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Özet: Uygarlık düzeyinde yeni bir aşama ve gelecek içermeyen günümüz Batı dünya düzeni bir kı-
sır döngüye yol açarak toplumsal açmazı ve çürümeyi, krizi ve kaosu doğal bir durum olarak dü-
zenin temel unsuru haline getirmiştir. Bu çalışmada bu konuyu uygarlık sorunu olarak tartışacağız. 
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Current New World Order/Disorder: Unity in Chaos or Dilemma in Unity

Abstract: Our current Western world order led to a vicious circle and brought the crisis and the chaos to an
essential element as a natural situation. In this study we will discuss this issue as a civilization problem.
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Sos yo log ca, dün ya da ve Tür ki ye’de bü yük al tüst oluş la rın ya şan dı ğı bir dö -
nem de ya yın ha ya tı na gir miş bu lu nu yor. Ye ni dö nem de bi lim, si ya set,

dün ya gö rü şü, dil/ter mi no lo ji ve li te ra tür düz le min de or ta ya çı kan de ği şik -
lik le ri Sos yo lo ji Yıl lı ğı’nın özel lik le Ta rih te Do ğu-Ba tı Ça tış ma sı, Sos yo lo ji ve
Coğ raf ya, Bi lim Sos yo lo ji si gi bi ki tap la rın da ele ala rak de ğiş me nin yö nü nü ve
kav ram la rı nı so run sal laş tı ra rak bi lin ce ta şı ma ya gay ret et tik. Sos yo lo ji top -
lum olay la rı üze rin de bir bi linç len me ol ma sı ya nın da, ay nı za man da dün ya
gö rü şü nün ge li şi mi nin man tı ğı ve ya dün ya gö rü şü nün ya şa yan ru hu dur.
Be lir li bir dün ya gö rü şü nü tem sil eden Sos yo log ca’nın da Ke mal Ta hir ve Bay -
kan Se zer dü şün ce si ne da ya lı bir geç mi şi, ön ce si var. Baş ka de yiş le Sos yo log -
ca bir ge le ne ğin sür dü rü cü sü dür. Ke mal Ta hir ve Bay kan Se zer dü şün ce si
üze rin de ıs rar la dur ma mı zın ne de ni Tür ki ye’nin çö zü mü ve gi de ce ği yön
ko nu sun da ki tav rı mı zı be lir le mek için dir. Bir ge le ne ğe bağ lan mak ye ri ne ko -
pu şun ve kök süz lü ğün, tu tar lı lık ve sü rek li lik ye ri ne be lir siz li ğin yü cel til di -
ği gü nü müz dün ya sın da ege men sos yo lo ji bir kri zi tem sil et mek te dir. Tür ki -
ye’de sos yo lo ji nin ku rum sal ya pı lan ma sı ve sos yo log lar ara sın da ge çer li
olan an la yış da bu olum suz luk tan na si bi ni al mak ta dır. Son za man lar da “yer -
li lik”, “ge le nek”, “öz gün lük” vb. gi bi olum lu kav ram lar at fe di le rek fark lı lı ğı
ifa de edi len İs tan bul Sos yo lo ji’de ya şa nan ye ni ge liş me le ri de as lın da bu ge -
nel eği lim den ba ğım sız de ğer len dir me mek ge re kir. Sos yo lo ji nin ken di için -
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den ve dı şın dan ge len mü da ha le ler ye ni dö nem de yön tem de ğiş ti re rek sür -
mek te dir. Bu nun bir gö rün tü sü AB üni ver si te le ri ne (Soc ra tes, Bo log na vb.
prog ram la ra) uyum adı al tın da ho ca la rın ders le ri nin kal dı rıl ma sı, ki şi ye
bağ lı ders ler ko nul ma sı, ders le rin ki şi le rin te ke li ne bağ la na rak genç le rin
önü nün tı kan ma sı, par mak he sa bıy la ya pı lan dar be ler le ders prog ram la rı nın
içe rik le ri nin kı sır laş tı rıl ma sı ve ko nu sun da uz man ho ca la rın dış lan ma sı dır.
Han gi ge rek çey le olur sa ol sun üni ver si te ye ve ba ğım sız kür sü le re mü da ha -
le, mev cut ku rum sal ya pı lar da cid di ha sar la ra yol aç mak ta dır. Zi ya Gö kalp’i
İn gi liz iş ga li son ra sı üni ver si te den uzak laş tı ran güç ler, 1960 dar be si son ra -
sın da, 12 Ey lül’de, 28 Şu bat’ta ve gü nü müz “açı lım” dö ne min de üni ver si te
için de ken di le ri ne yan daş bul mak ta ve bö lüm ör güt len me si ne ken di do -
ğal/bi lim sel ge li şi mi ni bo za cak mü da ha le de bu lun mak ta dır lar. Bu açı dan
de ği şen bir şey yok tur. Gün cel eği lim le re bağ la na rak gü cü mut lak laş tı ran lar
er ve ya geç ta ri hin ve sos yo lo ji nin çöp te ne ke si ni dol du ra cak lar dır.

Uy gar lık dü ze yin de ye ni bir aşa ma ve ge le cek içer me yen gü nü müz Ba tı
dün ya dü ze ni bir kı sır dön gü ye yol aça rak top lum sal aç ma zı ve çü rü me yi,
kri zi ve kao su do ğal bir du rum ola rak dü ze nin te mel un su ru ha li ne ge tir miş -
tir. Dü ze nin yı kı la ma ya ca ğı na da ir inanç ve ye ni al ter na tif bir dü zen an la yı -
şı nın or ta ya çık ma ma sı do la yı sıy la kriz ve ka os, kay gı du yu lan bir un sur de -
ğil dü ze ni bes le yip pe kiş ti ren bir yön tem ola rak kul la nıl ma ya baş lan mış tır.
