan heba olmasında 
katkı sağlayanlardan olursak/olduysak 
Ruz-i Mahşer’de Rabbimize ne deriz? 

Oluşan Siyasi Boşluğu Ancak 
İslâm Doldurur! Peki Biz Bu İşin 
Neresindeyiz?

Bizler tüm insanlık için çıkarılmış en 
hayırlı ümmetiz. Bu da bizim namaza, ab-
deste bilindik ritüellere ek olarak fazlaca 
sorumluluklarımızın olduğunu göster-
mektedir. En büyük sorumluluklarımız-
dan birisi de dünyamıza sömürü anlayı-
şıyla zalimane tahakküm eden dünyanın 
birinci devleti konumunda olan Ameri-
ka’nın yerine insanlığı İslâm’ın adaletine 
çıkartacak Râşidî Hilâfet için çalışmaktır. 
Hele ki koronavirüsün oluşturduğu bu ik-
tisadi krizin ve Amerika’nın birinci devlet 
konumundan düşmesinin alametlerini/
sinyallerini verdiği şu zaman diliminde… 
Henry Kissinger, Wall Street Journal’da-

ŞİMDİ MÜSLÜMANLAR NE YAPMALI?

ki bir makalede korona salgınının küre-
sel sistemi sonsuza kadar değiştireceğini 
öngördüğünü yazdı. Amerika’nın birinci 
devlet pozisyonunu kaybetmemiş olması 
birinci devlet özelliklerini hakkıyla yerine 
getirdiğinden değil, onun yerine birinci 
devlet pozisyonunu alacak bir varlığın/
devletin olmayışındandır. Ancak ne var ki 
bir devletin siyasi gücünün zayıflamasının 
en bariz iki alameti de Amerika’da mev-
cuttur. Siyasi güç ağırlıklı olarak askerî 
ve ekonomik güç üzerine endekslidir. 
ABD’de bu ikisi de şu anda vahim bir du-
rumdadır. Sadece zihinlerde daha iyi can-
lanabilmesi için örnek verecek olursak:

2013 yılında 662 milyar dolar olan as-
kerî harcamaları yüzünden pentagondan 
büyük bir baskıya maruz kalmıştı hükü-
met... Ki bu meblağ on büyük devletin 
askerî harcamasına denktir. Ekonomik 
açıdan ciddi krizler yaşayan Amerika’nın 
yani kapitalizmin bütçe açığı ve mali prob-
lemleri tasavvur edilemeyecek seviyeye 
ulaşmıştır. Bir itiraf  paylaşalım yeri gel-
mişken: 05.10.2013 tarihinde Endonez-
ya’nın Bali adasında yapılan APAC Zirve-
si’nin açılışında dönemin ABD Dışişleri 
Bakanı Kerry şöyle demişti: “Mali krizin 
devam etmesi veya tekrarlanması hâlinde 
insanlar ABD yönetiminin takip ettiği rotayı 
ve bunu koruma gücüne güveni sarsılıp onu 
sorgulamaya başlayacaktır.”3 Koronavi-
rüsten sonrasının çok daha kötü olduğu 
izaha muhtaç değildir. Koronavirüsten 
kaynaklı ekonomik kriz, 2008 ekonomi 
krizinden çok daha şiddetli olduğu bilir-
kişilerin itirafı ile sabittir. Kapitalizmin kan 
kaybetmeye başladığı günlerden itibaren 
bilirkişiler yani ekonomistler, siyaset bi-
limcileri barizleşen ve yükseliş trendinde 
olanın İslâm olduğuna dikkat çekmiş-
lerdir. Buna Noah Feldman “İslâm Dev-
leti’nin Yükselişi ve Yıkılışı” adlı kitabında 
dikkat çekmektedir. Şöyle ki: “Sembolik 
ve pratik açıdan İslâm Devleti 1924 yılında 
öldü. Fakat bugün, İslâm Devleti yeniden 
canlanıyor. Trend onlardan yana. Coğrafi 
aralığı Fas’tan Endonezya’ya kadar uzanan 
Müslüman ülkelerde dikkate değer çoğun-
luklar şeriatın ülkeleri için hukuk kaynağı 
olması gerektiğini savunuyor.”4

Dolaysıyla Amerika’dan boşalacak bu 
boşluğu İslâm ümmetinin kıyam etmesiy-
le birlikte Hilâfet Devleti dolduracaktır. 
Çünkü İslâm ümmetinde dünyanın lider-
liğini elde etmenin yeterliliği fazlasıyla 
vardır biiznillah… Bu Allah’ın vaadi ve 
Rasulullah’ın müjdesidir. Ancak bu boş-
luğun İslâm Hilâfet Devleti ile doldurul-
ması çalışmasında biz nerede duruyoruz? 
Biz bu işin neresindeyiz? Bir şeylerin de-
ğişmesini bekleyen ve sadece uzaktan 
seyredenlerden miyiz, yoksa değişimin 
öncülerinden mi?

Biz tam olarak o günün süper güçle-
rine karşı: [اْبَتَعْثَنا لُِنْخِرَج َمْن َشاَء ِمْن ِعَباَدِة ُ  الّلَ
إِلَى ْنَيا  الّدُ ِضيِق  َوِمْن  العباد  رب  ِعَباَدِة  إِلَى   اْلِعَباِد 
ْسَلِم اإْلِ َعْدِل  إِلَى  اْلَْديَاِن  َجْوِر  َوِمْن   ,Biz“ [ِسَعِتَها، 
Allah’ın, insanları kula kul olmaktan kendi-
sine kulluğa, dünyanın darlığından ahiretin 
genişliğine ve batıl dinlerin zulmünden İs-
lâm’ın adaletine çıkaralım diye gönderdi-
ği bir toplumuz.”5 diyen Rebi b. Amir’in 
dediği ve durduğu yerdeyiz. Orada ol-
malıyız. Tıpkı o günün dünyasını süper 
güç devletlerin pençesinden kurtarmayı 
dert edindiği gibi bizler de tüm insanlığı 
kapitalizmin kanlı pençesinden kurtara-
cak Râşidî Hilâfet’in ikamesini kendimize 
dert ediniyoruz! 

Peki ya siz kardeşlerim, ya siz nerede-
siniz ve neyi dert edindiniz?!

1   Sebe Suresi 14
2   Nur Suresi 2
3   Devletlerarası Durumda Siyasi Boşluk, Esad 
Mansur Köklü Değişim Yayıncılık
4   Kapitalzmin Çöküşü ve İslam’ın Yükselişi, 
Prof. Muhammed Malkâwi, Diwan Araştırma ve 
Yayıncılık
5   El-Bidaye ve’n-Nihaye, İbn Kesir
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Tarihî serüveni içinde tıbbiye 
birbirinden farklı uygarlıkla-
rın gölgesinde daima saygın 

bir meslek olarak konumunu muhafaza 
edegelmiştir. Orta Çağ’ın karanlıkların-
da dahi Hipokrat yemini bu alanın hay-
siyetini muhafaza eden öz denetim işlevi 
görüyordu. Fakat bizler öyle bir çağa 
çattık ki bu çağ; bütün kutsalları, manevi 
ve ruhi tüm kıymetleri öldürücü bir virü-
sün hem de küresel çapta etkin hâl aldığı 
kapitalizm çağıdır. Kapitalizm egoizm, 
narsisizm, pragmatizm, kâr ve daha çok 
kazanma gibi süfli düşünce ve duygular-
dan elde edilen karma bir aşı yaparak 
insanın ulvi fıtratını bozdu; dinlerin ko-
rumak ve beslemek için gönderildikleri 
bağışıklık sistemini çökertti.

Yönetilenlerin yöneticilere, yönetici-
lerin sermaye sahiplerine, zayıfların güç-
lülere kul ve köle edildiği bu sistemde tıp 
da kapitavirüsün şerrinden korunamadı. 
Yüksek doz kapitalizm aşısı almış sigorta 
ve ilaç şirketlerinin obezit kâr güdüleri 
onları hastaların iştah kabartan kanlarını 
emmek için sağlık sektörüne el atmaya itti.

