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2. İslam Medeniyetinin Başlangıcı ve Zirvesinde Nübüvvetin Rolü 
(Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM)
İnsanlığın geçirdiği medenîlik süreciyle ilgili tarih felsefesinde iki 

temel görüş vardır. İlk tarih filozofu olarak anılan ünlü Yunan düşünürü 
Demokritos (MÖ 360-400), “İnsanlık ne gibi asli bir hâlden bugünkü 
hâline gelmiştir”, yani “insanlık tarihinin gelişim süreci nedir?” soru-
suna cevap aramış ve bugün birçok aydın olarak bilinen kimselerin de 
benimsediği, “insanlığın geçmişi ve geleceği” ile ilgili yaklaşım, bu anla-
yışın temel felsefesini oluşturmaktadır. Demokritos, insanların tarihin 
başlangıcında gayr-ı medenî, hayvana benzeyen bir hayat yaşarken, çok 
geri ve iptidaî bir hâldeyken, gün geçtikçe icatlar yaparak, gelişerek, 
medenîleşerek bugünkü hâle geldiğini savunur. İnsanlığın en büyük ica-
dının da dil olduğunu belirtir ve “ilerleme” fikrini de tarihin merkezine 
ilk o yerleştirir. 

İkinci görüşün sahibi dindar filozoflar ise, insanlığın ilk devirle-
rinin bir saadet, sulh ve sükûn, ileri derecede bir medeniyet, “altın çağı” 
olduğu düşüncesindedir. Ancak insanlar daha sonra zamanla sapmış-
lar, azmışlar ve gayrimedenî hâle gelmişlerdir. Yani Allah’ın emir ve 
yasaklarını unutarak ilk ve tek hakiki medeniyet kaynağından uzaklaş-
mış, Allah da peygamberler göndererek bu yoldan çıkan insanları sırat-ı 
müstakim’e, Hakk yoluna çağırmış ve onları tekrar medeniyet çizgisine 
çekmiştir. İslam* medeniyeti dışında kalan medeniyetler, bu medeni-
yetten ayrılmış, sapmış, tahrip edilmiş medeniyetler ve onların devamı 
durumunda olanlardır.10 İşte bu din temelli anlayış, bizim medeniyet 
tasavvurumuzun temel dayanağını teşkil etmektedir.

2.1. Medeniyet Kuran İnanç Önderi Olarak Hz. Âdem ve Mede-
niyet Tasavvuru  

Daha önce belirttiğimiz gibi, insanların bir düzen ve uyum içinde 
bir arada yaşamasını, medeniyetin esasını, inanç ve ahlak nizamı mey-

* İlahî kaynaklı bütün dinlere Kur’an İslam adını vermektedir. Bu sebeple Hz. Adem’e gelen dinin adı da 
İslam’dır, Hz. Nuh’a, Hz. İbrahim’e de gelen dinin adı İslam’dır. Bu isim Hz. Muhammed’e gelen din ile özel 
isim olarak tescillenmiştir. Çünkü Allah katında tek din İslam’dır.

10 Hüsamettin Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Hü-Er Yayınları, Konya, 2011, ss. 153-154
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dana getirir. Yine inanç ve ahlak nizamı toplumun güven ve istikrarını, 
sosyal yapısını inşa eder; böylece fertler içgüdülerini, bencil duygu ve 
isteklerini dizginleme imkânı bulurlar. 

Din temelli medeniyetin içeriğini ve arka planında yer alan itici 
gücü ve ulaşması gereken hedefleri din ve vahiy belirler. Bu sebeple 
medeniyetlerin ilk kurucusu ve sonraki süreçte de devamını sağlayan-
lar peygamberlerdir. Medeniyetin ilk kurucusu ve şekillendiricisi de ilk 
insan, ilk peygamber Hz. Adem’dir. Hz. Adem’den son peygamber Hz. 
Muhammed’e kadar bütün peygamberler medeniyetin öncüleri, kuru-
cuları ve rehberleridir. 