Post mo dern dün ya gö rü şü ile il gi li tar tış ma lar da “anar şist epis te mo lo ji”nin
oto ri ter li ğe ve bü tün sel dün ya gö rüş le ri ne kar şı öz gür leş me yi sağ la ya ca ğı
gö rü şü nün öne çık ma sı rast lan tı de ğil dir. Ba tı ege men lik dü ze ni nin mut lak -
laş tı rıl ma sı ve mev cut dü ze ni aş ma ya da ya lı top lum sal de ğiş me öne ri si nin
ol ma ma sı ne de niy le “ka os için de bir lik” ve “bir lik için de aç maz” dün ya nın ka -
de ri ol mak ta dır. Dün ya gö rü şü dü ze yin de or ta ya çı kan “ka os için de bir lik”
an la yı şı si ya set ve uy gar lık dü ze yin de de ge çer li dir. Bu an la yış ye ni dö ne -
min ters yüz edil miş, ha ya li top lum sal ger çek li ği ni yan sıt mak ta dır. Dün ya
gö rü şü nü, gün de lik ya şan tı yı, üre ti mi, top lum sal laş ma yı, ko lek ti viz mi ve bi -
rey sel zen gin leş me yi, ka mu sal alan da or ta ya çı kan bir lik ve da ya nış ma yı, kı -
sa ca uy gar lı ğın dün-bu gün-ge le cek viz yo nu na bağ lı bi ri ki mi ni içer me yen
bir sos yo lo ji bo şu na bir ça ba dır. Sos yo lo ji nin göz den düş me sin de bu özel lik -
le ri ni yi tir me si önem li bir rol oy na mak ta dır. Ter sin den söy ler sek Türk sos yo -
lo ji si nin di na miz mi ni de bu özel lik ler, em po ze edi len ko şul la ra kar şı di renç
sağ la mak ta dır. De ğiş tir mek için ön ce an la mak, açık la mak ge re kir. Sos yo log -
ca’nın ro lü de bu dur: Top lum sal ger çek li ğin her dü ze yin de et ki li ol mak için
bi linç len mek. Ta ri he olan il gi miz de bu ne den le dir. Uy gar lık dü ze yin de bü -
tün sel dün ya gö rü şü ne sa hip ol mak, so run lar üze rin de et ki li ol mak bir ter -
cih de ğil, sos yo lo ji nin vaz ge çil mez bir ge re ği dir. Ye ni dün ya dü ze ni/ dü zen -
siz li ği an cak Do ğu-Ba tı ça tış ma sı nın gü nü müz de al dı ğı bi çim için de an la şı -
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la bi lir. Kao sa da ya lı ye ni dün ya dü ze nin de Tür ki ye’nin ye ri ni ve ro lü nü ta -
nım la ya bi le cek tez le rin bu çer çe ve için de bir an la mı ola bi lir. Ka os için de bir -
lik, bir lik için de aç ma za da ya lı dün ya gö rü şü ye ni dün ya dü ze ni nin/dü zen -
siz li ği nin bir yan sı ma sı dır.

Sov yet ler Bir li ği’nin tas fi ye si son ra sın da bir çok alan da be lir siz li ğin sür -
dü ğü ama ABD ön cü lü ğün de ye ni dü zen le me le rin uy gu lan ma ya ko nul du ğu
bir dö nem de yiz. Ba tı dün ya ege men lik iliş ki le ri 1980 son ra sı baş la yan ve gü -
nü müz de de sü ren ya pı sal bir de ği şik lik ge çi ri yor. ABD et ki sin de ki ye ni
dün ya dü ze ni/dü zen siz li ği Ba tı’nın ye ni den ör güt len me si ya nın da Do -
ğu’nun da ye ni den ör güt len me si üze ri ne ku ru lu dur. Ge le nek sel Do ğu-Ba tı
iliş ki le ri nin tas fi ye si, ay nı za man da kü re-ye(re)lleş me adı al tın da sos ya liz mi
de içe re cek bi çim de es ki dü ze nin ve dün ya gö rü şü nün de tas fi ye si ni be ra be -
rin de ge tir miş tir. Bu de ği şi min Ya kın Do ğu’da ilk gö rü nü mü İran’da ger çek -
le şen “İs lam Dev ri mi” ve Tür ki ye’de 1980 dar be si dir. İl ki Ame ri kan kar şı tı di -
ğe ri Ame ri kan yan da şı ge liş me ler ola rak ta nım lan mış ve son ra ki de ğiş me le -
rin, ye ni dü zen le me le rin yö nü nü de gös ter miş tir. Af ga nis tan’ın Sov yet ler
Bir li ği ta ra fın dan iş ga li ve iki sü per güç ta ra fın dan çe kiş me ala nı ha li ne ge ti -
ril me sin den son ra Or ta As ya ve Ya kın Do ğu ül ke le rin de İs la mi yet ile iliş ki li
ama “ka os için de sa hip siz du var ül ke” sta tü sü ka lı cı ha le ge ti ril di. Af ga nis tan,
Ya kın Do ğu’yu ye ni den bi çim len dir me ça ba sı nın de ne yim ve la bo ra tu ar ala -
nı dır. ABD ta ra fın dan Do ğu top lum la rı nın ye ni den ör güt len me ye gi ri şil me -
si ye ni dün ya dü ze ni nin te mel de ği şim ek se ni ni or ta ya koy mak ta dır. Bu nun
ilk gö rün tü sü Sov yet ler et ki sin de ki es ki Do ğu Blo ku ül ke le rin de baş la dı.
Sov yet ege men li ğin de ki Do ğu Av ru pa ül ke le rin de “du var”ın yı kıl ma sıy la or -
ta ya çı kan bu de ği şim, Sov yet ler Bir li ği’nin tas fi ye si ve Bal kan lar’da or ta ya
çı kan sa vaş, ye ni dü zen le me ler ve tas fi ye ler le sür dü. Bu sü reç te AB et ki siz
ama ge liş kin bir bir lik ya pı sı ile ge niş le di. Bu na kar şı lık Ya kın Do ğu’da, es ki
Os man lı coğ raf ya sın da san cı lı bir sü reç baş la dı. İran-Irak Sa va şı ve ar dın dan
Kör fez Sa va şı ile bu dü zen de ği şi mi nin ana çe liş ki si olum lu ve ya olum suz
ola rak İs la mi yet’le iliş ki ku ru la rak ta nım lan dı. Sov yet ler Bir li ği’nin tas fi ye si
ve iki ku tup lu dün ya nın so nu “ta ri hin so nu”, “top lum sa lın so nu”, “ide olo ji le rin/
sos ya liz min so nu” ifa de le riy le ta nım la nır ken, bu ge liş me nin an la mı nın ger -
çek te Ba tı içi çe liş ki le rin or ta dan kalk ma sı ve Do ğu-Ba tı ça tış ma sı nın es ki bi -
çi mi ne ben zer bi çi min de gün de me gel me si ol du ğu bü tün açık lı ğı ile or ta ya
çık tı. Mo dern dün ya gö rü şü ne yö ne lik eleş ti ri ler, ye ni bir aşa ma ve sıç ra ma
de ğil fark lı laş ma nın mut lak laş tı rıl ma sı ol du ğu için bir yan dan be lir siz lik ve
kao sun, di ğer yan dan kar şı-dev ri min ge rek çe si ola rak ya kın ta ri hin eleş ti ri si
bi çi min de or ta ya çık tı. Sov yet ler Bir li ği’nin ken di ni tas fi ye siy le baş la yan ve
“11 Ey lül Ame ri kan Dar be si” ile bü tün yön le riy le uy gu la ma ya ko nu lan dün ya
ege men lik iliş ki le rin de ki ABD mer kez li de ği şim sü re ci Av ru pa’nın, Or ta As -
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ya ve Kaf kas ya’nın ye ni den ör güt len me si ya nın da, dün ya ege men lik iliş ki le -
ri nin de net len di ği coğ raf ya olan “ge niş le til miş Or ta Do ğu”yu da kap sa ya rak
“kar şı- dev rim” sü re ci (Ba tı-dı şı mo dern lik) ola rak de vam edi yor. Gü nü müz -
de ge le nek sel Do ğu-Ba tı ege men lik iliş ki le ri nin de net len di ği es ki Os man lı
coğ raf ya sın da Os man lı’nın tas fi ye si son ra sı or ta ya çı kan çe liş ki ve dü zen le -
me ler ters yüz edi le rek pro vo kas yon la ra açık ye ni bir dü zen/ dü zen siz lik
oluş tu rul mak ta dır. Bu alt üst oluş ta böl ge halk la rı nın bir di na mizm ka zan -
ma sın dan söz edil se bi le ge liş me le rin be lir le yi ci et ke ni (he nüz) Ba tı’dır. Ye ni
dü zen is tek le ri nin ve dü zen le me le rin ABD et ki sin de ol du ğu ger çe ği açık tır
ve göz ar dı edil me me li dir.