İşte bu kapitavirüs ile bağışıklık sis-
temi çökertilmiş dünya ülkelerinin sağlık 
sistemleri/bünyeleri koronavirüs kar-
şısında dayanamadı. Bu acziyet devasa 
ekonomilere, bilimsel ve teknolojik alt 
yapılara sahip devletlerin içlerindeki bar-
bar ruhlarını açığa çıkardı. Medenileştir-
me iddiasıyla âleme nizam veren bu dev-
letler korsanlık yaparak iki kuruşluk mas-

keye muhtaç hâle geldiler. Bu olağanüstü 
durum gelişmiş kapitalist devletlerin sağ-
lık sistemini mercek altına almayı zorunlu 
kılıyor. Takdir edersiniz ki bu makalenin 
hacmi bütün ülkelerin sağlık sistemini ele 
almayı imkânsız kıldığından kapitalizmin 
öncü ülkesi olan Amerika özelinde ka-
pitalizm ve sağlık sistemini incelemeye 
çalışacağız. Amerikan sağlık sistemi, üze-
rine inşa edildiği sigorta ve ilaç şirketleri 
üzerinden incelenecektir. 

Sigorta Şirketleri

Amerika bir yılda sağlık hizmetleri için 
3,6 trilyon dolar harcamaktadır. Ameri-
kan GSMH’sının %17’sini oluşturan bu 
meblağın aslan payını 2,1 trilyon dolar 
ile sağlık sigorta şirketleri ve 540 milyar 
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dolar ile ilaç şirketleri almaktadır. Diğer 
bir ifade ile sağlık sistemi için harcanan 
paranın yaklaşık %75’i sigorta ve ilaç şir-
ketlerine gitmektedir.

Sağlık sistemini büyük oranda özel-
leştirerek hizmet erişimini kâr amaçlı 
şirketlere terk eden Amerika yılda 3,6 
trilyon doların harcandığı sağlık sistemi 
için kamu harcamalarını olabildiğine mi-
nimize etmektedir. Örneğin Amerikan 
Başkanı Trump’ın 2021 yılı için 4,8 trilyon 
dolarlık bütçe teklifinde temel savunma 
harcamaları için 636,4 milyar dolar (ga-
zilere yönelik harcamalar için ayrılan 105 
milyar dolar bu rakama dahil değildir) 
fakat sağlık hizmetleri için sadece 96,4 
milyar dolar kaynak ayırmayı planladığı1 
göz önünde bulundurulduğunda kapita-

list sistemin insan sağlığına verdiği kıymet 
anlaşılacaktır. Yeni tip koronavirüs (Co-
vid-19) için tedavi gören bir kişiye 35 bin 
dolar fatura çıkartıldığı2 dikkate alındığın-
da böyle bir sağlık sisteminin pandemi ile 
mücadelede başarılı olması mümkün mü?

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmiş 
olmasından mütevellit Amerika’da 50 
milyona yakın insan sağlık sigortasından 
mahrum olduklarından hizmet alama-
maktadırlar.3 Sigortası olan çoğu Ameri-
kalı için sağlık harcamaları her geçen gün 
daha da üstesinden gelinemez hâl alıyor. 
1984 yılından bu yana ücretler %24 ar-
tarken aynı dönemde sağlık sigortası ma-
liyetleri %74 oranında artmış. Dolayısıyla 
bırakın sigortasız vatandaşları sigortalılar 
dahi, özellikle kalp ve kanser gibi yüksek 

meblağlar içeren sigorta bedellerini öde-
yemedikleri için sağlık hizmetlerinden 
yararlanamıyor ve kronik hastalıklar ne-
deniyle ölüyor. Sağlık sisteminin merke-
zinde bulunan şirketler ise kârlarına kâr 
katıyor. 2000-2007 yıllarında ülkenin en 
büyük 10 sağlık sigorta şirketinin kârı 
%428 oranında artmış. Sadece bir yılda 
(2008) beş sigorta şirketinin toplam kârı 
7,8 milyar dolara ulaşmış.4 

İlaç Şirketleri

Kapitalist sağlık sisteminin sömürü 
araçlarından biri de ilaç şirketleridir. 540 
milyar dolar ile ilaç sektörü Amerika’da 
sağlık harcamaları içinde önemli bir ka-
lemi oluşturmaktadır.  Bir tüketici hakları 
örgütü olan Public Citizen’in 2003 yılı 
Haziran raporunda belirtildiğine göre, 

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmiş olmasından mütevellit Amerika’da 
50 milyona yakın insan sağlık sigortasından mahrum olduklarından 
hizmet alamamaktadırlar. Sigortası olan çoğu Amerikalı için sağlık 

harcamaları her geçen gün daha da üstesinden gelinemez hâl alıyor. 
1984 yılından bu yana ücretler %24 artarken aynı dönemde sağlık 

sigortası maliyetleri %74 oranında artmış.
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1997-2002 yılları arasında ilaç firmaları, 
hükümetlerin ilaç fiyatlarına müdahale 
etmemelerini temin etmeleri için ilgi-
li lobilere 477,6 milyon dolar harcama 
yapmış. Public Citizen bu rakamın ilaç 
şirketlerinin kârları dikkate alındığında 
hiç denilebilecek kadar düşük olduğunu 
ileri sürüyor. Zira 2002 yılında yani bu 
harcamanın yapıldığı yıl itibarıyla sadece 
önemli on şirketin kazancı 36 milyar do-
lar olmuştu. AR-GE giderlerinin dışında 
kendilerine cüzi bir kâr kaldığını söyleyen 
ilaç şirketlerinin yalanlarını rakamlar ifşa 
ediyor. Amerika’da ilaç endüstrisinin ilk 
on şirketi 2002’de 217 milyar dolarlık sa-
tış gerçekleştirirken bunun sadece %14’ü 
AR-GE ve bilimsel faaliyetlere harcan-
mış. AR-GE dedikleri şey de Ray Moy-
nihan-Alan Cassels’in “Satılık Hastalıklar” 
adlı kitapta ifşa ettikleri gibi sabahtan 
akşama kadar tüm mesaileri, olmayan 
hastalıklar icat etmek olan sayısız “pro-
fesyonelin” istihdam edildiği barbarlar 
ofisi. Yıllık 500 milyar doları bulan ciro-
suyla dünyada üçüncü en büyük sektör 
olan bu ilaç tröstleri/teröristleri yine de 
doymuyorlar ve hastalık satıyorlar.

Kâr güdüsünü besleyen kapitalizm 
aşısını aşırı dozda almış ilaç şirketleri 
yatırımlarını yoksul halklarda görülen 
müzmin hastalıkların tedavisi için yap-
mıyorlar. Örneğin dünyada 350 milyon 
insanın müptela olduğu ve her yıl 1,5 
milyon kişinin eklendiği Leishmaniasis 
(Şark Çıbanı) hastalığı ile ilgili ilaçlar II. 
Dünya Savaşı sırasında keşfedilmiş ilaç-
lar. Hastalık son derece ciddi, yaygın 
ve öldürücü olmasına rağmen yoksul 
halklarda görüldüğü için bu alanda yeni 
araştırmalara kaynak ayırma gereği du-
yulmuyor. Bunun yanında kolesterol 
düşürücü ilaçlar gibi kısmen zenginlerin 
daha çok müptela olduğu hastalıklar için 
her gün yeni araştırmalar yapılıyor. Zira 
bu alanda para var. Afrika’da sadece 
1998 yılında sıtmadan 5 milyon kişi et-
kilendi ve bir milyon kişi öldü. 2 milyon 
kişi tüberkülozdan öldü, 2,5 milyon kişi 
AIDS nedeniyle öldü. Buna rağmen 20. 
yüzyılın son çeyreğinde üretilen 1400 
ilacın sadece %1’lik dilimi 3. Dünya ülke-
lerinde görülen bu hastalıklara ilişkindi.5

İngiltere Eski Uluslararası Kalkınma Ba-
kanı Clare Short yoksul halkların ihtiyaç 

duyduğu ilaçların üretiminde başarısızlığı 
ve arkasındaki kapitalist güdüyü ifşa ediyor:

“Gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca 
insanın ölümüne neden olan AIDS, tüberkü-
loz, sıtma vb. hastalıkların ilaç ve aşılarına 
acilen daha fazla ihtiyaç var. Biz insanlığa 
katkı sunabileceğimiz teknolojik icatlar ça-
ğında yaşıyoruz fakat hakikat tamamen 
farklı. Zira tüm çabalar sanayileşmiş 
ülkelerde nükseden hastalıkları he-
defliyor. Daha fazla kâr elde etmek 
ve ürünlerine daha büyük pazarlar 
açmaya olan ihtiyaç önde gelen ilaç 
şirketlerinin yoksul ülkelerdeki yayı-
lan hastalıkları görmezden gelmeleri-
ne neden oluyor. İlaç şirketlerinin AR-GE 
için ayırdıkları payın sadece %10’u, dün-
yada yoksulların %70’inin mustarip olduğu 
hastalıklarla ilgili araştırmalara ayrılıyor.”6 

Bu şirketlerin tedavi için insanlara 
sundukları birçok ilacın başka hastalıkla-
rı tetikleyici yan etkileri içerecek şekilde 
tasarlanarak üretildiği herkesin malu-
mu.7 İlaçların yan etkileri ile ilgili hasta-
ne ve araştırma merkezlerinden yapılan 
geri dönüşler ve hasta raporları ilaç fir-
malarının hisse senetleri veya ilaçların 
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fiyatları düşmesin diye gizleniyor. İlaç 
şirketleri açısından borsada his-
selerinin değer kaybetmesi tıbbın 
harikalar bahşettiği bu çağda te-
davisi basit hastalıklardan dolayı 
milyonlarca insanın kaybedilme-
sinden daha değerli.

Bir diğer mesele ilaç şirketlerinin yok-
sul halkları kobay olarak görmesinde ken-
dini açığa çıkarıyor. Şu ABD’nin 
Tuskegee ve Guatemala’da Af-
rika kökenliler üzerinde yaptığı 
frengi deneylerinin ayrıntılarına 
baktığınızda8 tüyleriniz ürpe-
rir. Hikâyesi uzun olduğundan 
burada detaylarına giremeye-
ceğim. Şu kadar ki 1950’lerde 
frenginin tedavisi bulunmasına 
rağmen hastanelerde insanların 
tedavi edilmemeleri emri veril-
mişti. Çünkü çalışmanın amacı 
hastalığın başlangıçtan ölüme 
kadar geçirdiği süreci izlemek 
ve ölüm sonrası otopsi yapabil-
mekti. Düşünebiliyor musunuz, 
binlerce asker, mahkûm ve akıl 
hastasına haberleri olmaksızın 
virüs enjekte ediliyor, bilgilen-
dirilmeksizin bir araştırmanın 
deneği oluyorlar. Araştırma 
ölüm sonrası otopsi bulgula-
rına da ihtiyaç duyduğundan 
virüsün bulaştırıldığı insanların 
ölmesi bekleniyor.

Benzer bir vahşeti bugün de 
yaşamadık mı? Fransız Cochin 
Hastanesi Yoğun Bakım Servis 
Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve 
Araştırma Direktörü Prof. Dr. 
Camille Locht koronavirüs ile 
ilgili aşı çalışmalarının Afrika’da 
ve hayat kadınları üzerinde de-
nenebileceğini söylediler.9

Bütün bu barbarlıklara ilave olarak 
sağlık literatürüne kronik has-
talıklar olarak geçmiş olan kalp, 
tansiyon, diyabet gibi hastalık-
ların uzun geçmişlerine rağmen 
bir türlü nihai tedavilerinin neden 
bulunmadığı da elbette ileri doz 
kâr aşısı almış ilaç şirketlerinin 

aşırı kâr etme isteklerinden. Zira 
yaşam boyu değirmenlerine su ta-
şıyacak kronik hastalıkların nihai 
olarak tedavi edilmesi kapitalist 
sağlık sistemi içinde hiç de akıllı-
ca değildir. GMSH’nın yarısından faz-
lasının silah tröstlerinin daha da zengin 
edilmesi için harcanması; diyabet, hiper-
tansiyon, kalp vb. kronik hastalıklar se-

bebiyle her yıl milyonlarca vatandaşının 
öldüğü Amerika’da sağlık harcamaların-
dan daha önemli bir yer tutuyor. Bunun 
için sadece şu örneğe bakmak yeterlidir. 
Obama, anne karnında yüzlerce ceninin 
ölümüne neden olan zika virüsü ile mü-
cadele için 2 milyar dolar istediğinde bu 
talebi anında reddeden kongre, savun-
ma harcamaları için bir önceki yıla göre 

(2015) 25 milyar daha fazla bir rakamı 
öngören (585 milyar dolar) ek bütçe ta-
lebini anında kabul etmiştir.10

Dünyanın SARS-CoV ve MERS-CoV 
gibi pandemilerle yıkıldığı zaman aralı-
ğında küresel mali krize (2008) neden 
olan birkaç finans kurumunu kur-
tarmak için bütçeden yaklaşık 800 
milyar doları salıveren Amerikan 

yönetimi, bugün milyon-
larca vatandaşını ölüm-
le burun buruna getiren 
salgın karşısında “maske 
bulamıyorsanız fularla-
rınızla korunun” diyor. 
Şimdi sorulması gereken soru 
şudur: 800 milyar dolar 
kaç maske ederdi. Veya 
bu meblağla küresel sal-
gınla mücadelede devlet-
lerin acizliğinin en büyük 
sebebi olan yoğun bakım 
ünitesi ya da solunum ci-
hazından kaç adet üreti-
lebilirdi? Şayet bu devletler 
insan sağlığını finans kurumla-
rından daha değerli görseydi 
bugün üç kuruşluk maske için 
korsan devlete dönüşmezdi.

Kapitalist devletler özellik-
le SARS-CoV ve MERS-CoV 
salgınlarının yaşandığı 2000’li 
yılların başından itibaren yıllar-
dır bilim insanlarının ısrarlı uya-
rılarını umursamadı. Yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) ortaya 
çıkıncaya kadar daha önceki 
tip virüsleri dikkate alarak ye-
niden ortaya çıkması ihtimaline 
karşılık korunma sistemleri ve 
tedavi yöntemleri geliştirmek 
üzere girişimlerde de bulunma-

dı. Zira normalde konunun ilgilisi olması 
gereken ilaç şirketi yöneticileri, yaşa-
nacağı kesin olmayan bir felaketi 
önlemek için yatırım yapmanın 
kâr getirmeyeceğini telkin eden 
düşünceyi kapitavirüsü taşıyorlardı. Tüm 
dünyayı tehdit etmesi muhtemel bir sal-
gın konusunda bilim insanlarının uyarıları 
karşısında kapitalist devletlerin önlem 
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almak şöyle dursun, insanları sadece kâr 
güdüsüyle hareket eden bir avuç şirketin 
çirkin emellerine terk etmeleri, kapitaliz-
min gölgesinde güvenli sağlık sisteminin 
inşa edilemeyeceğinin göstergesiydi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
sorunun önceden farkına varmış, ucuz, 
kullanımı kolay solunum cihazlarının 
üretilmesi için küçük bir şirketle de an-
laşmış. Fakat Comsky’nin ifadesiyle kapi-
talist mantık buna da müdahale ederek 
Covidien adındaki bu şirket, projeyi bir 
kenara atan büyük bir şirket tarafından 
satın alınmış. Sonrasında Covidien yö-
neticileri, Federal Biyomedikal 
Araştırma Dairesi’nde görevli me-
murlara “projenin şirket için tat-
min edici bir kâr getirmeyeceğin-
den şikâyet ederek” sözleşmeden 
çekilmek istediklerini söylemişler. 
Bundan dolayı Comsky, sağlık sisteminin 
özel sektöre bırakılmasını sağlayan Neo-
liberal politikaları salgın olarak niteliyor:

