
Y eryüzünde sadece uluslar ve ticaret alanında değil bizzat kendimiz ve başkalarıyla olan 

ilişkimizde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Meydana gelen tüm bu değişiklikler, kişisel 

yaşamlarımızda (cinsellik, evlilik ve ailede) görülenlerden daha önemli değildir. 

Aile, toplumun devamını sağlayan; bireylerin kimlik ve kişiliklerinin oluşmasında, toplum-

sallaşıp topluma uygun üyeler haline gelmelerinde alternatifi olmayan önemli bir kurumdur. 

Bireyin toplumla teması, doğuşuyla katıldığı ailesi aracılığıyla ve ailesinde başlamaktadır. Çocuk 

ile ailesi arasında başlayan etkileşim çocuğun o topluma uygun bir üye oluşuna imkân sağladığı 

gibi, bireyin ailesi tarafından eğitilip-öğretilmesi de toplumun sürekliliğine katkı sağlamaktadır. 

Dolayısıyla ve yaygın olarak bilindiği üzere aile, bireyin kişiliğinin inşa olunduğu yerdir ve top-

lumun yapıtaşıdır. Bu nedenle, eğer bir toplumda aile kurumu kendisinden beklenen işlevleri 

yerine getirememeye başlamışsa, orada bireysel ve toplumsal ciddi problemlerin görülmesi 

kaçınılmaz olmaktadır.

SEKAM (Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi) tarafından yapılan araştırma aile yapısının  

profilini çıkartıyor. Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan araştırma sonucuna göre aile değerlerinde bir 

erozyonun başladığı ortaya çıkmış durumda. SEKAM’ın yaptığı aile araştırmasının verilerinin 

değerlendirildiği sempozyumda; modernitenin aile yapısını bozduğunu, insanı yalnızlaştırdığı 

ve Türkiye’de aile konusunda problemler olduğunu, Batı’nın sorunları kendi çerçevesinde 

çözdürmek istediği üzerinde duruldu. Sempozyumda sunulan bildirilerden bir kısmından 

hareketle ailenin hallerine odaklanan bir  dosya hazırladık. Dosyanın ilk yazısında Burhanettin 

Can, insanın fıtratına uygunluğun aileyi ayakta tuttuğunu ve İslam’ın kadın ve erkeği birbiri-

nin eksiklerini tamamlayan varlıklar olarak tanımladığını dile getiriyor. Kadın ve erkeğin fıtrat 

olarak farklı olduğunu hatırlatan Can, sekülerizmin fıtratı değişmeye zorladığı, bunun sonucu 

olarak da ailenin olumsuz etkilendiği tespitinde bulunuyor. Mustafa Aydın, Kemal Sayar-Feyza 

Bağlan, Celalettin Vatandaş, Osman Çıtlak ve  Ahmet Cemil Ertunç dosyamızın diğer yazarları. 

Kadir Canatan ve Debra  Umberson’la aile sosyolojisinin farklı başlıkları etrafında yapılan söy-

leşiler konunun farklı  toplumlarda ele alınma biçimlerini de göstermesi bakımından önemli.

Yaşayan İslam bölümünde ise 1111 yılında vefat eden ilim ve fikir adamı Ebu Hamid 

Muhammed el-Gazâlî hakkında Metin Önal Mengüşoğlu’nun kaleme aldığı bir kritik yazısı yer 

alıyor.  “Kur’an’ın anlaşılmasında ‘lafız’-‘mana’-‘maksat’ bütünlüğünün gözetilmesi ve bu mef-

humların doğru konumlandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Şükrü Hüseyinoğlu yeni 

nesil Kur’an mealleri hakkında giriş mahiyetinde bir yazı ile yer alıyor.

Kültür-sanat sayfalarımızda ise Moriskolar üzerine derinlikli bir söyleşi  var. Morisko, Gırnata 

düştükten sonra, Hıristiyan yönetiminde yaşamak durumunda kalan “gizli Müslümanlar”a veri-

len isim. Akif Emre konuyu hem yazı düzleminde hem de belgesel düzleminde gündemine 

alan bir yazar. Konuyu bütün boyutlarıyla ortaya koyan söyleşi bugünlerde de gündemde olan 

“uygarlık hıncı”nı daha da anlaşılır kılıyor.

Yeni sayımızda buluşmak üzere.   

 Umran
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V esayet rejiminin geriletildiği, siyasetin normal-

leştiği varsayılan bir dönemde seçime gidi-

lirken YSK’nın aldığı karar toplumun büyük 

çoğunluğunda bir şaşkınlık yarattı. Bilindiği gibi YSK, 

7'sini BDP’nin desteklediği 12 bağımsız milletvekili 

adayını veto etti. Veto kararının duyulduğu andan iti-

baren Güneydoğu’da ve Kürtlerin yoğunluklu olduğu 

bölgelerde şiddet içeren protesto hareketleri başladı. 

Bu süreçte işyerleri tahrip edildi. Güvenlik güçleriyle 

göstericiler arasındaki çatışmalarda, içlerinde güvenlik 

görevlilerinin de bulunduğu birçok insan yaralandı. 17 

yaşında bir genç de hayatını kaybetti.

Bu karışıklığa sebep olan kararı veren YSK, aday-

ların eksik evraklarını tamamlamaları halinde seçilme 

hakkına kavuşacaklarına ilişkin yeni kararıyla kendi 

oluşturduğu kaosa son verdi. Bir kişi dışında veto edi-

len diğer 11 kişi seçime katılma hakkına kavuştu.

YSK'nın iki kararı arasında geçen dört gün zarfında, 

Türkiye'nin belli bölgeleri ölçüsüz şiddete maruz kaldı. 

Bu haksız kararı protesto etmek isteyenler şiddetin 

dilini ve usullerini kullanarak yaptıkları eylemlerle 

haklılıklarına gölge düşürdüler. Ülkenin neredeyse 

tüm insanları, siyaset yapmak isteyen bölge insanının 

siyaset yolunun tıkanması anlamına gelebilecek bu 

karara tepki duymuşlardı. Bu tepkiler de siyasi partiler 

ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ifade edildi. Bu 

ortam, birlikte yaşama, beraber yaşama adına değerlen-

dirilebilecek uygun bir ortamdı. Şiddeti bir araç olarak 

kullanmayan hak arama eylemi devam edebilseydi, 

samimi ve içten gelen desteklerin arttığına şahit ola-

caktık muhtemelen. Böylesi bir ortam, son zamanlarda 

iki halkın içinde duygusal kopuş yaşayan kesimlerin, 

birbirlerine daha anlayışla bakacağı bir iklimin kapısını 

aralayabilirdi. Ama maalesef BDP haklı davasını, şiddet 

gösterileriyle ve tehdit uslubuyla savunmaya çalışarak, 

dostluk ortamına hayat hakkı tanımadı. Hatta tersine 

kutuplaşmayı artıran bir tavır sergiledi.

YSK Vesayet Rejiminin Aktif Kalesi mi?

Bütün iyi niyetimizle, YSK'nın kanunu hukuki değil 
de literal bir okumaya tabi tutarak bu kararı verdiğine 
inanmak istiyoruz.

Ancak YSK'nın yakın geçmişte verdiği birtakım 
kararlar bu iyi niyetli yoruma imkan bırakmıyor. 12 
Eylül’de yapılan referandumda, süreyi 60 günden 120 
güne çıkararak sonucu etkileyebilecek bir şekilde süre-
ce müdahale etmişti. Hatta referendumun en hayati 
maddeleri olan AYM ve HSYK’nın yeniden yapılandı-
rılması meddelerini paketin dışına çıkarmaya teşebbüs 
etmişti. Ancak AYM bu teşebbüsü engelledi. YSK son 
seçimde yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma-
sına imkan vermedi. Bu kararın alınış şekli, YSK'nın iyi 
niyetine ve hukuka bağlılığına ilişkin şüpheleri davet 
etmektedir.

Başbakan Erdoğan Alman-ya’da gurbetçilere bulun-
dukları yerdeki elçilik ve konsolosluklarda oy kullana-
bileceklerine ilişkin müjdeyi verirken, YSK hafta sonu 
olmasına rağmen toplandı ve gurbetçilerin oy kullan-
masını engelleyen kararı aldı.

Son olarak Ergenekon sanığı İlhan Cihaner’in aday 
yapılmasında da, bürokrasi tarihinde görülmeyen bir 
hızla Cihaner’in önünü açan kararı verdi.

Bağımsızların seçilme hakkını veto ettiği karar da 
yukarıdaki kararlara eklenince, YSK'nın kararlarının 
hukukiliği ve tarafsızlığına ilişkin iyi niyetli düşünme 
imkanı oldukça zayıflıyor.

Ayrıca YSK bu verdiği veto kararıyla BDP'yi mağdur 
duruma düşürdü. Mağduriyetten güç üretmeyi ustalık-
la beceren BDP, bu mağduriyeti güce dönüştürdü. YSK 
veto kararını kaldıran ikinci kararı ile de, “devletin zor 
kullanılarak hizaya getirilebileceğine” ilişkin kanaati 
pekiştirdi.

Şimdi sormak gerekiyor, bu ülkeye gerilimli gün-
ler yaşatan veto kararını YSK niçin verdi? Verdiği 

karardan niçin döndü? Bu işi hukukun sınırları içinde 

Cevat ÖZKAYA

YSK’nın Veto Kararı  ve 
Türkiye Siyasetimiz
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halletmenin bir yolu yok muydu? Soruları çoğaltmak 

mümkün... Ancak sorular ne kadar çoğalırsa YSK’nın 

kararlarının hukukiliği konusunda insanın şüphelerini 

artırmaktan başka bir sonuç vermiyor.

YSK Kararının Görece Olumlu Sonuçları

YSK kararının birçok olumsuz sonuçları oldu. 

Ülkenin dört gün boyunca yaşadığı gerilim, oluşan 

şiddet görüntüleri ve hukuka duyulan güvensizliğin 

artması, sayılabilecek olumsuzluklardan bazıları.

Bir başka açıdan baktığımızda bazı olumlu yanları 

da görebiliriz. YSK kararına karşı siyasi partilerin, sivil 

toplum kuruluşlarının, entellektüellerin, kanaat önder-

lerinin ortaya koyduğu tepkiler, geçmişe nazaran olum-

lu yönde oldukça mesafe katedildiğini göstermektedir. 

DEP'lilerin Meclis’ten yakapaça atıldıkları 90'lı yılların 

ortalarında, bu insanlık dışı tutuma karşı gösterilen 

duyarsızlığı, hatta bu eylemi haklı göstermeye kadar 

varan tarafgirliği hatırladığımızda nereden nereye gel-

diğimizi daha net bir şekilde anlayabiliyoruz.

Bir başka olumlu taraf da, BDP'nin gösterdiği aday 

listesinde ortaya çıkmaktadır. BDP bu seçim sürecinde, 

içinde BDP-PKK geleneğinden gelmeyen adayların da 

olduğu bir liste oluşturmuştur. Bu durum BDP’nin bir 

klik siyasetinin ötesinde, toplumun geneline yönelik 

bir siyaset yapma isteği olarak yorumlanabilir. Hangi 

gerekçeyle yapılmış olursa olsun, böyle bir listenin 

ortaya çıkması her halükarda olumlu olarak nitelenme-

lidir. YSK kararına tepki olarak yapılan protestoların 

şiddet dozu bu olumlu görüntüyü zedelediyse de, orta-

ya konulan liste, siyasi mücadelenin normalleşeceğine 

ilişkin umutları yeşertmiştir. Umarız bu umudu yok 

edecek karşılıklı hatalar yapılmaz.

Bilhassa “devletin” siyaset yolunu tıkayan, kitleleri 

siyaset dışı yollara teşvik eden kararları almaması 

oldukça önemlidir. YSK'nın son kararına benzer, huku-

kiliği oldukça tartışmalı kararların alınması, şiddeti 

siyaset aracı olarak kullanmak isteyenlerin değirmenine 

su taşımaktan öteye bir anlam ifade etmez. Şu da açıkca 

kabul edilmelidir ki, toplumlar siyasi temsilcileriyle 

normal bir şekilde buluşmadıkca durulmazlar.

Kolay Manipüle Edilen Ortamlarda Siyaset

Türkiye toplumunun ortak noktaları giderek yıp-

ranmaktadır. Ortak referans noktaları azalan bir top-

lumun bir arada yaşama iradesi zayıflar, birbirine karşı 

kolay kışkırtılabilinir, kolayca manipüle edilebilir.

Nitekim bu son yaşadığımız olayda bütün olumlu 

çabalara rağmen, toplumun nasıl kolayca kışkırtıldı-

ğını ve şiddet dilinin nasıl ortama egemen olduğunu 

gördük.YSK'nın hukukiliği tartışmalı kararı karşısında 

BDP yetkililerinin kullandığı, aşırı şiddet içeren üslup, 

nasıl bir kırılgan denge üzerinde durduğumuzu göster-

mesi açısından ilginçtir. Bu bağlamda BDP Iğdır mil-

letvekili Pervin Buldan’ın AKP milletvekili adaylarını 

tehdit eden sözleri önemlidir: “Güneydoğuda hiçbir 

AKP'li milletvekili adayı seçilemeyecektir. Bize konulan 

engeller aynen AKP'ye yansıyacaktır. Çünkü bu olayın 

arkasında AKP’nin olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada 

bağımsız adaylar seçim çalışması yürütemeyecekse 

AKP’li adaylar da yürütemeyecektir. Akıllarını başlarına 

toplasınlar, bu savaş kararıdır.”

Öncelikle bu dil bir siyasetçinin dili değil. İkinci 

olarak, gerçeği çarpıtan ve bundan siyasi rant üretmeye 

çalışan bir anlayışı ifade ediyor. Çünkü azıcık idraki 

olan herkes biliyor ki, AKP'nin YSK üzerinde en ufak 

bir etkisi yok. Hatta son birkaç yılda YSK’nın aldığı bir-

çok karar AKP’yi sıkıntıya düşürmeye dönük sonuçlar 

üretmiştir. Bunu Pervin Buldan dahil bütün BDP'liler 

bilmektedir. Ancak YSK'nın, hukukiliği çok tartışmalı 

kararının oluşturduğu ortamda, bölgedeki tek rakibi 

olan AKP’yi yıpratma imkanını kullanmak istiyor BDP. 

Ve gerçekleri ters yüz etmekte bir sakınca görmüyor.

Bu sadece BDP'nin değil, Türkiye siyasetinin temel 

hastalığıdır. Bu hastalık siyasetin doğrular üzerinde 

yapılma ihtimalini zayıflatıp, hilenin ve desisenin siya-

set zannedildiği bir ortama vücut veriyor.

Türkiye siyasetinin bir başka hastalığı ve yapısal 

bozukluğu da temel siyasi kararların alınamaması veya 

alınan kararların da toplumun manipülasyonu yoluyla 

uygulamaya konulmasının engellenmesi.

Türkiye siyasetinin kolay manipüle edilebilen bu 

kırılgan yapısı, siyasi alana siyaset dışı müdahaleyi 

özendirmektedir. Son yıllarda yaşadığımız bazı olayları 

hatırlarsak, durumu daha net olarak görebiliriz.

Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Aslan’ın 

yakalanamaması halinde Türkiye siyasetinin ne şekil 

alacağını tasavvur ettiğimizde ne demek istediğimiz 

daha kolay anlaşılır. Tek bir olayın iktidarları yerle 

bir ettiği veya siyasi partileri iktidar yaptığı bir siyasal 

ortamda yaşıyoruz. Apo’nun yakalanmasının DSP’yi 

nasıl %20'lere varan bir oy oranına ulaştırdığını bili-

yoruz. Danıştay saldırısını yapan Alparslan Aslan yaka-

lanmamış olsaydı, muhtemelen AKP bugünkü gücüne 

sahib olamayacaktı ve vesayet rejimi bütün ağırlığıyla 

varlığını sürdürecekti.

Demokratik açılım politikalarının bir gereği olarak 

PKK’lıların Türkiye’ye dönüşünde yaşanan hadise-

ler, bu politikayı akamete uğratmıştır. Türkiye, Kürt 

sorununun çözümünde daha sıkıntılı bir pozisyona 

düşürülmüştür. Bir kişinin veya ufak bir grubun, 

temel politikaları akamete uğratan manipülasyonları 

yapabilmesi, Türkiye siyasetinin önemli bir zaafıdır. 

YSK kararından dönmemiş olsaydı, ülke bütünlüğünü 

tarifsiz sıkıntılara sokacak, duygusal yabancılaşmayı 

reel sonuçlar üretecek derecede büyütecek bir sıkın-

tıyla karşı karşıya kalacaktık. Bir kurumun, bir kişinin, 

bir grubun ülkenin hayati çıkarlarıyla oynayabileceği 

bir zaafiyetten Türkiye siyasetinin kurtarılması lazım. 

YSK’nın bu sorunlu kararının böyle bir hayra vesile 

olmasını ummak istiyoruz. 
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Thomas S. HOUDEVILLE

“İsrail, Türkiye’den özür dilemeli ve

yaptıklarının sorumluluğunu 

üstlenmelidir”

Gazzelilere insani yardım 

götürmek için bir gemi filosu 

kurma düşüncesi nasıl oluştu, bu 

süreçte ne tür tartışmalar mey-

dana geldi?

Kitapta da belirttiğimiz 

üzere Gazze’ye gemiler gönder-

me fikri öncelikle Özgür Gazze 

Hareketi’ndeki yoldaşlar tarafın-

dan ortaya konulmuştu. Sonra 

Yunan yoldaşlarında yardımla-

rını aldılar. İlk 2 gemiyi 2008 

yolunda yolladılar ve ikisi de 

Gazze’ye ulaşmayı başardı. O 

zamandan beri dünyanın çeşit-

li bölgelerinden pek çok insan 

Gazze’ye yardım gemileri gön-

dermeyi düşünmekte. Ayrıca 

aynı zamanda “Viva Palestina” 

grubunun öncülüğünde bir araç 

konvoyu da Gazze’ye doğru yol 

alıyordu. Tabi ki İHH’dan Türk 

yoldaşlarımız bir süreden beri 

Gazze’de çalışıyorlardı ve Mısır 

üzerinden yardım geçişini sağ-

lıyorlardı. Ama Mısır (Mübarek 

rejimi) herkes için işleri zor-

laştırıyordu. Dünya çapın-

İsrail’in Gazze ambargosunun ve Filistinlilere 

yaptığı zulmün haberleri, medyanın ilgisizli-

ğine rağmen dünyaya yayıldıkça, orada 

yaşananlara karşı dünya kamuoyunda belir-

gin bir tepki oluşmaya başladı. Her millet-

ten binlerce insan önce yapılanları sözle 

kınadı, eleştirdi. Ardından insani yardım 

kafileleriyle, filolarıyla ambargonun kırılma-

sı mücadelesi başladı.

Gazzelilere insani yardım götürmek için 

bir gemi filosu kurmak… Daha önce birkaç 

kez denenen bu girişim, İsrail’in Gazze’ye saldırması ve ambargoyu 

ağırlaştırması sonrasında yeniden gündeme geldi. Yunanlılar, İsveçliler, 

İrlandalılar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar ve Türkler ortak bir çalışma 

içerisinde halkları seferber ettiler, yardım topladılar, gemilerin hazırlan-

masını başardılar. Mavi Marmara da bu gemilerden biriydi. Her aşama-

sında başka belalarla uğraşan bu ekip, sonunda gemileri yola çıkarmayı 

başardı. Amaç sivil gemilerle, Gazze’ye insani yardım götürmekten 

ibaretti. İsrail’in bu harekâtı engellemeye çalışacağı tahmin ediliyordu, 

ama bunu herkese açık uluslararası sularda, üstelik silah zoruyla yap-

ması beklenmiyordu. 31 Mayıs 2010’da, İsrailli komandoların saldırısına 

uğrayan Mavi Marmara’da 9 silahsız Türk öldürüldü. Yapılan devlet 

korsanlığıydı...

Fransız araştırmacı Thomas Sommer-Houdeville, bu organizasyonun 

başından sonuna kadar içinde olan biri. Houdeville ile organizasyonun ilk 

hazırlıklarından saldırıya, tutukluluk döneminden sınırdışı edilme sürecine 

kadar bütün olayları anlattığı Gazze Filosu kitabından hareketle yaşanan-

ları konuştuk.

Asım Öz
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da sürekli büyüyen bir Gazze 

dayanışması var. Ve dünyanın 

çeşitli yerlerinden pek çok insan 

ve organizasyon farklı yollarla 

Gazze’ye ulaşabilmeye ve yar-

dım etmeye çalışıyor.  Örneğin 

Aralık 2009’da Gazze Özgürlük 

Yürüyüşü Kahire’den Gazze’ye 

ulaşmaya çalışıyordu. Belki 

başarı ile sonuçlanmadı ama 

binden fazla kişi ablukayı delip 

Gazze’ye ulaşmaya çalışmıştı. Bu 

arada ilk gemiler yardım husu-

sunda bazı başarılar elde etti. 

Ben de ABD, Yunanistan, İsveç 

ve Türkiye’den pek çok orga-

nizasyonun Gazze’ye yardım 

gemileri göndermeyi düşünme-

ye başladıklarını düşündüm. Ve 

daha sonra bu organizasyonlar 

aralarındaki ortak aracılar saye-

sinde aynı anda gemiler gön-

dermeye çalıştıklarını keşfettiler 

ve güçlerini birleştirip bir gemi 

filosu oluşturmaya karar ver-

diler. Benim çıkarımlarım bu 

kadar ama daha derin bilgiler 

için filonun çekirdeğini oluştu-

ran organizasyonlardan (İHH, 

Özgür Gazze Hareketi, Gazze 

filosundaki Yunan ve İsveç 

Gemileri, Gazze ablukasının 

kalkması adına Avrupa’da yapı-

lan kampanyalar) bilgi edinmek 

daha iyi olacaktır.

Filonun hareket sürecin-

de Yunanistan’daki grevler ve 

iç tartışmalar epey etkili olmuş. 

Filonun hareketinin gecik-

mesinde belirleyici oldu mu 

Yunanistan’daki gelişmeler?

Yunan yoldaşlar filo orga-

nizasyonunda çalışırlarken çok 

zor şartlar içindeydiler. Geçen 

sene o dönemleri hatırlarsak 

Yunanistan ekonomik ve siya-

sal bir krizin tam ortasındaydı. 

Bütçe kısıntılarına karşı haftalar-

ca süren protesto gösterilerinin 

yanı sıra Atina’daki gösteriler 

esnasında 3 gösterici hayatını 

kaybetmişti. Yunan yoldaşlar 

çok zor şartlarda ilerliyorlardı 

çünkü yurt çapında haftalarca 

süren bu grevler devlet daireleri-

nin kapalı olması manasına geli-

yordu. Bu durum geminin filoya 

katılması için gerekli olan idari 

sürecin gecikmesine sebep oldu. 

Yine de bu duruma rağmen 

Yunan toplumunun tüm kesim-

lerinden büyük destek almayı 

başardılar. Ve filoya zamanında 

katılabilmek için hükümet üze-

rinde baskı oluşturdular.

Filoda yer alan Rachel Corrie 

gemisinin sabote edildiğini akta-

rıyorsunuz. Bunun ayrıntıları 

hakkında bilgi verir misiniz?

Bu sorunun tam cevabını 

belki asla öğrenemeyeceğiz. Ama 

kitapta yazdıklarımı burada da 

söyleyeyim. İlk olarak Özgür 

Gazze Hareketi’nden yoldaşlar 

Rachel Corrie gemisinin sabo-

taja uğradığını söylediler. Daha 

sonra ise yardım filosuna saldı-

rı üzerine gerçekleştirilen İsrail 

parlamentosundaki komisyon 

oturumunda bir albay, Albay 

Itzik Turgeman İsrail ordusunun 

hedeflerinden birinin de filoya 

katılacak gemi sayısını mümkün 

olduğunca azaltmak olduğunu 

ve IDF’in -İsrail Ordusu- bazı 

gemilerin “icabına baktığı”nı 

söyledi. Haaretz gazetesinden 

Jonathan Lis de bu açıklamanın, 

Rachel Corrie gemisi de dahil 

olmak üzere İsrail’in gemi sabo-

tajlarının arkasında olduğunun 

bir işareti olduğunu belirtmişti.

Fransa’dan harekete istenilen 

düzeyde katılımın sağlanamamış 

olmasını neye bağlıyorsunuz?

Hatırlarsınız ki yardım filo-

sunun oluşturulması duyurusu 

biraz da geç olarak Ocak ayı-

nın sonlarında yapıldı. Ve daha 

henüz filonun nasıl bir yapı ola-

cağı belli değildi. Filo ile ilgili 
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haberlerin yayın kuruluşlarına 

ve dünyaya yayılması Nisan ayı 

gibi ancak gerçekleşmişti. Sorun 

şuydu ki filoyu organize edenler 

kendi ülkelerinde kampanya için 

çok yoğun çalışıyorlardı ve neler 

olduğunu filonun niye bu kadar 

önemli olduğunu yurt dışına 

çıkıp anlatacak kadar vakitleri 

yoktu. Örneğin Fransa’da ben 

ve CBSP’den -Müslüman bir 

STK- birkaç arkadaşım haricin-

de pek kimsenin filodan haberi 

yoktu. Ocak’ta Asya’daydım ve 

Nisan’da Avrupa’ya döndüğüm-

de Yunan yoldaşlarla görüştük-

ten hemen sonra Fransa’ya git-

tim. Fransız Filistin Dayanışma 

Hareketi’ni harekete geçirme-

ye çalıştım. Lakin artık filoya 

Fransa’dan bir katılım veya siya-

si bir temsilci katmamız için çok 

geçti. Böyle bir organizasyonu 

gerçekleştirmek için, derdini-

zi anlatıp destek sağlamak için 

geniş zamana, aylara ihtiyacınız 

oluyor. Şimdi ise yeni bir filo 

için oldukça büyük bir destek 

sağlamış bulunmaktayız. Yeni 

filo’da Fransa’dan da içinde mil-

letvekilleri olan bir gemi olacak 

ama bunu sağlamak yaklaşık 1 

yılımızı aldı

İHH’nın organizasyona katıl-

ması hakkındaki tereddütler ve 

bunların giderilmesi nasıl oldu?

İHH’nın filoya katılımı bende 

asla tereddüt uyandırmadı, İHH 

bizim filo organizasyonunda ana 

ortağımız ve en büyük katılım-

cımızdı.  Sadece çok başlılıktan 

ötürü filonun ve kampanyanın 

organize edilmesinde bir koor-

dinasyon sorunu yaşadık. Ayrıca 

İsrail’in Türkiye ve İHH’yı biz-

den ayırıp ön plana atma strate-

jisini de hatırlayın. Süreç boyun-

ca İsrail İHH ve Türkiye’ye karşı 

şiddetli ve ahlaksızca bir kam-

panya yürüttü. Bu elbette İHH 

için çok zor bir dönemdi ama 

onlar asla boyun eğmediler ve 

amaçlarından yüz çevirmediler

AKP milletvekillerinin filoya 

katılmaktan vazgeçmeleri orga-

nizasyonu düzenleyenler arasın-

da şok etkisi meydana getirdi mi?

Söylediğim gibi İsrail’in asıl 

hedefi Türkiye idi ve 9 Türk yol-

daşımızın katledilmesi de bunun 

kanıtıdır. Elbette Türk milletve-

killeri gelmekten vazgeçtiğinde 

bir hayal kırıklığı yaşamıştık. 

Ama şimdi görüyoruz ki bu 

aslında yerinde bir karar olmuş. 

Bir Türk milletvekilinin İsrail 

tarafından öldürüldüğünü ya 

da kaçırıldığını bir düşünseni-

ze, ne olurdu? Ve en başından 

beri Gazze Filosu hareketi sivil 

bir inisiyatifti. Ne Türk hükü-

metinden ne de başkalarından 

maddi yardım almadık. Elbette 

kendi hükümetimizden de Türk 

hükümetinden de diplomatik 

destek istedik ve istiyoruz. Bu 

ne anlama geliyor diye sorarsa-

nız, hükümetlerimizden filoya, 

gemilere koruyuculuk yapma-

larını istiyoruz sadece. Ki Türk 

ve Yunan hükümetlerinin de 

süreç içinde yerine getirdikleri 

bu koruma işleviydi. Lakin İsrail 

filoyu Türkiye’nin bir hamlesi 

olarak lanse etmeye çalıştı. Bu 

açıdan bakınca milletvekilleri-

nin kararları şimdi daha doğru 

geliyor.

Gazze Filosuna İsrail’in sal-

dırı düzenleyeme ihtimali  orga-

nizasyon sürecinde  gündeme 

geldi mi hiç?

Evet, İsrail’in Gazze’ye ulaş-

mamamız için bizi engellemeye 

çalışacağını öngörüyorduk. Ama 

uluslar arası sularda sivil gemi-

lere askeri saldırı düzenleyip, 

silahsız sivillere ateş edip 9’unu 

katletmesi gibi bir şeyi asla 

tahayyül etmemiştik. Bu büyük 

bir şok oldu bizim için.

Bence bu özgürlük filosu tüm dünyaya İsrail’in hay-
dut bir devlet olduğunu göstermiştir. Uluslar arası 
toplum ikiyüzlü ve İsrail’in istediği her şeyi yapma-
sına göz yumuyor.  En sonunda tüm dünya ya fark-
lı arka planlara sahip -solcu, hümanist, Müslüman, 
Yahudi, Hıristiyan, ateist kadın ve erkek- iyi insan-
ların bir araya gelerek adalet, özgürlük ve onur 
için omuz omuza mücadele edebileceklerini göster-
dik. Adalet, özgürlük ve onur aynı zamanda Filistin 
manasına gelen 3 kelimedir artık.
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Saldırı anı ve sonrasında 

neler yaşadınız?

Aşırı şiddet. İsrail’in Mavi 

Marmara ile alakalı yaptığı pro-

paganda, gemiye indiklerinde 

kendilerine saldıran teröristler 

tarafından linç edildikleri ve ateş 

etmek zorunda kaldıklarıydı. Ve 

diğer gemilerde ne bir direniş 

ne de bir çarpışma ve yaralan-

malar olmamıştı. Ama biz bun-

ların tamamen yalan olduğu-

nu biliyoruz. Mavi Marmara’da 

gerçek cephaneler ile insanla-

ra saldırdılar ama tüm gemilere 

operasyon ve saldırı gerçekleş-

ti. Diğer gemilerde de göz yaşar-

tıcı gazlarla operasyon yapıldı ve 

hepimiz İsrail askerlerince darp 

edildik. Örneğin kargo gemile-

rimizde bizi dayak, göz yaşartı-

cı bomba ve elektroşok cihazla-

rıyla etkisiz bıraktıktan sonra da 

bizi silahları ve makineli tüfekle-

riyle tehdit ettiler.

Özgür Gazze hareketi uluslar 

arası kamuoyunu nasıl etkiledi?

Bence bu özgürlük filosu 

tüm dünyaya İsrail’in haydut 

bir devlet olduğunu göstermiş-

tir. Uluslar arası toplum ikiyüz-

lü ve İsrail’in istediği her şeyi 

yapmasına göz yumuyor.  En 

sonunda tüm dünya ya fark-

lı arka planlara sahip -solcu, 

hümanist, Müslüman, Yahudi, 

Hıristiyan, ateist kadın ve erkek- 

iyi insanların bir araya gelerek 

adalet, özgürlük ve onur için 

omuz omuza mücadele edebi-

leceklerini gösterdik. Adalet, 

özgürlük ve onur aynı zamanda 

Filistin manasına gelen 3 keli-

medir artık.

İsrail’in devlet korsanlı-

ğı İsrail-Türkiye ilişkilerinde 

temelden bir değişiklik meydana 

getirdi mi sizce?

Bence 1 Haziran 2010’da 

Türkiye ve İsrail 60 yıllık ilişki-

lerindeki en büyük diplomatik 

krizi yaşadılar. İsrail’in kibirli, 

şiddet içeren ve illegal davra-

nışları iki ülke arasında önce-

den varolan nazik ilişkileri sona 

erdirdi. Şu anda Türkiye aradaki 

kriz durumunu yumuşatması 

için ABD ve AB’nin baskılarıy-

la karşı karşıya. Ama Türkiye 

bağımsız bir devlet ve bu özel-

liğine göre de davranıyor. Şayet 

İsrail 2010 öncesine tekrar geri 

dönmeye niyetliyse Türkiye’den 

özür dilemeli ve yaptıklarının 

sorumluluğunu üstlenmelidir.

Bu organizasyonun başından 

sonuna kadar içinde olan biri-

siniz. Saldırının üzerinden bir 

yıl geçti. Bu süreçte yapılanlar 

ve yapılamayanlar hakkında ne 

düşünüyorsunuz?

Tekrar söylüyorum, uluslar 

arası toplumun sorumluluğu 

çok büyük. İsrail’in Gazze’ye 

karşı uyguladığı abluka Fransa 

ve pek çok AB üyesi ülke dahil 

olmak üzere BM üyelerinin 

çoğunluğu tarafından kınan-

mıştır. Hali hazırda 2009 tarih-

li BM Güvenlik Konseyi’nin 

Gazze’deki ablukanın kaldırıl-

ması çağrısı var.  Ama filonun 

üzerinden 1 yıl geçti ve abluka 

halen devam ediyor. Peki bu ne 

zamana kadar sürecek? İşte bu 

yüzden Mayıs’ın sonunda bir 

filo daha yola çıkartacağız.  Bu 

kez Fransız, İtalyan, İspanyol, 

İrlanda, İskoç, Danimarka ve 

Kanada gemileri içlerinde ülke-

lerinin milletvekilleri, kanaat 

önderleri ve sanatçıları ile bir-

likte Gazze’ye yelken açacaklar. 

Bu kez Gazze’ye ulaşacağız ve 

ablukayı kıracağız.
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Öner BUÇUKÇU

“Yaseminin Devrimi”nin 
Üçüncü Ayında Bölge 
Politikasının Analizi

U luslararası kamuoyun-

da müthiş bir heyecan 

yaratan ve bölgede bir 

domino etkisi yaratması bekle-

nen Tunus’taki yasemin devrimi-

nin üzerinden yaklaşık üç aylık 

bir zaman geçti. Bölge halklarının 

siyasi otoritelerden memnuni-

yetsizlikleri bilinen bir gerçekti, 

ancak zemberek çok zamansız 

bir biçimde boşaldı ve Tunus’ta 

Zeynel Abidin Bin Ali’nin iktida-

rı terk etmesi bölge ülkelerinde 

sanki gizli bir el tarafından orga-

nize ediliyormuş hissi uyandıran 

gelişmelere sebep oldu. Mısır’da 

Hüsnü Mübarek muhalifleri 

sokağa çıkıp Tahrir Meydanı’na 

çadır kurdukları an herkes Mısır’a 

odaklanmışken Arap yarımada-

sının güneyinden, Yemen’den ve 

adanın doğusundan, Bahreyn’den 

isyan haberleri geldi. Bu arada Batı 

dünyasını heyecanlandıran bir ses 

de İran’dan yükseldi. Batının çok 

ümitvar olduğu reformistler soka-

ğa çıktı. Mısır’daki gösterilerin 

yoğunluğu arttı, Hüsnü Mübarek 

görevini terk etti… Bizler, bu kez, 

Yemen ve Bahreyn’de ne olacak 

diye beklerken Libya’nın doğu-

sundaki kentleri Kaddafi muha-

lifleri bir bir ele geçirmeye baş-

ladı. Derken Kaddafi’nin sivilleri 

de hedef alan sert karşılığı ve 

Libya’ya NATO müdahalesi… 

Yemen’de gösteriler henüz din-

memişken Umman’dan da sıcak 

haberler gelmeye başlamıştı ki, 

olacakları çok önceden sezip 

Wall Street Journal’a “kırk yıllık 

demokrat” edasıyla mülakat veren 

ve reform gerçekleştireceklerin-

den bahseden Beşar Esed’in ülkesi 

Suriye’de muhalifler sokağa çıktı.

Yukarıda kısaca çizilmeye 

çalışılan bölgedeki gelişmelerin 

resmi aslında bu anlatılanlar-

dan çok daha karışık. Bölgedeki 

politik aktörlerin, isyan dalgası 

ve toplumsal talepler karşısında-

ki tavırları henüz tam bir netlik 

kazanmadı. Bu durum ülkelerin 

dış politika çıktılarında da ken-

disini net bir şekilde belli ediyor. 

Cebelitarık boğazının güney yaka-

sından Pakistan-Hindistan sınırı-

na kadarki bölgede isyan hareket-

lerinin tetiklemesiyle son derece 

faal bir tektonik yarılma meyda-

na gelmiş gözüküyor. Bu yarıl-

ma neticesinde meydana gelen 

sarsıntılar hat ve hattın dalları 

üzerindeki ülkelerde ufak ya da 

büyük çaplı tahribatlar meydana 

getiriyor.

Mısır’dan Misrata’ya 
Bir Önce Çizgi

Batı açısından Mısır ve 

Tunus’ta işler yolunda gitti deni-

lebilir. Geçtiğimiz ay yayınlanan 

Wikileaks belgelerine göre ABD 

ile Mısır ordusundan üst düzey 

yetkililer zaten uzunca bir süre-

dir Hüsnü Mübarek sonrası Mısır 

için yol haritası ortaya koyma-

ya çalışıyormuş. 2000 sonrası 

dönemde ABD, Mısır üzerinde 

demokratik birtakım reformların 

hayata geçirilmesi yönünde baskı 

da kurmuştu. Tunus’taki duruma 

ABD’nin intibak etmesi de çok 

zor olmadı. İlk başlarda Tunus 

ve Mısır’da İran Devrimi’nin bir 

benzerinin yaşanacağından kor-

kan batılı stratejistler Nahda hare-

ketinin liderlerinden Gannuşi’nin 

yurda dönüşte “Türkiye de bizim 

için bir modeldir” açıklaması 
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ile rahat bir nefes aldı, Mısır ve 

Tunus’taki dönüşüm sürecine batı 

desteği gecikmeksizin geldi.1

Libya’daki olayların gelişimi-

nin Mısır ve Tunus’taki olaylardan 

çok farklı seyredeceği ilk günden 

belliydi. Zira Libya’da Mısır’daki 

gibi geçiş sürecini yönetecek 

güçlü bir ordu yoktu. Tunus’ta 

Zeynel Abidin’in ülkeyi terk 

etmesi, yıllarca iktidarını yas-

ladığı iç istihbarat örgütlen-

mesinin halktan özür dileme-

sine sebep oldu ama Libya’da 

Kaddafi koltuğunu hiç de öyle 

kolaylıkla bırakacağa benze-

miyordu. Hüsnü Mübarek’in 

istifa ettiği günlerin arifesinde 

ve takip eden dönemde ulus-

lararası kamuoyuna sıklıkla 

Libya liderinin güvenlik güçle-

rine protestoculara ateş açma-

ları emrini verdiği yönünde 

haberler yansıyor, bu emirle 

havalanan jetlerin pilotlarıy-

sa Malta ve benzeri ülkelere 

inerek sığınma talep ediyor-

lardı. Muhalifler Bingazi’de 

kontrolü ele geçirdikten sonra 

dahi Kaddafi paniğe kapılmış 

gözükmedi. Kendisinden emin 

bir şekilde beyanatlar veriyor 

ve bu beyanatlarında sıklıkla 

göstericilerin el-Kaide bağlan-

tısına vurgu yaparak müdaha-

lesini meşrulaştırmaya gayret 

ediyordu. Kaddafi’nin “Ben 

gidersem El-Kaide sizlerin 

başına yepyeni bir Barbaros 

kesilir” şeklindeki açıklama-

larıyla Avrupalılara “aba altından 

sopa göstermesi” Türkiye’de dik-

katlerden kaçtı ya da Kaddafi’nin 

üslup bilmezliğine verildi.

Aslında Libya ile Batının ilişki-

leri çok uzunca bir süredir prob-

lemliydi. 1980 yılının başında 

ABD Sidra Körfezi’ni uluslararası 

su ilan etti ancak Libya bu kara-

rı tanımadığını açıkladı. Bununla 

birlikte 1981 yılında ABD deniz 

piyadelerinin iki Libya hava ara-

cını düşürmeleri ve 1986 yılında 

ABD kuvvetlerinin iki Libya gemi-

sini batırması ABD ile Libya ara-

sındaki ilişkilerin iyice gerilme-

sine sebep oldu. Batı ile Kaddafi 

rejimi arasındaki en önemli geri-

lim hatlarından birisini de batılı 

devlet adamlarının Kaddafi reji-

mini uluslararası terörizmi des-

teklemekle itham etmeleri idi. 2 

Nisan 1986’da Roma’dan Atina’ya 

giden uçakta bir patlama gerçek-

leşti ve dört Amerikan vatandaşı 

hayatını kaybetti. Yine 5 Nisan 

1986’da Berlin’de Le Belle Disco 

adlı eğlence merkezinde patlayan 

bir bomba neticesinde ikisi ABD 

askeri olmak üzere üç kişi öldü. 

80’li yılların sonuna kadar bu tür-

den saldırılar artıp azalan sıklık-

larla devam etti. Saldırılar her 

seferinde bir örgüt tarafından 

üstlenildi ancak CIA başta 

olmak üzere batılı istihbarat 

örgütleri saldırıların Libya 

destekli Marksist-terörist 

örgüt “Ebu Nidel Örgütü” 

tarafından gerçekleştirildiği-

ni duyuruyordu. ABD’nin de 

baskısıyla Libya’ya ambargo 

uygulanmaya başlandı.

2000’li yıllarla birlikte özel-

likle Fransa ve İtalya’nın başını 

çektiği Avrupa Birliği devletleri 

Libya’ya uygulanan ambargo-

nun en azından hafifletilmesi 

yönünde taleplerde bulunma-

ya başladılar. Neticede 2004 

yılında Libya’ya uygulanan 

askeri ambargo kaldırıldı. AB 

ülkeleri ambargonun kaldırıl-

dığı tarihten 2011 yılına kadar 

Libya’ya 1.1 Milyar avroluk 

(1.56 milyar dolar) askeri 

mühimmat ve teçhizat sattılar. 

(2011 bütçesinde Türkiye’nin 

Milli Savunmaya ayırdığı pay 

16 milyar dolar yani yaklaşık 

8 Milyar avro idi).2 Son ola-

rak Fransa 2010 yılı içerisin-

de Libya’ya 14 adet “Dassault 

Mirage Fighter” savaş uçağı 

sattı ve Tripoli’deki birtakım 

askeri üslerin modernizasyonunu 

üstlendi. İsyanların başladığı sıra-

larda ise Libya ile İtalya arasında 

1 Milyar doları bulacak bir hacim-

de antlaşmanın görüşmelerine 

devam ediliyordu. Diğer taraftan 

en büyük İngiliz enerji şirketi olan 

Kuzey Afrika’daki halk hare-
ketlerinde muhaliflere des-
tek veren ve merkezi otorite-
nin el değiştirmesinden yana 
tavır koyan ABD diplomasisi 
Bahreyn, Suriye, Umman, 
Yemen, S. Arabistan, Irak gibi 
ülkelerdeki halk hareketleri 
karşısında takınacağı tutumu 
belirlemekte büyük güçlük 
çekiyor. ABD’nin bu yıl sonuna 
kadar Irak’taki askeri varlığını 
çok küçük bir seviyeye düşü-
recek olmasına ek olarak bu 
ülkelerin herhangi birisinde 
atılacak radikal bir adım ya 
da sürpriz bir iktidar değişik-
liği, bölge dengelerini alt üst 
edebilir. Dolayısıyla ABD Arap 
yarımadası ve kuzey çevresin-
deki halk hareketleri karşısın-
da tutumunu belirlerken İran 
faktörünü göz önüne alarak 
hareket ediyor.
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British Petroleum(BP) Libya’daki 

etkinliğini her geçen gün arttıran 

adımlar attı. Hatta bir önceki döne-

min hükümeti(Gordon Brown 

hükümeti) British Petroleum’un 

Libya’daki konumunu sağlamlaş-

tırmak için PanAm 103 bomba-

cılarından Abdülbasit Ali’yi ser-

best bırakmakla itham ediliyordu. 

Kısacası batı ile Libya arasındaki 

saflar son 7 senede bayağı sıklaş-

mıştı.

Libya’daki isyan dalgası bir iç 

savaşa dönüştüğü halde ABD’nin 

temel politikası silahlı müdaha-

lede bulunmama izlenimi uyan-

dırıyordu. Her fırsatta Libya’daki 

şiddet ortamının bir an önce son-

lanması gerektiğinden bahseden 

ABD yönetimi müdahale seçene-

ğini telaffuz etmemeye gayret edi-

yordu. Ancak işleri tersine çeviren 

bir gelişme yaşandı ve Tunus’ta 

devrim hareketinin karşısında 

konumlanmak ve adım atmak-

ta gecikmekle suçlanan Fransa, 

muhalifleri tanıyan ilk ülke oldu. 

Bu durum Libya’daki sorun için 

katalizör etkisi meydana getirdi, 

çatışmalar şiddetlendi ve muhalif-

ler ele geçirdikleri kentleri bir bir 

Kaddafi güçlerine teslim ettiler. 

Bu süre zarfında Libya’da uçuşa 

kapalı alan ilan edilmesi için top-

lanan BM doğru dürüst tartış-

ma dahi olmaksızın dağılıyordu. 

Fransa’nın ve elbette Sarkozy’nin 

durumu gittikçe içler acısı bir hal 

alıyordu ki sihirli bir el değmiş 

gibi BM, insani müdahale ilkesi 

çerçevesinde Libyalı muhaliflere 

yardım ve Kaddafi güçlerini dur-

durma kararı aldı. Mesele der-

hal sistemin kabadayısı NATO’ya 

ihale edildi. ABD, NATO kuv-

vetleri içerisinde etkin bir rol 

oynamak istemiyordu. Almanya 

ve Türkiye ise Libya’ya müdahale-

ye karşı çıkıyordu. Ancak Fransa 

NATO çatısı altında Kaddafi güç-

lerini bombalamaya başlayınca 

bütün NATO adeta bir emrivaki 

ile karşı karşıya kaldı. Diğer taraf-

tan Rusya’dan gelen “Haçlı seferi” 

açıklamasının Avrupa’da özellikle 

Fransa’da destek bulması ABD’yi 

Libya siyasetinde iyice zora soktu.