Hz. Adem’in cennetten yeryüzüne inişi, yeryüzündeki insani 
hayatın, insan eylem ve ürünlerinin/kültürün başlangıcıdır. Bu mede-
niyetin esasında iman vardır; inanç vardır ve ona dayanan bir ahlak 
nizamı vardır. İlk medenî insan da Hz. Adem’dir. Çünkü Allah bütün 
eşyanın isimlerini/dil ve kavramları Hz. Adem’e bildirmiş ve onu yer-
yüzüne indirdikten sonra ayrıca vahiyle desteklemiştir. “Derken Âdem 
Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla tövbe etti. O da) tövbesini 
kabul etti. Muhakkak ki O, tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyen ve 
bağışlayandır.”11 Hz. Âdem eşyanın isimlerini öğrenmekle esas itiba-
rıyla medeniyetin en temel unsurundan biri olan dilin kavramsal boyu-
tunu oluşturdu. Çünkü dil, insanın en ayrıcı özelliği ve bu özelliğinin en 
tabii sonucu da onun düşünen ve konuşan bir varlık oluşudur. Konuş-
mak için ise en vazgeçilmez vasıta da kelimelerdir (isimler, kavramlar 
vb.). Bu anlamda insana konuşmayı, kelimeleri ve kavramları öğreten 
Allah’tır. “Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti...”12 Dinî kaynaklara göre 
sadece isimleri değil, Kitabı, hikmeti, Tevrat, İncil13 ve Kur’an’ı öğreten,14 
insana bilmediklerini belleten, kalemle yazı yazmayı, okumayı öğreten 
de Allah’tır.15 Bu nedenle melekler bile: “Ya Râb!... Senin bize öğrettik-
lerinden başka bizim bilgimiz yoktur...”  diyerek en büyük kerem sahibi 
11 el-Bakara 2/37.

12 el-Bakara, 2/31.

13 Bkz. el- Mâide  5/110.

14 er- Rahmân  55/2.

15 el- Bakara 2/32.
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Allah’ın insanın gerçek eğiticisi, öğreticisi, terbiyecisi olduğunu vurgu-
lamak istemişlerdir. Yine Allah insana isimleri kullanabilecek ve başka 
varlıkların isimlerini, varlık alanlarının kavramlarını üretebilecek “akıl” 
da vermiştir. Akıl sayesinde insan birçok varlık alanlarının kavram 
örgüsünü kurmuş, onları yenilemiş ve geliştirmiştir.16

Hz. Âdem (as) ilk peygamber olması sebebiyle de vahyin/ilahî bil-
ginin desteğini almış, medeniyeti vahiy bilgisi temelleri üzerine oturt-
muş, sonuçta, çok güçlü bir imana, inanca sahip olmuştur. Medeniyetin 
en vazgeçilmez esası, ilkesi olan inancı “Tevhit” zemini üzerine kurmuş-
tur. Din temelli bütün medeniyetlerin ortak ve değişmez özelliği “Tev-
hit”tir. Yüce Yaratıcı Hz. Âdem’e indiği dünyada nasıl bir hayat sürdür-
mesi gerektiğinin ilkelerini, yolunu yordamını da öğretmiş, medeniye-
tin en önemli ikinci ayağı olan ahlak nizamı da böylece Hz. Âdem ve 
onun zürriyetinden gelenlerin, çocuklarının hayatında ve yeryüzünde 
hâkim olmaya başlamıştır. Yine Hz. Âdem, okumayı, yazmayı, kısacası 
ilmi, tefekkürü öğrenmiş, böylece medeniyetin bir başka ayağını oluş-
turmuştur. O, çocuklarına ve kendini takip edenlere nasıl bir hayat yaşa-
maları, nasıl bir kültür oluşturmaları gerektiğini, bu yaşayış biçiminin 
neyi amaçladığını göstermiştir. Çünkü Hz. Âdem’in insanlığa sunmuş 
olduğu örnek medeniyet tasavvurunda, hem dünya mutluluğu hem de 
ahiret saadeti amaçlanmaktadır.

İnsanlık, Hz. Cebrail’in Hz. Âdem’e (as) öğretmesi ve ondan da 
oğullarının öğrenmesiyle ziraat ve hayvancılığı öğrenmiştir.  Çünkü her 
peygamber kavmine ilahî risalet bilgisiyle birlikte bir de zamanı itiba-
rıyla geçerli olan bir meslek öğretmiştir.

Kur’an-ı Kerim, arka arkaya gönderilen her bir elçinin kendilerin-
den öncekileri tasdik edici ve sonra gelenleri de zemin/vasat hazırlayıcı 
ve müjdeci öncüler olduklarını haber vermektedir.17

Hz. Âdem ile başlayıp Hz. Muhammed (s.a.v.) ile son bulan insan-
lık inanç yolculuğu, aynı zamanda medeniyetlerin serüveniyle de bir 

16 Bilgi için bkz. Hüsamettin Erdem, Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti, Hü-Er Yayınları, 
Konya, 2015, ss.65-66.