I. Dün ya Sa va şı son ra sın da or ta ya çı kan ve II. Dün ya Sa va şın da ye ni özel -
lik ler ka za nan mev cut dü zen bu gün tas fi ye edi lir ken ya pı lan ye ni dü zen le -
me ler ABD’yi te mel ak tör po zis yo nu na ge çir miş tir. Ba tı dün ya ege men li ği -
nin ve Os man lı’nın tar tış ma dı şı kal ma sı, di ğer bir de yiş le Türk kim li ği nin
tar tış ma lı ha le ge li şi oluş tu ru lan ye ni dü ze nin Ba tı üs tün lü ğü ve çı kar la rı te -
me lin de bi çim len di ği nin açık ka nı tı dır. Os man lı’nın tas fi ye si son ra sın da Ba -
tı’ya kar şı Do ğu’nun sa vun ma sı nı üst le ne cek as ke ri-si ya si bir güç or ta ya çık -
ma dı ğı gi bi, dün ya gö rü şü dü ze yin de de Ba tı’ya kar şı Do ğu’nun bir li ği ve
da ya nış ma sı söz ko nu su de ğil dir. Ba tı ta ra fın dan “Bü yük Or ta do ğu” ola rak
ta nım la nan ye ni bir pro je nin uy gu lan ma ya ko nul du ğu böl ge de “is yan” eden
halk lar oluş tu ru lan ye ni dü zen de ne si ya si ne de ide olo jik dü zey de ken di ad -
la rı na et ki li de ğil ler dir. Gü nü müz de es ki Os man lı coğ raf ya sı ABD et ki siy le
“Bal kan laş(tı rıl)ma” sü re ci ne gir miş tir. Bal kan laş ma nın “it da la şı” an la mı da
göz önün de bu lun du rul ma lı dır. “Or ta do ğu’nun Bal kan laş ma sı” ile böl ge halk -
la rı bir bi ri ne kar şıt ola rak ko num la nır ken, ken di içi ne ka pa na rak “ye rel leş -
miş tir”. Ye ni dün ya dü ze nin de Ba tı ege men lik dü ze ni ne di renç gös te re bi le -
cek ör güt len me le rin or ta ya çı ka bi le ce ği, ege men lik iliş ki le ri nin dü ğüm len di -
ği es ki Os man lı dün ya sı bir “ka os coğ raf ya sı” ola rak be lir gin leş mek te dir. ABD
mer kez li ye ni dün ya dü ze ni nin bu böl ge de kü re-ye rel leş me, “öz gür leş tir me”
vb. adı al tın da uy gu la ma ya koy du ğu de ği şik lik ler es ki sö mür ge ci lik yön -
tem le ri ne ben zer bi çim de, ge le nek sel güç le re da ya lı ye rin den yö ne tim mo -
de li ni içer mek te dir. ABD dün ya ege men li ği nin bir dün ya im pa ra tor luk dü -
ze ni ne dö nüş me si için ik ti sat te mel li açık la ma lar/top lum ör güt len me si ye ri -
ne kim lik si ya se ti ne da ya lı açık la ma ve ör güt len me ler ge çer li lik ka zan mış tır.
1960’lı yıl lar da sö mür ge ba ğım lı lı ğın dan kur tul muş ül ke ler de ka pi ta liz me
ve ya sos ya liz me ge çiş, az ge liş miş lik, iler le me ve kal kın ma, em per ya lizm tar -
tış ma la rı top lum bi lim le ri nin ve sos yo lo ji nin te mel gün de mi ni oluş tu rur ken
ar tık (gün de lik ha ya tın bü tün yön le ri ni kap sa yan) et ni si te, din, cin si yet ek -
sen li kim lik tar tış ma la rı top lum sal de ğiş me an la yı şı nın te me li ni oluş tur mak -
ta dır. Ya pı sal dü zey de or ta ya çı kan bu top lum sal de ğiş me an la yı şı na bağ lı
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ola rak sos yo lo ji de ken di kim li ği ni ye ni den ta nım la mak du ru mun da kal mış -
tır. Gi de rek ta rih dı şı bir an la yı şı be nim se ye rek an tro po lo ji ye dö nüş müş tür.