“Kaderimizi ilaç şirketlerine, özel 
tiranlıklara devrettik. Kamuya hesap 
vermeyen şirketlerin eline kaldık. 
Sadece ABD’de değil, dünya genelinde 
piyasaya hâkim olan arz talep mantığı ve 
vahşi Neoliberalizmin çıkarları için perişan 
olduk. Neoliberalizmle temsil edilen bu sal-
gın felaketimiz olacaktır. Neoliberallerin 
ve zenginlerin etkisinde olan siyasi 
erkler tarafından ihanete uğradık. 
Dünyayı bekleyen felaketlere karşı 
koyabilmemiz için ‘Neoliberal sal-
gından’ kurtulmak dışında bir çare-
miz yok. Şu an salgın tehlikesiyle yüz 
yüze gelen iki milyar insan söz konu-
su. Örneğin Hindistan. Zor bela geçinen, 
karantinada açlık çeken bir Hint için durum 
nasıl olacak? Uygar bir dünyada zengin 
ülkeler bizim şu anda yapmakta ol-
duğumuz gibi onları boğmak yerine 
muhtaç olanlara yardım ediyor olur-
du. Karantina altındakiler yalnız başına 
açlıktan ölmekle karşı karşıya.” 11

Kapitavirüs salgınının dünyaya yaşattı-
ğı bu felaketin en önemli sebeplerinden 
birisi de bilim ve teknolojinin serbest 
dolaşımı, insanlığın ortak kullanımına su-
nulmasını engelleyen patent uygulaması-
dır. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet An-
laşması ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Anlaşması ile ilaç üretiminde küresel 
çapta tekel oluşturan bu şirketler 
patent kozu ile o ilacın üretilme-
si, rekabetin oluşması ve fiyatların 
ucuzlamasına mâni olmaktalar. 
Tıbbiyenin milat öncesine uzanan 
mesleki etik çerçevesini oluşturan 
Hipokrat yemininde “Bilgimi Giz-
lemeyeceğim” andı, kapitalizm 
çağında çoktan çiğnendi. Milyon-
larca hasta patent uygulamasıyla 
şirketlerin tekeline alınan bilgiden 
ve tedaviden mahrum edildi.  Dü-
şünün, tıbbi araştırmaların başlıca 
finansörünün ilaç firmaları olduğu 
bir dünyada bilimsel çalışmalar 
hastalıkların nihai olarak tedavi 



65Suskunluğun Kırılma Noktası

1   https://www.ensonhaber.com/abdnin-2021-but-
cesi-48-trilyon-dolar.html
2   https://www.milliyet.com.tr/galeri/corona-vi-
rus-tedavisi-icin-yaklasik-35-bin-dolar-fatura-so-
ke-etti-6171109
3   Sigorta her şeyi kapsamayabiliyor. Kişi yıllarca 
prim ödüyor lakin müptela olduğu sağlık sorunu 
paket veya sözleşme kapsamında olmadığı için en 
naçar anında hizmet alamayabiliyor. Bazen kişi 
çok nadir görülen bir hastalığa yakalanıyor fakat 
sözleşme içinde zikredilmediğinden sistem bunu 
karşılamıyor.
-Bir ömür prim ödeyip hiç sağlık sorunu yaşa-
mayan insanlar olabiliyor. Kimileri de ödediği 
pirimin çok küçük bir kısmına denk gelebilecek 
düzeyde sağlık hizmeti almış oluyor. Kalanı kendi-
sine veya mirasçılarına intikal ettirilmiyor.
-Sigorta şirketleri sözleşme metinlerini çoğu in-
sanın anlayamayacağı karmaşık biçimde hazırlı-
yorlar. Bu karmaşıklık şirketlere birçok ödemeden 
kaçınma imkânı veriyor. Sigortalının en ufak bir 
hatası, ihlali sözleşmenin iptali veya haklarından 
yararlanamayacağı bir durumu ortaya çıkaracak 
şekilde baştan planlanıyor. Örneğin şirket sözleş-
mede rektumun santimetresi ile ilgili öyle stan-
dartlar belirliyor ki; 1, 2 cm farktan dolayı sigor-
tanız sağlık harcamalarınızı karşılamayabiliyor.  
4   Muhammed Malkawi, Kapitalizmin Çöküşü 
İslam’ın Yükselişi, s. 92, 93.
5   http://www.al-waie.org/archives/article/7557,
6   http://www.al-waie.org/archives/article/7557, 
7   Bazı örnekler için bkz. https://www.milli-
yet.com.tr/pembenar/op-dr-ilhan-serdaroglu/
erkeklerin-mucize-hapi-kuzu-postuna-burun-
mus-kurt-mu-2160786, https://tr.euronews.
com/2019/09/23/fransada-olume-yol-acan-za-
yiflama-haplarini-ureten-ilac-sirketi-aleyhine-a-
cilan-dava-basla, http://www.gidahareketi.org/
Modern-Tip-Derin-Uykudan-Ne-Zaman-Uya-
nacak-----811-yazisi.aspx, https://beauty-turkey.
com/2013/02/15/kolesterol-gercegi-haplar-ku-
cuk-tuzak-buyuk/, https://www.turkkitap.de/ko-
lesterol_gercegi/id/0/19797, http://www.haber7.
com/genel-saglik/haber/514113-ilac-sirketleri-ne-
den-ve-nasil-korkutuyor
8   https://onedio.com/haber/yine-abd-yine-kor-
kunc-deneyler-15-maddede-tuskegee-ve-guatema-
la-frengi-calismalari-673089
9   https://www.haberturk.com/fransiz-doktorlar-
dan-skandal-asi-aciklamasi-haberler-2633907
10   Muhammed Malkawi, Kapitalizmin Çöküşü 
İslam’ın Yükselişi, s. 91.
11   Chomsky. “Solunum cihazı eksikliği kapitaliz-
min zalimliğidir.” https://www.gazeteduvar.com.tr/
dunya-forum/2020/04/08/chomsky-solunum-ciha-
zi-eksikligi-kapitalizmin-zalimligidir/
12   Amerikan Tıp Dergisi, The Lancet’e göre 
(2002 Kasım)
13   https://www.mepanews.com/nato-koronavi-
rus-ulkelerin-guvenligini-etkileyebilir-35662h.htm
14   https://www.ensonhaber.com/ingilterede-hem-
sire-korona-hastasinin-fisini-cekti.html
15   https://www.aa.com.tr/tr/dunya/unicef-3-mil-
yar-insanin-evinde-ellerini-sabunla-yikayabilece-
gi-lavabolari-yok-/1765745

edilmesine odaklanabilir mi? Örne-
ğin %10 oranında AIDS hastasının olduğu 
Güney Afrika’da ilaç bulunmakla birlikte 
patent sebebiyle aşırı pahalı. Bir AIDS 
hastasının ilaç tedavisi ortalama 100 do-
lar. Bu, Güney Afrika gibi bir ülke için çok 
yüksek bir rakam. Bir Hint firması yüzde 
35 oranında daha düşük bir fiyat vererek 
sorunu çözme teklifinde bulunduğunda 
diğer ilaç firmaları Güney Afrika aleyhine 
serbest ticaret sözleşmesini ihlal ettiği id-
diasıyla dava açtılar.12

Sonuç 

Koronavirüs, kâr odaklı çalışan sigor-
ta ve ilaç şirketleri üzerine kurulu kapi-
talist sağlık sisteminin kartondan bir yapı 
olduğunu ifşa etti. Özelleştirme politi-
kaları ile petrol, doğal gaz vb. paha bi-
çilmez madenleri ve kaynakları bir avuç 
şirkete peşkeş çeken kapitalist devletler, 
böyle bir pandemi ile baş edebilirler mi? 
Sadece kâr odaklı düşünen şirketler dev-
letlerin ihtiyaç duyduğu güçlü sağlık alt 
yapısını kurmak için kazançlarından ödün 
verebilirler mi?