17 Bkz. Âl-i İmran 3/50-51.
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paralellik arz eder. Hz. Âdem’den sonra insanlığın ikinci atası sayılan 
Hz. Nuh (as) ve onun gemisi, medeniyetin protoplazmasını taşır. Hz. 
İbrahim’in hayatı âdeta “hakikat medeniyetini yaşatıcı özlerin sembol-
lerini toplayan kutlu bir dergidir.” Kâbe’nin yapılışı, çok çeşitli milletle-
rin bu merkeze yönelişiyle her yönden inançlı insanların bir bütünleniş 
abidesidir. Yine Hz. İbrahim’in insanlığı hayvanlık derekesine düşür-
mekten tekrar kurtarması, onun insanlık medeniyetini, mucize mede-
niyetini tekrar “İslam Milleti” katına yükseltmesidir. Çünkü peygam-
berlerin hayatı baştan aşağı bir medeniyet inşasıyla geçmiştir. İslam top-
lumu, Hz. İbrahim’in kurduğu hakikat medeniyetinin devlete dönüşü-
münü Hz. Yusuf ile gerçekleştirmiştir. Ancak esas İslam medeniyetinin 
teşekkülü “cennetin ta kendisi” olarak ifade edilen dönem son peygam-
ber Hz. Muhammed (s.a.v.) ile gerçekleşmiştir.18

Bu manevî yapılanmanın yanında, her peygamberin bir meslek 
olarak icra ettiği, toplumuna getirdiği maddi nitelikli medeniyet unsur-
ları da vardır. Mesela Hz. Nuh ve Hz. Zekeriya (as) marangozluk yapar, 
kendi kazançlarıyla geçinirlerdi. Hz. İdris (as) terzi, Hz. Musa (as) 
çoban, Hz. İbrahim (as) dokumacı, Hz. Davut (as) demirci, Hz. İsa ve 
Hz. Muhammed (s.a.v.) ise tüccardı. Bu nedenledir ki, her peygamber 
bir meslek icra etmekle, aynı zamanda mesleklerin piri durumundadır-
lar.

Gerçek manada İslam medeniyeti bir Kur’an medeniyetidir; pey-
gamberler medeniyetidir. Hz. Âdem’den başlayarak son peygambere 
kadar inşa edilen hak, hakikat, adalet ve merhamet medeniyetinin esas 
kaynağı da vahiydir. 

Bugün Müslümanların, Hz. Âdem’den bu yana ortaya konan vahyî 
birikimin kuşatıcılığını tekrar göstermeleri gerekir. Bu ise Hz. Âdem’den 
beri oluşmuş beşerî birikimle yüzleşmeyi zorunlu kılar. Geçmişte, Müs-
lümanlar fethettikleri yerlerde başka dinlerin ve kültürlerin yaşamasına 
imkân tanımışlardır. Çünkü bu birikim bir sonraki nesiller için de bir 
dayanak ve yol gösterici olacaktır. Hiçbir medeniyet sıfırdan başlamaz. 
Mesela tarihî süreç içerisinde oluşan medeniyetlerin bir önceki, sonra-

18 Sezai Karakoç, Günlük Yazılar I Farklar, İstanbul: Diriliş, 1997, s. 105.



 175 

 MEDENİYET TASAVVURU VE KARATAY MEDRESESİ 

Kaynakları ve Etkileri Bakımından İslam Medeniyeti ve Türkler

kine rehberlik etmiş, kurulan yeni medeniyet onun üzerine inşa edil-
miştir. Mezopotamya medeniyeti, Mısır medeniyetine, Mısır medeni-
yeti Grek medeniyetine, Grek medeniyeti de Roma medeniyetine tesir 
etmiştir. Rönesans sonrası gelişen Batı medeniyeti, Grek ve Roma mede-
niyetinin yeniden dirilişidir.19