1960’lı yıl lar da Ba tı-dı şı top lum lar da gün de me ge len dün ya ta ri hi nin akı şı,
top lum sal iler le me ve ge liş me, top lum sal de ğiş me nin yö nü, dev let- top lum
iliş ki le ri, so run la rın çö zü mün de de ğer len di ri le bi le cek si ya sal it ti fak la rın ni -
te li ği, em per ya liz me kar şı çı kış ve ye ni dün ya öz le mi tar tış ma ve so ru la rı
önem li ol mak tan çık mış tır. Ba tı-dı şı top lum la rın top lum sal de ğiş me/mo -
dern leş me an la yı şı ar tık eleş ti ri ko nu su olur ken Ba tı dün ya ege men li ği ne or -
tak ol ma dan ya man ma/ek lem len me ça ba sı kü re-ye rel leş me ve Ba tı-dı şı mo -
dern lik kav ram la rı ile ifa de edil mek te dir. Kü re-ye rel leş me şid de tin, sö mü rü
ve yağ ma nın açık ha le gel me si dir. Bu nun için Ba tı’nın önün de di renç gös te -
re cek ge le nek sel ku rum lar, un sur lar ve de ğer ler tas fi ye edil mek te, ABD ege -
men li ği çer çe ve sin de ye ni den kur gu la na rak kul la nı la maz ha le ge ti ril mek te -
dir. Ya kın Do ğu’da san cı lı bir bi çim de ger çek leş mek te olan ya pı sal dö nü -
şüm, geç miş te Ba tı et ki sin de olu şan es ki re ji me ait böl ge ve et ni si te te mel li
ku rum sal dik ta tör lük le rin, ha ne dan lık la rın tas fi ye edil me si ve ya dü ze nin
mar ji nal le şe rek ABD’ye ba ğım lı lı ğı/bağ lan ma sı bi çi min de dir. Bü tün sel dün -
ya gö rü şü ve ta rih bi lin ci ye ri ne gün de lik ya şam tar zı nın öne çı ka rıl ma sı ve
dü zen ha le ge ti ril me si ABD ege men li ği nin nü fu zu nu pe kiş tir mek te dir. Ya kın
Do ğu’da ger çek le şen ye ni dü zen le me ler tek yön lü ve tek bi çim li de ğil dir.
ABD’nin böl ge halk la rıy la kur du ğu iliş ki ye bağ lı ola rak ye ni dü ze ne uyum
ba zı böl ge ler de “is yan” gö rü nü mün de, ba zı böl ge ler de ise es ki dü zen için de
ye rel oto ri te le rin güç len di ril me siy le sağ lan mak ta dır. Ye ni dö nem de top lum -
sal de ğiş me nin te mel da ya na ğı et nik, din sel fark lı lık la rın mut lak laş tı rıl ma sı -
dır. Ar tık üre tim te me lin de top lum la rın ör güt le ne rek Ba tı’ya bağ lan ma sın -
dan ve ya mo dern leş me/çağ daş laş ma adı na Ba tı’ya doğ ru yö ne liş ten ve it ti -
fak lar dan vaz ge çil miş tir. Bu du rum da dev let-top lum kar şıt lı ğı, böl ge sel ay -
rım lar, adem-i mer ke zi yet çi lik vb. yön tem ler ABD ön der li ğin de ki ye ni dü -
zen için de yer al ma nın (kü re-ye rel leş me) bir yo lu ol mak ta dır.

Ye ni dö nem de ge çer li olan, ABD ege men li ği çer çe ve sin de top lum lar ve
uy gar lık lar ara sı fark lı laş ma ve ay rı mın, ça tış ma nın mut lak laş ma sı dır. Uy -
gar lık lar ara sı iliş ki ler ge le nek sel özel lik le ri dı şın da, ye ni dü ze ne uyum lu bir
şe kil de ye ni den ya pı lan dı rıl mak ta dır. Dün ya nın ve özel de Ya kın Do ğu’nun
ye ni den ör güt len me si ku ram sal/ dün ya gö rü şü dü ze yin de de de ği şik lik le re
ne den ol mak ta dır. Bu nu sos yo lo ji/dün ya gö rü şü dü ze yin de iz le mek müm -
kün ol du ğu gi bi, baş ka dü zey ler de de ta nım la mak müm kün dür. Ya kın Do -
ğu’da ki bu de ği şi min gös ter ge le rin den bi ri, si ya si dü zey de ge nel bir ay rış ma
ya nın da ge nel teo ri/dün ya gö rü şü dü ze yin de bir bir li ğin/bü tün lü ğün ol ma -
ma sı dır. Baş ka bir de yiş le Ba tı dün ya ege men lik dü ze nin de ki kes kin ay rış ma
ye ni bir aşa ma ya, sıç ra ma ya te mel ol ma dı ğı için si ya set ve top lum sal laş ma
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dü ze yin de ki ka os ve ya kriz dün ya gö rü şü dü ze yin de de ge çer li dir. Ye ni bir
dü zen al ter na ti fi or ta ya ko ya ma yan böl ge halk la rı nın ken di dar çı kar la rı te -
me lin de mev cut dü zen de yer al ma ça ba sı ABD et ki si nin/ dü ze ni nin ve ri li
ola rak ka bu lü ne ne den ol mak ta dır. An cak or ta ya çı kan si ya si de ği şik le re rağ -
men böl ge halk la rı nın Ba tı ile tam bir uyu mu, Ba tı çı kar la rı nı pay laş ma sı söz
ko nu su de ğil dir. İs la mi yet’ten bu ne den le ay rış tı rı cı ola rak söz edil mek te dir.