Bugün Libya için tartışılan 

senaryolar arasında Kaddafi’nin 

sürgüne gönderilmesinden ülke-

nin doğu batı eksende ikiye bölün-

mesine kadar çok geniş bir port-

föy bulunuyor. Bununla birlikte 

NATO kuvvetleri, Kaddafi’nin 

sarayını bombalamasına rağmen 

Nasır sonrası Arap milliyetçiliği-

nin liderliğine oynayan Kaddafi’yi 

yıldırabilmiş gözükmüyor. Bu 

yazı kaleme alındığı sırada ulus-

lararası ajanslar Kaddafi güçle-

rinin muhaliflerin elinde olan 

Misrata’yı bombaladığı haberini 

geçiyorlar. Yasemin kokusuyla 

başlayan hareketin Libya’da barut 

kokusuna dönüşmesi ve “Haçlı 

seferleri” söylemleri bölgedeki fay 

hattını çok daha derinleştirmiş ve 

bütün demokrasi, insan hakları, 

özgürlük söylemlerinin içerisine 

kadim bir meseleyi, din faktörünü 

çekmiş bulunuyor.

Süveyş Kanalı’nın Beri Yakası

Süveyş Kanalı’nın Mısır’a 

bakan yakasındaki ABD politikası 

ile beri yakasındaki ABD politikası 

arasında ilk bakışta keskin bir fark 

dikkati çekiyor. Kuzey Afrika’daki 

halk hareketlerinde muhaliflere 

destek veren ve merkezi otori-

tenin el değiştirmesinden yana 

tavır koyan ABD diplomasisi 

Bahreyn, Suriye, Umman, Yemen, 

S. Arabistan, Irak gibi ülkelerdeki 

halk hareketleri karşısında takına-

cağı tutumu belirlemekte büyük 

güçlük çekiyor. ABD’nin bu yıl 

sonuna kadar Irak’taki askeri 

varlığını çok küçük bir seviye-

ye düşürecek olmasına ek olarak 

bu ülkelerin herhangi birisinde 

atılacak radikal bir adım ya da 

sürpriz bir iktidar değişikliği, 

bölge dengelerini alt üst edebilir. 

Dolayısıyla ABD Arap yarımadası 

ve kuzey çevresindeki halk hare-

ketleri karşısında tutumunu belir-

lerken İran faktörünü göz önüne 

alarak hareket ediyor.

Mısır’da halk sokaklara çıkma-

ya başladığı ilk anlarda batılıla-

rın en büyük endişesi Müslüman 

Kardeşler öncülüğündeki İslami 

hareketin Mısır’da İran ben-

zeri bir devrim gerçekleştire-

ceği çekincesi idi. Ancak hem 

Mısır ordusu hem de Müslüman 

Kardeşler batının bu çekincesi-

ni çok kısa zamanda gidermeyi 

başardı. Bölgesel bir güç olarak 

sınırlarını savunma işini müm-

kün olduğunca kendinden uzak 

çatışma alanlarına taşımaya gayret 

eden İran İslam Cumhuriyeti için 

de Mısır’da pozisyon almak çok 

gerçekçi bir dış politika eylemi 

olarak görünmüyordu. İran, Mısır 

ve Tunus’ta sadece devrim haya-

letinin gezinmesinden dahi son 

derece memnun… Diğer taraftan 

Süveyş Kanalı ile İran arasında 

kalan bölge doğrudan doğruya 

ABD ile İran’ın çıkar çatışma alanı 

haline dönüşmüş durumda.

Bahsettiğimiz ikinci bölge-

de öncelikli olarak Irak faktö-

rü kendisini gösteriyor. Irak’ta 

Amerikan etkisinin sürmesi siste-

min devam etmesi açısından son 

derece önemli. 1979 sonrasın-

da İran’ın dengelenmesi tarihsel 

olarak Irak’a bağlı olmuştur. Bu 

sebepten 1988’e kadar süren İran-

Irak Savaşı’nda, ABD el altından 

Saddam’ı desteklemiş; Bağdat’taki 

Baas rejimi güneyindeki Kuveyt’i 

işgal ettiğinde başlatılan Körfez 
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■ Yasemin Devrimi

Harekatı’ndan sonra dahi Saddam 

rejiminin devrilmesi işine giriş-

memiştir. 

Saddam sonrası Irak’ta ise 

tam bir kargaşa durumu hâkim. 

Saddam Hüseyin’in devrilmesi 

harekâtında güneyden ABD asker-

lerinin ilerleyişi karşısında pasif 

tavır takınarak iktidarın devrilme-

sinin yolunu açan Şii gruplar son 

yıllarda İran’ın bölgedeki politik 

çıkarlarının temsilcisi haline gel-

miş bulunuyorlar. İran ve Irak 

Şiileri arasında tarihsel olarak 

ciddi ayrılıklar olmasına rağmen 

İran İslam Devrimi’nin, Şii ekolü-

nü bütün İslami hareketlere yak-

laştıran tutumu ile bölgede yeni 

bir döneme girilmişti. Kuzey’de 

Kürt grupların merkezi otorite-

den bağımsız olarak devletimsi bir 

örgütlenmeye gitmeleri ABD’nin 

iç politikada yeniden Saddam 

rejimini var eden Sünni gruplara 

yönelmesi neticesini doğurdu. Şu 

anda Irak İran etkisine son derece 

açık durumda ve ABD’nin Sünni 

grupları Irak siyasetinde etkin ve 

kilit bir role kavuşturma projesi 

henüz yeteri kadar mesafe almış 

gözükmüyor. Yıl sonuna kadar 

ABD’nin asker çekecek olması 

Irak Sünnilerini ABD’den sonra 

kimin destekleyeceği sorusunu 

gündeme getiriyor. 

Bugün ABD’nin ülkeden çekil-

mesi halinde Irak Sünnilerini 

destekleyecek iki bölgesel güç 

görünüyor. Bunlar Türkiye ve S. 

Arabistan. Ancak Türkiye Irak 

siyasetinde böyle bir role çok 

istekli görünmüyor. Dolayısıyla 

bu rolü oynayabilecek ve oynama-

sı gereken ülke olarak S. Arabistan 

ön plana çıkıyor.

S. Arabistan bölgede İran 

etkisinin artmasını önlemek için 

attığı adımlarla dikkat çekiyor-

du. Ürdün, Mısır ile birlikte böl-

gede radikal İslami hareketlerin 

yayılmasından endişe eden Suudi 

Arabistan hatırlanacağı üzere 

İsrail’in 2009 yılındaki Gazze 

operasyonunu desteklemiş ve 

HAMAS’ın yok edilmesi gerektiği-

ni savunmuştu. Uzunca bir süre-

dir İran’ı en büyük tehdit olarak 

gören S. Arabistan için Irak çok 

önemli bir yerde duruyor. Ancak 

gerek S. Arabistan’ın kendi içeri-

sinde biriken huzursuzluğun bir 

gün patlayacağı endişesi, gerek 

periferisindeki ülkelerde istikrar-

sızlığın her geçen gün artması 

Suudilerin dış politika eylemlerini 

ciddi ölçüde kısıtlıyor.

S. Arabistan-İran-ABD üçge-

ninde son derece kilit noktada 

bulunan ülkelerden birisi ise 

Bahreyn. Bilindiği üzere yaklaşık 

800.000 nüfusa sahip bir krallık 

olan Bahreyn’de nüfusun büyük 

çoğunluğunu Şiiler teşkil edi-

yor ancak iktidarda yüzyıllardır 

Sünni bir aile bulunuyor. İran’ın 

tarihsel bir parçası olan Bahreyn, 

olası bir İran operasyonunda ABD 

Üssü olarak da tasarlanıyordu; 

zira ABD’nin bölgedeki en önemli 

askeri birliği olan 5. Filo burada 

bulunuyor. 

S. Arabistan açısından ise 

Bahreyn iki açıdan önemli. 

Birincisi İran tarafından temsil edi-

len radikal İslam’ın S. Arabistan’a 

girmesinin en kolay yolu Bahreyn 

olarak görülüyor dolayısıyla bura-

daki istikrar son derece önem-

li. Bahreyn’in bir diğer önem-

li işlevi ise şeraitla yönetilen S. 

Arabistan’daki burjuvaların bütün 

pis işlerine ev sahipliği yapıyor 

oluşu. Bahreyn S. Arabistanlı zen-

ginlerin kumar, uyuşturucu ve 

fuhuş için kullandıkları muvakkat 

bir üs haline dönüşmüş bulunu-

yor. Bahreyn’de muhaliflerin İnci 

Meydanı’na kamp kurmalarına 

Bahreyn hükümetinin etkili ted-

birlerle karşılık verememesi üze-

rine, ABD’nin bütün itirazlarına 

rağmen, S. Arabistan öncülüğün-

deki Körfez İşbirliği Teşkilatı’na 

mensup tam teçhizatlı askerler 

Bahreyn’e girmişlerdi. 

Bir diğer körfez ülkesi olan 

Katar’da istikrarın devam etmesi 

ise bankacılık ve finans sektörü 

açısından son derece hayati bir 

önem arz ediyor. Aynı zaman-

da ABD’nin Irak operasyonu-

nun lojistik destek üssü ve can 

damarı durumundaki Udrait Üssü 

de Katar sınırlarında bulunu-

yor. Diğer bir ifade ile Katar’da 

politik istikrar ABD açısından 

Bahreyn’deki kadar önemli gözü-

küyor.

 Yemen’deki muhalefet hare-

ketleri tarihsel ve toplumsal 

bir arka plana sahip. Yemen’de 

1990’ların ilk yarısında bir iç 

savaş yaşandı. İç savaştan önce 

ülke fiilen kuzey ve güney olarak 

iki parçaya bölünmüş vaziyettey-

di. Kuzey’de S. Arabistan destek-

li gruplar etkinken güneyde ise 

genellikle Marksist/seküler grup-

lar hâkimdi. İç savaşı S. Arabistan 

tarafından desteklenen Kuzey 

grupları kazandı ancak Marksist/

seküler hareketler tamamıyla top-

lumsal yapının dışarısına çıkarıla-

madı. Bugün Salih iktidarına karşı 

direnişin nüvesini işte bu seküler/

Marksist kökenli gruplar oluş-

turuyor. Yemen lideri Abdullah 

Salih bu seküler gruplara karşı 

Yemen’de daima çok etkin olmuş 

olan kabile yapılanmalarını kul-

lanmaya gayret ediyor. Genellikle 

muhafazakâr  olan bu gruplar 

güneyde seküler gruplara; kuzey-

de ise gösterilerde ön saflarda 

bulunan Şii gruplara karşı aktif 

bir şekilde mücadele ediyor. 

Son zamanlarda hareket-
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lenmeye başlayan Umman’ın ve 

Yemen’in istikrarının en kısa süre-

de sağlanması ise hayati bir öneme 

sahip. Libya’daki iç savaşın bir ay 

daha devam etmesi durumunda 

başta İtalya ve Almanya olmak 

üzere Avrupa Birliği ülkelerinin 

ciddi benzin ve mazot sıkıntısı 

yaşayacağı tartışılırken Hürmüz 

Boğazı’ndan sevkiyatın tehlikeye 

girmesi kapitalizm açısından son 

derece derin bir krizle neticele-

nebilir. 

Suriye bölge dengeleri açısın-

dan son derece önemli bir yerde 

duruyor. Hatırlanacağı üzere 

dönemin ABD Başkanı Bush tara-

fından “Şer Ekseni” olarak ilan 

edilen ülkelerden birisi olan 

Suriye geçmiş dönemde ulusla-

rarası ilişkilerin dışına itilmiş; 

Türkiye, İran, Rusya gibi ülkelerle 

geliştirdiği ikili ilişkiler sayesin-

de dış politikada tutunma gayreti 

içerisinde olmuştu. Yine ABD’nin 

Irak operasyonundan sonra çok 

sayıda stratejist ABD’nin bir son-

raki hedefinin Suriye olduğu şek-

linde yazılar kaleme alıyorlardı. 

Ancak İran’ın nükleer programı 

ve ABD’nin Irak operasyonunda 

beklediği başarıyı sağlayamaması 

üzerine bu gibi söylentiler yerini 

Suriye’nin sisteme entegre edil-

mesi amacına bırakmıştı. Bu çer-

çevede Türkiye batı ile Suriye 

arasında bir köprü ülke durumu-

na geldi. Özellikle AB ile Türkiye 

arasında başlayan üyelik müzake-

releri Türkiye’yi Suriye yönetimi 

açısından çok daha önemli hale 

getirdi. Ancak Davos Zirvesi son-

rası Türkiye ile İsrail arasındaki 

ilişkilerin kopması ve Türkiye’nin 

İsrail-Filistin sorununa doğrudan 

taraf olması ile Suriye-İsrail ara-

sındaki görüşmeler de tıkandı. 

On yıllardır devam eden ola-

ğanüstü hal uygulamasının henüz 

kaldırılmamış olması sebebiyle 

toplu halde sosyal bir faaliyetin ya 

da sivil toplum örgütlenmesinin 

imkânsız olması ve ülke siyase-

tinde Esed ailesine yakın olan-

ların iktidarın rantından yarar-

landıklarına yönelik yaygın inanç 

Suriye’deki muhalif hareketlerin 

temel dayanak noktasını oluştu-

ruyor. İran’ın bölgedeki en önemli 

müttefiklerinden olan Suriye’deki 

yönetimin el değiştirmesi ABD 

tarafından desteklenebilir bir 

seçenek olarak masada duruyor. 

Son günlerde Suriye ordusunun 

özellikle Deraa’da yaptığı müda-

halelerin ardından Suriye’ye de 

askeri müdahale seçeneği masada 

ancak özellikle ABD bu seçeneği 

uygulamak noktasında isteksiz. 

Suriye’yi bölge siyaseti açısından 

çok önemli ve kilit bir role taşı-

yan faktörlerden bir diğeri de hiç 

kuşkusuz Lübnan siyasetinde çok 

etkin bir yere sahip olması. 

Lübnan geçtiğimiz aylarda 

İran ve Hizbullah’ın güç gösterisi 

ile uzun uğraşlar sonucu kurul-

muş olan Saad Hariri hüküme-

tinin yıkılması ile gündeme gel-

mişti. Hizbullah’ın, kendisi tara-

fından desteklenmeyen bir adayın 

Başbakanlığındaki bir hükü-

meti desteklemeyeceği yönün-

deki beyanatı üzerine Lübnan 

Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman 

batılıların itiraz eksenli açıklama-

larına rağmen hükümeti kurma 

görevini Hizbullah tarafından des-

teklenen Necip Mikati’ye verdi 

ancak o da hükümeti kurmayı 

başaramadı. Lübnan iç siyaseti, 

Suriye ve İran tarafından destek-

lenen Sünni ve Şii gruplar tarafın-

dan ciddi biçimde etkilendiği için 

Suriye’deki bir iktidar değişikli-

ğinin Lübnan’da yaratacağı tesi-

rin ne olacağını kestirmek kolay 

değil. Ayrıca Suriye’deki iktidar 

değişikliğinin ardından bölgede 

İran’ın alacağı pozisyonun ne ola-

cağı sorusu ABD açısından henüz 

cevaplanabilmiş değil.

Sonuç Yerine: “Yes, We 
Can!”’den Yeni Bir Haçlı 

Seferi’ne 

ABD ve Bölgenin Geleceği
Yukarıda genişçe izah edildiği 

üzere birtakım benzer özellikler 

taşımasına rağmen Pers Körfezi 

ve periferisindeki durum Kuzey 

Afrika’daki durumdan daha farklı 

bir nitelik arz ediyor. İran etkisine 

daha açık olan Pers Körfezi’nde 

ABD açısından stabilizasyon çok 

daha önemli ve tercih edilir bir 

durum olarak karşımıza çıkıyor. 

Yemen ve S. Arabistan’da El-Kaide 

tehlikesinin varlığı, diğer bölge-

lerde İran etkisinin ve yoğunlu-

ğunun, İran hiçbir adım atmıyor 

İran etkisine daha açık olan Pers Körfezi’nde ABD 
açısından stabilizasyon çok daha önemli ve tercih 
edilir bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yemen ve S. 
Arabistan’da El-Kaide tehlikesinin varlığı, diğer bölge-
lerde İran etkisinin ve yoğunluğunun, İran hiçbir adım 
atmıyor olmasına rağmen, her geçen gün artması 
ABD’yi bu bölgedeki halk hareketlerine daha mesafeli 
olmaya itiyor.



15Umran MAYIS 2011

■ Yasemin Devrimi

olmasına rağmen, her geçen gün 

artması ABD’yi bu bölgedeki halk 

hareketlerine daha mesafeli olma-

ya itiyor. David Ignatius’un bir 

yazısı bu noktada bizim için çok 

zihin açıcı olabilir. Ignatius’un 

ABD Başkanı Barack Obama’nın 

Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom 

Danilon’un bir arkadaşına dayana-

rak verdiği bilgiye göre, Danilon 

şu anda Libya, Suriye, Bahreyn, 

Ürdün ve bu gruptan ülkeler-

deki halk hareketleri karşısında 

“Nasıl bir tutum takınılacağından 

çok” “ne yapacakları” sorusunu 

cevaplamaya çalışıyor. Yani ABD 

için politika oluşturmanın birinci 

aşaması henüz geride bırakılmış 

değil. Dolayısıyla bölgede ABD 

politikası şimdilik “esneklik” keli-

mesiyle özetlenebilir.

 Bu noktada Danilon’da ken-

disini bulan ABD yönetiminin 

genel eğilimi şöyle özetlenebi-

lir: 1) Bölgedeki isyan dalgası 

Osmanlı’nın bölgeden tasfiyesin-

den sonraki en önemli “tarihsel 

hakikat” olarak görülmek mecbu-

riyetindedir 2) Halk hareketleri-

nin arkasındaki en önemli etken-

ler zayıf hükümetler, yoksulluk 

ve kitle iletişiminde meydana 

gelen devrimlerdir. 3) Hiçbir ülke 

tabandan gelen bu değişim tale-

binden kaçacakmış gibi gözükmü-

yor ancak bu değişim ne ABD ne 

de İran gibi dış bir güç tarafından 

dikte edilmemelidir. Bu tutum 

İran’ın bölgede izleyebileceği olası 

bir pro-aktif politika için “önleyi-

ci” hamle olarak yorumlanmaya 

son derce müsait…

Geçmiş yıllarda bölgede “hard 

power” enstrümanlar kullanması 

sebebiyle meşruiyetini yitiren ve 

bölge halkları tarafından bütün 

kötülüklerin anası olarak algı-

lanan ABD imajını düzeltmeye 

yönelik bu yönelim, Fransa’nın 

baskısı karşısında Libya’ya askeri 

müdahale ile ciddi şekilde sakat-

lanmış gözüküyor. Dolayısıyla 

kısa vadede ABD’nin Suriye’de 

de benzer bir hareketi tekrarla-

ması çok zor görünüyor. ABD’nin 

bütünlüklü bir politika izlemesi-

nin önündeki en büyük engel olan 

İran ise şimdilik bütün gelişmeleri 

seyrediyor, çünkü batının bölgede 

attığı bütün adımlar İran’ın etkisi-

ni derinleştirici bir etki doğuru-

yor ve Ortadoğunun yepyeni bir 

dengeye kavuşması için ABD’yi 

İran ile uzlaşma noktasına gelme 

mecburiyetinde bırakıyor. 

İran rejimini küresel çıkarlar 

ve dönüşümler açısından önemli 

kılan bir başka sorunlu bölge ise 

hiç kuşkusuz Afganistan. Taliban 

rejimi 1990’lı yıllar boyunca İran’ı 

çokça zorlamıştı. Özellikle kendi-

sini İslami olarak tanıtan İran’ın  

birtakım uygulamalarını daha 

ileri noktaya taşıyarak -örneğin 

İran’da televizyon devlet deneti-

minde sinema serbestken Taliban 

televizyonu tamamen yasaklaya-

caktır- İran rejiminin meşruiyeti-

ni ve İslamiliğini tartışmaya açan 

Taliban’ın çekilmesinden sonra 

ülkenin yeniden nüfuz alanları-

na bölünmesi ve İran’ın özellik-

le Şii Hazarlar eliyle Afganistan 

siyasetine doğrudan müdaha-

le imkânını yeniden kazanması 

Afganistan’ın istikrarı açısından 

İran’ı vazgeçilmez bir aktör haline 

getiriyor. İran’ı devre dışı bıra-

karak Türkmenistan doğalgazını 

önce Türkiye üzerinden ulusla-

rarası piyasalara sunmayı düşü-

nen ABD, bu seçeneğin maliyeti, 

kurulacak hattın denetiminin zor 

olması ve Türkmen petrol ürün-

lerine esas talebin Uzakdoğudan 

gelmesi nedeniyle Afganistan 

üzerinden geçip Pakistan’a ula-

şacak hatlar üzerinde düşünme-

ye başlamıştı. Nitekim geçtiği-

miz ay uluslararası basında çok 

yer almayan bir gelişme yaşan-

dı ve Türkmenistan, Afganistan, 

Pakistan ve Hindistan’dan geçe-

cek bir boru hattı sözleşmesi 

imzalandı. Bununla birlikte boru 

hattının güvenliği ciddi bir endi-

şe olarak beliriyor. Bu çerçeve-

de Taliban’ın Pakistan temsilcisi 

Molla Abdülselam Zaif görüşme-

lerde bulunmak için Şubat ayın-

da Londra’ya gitti. Yani küresel 

güçler Taliban’ı da sistemin içeri-

sine çekerek Afganistan’ı istikra-

ra kavuşturma noktasında ciddi 

adımlar atıyorlar ancak İran’ın 

denklemdeki rolü, en başta 

çözülmesi gereken bilinmeyenin 

İran olduğunu ortaya koyuyor. 

Nitekim New York Times’a konu-

şan isminin açıklanmasını isteme-

yen bir ABD hükümet yetkilisi, 

bölgede yaşanan “Arap uyanışın-

da” büyük kazananın İran oldu-

ğunu ifade etti.3

Bölgedeki isyan dalgası ABD 

açısından 90 sonrası kemikleşmiş 

birçok sorunun -İran, Hizbullah, 

Hamas, Taliban- çözümü için 

yepyeni kanallar da açmış bulu-

nuyor ancak ABD diplomasisi 

bölge politikasını İsrail’e rağmen 

oluşturamadığı için açılan bu 

kanallar da yeniden tıkanmaya 

yüz tutmuş gözüküyor.

Dipnotlar

1  Örneğin ABD Kongresi Tunus’ta demokratik 

rejimin tahkimi için 20 Milyon dolarlık bir 

yardım paketini geçirdi. Bu yardımla birlikte 

ABD’nin bölgedeki Arap ülkelerine “Arap 

Uyanışı” sonrası yaptığı yardım miktarı 170 

Milyon dolar civarında oldu. Bkz. http://

www.washingtonpost.com/world/us-to-

give-20-million-to-help-tunisias-fledgling-

democracy/2011/03/22/AB3VpxEB_story.

html

2  h t t p : / / w w w . z a m a n . c o m . t r / h a b e r .

d o ? h a b e r n o = 1 0 4 2 0 0 4 & t i t l e = 2 0 1 1 -

butcesinde-aslan-payi-maliye-ve-hazinenin

3  http://www.nytimes.com/2011/02/24/world/

middleeast/24saudis.html?ref=iran
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Tahakkümün
Tekniği

Dilaver DEM‹RAĞ

J aponya’da meydana gelen 

deprem aslında teknoloji-

nin ve bilimin bize güvenli, 

müreffeh bir dünya sunacağı yala-

nının maskesini sıyırmak bakı-

mından eşsiz bir örnek sundu. 

Denebilir ki Japonya depremi 400 

yıllık doğanın insan egemenliğine 

girmesi gibi safsataları bir kenara 

sıyırıp atarak modernitenin ifla-

sının ilanı oldu. Modernite temel 

iddiasını akla dayalı bir dünyanın 

mümkün olmanın ötesinde gerek-

li olduğu tespitine dayandırır. 

İnsanlar akıllarını özgürce kulla-

narak kendilerine güvenli, özgür 

ve sefaletin son bulduğu bir dünya 

inşa edebilirler. Bunun en önemli 

ön koşulu ise insanların doğayı 

bilim ve teknoloji yolu ile denetim 

altına almasıdır. Yaşanılan büyük 

çaplı deprem dünyanın en akılcı 

toplumları arasında sayılan, tek-

nolojik bakımdan bir hayli ileri, 

deprem güvenliğinin had safha-

da uygulandığı bir yerde yaşan-

dı. Japonyanın deprem karşısında 

kurduğu güvenlik şemsiyesi bu 

kapsamda inşaat teknolojisindeki 

üstünlüğü dünyaya örnek oluştu-

ruyordu. Ancak görüldü ki doğa-

nın o denetlenemez devasa enerji-

lerine gem vurabilecek hiç bir tek-

noloji yok ve doğayı zincirleyip de 

ehlileştirmek nerede ise imkânsız. 

Elbette doğanın Allah’ın bir yara-

tımı olduğunu ve orada kendi 

şeriatını uyguladığını düşünürsek 

doğayı denetlemek, onun üzerin-

de tam ve mutlak bir hâkimiyet 

kurmak Allah’ın kudretine sınır 

çekmek anlamına da geldiğinden, 

şirke ve firavuni bir kibre de işaret 

eder. Doğayı Allah’ın kudretinin 

ve insanlara verdiği vahyin açığa 

çıktığı bir yer olarak görmeyen 

sekülerizm kendi insan merkezci, 

bir başka ifade ile insana ilahlık 

vasfı veren zihniyeti nedeni ile 

sahipsiz gördüğünden doğaya da 

dilediği gibi sınır çizeceği vehmi-

ne kaptırdı kendini. 

Ancak yaşanan büyük deprem-

ler, kasırgalar, tsunamiler, ikim 

değişimi vb. gibi hadiseler bir 

kez daha ortaya koydu ki doğayı 

boyunduruk altına almak onun 

sahibi nedeni ile imkansızdır. Bu 

nedenle aslında gerçek akıllılık 

Allah’ın şeriatına uyarak, Allah’ın 

tabiatı ile uyumlu bir hayat yarat-

maktır. Doğayı boyunduruk altına 

almak imkansızdır. Bu nedenle 

aslında gerçek akıllılık doğa ile 

uyumlu bir hayat yaratmaktır. Bu 

da adeta babil kulesini andıran 

“Asra yemin olsun ki, muhakkak 

insanlar hüsran  içindedir (zarardadır). 

Ancak iman edip salih amel işleyenler, 

birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler 

bunların dışındadır.” (ASR, 1-2)
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binaların olduğu, içinde insani 

ve doğal her şeyin son buldu-

ğu devasa şehirler inşa etmemek 

demektir. Ama bir başka ders 

daha var, doğadaki nükleer gücü 

insanın emrine seferber ederek 

kapitalizmin doymak bilmez üre-

tim ve tüketim açlığına dayanan 

kalkınma hırsının da olanak-

sız olduğu ortaya çıktı. Ancak 

modern medeniyeti benim-

seyenler doğanın insanlara 

verdiği mesajı, onun deprem 

aracılığı ile ilettiği mesajı anla-

mamakta ısrar edecektir. 

“O gün (yer), haberleri-

ni anlatacaktır. Çünkü senin 

Rabbin, ona vahyetmiştir. O 

gün insanlar, amelleri kendi-

lerine gösterilsin diye, bölük 

bölük fırlayıp-çıkarlar. Artık 

kim zerre ağırlığınca hayır 

işlerse, onu görür. Artık kim 

zerre ağırlığınca bir şer (kötü-

lük) işlerse, onu görür. (Zilzal, 

3-4-5-6)

Nükleer Enerji; Teşekkürler

Kaç gündür dünyanın 

yeni bir Çernobil’in eşiği-

ne gelmişliğini gözlerimiz 

açılmış bir halde seyrediyo-

ruz. Japonya’daki Fukişişima 

nükleer santralında yaşanan 

reaktör erimesi dünyayı yeni 

bir nükleer kabusun eşiğine 

getirdi. Bu süreçle beraber 

batıdaki sağcı yönetimler eli 

ile yeniden yükselişe geçen ve 

başta İran, Libya gibi tiranik 

ülkelerin de peşinde koştu-

ğu nükleer gücün yeniden yük-

selen değer haline gelmesi süreci 

ikinci bir dip yapacağa benziyor.  

Nükleer endüstrisinin dev şirket-

leri Çernobil’in yaralarını daha 

yeni sarmaya başlamışken yaşa-

nan bu ikinci kazanın tekrar dip 

yapıcı etkisi nedeni ile medya eli 

ile lobi faaliyetine önem vereceği-

ni, dahası artık şirket lobilerinin 

elinde oyuncak haline gelen batılı 

demokrasileri ikna etmek için rüş-

vet de dahil her olanağı kullanaca-

ğı açık. Ama bu durum nükleer 

lobi için bir kurtuluş sağlar mı 

bugünden yarına cevap üretmek 

zor ama üzerinde çalışılan dör-

düncü nesil reaktörler ile güvenlik 

düzeyini maksimuma çeviren yeni 

bir teknik yenilenme ile küllerin-

den doğmayı umduğu da açık. 

Zaten bilim denen modern feti-

şin yeni rahipleri olan uzman-

lar sürekli Japonya’daki nükleer 

felaketin nedeninin 1’inci nesil 

reaktörler olduğunu belirtiyorlar. 

Dahası risk karşısında kilitle-

nen yaşamperver modernle-

rin aklına girmeye çalışarak 

“canım uçağa binmek de riskli 

değil mi, evinizdeki Likit Gaz 

Tüpünün de patlama riski 

yok mu gibi sözlerle” riskle 

yüzleşmeyi hatta riski göğüs-

lemeyi öneriyor. 

Her ne kadar nükleer 

endüstri üzerinden sıkı bir 

modern toplum çözümlemesi 

yapmak olanaklıysa da dahası 

nükleer endüstri ile tüketim 

kapitalizmi arasındaki bağlan-

tıları sıkı bir biçimde örmek 

de iyi olurdu ama bu yazıyı 

uzatmamak için bunlara deği-

nip geçmeyi, bu söylediğim 

bağlantıları başka bir yazıda 

ele almayı planlıyorum.

Enerji oburu bir uygar-

lık olduğumuz açık, bunun 

nedeni modernleşmenin üre-

timde patlama denecek kadar 

eşi görülmemiş bir üretkenlik 

yaratması. Enerji oburu olu-

nunca enerjinizi tek bir kay-

nağa bağlamanız da zordur, 

hele ki rekabeti merkeze alan 

bir sistemde bunu yapmanız 

ekonomik akılcılık açısın-

dan akla ziyandır.  Nitekim 

şu anda ne denli büyük bir 

felaket kaynağı olduğunu 

fark ettiğimiz nükleer enerji de, 

1970’leri sarsan ve neo-liberal 

küreselleşme olarak adlandırıla-

cak sürecin önünü açan petrol 

krizinin bir sonucudur. Kömürle 

Nükleer enerji, 1970’leri sarsan 
ve neo-liberal küreselleşme 
olarak adlandırılacak sürecin 
önünü açan petrol krizinin bir 
sonucudur. Kömürle başlayan 
büyük çaplı endüstriyel üreti-
min enerji talebini karşılamak 
bakımından büyük bir kaynak 
olan petrol, ekonominin başat 
aktörü haline gelince petro-
le dayalı ekonomi 1970’lerde 
petrol arzının ekonomiyi teh-
dit edebileceği riskini görünce, 
dışa bağımlılığı azaltmak ve 
enerji teminini güvenilir kay-
naklara dayandırmak adına 
nükleer enerjiye başvurdu. 
Ancak daha ilk kazadan, yani 
Three Mile Island nükleer reak-
töründe meydana gelen sızın-
tıdan itibaren nükleer ener-
ji de sorgulanmaya başlandı, 
Çernobil’de yaşanan patlama 
ise nükleer enerji için adeta bir 
nükleer kış etkisi yarattı.”
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başlayan büyük çaplı endüstri-

yel üretimin enerji talebini kar-

şılamak bakımından büyük bir 

kaynak olan petrol, ekonominin 

başat aktörü haline gelince petrole 

dayalı ekonomi 1970’lerde petrol 

arzının ekonomiyi tehdit edebile-

ceği riskini görünce, dışa bağım-

lılığı azaltmak ve enerji teminini 

güvenilir kaynaklara dayandırmak 

adına nükleer enerjiye başvurdu. 

Ancak daha ilk kazadan, yani 

Three Mile Island nükleer reak-

töründe meydana gelen sızıntıdan 

itibaren nükleer enerji de sor-

gulanmaya başlandı, Çernobil’de 

yaşanan patlama ise nükleer enerji 

için adeta bir nükleer kış etki-

si yarattı. Son yıllarda zararlarını 

yavaş da olsa kapatmaya başlayan 

nükleer lobi, demokratik olmayan 

ülkelere yönelmişti. Kaza sonrası 

bu ülkelerin nükleer kararlığının 

süreceğini varsaymak zor olma-

sa gerek. Zaten nükleer enerji 

de ancak özgürlükle pek barışık 

olmayan ülkelerle arası iyi olan 

bir enerji biçimi

Son yıllarda enerji tekelleri 

enerjinin yetersizliğini gündeme 

getirerek ölümcül bir teknoloji 

olduğu çok iyi bilinen Nükleer 

enerjiyi önümüze tekrar koydu. 

AKP hükümeti de bu fırsattan isti-

fade ile nükleer dayatmayı hızlan-

dırdı. Türkiye bu belaya bulaşırsa 

iklim değişimi ile paralel günde-

me sokulan kuraklık ve çölleşme, 

nükleerin yanında daha az acı 

veren bir ölüm olur.  Ama belli 

ki hükümet bu sevdaya vurul-

muş, nükleer lobinin rantı birta-

kım çevrelere cazip gelmiş olacak 

ki bu teknolojinin zararları iyi 

bilindiği halde bu enerjide ısrar 

ediliyor... Üstelik de fay yakının 

da santral inşa edecek denli gözü 

dönmüşçe bir tutkuyla.

Türkiye yaklaşık 10 yıl önce 

ciddi bir nükleer dayatmayı tur-

nikeden dönerek atlattı. Ama her 

bakımdan Özal’ı taklit eden AKP 

hükümeti, bu kirli mirası sahip-

lenmede bir beis görmeyerek, 

nükleer pazarlıkta Türkiye’nin 

hayatını iştahı kabarık nükleer şir-

ketlerin önüne pey akçesi olarak 

sürdü. Oysa Çernobil’in kanseri 

daha kurumamıştı, hatta bulutlar 

adam öldürürken ve Karadeniz 

halkı ölümcül miras altında dam-

galanmışken Nükleer ölüm için 

tekrar davetiye çıkarıldı.

Tabi tavuk kümesindeki tilki 

misali kimi işadamı örgütleri ile 

kendi nükleer zevkleri uğruna 

bilimsel erdemi hiçe sayan bilim 

adamları ve ana akım medyanın 

bir bölümü, nükleer İktidarın 

önünde susta durmayı içlerine 

pek bir güzel sindirdiler. Eh ne de 

olsa sermaye denen gönül ferman 

dinlemiyordu.

Ancak bir nükleer karşıtı ola-

rak en çok komiğime giden de 

nükleer ölüme, kanser bulutlarına 

ilişkin her karşı çıkışın ardında 

petrol lobilerinin olduğunu iddia 

edecek denli müfteri olan birta-

kım bilimci kara prensler. Nor-

maldir, bilimsel onurlarını ikba-

le değişenler her vicdanı satılık 

sanır, ama bilmelidirler ki kimi 

vicdanlar asla satın alınamaz. 

Neyse değerli satırlarımı bu 

vicdan karikatürleri ile daha 

fazla işgale açık kılmak niyetin-

de değilim. Benim asıl değinmek 

istediğim Nükleer enerji ile ilgili 

olarak ülkemizde yapılan tüm tar-

tışmalar da hemen hiç kimsenin 

nedense pek değinmediği enerji 

ve teknoloji ilişkisine ve bu iki-

liden yola çıkarak sanayi uygar-

lığı denen olguya dikkat çekmek.

Çünkü Nükleer tahakküm ile 

modern sanayi uygarlığı arasında 

kopmaz bir bağ var.

Savaşan Teknoloji: 
Biri Sivil mi Dedi

Teknoloji konusundaki kuş-

kucu ve hatta eleştirel yaklaşımıy-

la tanıdığımız Lewis Mumford, ilk 

piramitler gibi modern teknoloji-

nin de savaşın rahminde büyüdü-

ğünü ve ondan doğduğunu belir-

tir. Teknoloji bir Megamakine’dir 

bu kavramla Mumford gücün 

seferber edilmesini, tek bir elde 

toplanarak yoğunlaştırılmasını ve 

merkezileştirilmesini kasteder ki, 
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nükleer santraller tam da böyle 

bir yapılanma taşırlar. Teknik 

olgular bilimin hükümranlığına 

dayandıklarından, neden ve ne 

için gibi etik sorular ıskalanarak, 

nasıl sorusuna yani yapılabilir-

lik olgusuna yoğunlaşılır. Böyle-

ce daha baştan aslında istenilen 

şeyin toplumsal fayda değil, güç 

elde etmek, gücü temerküz etmek 

olduğu ortaya çıkar. Nitekim 

Mumford Dev Makine kavramı-

nı izah ettiği Teknik ve Uygar-

lık kitabında, Dev Makine’nin 

(yani Teknik seferberliğin) bir 

güç temerküzü yani yoğunlaşma 

olduğuna dikkat çekerek, dev 

makinenin bir güç kombinasyonu 

olarak tüm kaynakları bir araya 

getirdiğini, dil, din, bürokrasi ve 

kapitalizmi, askeri güç kaynak-

larını devasa bir egemenlik için  

yoğunlaştırdığını belirtir. Nükle-

er teknoloji de böyledir, nükleer 

enerjide de askeri güç, sermaye, 

bilim, devlet iktidarı bir araya 

toplanır ve böylece insan devre 

dışı bırakılır. Çünkü teknoloji ola-

rak nükleer güç, militer ve parasal 

amaçlar için insanın ve doğanın 

üzerinde olağanüstü bir hâkimiyet 

kurarak geniş anlamda insanın 

kendi potansiyelini değersizleşti-

rir. Bu nedenle tekniğin gelişimi, 

insanın gelişimini durdurduğu 

için özgürlüğün düşmanıdır. Yani 

nükleer enerji doğası gereği anti-

demokratiktir.

Demokrasi temelde müzake-

re edilebilirlik temelinde oluş-

muştur, bu nedenle doğrular ve 

beceriler üzerinde bir iktidar inşa 

eden uzmanlaşma ile uyuşmaz. 

Demokrasi doğası gereği profes-

yonelliği değil amatörlüğü içerir. 

Bunun yanı sıra nükleer teknoloji, 

doğasında savaşçı amaçlar taşıdığı 

için sivil amaçlar ve demokrasiyle 

çelişir. Nükleer enerjinin oldu-

ğu yerde olağanüstü bir polisiye 

güvenlik, gizlilik ve denetim dışı-

lık vardır. Bunlar doğası gereği 

demokrasinin ruhu ile uyuşmaz. 

Nitekim Mumford’da 

“savaş”, Megamakine’nin ruhu 

ve bedenidir. Dolayısıyla savaş 

Megamakine’nin kurulumunu 

ilerletmenin ideal koşuludur Bir 

Megamakine bir kez vücuda geti-

rildikten sonra, onun programıyla 

ilgili herhangi bir tenkid, ayrılma, 

onun rutinlerinden herhangi bir 

kopma, aşağıdan gelen talepler 

doğrultusunda onun yapısında 

herhangi bir değişiklik, bütün sis-

tem için bir tehdit teşkil eder” 

diyerek tekniğin ruhu ile özgür-

lük olarak demokrasinin ruhu-

nun birbirini dışladığını göster-

miş olur. Görüldüğü gibi Nükleer 

enerji demokratik bir toplumun 

değil, totaliter bir toplumun tek-

niğidir. 

Ne Kadarı Yeterli?

Andre Gorz kapitalizmle ilgili 

bir saptama yaparken “Kapitalizm 

yeterlilik denen şeyi bilmez “der. 

Marks da kapitalizmin büyüme-

ye mahkûm olduğunu, büyüye-

meyen kapitalizmin ölümcül bir 

hal içinde olacağını söyler. Bu 

anlamda fazlaya ve biriktirme-

ye koşullanmış bir düzen olarak 

kapitalizm de doğası gereği güneş, 

rüzgâr, dalga vb. yenilenebilir 

doğal güçlerden istifade edemez. 

Çünkü sürekli büyümek duru-

munda olan kapitalizme bu enerji 

yetmez. Mevcut enerji talebinin 

devam etmesi mümkün değildir, 

çünkü dünya kaynakları bu büyü-

me temposuna cevap verebilecek 

halde değildir. Dolayısıyla bu 

talebe halihazırda dünya elektrik 

üretiminin yüzde 16’sını karşı-

layan nükleer santrallerde cevap 

veremez. Kalkınma ve daha çok 

üretmek, daha çok tüketmek ve 

refah gibi değerleri sorgulama-

dıkça, mevcut tüketim eğilimleri-

mizi değiştirmedikçe yenilenebilir 

enerji ile ekolojik bir topluma 

geçilemez.

Bugün dünyadaki uranyum 

rezervlerin işletilmesi ve çıkarıl-

ması ağırlıklı olarak üç büyük 

şirketin elinde yoğunlaşmış 

durumda. Bu üç şirket mevcut 

rezervlerin yüzde ellisine yakınını 

çıkarıyor. Fransız devi AREVA’ya 

bağlı COGEMA, bu şirket dünya 

uranyum üretiminin yüzde 20’sini 

karşılıyor. Onu Kanada kökenli 

Cameco izliyor bunlarda yüzde 

17’lik bir paya sahipler. Onu da 

yüzde 10’luk pay ile Energy Reso-

urces of Australia izliyor. Yani 

nükleer enerji bir tekelleşmeyi de 

beraberinde getirir.

Bu nedenle Amerikalı Ekolojist 

Boockhin’nin dediği gibi özgür-

lükçü bir teknik ancak özgürlük-

çü bir toplumda var olabilir. Dola-

yısıyla küresel iktidar odaklarıyla 

kucak kucağa olmayı seçenlerin 

ve İktidar Seçkinlerinin nükleeri 

bu denli sevmeleri son derece 

anlaşılabilir, çünkü onlar ruhla-

rını para ve güç şeytanına sattık-

larından özgürlük denen şeyden 

nefret ederler.

Diyeceğim o ki birileri bizleri 

kanserli bir Güç sevdasının içinde 

harcamaya niyetlenmiş olabilirler, 

ama siz siz olun ruhunuzu İktidar 

ve Sermaye şeytanlarına satmayın. 

Çünkü bu size kesinlikle kanser 

olarak geri döner.
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Burhanettin CAN

Fıtrat Ekseninde Ailenin Yeniden 
Yapılandırılma Mecburiyeti

Giriş

Aile, insanın ilk yaratılışı ile 

birlikte (Hz. Âdem ve Eşi) ortaya 

çıkan ve tarih boyu önemini ve 

varlığını koruyan, toplumun en 

temel yapıtaşlarından biridir. Aile 

kurumu, Kur’ân-ı Kerim’in Rum 

süresinin 21. ayeti kapsamında 

ifade edilen, insan fıtratına yerleş-

tirilmiş genetik bir kodlamanın 

sonucu ve Allah’ın bir ayeti ola-

rak tecelli etmektedir.

Gerek Kur’ân-Sünnet’i ve 

gerekse insan yapısı üzerinde 

yapılan günümüzdeki çalışmala-

rı göz önüne aldığımızda beyin 

yapısı, anatomik, fizyolojik, psi-

kolojik ve ruhsal açılardan kadın 

ve erkeğin genetik yapılarının 

dolayısıyla fıtratlarının farklı 

olduğu görülmektedir. Kadın ve 

erkek fıtratlarının farklı olmuş 

olması, cinslerden birinin diğe-

rine üstünlüğü olarak anlaşılma-

malıdır. Fıtrat farklılığı, evliliği 

zorunlu kılmaktadır. Evlilikle 

birlikte eşler, birbirlerinin 

eksikliklerini tamamlayıp daha 

mütekâmil birer insan haline 

gelmektedir. Kadın ve erkeğin 

fıtratlarının farklı olmuş olması, 

onlara aile içerisinde ve hayat-

ta farklı roller yüklemektedir. 

Fıtrat farklılığının eşler tarafından 

iyi anlaşılması halinde aile içi ikti-

dar kavgası son bulacak, Kur’ân’ın 

(Bakara 187) tabiri ile birbirlerine 

elbise olacak tarzda birbirlerini 

örtüp bütünleşeceklerdir.

İslam’ı aile modelinde, aile 

bireylerinin birbirlerine karşı 

görev ve sorumlulukları fıtrat ve 

genetik yapı açısından ele alı-

nıp incelenmesi gerekmektedir. 

Fıtratın ön gördüğü Aile ahla-

kı çerçevesinde eşlerin görev ve 

sorumluluk alanları, 1- Anne-

babalara karşı görev ve sorum-

luluklar, 2-Çocuklara karşı 

görev ve sorumluluklar, 3- 

 “Fıtratın insanı sırat-ı müstakime çekişi,  mıknatısın demiri çekişine benzer. 

Mıknatıs özelliği eşyada, doğruya gidiş özelliği insanın yaratılışında vardır.” 

Yusuf Hamedani
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Eşlerin birbirlerine karşı görev 

ve sorumlulukları, 4- Akrabaya 

karşı görev ve sorumluluklar 

şeklinde dört alt alana ayrılma-

sı zorunludur.  Keza eşlerin 

birbirlerine karşı görev ve 

sorumlulukları da 1- Eşlerin 

ortak görev ve sorumlulukları, 

2- Erkeğin görev ve sorumlu-

lukları, 3- Kadının görev ve 

sorumlulukları şeklinde 3 alt 

alan içerisinde ele alınıp incelen-

melidir. Saldırıların odak nok-

tasında olup savrulmakta olan 

aile ancak bu şekilde yeniden inşa 

edilip korunabilir.