Elbette hayır. İnsanlığı tehdit eden 
böylesine büyük çaplı bir salgının deva-
sa maliyetini ancak, paha biçilmez kay-
nakları insanlığın ortak mülkiyeti olarak 
gören İslâm’ın iktisat nizamı üzerine 
kurulu güçlü bir ekonomi kaldırabilir. 
Keza insanlığın sağlık sorunları ancak, 
egemenliğin imtiyazlı sınıflara, çıkar 
gruplarına, lobilere, sigorta veya ilaç şir-
ketlerine değil bütün bunların üstünde 
Şari’nin iradesine bağlı olduğu İslâmi bir 
sistemde çözülebilir. Takdir edersiniz ki 
İslâm’ın gölgesinde güvenli bir sağlık sis-
teminin nasıl kurulabileceği konusu baş-
ka bir makalenin konusudur.

Son olarak burada şunu söylemek is-
terim ki kapitalist sistemin tükendiği ve 
yeni bir dünya düzenine geçişin konuşul-
duğu şu günlerde kamuoyu pandemi ile 
ilgili malumatlara boğulurken üst akıllar, 
kapitalist sistemlerinden kaynaklanan bu 
tür küresel krizlerin tetiklemesi kuvvetle 
muhtemel değişimlerin önünü almakla 
meşguller. NATO’ya üye 30 ülkenin sa-
vunma bakanları 15 Nisan’da video-kon-
ferans yoluyla düzenlenen toplantıda ko-

ronavirüs krizinin olası etkilerini görüştü. 
Zirve sonrası yaptığı basın açıklamasında 
salgının uzun vadeli etkileri konusunda 
uyarıda bulunan NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg, salgının jeopolitik 
etkilerinin mühim olabileceğini 
ve uzun vadede ittifak üyelerinin 
güvenliğini olumsuz etkileyebile-
ceğini vurguladı. Salgınlara karşı daha 
hazırlıklı olmak ve enerji tedariki gibi 
kritik endüstrilerin korunması ge-
rektiğini belirten Stoltenberg, sağlık 
krizinin bir güvenlik krizine dönüş-
mesinin engellenmesi çağrısında 
bulundu. Stoltenberg “Daha güvenli 
altyapı, daha güvenli telekomüni-
kasyon ve kriz dönemlerinde işlevini 
sürdürebilen hükümetler, tüm bunlar 
sivil toplum için ve askerî açıdan da 
hazır olmamız için büyük önemi olan 
konular.” diye konuştu.13

Batı’nın akil insanları bu tür krizle-
rin yeni bir dünya düzeninin doğmasını 
tetikleyebileceği üzerinde kafa yorar-
ken bizim akil insanlarımız ise İslâmi bir 
dünya için ayağına gelen fırsatın farkında 
bile değil. Sahayı sadece teknik bilgiler-
le toplumu anlamadıkları malumatlara 
boğan “uzmanlar” dolduruyor. Yoğun 
bakım ünitelerine yoğun talep sebebiy-
le bazı hastaların fişini çekip onları 
tasarlayarak öldüren14 koronavirüs 
değil kapitavirüstür. Aynı virüs 300 yıldır 
insanların servetlerini çekip onları 
tasarlayarak uzun vadede öldüren 
fakirliğe ve yoksulluğa mahkûm etmek-
tedir. Bu sebeple sabah akşam koro-
navirüsle mücadelede ellerin sabunla 
yıkanmasının önemine dikkat çeken uz-
manlarımız, alimlerimiz, siyasilerimiz ve 
entelijansiyamız dünyada 3 milyar insanı, 
evinde ellerini sabunla yıkayabileceği la-
vabolarının olmadığı15 bir geri kalmışlığa 
mahkûm eden kapitalist düzeni İslâm’ın 
düzeni ile değiştirmenin zorunluluğunu 
anladıklarında kapitavirüsten kurtulaca-
ğız. İslâm âlimi veya mütefekkiri sıfatını 
taşıyan namzetler, aylardır TV ekranla-
rında sabah-akşam koronavirüsten ku-
rutulmak için uzmanların anlattıklarının 
binde birini kapitavirüsten kurtulmak için 
anlattıklarında güvenlikli bir sağlık siste-
mine kavuşacağız, vesselam.

SAĞLIK SİSTEMİNİ KİM ÇÖKERTTİ: KORONAVİRÜS MÜ, KAPİTAVİRÜS MÜ?
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HİZB-UT TAHRİR’DEN ÇAĞRI:

KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞÜ
VE İSLÂM’IN YÜKSELİŞİ İÇİN
HAREKETE GEÇMENİN

TAM ZAMANI! 

Mahmut Kar
karmahmut@hotmail.com

Türkiye’nin ve dünyanın gün-
demi, 2019 yılı Aralık ayında 
Çin’in Wuhan kentinde baş 

gösteren ve daha sonra hızlı bir şekil-
de diğer ülkelerde yayılan koronavirüs 
(Covid-19) salgını… Virüs, ABD başta 
olmak üzere AB ve tüm ülkelerin eko-
nomi ve finans sistemlerinin çöküşünü 
hızlandırdı. Çöküşünü hızlandırdı diyoruz 
çünkü dünyanın yaşadığı bu kriz pandemi 

ile başlamadı, aksine tam 12 sene önce 
2008’de yaşanan Mortgage krizinin etki-
leri artık gizlenemez, giderilemez oldu ve 
Covid-19’a hazırlıksız yakalanan ülkeler 
şimdi kapitalist sistemin çöküşünün endi-
şesini taşıyorlar. ABD başta olmak üzere 
kapitalist sömürgeci devletler 2008’den 
beri bu krizi aşmak işin çeşitli arayışlara 
girdiler ama çökmüş olan sisteme yap-
tıkları yamalar hiçbir işe yaramadı. Co-

vid-19 virüsü oluşan bu krizin etkilerini 
daha fazla gün yüzüne çıkardı ve krizin 
boyutunu çok daha derinleştirdi.

Yöneticilerin kriz yönetiminde başarı-
sızlıkları açığa çıkmış, dolayısıyla salgın ka-
pitalist sistemin zayıflığını ve acımasızlığını 
ifşa etmiş oldu. Mükemmel ve son dere-
ce gelişmiş olduğunu iddia ettikleri sosyal 
güvenlik, sağlık, ekonomi, finans ve gü-
venlik sistemleri çöktü. Bu çöküşü dur-



67Suskunluğun Kırılma Noktası

HİZB-UT TAHRİR’DEN ÇAĞRI: KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞÜ VE İSLÂM’IN YÜKSELİŞİ İÇİN HAREKETE GEÇMENİN TAM ZAMANI! 

durabilecek kısa vadeli suni planları bile 
uygulama konusunda beceriksiz kaldılar. 
Ancak yöneticilerin dillerine doladıkları 
tek şey pandemi salgını… Tüm ülkeler 
Covid-19’a projeksiyon tutuyor. Çünkü 
pandemi gündemi bittiğinde enkaz orta-
ya çıkacak, halklar pandemi gündemin-
den kurtulduklarında ekonominin büyük 
hasarını görmüş ve kendilerine dokunan 
etkilerini yakinen hissetmiş olacaklar.

Dünyanın en donanımlı hastaneleri-
ne, en gelişmiş laboratuvarlarına sahip 
olmakla övünen, sağlık hizmetlerine yılda 
3,6 trilyon dolar harcanan ve bu paranın 
%75’ini sigorta ve ilaç sektörüne ayıran 
“süper güç” ABD salgın karşısında ça-
resiz kaldı ve sağlık sistemi çöktü. Yine 
ABD’de işsizlik giderek artıyor; bu süreç-
te 30 milyona yakın ABD vatandaşı işsiz 
kaldı. 22 milyon işsiz devlet yardımına 
başvurdu. Hasta tedavilerini karşılaya-