Allah Teala bile Hz. Âdem’e medeniyet için alt-yapı oluşturacak 
gerekli bilgileri öğrettikten sonra onu dünyaya göndermiştir. Bundan 
dolayıdır ki, İslam medeniyeti sıfırdan başlamamıştır. Hz. Âdem’den 
günümüze kadar İslam medeniyeti aklî, pozitif ve ilmî metotları reddet-
memiş, bu bilgiyi vahiyle beslemiştir. Bundan dolayı İslam medeniyeti 
çok yönlüdür. O, kendinden önceki medeniyetlere, bilgilere ve buluşlara 
hep saygılı olmuş, temel inançlarına ters düşmeyenleri koruyarak bün-
yesine almış, bu hususta yıkıcı değil, hep yapıcı olmuştur. İslam mede-
niyeti; bir toplumu oluşturan unsurların binalar, yapılar, saraylar, sokak-
lar, caddeler vb. değil, insanların inançları, bu inançların davranışlara 
yansıması, yani ahlak ve fazilet olduğunu göstermiştir. 

İlk insandan günümüze İslam medeniyeti varlığını sürdürebilmek 
için dört temel değeri kendisine hep ilke edinmiştir. Bunlar; 

i) hakkı üstün tutmak, 
ii) insanları eşit saymak, 
iii) marufu hâkim kılmak ve 
iv) her şeyin insan için olması20 gerektiğini herkese duyurmaktır. 
İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar 

gelen bütün peygamberlerin vermiş olduğu tevhid, ahlak mücadelesi, 
inşa edilerek insanlığa miras bırakılmak istenen bir medeniyet binası 
misaline benzer. Bu binada her şey tamam, ancak bir tuğlalık boşluk 
bulunmaktadır. Bu boşluk, mükemmel olarak yapılan binayı seyreden-
lerin gözüne takılır ve dikkatleri o noktaya celp eder. İşte Hz. Muham-
med (sav) binadaki eksik kalan tuğlayı yerli yerine koyarak inşaattaki bu 
eksikliği de gidermiş olur.21

19 Sezai Karakoç, Gün Saati, İstanbul: Diriliş, 1986, s. 236.

20 Numan Kurtulmuş, “Küresel Medeniyet Krizi ve Türkiye”, Medeniyet Tasavvuru, Sayı 1, Ekim 2014, s. 19.

21 Buharî, Menakib, 18.
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Nedir son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) inşaatı tamam-
lamak için o gediğe koydukları? Hz. Peygamber’in maddî ve manevî 
olarak medeniyet adına İslam binasına kattıkları, ilave ettikleri ve onu 
kemale erdirdiği değerler, nitelikler hangileridir?

2.2. İslam Medeniyet Tasavvurunda Model İnsan Hz. Muhammed 
Hz. Âdem örneğinde de belirttiğimiz gibi, peygamberler en 

önemli medeniyet öncüleri, kurucuları ve tasarımcılarıdır. Dolayısıyla 
her peygamber kendi devrinde bir medeniyet öncüsü, hatta bir İslam 
medeniyet aydınlanmacısıdır. Bu seçkin insanlar, özünden uzaklaş-
mış tevhid, inanç, ahlak ve medeniyet kodlarını yerli yerine koymakla 
görevli olduğu gibi, ayrıca kendi çağı itibarıyla revaçta olan medeniyet 
unsurlarını da kültürüne katmakta, maddi ve manevi olarak yeryüzü-
nün imarına fiilî olarak katılarak bu bağlamda Allah ile insan arasındaki 
bağın korunmasına önayak olmaktadır. 

Bu medeniyet sürecinde/serüveninde sonraki her dönem, bir 
öncekine göre daha iyiye, daha mükemmele doğru bir ilerleyiş ve geli-
şim içinde olmuştur. Medeniyet tasavvurunun en son ve zirvedeki örnek 
şahsiyeti ise Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). Hz. Muhammed (s.a.v.) -kendi-
sinin de ifade ettiği gibi- âdeta tamamlanmak üzere olan ve sadece tek 
bir tuğlaya ihtiyacı bulunan mükemmel ve şahane bir binanın, o binayı 
tamamlayan son tuğlası gibidir.22

Hz. Peygamber cahil bir toplumdan geçmişte hiçbir örneği görül-
memiş, bütün insanlığa örnek olacak bilgi ve adalete dayalı mükemmel 
bir toplum ve medeniyet çıkarmıştır. Çünkü O, tarihin gidişatını, isti-
kametini değiştirmiştir. Tamamen insanlıktan ve medenîlikten yoksun, 
cahil ve birbirlerini boğazlamaktan, insanları diri diri toprağa gömmek-
ten çekinmeyen, hırsızlık ve ahlaksızlığın ayyuka çıktığı bir Arap toplu-
luğundan, örnek, medenî bir Müslüman toplumu çıkarmıştır. 