Bu çalışmada fıtrat kavramı 

çerçevesinde ailenin yeniden 

inşa edilme mecburiyeti  konu-

su ele alınıp incelenmektedir.

Yaratma ve Yaratılma ile ‹lgili 
Kavramlar

Fıtrat, yaratma-yaratılma 

kavramlar ailesinin (kümesi-

nin) bir elemanıdır. Fıtrat kav-

ramının bu aile içerisinde konu-

munu belirlemedikçe ifade ettiği 

anlamı, gerçek boyutu ile kavra-

mak mümkün olamamaktadır. O 

nedenle Fıtrat kavramını açıkla-

madan önce fıtrat kavramının yer 

aldığı kavramlar ailesini belirle-

mekte fayda vardır.

Kur’ân’da yaratma, yaratıl-

ma, yaratılışla ilgili genel ola-

rak kullanılan ana kavram halk 

kavramıdır. Halk kavramı ile 

bağlantılı ve onun değişik vec-

helerini, yönlerini ifade eden 

kavramlar; ca’l, siva/istiva, savr/

tasvir, inşa’, bed’a/ibda’, fatr, 

ber’, bina, raf’a, medd, best, 

vüs’a, mehd, seth, fetk, ilka, 

vaz’a, adl, inbat, ihrac’ olarak 

ifade edilebilir.(1-5)

Kur’ân’da ca’l’(yapıp-etme) 

yaklaşık 300 yerde, halk(yaratma) 

yaklaşık 150 yerde,  fatr yak-

laşık 20 yerde, neş’et(yapıp-

kurma)  yaklaşık 20 yerde ve 

bed’(başlama)  yaklaşık 10 yerde, 

bed’a/ibda’(varetme)  2 yerde geç-

mektedir(3,4). 

Bu kavramlardan halk, fatr ve 

bed’  Esmaul Hüsna içinde birer 

ilahî isim-sıfat (Haalik,

Fatır, Bedî’, Mübdî’) olarak 

yer almıştır.(4) 

Burada bu kavramlardan sade-

ce Halk ve fatr-fıtrat kavramları 

ele alınıp incelenecektir.

Halk 

‘Ha-Le-Ka’ fiil kökünden mas-

tardır. ‘Doğru taktir etmek, bir 

şeyi yokken ortaya koymak, bir 

şeyi bir şeyden meydana getir-

mek’ manalarına gelmektedir. 

Yukarıdaki kavramlar Halk kav-

ramının çeşitli vechelerini, yön-

lerini ifade etmektedirler. Halk 

kavramının Allah ve insanlar için 

kullanımına ilişkin iki boyutu var-

dır. ‘Yokken icat etmek’ anla-

mında sadece Allah için kulla-

nılmaktadır. Bir şeyden meydana 

getirmek anlamında ise insanlar 

için kullanılabilmektedir.  Ragıb 

el- İsfahani halk kelimesinin; 1- 

‘takdir, belirleme’ anlamında, 2- 

yalan ve ortada olmayan bir şeyi 

ortaya atmak (uydurmak, iftira 

etmek) anlamında insanlarla ilgi-

li olarak kullanılabileceğini belirt-

mektedir(1).

“Halk”, tekvînle ilgili inşâya 

tahsis edilmiş ve içerisinde bir 

takdir ve tesviye mânâsı barındı-

rır. Halkın anlam alanında  (yarat-

ma)da, yaratılanın özel kaderini 

her yönüyle yoktan var eden ve 

takdir eden kapsayıcı ilim ile 

yapma ve düzen verme mânâsı 

vardır(4). 

Fatr/ Fıtrat

‘Fa-Tı-Ra’ harflerinden olu-

şan fatr Arap dili lügatlerinde; 

“Uzunlamasına yarmak, meme-

den parmakla süt sağmak, 

hamuru mayalandırmadan pi- 

şirmek, deriyi tabaklamadan 

hazırlamak, zuhur(çıkış, fışkırış), 

yarmak, fışkırmak, açılıp saçıl-

mak, hayvanın azı dişinin bit-

mesi, yaratmak, örneği olmayan 

bir şeyi vücuda getirmek.”, 

“Süzülmüş bir biçim, görünüş 

veya cisim üzerinde bir şeyi 

Gerek Kur’ân-Sünnet’i ve gerekse insan yapısı üze-
rinde yapılan günümüzdeki çalışmaları göz önüne 
aldığımızda beyin yapısı, anatomik, fizyolojik, psi-
kolojik ve ruhsal açılardan kadın ve erkeğin gene-
tik yapılarının dolayısıyla fıtratlarının farklı oldu-
ğu görülmektedir. Kadın ve erkek fıtratlarının farklı 
olmuş olması, cinslerden birinin diğerine üstünlüğü 
olarak anlaşılmamalıdır.
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meydana getirmek, özellikleri 

ile ortaya koymak” anlamlarına 

gelmektedir(1-5). 

Fatr ve Fıtrat kavramları 

yaratılışla ilgili ‘halk’ kavramının 

farklı bir boyutunu ifade eder-

ler. Yukarıdaki ‘parmakla sütün 

sağılması’, ‘maya kullanılma-

ması’, ‘derinin tabaklanmadan 

hazırlanması’ ifadelerine bakıl-

dığında içerisine katkı maddesi 

katmadan doğrudan müdahale 

ile saf, temiz, berrak, duru ve 

süzülmüş olarak örneği olma-

yacak tarzda meydana getirme, 

yaratma özelliğini ihtiva etmek-

tedir. 

Müfessirler, fatr’ın yarmak, 

fışkırmak, açılıp saçılmak, 

yaratmak anlamlarının en baskın 

anlamlar olduğunu ifade etmekte-

dirler.  Zemahşerî Arapların ağaç 

gövdesinin yapraklarla açılıp saçıl-

masını “ağaç yapraklarla yarıldı 

“; toprağın bitkilerle donanmasını 

da “toprak yarıldı “ sözü ile dile 

getirdiklerini belirtir(1,3).

“Ben, demiş, fâtırın mânâsını 

iyice bilmiyordum. Nihayet bana 

iki ârâbî bir kuyu hakkında 

muhakemeye geldiler, birisi ‘Ben 

başladım, ilk ben kazdım’ dedi.” 

şeklinde İbnü Abbas’dan aktarı-

lan ifadenin,  fatrın en önem-

li özelliğinin yaratma fiilinin 

ilk anını ifade etmiş  olması-

dır. Halk(yaratma) kavramı kap-

samında kainatın hiçbir model, 

örnek olmadan yaratılması beda, 

ilk yarma, açma olayı fatr, açma 

ve yarma biçimi  ve kazanılan 

durum, hal ise fıtrattır(1-5).  

Fatr yaratılıştaki dileme ve 

taktirden sonraki ikinci aşama-

dır. Fatr ve fıtrat bu ilk yaratılı-

şı ihtiva ettiği gibi devam eden 

her yaratılışı da içine almaktadır. 

Bir maddeden bir cisim meyda-

na gelmesi de bir fatr olayı ola-

rak kabul edilmektedir. Bunun 

için en güzel örnek, tohum ve 

çekirdeklerin toprak altında yarı-

lıp ilk filizlerini vermeye başla-

masıdır. Tohum ya da çekirdek 

kendinden çıkacak olan bitkinin 

özüdür. Genlerimizin tüm özel-

liklerimizi bünyesinde barındır-

ması gibi tohum ya da çekirdek 

de kendinden çıkacak olanın tüm 

özelliklerini içinde barındırmak-

tadır. Bitki bir fatr olayı ile tohu-

mundan veya çekirdeğinden çıkar 

ve sonunda da kendi tohumunu 

ve çekirdeğini üretir. Bir hücre-

den de bir hücrenin doğması bir 

yarılmadır(fatr).  Doğal şartlarda 

bütün varlıklar fıtratları doğrultu-

larında faaliyetlerini icra ederler. 

İnsan bedenindeki her organın 

fıtri bir fonksiyonu vardır. 

Dolayısıyla  “Herhangi bir 

şeyin, ilk icadına, var olmasına 

ve ortaya çıkışına fatr, ilk varlı-

ğına ait durumuna, ortaya çıkış 

biçimine ve taşıdığı özellikleri 

ile birlikte görünüşüne fıtrat, 

fıtratın devamı içindeki uyuma ve 

yaratılmış olanın fıtrat üzerinde 

tekrar ile kazandığı öz nitelikle-

rine tabiat denilmektedir.”(1-5)   

Fıtrat fatr fiilinden türemiş 

olup ‘tür, cins, şekil bildiren 

mastardır. Yarmak, açmak’ anla-

mına gelir. Kainat Allah’ın fatrıyla 

kazandığı fıtratı işleye işleye tabi-

atını kazanmış, yanı fıtrat üze-

rinde bir adet edinmiştir. İslami 

terminolojide buna  ‘adetullah’ 

denmektedir(1).  

Tefsircilerin çoğu fıtratı, ‘ger-

çeği kabul ve anlama kabiliye-

ti’ olarak da kabul etmektedir. 

Fıtrat hep hakka, iyiye, güzele, 

doğruya, marufa, hayra yöne-

limli bir istikamet takip eder.  

Bunun aksı bir hal, dış şartlar-

dan, yanlış eğitim-öğretim, bilgi 

ve terbiyeden kaynaklanan bir 

hastalık, sapmadır(1,2). 

İbn Abbas’a göre fatrdaki 

yaratma her seferinde yeni, ben-

zersiz ve örneksizdir(4).  Fıtrat 

düzeninde her oluş, bir öncekine 

göre daha mütekâmil ve oriji-

naldir.  Fıtratta yaratılanın plan 

ve programı gibi mahiyeti ve 

hedefi de Fatır tarafından bilin-

mektedir.  Bu plan ve ona ilişkin 

bilgi Fıtrattır. İlk yarılıştan orta-

ya çıkan maddede hiçbir bozma, 

bozulma yoktur. O, sırf iyi olan 

bir ayırmadır(2).  Bu nedenle fıt-

Gerek Kur’ân-Sünnet’in gerekse tıp biliminin insan 
yapısı ile ilgili verdikleri bilgileri göz önüne aldığımız-
da, farklı kavramlar kullanılmış olmasına karşılık, insan 
yapısında iki farklı cephenin(veche) var olduğunu söy-
leyebiliriz: 1- İnsanın İyilik cephesi, 2- İnsanın kötülük 
cephesi.  Kur’ân-ı Kerim’in deyişi ile insanoğlunun en 
güzel ve de en aşağılık yönleridir bu iki yapı.
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rat, tam, sağlam, saf ve berrak 

yaratış ve yaratılış, gerçek ve 

katıksız bir tabiattır. Bu hem 

maddi hem de manevi açıdan 

böyledir. 

Fatr ve fıtrat bir şeyi ilk var 

etmek ve onu, bir hedefe doğru 

geliştirmek üzere, açıp saçmak 

dalbudak salmaktır.  Kur’ân-ı 

Kerim olma-ölme ve tekrar olma 

düzenini fatr kökünden gelen 

İnfitar, tefattur gibi kelimelerle 

ifade etmektedir: 

“Gök yarıldığı (infitar) zaman, 

yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, 

denizler kaynatıldığı zaman, 

kabirler deşildiği zaman...( infitar, 

1-4 , Meryem, 90)

Fatr veya infitar’daki yarma 

ve yarılma olayı, aynı anda bir 

oluşun sonu, fakat bir başka olu-

şun başlangıcı olarak beliriyor(4, 

Bak: 17/ 51; 29/19). 

Fatr’ın isim-sıfatlarından biri 

fatırdır. Allah’ın fatır olarak anı-

lışı, sürekli oluşta, bir oluşu yara-

rak ondan ikinci bir oluş çıkar-

makta ve bunu sürekli olarak yap-

makta olduğundan dolayıdır(4): 

“Allah yaratışta ne dilerse 

onu artırır.”( 35/1, 51/ 47)

“O, her gün bir işte-

dir.”(55/29)

Allah fatırdir ve insanların 

yüzlerini fatıra çevirmeleri gere-

kir (39/46; 6/79; 14/10; 11/51; 

12/101; 17/51; 21/56; 20/72;  

35/1; 36/22;  43/27; 42/11). 

Çünkü insanların son yolculuğu 

Fatır olan Allah’a olacak ve de 

bu dünyada yapıp ettiklerinin 

hesabını vereceklerdir (53/42, 

21/104, 85/13, 30/27, 10/4, 

29/20, 53/44-47, 56/62).

‹nsan Yapısı

Gerek Kur’ân-Sünnet’in gerek-

se tıp biliminin insan yapısı 

ile ilgili verdikleri bilgileri göz 

önüne aldığımızda, farklı kav-

ramlar kullanılmış olmasına kar-

şılık, insan yapısında iki farklı 

cephenin(veche) var olduğunu 

söyleyebiliriz: 1- İnsanın iyilik 

cephesi, 2- İnsanın kötülük cep-

hesi.  Kur’ân-ı Kerim’in deyişi 

ile insanoğlunun en güzel ve 

de en aşağılık yönleridir bu iki 

yapı:

“[095.004]Doğrusu, biz insanı 

en güzel bir biçimde yarattık.

[095.005]Sonra da aşağıların 

aşağısına çevirdik.”

Bu iki yapı iki ayrı karar mer-

kezine sahipler. Kur’ân’da geçen 

Kalp ve nefse ilişkin ayetleri ince-

lediğimizde insanda varolan bu 

iki zıt cephenin karar merkezle-

rinin kalp ve nefs olma ihtimali 

çok yüksektir:

[012.053]Bununla birlikte 

nefsimi aklamak, onu masum 

göstermek istemiyorum.  Çünkü 

Rabbimin rahmeti ile korudukla-

rı dışındaki tüm nefisler, insanı 

ısrarla kötülüğe kışkırtırlar.”

İnsanı yaratan ve alemlerin 

Rabbi olan Allah, eşrefi mahlu-

kat olarak yarattığı insana karşı 

gösterdiği merhametten dolayı bir 

yaratıcı olarak ona yol göstermek-

te ve onu uyarmaktadır:

“[050.016]Andolsun, insanı 

biz yarattık ve nefsinin ona ne 

vesveseler vermekte olduğunu 

biliriz. Biz ona şahdamarından 

daha yakınız.”

İnsanı iyiliğe veya kötülüğe 

sevk etmek isteyen bu iki karar 

mekanizmasının bir özelliği de 

değişebilir olmalardır. Her ikisi, 

hem olumlu istikamette hem de 

olumsuz istikamette değişim gös-

terebilirler:

“[091.007]Nefse ve ona ‘bir 

düzen içinde biçim verene,‘

[091.008]Sonra ona fücu-

runu (sınır tanımaz günah ve 

kötülüğünü) ve ondan sakınma-

yı ilham edene (andolsun) .

[091.009] Onu arındırıp-

temizleyen gerçekten felah bul-

muştur.

[091.010] Ve onu (isyanla, 

günahla, bozulmalarla) örtüp-

saran da elbette yıkıma uğra-

mıştır.”

 

İnsanı iyiliğe veya kötülüğe 

sevk etmek isteyen bu iki karar 

mekanizmasına ilişkin kuvvetler, 

insan bünyesinde birbirleri ile çar-

pışır durur. Bu çatışmanın sonucu 

oluşan bileşke kuvvet, insanı ya 

olumlu istikamete ya da olumsuz 

istikamete götürür. Bunun sonu-

cunda insan ya huzuru, mutlulu-

ğu yakalar ya da hüsrana uğrar:

“4733 - Rasûlüllah (aleyhis-

salâtu vesselâm) : 

“Fitneler, tıpkı (kamışlar-

dan örülen) hasır gibi, (insan-

ların kalbine) çubuk çubuk atı-

lır. Hangi kalbe bir fitne nüfuz 

ederse onda siyah bir leke hasıl 

olur. 

Hangi kalp de onu reddeder-

se onda beyaz bir benek hasıl 

olur. 

Böylece iki ayrı kalp ortaya 

çıkar: Biri cilalı taş gibi bembe-

yazdır; dünyalar durdukça buna 

hiçbir fitne zarar vermez. Diğeri 
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ise, alaca siyahtır. Tepetaklak 

duran testi gibidir; bu kalp, 

ne iyiyi iyi bilir, ne de kötüyü 

kötü. 

O, hevadan (beşeri değer-

lerden) kendisine ne yutturul-

muşsa, onu (hak veya batıl) 

bilir.”(6)

Bu iki karar merkezine hitap 

eden iki varlık melek ve şeytan-

dır:

507 -”Rasûlüllah (aleyhis-

salâtu vesselâm) : 

“Şeytan da, melek de insa-

noğluna sokularak onun kalbine 

birtakım şeyler atarlar. Şeytanın 

işi kötülüğe çağırmak, sonu fena 

ve zararlı olan şeylere teşvik 

etmek ve hakkı yalanlamak, 

haktan uzaklaştırmaktır. 

Meleğin işi hak ve hayra, 

iyiliğe çağırmak ve kötülükten 

uzaklaştırmaktır. 

Kim içinde hakka, hayıra, 

iyiliğe çağıran bir ses duyar-

sa bilsin ki bu Allah’tandır ve 

hemen Allahu Teala’ya hamdet-

sin. 

Kim de içinde şerr ve inkâra 

çağıran bir fısıltı duyarsa ondan 

uzaklaşsın ve hemen şeytandan 

Allah’a sığınsın.”

Rasûlüllah (aleyhissalâtu 

vesselâm) bu sözlerine şu 

meâldeki âyeti ekledi: 

“Şeytan sizi fakir olacaksı-

nız diye korkutur, size cimriliği 

emreder...”  (2/ 268).(7)

İki farklı değer sistemini bün-

yesinde barındıran, melez değer 

sistemlerine sahip insanların ula-

şacağı sonuç, kaos, tezat içeri-

sinde bocalayıp güvenirliliğini ve 

saygınlığını kaybetmek olacaktır:.

“Şayet onlar da, sizin inandı-

ğınız gibi inanırlarsa, kuşkusuz 

doğru yolu bulmuşlardır;  yok 

eğer yüz çevirirlerse, onlar elbet-

te bir (çelişki ve) aykırılık içinde-

dirler.” [2/137] 

Günümüz Türkiye’sindeki 

insan unsurunun ana meselesi 

budur.

‹nsan Yapısı ve Fıtrat

Fıtrat tam, sağlam, saf ve 

berrak yaratış ve yaratılış, ger-

çek ve katıksız bir tabiattır. Hz. 

Peygamber’in Miraçla ilgili hadis-

lerinden birinde fıtratın süt ile 

temsil edilmesinde bu özelliği 

görebilmekteyiz:

“Ebu Hureyre: “Hz. 

Peygamber’e, Mekke’den Kudüs’e 

götürüldüğü gece biri süt, diğeri 

şarap dolu iki kadeh takdim edil-

di ve Peygamber bunlara bir süre 

baktıktan sonra süt dolu kadehi 

aldı.

Bunun üzerine, Cebrail şöyle 

dedi: Seni fıtrata yönelten Allah’a 

hamdolsun. 

Eğer şarap dolu kadehi alsay-

dın, ümmetin azıp sapacaktı.

Böyle bir seçim yapmakla sen 

ve ümmetin fıtratı seçmiş olma 

bahtiyarlığını gösterdiniz.”(8)

Hz. Peygamber bir başka hadi-

sinde hayrın fıtrata uygun oldu-

ğunu, şerrin ise fıtratın sapması 

olduğunu söylemesi, fıtratın öz 

ve başlangıç itibariyle insanın 

tertemiz bir şekilde yaratıldığı 

hale tekabül ettiği manasına gel-

mektedir: 

“2153. [3:510, Hadîs No: 

4152] Hz. Peygamber (s.a.v.):

Hayır, fıtrata uygundur.  Şer 

ise fıtratın sapması sonucu işle-

nir. 

Allah kimin hakkında hayır 

dilerse, onu dinde bilgili ve ince 

anlayış sahibi kılar.”(9)

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in fıtrat 

üzerine yemin yapması ve fıtrat 

üzerine dua etmesi, fıtratın insa-

nın tertemiz, saf bir yaratılış halı 

olduğunu teyit etmektedir:

“Hz. Peygamber (s.a.v.)’in:

“Ben, fıtrat üzre şehadet ede-

rim ki Allah’tan başka tapılacak 

yoktur.”(10)

“İslam fıtratı üzre sabahla-

dık, samimiyet ruhu üzre sabah-

ladık, Muhammed’in tebliğ ettiği 

din üzre sabahladık, ceddimiz 

İbrahim’in milleti olarak sabah-

ladık. Hem de hanif ve müslüman 

olarak .”(11) 

Fıtrat insanın her türlü pis-

likten, yozlaşmadan, kötülükten 

azade maddi ve manevi temiz 

olma halidir. Hz. Peygamber’in 

aşağıdaki hadislerinde sayılan 

temizliklerin fıtrattan olduğunu 

söylemesi bu açıdan önemlidir:

“Madmada (ağız içini bol su 

ile çalkamak) fıtrattandır.”

“Şu on şey fıtrattandır: 

Bıyıkları, ağıza dolmayacak 

biçimde kısaltmak, sakalı uzun 

tutmak, dişleri fırçalamak, burun 

içini su çekerek temizlemek, tır-

nakları kesmek, parmak aralarını 

iyice yıkamak, koltuk altı tüy-

lerini temizlemek, cinsiyet orga-

nı çevresindeki tüyleri temizle-

mek, büyük abdestten sonra su ile 

temizlenmek, ağız içini bol su ile 

çalkalamak.”(12)  
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Fıtrat ve Haniflik

Hanifliğin lügat anlamı ‘yönel-

mek’ demektir.  Elmalılı Rum 

Süresi 30. ayetinin tefsirinde 

hanifliği, fıtrata aykırı gidişlerden 

yüz çevirip dosdoğru olana yönel-

mek olarak anlamlandırmaktadır: 

“Hanif: “Hanef” masdarın-

dan bir sıfattır. Lûgatta hanef, 

sapıklıktan istikamete, çarpık-

lıktan doğruluğa meyildir. Nite-

kim doğruluktan eğriliğe, haktan 

haksızlığa meyletmeye “cim” ile 

cenef denir. Şu halde hanifin asıl 

anlamı, eğriliği bırakıp doğru-

suna giden demektir. Bu mânâ 

ile örfte İbrahim milletine isim 

olmuştur ki, başka dinlerden, 

batıl mabudlardan çekinip, yal-

nız bir olan Allah’a eğilen, Allah’ı 

bir bilen demektir. “Şirk koşmak-

sızın tek Allah’a inananlardır.” 

(Hac, 22/31) Demek ki buradaki 

“hanîfen”; ötedeki şirkin, ilim-

siz olarak hevaya tabi olmanın 

tam zıddı olan hakka meyli, 

doğruluğu, tevhidi ifade etmek-

tedir.”(2) 

Fıtratın, ‘gerçeği kabul ve 

anlama kabiliyeti’, hakka, iyiye, 

güzele, doğruya, marufa, hayra 

yönelim’ anlamını göz önüne 

aldığımızda; fıtrat ile haniflik, 

yönelim anlam boyutu itibari ile 

birbiri ile örtüşmektedirler. Fıt-

ratın, tam, sağlam, saf ve berrak 

yaratış ve yaratılış, gerçek ve 

katıksız bir tabiat anlamını göz 

önüne aldığımızda da; haniflik, 

böyle bir yapıya yani fıtrata 

olan yönelimi, yönelişi, eğilimi 

ifade eder. Yönelen şahsa da 

hanif denmektedir. Din ise bu 

yönelimin ve yönelenin şekli-

ni, çerçevesini ve özelliklerini 

belirler. Kur’ân da bu bilgile-

ri insana sunarak yol göste-

rir ve tedavi eder. Dolayısıyla 

Kur’ân’ın bu üç anahtar kavramı 

arasında özel bir ilişki vardır. 

Bu ilişkiyi Rum suresinin 30. 

ayetinde görebilmekteyiz:

“[030.030] (Rasûlüm!) Sen 

yüzünü hanîf olarak dine, Allah 

insanları hangi fıtrat üzere yarat-

mış ise ona çevir. Allah’ın yara-

tışında değişme yoktur. İşte dos-

doğru din budur; fakat insanların 

çoğu bilmezler.”

Burada “insanları bu fıtrat 

üzerine yaratmıştır” denme-

sinden amaç, sadece ‘her ferdin 

kendine mahsus olan cüz’î yara-

tılışı değil, bütün insanların insan 

olmaları bakımından yaratılışla-

rında esas olan ve hepsinde ortak 

bulunan genel yaratılıştır’(2).  Din 

fıtratı koruyacak, onu tertemiz, 

saf halde tutacak, yaşam kuralla-

rını ve ilkelerini insanlığa suna-

rak onların saf, temiz yaratılış 

olan fıtrata yönelmelerini sağlaya-

caktır.  Hz. Peygamber (s.a.v.): 

“Allah’ın, insanları üzerinde 

yarattığı fıtratı, Allah Teâlâ’nın 

dinidir.“(4), demiş olmasının 

sebebi budur.  

Gerek fıtrat ve gerekse hanif-

lik insan bünyesinin derinlik-

lerine yerleştirilmiş çok temel 

özelliklerdir. İslam alimleri 

bu yeteneklerin, özellikle-

rin insan bünyesine yerleşti-

rilmesi ile Allah’ın “Ben sizin 

Rabbiniz değil miyim?” (7/172) 

hitabına, insanın  “bela” (evet 

Rabbimizsin) demiş olması ara-

sında bağlantı kurmuşlardır. Bu 

insanın ilk misakla vermiş oldu-

ğu sözüdür. Elmalılı, ‘Yaratılışın 

yaratanına delaleti tabiî (doğal) 

olduğu için her insanın yaratılı-

şında, kendisine dair bilincinin 

aslında, vicdanının derinliğinde 

bir hak duygusu, Allah’ı tanıma 

gizlidir.’ der(2). 

Bir hadisi kutside haniflik-

le fıtrat (yönelme-yönelen ile 

yönelinen) arasındaki bağlantı, 

“Ben kullarımı hanifler olarak 

yarattım.”(13) şeklinde kurul-

maktadır:

Keza Haniflik ile din, sırat-ı 

müstakim arasında da bir ilişki 

vardır: 
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“De ki: «‘Rabbim beni dosdoğ-

ru bir yola iletmiştir; sapasağ-

lam bir dine, İbrahim’in hanif 

(muvahhid) dinine... “ (6/161)

Kur’ân bize hanifliğin en 

önemli temsilcilerinden biri ola-

rak Hz. İbrahim’i göstermektedir:

“İbrahim ne bir Yahudi, ne 

bir Hıristiyan’dı. O, müslüman ve 

hanif idi. Putperestlerden de değil-

di O “ (3/ 67)

“İbrahim ‘ dedi ki: ‘Ben yüzü-

mü, bir hanif olarak, gökleri ve 

yeri yaratan (Fâtır)a, yalnız 

O’na yönelttim. Ben Allah’a ortak 

koşanlardan değilim.” (6/79)

Hz. Peygamber de kendisini 

hanif olarak tanımlamaktadır: 

“Ben; haniflik, hoşgörü ve 

kolaylık peygamberi olarak gön-

derildim.”(14)

‹nsandaki ‹ki Cephe (Veche) ve 
Fıtrat ‹lişkisi

Buraya kadar anlatılanların 

uzantısında sormamız gereken 

ana soru şudur: İnsan ana rah-

minden dünyaya geldiğinde, 

yani ilk yaratılışta sahip oldu-

ğu fıtrat yukarıda ifade edilen 

iki cepheden hangisine eğilim-

lidir ya da eğilimli olmalıdır? 

Hangisi baskındır ya da baskın 

olmalıdır?  

İslâm bilginleri yaratılıştaki 

gerçeği göz önüne alarak fıtra-

tı: “Allah’ın dinini kabule yatkın 

tabiat” olarak tanımlamışlardır.  

Şah Veliyyullah Dehlevi bu eği-

limi, “İnsan ruhundaki ilâhî bir 

aydınlıktır ki, insanın Allah’a 

yönelmesini doğal hale getirir; 

tıpkı demirin mıknatısa yönelme-

si” olarak tarif etmektedir(4).

Yusuf Hamedani’ye göre fıt-

ratın insanı doğruya götürüşü, 

mıknatısın demiri çekişi gibi olup 

insan bünyesine yerleştirilmiş çok 

önemli bir özelliktir:

“Fıtratın insanı sırat-ı müs-

takime çekişi, mıknatısın demiri 

çekişine benzer. 

Mıknatıs özelliği eşyada, doğ-

ruya gidiş özelliği insanın yaratı-

lışında vardır.”(15) 

İnsanlar bu dünyaya Fıtrat 

üzere, hanif, Müslüman olarak 

gelmektedirler.

Rum süresinin 30. ayetinde 

ve de yukarıda haniflik ve fıtratla 

ilgili hadislerde bu gerçeği kolay-

lıkla görebiliriz.  Bununla birlikte 

aşağıdaki hadis, hem sorduğumuz 

sorunun cevabını bize vermekte; 

hem de fıtrattan uzaklaşmanın, 

sapmanın sebebini açıklamakta-

dır:

“Hz. Peygamber (s.a.v.): 

“Hiçbir doğan çocuk yoktur ki, 

fıtrat üzere doğmuş olmasın.  

Sonra onu annesi babası Yahu-

dileştirir, Hıristiyanlaştırır veya 

Mecusileştirir...”, “Doğan hiç-

bir çocuk yoktur ki, konuşmaya 

başlayıncaya kadar şu din üzere 

olmasın.”(16) 

Dolayısıyla insanoğlu anne 

karnından bu dünyaya fıtrat üzere 

tertemiz, saf, duru bir şekilde ve 

‘gerçeği kabul, anlama kabiliye-

ti’ aktif, perdelenmemiş, gölge-

lenmemiş, örtülmemiş bir şekil-

de gelmektedir.  

Fıtrat ve ‹çinde Yaşanılan Ortam, 
Çevre ve Şartlar

İslam, insanın üzerinde bulun-

duğu fıtrat yapısını  “tertemiz 

“ olarak kabul eder. Ancak bu 

tertemiz yapı, içinde bulunduğu 

şartlardan ve de maruz kaldığı 

propagandadan etkilenmektedir. 

Yukarıdaki hadiste, çocuğu fıtrat-

tan uzaklaştıranların onun aile, 

akraba çevresi olduğu çok açık 

bir şekilde belirtilmektedir. Fıtrat 

düzenine uygun olmayan dış 

etkenler, insanda varolan kötülük 

cephesini harekete geçirip fıtrat 

düzenini bozmakta, insanı kendi 

özüne karşı yabancılaştırmakta-

dır. Bu değişim ani değil tedrici 

olmaktadır: 

“84 -(Huzeyfe) Hz. Peygamber 

(s.a.v.): “Emanet (din, adalet 

duyguları) insanların kalp-

lerinin derinliklerine (yara-

tılışlarında, fıtrî meyiller ola-

rak) konmuştur.” “Sonradan 

Kur’ân-ı Kerîm indi. (İnsanlar 

kalplerine konmuş olan bu fıtrî 

temâyüllerin) Kur’ân ve hadiste 

te’yîdini buldular.

Kişi uykuda imiş gibi farkın-

da olmadan kalbinden emanet 

alınır. Geride, benek izi gibi bir 

iz kalır. Sonra ikinci sefer, yine 

uykuda imişcesine, kişi farkında 

olmadan kalbindeki emânet duy-

gusundan bir miktar daha alınır.  

Bunun da, kalpte bir kabarcık izi 

gibi bir izi kalır, yâni şöyle ki, 

ayağın üzerinden bir kor parça-

sını yuvarlayacak olsan değdiği 

yerleri kabarmış görürsün. Ne 

var ki, içinde işe yarar bir şey 

yoktur. 

 Sonra Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm) bir çakıl 

tanesi aldı, onu ayağının üzerinde 

yuvarladı. (Ve sözüne devam etti: 

“Emanet bu şekilde peyder 

pey azalmaya devam eder, o hâle 

gelinir ki artık alış verişe giden 

insanlarda (itimad, güven, doğ-

ruluk ve) emanet tamamen kay-

bolur.  Hatta dürüstler “falanca 
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kabilede dürüst insanlar var-

mış” diye parmakla gösterilirler. 

Bazan da, kalbinde zerre miktar 

iman olmayan bir kimsenin “ne 

civanmerd, ne kibar, ne akıllı 

kişi” diye övüldüğü olur.”(17) 

Fıtrat düzeninden uzaklaş-

ma, helâli haram yapmakla 

ve Allah’a şirk koşmakla orta-

ya çıkmaktadır. Bunun da baş 

aktörleri, şeytan ve onun yolu-

nu izleyenlerdir: 

“5900 - “Rasûlüllah (aleyhis-

salâtu vesselâm): Ben bütün 

kullarımı hanif (=müslüman, 

hakka taraftar) olarak yarat-

tım. Ancak şeytanlar onlara 

gelip (fıtri) dinlerinden alıp 

götürdüler, kendilerine helal 

kıldığım şeyleri haram kıldı-

lar. Kendisine bir güç vermedi-

ğim şeyi bana şirk koşmalarını 

emrettiler...”(18)      

Hz. Adem’le eşi İblis’in iğva-

sına kanıp yasak ağaçtan yemele-

ri,  psikolojik savaşın insan üze-

rindeki etkisinin en güzel ve acı 

bir örneğidir.  İblis yaptığı aşırı 

vaadlerle insan da saklı olan kötü-

lük cephesinin kapısının kilidi-

ni açmıştır. Bununla birlikte Hz. 

Adem’le eşi çıplak kaldıklarında 

üzerlerini gayri iradi olarak yap-

raklarla örtmeye çalışmışlardır. Bu 

yönelim fıtratın, hanifliğin dışa 

vurumundan başka bir şey değildi:

“[007.022] Böylece onları 

aldatarak düşürdü. Ağacı tattık-

ları anda ise, ayıp yerleri kendi-

lerine beliriverdi ve üzerlerini 

cennet yapraklarından yamayıp-

örtmeye başladılar.”

Allah’a inanmayanların ciddi 

tehlike ve hastalık anında, içten 

katıksız bağlılar olarak Allah’a 

yönelip dua etmesi, fıtratın 

bütün perdeleri, örtüleri, mas-

keleri yırtarak dışa vurması, 

kendi doğal seyrine, mecrasına 

kavuşma isteğinin bir sonucu-

dur: 

“[030.033]  İnsanlara bir 

zarar dokunduğu zaman, ‘gönül-

den katıksız bağlılar’ olarak, 

Rablerine dua ederler, sonra ken-

dinden onlara bir rahmet tattırın-

ca hemencecik onlardan bir grup 

Rablerine şirk koşarlar.”

Dış şartlardan, içinde yaşanı-

lan toplumdan, ortamdan etkile-

nerek fıtrattan uzaklaşılabilece-

ğine ilişkin en güzel örneklerden 

biri, Kur’ân’da Yusuf Suresinde 

anlatılan Hz. Yusuf kıssasında 

görülmektedir. Hz. Yusuf’un vezi-

rin evinde ergenliğe ulaştığında 

vezirin karısının Hz. Yusuf’tan 

olan talebi, bu konudaki ısrarı ve 

Hz. Yusuf’un ruh hali, fıtrattan 

sapma konusunda, içinde yaşa-

nılan şartların ne kadar önemli 

olduğunu; ayrıca insandaki iki 

zıt cephenin arasındaki çatışma-

nın şiddetini göstermesi açısın-

dan da önemlidir.

Hz. Yusuf ergenlik dönemine 

geldiğinde vezirin karısı Yusuf’u 

arzuladığı gibi  Yusuf da kadını 

arzulamıştır. Bu yönelim genetik 

yapının, biyolojik ihtiyaçları kar-

şılamak isteğinin bir sonucuydu. 

Ancak insanın genetik yapısının 

gereği gibi olan bu yönelim, fıtra-

ta zıt ve fıtrattan sapmaya sebe-

biyet verecek bir yönelimdi. Bu 

noktada din, Yusuf’a vahyedilen 

bilgi, devreye girerek Hz. Yusuf’u 

korumuştur:

“Andolsun kadın onu arzu-

lamıştı, -eğer Rabbinin (zinayı 

yasaklayan) kesin kanıt (burhan) 

ını görmeseydi- o(Yusuf) da onu 

arzulamıştı. 

Böylelikle biz ondan kötülüğü 

ve fuhşu geri çevirmek için (ona 

delil gönderdik) . Çünkü o, muh-

lis kullarımızdandı.” (12/24)

Nitekim Hz. Yusuf,  Allah’ın 

koruması, lütfu olmadan insanla-

rın kendilerini nefsin vesvesesin-

den korumasının mümkün olma-

dığını ifade etmiştir:

“[012.053] Bununla birlikte 

nefsimi aklamak, onu masum 

göstermek istemiyorum. Çünkü 

Rabbimin rahmeti ile koruduk-

ları dışındaki tüm nefisler, insa-

nı ısrarla kötülüğe kışkırtırlar.”

“İslam, insanın üzerinde bulunduğu fıtrat yapısı-
nı  “tertemiz “ olarak kabul eder. Ancak bu terte-
miz yapı, içinde bulunduğu şartlardan ve de maruz 
kaldığı propagandadan etkilenmektedir. Yukarıdaki 
hadiste, çocuğu fıtrattan uzaklaştıranların onun aile, 
akraba çevresi olduğu çok açık bir şekilde belirtil-
mektedir. Fıtrat düzenine uygun olmayan dış etken-
ler, insanda varolan kötülük cephesini harekete 
geçirip fıtrat düzenini bozmakta, insanı kendi özüne 
karşı yabancılaştırmaktadır.
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Hz. Yusuf, Allah’ın zina hak-

kındaki hükmünü bilmiş olmasın-

dan dolayı kendisini korumuştur. 

Bununla birlikte vezirin karısının 

baskısı ve tehdidi altında yaşama-

nın iradesini çözeceğinden, böy-

lelikle fıtrattan sapabileceğinden 

endişe duymuş ve hapse girmeyi 

tercih etmiştir:

“[012.033] (Yusuf) Dedi ki: 

“Rabbim, zindan, bunların beni 

kendisine çağırdıkları şeyden 

bana daha sevimlidir.

Onların kurdukları düzeni 

benden uzaklaştırmazsan, onlara 

(korkarım) eğilim gösterir, (böy-

lece) cahillerden olurum.”

Fıtrat ve haniflik daima iyiye 

güzele ve doğruya doğru bir yöne-

liş hali ise buna ters, aykırı her 

şeyde bir sapma, bir çürüme ve 

yozlaşma halidir. Günah işleme, 

haramla yaşama, insandaki fıtrî 

temizliğin bozulması anlamına 

gelmekte olup imanla bağdaşmaz:

“Hz. Peygamber:”Zina eden, 

zina anında mümin değildir; 

çalan çalma anında mümin değil-

dir; şarap içen içtiği anda mümin 

değildir. “(19)

Fıtrat ve Bilgi

Hz. Yusuf olayında ve insanla-

rın tehlike anlarındaki davranış-

larında iki bilgi kaynağının etkili 

olduğu görülmektedir. İnsanın iki 

bilgi kazanma kaynağı vardır:

•Birincisi: Genetik yapımıza 

yerleştirilmiş olanlar,

• İkincisi: Kesbi olan, sonra-

dan kazanılmış olanlar.

Genetik bilgiler, insanın dün-

yaya ilk geldiği anda tamamen saf, 

temiz ve insanın iyilik veçhesine 

yani fıtratına ilişkin bilgiler olup 

İslam âlimleri bunlara ilahi olan 

bilgi demektedirler.  Diğer bilgiler 

ya içinde doğup büyünülen toplu-

mun kültürel değerleri, inançları, 

örf ve adetlerinin etkisi ile ya 

da daha sonra okuma ile kaza-

nılan bilgilerdir. İslam alimleri 

buna beşeri bilgi demektedirler. 

Psikiyatrislere göre insan kaza-

nımlarının, %40’ı genetik, %40’ı 

kültürel, örfi, töresel, inançsal, 

%20’i sonradan okunarak kaza-

nılan bilgilerdir(20,21).

Sonradan kazanılan bilgilerin 

insanın fıtri yapısını perdelemesi 

ve insanın kötülük vechesini kuv-

vetlendirip etkin, aktif ve baskın 

hale getirmesi mümkündür. Buna 

hastalık(maraz) hali denmekte-

dir. Bu da ilk etkisini kalp üzerin-

de hissettirmekte, kalbin karar-

masına, kirlenmesine, paslanma-

sına, kilitlenip mühürlenmesine 

sebebiyet verebilmektedir. Bu 

sebeple İslam mutasavvıfları insa-

na fıtrî yapısını unutturan ve onu 

kendine yabancılaştıran unsurlara 

perde (hicap) demektedirler.  Şah 

Veliyyullah Dehlevî’ye göre bu 

perdeler üçtür:  ‘Tabiat perde-

si’, ‘Nefs perdesi’, ‘Yanlış Bilgi 

perdesi’(4). 

Sonuç: Fıtrat Düzeninde Aile 
Allah’ın Bir Ayeti Olarak Vardır

Fıtrat düzeninde ilk aile Hz. 

Adem’le eşi tarafından cennette 

meydana gelmiştir. İblis’in tuza-

ğına düşene kadar Fıtrata uygun 

yaşamışlardır. İblis’in insan bün-

yesinde varolan kötülük cephe-

sinin kapısını açmasından sonra 

fıtrat düzeni bozulmuş, fıtrat 

düzenini bozdukları için de Hz. 

Adem’le eşi cennetten çıkarılıp 

yeryüzüne gönderilmişlerdir. 

İnsanlığın yeryüzü seyahati, dış 

şartların fıtrat düzenini bozması-

nın bir sonucu olmuştur. Bu dün-

yadan da öte dünyaya giderken 

oradaki makamımız, bu dünyada 

fıtrat düzenini ne oranda koruyup 

koruyamadığımızla ilişkili olacak-

tır.

Allah kainatta her şeyi erkek-

dişi şeklinde eş, çift olarak yarat-

mıştır (22, 23; Bak Kur’ân: 4/1; 

16/72; 30/20, 21; 22/5; 40/67; 

6/95-98; 75/39; 78/8; 35/11; 

42/11). Karşı cinsler arasında 

çekme, cazibe, aynı cinsler arasın-

da itme kuvveti etkindir. Evlilik, 

karşı cinsler arasında nikah akdiy-
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le meydana gelen ve meşruiyet 

kazanan bir olgudur. Rum süre-

sinin 21. ayeti, fıtratın doğal teza-

hür şekli olarak aile hayatının 

inşa edilmesindeki etkili unsurla-

rı, düşünen herkese örnek olarak 

vermektedir:

“Onda ‘sükûn bulup-

durulmanız’ için, size kendi 

nefislerinizden eşler yaratması 

ve aranızda bir ‘sevgi ve merha-

met’ kılması da, O’nun ayetle-

rindendir. Hiç şüphe yok bunda, 

düşünebilmekte olan bir kavim 

için gerçekten ayetler vardır.” 

(30/21)

“Genlerimizde, en iyi adayı 

bulmak, onunla birlikte yaşamak 

ve çocuk meydana getirmek gibi 

bir talimatname vardır”(20,21).  

Genetik yapımızda  ‘sükûn 

bulup-durulmak ‘ için karşı cinse 

bir yönelim mevcuttur. Bu bir 

açıdan biyolojik ihtiyaçların kar-

şılanması, cinsel ihtiyaç,  diğer 

açıdan psikososyal ihtiyaçların, 

yalnızlık duygusunun giderilmesi, 

güven duygusu, rehabilite olma, 

nesli devam ettirme duygusu ve 

karşılanması için de gerekmekte-

dir. İnsan yalnız başına yaşayarak 

psikososyal ihtiyaçlarını karşıla-

yamaz. Bu yönelmenin yuvaya 

dönüşmesi ile genetik yapıya yer-

leştirilmiş olan ikinci bir özellik 

harekete geçmektedir: Meveddet, 

sevgi ve merhamet. Gerek teskin 

olma(sekinet halı) ve gerekse 

meveddet, aile hayatının teme-

linde var olan fıtrat düzeninin 

iki temel vasfıdır. Bu iki vasfın 

korunup kökleşmesi, meyvesini 

vermesi ancak nikahla birlikte 

sağlanabilmektedir:

“Hz. Peygamber (s.a.v.): 

“Sevişenler için nikâh kadar 

sevgiyi artırıcı bir şey görme-

dik/görülmedi.”(24) 

Fıtrat düzeninde kadın ve 

erkek birbirinin rakibi olmayıp, 

bir elmanın iki yarısı gibi 

birbirlerinin tamamlayıcıları, 

bütünleyicileridirler. Birbirlerini 

her türlü olumsuz şartlara karşı 

korurlar, birbirlerine yardımcı, 

destek olurlar:

 “Onlar (kadınlarınız) sizin 

için bir elbise, siz de onlar için bir 

elbise durumundasınız.“ (2/187).

Gerek biyolojik ve gerekse psi-

kolojik olarak birbirlerinden fark-

lı olup birbirlerine nazaran 

farklı özellikleri daha geliş-

kindir. Birinde çok gelişmiş olan 

diğerinde daha zayıftır. “Kadının 

dil zekâsı ve sosyal zekâsı daha 

yüksek, Erkeğin sayısal zekâsı 

daha gelişkindir. Kadının bakış 

tarzı duygusal, erkeğin yaklaşı-

mı mantıksaldır.”(20,21) Nikâh 

bağı ile birbirine bağlanan eşler, 

birbirlerinde varolan bu eksiklik-

leri meveddet bağı ile güçlendi-

rip mükemmelleşirler. Böylelikle 

yeni güçlü mükemmel bir denge 

kurulur. 

İblis ve onun yolunda giden-

lerin fıtrat düzenini tahrip edici, 

aldatıcı, yozlaştırıcı 

gayretlerinin, aile içerisin-

deki meveddeti tahrip etmemesi 

için iman edip salih amellerde 

bulunmak şarttır:

“[019.096] İman edenler ve 

salih amellerde bulunanlar ise, 

Rahman (olan Allah), onlar için 

bir sevgi kılacaktır.”