mamaları sebebiyle sigorta şirketleri iflas 
bildirdi. Diğer taraftan parası olmayanlar 
ölüme terkediliyor. ABD başkanı Trump 
ise pandeminin faturasını Çin’e kesmeye 
çalışarak ekonomik krizin etkilerinden 
Çin üzerinde kuracağı siyasi ve ekonomik 
baskı ile kurtulacağını zannediyor. Hâlbu-
ki diğer taraftan küresel anlamda yaşanan 
petrol krizinin ABD petrol piyasasına 
etkisini (zararını) engelleyebilecek, dur-
durabilecek bir formülü de yok elinde…
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Avrupa’ya gelince İtalya, İspanya ve 
İngiltere’nin yaşadığı trajediyi tüm dünya 
gördü. Korona ile ilgili gerçekleri gizleye-
rek halk üzerinden salgın psikolojisi oluş-
turup kriz sürecini yürütmeye çalışıyorlar. 
Hastanelerin %75’inin doktor ve hemşi-
re arayışında olduğu Almanya’da dahi 
pandemi sonrası sağlık sistemi çökme 
riskiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki “uy-
gar” kapitalist ülkeler, kendi halkları dâhil 
tüm dünyaya yaşattıkları bu felaket karşı-
sında başarısız ve aciz kalan politikalarını 
örtbas etmek için özgürlük, demokrasi, 
insan hakları, serbest dolaşım vb. tüm 
sloganlarını bir tarafa bırakmak zorunda 
kaldılar. İnsanları pandemi salgını korku-
su ile kontrol altına almak ve başarısız-
lıkları karşısından tepkisiz ve etkisiz hâle 
getirmek istiyorlar. Burada toplumların 
rejimlere ve yönetimlere tepkisi çok ama 
çok önem arz ediyor. Şüphesiz bu süreç 
yalnızca iktidarları ve liderleri koltukların-
dan etmekle kalmayacak, bilakis küresel 

düzeni topyekûn değiştirecek kaçınılmaz 
bir değişim sürecinin başlangıcı olacaktır. 
Bunun farkında olan Batılı düşünürler, 
alarm çanlarını çalmaya başladılar bile.

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Henry 
Kissinger, Covid-19’un ortaya çıkardığı 
kapitalizmin ayıplarını tek tek sıralıyor 
ve ülke liderlerine bazı tavsiyelerde bu-
lunuyor. Zira kapitalist Batı için alarm 
çanları çalıyor.  Kissinger ABD ve Batılı 
hakların gösterildiği gibi dayanışma için-
de olmadıklarını, toplumsal bir yıkımın 
kapıda olduğunu söylüyor. ABD’yi yö-
netenlerin süreci yönetme konusunda 
başarısız ve aciz kaldıklarını ifade edip 
ekonomik sistemin çürük temellere da-
yalı olduğunu itiraf ediyor.

Bu çöküşün bölgesel ve ulusal temel-
de verilecek bir mücadele ile engellene-
meyeceğini vurgulayan Kissinger özetle 
şunu demeye çalışıyor: “Hepiniz aynı ge-
midesiniz batan gemiden hiçbiriniz kurtula-

mayacaksınız, onun için bencil davranma-
yın, el ele verin, güç birliği yapın.” Bunun 
yanında ülke yöneticileri artık dünyada 
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyle-
yip yenidünya düzeninden bahsediyorlar. 

Kapitalizmin çarpıklığı, çaresizliği, Ko-
rona kriziyle mücadeledeki keşmekeşliği, 
ülkeler arasındaki bencilliği, açıkça be-
lirginleşti. Ülkeler, kendilerini yere yıkan 
sert darbelere maruz kaldılar. Dolayı-
sıyla İslâm ümmetinin yeniden harekete 
geçmesi için iyi bir fırsat var. O hâlde ey 
Müslümanlar! Hizb-ut Tahrir’in çağrısına 
kulak verin: Tüm dünyayı ele geçiren, kı-
taları kontrol eden, halklara korku salan, 
toprakları işgal eden, servetleri sömüren, 
kendi despot nizamlarını mazlum halkla-
ra dayatan, kendi toplumlarını dahi ifsada 
boğan bu sömürgeci kâfir devletler ve 
onların elebaşı olan “süper güç” ABD’nin, 
küçücük bir virüs karşısındaki felç olmuş 
hâlini gördünüz. Şunu aklınızdan sakın 
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ama sakın çıkarmayın; kapitalist iktisat 
sisteminin temeli sömürüye dayanmak-
tadır. Kapitalist sistemde insanın hiçbir 
değeri yoktur. İşte sömürüye dayalı bu 
sistem her geçen gün servetlerinizi eli-
nizden alıyor, insan emeğini heba ediyor.

Bu düzen daha ne zamana kadar 
böyle devam edecek, ne zamana kadar 
daha bunların olmasına izin vereceksiniz? 
Servetlerin yağmalanmasına, emeğin zayi 
edilmesine, halkın bir avuç elit yönetici 
ve kapitalist sermayedarın kölesi olma-
sına ne zamana kadar rıza gösterecek-
siniz? Kapitalist devletler bugüne kadar 
güvenlik siyaseti gereği insanları savaş ile 
korkuttular, yıldırdılar, seslerini kıstılar. 
Fitne ve nifak ile terörist ve düşman ilan 
ettiler. Kendi geleceklerini korumak için 
ya bizimlesiniz ya teröristlerle diyerek 
korkuttular. Elinizde, avucunuzda, cebi-
nizde ne var ne yok çaldılar; vampir gibi 
kanınızı emmedikleri kaldı. Şimdi artık bir 
avuç kapitalist dünyanın kaynaklarına yal-
nız başına sahip olmak için kalan nüfusun 
yok edilmesini istiyor. Tüm bunları gör-
müyor musunuz? Bakın kapitalizm çöktü, 
her geçen gün biraz daha yıkılıyor. 

Yenidünya düzenini kim şekillendire-
cek? Müslüman dünyasındaki rejimler ve 
yöneticiler mi? Onlar ümmetin hareketi-
nin önünde engel olarak duruyorlar. Bu 
yöneticiler, ümmete düşmanlıkları ve sö-
mürgeci büyük güçlere bağlılıkları konu-
sunda ısrar ediyorlar. Onlar hâlâ ABD’ye 
Yahudi varlığına ve Batı’ya yardım için 
koşuyorlar.  Bakın Amerika’ya, Bakın Av-
rupa’ya, Rusya’ya, Çin’e ve diğerlerine… 

Küçücük bir virüs birkaç ayda darma-
dağın etti hepsini. Ancak Müslümanları 
yönetenler hâlâ onların yanında izzet ve 
şeref  arıyorlar. Çökmüş olan bu kapita-
list Batılı düzenin sırtına yok edici darbeyi 
vurmak yerine elinden tutup ayağa kal-
dırmaya çalışıyorlar.

Türkiye’nin yardım gönderdiği ABD 
ve Batılı devletler kim? Onlar sadece 
kendilerini düşünen sömürgeciler, ser-
vetlerini artırmak ve çıkarları için milyon-
larca insanı gözünü kırpmadan öldüren 
gözü dönmüş katiller onlar. Onlardan 
ne yardım istenir ne yardım beklenir ne 
de onlara yardım gönderilir. Onlara karşı 
ancak meydan okunur, sömürü düzenle-
rini yerin dibine sokmak için karşılarına 
çıkılır ve onlardan hesap sorulur.

O hâlde insanlığın geleceği için ayağa 
kalkmayacak mısınız? Dünya tarihinde 
yeni bir dönüm noktası olacak değişim 
için harekete geçmeyecek misiniz? Ka-
pitalist düzenlere ve sizi kandıran sözde 
demokratik rejimlere meydan okumaya-
cak mısınız? Şunu sakin unutmayın; istik-
bal İslâm’ındır. Allah’ın izni ve yardımıyla 
kapitalizm yıkılacak ve küresel sistemde 
oluşacak bu siyasi boşluğu İslâm doldura-
cak. Kapitalizmin yıkılışı İslâm’ın yeniden 
doğuşunu getirecek.

Yeryüzünde ilahlık taslayan ülkeler, 
batılı hak, hakkı batıl yapıyorlar. Bu ül-
keler, neredeyse görülemeyen, onları 
yere seren küçücük ama küçücük bir 
virüs karşısında çaresizliklerini kanıtla-
dılar. Nasıl mücadele edeceklerini ve 
karşısında nasıl duracaklarını bilemiyor-

lar, debelenip duruyorlar... Aziz ve güçlü 
Allah’ın şu buyruğunun sillesine maruz 
kalana dek zulümlerinin dehlizlerinde 
debelenip duracaklar.