Bu göz lem ve sap ta ma nın da öte si ne git mek ge re kir se; Ba tı ken di dı şın da ki
Müs lü man top lum lar la olan fark lı lı ğın dan ar tık ken di si söz et mek te, bu fark -
lı lı ğı mut lak laş tır mak ta dır. An cak Ba tı ile Ba tı-dı şı halk lar ara sın da si ya si ve
dün ya gö rü şü dü ze yin de bir bir lik ten söz et mek müm kün ol ma dı ğı gi bi Ya -
kın Do ğu’da de ği şi min öz ne si (!) ol du ğu söy le nen (is yan cı) Müs lü man halk -
lar ara sın da si ya si ve ide olo jik dü zey de bir bir lik ve da ya nış ma da söz ko nu -
su de ğil dir. Müs lü man halk lar ara sın da İs la mi yet bir leş ti ri ci bir ide olo ji de ğil
tam ter si ne ara la rın da ki fark lı lık la rı ve ay rı mı be lir ten (İran, Af ga nis tan, Mı -
sır, Irak, Su ri ye gi bi Müs lü man ül ke le rin ken di için de ki ay rım la rı da öne çı -
ka ran) bir ide olo ji ha li ne gel miş tir. Ye ni dün ya dü zen(siz liğ) in de uy gar lık lar
dü ze yin de “di ne kar şı din” ay rı mı ge ti ri lir ken İs la mi yet Ba tı ile uyum lu, an -
cak “İs la mi yet’e kar şı İs la mi yet” kar şıt lı ğı te me lin de bö lün mek te dir. Es ki dü ze -
nin da ya na ğı olan mo der ni te nin ve mil li yet çi li ğin ye ri ni bir bi ri ne kar şıt ola -
rak ko num la nan “et nik ve böl ge te mel li bir İs la mi yet” ve “Ba tı-dı şı mo dern lik” al -
mak ta dır. “Ye ni Ya kın Do ğu” Ba tı ege men lik dü ze niy le uyum lu ama ken di
için de ay rış ma yı sağ la ya cak bi çim de et nik-böl ge te mel li “İs la mi yet’e kar şı İs -
la mi yet” kar şıt lı ğı için de fark lı laş tı rıl mak ta dır. Arap ül ke le rin de gün de me
ge len de ği şik lik ler bu nun bir par ça sı dır. İs la mi yet, Ba tı kar şı sın da bir bir lik
ve da ya nış ma ide olo ji si ol mak tan uzak la şır ken hem ken di için de, hem di ğer
Ba tı-dı şı halk lar la, hem de Ba tı ile fark lı laş ma nın ve par ça lan ma nın bir ifa de -
si ol mak tan ile ri git me mek te dir. (Bu ge nel du rum mev cut Ba tı dün ya ege -
men li ği çer çe ve sin de “ka os için de bir lik” ve ya “bir lik için de aç maz” ola rak ta -
nım la na bi lir.) Gü nü müz de din te me lin de mut lak laş tı rı lan top lum lar ara sı
fark lı lık ve çe liş ki ler ta rih te ye ni bir aşa ma ve sıç ra ma ya izin ver me yen sür -
git bir kar şıt lı ğı bes le mek te dir. Bü tün dün ya da mu ha fa za kâr lı ğın ve ırk çı lı -
ğın yük sel me si bu ne den le dir. Di nin kut sal ve tar tı şıl maz mut lak lı ğı ile top -
lum sal ve ta ri hi iler le me an la yı şı bir bi ri ne kar şıt tır. Top lum sal ve ta ri hi iler -
le me den vaz geç me mut lak, kut sal bir dü zen ve Ba tı ile uyum lu mu ha fa za kâr
bir din an la yı şı bi çi mi ni al mış tır. Ta rih için de “zıt la rın bir li ği ve ça tış ma sı”ndan
dev rim, top lum sal ve ta rih sel iler le me çı kar ken, “ka os için de bir lik”ten top -
lum sal ve ta ri hi iler le me yi dış la yan aç maz çık mak ta dır. İs yan lar ye ni bir dü -
ze ne kay nak lık et mek ye ri ne top lum sal laş ma ya kar şıt bir de be len me yi, tü ke -
niş ve çü rü me yi or ta ya koy mak ta dır. Top lum la rın so run la rı nın çö zü mün de
ken di kim lik le ri dı şın da ye ni bir dü ze nin da ya tıl ma sı Ba tı’yı da aç ma za sü -
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rük le mek te dir. Ye ni dö nem de sö zü edi len “tü ke tim top lu mu” kav ra mın dan
dün ya öl çü sün de bu tü ken me, aç maz ve çü rü me an la şıl ma lı dır. ABD’nin bü -
tün dün ya ya em po ze et ti ği ege men an la yış ve dü zen bu dur. Bu ege men an -
la yı şın te mel da ya na ğı ise şid det tir. Kao sa da ya lı ye ni dün ya dü ze ni an cak
“şid de te da ya lı bir lik ve hi ye rar şi” için de sür dü rü le bil mek te dir.

XIX. yüz yıl da Ba tı dün ya ege men li ği ne ge le nek sel Do ğu ül ke le ri ni kat -
ma ça ba sı Ba tı için de top lum lar ve sı nıf lar ara sın da çe kiş me ve kriz le re ne -
den ol muş tur. Bu ne den le kriz Ba tı top lum sal dü ze ni nin ka çı nıl maz ya pı sal
bir öğe si ola rak gö rül müş, top lum bi lim le rin den bek le nen de so run la rı kut -
sal laş tır ma dan fark lı lık la rı bi lim sel dü zey de tar tış mak ol muş tur. Sos yo lo ji
Ba tı için de ki bu çe kiş me ve kriz le re ce vap ver me ça ba sı için de bi lim kim li -
ği ni ka zan mış tır. Mark siz min bi lim sel lik id dia sı da baş ka ne den le de ğil dir.
Ba tı için de so run la rın çö zü mü ay nı za man da Do ğu top lum la rı nın da çö zü -
mü ola rak gö rül müş, Ba tı’ya bu yön de bir ön cü lük ve üs tün lük ve ril miş tir.
Ba tı-mer kez ci lik ve mo dern leş me an la yı şı bu ne den le ge nel ge çer ha le ge ti -
ril miş tir. Ba tı dün ya ege men li ği ne rağ men kriz ler Ba tı dü ze ni nin do ğal bir
par ça sı ola rak be nim sen miş tir. Bu du rum Ba tı uy gar lı ğı nın çö zü mü nün
ken di si ne bağ lı ol ma ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Ba tı uy gar lı ğı nın ilk or -
ta ya çık tı ğı Yu nan’dan bu ya na kriz ve ka os Ba tı fel se fe si nin te mel ko nu su -
dur. Ev ren sel din ler de ken di kay nak la rı nı ka os ile dü zen ara sın da ki iliş ki
için de ta nım la mış lar dır. Ba tı dün ya ege men li ği ni ele ge çi rip Do ğu ile olan
iliş ki le rin de üs tün lük ve de ne tim sağ la sa bi le ken di dü ze ni ni ev ren sel leş ti -
rir ken kriz ve ka os Ba tı dü şün ce si nin te mel ek sen le rin den bi ri ol ma ya de -
vam et miş tir. Sos yo lo ji nin “kriz le rin ço cu ğu” ol du ğu sap ta ma sın dan da bu -
nu an la mak ge re kir. Bu du rum sa de ce XIX. yüz yı la öz gü de de ğil dir. XX.
yüz yıl da Os man lı’nın tas fi ye si son ra sın da oluş tu ru lan ve II. Dün ya Sa va şı
son ra sın da ye ni den bi çim len di ri len Ba tı iki ku tup lu dün ya dü ze ni de nük -
le er teh dit ve yok oluş üze ri ne ku ru luy du. Ba tı’nın mo dern leş me id dia sı
top lum ve uy gar lık dü ze yin de bü tün sel lik id di ala rı na rağ men kriz ve aç -
maz lar la ken di si ni sür dü re bil miş tir. Top lum bi lim le ri nin, sos yo lo ji ve
Mark siz min te mel ama cı Ba tı ege men li ği nin ya rat tı ğı kriz le re ve so run la ra
mev cut dün ya ege men li ği için de çö züm ge tir me ça ba sı nın öte si ne git me -
miş tir. Ba tı gü nü müz de Do ğu ile iliş ki le rin de de ne tim sağ la mış tır ve Do ğu
halk la rı nın Ba tı’ya kar şı di re ni şin den söz edil me mek te dir. Bu na kar şı lık kri -
ze Ba tı dü ze ni ni teh dit eden bir un sur gö züy le ba kıl ma mak ta dır; ak si ne kriz
Ba tı dü ze ni nin bir par ça sı ha li ne ge ti ril miş tir. Marj-dı şı eği lim le rin dü ze nin
mer ke zi ne alın ma sı ve bü tün sel ara yış lar dan vaz ge çil me si bo şu na de ğil dir.