İblis ve onun yolunda giden-

lerin fıtrat düzenini tahrip edici, 

aldatıcı, yozlaştırıcı faaliyetle-

rinin, aile ortamındaki sekinet 

halini bozmaması için Allah’ın 

Kitabını-Sünnetini okumak, 

anlamak, yaşamak ve Cihad 

etmek gerekir:  

“Herhangi bir topluluk, 

Allah’ın evlerinden birinde top-

lanıp Allah’ın kitabını okurlar 

ve onu tedris ederlerse, muhak-

kak onların üzerine sekînet 

iner, kendilerini rahmet kaplar, 

çevrelerini melekler kuşatır ve 

Allah, onları kendi katındakile-

re anar.” [25]
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Ailenin Geleceği
Mustafa AYDIN

A ile ile ilgili tartışmalar-

dan birisi de şüphe-

siz ailenin geleceğidir. 

Özellikle de ailenin geçirdiği 

değişim ve dönüşümler karşısında 

soru güncelliğini korumaktadır. 

Gelecekte aile ne olacak, orta-

dan kalkacak mı, ya da kendisi 

olmaktan çıkıp bambaşka bir şey 

mi olacak, değişimler bizim aile-

mizi ne derecede etkileyebilecek? 

Gerçekten bu sorulara kehane-

te kaçmadan belli mevcut nes-

nel verilere dayalı olarak nasıl 

bir cevap verilebilir? İşte kısa bir 

zaman aralığında sunacağım teb-

liğ bu sorulara bir makul cevap 

arama çabasını ihtiva etmektedir. 

Bu gün aile ile ilgili olarak 

hemen pek çok kimsenin kay-

gıları ve endişeleri var. Yani pek 

çok kişi ailenin kötüye gittiği-

ni düşünmektedir. Şüphesiz bu 

durum aileye verilen önem ve 

duyarlılıktan kaynaklanıyor ve 

tabii ki bu hassasiyeti saygı ile 

karşılamak gerekir. Ancak değişip 

dönüşen aile konusunda olumlu 

ve olumsuz çizgiler vardır ve bun-

ları daha bir gerçekçi yaklaşımla 

birbirinden ayırmak gerekir. 

Şüphesiz aile bir değişim geçi-

riyor. Ancak bu değişimi bütü-

nüyle olumsuz saymak mümkün 

değildir. Her şey değiştiği gibi aile 

de değişiyor ve bu kaçınılmaz bir 

şeydir. Herhangi bir şeyin değiş-

memesi beklenemez. Yaratılış, 

yaşama ve nihayet yok olma yasa-

ları her şeyi içine alır. Aile de 

bunun dışında değildir. 

Ailedeki Değişimin Mahiyeti

Burada değişimi genel olarak 

olumlu ve olumsuz şeklinde ikiye 

ayırmak gerekir. Ayrıntıya girme-

den söylemek gerekirse olumlu 

değişme her hangi bir varlığın 

kendi iç dinamikleriyle, yaratılı-

şının tabi olduğu ilkeler çerçeve-

sindeki değişmedir. Buna karşılık 

olumsuz değişiklikler genelde, 

değişen nesnenin tabiatına zıt ola-

rak birilerinin de yönlendiricili-

ğiyle meydana gelen değişmedir. 

Kur’an buna tabii düzen hilafına 

bozmak anlamına gelecek şekil-

de fesat adını vermektedir. Bu 

anlamda aile uzun bir zamandır, 

ifsatla ifade edilebilecek bir süreç 

yaşamaktadır. 

Bu bağlamda, eskiden beri 

ailenin ortadan kalkmasını veya 

tabiatından çok farklı bir biçim 

almasını savunan marjinal diye-

bileceğimiz kesimler buluna gel-

miştir. Sosyalist, ibahatçı akımlar 

bunun tipik örnekleridir. Ama 

özellikle modern kültür dönemi 

adı verilen son birkaç yüzyıldır 
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buna yenileri eklenmiştir. Modern 

kültür çevrelerinde, beklentilerin-

de bazı küçük farklılıklar bulunsa 

bile Marksist, materyalist, evrimci 

pozitivist, katı feminist gibi bazı 

kesimler ailenin ortadan kalka-

cağı veya en azından doğasına 

aykırı bir durum kazanacağı nok-

tası üzerinde durmuşlar ve hatta 

böylesi bir beklentinin içinde 

olmuşlardır. Modern kültür de 

bu bağlamda bazen planlı bazen 

plansız aileye bir erozyon süreci 

yaşatmaktadır. 

Bunlardan Marksistler, aile-

nin insanlığın başlangıçlarında 

olmadığını, daha sonra ekonomik 

alt yapı temelinde, özel mülki-

yetin ortaya çıkışına bağlı olarak 

doğduğunu ve egemen sınıfların 

yararını sağlama ve haksızlıkları 

pekiştirme işlevini yerine getirdi-

ğini düşünmüşlerdir. Buna bağlı 

olarak da bekledikleri proletarya 

devrimi ile birlikte ortadan kalka-

cağını varsaydıkları devlet, hukuk 

ve din gibi ailenin de sona ereceği 

iddia ve beklentisinde ola gel-

mişlerdir. Gerçi ailesizlik dönemi 

için örnek gösterdikleri ve Altın 

çağ adını verdikleri hayali geç-

mişi açıklayacak bir tarihsel veri 

bulamadıkları gibi onun gelecek-

te ortadan kalkacağına ilişkin bir 

izah da getirememişlerdir. 

Çin ve SSCB devrimleriyle 

yaşanan fiili süreçte de bekledik-

leri olmamıştır. Bu iki sistemde 

de kendiliğinden kalkmayan ve 

tarihsel bir burjuva kalıntısı say-

dıkları ailenin yapay ve zorlayıcı 

bir yolla tasfiyesine girişmişler-

di. SSCB’de 1927-1930 arasında 

Kolhoz Projesi, Çin’de 1948-1960 

yılları arasında Komün Programı 

çerçevesinde kadın ve erkekle-

ri düzenli karı-koca ilişkilerinin 

dışında rastgele cinsel ilişkiye 

götürerek babalık, doğan çocuk-

ları da hemen annelerinin elin-

den alıp sıradan emzikli kadınlara 

vererek annelik olgusunu orta-

dan kaldırmayı düşünmüşlerdi. 

Böylece anne-baba-çocuk ilişki-

leri gibi en önemli öğelerini yok 

etmek suretiyle aileyi ortadan kal-

dırmış olacaklardı. Akrabalık soy 

gibi diğer ailesel öğelerin tasfiyesi 

bunları izleyecekti. Ama başara-

madılar, gerilimler yaşandı ve giz-

lice anne, baba çocuk ilişkileri 

kurulmaya çalışıldı. Rusya da 3, 

Çin’de 12 yıl zorlamadan sonra 

bu insanlık dışı uygulamalardan 

vazgeçildi. 1970 sonrasında bu iki 

ülkenin de anayasalarında “Aile 

toplumun temelidir” ilkesi yer 

almaktadır.

Materyalist Pozitivist Yaklaşım

Materyalist/pozitivist bilimci 

çevreler de zımnen ailenin kal-

kacağı beklentisi içinde oldular. 

Evrimsel bir gelişme sürecine 

bağlı olarak ailenin bitmesini 

düşlediler. Ailenin bitebileceği-

ne ilişkin en önemli argümanları 

her sosyal kurum gibi ailenin de 

toplumsal gelişmelere paralel ola-

rak değiştiği, bu çerçevede sanayi 

toplumunun aileyi ufaladığı idi. 

Bir atomizasyon süreci yaşanmak-

taydı ve bu durum ailenin ortadan 

kalkabileceğinin en önemli delili 

sayılmıştı. Bu arada atomize aile 

örnekleri kabul edilen, tamamlan-

mamış, parçalanmış ve çözülen 

aile tipleri bu beklentinin en belir-

gin örnekleri kabul edilmişti. Yani 

başından itibaren aile oluşturma-

mış, bir erkek-çocuk ve daha çok 

da kadın-çocuk halinde ortaya 

çıkan ve tamamlanmamış aile adı 

verilen tip veya öncesinde bir aile 

oluşturmuş bulunan ama herhan-

gi bir nedenle bir araya gelemeyen 

eşlerden birisinin çocukla sürdür-

dükleri parçalanmış veya çözülen 

aile örnekleri ailenin gidiciliğine 

ait dayanaklarıydı. 

Aslında bu yaklaşımda ciddi 

yanlışların olduğunda şüphe yok-

tur. Bir küçük aile tipi olan çekir-

dek aile bir son olmadığı gibi 

atomizasyona örnek verilen aile 

tipleri de insanlığın ilk karşılaştığı 

tipler değildir. Ancak demografik 

yoğunluğun da etkisiyle artış gös-

terdikleri söylenebilir. 

Pozitivist yaklaşımın ailenin 

erozyonuna ilişkin en çarpıcı 

delillerinden birisi akrabalık iliş-

kilerindeki gevşemelerdir. Sosyal 

Günümüzde pratikte aile-
nin aşılmasını düşleyen 
çevrelerin en çok kullan-
dıkları argümanlardan biri-
si “birliktelik” adı veri-
len yaşam olgusudur. Aynı 
veya ayrı cinsler arasında 
cinsellik konusunda oluştu-
rulan ortaklık ailenin yeri-
ne geçen veya geçebilecek 
olan bir olgu olarak takdim 
edilmektedir. Burada sorun 
aile olmayan bir şeyin aile 
olarak takdim edilmesidir. 
Birliktelik, sapkın ve meş-
ruiyet dışılığını görmezlik-
ten geldiğimizde bir grup-
laşma biçimidir.”
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bilimciler arasındaki genel bir 

kanaate göre akrabalık gibi ailesel 

ilişki ağları modern kültür kar-

şısında her geçen gün erozyona 

uğramaktadır ve bu kaçınılmaz 

doğal bir süreçtir. Aile ve aile-

sel olguların erozyona uğradığına 

ilişkin yargı doğru olabilir ama 

bunun doğal bir süreç olduğuna 

ilişkin iddia gerçek dışıdır. Çünkü 

yakınlık kültürüne karşı açıl-

mış ciddi bir savaş vardır. Bu 

kültürde kandaşlık ilkellik ola-

rak tahkir edilmekte, evlilik 

bağlamında akrabalarla kuru-

lan evlilik hiçbir ciddi veri-

ye dayanmaksızın ruhsal ve 

bedensel rahatsızlıkların sebe-

bi gösterilmektedir. 

Katı Feminist Yaklaşım

Maalesef bir katı feminist 

kesim de aileye karşıt bir tavır 

sergilemektedir. Genel olarak 

kadın sorunlarının çözümü-

nün, kadını ailenin içinden 

çıkarmakla sağlanabileceğini 

iddia etmektedirler. Yani buna 

göre bu katı feminist çevreler 

aileyi erkeğe özgü bir kurum 

olarak ele almakta ve kadının 

orada her halükarda ezilmekte 

olduğunu düşünmektedirler. 

Buna bağlı olarak da kadının 

sorunlarının çözülmesinin 

özgürleşmesine, özgürleştiril-

mesini ise aile denen ortaklık-

tan ayrılmasına bağlamaktadır-

lar. Erkeğin kadını metalaştıran 

cinsel sömürüsüyle mücadele 

yerine, kadının da erkeğin bu 

anormal konumuna getirilmesini 

savunmaktadırlar. Tabi bu süreç 

erkekle karşılaştırıldığında doğası 

itibariyle zaten edilgin olan kadını 

daha bir sömürü malzemesi, daha 

kolay temin edilebilir bir tüke-

tim maddesi haline getirmektedir. 

Tabi burada aile şöyle ya da böyle 

zarar görmektedir. 

Bu noktada feministlerin kul-

landıkları ve çözümleyici ola-

rak ileri sürdükleri argümanla-

rın büyük bir kısmı sorunludur. 

Mesela kadın erkek eşitliği böylesi 

bir söylemdir. Aile bağlamında 

kadın erkek eşit değil, artıları ve 

eksileri olan varlıklardır, birbirle-

rini tamamlayan eşlerdir. Esasen 

sosyolojik bir gerçektir ki hangi 

gruplaşma olursa olsun, eşitliğin 

bozulması üstüne oturur. Önemli 

olan eşitlik değil, eşitsizlik orta-

mında karşılıklı olarak birbirine 

bağımlı olan, bunun bilincini taşı-

yan birlikler oluşturabilmektir. 

Aile içinde taraflar için kullanılan 

eşin de böylesi bir anlamı vardır. 

Günlük hayatta da mesela bu mal 

ile fiyat arasında muadelet anla-

mına bir eşleştirme vardır ama 

eşitlik yoktur. Eşler de eşler ara-

sındaki ilişki de böyledir. Gerçi 

son zamanlarda aklı başında bir 

feminist kesim de sorunları artık 

eşitlik değil, hak bağlamında ele 

almaktadır. Sözgelimi Sosyal 

güvenlik yasasındaki “kadın 

erkek 65 yaşında emekli olur” 

maddesine haklı olarak itiraz 

etmişlerdir. Çünkü bu eşit-

lik birbirine eş değildirler. 

Doğum ve benzeri şartlara 

bağlı olarak kadınlar daha 

çok yıpranmakta ve daha 

erken bir yaşta emekli olması 

hakkaniyete daha uygun düş-

mektedir. Unutulmamalıdır 

ki adalet bağlamında var 

olmak ayrı bir beşeri ve sos-

yal olgudur.

Ailenin Bütünsel Yapısı 
Bozulmaya Çalışılıyor 

 Bu gelinen noktada dene-

bilir ki bir kurum olarak aile 

kalkmadı ve kalmayacaktır. 

Çünkü insan fıtratında onun 

temelleri vardır. Bir başka 

kuruma devredilemeyen 

en temel işlevlere sahiptir. 

Şüphesiz bu işlevler varlığı-

nı sürdürüyor ama onu olumsuz 

etkileyen bir ilişki ağı da gerçek-

leşiyor. Her beşeri oluşum gibi 

farklı şartların bileşkesinde aile 

de bir dönüşüm yaşıyor ve bun-

dan doğan ciddi sorunlar vardır. 

Dolayısıyla da burada önemli olan 

bu sürecin iyi değerlendirilebil-

mesi; kaygılara bir cevap bulu-

nabilmesi, yeni durumlara yeni 

çözümlerin üretilebilmesidir. 

İslâm’ın bir geniş aile öneri-
si yoktur. Bildiğimiz kadarıy-
la sahabe aileleri, yine tarih-
sel bir uygulama biçimi ola-
rak Osmanlı ailesi büyük şehir 
merkezlerindeki konakta yaşa-
yan esnaf ailesinin dışındakiler 
küçük aile idi. Şer’iye sicillerin-
den anladığımıza göre çok eşli-
lik yaygın olmadığı gibi çocuk 
sayısı da ortalama iki-üç civa-
rında idi. Tabii ki bu aile çizgi-
si, özel yüklemelere sahip olan 
çekirdek veya modern aile 
değildi. İslâm açısından önemli 
olan ailenin büyük veya küçük-
lüğü değil, yakınlık kültürünü 
üretip sürdürebilecek şekilde 
fonksiyonel olmasıdır.
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Bilindiği üzere aile birbirini 

tamamlayacak şekilde yaratıl-

mış bulunan iki ayrı cinsin insan 

soyunu da sürdürmek üzere cin-

sel ve kültürel bağlardan oluşan 

evlilikle cinsel hayata da meşrui-

yet sağlayan en deruni bir birin-

cil ilişki sistemidir. Aileyi en iyi 

anlatabilecek kavramlardan birisi 

eş kavramıdır. Eş birbirine denk 

düşen bir başka deyişle muadeleti 

bulunan taraflardır. 

Esasen sosyologlara göre aile-

nin temel fonksiyonları birincil 

ilişki adını verdikleri en deruni 

dostluk ilişkisi, neslin devam etti-

rilmesi ve cinsel hayata meşruiyet 

kazandırmadır. Bunlar ayrı düşü-

nüldüğünde bile bu işlevlerin en 

deruni gerçekleşim alanı ailedir. 

Hiçbir dostluk grubu, aile düze-

yinde birincil ilişkiyi gerçekleştir-

me şansına sahip değildir. Mesela 

çok deruni gözüken nişanlılık 

dönemi bile, bu ikincilliği orta-

dan kaldıramamaktadır. Sağlıklı 

bir cinsel hayat aile içinde olabi-

leceği gibi, insan soyunun sür-

dürülmesi ise zaten aile dışında 

mümkün değildir. Ancak burada 

önemle belirtmeliyiz ki bunların 

aile için önemi bir organik bütün-

lük içinde gerçekleştirilmeleridir. 

Bunlar, yani dostluk, cinsellik ve 

çocuk birbirlerinden koparıldık-

ları zaman aile dışı ve sağlıksız 

hale gelirler.

Ne var ki modern kültür bun-

ları birbirinden ayrıştırmaktadır. 

Ailenin geleceği ile ilgili kaygıların 

önemli bir kısmı, ailesel olguların 

ayrışarak bunların ayrı ayrı başka 

biçimlerde ve yerlerde gerçekleşe-

bileceğine ilişkin düşünce ve pra-

tiklerin oluşmasıdır. Gerçekten de 

burada modern kültürün önümü-

ze koyduğu sorun aileyi meydana 

getiren unsurların ayrıştırılması, 

onun tevhidi niteliğinin bozul-

masıdır. Gerçekten de bu gün 

modern kültür paganist karakte-

rine uygun olarak aileyi dönüş-

türmekte ve değersiz, bir tüketim 

alanı haline getirmektedir. Aileye, 

cinsellik, evlilik, neslin devam 

ettirilmesi gibi unsurların ve bun-

ların birliğini sağlayan önemli 

işlevlerin çözülmesini getiren, bir 

kısmı planlı bir süreç yaşatılmak-

tadır.

Unutulmamalıdır ki aile, bun-

lardan herhangi birisine değil, 

bunların bütünlüğüne verilen bir 

addır. Yukarıda da belirtildiği 

üzere burada mesela eş (zevc-

zevce) kavramı bile fevkalade 

anlamlıdır. Eş, bir ortaklığın eşit 

üyeleri değil, ruhsal, sosyal, cin-

sel çok yönlü ilişkilerin muadil 

taraflarıdır. 

Yalnız modern kültür Marksist 

yaklaşımda olduğu gibi ailenin 

kendiliğinden bitmesini bek-

lemekle yetinmemekte aygıt ve 

örgütleriyle aileyi ayrıştırmaya 

çalışmaktadır. Modern kültür bu 

çerçevede aile ile cinselliği, cin-

sellik ile çocuğu, çocukla evliliği 

birbirinden ayırmakta buna karşı-

lık aile yerine birlikteliği, evlenme 

yerine sapkın bir cinsel ortaklığı 

ikame etmek için uğraşmaktadır. 

Aile, çocuk, evlilik gibi olgula-

rın bileşkesinde mahremiyetin 

de katkısıyla bir derinliğe sahip 

olan cinsel hayat, salt organik bir 

eyleme, Anthony Giddens’ın deyi-

miyle bir plastik cinselliğe dönüş-

türülmektedir. Buradaki plastik 

cinsellik, sorumlulukları olmayan 

bir ilişki biçimidir. Kırda birleşen 

iki hayvanın birbirlerine ödeye-

cekleri bir diyetin olmaması gibi.

Günümüzde pratikte ailenin 

aşılmasını düşleyen çevrelerin en 

çok kullandıkları argümanlar-

dan birisi “birliktelik” adı verilen 

yaşam olgusudur. Aynı veya ayrı 

cinsler arasında cinsellik konu-

sunda oluşturulan ortaklık aile-

nin yerine geçen veya geçebilecek 

olan bir olgu olarak takdim edil-

mektedir. Burada sorun aile olma-

yan bir şeyin aile olarak takdim 

edilmesidir. Birliktelik, sapkın ve 

meşruiyet dışılığını görmezlik-

ten geldiğimizde bir gruplaşma 

biçimidir. Alış-veriş grubu, din 

grubu, eğitim grubu gibi. Ne var 

ki özellikle Batı dünyasında biri-

leri bunu ısrarla ailenin yerine 

kaim bir oluşum olarak takdim 

etmekte ve çoğu eşcinsel bazıları 

bir fantezi olarak kilisede nikâh 

kıydırmaktadırlar. 

Aile Yapımızın Geleceği

Bu genel söylenenler açısın-

dan dönüp baktığımızda şüphesiz 

ailemiz de değişip dönüşmekte 

olumlu olumsuz durumlar yaşan-

maktadır. Ailemizin bugünkü 

durumu ve geleceği üzerinde 

dururken daha gerçekçi bakma-

mız ve konuşmanın başında söz 

konusu ettiğimiz olumlu olumsuz 

durumları daha sağlıklı bir biçim-

de belirlememiz gerekmektedir. 

Aile adına bir şeyler yapacaksak 

bu mutlak gereklidir. Bu açıdan 

bakıldığında bazı fevri yaklaşım-

lardan da uzak olmamız gerekti-

ğini söyleyebiliriz.

Aile yapımızın gidişiyle ilgili, 

birbirine zıt iki genel kanaat var-

dır. Bunlardan birisi ailemizin çok 

sağlam olduğu, ikincisi ise kötü-

ye gittiği, geleceğinin hiç de iyi 
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görünmediği görüşleridir. Hemen 

belirtelim ki bu görüşün ikisi 

de eksiktir. Topyekûn toplum-

sal sıkıntıların yaşandığı savrulan 

bir dünyada ailenin çok sağlam 

olduğunu ve sırtımızı gönlümüz-

ce dayayabileceğimizi düşünmek 

sağlıklı bir yaklaşım olmadığı gibi 

belli açık verilere dayanmadan 

ailenin her haliyle kötüye gittiğini 

söylemek de doğru olmaz. Hatta 

bu noktada bazı karşılaştırmalar-

da bulunmak ve mesela dünün 

veya geleneksel ailenin her haliyle 

iyi olduğunu bu günkü halin her 

haliyle hatalı olduğunu ileri sür-

mek de sağlıklı bir görüş olmaz. 

Bu işin artıları eksileri vardır ve 

tabii ki modern kültür etkisindeki 

süreçte bir yığın eksi vardır. 

Bu durumu dünden bugüne 

işleye gelen aile içi ilişki ağın-

da görmek mümkündür. Ama iyi 

geride kalmıştır, gidiş kötüyedir, 

en azından mevcut korunmalıdır, 

temel esprisinde toplanabilecek 

muhafazakâr refleks hemen her 

çağda var olagelmiştir. Bu çerçe-

vede daha önceki dönemde aile 

yapısının şimdikinden daha iyi 

olduğuna ilişkin bir kanaat ileri 

sürüle gelmiştir. 

Tabii ki benim burada anlat-

mak istediğim şey mevcut gidişin 

mutlak iyiye yönelik olduğu değil; 

olumsuzluk ile ilgili noktaların ve 

bunların sebep ve sonuçlarının 

neler olduklarının ve çözümü için 

neler yapılabileceği konusunda 

daha net görüşlere sahip olma-

mız gerektiğidir. Bunu bir örnekle 

anlatmak gerekirse, modern kül-

türün de etkisiyle İslâmi olduğu-

nu düşündüğümüz geniş ailemi-

zin küçülmesinden duyduğumuz 

hayıflanma böylesi bir iştir. Yani 

Müslüman ailesi, mutlaka anne-

baba, evlenene kadar kız çocuklar, 

erkek çocuklar eşleri ve çocukları 

ve büyük ebeveynlerin ve yeri-

ne göre eşlerin kardeşlerinin yer 

aldığı aile demek olan büyük aile 

değildir. Burada kastedilenin iyi 

bir ilişki ağı olduğunu anlamada 

zorlanmayız ama bizim için sorun 

büyük ailenin çözülmesi değil, 

büyük-küçük ilişkiler ağının yoz-

laşması olmalıdır. 

İşin gerçeği İslâm’ın bir geniş 

aile önerisi yoktur. Bildiğimiz 

kadarıyla sahabe aileleri, yine 

tarihsel bir uygulama biçimi ola-

rak Osmanlı ailesi büyük şehir 

merkezlerindeki konakta yaşa-

yan esnaf ailesinin dışındakiler 

küçük aile idi. Şer’iye sicillerin-

den anladığımıza göre çok eşlilik 

yaygın olmadığı gibi çocuk sayısı 

da ortalama iki-üç civarında idi. 

Tabii ki bu aile çizgisi, özel yük-

lemelere sahip olan çekirdek veya 

modern aile değildi. İslâm açısın-

dan önemli olan ailenin büyük 

veya küçüklüğü değil, yakınlık 

kültürünü üretip sürdürebilecek 

şekilde fonksiyonel olmasıdır. Bu 

fonksiyon kazandırılamadığı tak-

dirde büyük aile küçükten daha 

fazla sorunlu olabilir. Dolayısıyla 

ailenin küçülmesinden şikâyetçilik 

muhafazakâr bir refleksten, 

çözümler de gerçekçi olmayan 

önerilerden ibaret kalabilir. 

Esasen sosyolojik bir ifadeyle 

ailemiz önemli bir yapısal çizgi-

de belirgin bir değişikliğe uğra-

mamıştır, ama fonksiyonel ola-

rak ilişkiler ağında çok ciddi bir 

değişiklik yaşanmaktadır. Sağlıklı 

olmayan bir toplumsal dönüşüm 

aileye indirgenmeye çalışılmak-

tadır. Bir kesim siyasal muhale-

fetini din karşıtlığına dökmekte, 

bunu da muhafazakârlık üzerin-

den yürütmektedir. Kadın-erkek 

arasındaki ilişkiler başta olmak 

üzere sosyal davranış örüntüleri 

erozyona uğratılmaya çalışılmak-

tadır. Sözün kısası bunlar aile 

dışı tortulardır. Çokça tartışılan 

ve adı aile dizisine çıkmış bulunan 

TV dizilerinin “aile dizileri” ola-

rak nitelendirilmesi de gerçekten 

manidardır. Maalesef bugün aile 

yapımız işlevsel değişim bakımın-

dan Batının 80 yıl önce yaşadığı 

süreci yaşıyor. Aileyi aşağılayan 

çıkışlar var, bir kesim ideolojik 

politik tavrını dinin ve ailenin 

karşısına dikiyor.

Geleceğe Yönelik Ailesel Sorunlar 
ve Çözümler

Burada önce bir şeye dikkati-

nizi çekmek isterim. Ailesel ola-

rak görülen sorunların önemli bir 

kısmı sırf ailesel sorunlar değil, 

toplumda başlayan ve ailenin 

içerisine kadar giren toplumsal 

sorunlardır. Şüphesiz sosyal haya-

tın bir bütünlüğü vardır, her şey 

her şeyle ilgilidir. Ailesel sorun-

lar topluma, toplumsal sorunlar 

aileye geçmektedir. Ama yer yer 

ailenin özel olarak hedef alındı-

ğını söyleyebiliriz. Mesela deği-

şik toplumsal sorunlar, ailesel 

sorunlar olarak gösterilmektedir 

ki son zamanlarda sıkça tartışı-

lan “Birliktelik” bunun tipik bir 

örneğidir. Birliktelik olarak nite-

lenen sorun sırf bir ailesel sorun 

değildir, bir toplumsal çözülme 

sorunudur. Ama bunu birileri bir 

aile sorunu olarak görmekte, biz 

de öyle algılamaya çalışmaktayız. 

Ailesel sorunlar, toplumsal 

sorunlardan ayrı düşünülemez. 
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Bundan dolayıdır ki aileyi tüm 

toplumsal şartlardan soyutlanmış 

bir güvenlik kalesi olarak düşü-

nemeyiz. Çünkü bir süre sonra 

aile bunu çekemediği zaman bu 

bizi hayal kırıklığına uğratabi-

lir. Esasen çözümlerde de ben-

zer bir durumla karşı karşıyayız. 

Mesela dışarıdaki çalışma düzeni 

aile düzeninden soyutlanamaz. 

Sözgelimi bu gün kadın dışarıda 

çalışmadığında da sorun hemen 

çözülüverecek değildir.

Ailenin bugününü göz önüne 

alan ve geleceğe yönelik çözümler 

üretmeliyiz. Üstelik bu çözüm-

ler kendi ailemize yönelik olma-

lıdır. Ailenin daha iyi bir geleceği 

için Batıda da yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır. Ne var ki modern 

kültürünün paradigmaları sağlıklı 

bir çözümlemeye fırsat vermediği 

için bu çözümlerin önemli bir 

kısmı yeni sorunlar doğurmak-

tadır. Eşitlikçi yaklaşımlar, aile 

malını eşler arasında ortak hale 

getiren yeni mal rejimleri, boşan-

ma zorluğu, bunlardan bazıları-

dır. Eşitlik kışkırtması karşılıklı 

çatışmaları, mal rejimi erkeklerin 

getirdikleri malı ortak kılmasın-

dan dolayı nikâh altına girmeme-

yi getirmekte, boşanma zorluğu 

aileyi bir cendere görüntüsüne 

sokmaktadır. Tabi burada bazı 

söylemlerin özel olarak kışkırtıcı 

bir nitelik taşıdığını ifade edebili-

riz. Mesela aile üyelerinden kadın 

haklarının öne çıkarılması şüphe-

siz çözülmesi gerekli bir sorundur 

ama aileyi çözücü bir başka işlevi 

de yerine getirmektedir. 

Yine Batıda ortaya konan 

bazı çözüm önerilerinin önemli 

bir kısmı bizim kültürel dünya-

mızla örtüşmemektedir. Mesela 

Amerika’da uzmanların gözeti-

minde gerçekleştirilen deneme 

evliliği böylesi bir şeydir. Onun 

için ailenin gelecek tasarımında 

önerilen çözümler kendi kültü-

rel değerlerimizle uygunluk arz 

etmelidir.

Aile toplumlara göre bir deği-

şim geçire geldi. Bu çerçevede 

mesela genelde tüccar toplum-

larda küçük, tarım toplumların-

da büyük, arazi şartlarının çetin 

olduğu yerlerde daha tutkun, 

düzlüklerde daha gevşek dokulu 

bir yapı taşıya geldiği kabul edil-

miştir. İlahi dinler bu doğal meka-

nizmayı değiştirmekten çok ilişki-

ler ağını düzenlemenin yollarını 

göstermişlerdir. Esasen erdemler, 

güzellikler biraz da iradi benim-

seyişleri gerektirir. Din ve aile 

bu alanların başında gelmektedir. 

Aile sorunlarının çözümünde dine 

büyük ihtiyaç vardır. Ancak bu 

çözümlemede dini genellemeler-

den, indirgemeciliklerden uzak 

olmak gerekir. Mesela İslâm’a 

göre yapısal çerçevede formel bir 

aile modeli çizmek sorunlu bir 

iştir. İslâm tüm kurumsal yapı-

larımızda bir değersel işleyiş ve 

fonksiyon olarak devreye girer. 

Önemli olan işleyiştir. 

Aile dinin yanında önemli bir 

sosyal kontrol kurumudur. Bu 

bilindiği için bazı çevreler din 

karşıtlıklarını aileye de yansıtmak-

tadırlar. Ülkemizde tipik bir süreç 

işlemekte, siyasal tavır din karşıt-

lığına, dine karşı tavır da aileye 

karşı tavra dönüşmektedir. Daha 

sade bir anlatımla politik bağlam-

da dine tavır koyuş, aileye tavır 

koyuş olarak karşımıza çıkmakta-

dır. Önemli bir kısmı kadınlardan 

oluşan bazı (aile) platformlar(ın)

da belirttiğimiz bu tabloyu açıkça 

görmek mümkündür.

Sonuç olarak denebilir ki bir 

kurum olarak aile devam ediyor 

ve edecek, ama normal sayılabile-

cek değişimin ötesinde bir dönü-

şüm de yaşıyor. Dolayısıyla yeni 

şartları gözeten yeni önerilere ihti-

yaç vardır. Nasıl olumsuz yönlen-

dirilebiliyorsa aile süreci olumlu 

da yönlendirilebilir. Her değişim 

bir yapılanma ile biter. Söz konu-

su çözülme ve yeniden yapılanma 

sürecinde İslâmi değerlerin işle-

yiş mekanizmaları olarak devre-

ye girmesi gerekmektedir. Yoksa 

ailesel olguların tevhidi bütün-

lüğünü kurma şansımız yoktur. 

Sözün kısası biz de bu dönüşüm 

sürecinde değer yargılarımıza ters 

düşmeyen çözümlemelerle yön-

lendirici katkılarda bulunabiliriz.
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Modern Çağda
Ailenin Dönüşümü

Erken Tarih 

Stone (1977) tarafından araş-

tırmada, Batı’da modern ailenin 

varlığının ilk olarak 1600’lerin 

ortalarında belgelendiği belirtil-

miştir ki bu zamanlar tam da eli-

tin bebekleri sütanneye gönder-

meyi ve kundaklamayı bıraktı-

ğı zamanlardır. Bir birey olarak 

bebeğe olan ilgi ve kadının da 

annelik rolünde bir artış gözlem-

lenmiştir. Çiftler için yakınlık ve 

mahrem hayatın yeni şekilde ifa-

desi gündemdeydi ve eş seçimin-

de özellikle aşk, kişisel cazibe 

ve uyumluluk üzerinde artan bir 

vurgu vardı. 

Karı-koca arasındaki duygu-

sal bağlar üzerine yapılan vurgu 

(Stone,1977)  modern aile-

nin yapılanmasını hızlandır-

dı. Modern ailenin duygusal açı-

dan kendine yeterli olması bek-

lenmektedir. Çekirdek aile üye-

leri arasındaki bağlar daha yoğun 

ve duygusal olarak derinleşirken 

diğer akrabalar, çevresel olmaya 

başladılar (Burgess & Locke,1953; 

Dizard & Gadlin,1990).

Modern çekirdek aile üç duygu 

ile şekillenmiş oldu: mülkiyet ve 

sosyal statü sebebiyle düzenle-

nen evliliklerden ziyade eşler arası 

romantik aşk ile kurulan evli-

likler; annelik sevgisi veya kadı-

nın annelik içgüdüsüne sahip ve 

küçük çocuklara bakmaya ihtiya-

cı olduğu fikri; ve aile hayatı ya da 

aile içi ilişkilerin, aile dışı ilişkiler-

den her zaman daha fazla bağla-

yıcı olduğu inancı (Elkind,1992). 

Üyelerinin kişisel memnuniyetine 

dayanan bir aile olarak modern 

aile,  artık başlıca değeri mem-

nuniyet olduğundan; psikolojik 

aile adını almaktadır denebilir 

(Doherty,1992).

Post-modern Aile

30 yıl önce, C. Wright Mills 

(1959),  post-modern dönemde 

ekonomiyi; istihdamın, ağır sana-

yiden sendikalaşmamış büro işle-

rine, hizmet ve yeni sanayi sektör-

lerine kayması olarak nitelendirdi. 

Sosyal refah sisteminde oluşacak 

muhtemel sorunları, çok ulus-

lu şirketlerin yükselişini, insan 

özgürlüğünde ve seçebilme hak-

kında azalmayı öngörmüştür. İşte 

o zaman beşerî ailenin, dünya 

tarihinin bu yeni dönemine nasıl 

yanıt vereceğini ve uyum sağlaya-

cağını merak etti.

Postmodernizm, basitçe teorile-

ri genel olarak tanımlamak değil, 

aksine daha küçük birimlerin 

bir “yakın okuma” ile karakte-

rize edilmesidir denebilir. Post-

modernizm detaycılık, eklektizm, 

süsleme-ornamentation ve kap-

sayıcılık özelliklerine sahip olma 

eğilimindedir; mutlak bir gerçekli-

ğin varlığını reddetmekte ve insan 

gelişimi (Doherty,1991) kavramı 

hakkında derinden kuşku duy-

maktadır. Eğer çağdaş aile haya-

tını post-modern aile tanımı üze-

rinden yeniden anlamlandırma-

ya çalışırsak, postmodern sanat 

ve edebiyattan da istifade etmek 

gerekir ki bu alanlarda kimi kav-

ramların içerikleri ve etkileri 

henüz tam olarak anlaşılamamış-

tır. Dolayısıyla, post-modernizm 

belirsizlik, güvensizlik ve şüphe 

(Stacey,1990) ile karakterizedir 

denebilir. 

Postmodern periyotta, beşerî 

ailenin çeşitlerini daha iyi anla-

yabilme ihtiyacının tanınması; 

ve sosyal patternlerin nasıl da 

çok geniş bir ölçüde gerek bire-

yi gerekse aile içi ilişkileri etki-

lediği hakkındaki kavrayışa rağ-

men, ortaya çıkan post-modern 
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aile yapısının tanımı üzerinde 

büyük ölçekli bir tam mutaba-

kat sağlanabilmiş değildir (Hoss-

feld,1991).

Post-modern dünya; çoğulcu-

luk, demokrasi, din özgürlüğü, 

tüketicilik, hareketlilik, haber ve 

eğlence erişimin artırılması ile 

şekillendirildi. Bu post-modern 

dünyanın sakinleri mutlak ger-

çeğe olan inancını kaybetti. 

Birçok inanç, birçok gerçek 

ve dünya görüşlerinin heye-

can verici ama aynı zaman-

da korkutucu bolluk ile var 

olduğu bu dönemde, insan-

lar, neye inanacaklarını seç-

mek zorunda kaldıkları bir 

toplumda yaşamak durumun-

dadırlar (O’Hara & Ander-

son,1991). 

1970’li yıllarda, Shorter 

(1975), ortaya çıkan post-

modern aileyi üç önemli özel-

liğini belirterek tanımlayan ilk 

kişi olarak görülebilir: Erge-

nin aile kimliğine karşı olan 

kayıtsızlığı; hızla artan boşan-

ma oranları ile birlikte çiftlerin 

hayatlarındaki istikrarsızlık 

ve kadınların özgürleşmesi-

liberation ile çekirdek aile 

hayatındaki “yuva” kavramı-

nın yıkılışı.

O zaman, Shorter (1975), çocu-

ğun sosyalleşme örüntülerini de 

etkileyecek olan; çocuklara evde 

bakım yapan annelerin, işyerle-

rindeki katılımları arttıkça, evler-

de boy gösteren ücretli bakıcıların 

sayısında da paralel bir artış göz-

lendiğini belirtti.

Vekil-anne, gay ve lezbiyen bir-

liktelikler ve post-modern ailenin 

diğer varyantları yukarıda bahsi 

geçen trendlerin olumsuz sonuç-

ları gibi dursa da, aslında aşağıda-

ki maddeleri de içerirler:

1. İnsanın ilerlemesinin evren-

sellik ve bilim yasaları ile iyim-

ser varsayımlarının bir anlamda 

hayal kırıklığı ile sonuçlanması, 

daha önceden kurulu olmuş olan 

düzene inancının zayıflamasını da 

beraberinde getirmiştir.

2. Ailenin bölünmüşlüğünü yan-

sıtan ve bir anlamda da meşrulaş-

tıran elektronik medyanın etkisi.

Gergen (1991) ortaya çıkan 

aile formunu, üyelerinin yoğun 

meşguliyetleri sebebiyle dağınık- 

saçılmış hayatlarının olduğu “doy-

muş aile”  olarak nitelendirdi. Pek 

çok tutum, görüş, yaşam tarzı ve 

kişiliklere maruz kalan aile üye-

leri ilişkilerin çokluğu içinde kay-

bolmuştur diyebiliriz. Sosyal doy-

gunluğun göstergeleri olan araba, 

telefon, televizyon, jet uçağı vb. 

teknolojiler,  ailede kargaşa ve 

parçalanmayı; kaos ve süreksizlik 

duygusunu oluşturdu. 

Yuva artık uyum, huzur ve anla-

yış için kaçılabilecek bir sığınak 

olmaktan çıktı. Farklı yaş ve cin-

siyetlerin, kişisel ideoloji ve sosyal 

bağlantıları ile karşılıklı etkileşim 

halinde, çoğunlukla da çatışma 

halinde olduğu bir yerdir dene-

bilir. İnsan, kişisel kimliğini gele-

cek hedeflerine bağlılık ve bireyin 

seçimi açısından yeniden tanım-

lamaya çalışmalıdır. Komşu-

ların yabancı olduğu yerde, 

modern aile, ‘kalpsiz bir dün-

yada bir sığınak’a dönüşmek-

tedir. (Lasch,1977)

Çekirdek Ailenin de Ötesinde: 
Kuşaklararası Bağların Artan 

Önemi

Günümüz toplumlarında 

ailede kuşaklar arası ilişkiler, 

yapı ve fonksiyonları açısından 

bölümlere ayrılmakla beraber, 

gittikçe önem de kazanmak-

tadır. İki biyolojik ebeveyn 

ve çocuktan oluşan çekirdek 

aileyi ön plana çeken ‘Aile-

nin düşüşü’ hipotezine karşın, 

XXI. yüzyılda kuşaklar arası 

bağların öneminin artacağı şu 

üç hipoteze bağlı olarak söyle-

nebilir (Bengston,2001):

a) Ortalama yaşam süresi-

nin uzaması ile kuşaklar ara-

sındaki ortak yaşanılan zaman 

dilimlerinin artması ile ortaya 

çıkan demografik değişim,

b) Aile fonksiyonlarının yerine 

getirilebilmesi için büyükanne ve 

büyükbabalar ile diğer akrabala-

rın artan önemi,

c) Zaman geçtikçe kuşaklar arası 

birliğin, dayanıklılığı ve esnekli-

ğin/direncin varlığı. 

Öte yanda kuşaklar arası ilişkile-

rin bölümlere ayrılmasına neden 

olan belki en önemli faktörlerden 

C. Wright Mills,  post-modern 
dönemde ekonomiyi; istihda-
mın, ağır sanayiden sendika-
laşmamış büro işlerine, hiz-
met ve yeni sanayi sektörle-
rine kayması olarak nitelen-
dirdi. Sosyal refah sisteminde 
oluşacak muhtemel sorunları, 
çok uluslu şirketlerin yükse-
lişini, insan özgürlüğünde ve 
seçebilme hakkında azalma-
yı öngörmüştür. İşte o zaman 
beşerî ailenin, dünya tarihinin 
bu yeni dönemine nasıl yanıt 
vereceğini ve uyum sağlayaca-
ğını merak etti.
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biri: boşanma ve sonrasında olu-

şan üvey aile bağları ile birlikte 

aile yapısında oluşan değişiklik-

lerdir denebilir.

XX. yüzyılda aile yapısında olan 

değişiklikler genel olarak dört 

hipotezle şöyle açıklanabilir:

İlk hipotezde; 1916’da Bur-

gess tarafından öne sürülen ve 

‘Endüstri Devrimi’ sonrası dönü-

şüm ile meydana gelen ‘modern 

çekirdek aile’ formu ele alınabilir. 

Daha sonra Ogburn (1932) ve 

Parsons (1944) tarafından geliş-

tirilen bu aile formundaki geçiş 

fikri, geniş aileden çekirdek aile-

ye ve sosyal-geleneksel yapıdan 

duygusal-destekleyici aileye geçişi 

içermektedir.  

İkinci hipotezse aslında boşan-

ma oranlarında artış ile yapısın-

daki küçülme ile bağlantılı ola-

rak, modern çekirdek ailenin ve 

fonksiyonlarının gerilemesidir 

(Popenoe,1993). Üçüncü hipotez 

ise biyolojik veya evlilik yoluyla 

oluşan akrabalık bağları ile olu-

şan aile formunun heterojenli-

ğini içerir. Hatta artan feminist 

ve etnik alanlardaki çalışmalar 

(Bengtson,2001), doğuştan varo-

lan ve sonradan oluşturulmuş 

bu akrabalık sistemlerinin yeni-

den tanımlanmasını istemektedir 

(Cherlin,1999). 

Son hipotez olarak ise, kuşak-

lar arası bağların öneminin arttığı-

nı içermektedir. Hatta değişen ve 

gelişen dünyada sadece bu bağla-

rın önemi artmakla kalmayabilir, 

çeşitli yönlerde çekirdek ailenin 

bazı işlevlerini üstlenebilir. 

Modern Çekirdek Aile

Bu kavramı incelerken sosyoloji-

nin ‘Chicago Okulu’nun 1915’ten 

1960’lara kadar parlayan ışığı 

(Bogue,1974) olarak kabul edi-

len Ernest W. Burgess’in söylem 

ve bakış açısından yararlanacağız. 

Burgess, metodolojiden, sosyal 

araştırmalara, Batı toplumunda 

yaşlıların yeri ile ilgili çalışma-

lara kadar geniş bir spektrumda 

bulunmuştur ve sosyolojide önde 

gelen isimlerdendir. Burgess, 

ailenin karmaşık yapısının ancak 

zaman boyunca aileleri makro-

sosyal kontextlerde mikrososyal 

dinamikleri de ele alarak anlaşıla-

bileceğinin altını çizmiştir. 

Endüstri Devrimi’nin makrosos-

yal alandaki trendlerinin analizi 

ailenin mikrososyal dinamikle-

ri ile beraber analiz edilmelidir. 

Burgess’e göre aile sosyal evrim 

kontexinde ele alınmalıdır. Öte 

yandan şehirleşme, giderek artan 

bireyselleşme ve sekülerizm ve 

kadının özgürleşmesi ile gele-

nek ve kanunlara dayanan sos-

yal bir kurum olan aile, eşlik-

companionship ve sevgiye-love 

dayalı hale dönüşmüştür (Bur-

gess,1926). Hatta başka bir deyiş-

le kısaca ‘kişiliklerin karşılıklı 

etkileşiminin yer aldığı birlik’ 

denebilir (Burgess,1926). Böyle-

ce ortaya üç özellik çıkmaktadır: 

İlki, aile sadece bir yapı değil 

ama karşılıklı etkileşimin oldu-

ğu dinamik bir prosesdir. İkinci-

si, problemli bir çocuğun ya da 

ayrılmış bir babanın davranışları, 

diğer aile bireyleri ile olan iliş-

kisi ve bağlantısı incelenmeden 

tam olarak anlaşılamaz. İşte bu 

özellik Birleşik Devletler’deki aile 

ve evlilik danışmanlığının ente-

lektüel temellerinden biri olarak 

görülebilir. Üçüncü olarak, aile-

nin merkezi fonksiyonunun sosyal 

organizasyonun yapı taşı olmak-

tan, karşılıklı bireysel ihtiyaçların 

giderilmesine dayanmaya doğru 

değişmesidir. Evlilik, temel ola-

rak ekonomik birim olmaktan 

duygusallık-sentiment ve eşliğe-

companionship dayanmaya doğru 

bir transformasyondan geçmiştir. 