َكاَن] اْلَباِطَل  إِّنَ  اْلَباِطُل  َوَزَهَق  اْلَحّقُ  َجاَء   َوُقْل 
 Yine de ki: Hak geldi; batıl“ [َزُهوقًا
yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya 
mahkûmdur.”1 

Ey Müslümanlar! Hiç şüpheniz olma-
sın ki artık sömürgeci kapitalizm çöküş 
sürecine girmiş, sistemin zayıflığı ve acı-
masızlığı kanıtlanmış, haris liderlerinin 
başarısızlığı ise ifşa olmuştur. Dünya artık 
yepyeni bir değişim sürecindedir ve İs-
lâm’dan başka hiçbir alternatif  de yoktur. 
O hâlde İslâmi hayatı yeniden başlatmak 
üzere harekete geçmeye var mısınız? Ra-
sulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Saha-
be efendilerimize emanet bıraktığı Râşidî 
Hilâfet Devleti’ni yeniden ikame etmek 
için halkına yalan söylemeyen Hizb-ut 
Tahrir ile çalışmaya var mısınız? Ecdadınız 
gibi tarih yazmaya, hayatınızı İslâm’a ada-
maya, dünyayı küfrün karanlıklarından İs-
lâm’ın aydınlığına kavuşturmaya, İslâm’ın 
gölgesinde adalet, huzur, refah ve sağlık 
içinde yaşamaya var mısınız?

 Çalışanlar“ [لِِمْثِل َهَذا َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلوَن]
işte böylesi (bir kurtuluş) için ça-
lışsınlar!”2
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Ey Müslümanlar! Hiç şüpheniz olmasın ki artık sömürgeci 
kapitalizm çöküş sürecine girmiş, sistemin zayıflığı ve acımasızlığı 
kanıtlanmış, haris liderlerinin başarısızlığı ise ifşa olmuştur. Dünya 

artık yepyeni bir değişim sürecindedir ve İslâm’dan başka hiçbir 
alternatif de yoktur. O hâlde İslâmi hayatı yeniden başlatmak üzere 

harekete geçmeye var mısınız?
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KORONA VE 
DÜNYANIN GELECEĞİ

Prof. Dr. Muhammed Malkawi
mimalkawi@just.edu.jo 

I. Dünya Savaşı’nın bitiminden bu 
yana yeni ve tehlikeli bir dünya 
düzeni ortaya çıktı. Savaşta kaza-

nan devletler dünyanın kendi egemenlik-
leri altında kalması ve tüm dünyayı köle-
leştirebilecekleri bir güce sahip olabilme-
leri için zorunlu olan tüm icraatları ger-
çekleştirdiler. Emperyalizm ve sömürge-
cilik en çirkin yüzü ile barizleşti. İngiltere, 
Fransa ve beraberlerindeki bazı ülkeler 
Afrika ve Asya kıtasının tümü üzerinde 
nüfuzlarını yaydılar. Oraları demir yum-
ruklarla yönettiler, servetlerini yağmala-
dılar, halklarının tabiatlarını değiştirdiler. 
Kültürlerinin, ilke ve ideolojilerinin büyük 

bir kısmını yok ettiler. Yine Sovyetler 
Birliği nüfuzunu Orta Asya ülkeleri olan 
Azerbaycan’a, Ermenistan’a, Gürcis-
tan’a, balkan ülkelerine yaydı ve baskıcı 
komünist sisteme onları boyun eğdirdi. 
Nüfuzunu yaydığı bölge halklarını irade-
sine boyun eğdirdi, dillerini, dinlerini ve 
değerlerini değiştirdi ve pas tutmuş ko-
münizm tekerleğinin dişlisi hâline getirdi.

Dünyayı İngiltere ve Fransa’nın sö-
mürgesinden ve Sovyet Rusya’nın baskı-
sından kurtaracak herhangi bir sistemin 
ortaya çıkmasına engel olmak için kü-
resel sistem devletleri her türlü önlemi 
aldılar. Yani, dünyaya yönetişim, ekono-

mi, politika ve değerler için başka bir 
model sunma yeteneğine sahip ve tüm 
dünya tarafından adaleti, yüksek değer-
leri ve halkına iyi muamelesi ile bilinen 
tek sistem olan İslâm Hilâfet sisteminin 
geri dönmemesi için her bir izi ve im-
kânı ortadan kaldırdılar. İslâm dünyasını 
param parça ettiler ve sömürgecilerin 
çıkarlarını korumak için son derece pro-
fesyonel olarak seçilen ajanları buralarda 
görevlendirdiler. Bunlar aracılığıyla siyasi 
İslâm’a karşı kuvvetli bir savaş verdiler. 
Râşidî Hilâfet Devleti’nin tekrar dönmesi 
hususunda sadece fikir beyan eden kim-
seye dahi hemen baskı uyguladılar. Zalim 
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Bugün dünyanın korona 
virüsünün hızlı bir 

şekilde yayılmasıyla 
birlikte küresel kapitalist 

sistemin hızlı bir 
şekilde yıkıma aday 

olduğu ortaya çıkmıştır. 
Zira kapitalist sistem 
reel sermayenin kat 
kat üstünde sanal 
bir paranın varlığı 

nedeniyle iç krizlerle 
karşı karşıyadır.
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küresel sistemin yok edilmesinde zati bir 
güce sahip olan İslâm Hilâfet Devleti’nin 
yeniden kurulmasından Müslümanları 
uzaklaştırmakta önemli bir eksen olarak 
Filistin’de bir Yahudi varlığının kurulması 
için İngiltere, Fransa, Rusya ve müttefik-
leri büyük bir hırs gösterdiler.

II. Dünya Savaşı geldiğinde dünya 
halklarından 40 milyondan fazla kişinin 
hayatına mal oldu ve küresel sistemde 
köklü bir değişiklik olmadı. Dünya üze-
rindeki egemenlikte Avrupa’nın 
yerini Amerika aldı, dünyayı sö-
mürdü ve servetlerini yağmala-
dı. Sovyetler Birliği ise nüfuzunu 
sadece doğu Avrupa’ya genişlet-
mekle kaldı. Bundan sonra geriye 
yeni dünya düzeninin kendisi ile 
rekabet edecek, meydan okuya-
cak veya Amerika ve Rusya dışında 
dünyanın geleceğine müdahalede 
bulunacak herhangi bir devletin 
ortaya çıkmasının engelleme en-
dişesi kaldı. Dolayısıyla bu endişe 
esasına göre nüfuz bölgelerinin 
paylaşılması, içinde İngiltere ve 
Çin’in de yer aldığı bir başka küre-
sel gücün ortaya çıkmasının engel-
lenmesi hususunda kuvvet, para 
ve silah devi Amerika ile Sovyetler 
arasında 1961 yılında Viyana’da bir 
buluşma gerçekleşti. Ancak bura-
da önemli olan kapitalizm ve sos-
yalizmden meydana gelen beşerî 
ideolojilere muhalif  bir ideolojiye, 
sisteme ve değerlere sahip olan 
İslâm’ın bir güç olarak ortaya çık-
masına engel olmaktı.

1991 yılından sonra ise Ame-
rika küresel sistemin liderliğini tek 
başına eline aldı ve demir yumruk-
la dünyayı avucunda tuttu. Doğu Avru-
pa, eski Sovyetler Birliği ve Afrika’da yeni 
devletlerin ortaya çıkmasının ardından 
dünya siyasi haritası yeniden düzenlendi. 
Bunun ardından geriye en büyük tehlike 
olarak global kapitalist sistemle temsil 
edilen küresel maddi sistemle tümüyle 
çelişen değerleri ile; bir ideolojiye ve sis-
teme sahip olan bir devletin ortaya çık-
ması tehlikesi kaldı. Ki bu tehlike Râşidî 

Hilâfet Devleti ile temsil edilen ve tüm 
dünyayı Amerika ve zalim kapitalizmden 
kurtaracak olan İslâm’dan başkası değildi.

