
 
 

 



 
 

MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU ULUSLARARASI KONGRESİ 

HAZIRLIK TOPLANTISI  

SONUÇ RAPORU 
 

1. Değerler İnşası çalışmaları kapsamında düzenlenecek “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler” temalı 

Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi öncesindeki Hazırlık Toplantısı, 21 Kasım 2014 

Cuma günü TASAM merkez ofisinde yapılmıştır. Prof. Dr. Sedat Aybar (Kadir Has Üniversitesi), Prof. Dr. 

Ahmet Ulvi Türkbağ (Galatasaray Üniversitesi), Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu (Yıldız Teknik Üniversitesi), TASAM 

Başkanı Süleyman Şensoy, TASAM Direktörü Yrd. Doç Dr. Engin Selçuk (İstanbul Üniversitesi) ve İslam 

Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu Genel Sekreteri Yrd. Doç Dr. Hilmi Özev (İstanbul Üniversitesi)  

katılmıştır. Toplantıda şu görüşler ortaya konmuştur. 

 

2. Kapitalizmin dünyaya temel ve anlaşılır iki sunuşu vardır. Bunlardan ilki; Kapitalizmin, doğal olana ışık 

tutmasıdır. Buna göre aslında ihtiyacı olan doğal insandır. Örneğin Komünizm için Komünist, İslam içinse 

Müslüman lazımdır ve bu eğitimle gerçekleşir, bir süreç ister. Saf insana ihtiyacından dolayı Kapitalizmin işi 

diğerlerine göre daha kolaydır. Geleceğimiz hakkında söyleyebileceğimiz sözü bize söyleten de 

Kapitalizm’in imkanlarıdır. Diğer sunuş ise; Kapitalizm’in gelecek tasarlama konusunda kullanılabilecek 

tüm değer ve kıymetleri meta haline çevirmesidir. Örneğin yapılan sosyal yardımların dahi özgeçmişlerde 

yer alması ve bunun ileride kullanılabilecek olması, metalaşmanın göstergesidir. 

 

3. Kapitalizm kendi içerisinde çelişkiler üretmekle birlikte bunları çözebilecek mekanizmaları da harekete 

geçirebilen bir düzendir. Değerler İnşası çalışmalarında bu çelişkileri çözmeye yardımcı olacak bir süreç 

işletilebilir. 

 

4. Sosyal mühendislikte önemli olan “zaferle değil, seferle mükellef olmak”tır. Topal karınca gibi çıkılacak 

bir yokuş olduğu ve sırtta da yük bulunduğu dikkate alınmalıdır. Değerler İnşası sürecinde yapılmak 

istenen; Türkiye’nin 2023 hedeflerine istinaden ilk defa uzun dönemli gelecek planlaması yapılan bu 

sürece katkıda bulunmak ve ciro/sayı merakının felaket getirdiğini görüp, potansiyel parametreleri 

“nitelik” olarak revize edebilecek bir sistemin oluşmasına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda Türkiye, 

öncelikle var olan parametrelerini harekete geçirip, olmayanı da inşa etme sürecine girmelidir.  

 

5. 2008 ekonomik krizinden sonra Devlet’in, “jandarma devlet” modeli ile toplumsal değerlere daha fazla 

müdahil olmaya başladığı ve bu durumun adeta toplumun ne yapıp yapmaması gerektiğini söyleyen bir 

süreç haline geldiği serzenişleri söz konusudur. Batı, bu süreci kendi içerisinde oturtsa da Müslüman 

toplumların bu sürece adapte olmasının hangi koşullarda gerçekleşeceği irdelenmelidir. Neoliberal sürece 

adaptasyon bu toplumlar için pek kolay görünmemektedir. Müslüman toplumların kapitalizme ne kadar 

uyumlu bir toplum oluşturabileceği, dinî paradigmanın kapitalist sisteme ne derece uyarlanabileceği 

sorgulanmalıdır. 



 
 

 

6. Bir politikayı değiştirmek için “Bağımlılıklar, Menfaatler, Fırsatlar” şeklinde üç esas olduğu ifade 

edilmektedir. Türkiye, “fırsatları” değerlendirip, kısa vadeli karşılık alabildiyse de orta ve uzun vade de 

“menfaatlerin” ve “bağımlılıkların” analizi konusunda geride kaldığı değerlendirilmektedir. 

 

7. Dünyaya çizilen görüntü ile inşa edilen kapasite dengeli değildir. Önemli olan “güç merkezi” inşa 

edebilmektir. Bu eksiklikler görülmeden, bölgesel güç parametrelerini sağlamadan, “Küresel Güç” inşası 

mümkün görünmemektedir.  

 

8. Önce Ülke’nin siyasi hedefi ve ardından bu siyasi hedefe uygun ekonomi ve ardından sektör politikaları 

belirlenmelidir. Bunlar bu sıralama ile işlemediği zaman ortaya milyonlarca  verimsiz tekrar çıkmaktadır. 

 

9. Batı’da ve Doğu’da yapısal krizler mevcuttur.  Devlet’in değişen doğası ve rolü içerisinde buna uyumun 

nasıl sağlanacağı, altyapının uygun olarak nasıl inşa edileceği konularının da tartışılması gerekmektedir. 

Değerler İnşası’ndan çıkacak bir hayat tarzı, Doğu’da ve Batı’da karşılık bulacaktır. Ayrıca Değerler İnşası, 

maddi hayattan bağımsız tutulmamalıdır. Maddi hayatı nasıl yaşayacağımızdan, nasıl zenginleştireceğimize 

kadar, hayatın her alanındaki inşa alanları incelenmelidir. 

 

21 Kasım 2014, İstanbul 