Gü nü müz de de ği şen, Ba tı içi çe kiş me le rin, re ka be tin son bul ma sı, bu na kar -
şı lık Ba tı dün ya ege men li ği nin ya rat tı ğı kriz le rin (as ke ri si ya si, ik ti sa di, ida -
ri dü zey ler de) Ba tı-dı şı top lum la ra ih raç edi le rek ege men lik dü ze ni nin sür -
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dü rül me si dir. Bu du rum da dün ya ege men lik iliş ki le ri nin ör güt len di ği ve
de net len di ği “ge niş le til miş Or ta Do ğu” si ya si ve ida ri ola rak “dün ya nın Bal -
kan laş tı rıl ma sı” açı sın dan “ka os coğ raf ya sı” ola rak is tik rar sız laş tı rı lır ken, ay -
nı za man da “sa vaş ala nı” ha li ne gel mek te dir. Ya kın Do ğu ül ke le ri nin baş ta
ener ji ol mak üze re kay nak la rı nın sı nır sız yağ ma lan ma sı bu ye ni dü ze nin fi -
nans ma nı nı oluş tur mak ta dır. Di ğer bir de yiş le Ye ni Or ta Do ğu’nun is tik rar -
sız laş ma sı ve bö lün me si da ha çok yağ ma ve da ha çok yok sul luk an la mı na
gel mek te dir. Do ğu top lum la rı nın ta ri hi mi ra sı ve kim lik le ri de bu yağ ma ve
yok sul laş ma dan na si bi ni al mak ta dır. I. ve II. Dün ya Sa vaş la rın da Ba tı içi
ön cü lük çe kiş me si ve re ka be tin mer ke zi ve ay nı za man da sa vaş ve yı kım
ala nı olan Ba tı ül ke le ri ye ni dö nem de sa vaş ala nı ol mak tan çık mış tır. Ar tık
sa de ce soy gun ve sö mü rü nün de ğil, muh te mel as ke ri-si ya si ça tış ma la rı nın
da te mel ala nı es ki Os man lı coğ raf ya sı dır. Ba tı dün ya ege men li ği ni teh dit
ede bi le cek as ke ri-si ya si güç le rin or ta ya çı ka bi le ce ği, ege men lik iliş ki le ri nin
ör güt len di ği/de net len di ği es ki Os man lı coğ raf ya sı is tik rar laş tı rı lır ken, böl -
ge nin zin de güç le ri Ba tı dün ya ege men li ği ni teh dit et me po tan si yel le ri ni yi -
ti re rek ABD dün ya ege men li ği nin pe kiş me si ne des tek ol mak ta dır.

XX. yüz yıl da Ba tı’nın te mel so ru nu olan Ba tı-dı şı top lum la rı de ne tim al -
tı na al ma ça ba sı yüz yı lın so nun da Ba tı-dı şı top lum la rın di ren ci nin or ta dan
kal ma sıy la bir teh dit ol mak tan çık mış tır. Ba tı için so run de ği şin ce çö züm de
de ğiş miş tir. Ar tık kriz ler ve ge le nek sel top lum özel lik le ri Ba tı dü ze ni için bir
teh dit ola rak gö rül me mek te dir. Gü nü müz de ABD mer kez li top lum sal de ğiş -
me an la yı şı (po zi ti vist-mo der nist top lum sal ör güt len me mo de li ne kar şıt bir
bi çim de) “de mok ra tik/öz gür leş ti ri ci ve dö nüş tü rü cü güç” (!) ola rak gö rü len et nik
ve böl ge sel din sel de ğer ler ta ra fın dan be lir len mek te dir. Geç miş te Ba tı ile iliş -
ki ler de Ba tı ege men li ği ne/dü ze ni ne bağ lan ma da ön cü rol oy na yan mo dern
top lum sal sı nıf lar, yö ne ti ci (si vil-as ker) kad ro lar ye ni dö nü şüm sü re ci nin dı -
şı na iti le rek et ki siz bı ra kıl mış lar dır. Dev let ile top lum ara sın da ki uyuş maz lık
ve kar şıt lık tan -bu an lam da- ye ni ge liş me le rin önü nü aç mak için söz edil -
mek te dir. Ulu sal/mil li ci ve oto ri ter ola rak ta nım la nan dev le te kar şı ABD ile
uyum lu oluş tu rul mak is te nen ye ni dü ze nin te mel si ya si ak tör le ri dev le te
kar şı et kin lik sağ la ya bil mek için si ya si ve ide olo jik dü zey de ken di böl ge sel-
di ni kim lik özel lik le ri ni öne çı kar mış lar dır. Dev le tin ta nım la dı ğı kim li ğe kar -
şı sa vun duk la rı et nik-böl ge ve din te mel li ye ni kim lik özel lik le ri ça tış ma ve
fark lı laş ma nın te me li ola rak ye ni dün ya dü ze niy le uyum lu dur. Geç miş te
mo der niz me/Ba tı’ya kar şıt ta nım la nan et nik, din sel de ğer ler ve bun la rın
tem sil ci le ri ABD ile uyum lu ye ni dü ze nin tem sil ci si ola rak des tek len mek te