Modern Çekirdek Ailenin ve 
Fonksiyonlarının Gerilemesi

Popenoe (1993)’e göre tarih 

boyunca aile yapısındaki hiç-

bir değişim ve gerileme, bu son 

yüzyılda olan çekirdek ailedeki 

‘gerileme’ kadar önemli değildir. 

Çekirdek ailede yerine getirilen 

iki önemli fonksiyon: çocuk yetiş-

tirilmesi ve üyelerine duygusallığı 

ve eşliği temin edilmesi ile olduk-

ça önemlidir. Çünkü başka hiç-

Yuva artık uyum, huzur ve anlayış için kaçılabilecek bir 
sığınak olmaktan çıktı. Farklı yaş ve cinsiyetlerin, kişi-
sel ideoloji ve sosyal bağlantıları ile karşılıklı etkileşim 
halinde, çoğunlukla da çatışma halinde olduğu bir yer-
dir denebilir. İnsan, kişisel kimliğini gelecek hedefleri-
ne bağlılık ve bireyin seçimi açısından yeniden tanım-
lamaya çalışmalıdır. Komşuların yabancı olduğu yerde, 
modern aile, ‘kalpsiz bir dünyada bir sığınak’a dönüş-
mektedir.
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bir sosyal birimde bu iki özellik 

yoktur. 

Sosyal bilimciler, boşanma ve tek 

ebeveynli aile olmaktan kaynakla-

nan ve çocuğun psikolojik, sosyal 

ve ekonomik iyilik hâlini olum-

suz yönde etkileyen aile yapısın-

daki bu negatif değişim üzerinde 

durmak zorundadırlar. 

Özellikle tek ebeveynli ailele-

rin sayısındaki artış, anneleri ile 

yaşayan çocukların içinde bulun-

dukları yaşam şartlarını ekonomik 

açıdan oldukça negatif etkilemek-

tedir (McLanahan, 1994). Baba-

nın olmayışı ise çocuğu duygu-

sal ve ekonomik açıdan pek çok 

sorunla baş başa bırakmaktadır 

(Popenoe,1996). 

Aile Formlarının Heterojenliği

Kadının özgürleşmesi ile ‘ekmek 

kazanan’ erkek reisliğindeki aile 

formatında ve geleneksel güç, 

kaynak ve emek dağılımında deği-

şim de kaçınılmaz oldu. Boşanma-

nın ve üvey-ebeveynliğin giderek 

daha da normalleşmesine şahit 

oluyoruz. Ahrons (1994), Birle-

şik Devletler’deki aileleri artık ‘çift 

çekirdekli’ olarak tanımlayabiliriz 

demektedir. Globalleşen dünyada 

bunun gelişmiş (!) ve gelişmekte 

olan (!) ülkeler için de çok farklı 

olmadığını gözlemlerimize daya-

narak söyleyebiliriz. Üstelik son 

on yılda, bu karışık resimde, gay 

ve lezbiyen ebeveynler tarafından 

evlat edinilip yetiştirilen çocuklar-

dan müteşekkil aile formları oluş-

tu ve resimdeki dinamikler daha 

da arttı ve karmaşıklaştı. 

Kuşaklar Arası Bağların Öneminin 
Artması

Günümüzün bu kompleks sos-

yal yapısı içinde kuşaklar arası 

bağların, ilişki ve iletişimin gide-

rek önemi artmaktadır. Ortala-

ma yaşam süresinin uzaması ve 

tek ebeveynli aile sitemlerinin 

sayısının artması ile kuşaklara-

rası duygusal, sosyal ve ekono-

mik desteğin engellenemez ön 

plana çıkışı bu durumu destekler 

mahiyettedir. Mesela Bengston & 

Harootyan (1994) yaptıkları araş-

tırmada büyük anne ve büyük 

babaların evlatları ve torunları 

için ekonomik destek sağladıkla-

rını ve bunun öyle azımsanacak 

boyutlarda olmadığını belirtmiş-

lerdir. Öte yanda ailenin devam-

lılığını ve dayanışmasını besle-

dikleri (King,1994; Silverstein et 

al.,1998); özellikle ergen çocuğa 

sahip olup da bebeği olan anneler 

için sırt yaslanabilecek bir ana-

kaya pozisyonu sağladıkları (Bur-

ton &Bengston,1985) görülmek-

tedir.

Sonuç Yerine

Aile, artık stabil geleneksel bir 

formdan dinamik, üyeleri arasın-

da karşılıklı etkileşim ve duygusal 

tatminin, başka bir deyişle hayat 

arkadaşlığının ön planda olduğu 

bir forma doğru ilerlemiştir. Peki 

değişim durmuş mudur? Hayır. 

Değişmeyen tek şey değişimin 

kendisidir’den yola çıkarak bu 

transformasyon sürecinin ekono-

mik, politik, sosyolojik, psikolo-

jik pek çok faktörden etkilenerek 

süreceğini görebiliyoruz. İşte bu 

bağlamda, kuşaklar arası ilişkinin 

başta ekonomik olmak üzere psi-

kolojik (Sayar & Bağlan, 2010) 

ve  sosyolojik koruyuculuğu ve 

önemi ön plana çıkmaktadır.
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Celalettin VATANDAŞ

Türkiye’de Aile ve
Aile Değerleri

A ile, toplumun devamı-

nı sağlayan; bireylerin 

kimlik ve kişiliklerinin 

oluşmasında, toplumsallaşıp top-

luma uygun üyeler haline gelme-

lerinde alternatifi olmayan önemli 

bir kurumdur. Bireyin toplumla 

teması, doğuşuyla katıldığı ailesi 

aracılığıyla ve ailesinde başlamak-

tadır. Çocuk ile ailesi arasında 

başlayan etkileşim, çocuğun o 

topluma uygun bir üye oluşuna 

imkân sağladığı gibi, bireyin aile-

si tarafından eğitip-öğretilmesi de 

toplumun sürekliliğine katkı sağ-

lamaktadır. Dolayısıyla ve yaygın 

olarak bilindiği üzere aile, bireyin 

kişiliğinin inşa olunduğu yerdir ve 

toplumun yapıtaşıdır. Bu nedenle, 

eğer bir toplumda aile kurumu 

kendisinden beklenen işlevleri 

yerine getirememeye başlamışsa, 

orada bireysel ve toplumsal ciddi 

problemlerin görülmesi kaçınıl-

maz olmaktadır.

Toplumun temeli olan aile, 

her toplumda ve her zaman bir 

erkek ve bir kadının evlenme 

kararıyla/anlaşmalarıyla başlamış-

tır. Muhakkak toplumsal bir meş-

ruiyete dayanan söz konusu bera-

berlik öncelikle ailenin fizyolojik 

işlevini söz konusu meşru şart-

larda yerine getirmesine imkân 

sağlamaktadır. Buna ilaveten, psi-

kolojik tatmin, kültür aktarımı, 

koruyuculuk, toplumsallaştırma, 

ekonomik dayanışma ve eğitim 

işlevleri, herhangi bir öncelik sıra-

sı olmaksızın, aile ortamında ve 

aile tarafından yerine getirilmek-

tedir. 

Aile kurumu hem yapısal ve 

hem de işlevsel olarak tarihin bazı 

dönemlerinde önemli etkilere 

maruz kalmış ve hatta radikal 

sayılabilecek değişikliklerin nes-

nesi olmuştur. Modern zamanlar, 

en önemli ve kapsamlı değişimin 

yaşandığı dönemi teşkil etmekte-

dir. Bu dönemde baş döndürücü 

hızda gerçekleşen iç göç ve kent-

leşme ile sanayileşmenin dayat-

tığı bazı değerler ve yeni yaşama 

biçimleri aile kurumunu büyük 

oranda dönüşüme uğratmış, aile 

kurumunun yapısal olarak küçül-

mesine ve yukarıda kısaca bahse-

dilen temel bazı işlevlerini yerine 

getirmesinde zorlanmasına yol 

açmıştır. Bunun sonucu olarak 

ailenin bölünmesi, parçalanma-

sı, tek ebeveynli ailelerin gide-

rek artması, boşanma oranlarının 

yükselmesi, evlilik dışı beraber-

liklerin çoğalması, nesebi gayr-i 

sahih çocukların artması, kültürel 

ve ahlaki değerlerde yozlaşma, 

toplumsal anomi, suç oranları-

nın artması, uyuşturucu kullanı-

mı, bireysel ve toplumsal şiddetin 

yaygınlaşması, kimlik bunalımı,  

psikolojik rahatsızlıklar, tatmin-

sizlik vb. gibi insanı ve dolayısıyla 

toplumu tehdit eden problemler 

baş göstermiştir. 

Ancak şu son derece önemli 

bir özellik ve imkandır ki aile 

kurumu oldukça dinamik bir 

yapıya sahiptir. En köklü top-

lumsal değişmeler karşısında bile 

iç direncinden bir şey kaybet-

memiş; şekil ve işlev farklılaş-

malarına rağmen var olmaya hep 

devam etmiştir. Yeni ve olumsuz 

şartlara karşı kendisini yeniden 

yapılandırmayı başarabilmiştir. 

Bunu ise çok zorlandığı yerlerde 

diğer bazı kurumların desteği-

ni alarak mümkün kılabilmiştir. 

Genel olarak siyaset ve hukuk 

kurumu, özel olarak da devlet 

karşılaştığı problemleri çözmede 

aile kurumuna önemli destekler 

sağlamışlardır. Fakat ne var ki 

aile kurumu, modern zamanlarla 

birlikte muhatap olduğu kapsam-

lı ve derinlikli problemlerle baş 

etme sürecinde diğer toplumsal 

kurumlardan gerekli desteği göre-

memek gibi bir durumla karşı 

karşıya kalmıştır. Bugün birçok 
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ülkede ve özellikle de Türkiye’de 

aile politikaları ve bu politikala-

rın uygulamaları zayıf, dağınık ve 

bütünlükten yoksun bir görünüm 

arz etmektedir. Daha da önemlisi, 

aile, Türkiye şartlarında toplumsal 

mühendisliğinin bir nesnesi ola-

rak görülmüştür. Mevcut anaya-

sa, geleneksel kökleri olan ve 

olması da gereken aile yapısını 

korumayı ve işlevlerini yerine 

getirmesinde güçlendirme-

yi değil, nüfus planlamasıy-

la yapısal ve işlevsel açıdan 

daha da derinlikli bir şekilde 

dönüştürmeyi hedeflemiştir. 

Dönüşümün hedefini ise yapı-

sal açıdan küçültmek, işlevsel 

açıdan sığlaştırıp-daraltmak 

oluşturmaktadır. Bu da aile 

yapımızın problemlerini 

derinleştirmiş ve mevcutlarına 

ilave problemler getirmiştir.

Tüm bunlar dikkate alın-

dığında, aile araştırmaları-

nın iki açıdan ayrıcalıklı bir 

öneme sahip olduğu söyle-

nebilir. Öncelikle, hâlihazırda 

mevcut aile yapısının özellik-

lerini belirlemek, bu özelliklerin 

ailenin işlevlerini olması gereken 

biçim ve içeriğiyle yerine getirip-

getirememesine etkisini anlamak 

için aile araştırmaları yapılması 

gerekmektedir. İkinci olarak da 

eğer aile kurumunda bazı yapı-

sal ve işlevsel problemler varsa, 

bu problemlerin çözülmesi için 

mevcut problemlerin kaynağını, 

mahiyetini, şiddetini tespit etmek 

gerekmektedir. Araştırma ve 

Kültür Vakfı’nın sosyal ve eko-

nomik araştırmalar birimi olan 

SEKAM tarafından desteklenip bir 

bilim adamları grubu tarafından 

tamamlanmış olan ve tespit ede-

bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de 

şu ana kadar yapılmış aile araş-

tırmalarının en kapsamlıların-

dan birisini oluşturan Türkiye’de 

Aile (Ailenin Yapısal Özellikleri, 

İşlevleri ve Değişimi) araştırması-

nın bu itibarla özel bir önemi hak 

ettiği kanaatindeyiz. 

Aile ve Toplumun Geleceği 
Problemi

Şimdi, araştırmanın bazı 

önemli bulgularından bahsedecek 

olursak; bu bağlamda öncelikle 

aile-toplum ilişkisiyle ilgili bulgu-

lara değinmek istiyorum. 

Ailedeki çocuk sayısı, sadece 

bireyleri veya aileleri ilgilendiren 

bir konu değil, çok daha fazlasıyla 

toplumu ilgilendiren bir konudur. 

Zira toplumun sürekliliği ancak 

yeni nesillerin varlığıyla mümkün 

olabilmektedir. Eğer doğum oranı 

ölüm oranına eşit veya az ise 

nüfus kendisini yenileyememekte 

ve toplum yok olma sürecine gir-

mektedir. Her bir kuşağın kendi 

yerine geçecek çocuğa sahip 

olma oranı diye tanımlanabilecek 

olan nüfusun yenilenmesi, ölüm 

oranı nispeten daha düşük olan 

endüstrileşmiş ülkelerde 2,1 iken, 

gelişmekte olan ülkelerde 2,5 ile 

3,3 arasında değişmektedir. Bu 

oranın altında kalan toplam 

doğurganlık oranı o toplum 

için önce nüfus yaşlanması ve 

takiben nüfus kaybı anlamı-

na gelmektedir. Bugün Batı 

Avrupa ülkelerinden birço-

ğunun karşı karşıya olduğu 

en önemli problem budur. 

Türkiye ise mevcut haliy-

le düşük doğurganlık hızına 

sahip ülkeler grubunda yer 

almaktadır. Son 40 yıl içinde 

doğurganlık hızında önemli 

bir düşüş yaşanmıştır. 1963’te 

6,3 olan toplam doğurganlık 

hızı, 1973’te 4,7’ye, 1980’de 

3,4’e, 2000 yılında 2,5’e, 

2003’te 2,2’ye gerilemiştir. 

Doğurganlık hızı, çok 

sayıda demografik ve sosyo-

ekonomik faktörün etki-

sini yansıtan bir göstergedir. 

Doğurgan çağdaki kadının sos-

yal statüsü, eğitim düzeyi, çocu-

ğa bakışı ve beklentileri yanında, 

gelir düzeyi, evlenme yaşı, aile 

planlaması ve doğum kontrolü 

yöntemlerine erişme imkânları, 

hane halkının sosyal statüsü gibi 

çok sayıda değişkenin doğurgan-

lık hızına etki ettiği bilinmek-

tedir. Doğurganlığı doğrudan 

veya dolaylı olarak etkileyen söz 

konusu faktörler karmaşık bir 

olgular yumağı oluşturmaktadır. 

Örneğin, iç göçün beslediği kent-

leşme, eğitim düzeyinde artışa, 

kadının tarım dışı sektörlerdeki 

istihdama katılışına ve daha geç 

Araştırmanın bulguları, 
Türkiye’deki mevcut durumun 

ve idealize edilmiş tercihin 
2-3 çocukta toplandığını gös-
termektedir. iki çocuğu ideal 
bulanların oranı %56,1, üç 

çocuğu idealleştirenlerin oranı 
ise %28,1’dir. Dolayısıyla Tür-
kiye -eğer gidişatı değiştirecek 
gerekli tedbirler alınmazsa ki 
burada görev öncelikle devle-
te düşmektedir- nüfus yaşlan-
ması ve takiben nüfus kaybı 

problemiyle yakın tarihte yüz-
leşme aşamasındadır.
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evlenmesine yol açmaktadır. Bu da 

doğurganlığı etkilemekte ve daha 

az çocuk sahibi olma eğilimini 

güçlendirmektedir. 1998 Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması’ndan 

elde edilen sonuçlar bu tespitle-

ri destekler niteliktedir. Çiftlerin 

aile plânlamasını onaylama eği-

limi kırsal kesimde %72,6 iken, 

kentte yaşayanlarda bu oran 

%83,6’ya çıkmaktadır. Gebeliği 

önleyici yöntem kullanımı kent-

lerde %66,7, kırlarda %58,1’dir. 

Ve tüm bunlar mevcut Anayasa 

dikkate alınırsa beklenen ve hatta 

planlanan bir durumdur. Çünkü 

mevcut Anayasa’da nüfus plan-

laması devletin bir sorumluluğu 

olarak dile getirilmekte, nüfus 

planlaması az çocuk olarak anlam 

kazanmaktadır. Nüfusunu yenile-

yememe problemiyle karşı karşı-

ya kalmış olan Türkiye’de nüfus 

planlamasının ailelerin daha az 

çocuğa sahip olmalarını sağlamak 

biçiminde anlaşılması ve uygu-

lanması son derece manidardır. 

Mevcut anayasada ve uygula-

malarda aile planlaması olmaz-

sa olmaz bir sorumluluk olarak 

düşünülürken maalesef toplumun 

geleceği hiç dikkate alınmamıştır. 

Araştırmanın bulguları, 

Türkiye’deki mevcut durumun 

ve idealize edilmiş tercihin 2-3 

çocukta toplandığını göstermek-

tedir. İki çocuğu ideal bulanların 

oranı %56,1, üç çocuğu ideal-

leştirenlerin oranı ise %28,1’dir. 

Dolayısıyla Türkiye -eğer gidişatı 

değiştirecek gerekli tedbirler alın-

mazsa ki burada görev öncelikle 

devlete düşmektedir- nüfus yaş-

lanması ve takiben nüfus kaybı 

problemiyle yakın tarihte yüzleş-

me aşamasındadır. 

Evlilik ve Aile

Aile kurumunun son derece 

önemli diğer bazı alt kurumların-

dan bahsetmek gerekirse; burada 

özellikle ve öncelikle üzerinde 

durulacak konu nikahtır.

Sözleşme ve ilanı kapsayan 

nikâh, yapılış şekli, taşıdığı değer-

ler itibariyle toplumlara göre fark-

lılık gösterebilmektedir. Yapıldığı 

yer ve zaman, tescil ediliş biçimi 

apayrı bir önem taşıyabilmekte-

dir. Fakat merkezi otoriter dev-

letlerin her şeyi belirleme tutku-

suyla dopdolu olduğu modern 

dönemlerde diğer pek çok şey 

gibi, nikah da devletin çatısı altı-

na sokulmak istenmiş ve önceki 

gerçekleştirimlerin bir kısmı çizgi 

dışı sayılmıştır. Bu problemi yaşa-

yan toplumlardan birisi şüphesiz 

bizim toplumumuzdur. Bu çerçe-

vede resmi ve dini nikâh olmak 

üzere bir ikilem yaşanmaktadır.

Araştırmanın bulgularına göre, 

toplumumuz dini nikahı önem-

semektedir. Sırf resmi nikâhın 

%10,4 gibi küçük bir oranda 

kalması, söz konusu duyarlılığın 

bir göstergesidir. Toplumumuzda 

pek çok insanımız, diğer alanlarda 

göstermediği dini duyarlılığı dini 

nikâh konusunda göstermekte, 

resmi nikâhın varlığına rağmen 

dini nikâh olmadan yapılacak cin-

sel ilişkinin meşruiyet eksikliği 

taşıdığına, bu ilişkinin zina sayıla-

bileceğine inanmaktadır. 

Bu nedenledir ki, araştırma 

kapsamında yer alan ve dini nika-

hın önemini sorgulayan soruya 

dini nikah olmadan olmaz diyenle-

rin oranı %78,5 gibi oldukça yük-

Kentleşme hızına bağlı olarak boşanmalar artmış-
tır. Kırsal kesimde boşanmalar daha azdır. Çünkü 
aile birlikteliğini koruyan ve devam ettiren toplum-
sal kontrol kente göre çok güçlüdür. Kentleşme ve 
kadının iş hayatına atılmasıyla birlikte ailenin yaşam 
düzeyi yükselmiş ama aileye rol çatışması girmiştir. 
Bunun sonucu olarak ta boşanma kentlerde daha 
da artmıştır. Boşanmaların artması, evlenme çağına 
gelen gençler için de kötü örnek olmaktadır.  Böyle 
gençler evliliklerinde en ufak bir anlaşmazlık olduğu 
zaman en kolay çözümü, ana babalarının yolundan 
giderek ayrılmada bulmaktadırlar.
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sek bir orana sahipken, dini nikah 

gereksiz diyenlerin oranı ise %3,7 

gibi istatistiksel açıdan anlamlılık 

düzeyine bile erişemeyecek kadar 

düşük çıkmıştır. Üstelik duygu 

ve düşünce düzleminde bile olsa 

dinin etkisine sahip olmadığını, 

daha da önemlisi dine inanma-

dığını ifade edenler arasında bile 

dini nikâh olmadan olmaz diyen-

lerin oranı %83,3 gibi oldukça bir 

yüksek oranda yer almaktadır. 

Sanal bir ortamda tanışıp bu 

tanışıklığı evliliğe dönüştürme 

eğilimini ifade eden sanal evliliğe 

gelince, sanal evliliğin, evliliğin 

beklenen amaçlarını gerçekleştir-

mesi konusunda kuşku bulundu-

ğu anlaşılmaktadır. Sanal evliliğe 

kuşkuyla yaklaşıldığı tespit edil-

miştir.  

Evliliğin sağlıklı başlaması 

ve amacına uygun şekilde deva-

mı için duygu ve akıl dengesi-

nin iyi kurulması gerekmektedir. 

Evlilikte duygu boyutunu evle-

necek bireyler temsil etmektedir. 

Eğer evlilik sadece duygusal uyum 

ile başlarsa, duygusallığın azaldığı 

veya doğal sınırlarına çekildiği 

evliliğin takip eden dönemlerinde 

hayatın gerçekleri, kişilerin asıl 

konum ve durumları ortaya çıktı-

ğında ciddi problemler yaşanma-

ya başlar. Baştaki duygusal uyum 

ise bu problemleri çözmede çoğu 

zaman yetersiz kalır.  İşte bu 

nedenle evlenme aşamasında duy-

gusal uyum önemli olmakla bir-

likte yeterli değildir. Ayrıca aklın/

tecrübenin/mantığın da devrede 

olması gerekmektedir. Bu ise evli-

lik süreciyle ilgili değerlendirme-

lerde bulunabilecek ve duruma 

duygusal pencereden bakmayacak 

birilerinin varlığını gerektirmekte-

dir. Doğaldır ki bunlar daha çok 

aile büyükleridir. Aile büyükle-

rinin devrede olması genellikle 

sürecin akıl boyutunu tamamla-

maktadır. Aile büyükleri akıl pen-

ceresinden evlenmeyi düşünen 

bireyleri değerlendirip, düşünü-

len evliliğin sağlıklı bir beraber-

lik getirip getirmeyeceğini fark 

ederler. Böylelikle hem duygunun 

ve hem de aklın etkili olduğu bir 

evliliğin gerçekleşmesi sağlanır. 

Araştırmamızın bulgularına 

göre tamamen aile büyüklerinin 

istek ve kararıyla evlenenlerin 

oranı %34,9’dur. Genel anlam-

da evliliklerin yarıdan fazlasının 

farklı açılardan olumsuz olabile-

cek, eleştirilebilecek tarzlarda ger-

çekleştiği, duygu-akıl dengesinin 

söz konusu olduğu evliliğin ise 

tüm evlilikler içerisinde yarıdan 

kısmen azı teşkil ettiği anlaşıl-

maktadır. 

Başarılı bir evliliğin şartı nedir? 

Bu soruya alınan cevaplara göre 

başarılı bir evlilik için üç özel-

lik ön plana çıkmaktadır. Bunlar 

eşler arasında anlayış ve hoşgörü, 

saygı ve din birliğidir. Kuşku yok 

ki her çağda ve toplumda evlili-

ğin amacına ulaşması, toplumun 

yapıtaşının sağlam olması, ailenin 

temelini oluşturan eşlerin birbir-

lerine saygı, sevgi ve anlayışla bağ-

lanmalarını gerektirmektedir. Din 

birliği ise benzer yaşam tarzına, 

kültüre, dünya görüşüne aidiyet 

sağlaması ve dolayısıyla evliliğin 

sağlıklı yürütülmesinin önem-

li bazı şartlarını gerçekleştirmesi 

açısından önemlidir. 

Aile Değerleri

Evliliğin, toplumca belirlenen 

kurallar içinde iki ayrı cinsin bir-

likteliği olduğu göz önüne alınır-

sa nikâh, toplumun onayladığı 

bir birlik akdi ve ilanı demektir. 

Nikâh kültürel bir kurumsallaş-

madır ve tüm kurumsallaşma-

lar gibi yapılan işin yolunu ve 

meşruiyetini gösterir. Bu çerçe-

vede nikâh da evlilik sürecin-

de toplumun buraya kadar gelen 

işlemlere itirazının olmadığını ve 

bundan sonrası için de bu sözleş-

meye manen kefil olduğunu ifade 

etmektedir. 

Ne var ki, önemine rağ-

men nikâhın bizzat kendisi 

zaman zaman tartışıla gelmiş-
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tir. Günümüzde bazı kesimlerce 

kuralsız ve daha da önemlisi top-

lumsal değerlerin devre dışı bıra-

kıldığı nikâhsız birliktelik savu-

nularak nikâhın önem ve işlevini 

reddeden anlayış ve uygulama 

egemen kılınmaya çalışılmaktadır. 

Aslında son zamanlarda sıklıkla 

sözü edilen nikâhsız yaşama veya 

birliktelik bir doğal aile gelişmesi 

değil, modern Batı kültürünün 

gereğiymiş gibi empoze edilmeye 

çalışılan bir sapmadır. İşin gerçeği 

bu durum bir aile gelişmesi olma-

dığı gibi modern kültürün de ide-

alize edip onayladığı bir durum 

değildir. Çünkü Batıda hâlâ iyi bir 

siyasetçinin itibar ve güven ölçüsü 

iyi bir aileye sahip olmasıdır.

Araştırmanın bulgularına göre 

nikâh hâlâ önemsenen bir değer 

ve işlem olarak anlam kazanmak-

tadır. Ancak özellikle nikâhsız 

yaşayan komşuya yönelik tutum 

sorusuna verilen cevapta görül-

düğü üzere %31,5’lik ilgilenmem 

oranı herkes istediği gibi yaşar; bu 

benim değil, onun bileceği bir iştir 

gibi modern paradigmaların bir 

hayli tuttuğunu göstermesi açısın-

dan önemlidir. Çünkü gelenek-

sel kültürde bu tür işler bireysel 

değil, toplumsal olarak görülür ve 

sapma gösterenler mutlaka uyarı-

lır ve hatta cezalandırılırdı. Beni 

ilgilendirmez diyen %31,5’lik 

oran modern türden bir hoşgö-

rünün gelişme trendi hakkında 

ipuçları vermektedir. 

Ailenin Geleceği 

Araştırmada, ailemizin gelece-

ğine ilişkin sorulardan birisi en 

genel anlamıyla ailenin gidişatı-

nı ilgilendiren Toplumun gene-

lini dikkate aldığınızda ailenin 

gidişatını nasıl değerlendiriyor-

sunuz? sorusudur. Soruya veri-

len cevaplar dikkate alındığında 

katılımcı grubun ve dolayısıy-

la insanımızın pek de ümitvar 

olmadığı tespit edilmiştir. Çünkü 

katılımcıların %41,5 gibi önem-

li bir kısmı söz konusu soruya 

kötüye gidiyor cevabını vermiştir. 

Erkeklerin kadınlara oranla daha 

kötümser olduğu tespit edilmiştir. 

Bu herhalde erkek kadın arasın-

da değer farklılaşmasıyla değil, 

erkeğin toplumsal hayatın içeri-

sinde daha fazla yer alması ve 

gidişata daha fazla tanıklık yap-

masıyla açıklanabilir. Bu durum 

bir başka değişkenin bulgusuyla 

örtüşmektedir. Katılımcıların en 

çok yaşadıkları yerin niteliğinin 

ailenin gidişatı ile ilgili görüşte 

kısmen etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Buna göre, en çok köy/

bucakta yaşamış olanlar ailenin 

gidişatı ile ilgili olarak daha iyim-

ser bir kanaate sahip olmalarına 

karşılık, daha çok il merkezinde 

yaşamış olanlar daha kötümser 

bir görüşe sahiptirler. Bu da aile 

kurumundaki değişimin daha 

hızlı ve sosyal kontrol mekaniz-

masının görece zayıf olduğu il 

merkezlerinde gidişatın daha çok 

olumsuz boyutuyla algılandığını 

gösteren bir bulgu olarak anlam 

kazanmaktadır. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyeliği birçok bakımdan ele alın-

mış bir sürecin ismi olarak anlam 

ve önem kazanmaktadır. Kuşku 

yok ki bir toplumun medeniyet/

uygarlık dairesi değiştirmesinin 

yanı sıra bir başka topluma enteg-

re olması birçok bakımdan önem-

li değişimlere ve dönüşümlere 

yol açar. Dolayısıyla Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üyeliği aile yapı-

sı ve ailenin işlevleri açısından 

da titizlikle üzerinde durulması 

gereken bir durum olarak anlam 

kazanmaktadır. Konu bağlamın-

da katılımcılara Sizce, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üyeliği gerçekle-

şirse aile yapımız bundan nasıl 

etkilenir? sorusu yöneltilerek, 

katılımcıların tutum ve beklen-

tileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Katılımcıların önemli bir kısmı 

(%32,4) Avrupa Birliği üyeliğinin 

Türkiye’nin aile yapısı ve ailenin 

işlevleri açısından olumsuzluklara 

neden olacağı kanaatine sahiptir. 



■ Ailenin Halleri

45Umran MAYIS 2011

Üyeliğin aile yapısı ve ailenin 

işlevleri açısından olumlu sonuç-

lara neden olacağını düşünenlerin 

%16,3’lük oranına karşılık, konu 

hakkında bir fikri olmayanların 

oranı görece yüksektir (%22,4). 

Üyelik sürecinden Türkiye’nin 

aile yapısının ve ailenin işlevle-

rinin etkilenmeyeceği düşünce-

sine sahip olanlar ise %28,9 gibi 

önemli bir orana sahiptirler. 

Eşe ‹lişkin Tutum ve Tavırlar

Ailenin kurulması kadar, 

onun sürekliliği ve sağlıklı bir 

şekilde devamı da çok büyük 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda 

dikkate alınması gereken önemli 

konuların başında eşlerin birbir-

lerine karşı tutumları gelmektedir. 

Çünkü sınırı aşan tutum ve tavır-

ların nihai anlamda evlilik/aile 

problemlerini arttıracağı muhak-

kaktır. 

Yüzyıllardan beri varolan 

uygulamalarda eş seçiminde ya da 

iyi eşin nasıllığı konusunda sada-

kat, gelir düzeyi, soyluluk gibi 

özellikler hep insanları cezbetmiş-

tir. Bunlar hâlâ aranmaya devam 

eden nitelikler gibi görünmek-

tedir. Öte yandan bu tercihlerin 

önceliğini belirleyen ciddi deği-

şim ve dönüşüm süreci de ortada 

durmaktadır. Nitekim modern 

zamanlarda kapitalist ve madde-

ci boyutun belirginlik kazanarak 

öncelenmesi, birçok tercihleri 

olduğu gibi, iyi eşin niteliklerine 

yönelik tercihlerde de belirleyi-

ci olmaktadır. Buna bağlı olarak 

gelir düzeyi ve kariyer gibi nite-

liklerin iyi eşin tanımında daha 

öne çıktığını genel gözlemlere 

dayanarak ifade edebiliriz. Ancak 

bunun her zaman böyle olduğunu 

söylemek mümkün olmamakta-

dır. Bu, toplumumuz için daha da 

bir önem kazanmaktadır. Çünkü 

eşe yönelik tercihlerde ya da iyi 

eşin tanımında gelir düzeyi her 

zaman belirleyici olmayabilmek-

tedir. Evliliğin hayat boyu bera-

berlik olduğu düşünüldüğünde, 

sadakat, saygı, sevgi gibi daha 

duygusal ve psikolojik boyutların 

daha fazla önem kazandığını söy-

leyebiliriz. Bu durumda erkek ya 

da kadınların iyi eş tercihlerinde 

maddi, psikolojik, sosyal vb. bir-

çok faktörün birbirleriyle bağımlı-

lık ilişkisi içinde rol oynadığı öne 

sürülebilir.

Evlilik güzel duygu ve düşün-

celerle başlar. Ama zamanla bir 

şeyler değişir, değişebilir. Süreç 

içerisinde hayatın gerçekleri eğer 

varsa temelsiz, asılsız duygu ve 

düşünceleri silip süpürür. Cicim 

aylarının tozpembe atmosferin-

den her rengin yer bulduğu haya-

tın gerçeklerinin bulunduğu bir 

ortama geçilir. İşte bu aşamada 

eşler birbirleri hakkında başlan-

gıçtaki düşünce ve kanaatlerini 

değiştirebilirler; olumlu düşün-

ce ve kanaatlerin yerini olumsuz 

düşünce ve kanaatler, olumsuz-

ların yerini olumlular alabilir. Bu 

ise eşlerin birbirlerini yeniden ve 

daha gerçekçi tanımalarına imkan 

sağlar. Bu aşamada bazıları zor-

lanır problemleri çözemez, bazı-

ları zorlansa da çözme başarısını 

gerçekleştirir, temelsiz duygu ve 

düşüncelerin yerini daha gerçekçi 

ve güçlü duygu ve düşünceler alır. 

Araştırmanın bulgularına göre 

mevcut durum aile yapımız açı-

sından sevindiricidir. Eşlerin bas-

kın çoğunluğu eşinden memnun 

olduğunu, eşiyle ilgili hayal kırık-

lığı yaşamadığını ifade etmiştir. Bu 

ise eşle ilgili başlangıçtaki kara-

rın isabetli olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir. Ancak eşler 

arası iletişimin niteliğine gelince 

durum değişmektedir. Eşler arası 

sağlıklı iletişimin en temel şartla-

rından birisini ise niteliği her ne 

olursa olsun problemleri görü-

şüp, konuşmak ve birlikte çözüm 

çabasına girmek oluşturmaktadır. 

Küçük problemlerde iletişimi ger-

çekleştiremeyen, gerekli yardım-

laşmayı sağlayamayan eşler büyük 

problemler karşısında kolaylıkla 

pes ederler. Bu açıdan eşler arası 

iletişim kanalları sürekli açık 
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olmak zorundadır. Söz konusu 

özellikler bağlamında mevcut aile 

yapımızda eşler arasında problem 

bulunduğu söylenebilir. Özellikle 

de kadınlar problemlerini eşle-

riyle konuşmama eğilimindeler.  

Bunun elbette ki birçok nedeni 

vardır. Önemli olan bu nedenlerin 

tespiti ve çözümüdür.

 

Cinsellik

Aile kurumunun temel işlev-

lerinden bir kısmı biyolojik işlev-

leriyle ilgilidir. Ailenin biyolojik 

işlevi çok yönlüdür ancak söz 

konusu işlevini iki ayrı başlık 

altında ifade etmek mümkündür. 

Ailenin biyolojik işlevlerinden bir 

kısmı eşlerin cinsel ihtiyaçlarını 

karşılamakla, diğer kısmı ise üre-

meyi gerçekleştirerek neslin deva-

mını sağlamakla ilgilidir. Ailenin 

biyolojik işlevleri dâhilinde yer 

alan bu iki alt işlevini biraz açacak 

olursak; her toplumun dini, kül-

türü ve hukuk sistemi o toplum-

daki fertlerin cinsel ihtiyaçlarını 

tatmin etmelerinin yol ve yönte-

mini belirlemiştir. Cinsel ihtiyaç-

ların belirlenmesine ilişkin bazı 

ölçülerin belirlenmesi, toplumda-

ki değerlerin korunması açısından 

son derece önemlidir. Bu açıdan, 

konuya ilişkin şu tespit olduk-

ça önemlidir: Toplum tarafından 

düzenlenmemiş ve kontrol altına 

alınmamış herhangi bir içgüdü 

yoktur. Hiçbir toplum, içgüdülerin 

kontrolsüz bir şekilde davranışla-

ra dönüşmesine izin vermemiştir. 

Cinsellik de böyledir. Çünkü eğer 

kontrol altına alınmasaydı ser-

best cinsel ilişkiler toplum ve aile 

yapısını ciddi anlamda tehlikeye 

sokardı. 

Ancak ne var ki tüm bunlara 

rağmen evlilik öncesi cinsel ilişki 

veya daha yaygın ismiyle evlilik 

dışı cinsel ilişki aile kurumunun 

yapısını ve işlevini tehdit eden bir 

sapma olarak hep var olagelmiştir. 

Gerek dinlerin ve gerekse hukuk 

sistemlerinin ve geleneksel değer-

lerin önemli amaçlarından birisi 

hemen her zaman aile kurumunu 

korumaya bağlı olarak evlilik dışı 

cinsel birlikteliği önlemeye veya 

kontrol etmeye yönelik olmuştur. 

Evlilik öncesi cinsel ilişki İslam’ın 

en şiddetli yasaklarından birisi 

olarak anlam kazanmakta, İslamî 

etkiyle oluşmuş geleneksel değer-

lerimizde de evlilik öncesi cinsel 

ilişki kabul edilmeyen, reddedilen 

bir sapma olarak değerlendiril-

mektedir. Ancak modern/seküler 

değerlerin her geçen gün daha da 

yaygınlaştığı dünyamızda evlilik 

öncesi cinsel ilişki şiddetle yasak-

lanan bir sapma olarak algılan-

mamakta ve hatta evlilik öncesi 

cinsel ilişkilerin bir tecrübe unsu-

ru olarak kabul edilişine ilişkin 

konuşmalara veya yazılara sıklıkla 

rastlanabilmektedir. Araştırmanın 

bulgularına göre, katılımcıların 

yarıdan fazlası (%67,1) evlilik 

öncesi cinsel beraberliği ahlak-

sızlık olarak değerlendirmiştir. 

Evlik öncesi cinsel beraberliği 

ahlaksızlık olarak değerlendiren-

lerin söz konusu soruya cevap 

verenler içerisinde en yüksek 

oranı temsil etmeleri aile kurumu 

adına sevindirici bir sonuç olarak 

anlam kazanıyorsa da %12,1 gibi 

bir oranla katılımcıların bir kıs-

mının evlilik öncesi cinsel ilişki 

hakkında olabilir/normal değer-

lendirmesi yapmaları seküler kül-

türün etkisi bağlamında değer-

lendirilebilecek bir özellik ola-

rak anlam kazanmaktadır. Daha 

da önemlisi %20,8’lik bir oranla 

hiçte azımsanamayacak bir kesi-

min konu hakkında kararsızlık 

yaşıyor olmalarıdır.

Araştırmamızda, cinselliğe ait 

ilk bilgilerin kaynağının anne ve 

babadan, okuldan, konu hakkın-

da yazılmış bilimsel makale ve 

kitaplardan çok arkadaş olduğu 

tespit edilmiştir. Cinsellik konu-

sunda yeterli bilgiye ve tecrü-

beye sahip olmayan akranların 

bilgi kaynağı olması olumsuz bir 

durumdur. Anneler çocuklarına 

cinsellik konusunda daha çok 

destek olmakla birlikte babaların 

konunun büyük oranda dışında 

kalmalarını anlamak zordur. 

Boşanma

Aile, insan türünün devamını 

sağlayan, bireyin topluma hazır-

lanma sürecinin belli bir ölçüde 

ilk ve etkili şekilde içinde cere-

yan ettiği, cinsel ilişkilerin düzen-

lendiği, eşler, çocuklar ile diğer 

yakınlar arasında içten, sıcak ve 

güven verici ilişkilerin kuruldu-

ğu, yine içinde bulunulan top-

lumsal düzene göre ekonomik 

etkinliklerin yer aldığı toplumsal 



■ Ailenin Halleri

47Umran MAYIS 2011

bir kurumdur. Bu anlamda top-

lumun en temel yapı taşını oluş-

turan aile birliğinin korunması 

ve evlilik yoluyla sürdürülmesi-

nin sağlanması elzemdir. Evliliğin 

dolayısıyla ailenin meşrulaştırıl-

masını gelenekler, dini kurallar ve 

son olarak ta hukuk sistemi belir-

lemiştir. Toplum kendi mevcut 

düzenini korumak ve idare ettir-

mek eğilimindedir. Bu nedenle de 

bu düzenin sürdürülmesini sağ-

layan kurumları korumaya çalışır 

ve dolayısıyla toplum, evliliği bir 

kurum olarak zorlar. Boşanma 

ise; ailenin bölünmesine, dağıl-

masına yol açan, ailedeki birey-

leri de derinden sarsan ve hiçbir 

zaman istenmeyen yıpratıcı bir 

olaydır. Boşanma, toplumsal ve/

veya hukuki kuralar çerçevesinde 

yapılmış bir evliliğin, tarafların 

karı koca olarak hiçbir bağı kal-

maksızın; fakat varsa ortak çocuk-

ların hakları saklı kalmak üzere 

sona erdirilmesine ve tarafların 

başkalarıyla yeniden evlenmeleri-

ne olanak veren hukuki/toplum-

sal bir işlemdir.

Boşanma, evlilik kadar eskidir. 

Ailenin olduğu her yerde boşan-

ma, mevcut ihtimallerden biri ola-

rak hep karşımıza çıkmaktadır. 

Fakat günümüzde, dünya çapında 

gittikçe artan bir sosyal realite 

haline gelmektedir. Denilebilir 

ki her toplumda, geçmişe oranla 

boşanma bugün çok daha yay-

gın ve çok daha büyük oranda-

dır. Boşanmanın hızla artmasının 

birçok nedeni vardır. Toplumsal 

ve kültürel tüm değişmeler ve 

bunların aileye yansıması, boşan-

maların artısından sorumlu tutu-

labilir. Kentleşme hızına bağlı ola-

rak boşanmalar artmıştır. Kırsal 

kesimde boşanmalar daha azdır. 

Çünkü aile birlikteliğini koru-

yan ve devam ettiren toplumsal 

kontrol kente göre çok güçlüdür. 

Kentleşme ve kadının iş hayatına 

atılmasıyla birlikte ailenin yaşam 

düzeyi yükselmiş ama aileye rol 

çatışması girmiştir. Bunun sonu-

cu olarak ta boşanma kentlerde 

daha da artmıştır. Boşanmaların 

artması, evlenme çağına gelen 

gençler için de kötü örnek olmak-

tadır.  Böyle gençler evliliklerin-

de de en ufak bir anlaşmazlık 

olduğu zaman en kolay çözümü, 

ana babalarının yolundan gide-

rek ayrılmada bulmaktadırlar. 

Toplum yaşamındaki hızlanma, 

çok yer değiştirme, çok insan tanı-

ma imkânları, rastgele evlilikleri 

ve değişik din ırk ve toplumsal 

sınıflar arası evlilikleri artırmış-

tır. Sevgi’den başka ortak yanları 

olmayan bu tür evlilikler uzun 

ömürlü olmamaktadır. Özellikle 

kısa tanışmaların ardından aile, 

akraba ve genellikle yakın çevre-

nin onayı olmadan başlatılan evli-

liklerin büyük engellerle karşılaş-

ması sonucu evliliğin basarı şansı 

azalmakta ve bu da boşanmalara 

neden olmaktadır.

Sonuç 

Yürütülen araştırmanın bul-

guları kapsamında genel bir 

değerlendirme yapmak gerekirse 

Türkiye’deki aile yapısının önemli 

problemlerle karşı karşıya olduğu 

söylenebilir. Çünkü Türkiye’deki 

aile yapısının kontrolsüz bir şekil-

de hızla değiştiği, geleneksel işlev-

lerini yerine getirmekte her geçen 

gün biraz daha zorlandığı, aile 

bireyleri arasında ciddi problem-

ler olduğu ve aile içi şiddetin aile-

nin problemleri arasında önemli 

bir düzeye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Elbette ki aile canlı 

ve dinamik bir yapıya sahiptir. 

Dolayısıyla aile kurumu değişir, 

her değişim öncesinde ve sonra-

sında bazı problemler yaşasa bile 

tüm bunları dinamik ve güçlü 

özellikleriyle çözer ve kendisini 

yeni şartlara uyumlu hale geti-

rir. Ancak yürütülen araştırma ile 

tespit edilmiştir ki, aile yapımız 

son derece güçlü, hızlı ve radikal 

sayılabilecek değişim faktörleri ile 

karşı karşıyadır. Bu ise ailenin 

yapısal ve işlevsel değişimini sarsı-

cı hale getirmekte, aile kurumun-

daki dengenin oluşumunu zorlaş-

tırmaktadır. Boşanmalardaki artış 

bunun görünen sonuçlarından 

sadece bir tanesidir.
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Kadir CANATAN

S osyolojinin olan biteni 

görünüş olarak tespit etme 

yaklaşımı var. Gerçekten 

de çok farklı  alt dalları var sos-

yolojinin. Sizin de yakından ilgi-

lendiğiniz bu alanlardan biri Aile 

sosyolojisi. Bazı yaklaşımların 

adlandırma düzeyinde itiraz ettik-

leri (ki onlara göre bu alanın adı-

nın “Evlilik İlişkileri Sosyolojisi” 

olması gerekir) Aile sosyolojisi 

nedir, ne tür sorunlarla  uğraşır?

Aile sosyolojisi, sosyolojinin 

alt uzmanlık alanlardan biridir. 

Sosyolojik bir bakış açısıyla aile-

yi inceler. Sosyolojik bakış açısı 

bireysel durumları tarihsel ve top-

lumsal bağlamı içinde açıklama-

ya çalışan bir yaklaşım biçimidir. 

Eğer siz aileyi bu tür bir yaklaşım-

la ele alırsanız o zaman sosyolojik 

olarak incelemeye başlamışsınız 

demektir. Demek ki aile sosyoloji-

si genel sosyolojik yaklaşımın aile-

ye uygulanmasıyla ortaya çıkan 

bir alt uzmanlık alanıdır.

Aile sosyolojisi, geçmişte üç 

tema üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Ailenin yapısı (farklı aile formla-

rı), tarihsel gelişimi ve işlevleri. 