22 Allah’ın Resulü şöyle buyurdu: “Ben ve benden önceki nebilerin misali, bir bina inşa edip de bir cep-
hede bir tek kerpiç koyulacak yeri hariç, o binayı tamamlayan ve tezyin eden bir kimse gibiyiz. İnsanlar 
o binanın etrafında dolaşıyor ve güzelliğine hayran kalıyorlar. Keşke şu boşluk da tamamlansaydı deyip 
duruyorlardı. İşte ben peygamberlerin sonuncusu olarak o kerpici yerine koyarak İslam inşasını/binasını 
tamamlayan kimseyim.” (Buhari, Menakıb, 18)
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Daha önce de temas ettiğimiz gibi medeniyet, Medine’den gel-
mektedir. Medine şehrinin asıl ismi hicretten önce Yesrib idi. Medine 
ismini o şehre Hz. Muhammed (s.a.v.) vermiştir. Medine, göçebelikten, 
bedevilikten medeniyete geçmenin yolu ve kapısıdır. Bu İslam Peygam-
ber’inin oluşturduğu medeniyet, kuruluşundan itibaren hem medenî-
leşmeyi, hem ahlakîleşmeyi, hem ilerlemeyi, kardeşliği, bir arada bir-
likte yaşamayı, ilmi, irfanı, fikri, hem de tefekkür ve hikmeti berabe-
rinde getirmiştir. Yüce Peygamber, Allah’ın yönlendirmesiyle bu cahil 
topluluğu tevhid inancına çağırmış, onları Mekke döneminde tevhid, 
risalet ve ahiret ekseninde eğitip olgunlaştırmış, Medine döneminde 
ise yine tevhid inancına dayalı bir toplum ve yönetim düzeni kurmuş-
tur. Bu dönemde tevhid inancı etrafında insanı merkeze alan, adalet ve 
merhamet ilkeleriyle desteklenmiş, bilgi, eğitim ve öğretimi ilke edin-
miş, insanı özgürleştirmeyi ve huzura kavuşturmayı amaçlayan, vahyin 
aydınlığında bir medeniyet oluşmaya başlamıştır.

Bir yerde toplum düzeni, sosyal bir nizam, insanların bir arada 
yaşama güvencesi varsa orada medeniyet vardır. İslam düşünürleri 
medeniyetin ölçüsünü ortaya koyarken şu özelliklere yer vermişler-
dir: Bir yerde din, ahlak, iktisadî bir hayat ve hiyerarşik bir düzen varsa 
orada medeniyet mevcuttur. Ancak Batılılar kendilerini diğer toplum-
lardan daha üstün görerek medeniyetin kriterlerini teknolojik gelişme, 
yüksek binalar, köşkler, saraylar olarak görmüşler, kendilerini de tek 
medenî toplum olarak nitelemişlerdir.

Liberal kapitalist sistem kendisini aşılmaz olarak görmüş, sonuçta 
medeniyetle/uygarlıkla ilgili Batı’nın/Amerika’nın ulaştığı seviyenin 
insanlığın neticede varabileceği en yüksek, en son nokta olarak gör-
müştür. Bu Batılı medeniyet anlayışı açısından meseleye bakıldığında, 
Hz. Peygamber’in kurduğunu söylediğimiz medeniyet bir medeniyet 
sayılmakta mıdır? Eğer Hz. Peygamber bir medeniyet kurmuş ise, onun 
getirdiği toplum düzeni ve medeniyet, nasıl bir medeniyettir?

Meseleye Farabî ve İbni Haldun’un koyduğu kriterler açısın-
dan bakılırsa, Medine’de son derece uyumlu ve huzurlu bir toplumsal 
düzen ve hakikatin bilgisine sahip insanlar vardı. Bu manada da orada 
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bir medeniyet vardı. Yok, eğer meseleye Fukuyama veya Batı’nın sahip 
olduğu teknoloji, yüksek binalar, han ve hamamlar, köşk ve saraylar açı-
sından bakacak olursak, bugünkü tabirle, uygarlığın alametleri ve işa-
retleri Medine’de yer almamaktaydı. Medeniyet araştırmacıları, genelde 
büyük taşlardan yapılan binalara ve taş yığınlarına medeniyet eseri ola-
rak bakarlardı. Eğer bir yerde büyük taştan kaleler, hanlar, hamamlar, 
kervan saraylar vb. gibi taş binalar yok ise orada medeniyet de yok sayı-
lırdı. Bu manada Batı’ya göre Medine hayatı, ilkel ve bedevi bir yaşayış-
tır.