ve al kış lan mak ta dır. II. Dün ya Sa va şı son ra sın da olu şan iki ku tup lu dün ya
kon jonk tü rü nün de zor la dı ğı İs la mi yet te mel li bu iş bir li ği gü nü müz de al ter -
na tif siz bir bi çim de ABD’ye bağ lı ola rak var lık gös ter mek te dir. Ar tık si ya si
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ve ide olo jik dü zey de İs lam cı lık sa vu nu su ol ma dan, dev le te kar şıt ve ya dev -
le tin kü çül tül me si ni sa vu nan, an cak ken di si ne bağ lı ba ğım sız bir ik ti da rı da
amaç la ma yan ABD’ye bağ lı ne o-li be ral mu ha fa za kâr bir ya pı, et nik ve din -
sel ce ma at ör güt len me le ri söz ko nu su dur. Ba tı et ki sin de bi çim le nen bu ya pı
dün ya da Ba tı’ya kar şı si ya si İs lam cı lı ğın yük sel me si bi çi min de de ğil, Ba -
tı’nın ken di dü ze ni ni mut lak laş tır ma sın dan kay nak la nan ye ni bir mu ha fa za -
kâr lı ğın gün de me gel me si bi çi min de dir. Bu ne den le si ya sal İs lam la net le nir -
ken bi rey sel dü zey de kül tü rel, sos yal ve ya inan ca da ya lı ye ni mu ha fa za kâr -
lı ğın sa vu nu su ya pıl mak ta dır. (Bu nun bir gö rün tü sü, da ya na ğı be lir siz Bin
La din mi to su tas fi ye edi lir ken, geç miş te marj- dı şı gö rü len mu ha fa za kâr İs -
lam cı ke sim le rin dü ze ne or tak edil me si dir.) Or ta Do ğu’da ba zı ül ke ler de ge -
çer li olan ege men ide olo ji ve si ya se tin tas fi ye si nin, dev let-top lum kar şıt lı ğı
için de top lu mun öz gür leş me si, dev rim ola rak gö rül me si tar tış ma lı dır. Bu ül -
ke ler de dev le te kar şı çe şit li top lum sal ke sim le rin özel hu kuk ala nı nın ge niş -
le me si, ai le, gün de lik ya şam, ça lış ma ha ya tı gi bi ka mu ya ait alan lar da mey -
da na ge len de ği şim ye ni bir dü ze ni be lirt mek ye ri ne mev cut dün ya ege men -
lik dü ze ni nin ya pı sal öğe le ri ve da ya nak la rı ha li ne gel miş tir. Kü re-ye rel leş -
me top lum özel lik le ri ni, kim li ği ni da ral ta rak fark lı lık la rı, ay rım la rı dü ze ne
ta bi bir ko nu ma it miş tir. Ya kın Do ğu’da ki mi böl ge ler de et nik, din sel ce ma -
at le rin, aşi ret le rin dev le te kar şı “is yan” ede rek Ba tı ege men lik dü ze ni ne ka -
tıl ma la rı, bu yön de et kin lik ka zan ma la rı so run la rı nın çö zü mü bir ya na ye ni
so run la rın or ta ya çık ma sı na ne den ol mak ta dır. Bu de ği şim dal ga sı so nu cun -
da böl ge halk la rı nın ken di so run la rı nın çö zü mün de söz sa hi bi ol mak ye ri ne
ABD ege men lik dü ze ni böl ge de pe kiş mek te, güç ve yay gın lık ka zan mak ta -
dır. Dev le te (mev cut dün ya dü ze ni ne de ğil) is yan eden halk la rın ABD dün -
ya ege men li ği ile bir kar şıt lık için de ol ma ma sı, tam ter si ne uyum lu ve des -
tek ta le bin de bu lun ma la rı tar tı şıl ma mak ta dır. Bu ne den le, geç miş te marj-dı -
şı, dü zen dı şı gö rü len et nik, di ni ke sim le rin gü nü müz de des tek len me sin de
bir ters lik var dır. Kü re-ye rel ge liş me/ ka os ha li bir kar şı-dev rim dal ga sı nı
be ra be rin de ge tir miş tir. İs yan cı la rın ken di ad la rı na öne ri le ri ol ma dı ğı ve is -
ya nın ge liş me yö nü be lir siz ol du ğu için ken di le ri ne ait ye ni bir aşa ma dan, is -
ya nın ça pı nı aşan bir bir lik ve da ya nış ma dan söz edi le me mek te dir. Bu du -
rum de ğiş me nin yö nü ve et ki si nin böl ge halk la rı nın çı ka rı ve et ki si al tın da
ol ma dı ğı nın açık ka nı tı dır. Mev cut dün ya ege men lik dü ze ni nin aşı la ma ma -
sı sa de ce Ba tı’yı de ğil Ba tı-dı şı top lum la rı da çü rüt mek te dir. Bu ne den le gü -
nü müz Ba tı ege men li ği nin ken di için de kriz ler le ve ka os için de çö ke ce ği ve
bu ra dan ken di li ğin den ye ni bir dü ze nin or ta ya çı ka ca ğı nı bek le mek en ha fif
de yi miy le (ap tal ca, saf ça, şaş kın bir) iyim ser lik tir.