Ama bugün çalışmalar bunlarla 

sınırlı değildir. Aileyi ilgilendiren 

tüm konular ve aile ile diğer top-

lumsal kurumlar arasındaki ilişki-

ler bu disiplinin alanına dahildir.  

Son zamanlarda aile konusu 

sıklıkla tartışılıyor. Türkiye’de  

ailenin toplumsal ve kültürel iliş-

kilerini düzenleyen ilke ve kuralla-

rında   köklü  değişimler söz konu-

su mu? Bu süreçlerin modernleşme 

politikalarıyla irtibatı nedir?

Tarihsel seyri içinde Türk 

aile yapısını incelediğimiz zaman 

çözülme ve küçülme yönünde 

bir değişim izlediğini görüyoruz. 

Ataerkil geniş aile bugün yerini 

önemli oranda çekirdek/küçük 

aile modeline bırakmıştır. Ama 

bu yapısal değişikliklerle kültürel 

değişimler paralel yürümemiştir. 

Deyim yerinde ise Türk aile kül-

türü, değer ve normlar önemli 

oranda aynen kalmıştır. Bu da 

sanırım Türklerde aile kurumu-

nun başat bir kurum olmasından 

kaynaklanıyor. Türklerde aile, 

devlet ve askerlik/ordu kurumu 

başat kurumlar olarak önemli rol 

oynamışlardır. Yani bunlar diğer 

kurumları biçimlendirmişlerdir.

Türk aile yapısındaki değişme-

ler Osmanlı’da Tanzimat’la başla-

“Modern çekirdek ailede en çok

çelişki yaşayan kişi babadır“

Türkiye’de üniversite dünyasında ve sosyoloji bölümlerinde aile sosyolojisi derslerinin uzun bir geç-
mişi bulunmasına rağmen hâlâ bu disiplini öğretecek farklı ders kitaplarının yazılmamış olması ve 
dolayısıyla bu dersin öğretimiyle meşgul akademisyenlerin bir seçeneksizlik sorunu yaşamaları kabul 
edilebilir bir durum değildir, işte bu sorunu aşmak, Aile Sosyolojisi çalışmasının ana motifi olmuştur. 
Eser, bilimsel bir disiplin olarak aile sosyolojisinin gelişimi, ana konuları ve perspektifi, aile hakkındaki 
belli başlı kuramsal yaklaşımları, ailenin tanımı, türleri ve işlevleri, ailenin tarihsel süreç içinde geçirdi-
ği serüven ve aile içi ilişkiler, başka kurum ve alanlarla aile kurumunun ilişkileri gibi temel konuların 
detaylı başlıklarla ele alındığı dört bölümden oluşmaktadır Kitabın sonunda geniş bir aile kaynak-
çasına yer verilmiştir, ilgili bölümlerde verilen kaynak ve atıflarla birlikte farklı dillerde ve ülkelerde 
yapılmış olan aile sosyolojisine ilişkin pek çok araştırma ve çalışma bu  zengin kaynakçada mevcuttur. 
Çalışmayı hazırlayan Kadir Canatan’la kitabından hareketle aileyi ve ailedeki değişimleri konuştuk.
           Asım Öz  
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yıp Cumhuriyetle devam etmiştir. 

Ama bu değişmeler diğer kurum-

lar (bilhassa devlet ve ordu) için 

de geçerlidir. Hatta önce ordu 

ve devletin modernleşmesiyle 

gelişen süreç aile yapısına kadar 

nüfuz etmiştir. Cumhuriyet, 

Osmanlı’dan farklı olarak aileyi 

tepeden inme yöntemlerle deği-

şime zorlamıştır. Bu noktada ne 

kadar başarılı olduğu tartışılabilir. 

Ama bu tepeden inme yöntem-

ler kadar 1950’den sonra kırsal 

modernleşme, iç ve dışgöçler, 

kentleşme ve eğitim gibi süreç-

lerin de çok önemli sonuçları 

olmuştur.  

Batıda modernlikle birlik-

te gündeme gelen çekirdek aile 

yapısının bugün yüz yüze kaldığı 

sıkıntıların değişen üretim model-

leri ile ilgisi var mı?

Çekirdek aile, Sanayi 

Devrimi’nin etkileriyle oluşmuş 

bir aile tipidir ve dolayısıyla sana-

yi toplumunun ailesidir. Sanayi 

Devrimi’yle birlikte ev ve iş yaşa-

mı arasındaki ilişki yeni bir şekle 

kavuşmuştur. Daha önce aile, aynı 

zamanda bir üretim birimiyken 

şimdi aile üyeleri çalışmak için 

evden ayrılmak ve fabrikaya git-

mek zorunda kalmışlardır. Çünkü 

sanayi üretimi büyük fabrikalarda 

çalışma ve ücretli işçiliği başlat-

mıştır. Bu noktada Marks’ın söy-

lediği ekonomik altyapıdaki deği-

şimlerin bir üst yapı kurumu olan 

aileyi de değiştirdiği savı önemli 

oranda doğrudur. Ama burada 

indirgemeci bir mantık yürüt-

mek de doğru değildir. Ailedeki 

değişmeler daha pek çok olguyla 

ilişkilidir. Eğitim, kadınların çalış-

ma yaşamına atılmaları, hukuksal 

düzenlemeler, kentleşme vs. fak-

törlerle de ilişkisi vardır.

Geleceği içinde barındıran 

bugünde baskın bir aile modelin-

den söz edebilir miyiz?

Bugünün baskın aile mode-

li çekirdek aile olmakla birlikte 

aile alanında çok yeni gelişmeler 

yaşanmaktadır. Hatta yeni bir top-

lum ve buna bağlı olarak da yeni 

bir aile modelinin doğmakta oldu-

ğunu söyleyebiliriz. Çekirdek aile 

yeni bir çözülme süreci yaşıyor. 

Çok fazla oranlarda boşanmalar 

ve tek ebeveynli ailelerin ortaya 

çıkması, daha da önemlisi tek 

ebeveynli aile oranlarının artması 

(yüzde 30’lara kadar) bunun yeni 

aile modeli olduğuna değin kanı-

ları güçlendirmiştir. Ancak klasik 

sosyolojinin “aile, anne-baba ve 

çocuklardan oluşur” tanımını esas 

alırsak bunun bir aile olup ya da 

olmadığı tartışılabilir. Yeni ailede 

anne-baba bir arada değildir. Ya 

anne ve çocuklardan ya da baba 

ve çocuklardan oluşmaktadır. 

Ama bu oranlar yükselip istik-

rar kazandıkça ailenin tanımı da 

değişeceğe benzemektedir.

Giderek cömertleşen aile poli-

tikalarına karşın doğum oranla-

rındaki düşüşün küresel ölçekte 

yaygın olmasını nasıl yorumlu-

yorsunuz?

Almanya başta olmak üzere 

birçok ülkede çocuk yapma-

yı teşvik eden aile politikalarına 

rağmen nüfusun eksilere doğru 

düşüşe geçmiş olması ilginç bir 

paradoks oluşturmaktadır. Bu söz 

konusu politikaların etkili 

olmadığını göstermekte-

dir. Almanya’da bildiğim 

kadar yeni kuşak genç 

kızlar ve kadınlar 

anne olmak iste-

miyorlar. Çocuk 

onların kariyer-

leri ve çalışma 

hayatları için 

bir engel olarak 

görülüyor. Daha 

da önemlisi yeni 

kuşaklar annelik 

yapabilecekleri-

ne inanmıyor. 

Bu nedenle 

Almanya, genç 

evlilere annelik 

Kadir Canatan

Çekirdek aile sanayi devriminin etkileriyle oluşmuş 
bir aile tipidir ve dolayısıyla sanayi toplumunun aile-
sidir. Sanayi Devrimi’yle birlikte ev ve iş yaşamı ara-
sındaki ilişki yeni bir şekle kavuşmuştur. Daha önce 
aile, aynı zamanda bir üretim birimiyken şimdi aile 
üyeleri çalışmak için evden ayrılmak ve fabrikaya git-
mek zorunda kalmışlardır.
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ve babalık kursları açıp bu konuda 

yetiştirme programı uygulamakta-

dır. Çünkü çekirdek aile çocuk 

yetiştirmekle ilgili kültürü de 

aktarma da başarılı değildir. Aşırı 

bireycilik, evliliklerin azalması, 

kadınların aktif çalışma hayatı-

na girmeleri, eğitim sürelerinin 

uzaması gibi birçok etken nüfu-

su düşürmektedir. Fiziki etkenler 

(mesken genişliği) bile çocuk yap-

mayı sınırlamaktadır. Geniş evler 

bulmak ya mümkün değil ya da 

çok pahalı. Bu nedenle çocuk 

sayıları da sınırlandırılıyor. 

“Bakabileceğin kadar çocuk” 

şeklindeki popüler söylemler 

genç kuşakları etkiliyor.

Müslüman toplumlarında 

aile değerleri ve çocuk, dünya 

ölçeğindeki değişim süreçle-

rinden  nasıl etkileniyor? 

Çok etkileniyor. 

Müslüman ülkelerde de orta-

lama çocuk sayısı diğer ülke-

lerden pek farklı değil. Bu 

çocuk algısı da dâhil olmak 

üzere aile değerlerinin değiş-

tiğini gösteriyor. Müslüman 

ülkelerde de az çocuk ve bu 

çocukların modern değerlere 

göre yetiştirilmesi (bağımsız, 

çalışkan, hoşgörülü vs.) ideal 

bir durum olarak algılanıyor. 

Bir farkla ki Müslüman ülke-

lerde hâlâ ebeveynler çocuk-

ların “dindar” yetiştirilmesi 

gerektiğine inanıyorlar. Bu 

bizde sekülerleşme süreçleri-

nin aile değerlerine hâlâ güçlü bir 

şekilde nüfuz etmediğine işaret 

ediyor.

Babalık ve annelik üzerine 

kurulan bitmez tükenmez yüküm-

lülüklerin özellikle popüler psiko-

loji literatüründe baskın hale gel-

mesi tersinden insanların aileden 

dolayısıyla evlenmekten uzaklaş-

maları gibi bir durumu gündeme 

getiriyor mu? Daha fazla bilgilen-

dirilmiş olmaktan sevinç duyuyor 

olma halini yaşayamıyor sanki 

insanlar…

Geleneksel toplumlarda düşü-

nümsellik azdı. Yani insanlar 

düşünmekten ziyade yapıyorlar-

dı. Alışkanlıklar ve adetler bas-

kındı. Şimdi akılcı insan yaptığı 

her işin felsefesini de yapıyor. 

İdeal aile, ideal eş ve ideal çocuk 

konusunda beklentiler çok yük-

sek. Bu da insanları sorumluluk 

altına girmekten uzaklaştırıyor. 

Aile kurmak, ideal eş bulmak ve 

onun beklentilerini karşılamak 

zor hale geldi. Aileler çocukla-

rını “baş göz etmek”ten önce iş 

ve aş sahibi olmaları gerektiğini 

düşünüyorlar. Giderek ortalama 

evlilik yaşı yükseliyor. Hatta bu 

yükselmelerden dolayı bir süre 

evlenmek için beklenti içine giren 

kızlar bu beklentiler gerçekleşme-

yince evlilikten vaz geçebiliyorlar. 

Bir kişinin iyi bilgilenmiş olması 

onun iyi bir eş ve iyi bir ebeveyn 

olacağı anlamına gelmiyor. Belki 

bunu tersinden düşünmek gereki-

yor: Önce eylem sonra bilgilenme 

gibi. Geleneksel toplumda insan-

lar önce aşık olup sonra evlen-

miyorlardı. Bilakis önce evle-

nip sonra tanışma ilerledikçe 

aşık oluyorlardı. Kaldıki “aşk” 

kavramı bile oldukça modern-

leşti. Geleneksel dönemde 

aşkın edebiyatı çoktu, çünkü 

aşıklar arasında engeller de 

çoktu. Günümüzde aşk ile 

sevgi karıştırılıyor. Birine ilgi 

duyan kişi hemen aşık oldu-

ğunu sanıyor.  

 Feminist  akımların anne-

liğe bakışlarında meyda-

na gelen değişmeler de aile 

konusu konuşulurken üzerinde 

durulması gereken  konular-

dan biri. Feminizm(ler)in aile-

ye ve anneliğe bakışlarında ne 

tür kırılmalar ve süreklilikler 

var?

Feminizm bir ideolojidir 

ve kadının çıkarlarını merkeze 

alıyor. Bu da bir nevi kadın 

bencilliği gibi bir şeyi doğu-

ruyor. Kadın artık fedakârlık 

yapması gereken bir anne ve 

eş değil, kendi çıkarlarına göre 

aileyi şekillendiren bir varlıktır. 

Bu aileyi kadın lehine değiştiren 

bir dinamiktir. Feminizm birey-

cilikle kesişen bir akımdır. Daha 

önce erkek ve çocuk hep “ben” 

diyordu. Şimdi bu sürece kadın 

da katıldı. Bu bir açıdan makul 

bir gelişme, ama öte taraftan da 

Modern ailenin bir kriz yaşa-
dığı kesindir. Aile kendisinden 
beklenen işlevleri yerine geti-
remiyor. Boşanmalar artıyor, 
ev içi şiddet artık tolere edilmi-
yor, çocuklar sorunlu yetişiyor, 
babanın otoritesi sarsılmakta, 
yaşlılara ailede bakım baskı 
altında vs. Tüm bunlar ailenin 
krizine işaret ediyor. “Ne yap-
malı?” sorusu da bu ortamda 
elbette gündeme geliyor. Ben 
kendi hayatımdan da çıkardı-
ğım dersleri de katarak bir-
kaç şey önerebilirim. Bir kere 
evliliklerde ortak payda ne 
kadar fazla olursa istikrarlı ve 
dengeli bir aile oluşturmak o 
kadar kolay oluyor. Eşler mut-
laka “paralel gelişim” içinde 
olmalılar.
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artık geleneksel düşünerek aileyi 

ona göre kurgulayamayacağımızın 

bir işaretidir. En son gittiğimiz 

bir filmde (Çınar Ağacı) modern 

ailenin yaşlılarla ilişkisi çok güzel 

bir şekilde ele alınmış. Aile birey-

leri kendi işleriyle çok meşguller. 

Büyükanne sırayla çocuklarının 

yanında kalıyor ama ona hiç ilgi 

yok. Kadın kendisinin de dışlan-

masına neden olan garip davra-

nışlar sergiliyor ve sonunda ken-

disini huzurevinde buluyor. Yani 

ilgi çekmek için garip davranışlar 

sergilerken kendini huzurevinde 

buluyor. Modern çekirdek ailede 

çocuk da sorun yaratıyor, büyü-

kanne, büyükbaba da. Çünkü 

bireycilik ve aile konseptleri birbi-

rine uygun düşmüyor. Bireycilik 

aile karşıtı bir eğilim. Bu sürece 

giderek daha fazla taraf katıldıkça 

ailede dayanışma ruhu, fedakarlık 

ve empati ortadan kalkıyor.  

Aile içi ilişkiler konuşulurken 

daha çok annelik üzerinde durul-

duğunu görüyoruz. Babaların 

dünyası bu noktada biraz daha az 

konuşuluyor. İçinde bulunduğu-

muz zamanlarda, görevlerini yeri-

ne getirmemekle, yeterince sert 

olmamakla, çocuklarını ihmalle 

ya da bunların tam tersi suçlama-

larla karşı karşıya kalan baba-

ların dünyasına nasıl yaklaşmak 

gerekir? 

Modern çekirdek ailede en 

çok çelişki yaşayan kişi babadır. 

Bir taraftan kendisinden ağırlık 

sorumluluklar ve yükümlülükler 

bekleniyor, diğer yandan da oto-

ritesi yok oluyor. Bu onu baskı 

altına alan ve bunalım yaratan 

bir süreçtir. Baba, modern ailede 

farklı beklenti ve çıkarları çok 

iyi koordine etmek ve uzlaştır-

mak durumunda olan bir orkestra 

şefi gibi hareket etmesi gerekiyor. 

Bu işine kendisini vermiş babalar 

için çok fazla enerji gerektiren bir 

şeydir. Bunu yapamayan babanın 

mevcut olduğu aileler ya dağılıyor 

ya da giderek sertleşen bir baba 

otoritesinin altında kendini bulu-

yor. Şimdi ev içi şiddet temasının 

çok fazla konuşulması bu geliş-

melerle alakalıdır. Geçmişte ev içi 

şiddet diye bir şey yoktu!? Çünkü 

ev içi şiddet ya gerekmeyecek 

kadar baba otoritesini sağlam 

tutuyordu ya da bu tür eylemler 

kanıksanmıştı. Şimdi artık mızrak 

torbaya sığmıyor.    

Ailenin krizi, kavramının aynı 

anda bu krize çare arayışlarını 

da gündeme getirdiğini biliyoruz. 

Bu noktada dünya ölçeğinde neler 

yapılıyor? Sizce neler yapılmalı-

dır?

Modern ailenin bir kriz yaşadı-

ğı kesindir. Aile kendisinden bek-

lenen işlevleri yerine getiremiyor. 

Boşanmalar artıyor, ev içi şiddet 

artık tolere edilmiyor, çocuklar 

sorunlu yetişiyor, babanın oto-

ritesi sarsılmakta, yaşlılara aile-

de bakım baskı altında vs. Tüm 

bunlar ailenin krizine işaret edi-

yor. “Ne yapmalı?” sorusu da bu 

ortamda elbette gündeme geliyor. 

Ben kendi hayatımdan da çıkar-

dığım dersleri de katarak birkaç 

şey önerebilirim. Bir kere evlilik-

lerde ortak payda ne kadar fazla 

olursa istikrarlı ve dengeli bir aile 

oluşturmak o kadar kolay oluyor. 

Eşler mutlaka “paralel gelişim” 

içinde olmalılar. Aile içindeki 

sorunlar zamanında ve ötelenme-

den konuşulmalı. Aile üyeleri sık 

sık birlikte etkinlikler yapmalı. 

Birlikte ziyaretler ve tatiller çok 

önemli. Eşler, kendi akrabaları 

arasında taraf tutmak ve yanlı dav-

ranmak gibi bir eğilimden mut-

laka sakınmalıdırlar. Çocukların 

eğitimi ve yetiştirilmesi de dâhil 

olmak üzere müdahalelere fazla 

yer vermeme konusunda hemfi-

kir olmalılar. Büyüklerin görüşleri 

ve deneyimleri önemli, onlardan 

faydalanılmalı, fakat bu dikte 

etme biçiminde olmamalı. Anne 

ve baba çocuklarının kendi baş-

larına ve kendi kararlarına göre 

evlerini yöneteceklerine inanmalı-

lar ve müdahaleden kaçınmalıdır-

lar. Destek ve yardım istenildiği 

zaman devreye girmelidirler. Eşler 

çalışıyorlarsa iş konusunda esnek 

bir çalışma biçimini denemeliler. 

Mesela biri partime çalışabilir. 

Bunlar hemen ilk etapta aile üye-

lerinin yapması gereken şeyler.

Ama ülke ve devlet olarak da 

bir aile politikamız olmalı. Bu 

politika toplumun duyarlılıklarını 

ve kültürel ideallerini esas alan 

bir zemine oturmalı. Aileyi plan-

lamak ya da modellemek üzere 

değil. Bir toplumun ideal aile, 

ideal eş, ideal çocuk tasavvuru 

bilinir. Bilinmiyorsa araştırılır. 

Bunlara göre bir aile politikası 

ve ideallerle göre işleyen bir aile 

yapısında ortaya çıkan sorunla-

ra çözümler üreten bir politika 

olmalıdır. Sözgelimi bir toplumda 

aileler anne ve babalarını yanında 

tutmak ve onlara bakmak istiyor-

larsa bunu kolaylaştıracak ekono-

mik ve meskenle ilgili politika-

lar geliştirilmelidir. Mesela geniş 

ve ucuz evler üretilmelidir. Ya 

da anne-bana ve çocukların altlı 

üstlü, ya da karşılıklı olarak aynı 

sokakta kalmalarına uygun olacak 

kanguru evleri denilen evler inşa 

edilmelidir. Çözümler üretmek 

kolay, ama sorun bunlarını poli-

tikaya dönüştürmek noktasında 

ortaya çıkmaktadır.       

Söyleşi için teşekkür ederim.

Ben de teşekkür ederim.
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I- G‹R‹Ş

İnsan, yaratılışı gereği hayatını 

toplum içinde sürdürmek zorun-

dadır. Toplum içinde yaşamanın 

tabii yolu da aile halinde yaşa-

maktır. Ancak, gerek toplumda 

gerekse ailede birlikte yaşayan 

insanların bencil ve çıkarcı duy-

gularının, içinde bulundukları 

yapıya etkilerini kontrol altına 

almak için kuralların konulması 

zaruridir.

“Mutlak İyi” yi hedefleyen din 

kuralları, “Toplumsal Yarar” ilke-

sinden kaynaklanmış olan örf ve 

adet kuralları, “İyi” fikrinin ger-

çekleşmesine çalışan ahlâk kural-

ları ve “adalet’i gerçekleştirmeye 

çalışan hukuk kuralları toplum-

sal yaşamı düzenleyen kurallara 

örnek olarak sayılabilirler. 

Hukuk, çok farklı tanımla-

rı yapılmış bir terimdir. Sosyal 

bilimler ve konuların terimleri 

için geçerli olan tanım zorluğu 

hukuk için de geçerli olup, kuşa-

tıcı ve dolayısıyla yenisine ihtiyaç 

hissedilmeyen bir tanıma sahip 

olamamıştır. Ancak buna rağmen 

elbette ki yaygın kabul görmüş 

tanımları da vardır. 

Son derece genel yaklaşımla 

yapılmış şu tanımı bu kategoride 

değerlendirebiliriz: Hukuk, fertle-

rin ve toplumun ortak menfaatini 

sağlamak amacıyla konulan ve 

kamu otoritesi tarafından güven-

ce altına alınan kaide ve kural-

lar bütünüdür. Bu tanımın yanı 

sıra hukukla ilgili birçok yayında 

kolaylıkla bulunabilecek şu  tanım 

da, eksiklerine ve eleştiriye açık 

yönlerine rağmen yaygın olarak 

bilinen ve kabul görmüş tanım-

lardan birisini oluşturmaktadır:  

Hukuk, belirli bir zamanda, belirli 

bir toplumdaki ilişkileri düzen-

leyen ve uyulması devlet zoruna 

bağlanmış kurallar bütünüdür. 

Bilindiği gibi ahlak kuralla-

rı da uyulması gereken kurallar 

bütünüdür. Ancak ahlak kuralla-

rına uyulmaması halinde devlet 

gücüne bağlı bir müeyyide ile 

karşılaşılmaz. Genel bir ifadeyle, 

ahlâkın daha çok değer, hukukun 

ise norm karakterli olduğunu söy-

leyebiliriz. Esasında her ikisi de 

toplum içinde işleyen ve değer-

lemelerde kullanılan standartlar-

dır. Fakat değerler belli durum 

ve şartlarda arzulananı gösterir-

ken, normlar ise değerlere oran-

la oldukça emredici ve zorlayıcı 

tarzda nelerin yapılabileceğini ve 

nelerin yapılamayacağını göster-

mektedir.  

Ahlâk gücünü daha çok vic-

dandan alır ve bu itibarla bireysel 

karakterlidir. Hukuk ise devletin 

maddî ve zorlayıcı müeyyidele-

riyle gücünü gösterir ve kolektif  

karakterlidir. Ahlak kurallarına 

uymayan birey,  kendi vicdanı-

nın veya toplumun müeyyidesi ile 

karşı karşıya kalır. Vicdan azabı 

hissetmek, kınanmak, sosyal 

dışlamaya uğramak söz konusu 

müeyyidelerin en sık karşılaşı-

lan örnekleri arasında yer alır. 

Dolayısıyla bu müeyyidele-

ri önemsemeyen bir kimse için 

ahlak kurallarının zorlayıcı bir 

etkisi olmayacaktır.

II- A‹LEN‹N DÜZENLEND‹Ğ‹ 
KANUNLAR  

Bu yazının en genel manada 

konusunu aile kurumu oluştur-

maktadır. Aileyi, aile kurumunun 

yapısal ve işlevsel açıdan korun-

masını dikkate alarak hukuk ve 

ahlak karşılaştırması yapılacak 

olursa söylenebilecek en kısa 

yargı şundan başkası olmayacak-

Ailenin Korunmasına İlişkin 

Mevzuat Üzerine Bir İnceleme
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tır:  Bireyin sosyalleştirilip toplu-

ma uygun bir üye haline getiril-

mesinde ve toplumun sürekliliği-

ni sağlamada muadili olmayacak 

kadar önemli ve değerli bir sosyal 

kurum olan ailenin korunup geliş-

tirilmesini sadece ahlak kuralları-

na havale etmek doğru bir yakla-

şım olamaz. Kamu gücünü arka-

sına almış pozitif hukukun 

öncelikle ve özellikle devrede 

olması ve ailenin korunup 

geliştirilmesini güvence altına 

alması zorunludur. 

 Elbette ki her hukuk 

sisteminin genel ve özel amaç-

ları vardır. Bu açıdan bakıl-

dığında Türkiye’deki mevcut 

hukuk sisteminin aileyi koru-

mak gibi bir amaca sahip olma 

iddiasında olduğunu tespit 

edebiliyoruz. Bu aile kuru-

munun birey ve toplum için 

önemi dikkate alındığında 

olması gereken bir durumdur.

Aile ilgili mevzuat ince-

lemesine öncelikle anayasa 

ile başlamak gerekir şöyle ki: 

Anayasa’nın 41. maddesinde: 

Devlet Türk toplumunun teme-

lidir, eşler arasında eşitliğe 

dayanır. Devlet ailenin huzur 

ve refahı ananın ve çocukla-

rın korunması… için gerek-

li tedbirleri alır, demektedir. 

Anayasanın 20. maddesinde 

ise, Herkes aile hayatının gizlili-

ğine saygı gösterilmesini isteme 

hakkına sahiptir. Özel hayatın ve 

aile hayatının gizliliğine dokunu-

lamaz denilmek suretiyle aileyi 

koruma amacı biraz daha ayrıntılı 

şekilde ifadesini bulmuştur. 

Anayasanın bu düzenlemesi-

nin yanında aile ile ilgili olarak 

Medeni Kanunda Aile Hukuku 

düzenlenmiş, 4320 sayılı Ailenin 

korunmasına dair kanun çıkarıl-

mıştır. Medeni Kanunun yanında, 

TCK’daki zinayı suç kabul etme-

yen anlayış da aileyi ilgilendir-

mektedir. 

Bu yazıda yukarda sözünü 

ettiğimiz mevzuat yani Anayasa 

TMK, KCK ve 4320 sayılı Ailenin 

korunmasına dair kanun ele alına-

rak, mevcut düzenlemelerin aile-

yi koruma amacına hizmet edip 

etmediği, “koruma” amacına yöne-

lik düzenlemelerin yeterlilik düze-

yi,  mevcut mevzuatın uzun yıllar 

uygulanması durumunda ailenin 

yapısal ve işlevsel özelliklerinde, 

sosyal yapıda, aile değerlerinde, 

kişilerin hak-yükümlülüklerinde 

ne gibi değişikliklere ve oluşumla-

ra yol açabileceği üzerinde duru-

lacaktır. Tüm bunların üstünde 

cevaplanmaya çalışılacak en temel 

soru ise Anayasada mevcut hukuk 

düzeni aileyi korumak iddiasında 

olduğunu söylemesine rağmen, 

Mevcut mevzuatla aile korunabilir 

mi? sorusu olacaktır. 

III- ESK‹ TMK ‹LE YEN‹ TMK’NIN 
MUKAYESES‹

Bilindiği gibi 743 sayılı Türk 

Kanun-u Medenisi, 4721 sayı-

lı Türk Medeni Kanunu ile 

değiştirilip 22.11.2001 tari-

hinde kabul edilmiş ve 2002 

yılında yürürlüğe girmiştir. 

Şu anda yürürlükte bulunan 

4721 sayılı TMK’nın genel 

gerekçesinde farklı yerler-

de ısrarla vurgulandığı gibi 

TMK’da en esaslı değişiklikler 

Aile Hukukunda yapılmıştır. 

Aile Hukukunda yapı-

lan bu geniş çaplı değişikli-

ğin gerekçesi TMK’nın genel 

gerekçesinde ise şu şekil-

de ifadesini bulmuştur: Aile 

Hukukunda yapılan değişik-

liklerle kadın erkek eşitliğini 

zedelediği iddia edilen hüküm-

lerde önemli değişiklik yapıl-

mış, modern hukuk sistemle-

rinde benimsenmiş olan eşitlik 

ilkesi yeni düzenleme ile daha 

da pekiştirilmiş, bu ilkeye ters 

düşen düzenlemelerin hepsi 

değiştirilmiştir. Yine aynı 

genel gerekçenin hemen giri-

şinde, yürürlükten kaldırılan 743 

Sayılı TMK’nın gerekçesini kale-

me alan dönemin Adalet Bakanı 

Mahmut Esat Bozkurt’un yazdığı 

metin sadeleştirilerek genel gerek-

çenin bir bölümü olarak iktibas 

edilmiştir. 

Bu gerekçede Mahmut Esat 

Bozkurt dönemin şartları içerisin-

de yeni bir TMK’nın yapılmasının 

ve/veya bunu yabancı bir ülkeden 

almanın gerekçesini şu şekilde 

TMK’da yapılan değişiklik 
aile kurumu açısından dikka-
te alındığında, sosyal şartların 
farklılığı gibi reddi mümkün 
olmayacak bir olguyu da dik-
kate alarak Tercüme kanunlar-
la ailenin korunması mümkün 
müdür? gibi sosyal gerçekliğe 
vurguda bulunan soruyu sorma 
zorunluluğu vardır. Üzerinde 
kolaylıkla ittifak yapılacak bir 
durum olarak ifade etmek 
gerekirse, bir başka toplumun 
hukuk sistemini olduğu gibi 
iktibas etmek sosyal gerçeklik-
le, bu gerçekliğin gerektirdiği 
toplumların farklılığıyla çatışır 
ve dolayısıyla hukuk işlevini 
yerine getiremez olur.
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ifade etmiştir: Türk Medeni Kanun 

tasarısı yürürlüğe konulduğu gün 

ulusumuz on üç yüzyılın kendisini 

çeviren hastalıklı inançlarından 

ve kargaşadan kurtulmuş, eski 

uygarlığın kapılarını kapayarak 

yaşam ve verimlilik getiren çağdaş 

uygarlığın içine girmiş bulunacak-

tır. Bu ifadelerden de anlaşıldığı 

gibi, TMK ile bir toplum mühen-

disliği amaçlanmıştır. Hedeflenen 

toplum mühendisliğinin gereği 

olarak da toplumu geleneksel kül-

türünden, hayat tarzından, kök-

leşmiş inanç sisteminden kopar-

maktan bahis açılmış ve bunun 

sağlanmasıyla çağdaş uygarlık 

gibi tarifi herkese göre değişen 

bir hedef için yabancı kanunu 

iktibas edilmiştir. Burada amacın 

Batı Kültürü’nü egemen kılmak 

olduğu açıktır. Bu hiç kuşku yok 

ki bir başka söyleyişle amaçlanan 

şey, bir medeniyet havzasından 

diğer medeniyet havzasına geç-

mektir. Değişimi gerçekleştirmek 

için çıkarılan 743 sayılı yasadaki 

düzenlemeleri dahi yeterli bulma-

yan kanun koyucu, tüm çabalara 

rağmen Batı kültürünü topyekûn 

kabul etmeyen topluma modern 

hukuk sistemlerinde benimsemiş 

ilkeleri dayatmaya yönelik yeni 

bir düzenleme daha yapmıştır. 

Düzenlemede en büyük pay ise 

aile hukukuna aittir.

Aile hukukunda yapılan deği-

şikliklerin gerekçesinde düzenle-

melerde dikkate alınan en önem-

li unsurun, kadın-erkek eşitliği 

olduğu özellikle vurgulanmıştır. 

Bu kapsamda olmak üzere yapılan 

en önemli ve dikkat çekici deği-

şiklik ise mal rejiminde yapılan 

değişikliktir. Yapılan düzenleme 

ile mal rejimi değiştirilmiş, eski-

den mal ayrılığını esas alan mal 

rejimi edinilmiş mallara katılıma 

dönüştürülmüştür. Hukuk deği-

şir ve değişmelidir de. Yeni şart-

lar hukukun değişmesinde temel 

belirleyicidir. Ancak değişimin 

genel ilkelere, toplumun temel 

değer ölçülerine aykırı olması 

beklenemez. Bu dikkate alınarak 

mal rejiminde yapılan değişikliğin 

nedeni araştırılacak olursa, ilginç 

bir durumla karşı karşıya kalın-

maktadır. 

Görülen o ki değişikliğin 

gerekçesi mevcut şartlarda bir 

değişim değil, yürütülmekte olan 

toplum mühendisliğinin bir sonu-

cudur.  Şöyle ki; bilindiği gibi 743 

sayılı TMK İsviçre’nin Nöchatel 

Kantonu’ndan iktibas edilmişti. 

Son yıllarda İsviçre kendi mede-

ni kanununu değiştirmiştir. Bu 

durum Türkiye’deki Medeni 

Kanun ile, model alınan İsviçre 

Medeni Kanunu arasında farklılı-

ğa yol açmıştır. Genel gerekçede 

de belirtildiği gibi mal rejimi-

ne ilişkin düzenlemeler küçük 

bazı farklılıklara rağmen esasen 

yine İsviçre’den alınmıştır. Yani 

Türkiye’nin toplumsal, kültürel, 

siyasal, ekonomik şartlarında ger-

çekleşen bir değişikliğin sonu-

cunda mal rejiminde değişikliğe 

gidilmemiş, sırf İsviçre Medeni 

Kanunu ile uyumlu olma çabasıy-

la söz konusu değişiklik gerekli 

bulunmuştur. 

İşte bu aşamada sosyal şartla-

rı, sosyal gerçekliğin gereklerini 

dikkate alarak sormak gerekiyor: 

Mahmut Esat Bozkurt’tan bu yana 

hiçbir şey değişmedi mi? Hala, 

sosyal gerçekliğe aykırı bir yak-

laşımla kanunlarımızı yabancılar-

dan iktibas ederek medenileşme-

ye mi çalışıyoruz? Kanunlarımızı 

madem tercüme ile oluşturacağız 

o halde bunca hukuk fakültesine, 

bunca öğretim üyesine ne gerek 

var? Yoksa milletin içinden çıkan 

hukukçulara güven mi yok?

TMK’da yapılan değişiklik 

aile kurumu açısından dikkate 

alındığında, sosyal şartların fark-

lılığı gibi reddi mümkün olma-

yacak bir olguyu da dikkate ala-

rak Tercüme kanunlarla ailenin 

korunması mümkün müdür? gibi 

sosyal gerçekliğe vurguda bulu-

nan soruyu sorma zorunluluğu 

vardır. Üzerinde kolaylıkla ittifak 

yapılacak bir durum olarak ifade 

etmek gerekirse, bir başka top-

lumun hukuk sistemini olduğu 

gibi iktibas etmek sosyal gerçek-

likle, bu gerçekliğin gerektirdiği 

toplumların farklılığıyla çatışır ve 

dolayısıyla hukuk işlevini yerine 

getiremez olur. Ancak şurası son 

derece açıktır ki, Aile Hukuku 

hiçbir şekilde iktibasla düzenlene-

bilecek bir alan değildir. Zira top-

lumun yapıtaşı aile olduğu gerçeği 

ışığında ifade edilecek olursa, aile 

kurumunun yapısında ve işlevin-

de gerçekleştirilecek değişim ve 

dönüşümler tüm toplumsal yapı-

yı sıkıntıya sokar.  Üstelik top-

lumların farklılığında en temel 

ayrıştırıcı unsur, aile yapısının, 

aile kurumunun işlevinin ve aile 

değerlerinin farklı oluşudur. Her 

milletin örf, adet, inanç ve tarihsel 

tecrübesine göre aile hukukunda-

ki uygulamaları da farklı olacak-

tır. Buna rağmen hukuk iktibas 

yoluyla oluşturulursa, o hukuk 

vatandaşların gönül rahatlığı ile 

uydukları bir kurallar bütünü 

değil, arkasından dolanılmaya 

çalışılan angarya olarak algılana-

caktır.

Medeni hukuk profesörü 

Mustafa Dural Türk Özel Hukuku 

Cilt III Aile Hukuku (Filiz Kitapevi, 

İstanbul 2011) kitabının 6. ve 7. 

sayfasında aile hukukunun dev-
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rimci niteliğinden bahseder ve 

bu niteliği açıklarken: “Medeni 

Kanun aileyi dinin otoritesinden 

çıkarmıştır. Aile Hukukumuzun en 

devrimci yanı budur. Anayasanın 

174. maddesi bu hususu bir inkı-

lap hükmü olarak korumaktadır.

Birinci önemli husus nika-

hın geçerli olması için dini nikah 

zorunluluğunun ortadan kaldırıl-

ması, ikincisi ise dini nikahlı evli-

liklerin serbest birleşme, çocuk-

ların evlilik dışı sayılmasıdır” 

demektedir.

Bu ifadelerden de anlaşılmak-

tadır ki, aile hukukunun amacı 

aileyi toplumsal bağlarla birbiri-

ne bağlamak değil toplumsal dini 

bağlardan koparmak için devrim 

yapmaktır.

Aile kurumunun toplumdan 

topluma farklı oluşu Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temellerini belir-

leyen Lozan Antlaşması’nda kabul 

görmüş ve antlaşma metninde 

açıkça ifadesini bulmuştur. Lozan 

Antlaşması’nın 42. Maddesinde 

aynen şu hüküm yer almaktadır: 

Türk Hükümeti, Müslüman olma-

yan azınlıkların aile durumlarıy-

la (statüleriyle, aile hukukuyla) 

kişisel durumları (statüleri, kişi 

halleri ) konularında, bu sorun-

ların adı geçen azınlığın görenek 

ve geleneklerine göre çözülmesine 

elverecek tedbirleri almayı kabul 

eder. Bu tedbirler, Türk Hükümeti 

ile ilgili azınlıklardan her birinin 

eşit sayıda temsilcilerinden kuru-

lu özel komisyonlarca düzenlene-

cektir. Anlaşmazlık çıkarsa Türk 

Hükümeti ile Milletler Cemiyeti 

Avrupa hukukçuları arasından 

birlikte seçecekleri bir hakemi, 

üst hakem olarak atayacaklardır. 

Türk Hükümeti sözü geçen azın-

lıklara ait kiliselere, havralara, 

mezarlıklara ve diğer dini kurum-

lara her türlü korumayı sağla-

mayı taahhüt eder. Aynı azın-

lıkların hali hazırda Türkiye’de 

bulunan vakıflarına, dini ve hayır 

kurumlarına her türlü kolaylık 

sağlanacak ve izin verilecektir. Ve 

Türk Hükümeti yeni dini kurum ve 

hayır kurumu kurulması için, bu 

nitelikteki öteki özel kurumlara 

sağlanmış gerekli kolaylıklardan 

hiçbirini esirgemeyecektir. 

Bu hükümlerle gayr-i 

Müslimlere özellikle aile huku-

kunda kendi örf adet gelenek 

ve göreneklerine göre uygulama 

yapılması hakkı verilmiştir. 

Sözleşme maddesi, özellikle 

aile hukukunun milliliğinin ne 

kadar önemli olduğunun ve bir 

ülkenin azınlık vatandaşları için 

bile hâkim kesimin kanununun 

uygulanmasının amaçlanan dışın-

da sonuçlara neden olabileceği 

gerçeğinin tescilinden başka bir 

şey değildir.  Bir ülkedeki alt 

kültür mensuplarının aile hukuk-

larının bile farklılığının sosyal 

gerçekliğin gereği olarak kabul 

edilmesine karşılık, hâkim/çoğun-

luk kesimin kanunlarının iktibas 

yoluyla oluşturulması en iyimser 

ifadeyle bir çelişkidir. 

Tarihsel bir gerçeklik olarak 

ifade edilecek olursa konu bağla-

mında ilginç bir durumda yaşan-

mıştır. Lozan Antlaşması’nın 42. 

Maddesi ile özel hakka sahip olan 

azınlıklar 1926 yılında İsviçre’den 

alınan 743 sayılı MK’dan sonra 

bu haklarından vazgeçerek hâkim 

millete dayatılan kanuna tabi 

olmayı tercih etmişlerdir. Mecelle 

yürürlükte iken hâkim milletin 

Aile Hukukuna tabi olmayan 

azınlıklar şimdi niçin hâkim mil-

letin hukukuna tabi olmuştur?

Bu noktada şunu vurgulama 

ihtiyacı hissediyorum. Genel ola-

rak 743 sayılı kanunun da aile-

yi koruduğunu, güçlendirdiğini 

söylemek mümkün değildir. Bu 

nedenle değiştirilmesi bir zorun-

luluktu ancak bu şekilde değiş-

tirilmemesi gerekirdi. Zira ger-

çekleştirilen değişiklik öncekine 

ilaveten yeni problemlere zemin 

hazırlamış, aile kurumunu daha 

geniş ve kapsamlı olumsuz etki-

lerin muhatabı haline getirmiştir. 

Son yıllarda evliliklerin azalması, 

boşanmaların artması, evlilik dışı 

beraberliklerin meşru görülmeye 

başlaması ile uygulanan kanunun 

olumsuz etkileri arasında çoğu 

zaman doğrudan ilişki bulunmak-

tadır. Bu bağlamda olmak üzere 

tek tek MK’nun aile hukuku ile 

ilgili maddelerinin değerlendiril-

mesine geçmeden bir hususa daha 

dikkat çekmekte yarar vardır.  

Kanunlar sadece kural koyma 

işlevini gerçekleştirmezler; konu-

lan kurallar yıllar içinde uygu-

landıkça giderek bu kanunlara 

göre hayatı tanzim edip insan-

ların zihinlerini de şekillendirir-

ler. Yürürlükteki kurallara göre 

hayatını şekillendiren insanlar 

ister istemez hayata, olaylara, 

insan ilişkilerine mevcut hukuka 

göre bakacaktır. Mesela 1000 yıl 

İslam hukukuna göre yaşayan bir 

toplumun İslam’ı dikkate alarak 

hayata, olaylara, insan ilişkile-

rine bakacağı kesindir. Kendisi 

İslamileşmeyen bu topluma ait 

fertler dahi sosyal bir aidiyetle 

bu kurallara göre düşünecektir. 

Bu nedenle yabancı bir mede-

niyet havzasındaki milletlerin 

hukukunun iktibası uzun yıllar 

içinde toplumumuzun zihniye-

tinin bir başka medeniyet hav-

zasındaki insanlarınki gibi çalış-
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ması sonucunu doğuracaktır. Bu 

aşamada sorulması gereken soru 

şudur: Mevcut kanunun uygu-

lanması durumunda milletimizin 

bir kuşak sonraki gençleri acaba 

hayata nasıl bakacaktır? Metnin 

ilerleyen aşamasında bir başka 

misalle zihni dönüşüme dikkat 

çekilmeye çalışılacaktır.

Aileyi konu edinen konuşma-

larda sıklıkla dile getirilen bir ön 

kabul vardır.  Bu, batı toplumla-

rında aile kurumunun çöktüğü 

ancak bizde hala ailenin sağlam ve 

ayakta olduğu kanaatidir. Acaba 

gerçekten öyle mi? Öncelikle Batı 

toplumlarının bu hale nasıl gel-

diği sorgulanmalıdır. Zira Batının 

kadim kültüründe de aile kutsal-

dır. O halde niçin Batı toplum-

larındaki aile kurumu bir prob-

lemler yumağına dönüşmüştür. 

Bunun sadece ahlaki değerlerin 

zayıflaması ile açıklanması müm-

kün müdür? Yoksa gerçekleşenle-

rin asıl sorumlusunun yüz yıllardır 

uygulanan hukuk sistemi olduğu-

nu mu söylemek gerekmektedir. 

Bu husus bildiğimiz kadarıyla 

üzerinde inceleme yapılmış bir 

alan değildir. Ancak kanaatimiz, 

Batının bugünkü durumunda 

mevcut hukukun etkisi küçümse-

nemez derecededir. 

Toplumsal kurumlar ile bu 

kurumlardan birisi olan hukuk 

arasındaki güçlü ilişki dikkate 

alındığında bu tespitin hiç te süb-

jektif bir yargı olmadığı anlaşı-

lacaktır. Bir de biz gerçekten iyi 

miyiz? Görünen o ki hiç te iyi 

durumda değiliz. TUİK’in ista-

tistiksel tespitleri bunun her gün 

yeni bir alandan hareketle cevabı-

nı vermektedir. Üstelik İsviçre’den 

iktibas edilen TMK’nın 75 yıl-

lık uygulamasının toplumun aile 

değerlerine etkisi araştırılmamış-

tır. Bugün bizim toplumumuzda 

da ailede meydana gelen çözülme-

ye ilişkin şikâyetlerde kanunların 

zihniyetimize etkisini görmezden 

gelmemeliyiz. İsviçre’den iktibas 

edilen ve aileyi bir ekonomik 

ortaklık olarak gören kanunla ula-

şılacak sonucun sağlıklı olmaya-

cağı, ciddi düzeyde değerler çatış-

ması yaşanacağı, aile kurumunun 

işlevinde radikal değişikliklere ve 

dönüşümlere yol açacağı kolaylık-

la bilinecek hususlardır.  

Yürürlükteki medeni kanunu 

aileye bakışını maddeler üzerin-

den ele almaya başlamadan bir de 

bugün üniversitelerimizin hukuk 

fakültelerinde okutulan bir evlilik 

tarifi üzerinde durmak istiyorum. 