Hâlbuki Hz. Muhammed’in (s.a.v.) medeniyet anlayışı ve tasav-
vuru bunun tam zıddıdır. Hz. Peygamber’in medeniyetinde öyle devasa 
taş binalar inşa edilmemiş ve geriye dikkat çekici büyük mimarî eser-
ler, köşkler, saraylar bırakılmamıştır. Aksine O’nun medeniyetinde 
cahillikler giderilmiş, köklü bir tevhit inancı gönüllere hâkim kılınmış, 
ahlakî mükemmellikler tamamlanmış, medeniyetin ölçüsü olarak bil-
gelik, dindarlık ve ahlakî güzellikleri yaymak ve tamamlamak ideal ola-
rak belirlenmiştir. O, taş ve toprağın, han ve hamamların devasa apart-
manların, köşk ve sarayların değil, ahlakî mükemmelliklere ve ahlakî 
olgunluklara sahip “insan-ı kâmil” olarak nitelenen insanların mimarı, 
eğitici ve terbiyecisidir. Ahlakî olgunluk ve kemal olmadan, insanları 
sömürerek, onların alın teri ile onların sırtından devasa binalar, yapılar 
inşa etmişsen, insanlardan toplanan vergileri, taşa toprağa yatırmışsan, 
bunun insan ve insanlık için ne değeri olabilir ki?

Medeniyetlerin temel taşı, insan ve toplumdur. Önce insan ve 
toplum iyi ve mükemmel olacak ki yaptığı işler de doğru dürüst ve 
iyi olsun. İşte bu medeniyet tasavvuru, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) diğer 
uygarlık anlamındaki medeniyetlerden farklı bir medeniyet tasavvuru-
dur. O, tamamen kendine has bir medeniyet tasavvuru ortaya koymuş-
tur. Onun medeniyet tasavvuru ve fiilî olarak gerçekleştirdiği medeni-
yette birtakım temel özellikler, nitelikler yer almaktadır. 

Bunlardan bazılarını kısaca şöyle zikredebiliriz. “Hz. Peygam-
ber’in getirdiği tevhid dini, aslında evrensel bir medeniyet hareketidir.” 
Bu medeniyet ve medeniyet tasavvuru; tevhid akidesiyle şekillenen, 
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insan merkezli, insanî ahlak, erdem ve faziletleri öne çıkaran, ilim, irfan 
ve hikmete dayalı, vahiy, akıl ve duygu dengesini mükemmel bir şekilde 
kuran, inanç, din ve vicdan özgürlüğü sağlayan, hak ve adalete dayalı, 
eşitlikçi, cinsiyet ayırımı yapmayan, insana çoğulcu ve katılımcı çalışma 
hayatı ve imkânı sağlayan, dünya ve ahiret dengesini esas alan, barış ve 
kardeşliği önceleyen, birlikte yaşama ahlakını geliştirip olgunlaştırmaya 
çalışan, başkalarını da düşünmek gerektiğine vurgu yapan, iyiliği emre-
dip kötülükten sakındıran, samimiyet ve dürüstlüğü ilke edinen, kolay-
lık ve müsamahayı işlerde şiar edinen vb. gibi esaslar üzerine inşa edilen 
ve yükselen bir medeniyet ve medeniyet tasavvurudur.23 Yoksa kendin-
den başka medenî insan kabul etmeyen, büyük taş binalar yapıp farklılı-
ğını, güçlülüğünü ve üstünlüğünü o taş yığınlarıyla ispatlamaya çalışan 
bir medeniyet anlayışı değil.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kurduğu İslam medeniyetinin öner-
diği insan tasavvuru ve modeli “insan-ı kâmil”dir. Hz. Peygamber’in 
kurduğu medeniyette insan-ı kâmil bir hayal ürünü/ütopya değildir. 
Bunun müşahhas numune-i timsali/örnek modeli Hz. Peygamber’in 
bizzat kendisidir. Ve tabii ki onu takip edenler, sahabe-i kiramdır. Hz. 
Âdem’den, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar Allah’ın göndermiş olduğu 
ilahi kaynaklı din olan İslam’ın temel hedefi ve en büyük gayesi, insan-
ları, insan-ı kâmil hâline getirmektir. Kur’anî şuurla şuurlanmış inanan 
bir müminin bütün hayatı ve yaptıkları ibadet mesabesindedir.24 Onun 
eğitim-öğretim hayatı, aile hayatı, ticaret hayatı, tefekkür ve tasavvur vb. 
ihlâsla, doğruluk ve dürüstlükle ve Allah rızasını gözeterek yaptığı her 
şey ibadettir. Bir insan, yaptığı her şeyi Allah’ın, gördüğünü ve bildiğini, 
kendisine şah damarından daha yakın olduğunu bilerek işlerini yapar, 
ilişkilerini kurar, hâl ve hareketlerini ona göre gerçekleştirirse, o top-
lumda haksızlık, hukuksuzluk, zulüm, kötü söz, kem gözle bakış, ema-
nete hıyanet, yetim malı yemek vb. insanlık dışı kötülükler işlenmez, 
bu insanların meydana getirdiği toplumlar ise huzur ve sükûn içinde 
hayatlarını sürdürür giderler. İnsanın gerçek kemali diğer insanlarla 