2008-2010 yılları arasında tüm dün-
yayı kasıp kavuran finans krizinin hemen 
ardından Arap ülkelerindeki insanlar 
ayaklandığında, zulmün kaldırılması ve 
değersiz maddi sisteme ait değerlerden 
kurtulmak için İslâm topraklarındaki 
halklarda kesin olarak kendisini gösteren 
birtakım işaretler ortaya çıktı ve İslâm 

nizamının yeniden hayat bulma arzuları 
arttı. Bunun üzerine küresel sistem de-
mir yumruğunu kullanarak ayaklanmaları 
boşa çıkarmada ısrar etti. İnsanların yüz 
çevirmeleri, İslâm nizamının geri dönme-
sini istememeleri için İslâm’ın görünümü-
nü farklı yollarla karaladı. Suriye, Libya 
ve Yemen’de öldürme, göçe zorlamaları 
yaydı. Mısır ve Suud’da şiddete ve bas-
kıyı kullandı. Bununla birlikte, görünen 

gerçek, başlangıç itibarıyla insanların ha-
reketliliği iki yıl boyunca güçlü bir şekilde 
ortalığı kasıp kavuran finans krizi sebe-
biyle Amerika’nın başını çektiği küresel 
sisteme ait aşamanın zayıf  olduğu bir za-
manda geldi. Amerika bir miktar kendine 
geldiğinde ise hemen eski haline dönerek 
harekete geçti ve tekrar karşı baskı kur-
du, silah ve uşaklarının baskısıyla ayaklan-
maları boşa çıkardı.

Amerika’nın haksız dünya düzeni, 
sistemi güçlü ve canlı olduğu, de-
mir yumruğu var oldukça ve eli de 
güçlü bir şekilde uzandığı sürece, 
herhangi bir devletin veya rejimin 
veya halkın kendisi ile rekabet et-
mesine veya meydan okumasına 
hatta etkili olmasına dahi kesinlikle 
izin vermeyeceği mesajını dünyaya 
taşımaktadır. Gözü ve kulağıyla, 
işitmesi ve duymasıyla ve casusla-
rıyla en üst seviyede İslâm dünyası-
na odaklandı. Düşünürleri ve siya-
silerinin dedikleri gibi vakti zamanı 
geldiğinde ortaya çıkacak canlı ve 
güçlü bir fikre sahip, değişime el-
verişli tohuma odaklandı. 

İster üretilmiş olsun isterse 
ortaya çıkmasının ardından kulla-
nılmış olsun isterse muayyen ci-
hetler tarafından kullanılmış olsun 
insanlardan birçoğuna göre bu ko-
rona salgınında Amerika’nın rolü 
olduğu, birinci sırada rakibi olan 
Çin’i ve Avrupa’ya karşı kullandığı 
ve bu küresel öldürücü krizde kirli 
ellerini kullandığına dair bir kanaat 
bulunmaktadır.

Bugün dünyanın korona virü-
sünün hızlı bir şekilde yayılmasıyla 
birlikte küresel kapitalist sistemin 

hızlı bir şekilde yıkıma aday olduğu or-
taya çıkmıştır. Zira kapitalist sistem reel 
sermayenin kat kat üstünde sanal bir 
paranın varlığı nedeniyle iç krizlerle kar-
şı karşıyadır. Finans üzerine kurulu olan 
finans ekonomisi reel ekonomik gelişme 
ile irtibatlı değildir. Devletlerin, bireyle-
rin ve kurumların omuzlarına yüklenen 
borçlar, birbirini takip eden yıkımlar zin-
cirine liderlik edebilmesi için koronavi-
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rüsü gibi tek ve güçlü bir krizin varlığına 
muhtaçtır. Aynı dönemde gerçekleşecek 
olan ekonomik ve finansal yıkımı, güçlü 
küresel sistemin parçalanması takip ede-
cektir. Bu işlem o kadar kısa süre içeri-
sinde gerçekleşecek ki şirketler ve finan-
sal kurumlar, taksitli faiz ödemelerinden 
beslenen bankalara olan borçlarını öde-
mekten aciz kalacaklardır. Havayolu ve 
deniz nakliye şirketleri, oteller, lokanta-
lar, petrol rafinerileri, otomotiv sanayisi 
ve daha birçok sektör borçlarının faizle-
rini dahi ödeyemeyecektir. Bu durum ise 
bankaların çökmesine ardından da hükü-
mete olan vergilerini ödeyememelerine 
yine bunun devamı olarak da bankalara 
olan asıl borçlarını ödemekten aciz du-
ruma düşmeleri gibi bir dizi sıkıntıya ne-
den olacaktır. İşte bu kriz, kapitalist sis-
temin içinde gizli bulunan zafiyeti, yalan 
ve kuruntu üzerine kurulu olan finans 
ekonomisi sisteminde gizli olan tahribatı 
açığa çıkartacaktır. Yine buna bağlı ola-
rak Amerika başta olmak üzere küresel 

sistemin parçalarını birbirine yapıştıran 
madde, bu sistemi ve tutanaklarını bir-
birine bağlamaktan aciz kalacak ve zafi-
yetinin ardından parçalanmasına, parça-
lanmanın ardından da çökmesine liderlik 
edecektir. Sömürgeciliğe dayalı görevle-
rini yerine getiremeyecektir.

Bu nedenledir ki baskıcı uluslarara-
sı koşullar altında tek kutuplu kapitalist 
dünya düzeninin çöküşüyle aynı zamana 
denk gelen ve Amerika tarafından kont-
rol edilen dünya düzeninin çöküşünün 
başlamasıyla, Hilâfet Devleti’nin kurul-
ması için bugünkünden daha uygun bir 
fırsat bulunmayabilir. Yapmacık bir yön-
temle olsa dahi Amerika ve müttefikleri 
çöküşün ortaya çıkmasını engellemek ve 
geciktirmek için birtakım kasıtlı operas-
yonlar yaptıkları müddetçe bu türden bir 
çöküşün olması zordur. Ancak Amerika 
ve müttefiklerinin anlık enerjilerini silip 
süpürecek, çöküş ile finans ve ekonomik 
destek arasında engel olacak bir faktö-
rün bulunması hâlinde hiç şüphesiz bir 

şekilde çöküş gerçekleşir. Şu anda ise 
kim tarafından ve ne şekilde ortaya çık-
tığına, arkasında kimin var olduğuna bak-
maksızın çöküşün ortaya çıkması için bu 
doğrudan sebep ve faktör korona krizi-
nin içinde bulunmaktadır. Önemli olan şu 
anda var olan küresel ortamdır. Katerina 
fırtınası ve Irak savaşından sonra 2008 
yılında olduğu gibi kuvvetli bir yıkımın or-
taya çıkması için küresel ortam hazırdır.

İşte bu durum Hilâfet Devleti’nin ku-
rulması ve dünyaya hakim olan güçler-
den gelecek öldürücü darbe ile karşılaş-
madan devam etmesi için uygun olduğu-
nu söylediğimiz ortamın tam da kendisi-
dir. Şu anda ise iş değişim iradesini elin-
de bulunduranlara kalmıştır. Değişim 
metodu ve değişim araçları, yeryüzünün 
halifeleri olması, ayakları sabit basması 
ve korkudan uzak güven içinde olması 
için Allah’ın vaadinin gerçekleştirecektir. 
Allah’ın vaadini gerçekleştirecek güçlere 
sahip olmayı Allah’tan diliyoruz.



çok yakında!
“Önemli olan şu anki devletlerarası durumun hazır 

olmasıdır, tıpkı Katrina Fırtınası ve Irak İşgali 
sonrasında 2008 yılında olduğu gibi. Devletlerarası 

durum artık şiddetli bir çöküşe hazırdır.

İşte Hilâfet Devleti'nin kurulması ve dünyanın 
hegemon devletlerinin şiddetli saldırılarına 
uğramadan ayakta kalabilmesi için zorunlu 

olduğunu söylediğimiz koşullar tam da budur.

Şimdiki durumda iş; değişim iradesini,
değişim metodunu ve değişim araçlarını elinde 
tutanlardadır. Allah'tan bunları bir an evvel 

lütfetmesini niyaz ederim."

Prof. Dr. Muhammed Malkawi

www.kokludegisim.net
+90 (312) 229 77 91
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