Medeni hukuk profesörü Mustafa 

Dural Türk Özel Hukuku Cilt 

III Aile Hukuku (Filiz Kitapevi, 

İstanbul 2011) kitabının 153.

sayfasında evliliği: “Evlilik bir-

liği eşitliğe, ortak görevlere ve 

karşılıklı saygıya dayalı; temelde 

eşlerin ortak ve bireysel yaşam 

alanları arasındaki sınırların kişi-

lik değerlerine esaslı bir koru-

ma sağlayacak şekilde belirgin 

olarak ayrıldığı eşlerin manevi-

duygusal bağlılığının arka plana 

itildiği, tüzel kişilikten yoksun 

bir “hukuksal-ekonomik ortak-

lıktır” şeklindeki tarifi Öztan ve 

Ayan’dan iktibas etmektedir.

Bu tanımda dikkate alına-

cak husus, eşitlik ve hukuksal-

ekonomik ortaklık ile manevi 

duygusal bağların arka plana itil-

mesidir. Burada aileye bakışın, 

bir ekonomik çıkar birliği olduğu 

açıktır. Yani aile hukukunun dev-

rimci karakteri görevini yapmış 

ve aile artık dinin hakimiyetinden 

kurtularak hukuksal-ekonomik 

ortaklığa dönüşmüştür.

Yürürlükte bulunan TMK aile-

nin temeline adaleti değil eşitliği 

koymuştur. Eşlerin aile bütçesi-

ne yapacakları ekonomik katkı-

ların dahi kanunla düzenlendi-

ği bir hukukta eşler artık birbiri 

için fedakârlıkta bulunmayacak, 

eşini işletme ortağı veya ekono-

mik rakibi olarak görecektir. Eşler 

adaleti değil eşitliği esas aldığında 

bir başkası için fedakârlık yapmak 

adeta angarya haline gelecektir. 

Yaptığı fedakârlığın karşılığını 

eşinden ekonomik bir katkı olarak 

bekleyecektir. Oysa bizim mede-

niyetimizde hayat sadece eşine 

karşı değil tüm topluma karşı kar-

şılıksız fedakârlıkla anlam kaza-

nır. Yapılan fedakârlığın karşılığı 

ise huzurlu bir ailedir.

Kanun koyucu kanunun 

genel gerekçesinde evliliğin genel 

hükümlerinde yapılan değişik-

liklerin büyük çoğunluğunun 

kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 

amacına yönelik olduğunu söyle-

mektedir. 

Bu haliyle Medeni Kanun 

aileyi bir bütün olarak ele alma-

yıp, kadın ve erkek olarak evli-

liğin taraflarını ele almakta ve 

tüm düzenlemelerini bu şekilde 

yapmaktadır. Kanunun referansı 

eşitlik olduğundan, zaman zaman 

yaşanabilecek olan eşitsizliklere 

rağmen adalet temelinde ailenin 

devamını amaçlamayıp, her aşa-

mada eşitliğin korunmasını amaç-

lamıştır. 

Yapılan düzenlemelerde, evli-

lik akdinin taraflarının eşitliğinin 

sağlanması, evlilik birliğinin yıkıl-

ması pahasına en önemli unsur 

olarak kabul edilmiştir.

TMK’nın evliliğin genel 

hükümleri bölümünü 743 sayı-

lı kanundaki aynı hükümlerle 

mukayeseli olarak incelediğimiz-

de görmekteyiz ki, İsviçre’den 

alınan kanundaki düzenlemeler 

değiştirilmiştir.  



■ Ailenin Halleri

57Umran MAYIS 2011

 Mesela MK 186. maddesi ile 

aile konutunun seçimi, evlilik bir-

liğinin yönetimi, giderlere katıl-

ma konuları düzenlenirken eski 

kanundan uzaklaşılarak eşitlik 

ilkesine göre düzenleme yapıl-

mıştır. 

Bu düzenlemelere göre; eşler 

aile konutunu birlikte seçerler, 

birliği beraberce yönetirler, birli-

ğin giderlerine güçleri oranında 

emek ve malvarlıkları ile katılırlar. 

Elbetteki hiçbir tartışma, ihtilaf 

çıkmadan bunlar sağlanabiliyorsa, 

ailede niza çıkmıyorsa buna kim-

senin itirazı olamaz. Ancak eşler 

bu hususta ihtilaf etmişlerse ne 

olacaktır?

Sorunun cevabından önce, bu 

konulardaki eski kanun ile yeni 

kanun arasındaki düzenlemelerin 

mukayesesini yapmakta yarar var. 

743 sayılı MK 152. maddesinde 

müşterek evin seçimi kocaya ait 

idi. Yine aynı maddeye göre evin 

reisi erkektir, çocukların ve eşin 

iaşesi kocaya aittir. 154. maddede 

ise evlilik birliğini koca temsil 

eder, kadın da evin ihtiyaçlarında 

evlilik birliğini temsil eder.

Eski düzlenmelere bakıldı-

ğında ailenin geçiminden koca 

yükümlülük altına sokulmuş ve 

kadın kendisinden beklenilmeye-

cek yükümlülüklerden uzak tutul-

maya çalışılmıştır. Ancak yeni MK 

eşitlik adına yukarıdaki değişik-

likleri yapmıştır. Aile konutunun 

koca tarafından seçilmesi sebebi 

ile ne gibi bir problem yaşanmıştır 

da tarafları karşı karşıya getirecek 

bir düzenlemeye gidilmiştir, bu 

belli değildir. Ayrıca eğer eşler aile 

konutun seçmekte ihtilafa düşer-

lerse bu ihtilafı kim giderecektir? 

Birliği beraberce yönetmek ifa-

desi ise tamamen aile kurumunun 

ruhuna aykırıdır. İyi bir ailede 

tabiatı gereği yapılacak işler zaten 

birlikte yapılır. Ancak fikir ayrılığı 

ortaya çıktığında yönetimin etkisi 

görülmeye başlar. Burada mutla-

ka son bir karar merciine ihtiyaç 

vardır. Kanun koyucu bunu orta-

dan kaldırmıştır ve ihtilaf halin-

de ne yapılacağı sorusunu genel 

kurallara bırakmıştır. Bu husus ise 

ilerde belirteceğimiz gibi ailenin 

korunması, geliştirilmesi amacı ile 

çelişkilidir.

Kanun koyucu kötü örnekleri 

emsal alarak tüm aile kurumunu 

tehlikeye atacak bir düzenleme 

yoluna gitmiş ve sevgi, saygı esa-

sına dayanan aileyi bir arenaya 

çevirmiştir. Evin giderlerine bir-

likte katılma kuralı da güya eşit-

liği sağlamak için getirildiği iddia 

edilmektedir, fakat maddede 

katılmanın eşlerin maddi güçleri 

oranında olacağını söyleyerek bir 

sınırlama getirmiştir. Bu düzen-

leme ile kanun koyucu eşitlik 

ilkesinden ayrılıp adalet ilkesine 

yaklaşmaktadır. 

Sadece bu husus bile aile-

nin temeline eşitliği koymanın, 

aile birliğinde eşler için adil bir 

sonuç doğurmayacağının ispatı-

dır. Kanun koyucu bu sınırlamayı 

yaparak zımnen ailenin temeli-

ne adaleti koymanın gerektiği-

ni kabul etmiştir. Bu düzenleme, 

edinilmiş mallara katılımı kanuni 

mal rejimi olarak kabul eden mev-

cut sisteme göre tutarlı bir düzen-

leme olsa da örf ve adetlerimize ve 

toplum yapımıza aykırı neticeler 

doğuracaktır. 

Bir örnekle açıklamak gere-

kirse; bir kadına üç kardeşi ile 

birlikte muristen bir daire kalsa 

ve bu kardeşlerden biri ekonomik 

olarak mağdur olsa, kardeşler bu 

dairenin kirasını bu mağdur kar-

deşlerine bırakmak isteseler, bu 

bayanın eşi kanun gereği evlilik 

birliğine gücün oranında katkı-

da bulunman gerekiyor diye iti-

raz ettiğinde bu mağdur kardeşe 

yapılmak istenen yardım yapı-

lamayacaktır. Bu kadın mağdur 

kardeşine yardımda ısrar eder-

se evlilik birliğine gücü oranında 

katılmayıp gücünü evlilik birliği 

dışında kullandığından eşi tara-

fından tasarrufundan vazgeçirile-

mezse hakim kararı ile kira payını 

evlilik birliğine aktarmak zorunda 

kalacaktır.

743 sayılı MK’nun 159. mad-

desinde kocasının zımni veya 

açık müsaadesi ile kadın bir iş 

veya sanatla iştigal etmekte idi. 

Anayasa mahkemesi bu madde-

yi 29.11.1990 tarihinde eşitlik 

ilkesine aykırı bulduğundan iptal 

etti. Yasa koyucu yeni kanu-

nun 192. maddesinde Anayasa 

Mahkemesi’nin bu iptal kararını 

dikkate alarak kadının çalışma-

sında özgür olduğu ve dilediği 

mesleği ve işi seçmekte tamamen 

serbest olduğu düzenlemesine 

gitmiştir. Ancak kanun koyucu 

maddenin ikinci fıkrasında, seçi-

lecek meslek veya işin seçiminde 

ve yürütülmesinde evlilik birliği-

nin huzur ve yararı göz önün-

de tutulur şeklinde bir sınırlama 

getirmiştir. 

Gerek Anayasa Mahkemesi’nin 

kararı gerekse kanunun düzenle-

mesinde ailenin bir birlik olarak 

devamı, korunması kaygısı yok-

tur. Tek kaygı vardır taraflar ara-

sında eşitliğin sağlanması. Eşitlik 

sağlansın fakat evlilik birliği yıkıl-

sın mı sorusunun cevabı askı-

da kalmaktadır? Kanun koyucu 

da gerçekleştirilen düzenlemenin 

sakıncalarını görmüş olmalı ki 

192/2 maddesi ile muğlak ta olsa 

eşlerin tek başına ve eşinin kana-

atini dikkate almadan meslek  ve 

iş seçiminin ailenin huzuruna ve 

yararına zarar getireceğini kabul 
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etmiştir. Ancak bu sınırlamanın 

bir müeyyidesi olmadığından 

denetlenmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle de varlığı ile yokluğu 

arasında bir fark yoktur. Konuyu 

biraz daha açmak gerekirse, 

kanun koyucu meslek veya iş seçi-

minde evlilik birliğinin huzur ve 

yararı göz önünde tutulur demek-

tedir. Ya tutulmaz ise sorusunun 

cevabı kanunda yoktur. O zaman 

genel düzenlemeye göre eğer koca 

evlilik birliğinin huzur ve yararı 

bu meslek ve iş seçiminde dikkate 

alınmadığı kanaatinde ise o zaman 

TMK 195.maddesi gereği hakime 

müracaat ederek bu meslek veya 

işin yapılmasının engellenmesini 

isteyecektir. Bunun dışında ise 

eşler arasında çıkan tartışmalar 

evlilik birliğini temelinde sars-

mış ise boşanma yoluna gidile-

cektir. Aile Hukukunu düzenle-

yen bir kanunun, tedbiri baştan 

alıp boşanmaları en aza indirmeyi 

amaçlaması şart değil midir? En 

küçük ihtilafta, evlilik birliğinin 

boşanma ile ortadan kaldırılma-

sını çözüm olarak kabul eden bir 

anlayış aileyi koruyabilir mi?

İlginç ve önemli olan bir başka 

nokta da şudur: Taraflar boşanma 

yolunu değil de hâkime müraca-

at ederek kadının seçtiği meslek 

veya işin evlilik birliğinin huzur 

ve yararı dikkate alınarak bir 

karar vermesini isteyeceklerdir. 

Bu durumda kadının çalışması-

na hâkim karar vermiş olacaktır. 

Kadının kocasından muvafakat 

alması eşitliğe aykırı bulunuyor 

da niçin evliliğe dışarıdan müda-

hale ile hâkimden izin alınması 

özgürlüğün kısıtlanması olarak 

kabul edilmiyor? 

Bu düzenleme dahi evliliğin 

eşitlik temelinde ele alınmasının 

yanlışlığını ortaya koymaktadır. 

Evlilik birliğinin temeli adalet 

olan bir düzenlemenin kaçınıl-

mazlığı ele alınan her madde ile 

daha iyi anlaşılmaktadır kanaa-

tindeyiz.

TMK 197. maddesinde eşler-

den biri ortak hayat sebebi ile 

kişiliği, ekonomik güvenliği veya 

ailenin huzuru ciddi şekilde teh-

likeye düştüğü sürece ayrı yaşa-

ma hakkına sahiptir hükmünü 

getirmiştir. Bu hükme göre ortak 

hayat sebebi ile ekonomik güven-

liği ciddi şekilde tehlikeye düşen 

eş ayrı yaşama hakkına sahiptir. 

Ortak hayat sebebi ile eko-

nomik güvenliğin ciddi şekilde 

tehlikeye düşmesi ne demektir? 

Ekonomik çıkarların tehlikeye 

düşmesi niçin ayrı yaşama hakkını 

versin? Aile bir feragat, fedakârlık 

ve dayanışma kurumu olduğuna 

göre tam da ekonomik sıkıntıların 

olduğu, ekonomik çıkarların teh-

likeye düştüğü, ekonomik sıkın-

tıların baş gösterdiği bir ortamda 

eşlerin dayanışmaya ve desteğe 

ihtiyaçları yok mudur? Bu sıkıntılı 

dönemde eşlerin ayrı yaşamaları 

evliliği bir çıkar ortaklığı olarak 

gören bir anlayışı işaret etmemek-

te midir? 

Bu düzenleme ile, ekonomik 

açıdan iyi günlerde evliliği birlikte 

sürdürülen ancak yine ekonomik 

açıdan sıkıntılı günlerde çıkarı 

tehlikeye düşen eşin diğer eşi yal-

nız bırakması bir vefasızlık olarak 

değerlendirilmesi yerine bir hak 

olarak görülmüştür. 

743 sayılı TMK’nın karı-koca 

arasında cebri icra yasağı vardı. 

Yeni kanunla bu kaldırılmıştır. 

Cebri icra yasağı bir aile olmanın 

en önemli unsurudur. Zira ailede 

eşlerin birlikteliği esastır, ayrı gay-

rıları yoktur. 

Kanuni mal rejimi gereği eşle-

rin malları ayrı da olsa evlilik bir-

liğinde bir eşin diğerinden varo-

lan alacağı için cebri icra serbestîsi 

getirilmesi evlilik birliğinin tabi-

atına aykırıdır. Bir an için düşü-

nün eşinizden alacağınız var ve 

eşiniz ödemedi. İcra takibi yapıp 

eşinizin mal rejimi gereği edinil-

miş mal statüsünde olmayan şahsi 

mallarına haciz koyarak alacağını-

zı tahsil cihetine gidiyorsunuz. Bu 

durumun aileyi koruma amacına 

uygun olduğu söylenebilir mi? Bu 

durumda bu aile birliği sürdürü-

lebilir mi? O zaman kanun koyu-

cunun görevi bu evlilik birliğinin 

korunması için kanuni sınırlama 

getirmek midir, yoksa kanuni ser-

besti ile bir ailenin bir an önce 

sona ermesini mi sağlamaktır? 

Elbette olması gereken ikincisidir. 

743 sayılı TMK’nın 169. mad-

desinde kadının şahsi malları ve 

mal ortaklık rejimine tabii mal-

larda karı koca arasındaki hukuki 

tasarruflar Sulh hakiminin iznine 

tabidir. Bu düzenleme ile kadının 

korunması amaçlanmışken yeni 

kanunda bu hüküm kaldırılmıştır. 

Bu hüküm ile kadına ait taşınmaz 

malların kocanın aldığı kredile-

re ipotek edilmesi, kadının eşine 

kefil yapılıp borç altına sokul-

ması engelleniyordu. Bu, yasadan 

kaynaklanan bir engel olduğun-

dan eşler bu durumu anlayışla 

karşılıyordu. Şimdi ise bu engel 

kaldırılmıştır. Ailenin miras kalan 

bir taşınmazın kocasının borcu 

için ipotek etmeye mecbur kalan 

ancak ipotek etmek istemeyen 

kadın ile kocası arasında ister iste-

mez problemler ortaya çıkacaktır. 

Yani yine vurgulamak gerekirse 

eşitlik olsun, sonu ne olursa olsun 

anlayışı ile yapılan düzenleme 

kanaatimizce aile birliğinin sela-

metine aykırıdır. 

Ayrıca dikkatleri çekmiştir; 

eşlerin meslek ve iş seçimiyle 

ilgili nihai düzenlemede hâkimin 
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müdahalesi gerekiyorsa buradaki 

müdahale niçin kabul edilmemiş-

tir? Müdahale kötü ise birincisine 

niçin izin verilmiştir, iyi ise niçin 

burada kaldırılmıştır?

Girişte de belirtildiği gibi yeni 

MK ile yapılan en önemli değişik-

lik, eşler arasındaki mal rejiminde 

yapılan değişikliklerdir. TMK’nın 

202. maddesinde yapılan değişik-

lik ile yasal mal rejimi değiştiril-

miş ve edinilmiş mallara katılım 

yasal mal rejimi olarak kabul edil-

miştir. 743 sayılı TMK’da yasal 

mal rejimi, mal ayrılığı mal rejimi-

dir. Genel gerekçede de belirtildi-

ği gibi İsviçre’de de MK’da yapılan 

değişiklik ile mal rejimi değişmiş 

1 Ocak 1988’de yürürlüğe giren 

yasa ile edinilmiş mallara katı-

lım yasal mal rejimi olarak kabul 

edilmiştir. Genel gerekçede açık-

ça belirtildiği gibi kaynak kanu-

nun 196-220. maddeleri küçük 

değişiklik ile bizim kanunumuza 

aynen alınmıştır.  

Bu düzenleme ile kabul 

edilen yasal mal rejimi de aileyi 

bir bütün olarak korumayı, 

geliştirmeyi hedeflememektedir. 

Bu düzenlemeler aileyi bölerek 

ailenin taraflarını bağımsız 

olarak dikkate almaktadır. Bu 

bağımsız ele alış tarzı giderek 

ailenin başından itibaren her 

iki tarafın kendi ekonomik 

çıkarlarını düşünerek hareket 

etmekte oldukları kabulüne 

dayanmaktadır. Uygulamada 

gördüğümüz örnekler açıkça 

göstermektedir ki eşler, malları 

başkaları üzerine kaçırarak 

uygulamayı geçersiz hale 

getirmekte ve yeni problemlerin 

oluşmasına neden olmaktadırlar.  

Birbirinden ekonomik çıkar için 

mal kaçırmak ve bunu hukuki 

bir mecburiyet altında kalmamak 

için yapmak aileyi koruyan bir 

düzenleme midir? Bu konuda bir 

örnek: Yargıtay 6’ncı Hukuk 
Dairesi evli iken eşinin yazılı 
izni olmadan bozdurulan 
takıların boşanma durumunda 
karşı tarafa iadesi yönünde 
karar aldı. Karara göre, evli 
iken bozdurulan altınların 
eşin rızası ile bozdurulduğu 
ispat edilemediği takdirde 
boşanma durumunda altınların 
karşı tarafa faizi ile ödenmesi 
gerekiyor. Yargıtay Genel 
Kurulu’nun  gerekçeli kararı şöyle:

“Davada kadının rızası ile, 
katkı amacıyla bozdurulmak 
üzere ziynet eşyalarının 
verildiğine dair herhangi bir 
delil bulunmamaktadır. Evin 
ihtiyacı için bozdurulan ziynet 
eşyalarının rıza ile ve iade şartı 
olmaksızın verildiğini davalı 
koca ispatlamak zorunda olup, 
somut olayda davalı koca bu 
durumu ispat edemediğinden 
dava konusu ziynet eşyalarının 
davacıya iadesi ile mükelleftir.” 

Aile içinde bir ihtilaf çıkıp 

boşanma ihtimali belirdiğinde 

evlilik boyunca daha fazla mal 

edinmiş olan taraf, boşanma sonu-

cunda ne kadar zarar edeceğini 

diğer taraf ise ne kadar kazançlı 

çıkacağını hesap etmektedir bu 

mal rejiminde. Bu ise ihtilaf halin-

de evlilik birliğinin devamı için 

girişimlerde bulunmak yerine en 

az zararla bu süreci atlatmak için 

yapılan girişimlere kapı açmakta-

dır. Mal ayrılığı rejiminde boşan-

ma sonucunda meydana gelecek 

ekonomik kazanç veya kayıp ihti-

mali olmadığından mal ayrılığı 

rejimi toplumumuzun aile yapı-

sına ve anlayışına daha uygundu. 

Bu sebeple mevcut kanuni mal 

rejiminin ailenin korunması ama-

cına hizmet edeceği kanaatinde 

değilim.

Bu aşamada bir de boşanma 

esnasında hükmedilen yoksulluk 

nafakası üzerinde durmakta yarar 

var. Zira meslek hayatım boyunca 

birçok kez tanık olduğum üzere 

yeni bir aile kurma düşüncesini 

özellikle ikinci evliliğini yapan-

larda engelleyen konulardan biri 

de budur. 

Zira TMK’nın 175. maddesin-

de yoksulluk nafakası düzenlen-

miş ve boşanma sebebi ile yok-

sulluğa düşen tarafa diğer tarafın 

geçimi için verdiği süresiz katkı 

olarak tanımlanmıştır. Bu nafa-

kadaki süresizlik ciddi bir prob-

lemdir. Şöyle ki, bir kez evlenip 

bu evliliği yürütemeyip boşanan 

ve eşine nafaka ödeyen kişi yeni-

den evlenmekte ciddi tereddüt-

ler geçirmekte ve nafaka adeta 

mali bir yük olarak kalmaktadır. 

Bu hüküm yeniden aile kurmak 

isteyenleri bu karar ve istekle-

rinden vazgeçirici bir fonksiyon 

icra etmektedir. Oysa kanunun 

amacı aileyi korumak ise aile kur-

mayı kolaylaştırıcı ve teşvik edici 

düzenlemelere gitmesi gerekir. 

Bu haliyle bu hükmün de aile-

yi korumadığı açıktır. Bireyleri 

evlilikten kaçınır hale getirmekte 

veya yasal olmayan birlikteliklere 

zemin hazırlamaktadır. Şöyle ki,  

bu düzenleme suiistimale de son 

derece açıktır. Zira lehine nafaka 

takdir edilen eşin evlenmesi halin-

de nafaka sona ereceğinden nafa-

ka alan eş resmi nikâh yapmadan 

nikahsız birlikte yaşamaktadır. 

Nafaka ödeyen eşin yapması gere-

ken, hafiye gibi çalışıp bu durumu 

ispat etmektir, aksi takdirde ömür 

boyu nafaka ödemek durumunda 

kalacaktır. Bu durumda, nafaka 

alabilmek için nikâhsız birlikte 

yaşamı teşvik edici bir fonksiyon 

icra etmektedir. 
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SAVRULAN DÜNYADA AİLE
(Bir Sempozyumun Ardından)

Ahmet Cemil ERTUNÇ

K uruluş amacını “yaptığı 

akademik araştırmalar ile 

politik /toplumsal kararlar 

arasında bağlantı kurmak” olarak 

açıklayan ve bu doğrultuda olmak 

üzere “Türkiye’nin önemli sorun-

ları hakkında araştırmalar yapıp, 

çözüm seçenekleri üreterek, birikmiş 

sorunların aşılmasında önemli bir 

işlev üstlenmeyi ve ülkemiz insanı-

nın bu konulardaki farkındalık ve 

bilgi düzeyini geliştirmeyi hedefle-

yen” Sosyal Ekonomik Araştırma-

lar Merkezi (SEKAM), 2-3 Nisan 

2011 tarihinde önemli bir faaliyete 

daha imza attı.  “Toplumun karşı 

karşıya bulunduğu sorunlara çözüm 

seçenekleri oluşturmak amacıyla 

araştırmalar yürüten, bu araştır-

ma sonuçlarından hareketle, çözüm 

önerileri üreten ve uygulamaya 

dönük katkılar sunmayı amaçlayan 

bir stratejik düşünce üretim merke-

zi” konumundaki SEKAM, mevcut 

aile yapımızı “Savrulan Dünyada 

Aile” başlığı ile bir kez daha masaya 

yatırdı. Bir yıl önce konu itibarıyla 

Türkiye’nin en kapsamlı aile araş-

tırmasına imza atan ve tespitlerini 

Mayıs 2010 tarihinde kamuoyu ile 

paylaşan SEKAM, 2-3 Nisan tarih-

lerinde, başından sonuna kadar 

ilgi ile izlenen, aile konusunu çok 

yönlü ele alan “Savrulan Dünyada 

Aile” başlıklı sempozyum ile kuru-

luş amacının gereğini bir kez daha 

yerine getirmiş oldu.  Prof. Dr. Bur-

hanettin Can, Prof. Dr. Celalettin 

Vatandaş, Doç. Dr. Ayşen Gürcan, 

Ali Bulaç, Doç. Dr. Mustafa Tekin, 

Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Doç. Dr. 

Kadir Canatan, Prof. Dr. Kemal 

Sayar, Prof. Dr. Yaşar Düzenli, Doç. 

Dr. Şuayb Özdemir, Seyhan Yaman, 

Prof. Dr. Bedri Gencer, Osman Çıt-

lak, Necla Koytak, Prof. Dr. Mus-

tafa Aydın, Prof. Dr. Ömer Torlak, 

Abdurrahman Arslan ve Prof. Dr. 

Mehmet Akif Aydın’ın konuşmacı 

olarak katıldığı sempozyumda dile 

getirilen tespitler ve teklifler mevcut 

aile yapımızın durumunu anlamak, 

problemlerinin neler olduğunu gör-

mek adına son derece önemliydi.  

Açılış konuşmasını yapan ve 

daha sonra da bildirisi ile sem-

pozyuma katkı sağlayan Prof. Dr. 

Burhanettin Can, günümüzde top-

lumların aile düzeyinde yaşanan 

problemlere duyarsız kaldıklarına 

vurguda bulundu. ‘’19. asrın mater-

yalist ve seküler anlayışı, sanayileş-

me ile birlikte kadim kültürlere ve 

yerleşik tüm değerlere savaş açmış, 

toplumsal bağları çözerek toplumu 

birey haline getirip yalnızlaştır-

mıştır. Bireyselleşen ve yalnızlaşan 

insan, kurdu olan Şeytan’a teslim 

edilmiştir’’ tespitinde bulunan Can, 

uyuşturucu kullanma ve fuhuş yaşı-

nın 12’ye indiğini hatırlattı.  Bir-

çok düşünürün toplumda ve aile 

yapısındaki sıkıntıları dile getirdi-

ğini aktaran Can, medya, internet, 

müzik ve film sektörü, kozmetik 

sanayi, turizm sektörü, moda akım-

ları ve seküler eğitimin bu sorun-

ları hızlandırıcı etki yaptığını öne 

sürdü. Can, teknolojide, bilişim, 

iletişim ve ulaşım alanlarında hızlı 

değişimlerin meydana geldiğini 

ifade ederek, sanayileşmiş ülkelerde 

meydana gelen fikri ve toplumsal 

değişimlerin önceleri Türkiye’de 

20-30 yıllık bir farkla etkisini gös-

terirken, günümüzde neredeyse 

anında hissedilmeye başlandığını 

kaydetti.

Kimlik ve Kişiliğin Oluşumunda Aile 

Toplumun dejenere edildiğini 

ve öz değerlerine karşı duyarsızlaş-

tırılmak istendiğini savunan Can, 

bunun odağında da aile yapısının 

olduğunu ileri sürdü. Can, Ana-
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yasanın 41. maddesi çerçevesinde 

devletin aileyi korumakla sorumlu 

tutulduğunu, aileyi korumak için 

‘’aile yardımları ve aile ödenekleri’’ 

ile ‘’hukuki yardım’’ olmak üzere iki 

yardım şeklinin olduğunu anlata-

rak, ‘’Aile sadece ekonomik ve huku-

ki yardımla kurtarılamaz’’ dedi. 

Ailenin genel olarak tarihin en eski 

örgütlü ilk yapısı olduğunu belirten 

Can, sözlerini şöyle tamamladı: 
‘’Aile değer bağı ile akrabalık 

bağının birleşip güç kazandığı 

bir mekan, atmosferdir. Sağ-

lam aile yapıları, kendisiyle, 

çevresiyle, toplumla, hayatla ve 

doğayla barışık, sağlıklı, den-

geli, istikrarlı ve sorumluluk 

sahibi, kimlikli, kişilikli nesiller 

inşa eder. Savrulan bir dünyayı 

düzeltmek için aileyi fıtrat ekse-

ninde yeniden yapılandıralım’.’

Sempozyumun ilk konuş-

macısı, SEKAM’ın aile araş-

tırmasının yürütücülüğünü 

de yapan Prof. Dr. Celalettin 

Vatandaş idi.  Konuşmasına  

“Aile, toplumun devamını sağ-

layan; bireylerin kimlik ve kişi-

liklerinin oluşmasında, toplum-

sallaşıp topluma uygun üyeler 

haline gelmelerinde alternatifi 

olmayan önemli bir kurumdur” 

tespitiyle başlayan Vatandaş 

sözlerini şöyle sürdürdü:  “Aile, 

bireyin kişiliğinin inşa olunduğu 

yerdir ve toplumun yapıtaşıdır. 

Bu nedenle, eğer bir toplumdaki 

aile kurumu kendisinden beklenen 

işlevleri yerine getirememeye başla-

mışsa, orada bireysel ve toplumsal 

ciddi problemlerin görülmesi kaçı-

nılmazdır. Aile kurumu hem yapısal 

ve hem de işlevsel olarak tarihin 

bazı dönemlerinde bazı önemli ve 

olumsuz etkilere maruz kalmış ve 

hatta radikal sayılabilecek değişik-

liklerin nesnesi olmuştur. Modern 

zamanlar ise son derece kapsamlı 

ve derinlikli etkilere maruz kal-

dığı bir dönemi teşkil etmektedir.   

Bu dönemde baş döndürücü hızda 

gerçekleşen iç göç ve kentleşme 

ile sanayileşmenin dayattığı bazı 

değerler ve yeni yaşama biçimleri 

aile kurumunu büyük oranda dönü-

şüme uğratmış, aile kurumunun 

yapısal olarak küçülmesine ve gele-

neksel temel bazı işlevlerini yeri-

ne getirmesinde zorlanmasına yol 

açmıştır. Bunun sonucu olarak aile-

nin bölünmesi, parçalanması, tek 

ebeveynli ailelerin giderek artması, 

boşanma oranlarının yükselmesi, 

evlilik dışı beraberliklerin çoğal-

ması, nesebi gayr-i sahih çocukların 

artması, kültürel ve ahlaki değer-

lerde yozlaşma, toplumsal anomi, 

suç oranlarının artması, uyuşturu-

cu kullanımı, bireysel ve toplum-

sal şiddetin yaygınlaşması, kimlik 

bunalımı,  psikolojik rahatsızlıklar, 

tatminsizlik vb. gibi bireyi ve top-

lumu tehdit eden problemler baş 

göstermiştir. Türkiye ise modern 

zihniyetten ve yaşama biçiminden 

aldığı paya paralel bu ve benzeri 

problemleri her geçen gün artan bir 

ivmeyle yaşamaktadır”.

Ailedeki çocuk sayısına dikkat 

çeken Prof. Vatandaş, nüfusun ken-

disini yenilemesinin çocuklar ile 

mümkün olabileceğini ifade ederek 

“Ailedeki çocuk sayısı, sadece birey-

leri veya aileleri ilgilendiren bir 

konu değil, çok daha fazlasıyla 

toplumu ilgilendiren bir konu-

dur. Mevcut Anayasa’da nüfus 

planlaması devletin bir sorumlu-

luğu olarak dile getirilmiş, ama 

maalesef uygulamada nüfus 

planlaması toplumun sürekliliği 

hiç dikkate alınmadan az çocuk 

olarak anlamlandırılmıştır. 

Böyle giderse Türkiye nüfus yaş-

lanması ve takiben nüfus kaybı 

problemiyle yakın tarihte yüz-

leşme aşamasındadır” tespitini 

dile getirdi.  

Prof. Dr. Celalettin 

Vatandaş, TV dizilerine de dik-

kat çekerek “Aile değerlerine 

ilişkin toplumsal duyarlılık 

zayıflamakta, geleneksel aile 

değerlerini alt-üst eden konulu 

diziler sözlü itirazlara rağmen 

izlenme rekorları kırmaktadır. 

Toplumun uyarılması ve eği-

tilmesinde kanaat önderlerine, 

sivil toplum örgütlerine büyük 

sorumluluk düşmektedir” tespi-

tini dile getirdi. Son zamanlarda 

daha çok gündeme gelen ve her 

geçen gün daha da normalleştiri-

len nikahsız beraberlik konusuna 

da değinen Vatandaş, “Nikâhsız 

yaşama veya birliktelik bir doğal 

aile gelişmesi değil, modern Batı 

kültürünün gereğiymiş gibi empo-

ze edilmeye çalışılan bir sapmadır” 

tespitini takiben “İşin gerçeği bu 

durum bir aile gelişmesi olmadığı 

gibi modern kültürün de idealize 

edip onayladığı bir durum değildir. 

Çünkü Batıda hâlâ iyi bir siyaset-

Burhanettin Can, uyuşturucu kul-
lanma ve fuhuş yaşının 12’ye indi-
ğini hatırlattı.  Birçok düşünü-
rün toplumda ve aile yapısındaki 
sıkıntıları dile getirdiğini aktaran 
Can, medya, internet, müzik ve 
film sektörü, kozmetik sanayi, 
turizm sektörü, moda akımları ve 
seküler eğitimin bu sorunları hız-
landırıcı etki yaptığını öne sürdü. 
Can, teknolojide, bilişim, iletişim 
ve ulaşım alanlarında hızlı deği-
şimlerin meydana geldiğini ifade 
ederek, sanayileşmiş ülkelerde 
meydana gelen fikri ve toplumsal 
değişimlerin önceleri Türkiye’de 
20-30 yıllık bir farkla etkisini gös-
terirken, günümüzde neredeyse 
anında hissedilmeye başlandığını 
kaydetti.
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çinin itibar ve güven ölçüsü iyi bir 

aileye sahip olmasıdır” diyerek işin 

gerçeğine dikkatleri çekti. 

SEKAM’ın araştırmasında eşler 

arası iletişimin de özel bir baş-

lık teşkil ettiğini belirten Vatandaş, 

mevcut durumla ilgili olarak söz 

konusu araştırmanın bulguları 

dahilinde anlam ifade eden tespitini 

şöyle dile getirdi: “Eşler arası sağ-

lıklı iletişimin en temel şartlarından 

birisini niteliği her ne olursa olsun 

problemleri görüşüp, konuşmak 

ve birlikte çözüm çabasına girmek 

oluşturmaktadır. Aralarında olması 

gereken iletişimi küçük problemle-

rin çözümünde dahi gerçekleştire-

meyen, gerekli yardımlaşmayı sağ-

layamayan eşler büyük problemler 

karşısından kolaylıkla pes ederler. 

Bu açıdan eşler arası iletişim kanal-

ları sürekli açık olmak zorundadır. 

Söz konusu özellikler bağlamında 

mevcut aile yapımızda eşler arasın-

da önemli bir problem bulunduğu 

söylenebilir”.

Aile Araştırma Kurumu Genel 

Müdürü Doç. Dr. Ayşen Gürcan, 

Aile Araştırma Kurumu’nun gerçek-

leştirdiği araştırmaların bulgularına 

dayanan bir sunum gerçekleştirdi. 

Mevcut aile yapımızın ve aile kuru-

munun işlevinde gerçekleşen deği-

şimlere dikkat çeken Gürcan boşan-

malar konusundaki tespit ve teklif-

lerini şöyle dile getirdi: “Boşanma, 

günümüzde, genel olarak dünyada 

ama özellikle de Türkiye’de gittikçe 

artan bir sosyal probleme dönüşmek-

tedir.  Boşanmanın hızla artmasının 

birçok nedeni vardır. Toplumsal ve 

kültürel değişmeler,  hızlı ve sağlık-

sız kentleşme, kadının iş hayatına 

atılmasıyla ortaya çıkan rol çatış-

maları bu sebepler arasında sayı-

labilir. Özellikle kısa tanışmaların 

ardından aile, akraba ve genellikle 

yakın çevrenin onayı olmadan baş-

latılan evliliklerin büyük engellerle 

karşılaşması sonucu evliliğin basarı 

şansı azalmakta ve bu da boşanma-

lara neden olmaktadır. Boşanmaları 

besleyen sebepler üzerinde daha çok 

durularak bu konuda eğitsel, ekono-

mik, sosyal, kültürel projeler üretil-

meli ve uygulanmalıdır”. 

Avukat Osman Çıtlak’ın konusu 

hukuk idi. Sözlerine “Aile kuru-

mu, tarihin farklı zamanlarında 

ve farklı toplumlarda karşılaştığı 

yeni ve olumsuz şartlara karşı ken-

disini yeniden yapılandırmayı ve 

kendisinden beklenen işlevleri yeri-

ne getirmeyi hep başarabilmiştir. 

Bunu, çok zorlandığı yerlerde diğer 

bazı toplumsal kurumların desteğini 

alarak mümkün kılabilmiştir. Genel 

olarak siyaset ve hukuk, özel olarak 

da devlet karşılaştığı problemleri 

çözmede aile kurumunun desteği-

ni aldığı kurumlardır” tespitleriyle 

başlayan Çıtlak, konuşmasını şu 

şekilde sürdürdü: “Ancak ne var ki 

Türkiye’deki mevcut aile politika-

ları ve bu politikaların uygulama-

ları zayıf, dağınık ve bütünlükten 

yoksun bir görünüm arz etmekte; 

daha da önemlisi, aile, Türkiye 

şartlarında toplum mühendisliğinin 

bir nesnesi olarak görülmektedir. 

Mevcut anayasa, geleneksel kökleri 

olan ve olması da gereken aile yapı-

sını korumayı ve işlevlerini yerine 

getirmesinde güçlendirmeyi değil, 

nüfus planlamasıyla yapısal ve 

işlevsel açıdan daha da derinlikli bir 

şekilde dönüştürmeyi hedeflemiştir. 

Dönüşümün hedefini ise yapısal 

açıdan küçültmek, işlevsel açıdan 

sığlaştırıp-daraltmak oluşturmakta-

dır. Bu da aile yapımızın problemle-

rini derinleştirmiş ve mevcutlarına 

ilave problemler getirmiştir. Mevcut 

hukuk sistemi ise birçok bakımdan 

ailenin geleneksel yapısıyla ve işlev-

leriyle ya uyumsuz ya da bunları 

olumsuz etkileyecek mahiyettedir. 

Zina konusundaki düzenlemeler 

bunun somut örneklerinden birisi-

dir”. Çıtlak, hukukun aile kurumu-

nu destekleyip korumaktan uzak 

oluşuyla ilgili birçok örnek vererek 

konuşmasını sürdürdü. Çıtlak’ın 

dikkat çektiği konulardan birisi 

de ailenin reisliği konusuydu. Bu 

konudaki tespit ve teklifini şu şekil-

de dile getirdi: “Medeni hukuk açı-

sından da son düzenlemeleri takiben 

ailemiz reissiz hale getirilmiştir. Bu 

durum toplum mühendisliğinin bir 

gereği ve beklentisi gibi durmak-

tadır. Zira lidersiz grup olmaz ve 

aile en temel gruplardan birisidir. 

Hukuk aileyi lidersiz kabul etse 

bile, her aile yapısının kendi lideri-

ne sahip olacağını bilimsel bir tes-

pit olarak ifade edebiliriz.  Çünkü 

lidersiz grup olmaz ve aile en temel 

gruplardan birisidir. Önemli olan 

kimin lider olması veya olmaması 

değil, liderin olması gerektiğidir.” 

Kadın, Sekülerlik ve Cinsellik

Doç. Dr. Mustafa Tekin’in 

konuşmasında kadın, sekülerleşme, 

cinsellik gibi kavramlara vurgu güç-

lüydü. “Toplumun temeli olan aile, 

Anne ve babaların mevcut çocuk yetiştirme tarzları birçok 
bakımdan sorunludur. Bencil, başkalarını rakip olarak 
gören, toplumsal sorumluluğu zayıf, doyumsuz birey-
ler yetiştirilmektedir. Anne ve babaların sosyo-ekonomik 
koşullarındaki hızlı değişim bunun en önemli nedenleri 
arasındadır. Tüketimin, hazcılığın, gösterişin arttığı bir 
dünyada çocuklara din, ahlak ve kişilik eğitimi verilmesine 
öncelik tanınmalıdır.
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her toplumda ve her zaman bir 

erkek ve bir kadının evlenme kara-

rıyla/anlaşmalarıyla başlamıştır. 

Evliliğin, toplumca belirlenen kural-

lar içinde iki ayrı cinsin birlikteliği 

olduğu göz önüne alınırsa nikâh, 

toplumun onayladığı bir birlik akdi 

ve ilanı demektir. Günümüzde bazı 

kesimlerce kuralsız ve daha da 

önemlisi toplumsal değerlerin devre 

dışı bırakıldığı nikâhsız birliktelik 

savunularak nikâhın önem ve işle-

vini reddeden anlayış ve uygulama 

egemen kılınmaya çalışılmaktadır.  

Birçok TV dizisi nikâhsız birlikteli-

ğin toplumsal algıda ve bireysel zih-

niyette normalleşmesine ve yaygın-

laşmasına katkı sağlamaktadır” tes-

pitlerini dile getiren Tekin, önemli 

tespitleri dile getiren sözlerini şöyle 

sürdürdü:  “Ailenin eşlerin cinsel 

ihtiyaçlarını karşılama ve üreme 

gibi biyolojik işlevi vardır. Her top-

lumun dini, kültürü ve hukuk sis-

temi o toplumdaki fertlerin cinsel 

ihtiyaçlarını tatmin etmelerinin yol 

ve yöntemini belirlemiştir. Cinsel 

ihtiyaçların belirlenmesine ilişkin 

bazı ölçülerin belirlenmesi, toplum-

daki değerlerin korunması açısın-

dan son derece önemlidir. Ancak 

modern/seküler değerlerin her geçen 

gün daha da yaygınlaştığı dünya-

mızda evlilik öncesi cinsel ilişki 

şiddetle yasaklanan bir sapma ola-

rak algılanmamakta ve hatta evlilik 

öncesi cinsel ilişkilerin bir tecrübe 

unsuru olarak kabul edilişine ilişkin 

konuşmalara veya yazılara sıklıkla 

rastlanabilmektedir”.

Ailenin Geleceği konusunu 

ele alan Prof. Dr. Mustafa Aydın, 

“Gelecekte aile ne olacak, ortadan 

kalkacak mı, ya da kendisi olmak-

tan çıkıp bambaşka bir şey mi ola-

cak, değişimler bizim ailemizi ne 

derecede etkileyebilecek?” soruları-

nın cevabını ifade eden bir sunum 

yaptı. Aydın’a göre “Şüphesiz aile 

bir değişim geçiriyor. Ancak bu 

değişimi bütünüyle olumsuz saymak 

mümkün değildir. Her şey değiştiği 

gibi aile de değişiyor ve bu kaçınıl-

maz bir şeydir. Herhangi bir şeyin 

değişmemesi beklenemez. Yaratılış, 

yaşama ve nihayet yok olma yasala-

rı her şeyi içine alır. Aile de bunun 

dışında değildir.” Aydın, ailenin 

geleceğine ilişkin iki ayrı görüş 

olduğunu ifade ederek bunların 

özelliklerini açıkladı: “Aile yapı-

mızın gidişiyle ilgili, birbirine zıt 

iki genel kanaat vardır. Bunlardan 

birisi ailemizin çok sağlam olduğu, 

ikincisi ise kötüye gittiği, geleceği-

nin hiç de iyi görünmediği görüşleri-

dir. Hemen belirtelim ki bu görüşün 

ikisi de eksiktir. Topyekûn toplum-

sal sıkıntıların yaşandığı savrulan 

bir dünyada ailenin çok sağlam 

olduğunu ve sırtımızı gönlümüzce 

dayayabileceğimizi düşünmek sağ-

lıklı bir yaklaşım olmadığı gibi belli 

açık verilere dayanmadan ailenin 

her haliyle kötüye gittiğini söylemek 

de doğru olmaz. Hatta bu noktada 

bazı karşılaştırmalarda bulunmak 

ve mesela dünün veya geleneksel 

ailenin her haliyle iyi olduğunu bu 

günkü halin her haliyle hatalı oldu-

ğunu ileri sürmek de sağlıklı bir 

görüş olmaz. Bu işin artıları eksileri 

vardır ve tabii ki modern kültür 

etkisindeki süreçte bir yığın eksi 

vardır.” Aydın’ın yapılması gere-

kenle ilgili tespiti ise şöyle oldu: 

“Ailesel sorunlar, toplumsal sorun-

lardan ayrı düşünülemez. Bundan 

dolayıdır ki aileyi tüm toplumsal 

şartlardan soyutlanmış bir güvenlik 

kalesi olarak düşünemeyiz. Çünkü 

bir süre sonra aile bunu çekemediği 

zaman bu bizi hayal kırıklığına 

uğratabilir. Esasen çözümlerde de 

benzer bir durumla karşı karşı-

yayız. Mesela dışarıdaki çalışma 

düzeni aile düzeninden soyutlana-

maz. Sözgelimi bu gün kadın dışa-

rıda çalışmadığında da sorun hemen 

çözülüverecek değildir.”

Doç. Dr. Kadir Canatan’ın bil-

diri konusu İslam toplumlarındaki 

aile yapıları ve çocuğun değeri ile 

ilgiliydi. Konu bağlamında Türkiye, 

Endonezya, İran, Irak, Malezya, 

Fas karşılaştırması yapan Canatan, 

çocuktan beklenen ideal özellik-

lerle ilgili karşılaştırmasında şu 

tespitleri dile getirdi:  “Müslüman 

toplumlarda değerler hiyerarşisinin 

her zaman aynı olduğu söylenemez; 

bağımsızlık, en fazla Malezya’da; 

çalışkanlık, en fazla Türkiye’de; 

sorumluluk duygusu, en fazla 

Endonezya, Irak ve İran’da; hayal 

gücü, en fazla Fas’ta; başka insan-

lara karşı saygı ve hoşgörü, Irak, 

Malezya ve Türkiye’de; tutumluluk, 

en fazla Malezya’da; kararlılık, en 

fazla Endonezya’da; dindarlık, en 

fazla Endonezya ve Irak’ta; bencil 

olmamak, en fazla Fas’ta; itaat ve 

sadakat ise en fazla Irak’ta vur-
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gulanmaktadır.” Canatan, genel 

manada aile kurumunun, özel ola-

rak da Müslüman toplumlarındaki 

ailenin önemine dikkat çekerek, 

konu bağlamındaki tespitini şöyle 

ifade etti: “Müslüman ülkelerde de 

aile önemli bir değer olmaya devam 

etmektedir. Aile, kendisi bir değer 

olduğu gibi birçok değer ve normun 

da kaynağı ve ileticisi durumun-

dadır. Aileye verilen bu önem, salt 

geleneksel değerlerle açıklanamaz, 

aynı zamanda modern çağın teh-

dit edici gelişmeleri ailenin birey-

ler ve çocuklar için iyi bir sığınak 

olduğunu da yeniden hatırlatmıştır. 