23 Belirtilen özellerle ilgili geniş bilgi için bkz. Ş. Karcı, age. ss. 73-169.

24 Ayrıca bilgi için bkz. Recep Şentürk, “Medeniyet Tasavvurumuz Işığında Maarifimiz”, Medeniyet 
Tasavvuru, Sayı1, Ekim 2014, Ankara, ss. 20-21
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yaşarken ortaya koyduğu hâl ve hareketlerinde, onlarla olan münasebet-
lerinde ortaya çıkar. Bu hususta insanın en büyük örnek alacağı Kâmil 
İnsan, hiç şüphesiz ki Hz. Peygamber (s.a.v.) ve onun yolu, Kur’an yolu, 
İslam yoludur. Bu şuurdaki insanların meydana getirdiği bir medeni-
yet de insanca, hakça, ahlakî kemâlatın hayat tarzı hâline getirildiği bir 
medeniyet olarak ilelebet devam eder ve yaşar.

Hz.Adem ile başlayan ve Hz Muhammed (s.a.v.) ile kemale eren 
medeniyet sürecinde insanların bu medeniyeti devam ettirebilmeleri 
için bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Acaba bu temel ilkeler nelerdir?

3. İslam Medeniyet Tasavvurunun Dayandığı İlkeler
İslam medeniyet tasavvurunun oluşması ve gerçekleşmesi için 

öncelikle akl-ı selim sahibi, ileri görüşlü, muhakeme gücü yüksek, ne 
düşündüğünün farkında olan, zeki insan ve toplumlara ihtiyaç vardır. 
Güçlü bir muhakemenin oluşması için de buna alt-yapı oluşturacak ilim, 
irfan ve hikmet gerekir. Bu sebeple ilim, irfan ve hikmet medeniyette ve 
medeniyet tasavvurunun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Zira 
gerçek manada medeniyet, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şahsında ve yaşa-
dığı dünyada Mekke döneminde hayat bulmuş, temel esasları ve ilkeleri 
belirlenmiş, Medine döneminde ise bizzat bir yaşama biçimi, hayat tarzı 
hâline gelmiştir. İlim, irfan ve hikmet hayatımızla o kadar iç içedir ki, 
bunları birbirinden ayırmak da pek o kadar kolay değildir. Aklı başında, 
eli kalem tutan, topluma yön verecek kişileri kastederek, bunlara, ilim 
irfan sahibi insanlar deriz.

İlimsiz, irfansız, hikmetsiz ne İslam medeniyetini, ne tasavvu-
runu oluşturmak ve tefekkür krizini bertaraf etmek mümkün olur, ne de 
İslam medeniyetinin ihyasını gerçekleştirmek mümkün olabilir. Çünkü 
medeniyet tasavvuru; bazı temel kurucu değerlere, kavramlara ve bu 
kavramlar etrafında şekillenen kurucu bir fikre dayanır. Bu kurucu fikir, 
kavramlarının içini doğru doldurmak, bilgiyi kendi ilim-irfan ve kül-
tür-medeniyet havzasından taşımak ve beslemek zorundadır. Yılmaz 
Özakpınar’ın da dediği gibi: “Başlangıcından bugüne insanlığın mace-
rası, ilk ve tek hakiki medeniyet kaynağından sapma ve azgınlığa girme 