Geç miş te mo dern top lum mo de li için de marj-dı şı gö rü len et nik, din sel
özel lik ler gü nü müz de bü tün yön le riy le Ba tı ege men lik dü ze ni ne ki lit len miş -
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tir. ABD’nin Ya kın Do ğu’da et kin li ği ni ar tır dı ğı II. Dün ya Sa va şın dan bu ya -
na bu böy le dir. Sov yet ler’i sı nır lan dı ran “ye şil ku şak” stra te ji si ve Af ga nis -
tan’ın Sov yet ler Bir li ği ta ra fın dan iş ga lin de kar şı-dev rim un su ru ola rak kul -
la nı lan dev şir me İs lam cı kad ro lar da bu ko nu da ABD’ye ye ter li de ne yim ka -
zan dır mış tır. Yi ne çe şit li Arap emir lik le ri ve ha ne dan lık lar üze ri ne ku ru lu
olan pek çok Arap dev le ti de bu iş bir li ği ve uyu mun bir gös ter ge si dir. Tür ki -
ye’de de 1950-60’lı yıl lar dan bu ya na İs la mi yet ile ka pi ta liz min ve sos ya liz -
min uyuş maz ol ma dı ğı, ge le nek sel iliş ki le rin mo dern leş me ye kar şıt ol ma dı -
ğı gö rüş le ri öne çık mış tır. İle ri ci ola rak ta nı nan bir sos yo lo gu mu zun ken di -
si ne dı şa rı da ün ka zan dı ran ce ma at ça lış ma la rı nın baş la tı cı sı ol ma sı rast lan -
tı de ğil dir. Bu sos yo lo gu muz ve ça lış ma la rı da ha son ra ki dö nem de Tür ki -
ye’de ye ni den keş fe di le cek tir. 1980’li yıl lar da “mo dern mah rem” ve “Ba tı-dı şı
mo dern lik” ko nu lu ça lış ma lar bu an lam da çok il gi çe ki ci de ğil dir. Ce ma at ya -
pı la rı ve et nik un sur lar ABD ege men lik dü ze ni ve ona uy gun ola rak oluş tu -
ru lan si ya si, ida ri üst ya pı ku rum la rı açı sın dan bir teh dit ola rak gö rül mek ten
çık mış tır. Bu ça lış ma la rın il gi çek me si nin ne de ni gün de me ge tir dik le ri gö -
rüş ler açı sın dan de ğil, ar tık bu tür ya pı la rın gö rün tü nün tam ak si ne dü ze ne
kar şı marj-dı şı bir eği li mi tem sil edi yor ol mak tan çı ka rak mer ke zi tem sil
eder ha le gel me sin den dir. İs lam cı lık ye ri ne ye ni- mu ha fa za kâr lık ör güt len -
me si bu ye ni ge liş me nin ta nım lan ma sın da da ha uy gun dur. Ya kın Do ğu’da
ve Tür ki ye’de et nik, din sel ak tör le ri ik ti da ra ta şı yan dış si ya si di na mik “de -
mok ra tik dö nü şüm” ve ya “açı lı mın” da ger çek sa hi bi dir. Bu di na mi ğin de mok -
ra tik, öz gür leş ti ri ci, bir lik ve da ya nış ma ya da ya lı ka mu cu bir ik ti dar pers -
pek ti fi ta şı ma dı ğı nın, pay la şı lır ol ma dı ğı nın bir gös ter ge si sos ya lizm le he -
sap la şa rak or ta ya çık ma sın dan ve tu tu mu nu an ti-ko mü nist te mel de be lir le -
me sin den bel li dir. Ken di kim li ği ni ve de ğer le ri ni mut lak laş tı ran, inan ca ve -
ya kül tü re in dir ge yen her kim li ğin oto ri ter, mu ha fa za kâr ol ma sı, de mok ra -
tik, öz gür leş ti ri ci bir bü tün lük ve es nek lik ten uzak ol ma sı do ğal dır. Ye ni dü -
ze nin es ki dü ze ne yö ne lik eleş ti ri le ri Ba tı-dı şı top lum la rın çı kar la rı na da yan -
ma yan da ha dar bir dü ze ni em po ze et mek ten öte ye git me mek te dir. Bu nu an -
la mak için sos yo lo ji bil gi si de ge rek mi yor. En ya kın ör nek kom şu muz
Irak’tır. “Öz gür lük ge ti ri yo ruz” di ye bom ba la nan ve son ra sın da iş gal edi len
Irak’ta, ABD güç le ri nin gi der ken ge ri de bı rak tı ğı ya pı her an kı rıl ma ya, ça -
tış ma ya mü sa it et nik ve din dü ze yin de ka os için de bir li ğe ve aç ma za da ya lı
bir ör güt len me dir. Se çim ler, de mok ra tik tem si li yet et nik ve di ni nü fus sa yı -
mı nın öte si ne geç me mek te dir. Bu der me çat ma, kao sa da ya lı ya pı nın sü rek -
li ği, den ge ve ba rış, ABD ege men li ği nin iç sel leş ti ril me siy le sağ lan mak ta dır.
Ya kın Do ğu’da is yan lar son ra sı oluş tu rul ma ya ça lı şı lan si ya si dü zen de de
as ke ri yö ne tim böy le bir ya pı olu şa na ka dar ik ti da rı elin de tut mak ta dır. Bu
du rum da is tik rar ve dü zen an cak bu ke sim le ri ik ti da ra ta şı yan si ya si di na -
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mi ğin ka de riy le bü tün le şe rek ABD dü ze ni nin des tek len me si ne ve pe kiş me -
si ne dö nüş mek te dir.

Gü nü müz dün ya dü ze ni ni ABD tem sil et mek te dir. Çö züm süz lü ğün çö -
züm ola rak em po ze edil di ği “dü ze nin” bel li ol du ğu bir yer de eşit siz lik, ba -
ğım lı lık ve bun dan kay nak la nan “dü zen siz lik/den ge siz lik” do ğal dır. An ti-
em per ya lizm, ba ğım sız lık, sö mü rü ye kar şı ol mak, öz gür lük ve eşit lik bu
ne den le önem li dir. Bu gün kü dün ya den ge sin de Ba tı-dı şı top lum lar dan
bek le nen dü ze ne/dü zen siz li ğe uyum dur. Bu du rum so yu lan in sa nın hır sız
ile iş bir li ği ni ve rı za sı nı is te mek ten bir şey de ğil dir. Eğer so yan ve so yu lan
ki şi bu du ru mu bir ya şam bi çi mi ha li ne ge ti re rek kar şı lık lı zevk alı yor sa bu
baş ka bir ters lik tir: Pa to lo jik bir “aşk iliş ki si”dir. Gü nü müz de dü ze ne
uyum suz ve kar şıt marj-dı şı eği lim le rin mer ke ze alın ma sı, bü tün sel çö züm
ara yış la rı nın öz gür lü ğe kar şıt oto ri ter lik ola rak eleş ti ril me si “ka os için de
bir lik ve bir lik için de aç maz”ın dün ya dü ze ni ha li ne ge ti ril di ği nin açık ka nı -
tı dır. Ar tık dev le tin/yö ne ti ci seç kin le rin ön cü lü ğün de Ba tı’ya yö ne lik bir
top lum sal ya pı de ği şik li ği ye ri ne, bu na uyum suz gös te ri len top lum kim li -
ği Ba tı si ya se ti ne da ya nak ya pıl mak ta dır. Tür ki ye bu açı dan ye ni dö nem de
de ör nek ola rak gös te ril mek te, bu ör nek lik ABD ta ra fın dan da des tek len -
mek te dir. Dün ya ça pın da bü yük de ğiş me le rin ya şan dı ğı bu dö nem de Tür -
ki ye bir yan dan gö nül lü ola rak AB’ye bağ la nır ken di ğer yan dan Ya kın Do -
ğu’da Müs lü man ül ke le re yö ne lik gü düm lü iliş ki le re bağ lı bir “açı lım” için -
de dir. Tür ki ye’nin ör nek ola rak gös te ril di ği bu dö nem, Ya kın Do ğu’da
ABD et kin li ği nin ge ri çe kil di ği, boz gu na uğ ra dı ğı bir dö nem de ğil dir, tam
ter si ne böl ge de et kin li ği nin yay gın laş tı ğı ve bü tün yön le riy le yer leş ti ği bir
dö nem dir. Bun da bir ters lik yok mu dur?
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