Aileye alternatif olarak düşünülen 

kurumlar kendisinden beklenen şey-

leri yerine getirememiş ve aile bir 

kez daha güçlü ve üstün bir kurum 

olduğunu göstermiştir.”

Doç. Dr. Şuayip Özdemir’in bil-

diri konusu orijinal ve ilginç idi: 

Türkiye’de hiç çalışılmamış bir 

konuyu dile getirdi. Özdemir’in bil-

diri konusu literatürde Aile Yaşam 

Döngüsü olarak isimlendirilen 

ve iki  kişinin evliliğiyle başlatıp 

değişik evrelerden geçip eşlerden 

birisinin ölümüyle son aşamasına 

giren aile yaşam dönemleriydi. Batı 

toplumlarında çokça çalışılmış bu 

konuyu Prof. Dr. Ömer Torlak ve 

Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ile 

birlikte çalışıp sonuçlandırdıkları-

nı ifade eden Özdemir, Türkiye’ye 

özgü aile yaşam döngüsünün 6 

evreden oluştuğunu ve her evrenin 

psikolojik, ekonomik, kültürel açı-

lardan olduğu kadar sağlık sorun-

ları, serbest zamanı değerlendirme 

tarzları açısından da birbirlerinden 

farklı niteliklerde olduğunu belirtti. 

Aile yaşam dönemlerini bilmenin, 

ailenin yapısal değişim aşamalarını 

bilmeye, aile yapısına ilişkin isa-

betli politikalar geliştirmeye, aile 

kurumunun işlevinde gerçekleşen 

değişimleri ve aksaklıkları doğru 

tespit etmeye önemli katkılar sağ-

layacağı gibi, bireylerin de kendi-

lerini neler beklediğini bilmelerini 

mümkün hale getireceğini belir-

ten Özdemir’in sunumunda dikkat 

çeken en önemli hususlardan birisi 

ise, çocukların iş ve evlilik nede-

niyle evden ayrılmasıyla başlayan 

eşlerin baş başa kalma yılları ile 

eşlerden birisinin ölümüyle baş-

layan tek başına kalma yıllarının 

Türkiye ortalamasının 23 yıl olduğu 

ve maalesef insanımızın bu kadar 

uzun bir döneme ait plan ve prog-

ramının olmadığı tespiti idi. 

Prof. Dr. Kemal Sayar, anne-

babaların çocuk yetiştirme tarzla-

rını konu edinen bir sunum yaptı. 

Çocuk yetiştirmede sıklıkla karşı-

laşılan yanlışlıklara dikkat çeken 

Sayar’ın şu tespiti altı çizilmesi gere-

ken bir tespit olarak anlam kazandı: 

“Anne ve babaların mevcut çocuk 

yetiştirme tarzları birçok bakım-

dan sorunludur. Bencil, başkala-

rını rakip olarak gören, toplumsal 

sorumluluğu zayıf, doyumsuz birey-

ler yetiştirilmektedir. Anne ve baba-

ların sosyo-ekonomik koşullarında-

ki hızlı değişim bunun en önemli 

nedenleri arasındadır. Tüketimin, 

hazcılığın, gösterişin arttığı bir 

dünyada çocuklara din, ahlak ve 

kişilik eğitimi verilmesine öncelik 

tanınmalıdır.” İnternetin de “teh-

likelerine” dikkat çeken Sayar, bu 

konudaki tespit ve teklifini şöyle 

dile getirdi: “İnternet aile değerleri 

ve kişilik gelişimi açısından bir-

çok problemlere kaynaklık yapacak 

özelliktedir. Araştırma bulguları 

bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

İnternetin devlet/hukuk aracılığıyla 

denetlenmesi kadar, anne-babaların 

çocukların internete ilgilerini kont-

rol altına almaları zorunludur.” 

Gazeteci-Yazar Ali Bulaç mev-

cut aile yapımız açısından oldukça 

önemli ve ilginç noktalara parmak 

basan bir konuşma ile sempozyum-

daki yerini aldı. Ali Bulaç’ın konuş-

masında hatırlarda kalan en önemli 

tespiti “kreş eken huzurevi biçer” 

sözü oldu. Bulaç’ın konuşmasının 

özeti şöyleydi: “Ne kadar iyi düzen-

lenmiş olursa olsun huzur evi bir aile 

ortamının sağladığı psiko-sosyal 

şartları bütün boyutlarıyla ve bütün 

derinliğiyle karşılayamamaktadır. 

Bu nedenle insanımız huzur evinde 

yaşamayı olumlu bulmamaktadır. 

Eğer yaşlandığımızda huzur evinde 

yaşamak istemiyorsak çocukları-

mızı yetiştirme tarzımızı gözden 

geçirmek zorundayız. Kreş eken 

huzur evi biçecektir. Çocuklarını 

kreşe, yaşlılarını huzur evlerine, 

gençlerini fabrikalara gönderen bir 

toplumda aile de diğer toplumsal 

kurumlar da sorunludur. Ekonomik 

kazanımların neleri kaybettirdiğini 

düşünmek ve düşündürmek zorun-

dayız. Çocuklarıyla ve yaşlılarıyla 

bir arada, bir çatı altında yaşa-

yan aileler sağlıklı bireylerin doğru 

yetişmesi ve sağlıklı toplumsal yapı 

için zorunludur. Konut planlaması 

bu durum dikkate alınarak gerçek-

leştirilmelidir. Küçük konutlarda 

büyük aileler olamaz.” 

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’ın 

Osmanlı dönemindeki aile yapımı-

zı, Seyhan Yaman’ın ise Osmanlı 

son dönemi romanlarındaki aile 

değerleri ve aile bireylerinin ilişki-

lerini konu edinen sunumlarında 

konuyla özellikle ilgilenenlere yöne-

lik oldukça önemli bilgiler ve tes-

pitler vardı.  Prof. Aydın ve Yaman 

yaygın bir yanlışlığa dikkat çekerek, 

Osmanlı döneminde çok eşli evlili-

ğin çoğu zaman iddia edildiğinin ve 

çoğu zaman da İslam’a saldırının bir 

aracı olarak kullanılmasının yanlış 

olduğunu belirttiler. Yapılan araş-

tırmalara göre Osmanlı toplumun-

da çok eşli evliliğin %2-3’ü geçme-

diği belirtildi. Prof. Aydın’ın sunu-

munda ifadesini bulan diğer önemli 

husus da Osmanlı döneminde de 

evliliğin resmi işlemlerle gerçekleş-

tirildiğini ve kayıt altına alındığını, 

cami hocalarının da devlet adına bu 

işi yaptıklarını belirtmesiydi. Aydın, 
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bugün “imam nikahı” denen nikah 

tarzının isminin Osmanlıdaki uygu-

lamadan geldiğini ama işlevinin 

tamamıyla değiştiğini de ifade etti. 

Paradigmal Değişimin Gerekliliği

Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün 

Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki gele-

neksel aile yapısını, Prof. Dr. Yaşar 

Düzenli’nin İslam’ın öngördüğü 

aileyi anlatan sunumları birçok 

bakımdan önemli bilgileri ve tes-

pitleri içeriyordu. Her iki sunumda 

da aile kurumunun ve bu bağ-

lamda nikâhın her üç dinde de 

son derece önemli bulunduğu ve 

vahiy kökenli her üç dinin de aile 

kurumunu korumaya ve sağlıklı 

bir şekilde hayatiyetinin devamına 

büyük önem verdikleri ifade edil-

di. Prof. Düzenli, İslam’da ailenin 

bir huzur yuvası olarak görüldüğü-

nün, eşler arası sevgi ve muhabbe-

tin aile yapısının en önemli gereği 

olarak ifade edildiğinin altını çizdi 

ve konu bağlamında anlam kaza-

nan ayetleri hatırlattı. Prof. Gündüz 

ve Düzenli’nin sunumları modern 

zamanlarda bir ticari anlaşmaya, 

cinsel partnerliğe dönüştürülmeye 

çalışılan, sıcak yuvaları otele ve 

hatta arenaya dönüştüren modern 

zihniyete derinlikli bir eleştiri mahi-

yetindeydi.  

Sempozyumun son ama en fazla 

ilgi çeken konuşması Abdurrahman 

Arslan’a aitti.  Bugünün zihniyetine 

kök salmış tabuları işaret eden ve 

yıkmayı hedefleyen bir konuşma 

yapan Arslan, “Eve Dönüş” başlıklı 

konuşmasında kadın-erkek ilişkile-

ri üzerinde ayrıntılı şekilde durdu 

ve hem kadının hem de erkeğin 

artık evine dönme vaktinin geldi-

ğini ifade etti. Arslan, kadınların 

“ev kadını” olmasının zorunlulu-

ğu kadar, erkeklerin de “ev erke-

ği” olması gerektiğinin altını çizdi. 

Ancak böylelikle evlerin tekrar 

yuvaya dönüşebileceğini yoksa evle-

rin otelleşmesinin önüne geçme-

nin mümkün olmayacağını belirtti. 

“Kadın ve erkeğin, ruhsal, bedensel 

vb. açılardan birbirlerinden farklı 

olduğu bilinmektedir. Farklılık, bir 

üstünlük ya da altlık-üstlük mesele-

si değildir. Farklılık fıtrat düzeninde 

birbirini tamamlayıcı bir unsurdur. 

Dolayısıyla erkek ve kadın, nikah 

ile birbirlerini tamamlayıp bütünle-

şeceklerdir. Ev, iş ve gündelik haya-

tı planlarken buna dikkat etmeli-

dir” tespitlerini dile getiren Arslan, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailenin 

sadakat, paylaşım, sevgi ve saygı 

gibi temeller üzerinde sarsılmaz bir 

şekilde inşa edilmesi gerekmekte-

dir. Fakat günümüzde kariyer ve 

iyi yaşam kavramlarının bu manevi 

temellerinin önüne geçirilerek belir-

leyici olduğu görülmektedir. Evlilik 

ve hayatın idamesinde maddi boyut 

hiç şüphesiz önemli olmakla birlik-

te, gittikçe maddileşen, dünyevileşen 

hayatta ailenin manevi ve değerler 

boyutunu daha çok öne çıkarmak 

gerekmektedir”. Aile problemlerini 

aşmak ve konutları tekrar yuvaya 

dönüştürebilmek için paradigmal 

bir değişimin gerektiğini ifade eden 

Arslan, “Eşitlik, modern ideolojinin 

bir kabulüdür. Eşitlik, görünüşteki 

tüm olumluluğuna rağmen birile-

rini mağdur eden bir anlayışı tem-

sil etmektedir. Eşitlik çatışmaların 

da kaynağıdır. Önemli olan eşitlik 

değil adalettir. Aile bireyleri ara-

sındaki ilişkilerde ve aile rollerin-

de eşitlik değil, adalet esas olmak 

zorundadır” tespitinde bulundu. 

“Töre cinayetlerine” de dikkat 

çeken Arslan, bu konuda şunla-

rı söyledi: “Literatürümüze giren 

töre cinayeti önemli bir problemdir. 

Ancak konunun sadece katil açısın-

dan ele alınması en azından konuya 

eksik bir bakıştır. Özellikle üzerin-

de durulmayan ve geri plana itilen 

şey zihniyet değişiminde yaşanan 

problemdir. Bireylerden her ikisinin 

de mağdur olmasını sağlayan zih-

niyet değişimini gerçekleştiren fak-

törler iyi tespit edilmeli ve dikkatler 

buraya çekilmelidir. Yoksa problem 

tam ve doğru anlaşılamayacak ve 

doğru çözüm de gerçekleştirileme-

yecektir”.

Aile yapımız ve aile yapımızın 

karşı karşıya olduğu tehlikelerin 

dile getirildiği, problemlerin çözü-

mü için çözüm önerilerinin ifade 

edildiği “Savrulan Dünyada Aile” 

sempozyumu Prof. Dr. Celalettin 

Vatandaş’ın kaleme aldığı sonuç bil-

dirisi ile sona erdi. Bizim de bura-

da değindiğimiz hususlara vurguda 

bulunan sonuç bildirisi, toplumun 

kanaat önderlerine, politikacılara, 

devlet adamlarına çığ gibi büyüyen 

ve herkesi kuşatan tehlikeye dikkat 

çekmek işlevini yerine getirir mahi-

yette idi. Böylelikle SEKAM, kuruluş 

amacına uygun bir faaliyeti başarıy-

la yerine getirmiş oldu. SEKAM’ın 

halen sürdürmekte olduğu “Kadın” 

ve “Gençlik” araştırmalarının, Aile 

ile başlatılan adımın sonraki aşama-

larını teşkil edeceğini de öğrenmiş 

bulunuyoruz. SEKAM bu araştırma 

ve faaliyetleri ile sosyal sorumlulu-

ğunu yerine getirmekte başarılı ve 

bu başarısını sürdürmekte de kararlı 

olduğunu göstermiş oldu.
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DOSYA

Debra UMBERSON

“Ebeveyn ile ilişkiler yetişkinlerin

hayatları boyunca merkezi bir 

öneme sahiptir”

K ayıp yaşamış yetişkinler-

le ebeveyn kaybı konu-

su üzerine bir çalışma 

yapma düşüncesi nasıl oluştu?

Bir ebeveynin ölümünün yetiş-

kinler üzerinde nasıl etki edebile-

ceği ile ilgiliydim çünkü yetişkin 

çocuklar ve ihtiyar ebeveynleri 

arasındaki ilişkiler üzerine çalı-

şıyordum. Şurası çok net ki ebe-

veyn ile ilişkiler kaç yaşında olur-

larsa olsunlar yetişkinlerin hayat-

ları boyunca merkezi bir öneme 

sahip oluyor. Ebeveynler ile ger-

gin bir ilişki biçimine sahip olmak 

yetişkinlerin yüksek seviyede 

stres ve depresyon yaşamalarına 

sebep oluyor. Mamafih ebeveyn-

ler ile karşılıklı destekleyici bir 

ilişki yetişkinlerin sağlığı ve refa-

hına katkı sağlıyor. Ebeveynler 

ile ilişkilerin yetişkinler için bu 

denli önemli olduğundan beri bir 

ebeveynin ölümünün yetişkinin 

hayatında büyük bir dönüm nok-

tası olacağını düşünmüştüm. Ama 

bunun üzerine yapılmış nere-

deyse hiçbir çalışma bulamadım. 

Yakınlarını kaybetmiş yetişkinler 

üzerine olan çalışmamız ise ebe-

veyn kaybının kişilerde psikolojik 

çöküntüye, alkol tüketiminin art-

masına ve zamanla mental sıh-

hatlerinde gerileme yaşanmasına 

neden olduğunu gösteriyor. Bu 

çalışma özellikle sıradan yetişkin-

lerin çokça yaşadıkları bir kaybı 

nasıl yaşadıkları, o süreci nasıl 

geçirdiklerini gösterme açısından 

sarsıcıydı.

Yaşlılığın politikası ve litera-

türü hakkında değişik görüşler 

var. ABD’de yaşlılığın biyoloji-

sine, psikolojisine ve rehabilitas-

yona yönelik önemli yatırımlar 

yapılacağını, dolayısıyla psiki-

yatri ders kitaplarında yaşlılık 

dönemine ayrılan sayfaların 

artacağını ama dünyanın diğer 

yörelerinde yaşayan ruh sağlığı 

profesyonellerinin kıt kaynak-

lardan dolayı, öğrendikleri bu 

bilgileri büyük ölçüde kendi yaşlı 

nüfuslarına uygulamaya fırsat 

bulamayacakları yönündeki yak-

laşımları nasıl değerlendiriyor-

sunuz?

Sosyal ve psikolojik destek 

hizmetlerine yatırım yapmak her 

topluma fayda sağlar. İnsanlar 

hasta veya bunalımda oldukları 

zaman hem verimlilikleri düşer 

hem de topluma olan katkıları 

azalır. Tıbbi harcamalar ve düşen 

verimliliğin yanı sıra bir ailede bir 

kişinin depresyonda olması tüm 

aile üyelerini etkiler.

Ergenliğin sonunda kendi-

mizi bütünlediğimiz ve normal 

ve  olgun bir yetişkin olarak, 

neredeyse süresiz olarak  devam 

Teksas Üniversitesi’nde profesör ve sosyoloji bölümünde kürsü başkanıdır. Ebeveynin Ölümü konulu 
araştırması günümüz yetişkin kimliğine odaklanıyor. Birçok yetişkin, orta yaş yıllarının en yoğun döne-
minde, tam da kendi yaşlanmalarıyla yüzleştikleri bir sırada ebeveynlerini kaybeder. Bu kayıp her ne 
kadar beklenen bir olay olsa da, kişi üzerindeki etkileri beklenmedik ölçüde sarsıcı olabilir.  Ebeveynin 
Ölümü ebeveyn kaybı olgusunun, yetişkinin hayatında ne anlama geldiğini ve nasıl sonuçlara yol açtı-
ğını ele alıyor. Debra Umberson’la kitabından hareketle yeni yetişkin kimliğini konuştuk.
           Asım Öz
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edecek nispeten istikrarlı, tutarlı 

bir döneme girdiğimiz şeklindeki 

teorileri  yanılsamalı bulmanızın 

sebepleri nelerdir?

Bireyler yaşamları boyunca 

gelişmeyi ve değişmeyi sürdürür-

ler. Özellikle çocukluk ve ergen-

lik dönemleri kişiliğin şekillen-

diği dönemler iken yetişkinlikte 

meydana gelen büyük değişimler 

her yaşta meydana gelebiliyor. 

Örneğin bir ebeveynin ölümü 

yetişkinlerde aşırıya kaçan bir iç 

hesaplaşma ve duygusal buhran 

dönemine girmeye yol açıyor. 

Hissettikleri sıkıntıyı azaltmak 

için çocuk sahibi olmak, evlen-

mek, boşanmak ve kariyer plan-

laması üzerinde büyük ve radikal 

değişiklikler yapıyorlar.

Yeni yetişkin kimliğinin belli 

başlı özelliklerini nasıl özetler-

siniz?

Ebeveynin ölümünü takip 

eden yeni yetişkin kimliği yetişkin 

ile ebeveyni arasındaki ilişkinin 

niteliğine göre çeşitlilik gösterir. 

Örneğin tenkitçi ve titiz ebeveyn-

lerin elinde büyümüş bazı  yetiş-

kinler ebeveyn kaybından sonra 

kendilerini özgürleşmiş hissede-

rek hayatlarında mühim deği-

şikliklere gidebilirler. Geçinmesi 

zor ebeveynler ile büyüyen (alkol 

sorunu veyahut mental problem-

leri olan ebeveynler gibi) diğer 

bazı yetişkinler ise ebeveynlerinin 

daima daha dengeli ve güvenilir 

ebeveynler olmasını umut etmiş-

lerdir. Ebeveynin ölümü ile bu 

umut da ölür. Bu durum kişiyi 

“umutsuzluk” ya da “özgüven” 

gibi yeni duygulara sevk eder. 

Yetişkinler ebeveynlerini kaybet-

tikten sonra yaşamlarında değişik-

liğe gitme arayışlarının nedenleri-

nin farkında olmalılar.

Ebeveyn kaybını  başka kayıp-

lardan ayıran ve onu benzersiz 

kılan nedir? 

Ebeveyn kaybını diğer kayıp-

lardan ayıran belli başlı birkaç 

sebep vardır. Öncelikle ebeveynin 

ölümü sonrası yeni nesilde ölüm 

için ilk sıraya yükselen yetişkin 

çocukta ölüm fikri yükselir. İkinci 

olarak ise ebeveynler gelişimimiz-

de şekillendirici bir rol oynarlar. 

Ebeveynin sesini ve değer yar-

gılarını içselleştirip benimseriz. 

Ebeveynin ölümünden sonra ebe-

veyn üzerinden kendini tanımla-

ma duygusu daha da yoğunlaşarak 

ya ebeveyne daha da öykünmeye 

ya da ona karşı başkaldırmaya 

yöneltir kişiyi.

Ölüm ve ölmek konuları üze-

rine dersler veriyorsunuz. Farklı 

kültürlerin ölüm karşısında farklı 

tavırları olduğu biliniyor. Farklı 

kültüre mensup yetişkinler ebe-

veyn kaybı sonrasında belirgin 

biçimde farklı tavır ve tutumlar 

ortaya koyuyorlar mı?

Bu fenomen üzerine kültür-

ler arası bir araştırma yapmadım 

lakin ebeveynin kaybından son-

raki kayıp ve keder duyguları-

nın tüm kültürler için evrensel 

olduğuna inanıyorum. Ayrıca ebe-

veynler her kültürde çocuklar için 

farklı bir şeyleri sembolize ederler 

ve onların kaybı kayıplara karşı 

reaksiyonları da şekillendirir.

Peki ebeveyn kaybı sonrasın-

da kız ve erkek çocukların orta-

ya koyduğu anlatımlarda ortaya  

çıkan benzerlikler ve farklılıklar 

nelerdir?

ABD verilerimize göre kız ve 

erkek çocukları annenin kaybına 

benzer şekillerde tepki veriyor-

lar. Bu bağlamda annenin ölümü 

kayba karşı kayıtsız şartsız (koşul-

suz) bir karşılığı harekete geçi-

riyor. Öte yandan erkek ve kız 

çocuklarının belirli tipte baba-

ların kaybına farklı reaksiyonlar 

verdiğini gözlemledik (Bu babay-

la aralarındaki ilişkinin türüne-

niteliğine göre değişmektedir). 

Örneğin geçimi zor (alkolik ya da 

şiddete meyyal) bir babayı kaybe-

den kızların babalarının ölümü-

ne müteakip içinde bulundukları 

durumda iyileşme eğilimi görülür. 

Bunun sebebi bu kızların baba-

larına yardım etmek adına bir 

sorumluluk hissi duymaları ve 

babaları ile meşgul olmaları olabi-

lir. Tam tersine böyle bir babayla 

büyüyen erkek çocukları ise baba-

nın ölümünden sonra yetişkin-

ler arasında en çok allak bullak 

olan ve sıkıntı yaşayanlar olurlar. 

Bunda da sebep erkek çocukları-

nın çoğunlukla kendilerini baba-

ları üzerinden tanımlamalarıdır. 

Bu bizim çalışmamızda ortaya 

atılan bir düşünce çünkü alkolik 

bir babayı kaybeden çocukların 

alkol kullanmaları ivme kazanır-

ken psikolojik olarak rahatsız bir 

babayı kaybedenler ise babaları-

nın kaybından sonra psikolojik 

bir çöküntü yaşıyorlar.

Çeviren: Ömer Behram Özdemir 

Debra Umberson
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YAŞAYAN ‹SLAM

Abdullah YILDIZ

Akrabalık/Rahim Bağlarını
Sıkı Tutmak

Y üce Rabbimiz, hayat 

kılavuzumuz olan 

Kur’ân-ı Kerim’de; 

müminlerin alamet-i farika nite-

liğindeki özelliklerinin başında 

akrabalık bağlarını sıkı tutma-

yı sayar; keza Allah’ın emir ve 

yasaklarını kabul etmeyen inkar-

cıların ise, güç ve iktidarı elde 

ettiklerinde akrabalık bağlarını 

parçalamak suretiyle yeryüzün-

de bozgunculuk yaptıklarını ve 

yapacaklarını beyan buyurur.

İnkarcı temele dayalı moder-

nitenin ve onun ürettiği modern 

yaşam biçiminin bütün gele-

neksel kurumları ve ilişki biçim-

lerini altüst ettiği, bu çerçeve-

de insanlar arasındaki en güçlü 

tabii/fıtri bağ olan akrabalık iliş-

kilerini de büyük oranda kopa-

rarak onları bireyselleştirdiği, 

daha doğru bir ifade ile yalnız-

laştırdığı bir zaman diliminde, 

Müslümanlar olarak, Rabbimizin 

sıkı tutulmasını emrettiği akra-

balık/rahim bağları üzerinde 

ciddi ciddi düşünmek ve bu 

bağları yeniden inşa ve tahkim 

etmek durumundayız. İnsanları 

aile, sülale, aşiret, cemaat, tarikat 

gibi kadim sosyal ve dini yapı-

larla olan aidiyet ilişkilerinden 

soyutlayarak atomize eden ve 

onları fert fert modern yaşam 

biçiminin bendeleri haline geti-

ren egemen uygarlığın ifsat edici 

saldırıları karşısında direnebil-

mek ve kendimiz kalabilmek 

için sabitelerimize tutunmak ve 

hayatı bu sabitelere göre yeniden 

kurgulamak zorundayız. Aksi 

halde kaybeden biz olacağız, 

kaybeden müslümanlar olacak, 

kaybeden insanlık olacak…

‹slamiyet Ana-Babadan Sonra 
Akrabayı Gözetmeyi Emreder

İmdi, Allah’ı birleme ve O’na 

ortak koşmama esasına dayanan 

İslamiyet’in ilk talimatlarından 

biri; ana-babaya ihsandan sonra 

öncelikle akrabayı gözetip kolla-

mak ve akrabalık/rahim bağları-

nı sıkı tutmaktır. İnsanlara ihsan 

yani iyilik etmekte de öncelik, 

yine ana-babanın ardından akra-

bayadır:

“Allah’a eş koşmayın; ana-

babaya, akrabaya, yetimlere, 

yoksullara… ihsan/infak edin.”3

“Akrabaya, yoksula, yolda 

kalmışa verin…”4

Peygamberimiz (s.) de önce 

anaya, sonra babaya, sonra kar-

deşlere ve sonra da akrabaya 

iyiliği tavsiye buyurmuş; ihsan 

ve infak etmede akrabayı diğer-

lerine öncelemiştir:

-‘Ya Rasûlallah, kime iyilik 

edeyim?’ diye soran birine Hz. 

Peygamber (s.) şu cevabı ver-

miştir: 

-“Annene, sonra babana, kız 

kardeşine, erkek kardeşine ve 

bir de bunları takip eden akra-

bana (iyilik etmen) vacib bir 

haktır. Yakınlarınla iyi ilişkileri 

devam ettirmek de vaciptir.”5

Hz. Peygamber (s.)’in bir yol-

culuğunda, bir bedevi onun kar-

şısına çıkarak şöyle der: 

-‘Beni Cennet’e yaklaştıracak 

ve Cehennem’den uzaklaştıracak 

şe yleri bana haber ver.’

Bu soruya Peygamberimiz 

(s.) şu cevabı verir:

“O müminler Allah’ın sıkı tutulmasını emrettiği

(akrabalık, dostluk gibi) bağları sıkı tutarlar…”1

“İdareyi ele alırsanız, hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve 

rahim bağlarını keseceksiniz, öyle mi?”2
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-“Allah’a ibadet edersin ve 

O’na hiç bir şeyi ortak koşmaz-

sın, na mazı dosdoğru kılarsın, 

zekâtı verirsin, akrabaya ihsan/

iyilik edersin.”6

Yine bu minvalde Rasûlüllah 

(s.) şöyle buyurur: 

“Allah’a ve âhiret gününe 

iman eden kimse misafi rine ik-

ram etsin. Allah’a ve âhiret gü-

nüne iman eden kimse akrabası-

na iyilik etsin. Allah’a ve âhiret 

gününe iman eden kimse ya 

faydalı söz söylesin veya 

sussun!”7

Ashabın Kur’ân alimle-

rinden Abdullah b. Abbas 

şu âyet-i kerîmeleri okur ve 

şöyle yorumlamıştır: 

“Akrabaya, yoksula ve 

yolda kalmışa hakkını ver 

ama büsbütün saçıp savur-

ma. Çünkü israf yapanlar, 

şeytanların kar deşleridir. 

Şeytan ise, Rabbine karşı 

çok nankördür. Eğer 

Rabbinden istediğin bir 

rızkı aramak için, onlar-

dan yüz çevirmek zorun-

da kalırsan (bir şey vere-

cek durumun olmazsa), 

o zaman da kendilerine 

yumuşak bir söz söy le. 

Elini boynuna bağlı kılma 

(cimrilik etme) ve büsbü-

tün onu açıp israf etme ki, 

sonra kınanmış olursun ve 

eli boş açıkta kalırsın.”8

Sonra İbn Abbas der ki: 

‘Allah, hakların en lüzumlusu 

ile başlayarak insana emret-

ti ve yanında mal bulunduğu 

zaman onu amellerin en iyisini 

yapmaya teşvik etti. Zira Allah: 

“Akrabaya, yok sula ve yolda 

kalmışa hakkını ver” buyur-

du. Bir de insanın yanın da mal 

bulunmadığı zaman, nasıl söz 

söyleyeceğini ona öğretti ve şöyle 

buyurdu: “… o zaman kendile-

rine yumuşak bir söz söyle.” 

Böylece güzel vaatlerde bulunu-

lur, ‘inşaallah oldu, olacak’ yollu 

sözler söylenir. “Elini boynuna 

bağlı kılma.”: Bir şey vermez 

olma. “Büsbütün de onu açıp 

israf etme.”: Yanındaki bütün 

malını verme. “Sonra kınanmış 

olursun.”: Sonra yanına gelen, 

sende bir şey bulamayınca seni 

kınar. “Açıkta kalırsın.” İbn 

Abbas devamla der ki: ‘Mal ver-

diğin kimse, sonra seni hasrete 

düşürür, sıkıntı çekersin.’9

Yukarıdaki âyetler ve hadisler 

gösteriyor ki, insanları kollayıp 

gözetmede, onlara infak ve 

iyilik etmede ve insanlarla 

ilişkileri sıkı tutmada önce-

lik ana-babadan sonra akra-

baya aittir. 

Buna ilaveten birçok 

âyet-i kerime ve hadis-i 

şerifte de, akrabalık bağları-

nın koparılmaması şiddetle 

ve ısrarla tavsiye buyrulur.

Akraba ile ‹lişkilerinizi 
Kesmeyiniz!

Yüce Rabbimizin Kur’ân-ı 

Mübîn’deki şu buyruğu çok 

kesin ve nettir: 

“Allah’a karşı gelmekten 

ve akrabalık bağlarını kes-

mekten sakınınız.”10

Bu âyet-i celîlede akra-

balık bağlarını koparmak, 

Allah’a karşı gelmekle bir-

likte zikredilmiş; akraba ile 

ilişkileri kesmenin Allah’a 

isyan demek olduğu vurgu-

lanmıştır.

“Rahim (akrabalık) 

Rahman’dan bir daldır. Allah 

ona, kim seni tutarsa ben de 

onu tutarım (onunla ilişkimi 

sürdürürüm). Kim seninle ilgi-

yi keserse ben de onunla ilgiyi 

keserim, demiştir.”11 

Müslümanlar olarak, Rabbi-
mizin sıkı tutulmasını emret-
tiği akrabalık/rahim bağları 
üzerinde ciddi ciddi düşün-
mek ve bu bağları yeniden 
inşa ve tahkim etmek duru-
mundayız. İnsanları aile, süla-
le, aşiret, cemaat, tarikat gibi 
kadim sosyal ve dini yapılar-
la olan aidiyet ilişkilerinden 
soyutlayarak atomize eden ve 
onları fert fert modern yaşam 
biçiminin bendeleri haline 
getiren egemen uygarlığın 
ifsat edici saldırıları karşısın-
da direnebilmek ve kendimiz 
kalabilmek için sabitelerimize 
tutunmak ve hayatı bu sabi-
telere göre yeniden kurgula-
mak zorundayız.
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Peygamberimiz’in bu anlatı-

mından, öncelikle Allah Teâlâ’nın 

Rahmân sıfatının rahim/akraba-

lık bağlarında tecelli ettiği anla-

şılmaktadır. Sözlük anlamı itiba-

riyle merhamet etmek, acımak, 

esirge mek, korumak anlamları-

na gelen “Ra-Hi-Me”den türeyen 

Rahmân ismi, ‘pek merhametli, 

çok merhamet sahibi, çok nimet 

verici ve çok müşfik’ şeklinde 

dilimize çevrilebilir.12 Bu da bir 

toplumda şefkat ve merhame-

tin, ancak rahim bağlarını yani 

akrabalık ilişkilerini sıkı tutarak 

ayakta kalabileceğini gösterir. 

Yüce Allah’ın her türlü lütuf, 

ihsan ve ilgisine mazhar olmanın 

bir yolu da yine sıla-i rahimdir. 

Allah Rasûlü (s.)’in yukarı-

daki hadisinin asıl mesajı ise, 

rahim bağlarını koruyanlara 

Allah (c.c.)’nün ilgi göstere-

ceğini, bu bağları kesenlerden 

ise ilgisini esirgeyeceğini beyan 

buyurmasıdır.

Bu hakikati vurgulamak sade-

dinde Rasûlüllah (s.), benzer bir 

hadis-i şerifinin devamında (s.); 

-“isterseniz şu âyet-i kerimeyi 

okuyunuz” buyurmuştur: 

“(Ey münafıklar!) Demek, 

idareyi ele alırsanız, hemen 

yeryüzünde fesat çıkaracak 

ve rahim/akrabalık bağları-

nı koparırsınız, öyle mi? İşte 

Allah’ın lânete uğrattığı, kulak-

larını sağır, gözlerini kör ettiği 

kimseler bunlardır.”13

Peygamberimiz (s.)’in dikkat 

çektiği bu âyet-i kerime üze-

rinde, günümüz Müslümanları 

uzun uzun düşünmeli ve akra-

balık bağlarını koparmanın 

nasıl bir fesada yani bozulma 

ve çözülmeye yol açtığını,  aça-

cağını delilleriyle ortaya koyup 

insanlığın idrakine sunmalı-

dırlar; özellikle de bugün yer-

yüzünde güç ve iktidarı elinde 

tutan inkarcı güç odaklarını ve 

onların işbirlikçilerini nasıl bir 

lanetli sonun beklediğini bütün 

çıplaklığı ile haykırmalıdırlar. 

Hakka ve hakikate karşı kulakla-

rı sağır ve gözleri kör hale gelen 

egemen güçlerin, rahim bağla-

rını kopararak bireyleri tek tek 

kendi yaşam biçimlerinin kölesi 

haline getirdiği ve insanlığı top-

yekun ve felakete sürüklediği de 

görülmeli ve anlatılmalıdır.

‹slamiyet Sıla-i Rahmi
Teşvik Eder

Peygamberimiz insanlara, 

rahim/akrabalık ilişkilerini sür-

dürmelerini hep öğütlemiş, bu 

bağları kesmenin dünyada ve 

ahirette yol açacağı büyük zarar-

lara karşı da onları uyarmıştır.

 -‘Ey Allah’ın Rasûlü, ebevey-

nim öldükten sonra, onlar için 

yapabileceğim bir iyilik kaldı 

mı?’ diye soran birine, Hz. 

Peygamber (s.) şöyle cevap ver-

miştir: 

“Evet, dört haslet yardır:             

1) Onlara hayır duada bulun-

mak ve onlara mağfiret dilemek.

2) Vasiyetlerini yerine getir-

mek.

3) Onların sadık arkadaşları-

na ikram etmek.          

4) Ana-babandan dola-

yı akraba olduğun kimselerle 
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akrabalık ilişkilerini sürdür-

mek.”14

Amr b. Abese (r.a.) der ki: 

Mekke’de Peygamberliğin ilk 

günlerinde Hz. Peygamber (s.)’in 

huzuruna vardım ve ona:

-‘Sen kimsin, necisin?’ diye 

sordum.  

-“Peygamberim” diye cevap 

verdi.

-‘Peygamber ne demek?’ de-

dim.  

-“Beni Allah gönderdi” dedi.

-‘Seni hangi görevle gönder-

di?’ diye sordum. 

-“Akrabayı koruyup gözet-

mek, putları kırmak ve Allah’ın 

bir olduğunu belirtip ona ortak 

koşulmaması gerektiğini anlat-

makla görevlendirdi” dedi.15

Enes b. Malik (r.a.), 

Peygamberimiz (s.)’in şöyle 

buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Kim rızkının bol olmasını 

ve ömrünün uzamasını/bereket-

lenmesini isterse, sılâ-i rahim 

yapsın.”16

Bu hadis-i şerifte; rahim 

bağlarını sıkı ve canlı tutmanın 

insan ve toplum hayatına rahmet 

ve bereket getireceği, böylece 

bu ilahi emre ittiba eden fert ve 

toplulukların Allah Azze ve Celle 

tarafından ömürlerinin uzatıla-

cağı beyan buyrulmaktadır. Bu 

emre uymayanların ise bunalım 

ve kaosa sürüklenecekleri, sosyal 

ilişkilerinin parçalanacağı, böy-

lece kısa zamanda yok olacakları 

açıktır.

Bu hikmete binaen, 

Peygamberimiz (s.), akraba iliş-

kilerinin karşılıklı olarak sürdü-

rülmesini, hatta karşı taraf ilgiyi 

kesse bile, ilişkileri sürdürme 

konusunda fedakârlık yapılma-

sını tavsiye buyurmuştur:

“Yapılan sılaya aynı ile kar-

şılık veren, gerçek sılâ-i rahim 

eden değildir. Fakat sıla yapan 

(vâsıl) o kimsedir ki, akrabalık 

bağları kesildiği zaman, sıla-i 

rahmi yerine getirendir.”17

Keza Rasûlüllah (s.):

-“Ey Allah’ın Rasûlü! Benim 

akrabam var, onlara varıyorum; 

on lar ise ilgiyi kesiyorlar. Ben 

onlara iyilik ediyorum, onlar ise 

bana karşı cahilce davranıyorlar. 

Ben bu yaptıklarına ta hammül 

ediyor ve bağışlıyorum.” diyen 

birine şu cevabı vermiştir:

-“Eğer durum, anlattığın gibi 

ise, sen onlara ateşli kül yuttur-

muş oluyorsun. Sen bu şekilde iyi 

davranmaya devam ettikçe, onla-

ra karşı, Allah’tan bir yardımcı 

daima se ninle bulunur.”18

Hz. Ömer (r.a.)’ın da, yakın 

akrabalar arasında zaman zaman 

tatsızlıklar yaşansa da, ne paha-

sına olursa olsun rahim bağ-

larının kesilmesine izin verme-

mek gerektiğini tavsiye ettiğini 

görüyoruz: “Neseplerinizi öğre-

niniz. Sonra yakınlarınıza iyilik 

ve ihsan ediniz. Allah’a yemin 

ederim, insanla kardeşi arasında 

bazı şeyler olur. Eğer kendisi ile 

kardeşi arasındaki akraba  iliş-

kisinin önemini bileydi, bu akra-

ba bağının bozulmasına engel 

olurdu.”19

Hz. Peygamber (s.): ‘Cahiliye 

zamanında (İslâm’dan önce) 

akrabalara iyi davranmak, köle 

azat et mek ve sadaka gibi iba-

det olsun diye işlediğim amellere 

ne buyurursunuz, bunlarda bana 

mükâfat var mı?’ diye soran biri-

ne şu cevabı vermiştir:

-“Hayır olarak işlemiş 

olduğun geçen amellerinle 

Müslüman ol dun.”20

Böylece, akrabalık bağlarını 

korumanın, gönülleri İslâm’a 

açtığını da öğrenmiş bulunuyo-

ruz.

Akraba ‹lişkilerini Kesmenin 
Dünya ve Ahiretteki Cezası

Kur’ân ve sünnet, insanlar 

arasındaki akraba ilişkilerini 

bozanların hem bu dünyada 

hüsrana yani zarar ve ziyana 

uğrayacaklarını, hem de ahirette 

büyük azaba çarptırılacaklarını 

beyan eder.

“Onlar, Allah’a verdikleri 

sözü, pekiştirilmesinden sonra 

bozan, Allah’ın korunmasını 

emrettiği bağları (iman, akra-

balık, beşerî ve ahlâkî bütün 

ilişkileri) koparan ve yeryüzün-

de bozgunculuk yapan kimse-

lerdir. İşte onlar hüsrana uğra-

yanların ta kendileridir.”21

Âyet; Allah’a verdikleri kul-

luk sözünü ve bu sözün gerek-

lerinden biri olan akraba ilişki-

lerini bozarak toplumsal hayatın 

tabii dokusunu altüst edenlerin 

sonlarının “hüsrân” olacağını 

beyan buyuruyor. Dilci Rağıb 

el-Isfahani’nin el-Müfredât’ta 

açıkladığı üzere; ana malın/ser-

mayenin eksilmesi anlamına 

gelen bu kelime insana nispet 

edildiğinde zarar ve ziyan etmek 

anlamında kullanılır. Hüsrân; 

daha çok mal ve dünyada iti-

bar, değer, makam, mevki gibi 

harici kazanımların eksilmesi 

ile ilgili kullanıldığı gibi, sağ-

lık, selamet, akıl, iman ve sevap 
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gibi içsel veya kişisel kazanım-

ların eksilmesi ile ilgili olarak 

da kullanılır.22 Kısaca hüsrâna 

uğramak, bütün bu maddi ve 

manevi kazanımların eksilme-

si, ziyan edilmeyi zayi edilme-

si demektir. Dolayısıyla, akraba 

ilişkilerini kesmek, dünyada iti-

bar ve değer kaybını beraberinde 

getirdiği gibi, toplumsal hayatın 

sağlıklı işleyişini, selametini ve 

esenliğini de bozar.

Aşağıdaki âyet-i kerime ise, 

Allah’a, akrabaya ve insanlara 

karşı görevlerini yerine getir-

meyip tam tersini yapanlara 

Cehennem azabını ihtar eder:

“Allah’a verdikleri sözü, 

pekiştirilmesinden sonra 

bozanlar, Allah’ın korunması-

nı emrettiği şeyleri (akrabalık 

bağlarını) koparanlar ve yeryü-

zünde fesat çıkaranlar var ya; 

işte lânet onlara, yurdun kötüsü 

(cehennem) de onlaradır.”23

Konu ile ilgili Rasûlüllah 

(s.)’den nakledilen hadis-i şerif-

ler de bu âyetlerdeki mesajın 

farklı ifadelerle anlatımı olarak 

karşımıza çıkar:

“Sılâ-i rahmi terk eden cen-

nete giremez.”24

“İçlerinde sıla-i rahmi terk 

edenin bulunduğu bir topluluğa 

rahmet inmez.”25

“Her perşembe akşamı (cuma 

gecesi), insanoğlunun amelleri 

Allah’a arz edilir de, sılâ-i rahmi 

terk edenin ameli kabul edil-

mez.”26

“Allah’ın, cezasını dünya-

da iken acele olarak vereceği 

iki günah vardır: Biri, akraba-

larla ilişkiyi kesmek; diğeri de 

bağy/azgınlık etmektir. Bunlara 

âhirette de azap hazırlanacak-

tır.”27

Son hadis-i şerifteki, akraba 

ile ilişkiyi kesmenin cezasının 

bu dünyada iken ve acele ola-

rak verileceği beyanı gerçekten 

düşündürücüdür. Rahim bağ-

larını koparmanın bir sonucu 

olarak, modern dünyanın topye-

kun saldırı ve kuşatması karşı-

sında yapayalnız kalmaya, Yüce 

Allah’ın rahmet ve bereketinden 

mahrum kalmayı da eklediği-

mizde, millet, ümmet ve insan-

lık olarak yaşamakta olduğumuz 

sıkıntıların boyutları ve bunların 

altında yatan temel sebepler göz-

lerimizin önüne serilir.

‹yilik ve Yardımlaşmada 
Akrabaya Öncelik Verilmelidir

Yukarıda anlatılan ilkeleri 

en güzel şekilde uygulayanlar 

hiç şüphe yok ki Allah Rasûlü 

(s.)’in seçkin ashabı idi. Onlar 

Hz. Peygamber (s.)’in nasihat ve 

talimatları doğrultusunda infak 

ve ihsanda akrabalarını öncele-

yerek hayırlarda yarıştılar. İşte 

bu hayır yarışından çarpıcı bir 

örnek:

Medine’de ensâr arasın-

da en fazla hurmalığı bulu-

nan Ebû Talha (r.a.) idi. Ebû 

Talha’nın en sevdiği malı da 

Mescid-i Nebevî’nin karşısındaki 

Beyruhâ adlı hurma bahçesiydi. 

Rasûlüllah (s.) bu bahçeye girer 

ve oradaki tatlı sudan içerdi.

“Sevdiğiniz şeylerden Allah 

yolunda harcamadıkça, birr’e 

eremezsiniz”28 âyeti gelince Ebû 

Talha (r.a.), Rasûlüllah (s.)’e:

-‘Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı 

Hak sana “Sevdiğiniz şeylerden 

Allah yolunda harcamadıkça, 

en iyiye (birr’e) eremezsiniz” 

âyetini gönderdi. En sevdiğim 

malım Beyruhâ adlı bahçedir. 

Onu Allah rızası için sadaka edi-

yorum. Allah’dan onun sevabını 

ve âhiret azığı olmasını dilerim. 

Beyruhâ’yı Allah’ın sana göstere-

ceği şekilde kullan’, dedi. 

Bunun üzerine Rasûlüllah 

(s.) şöyle buyurdu:

-“Âferin sana! Kârlı mal de-
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diğin işte budur! Seni duydum, 

Ebû Talha. Onu akrabalarına 

vermeni uygun görüyorum.”

Ebû Talha: ‘Öyle yapayım, 

yâ Rasûlallah’, dedi ve bahçeyi 

akrabaları ve amcasının oğulları 

arasında taksim etti.29

Belli ki, Ebû Talha’nın akra-

ba ve amca çocukları böyle bir 

yardıma daha muhtaç durumda 

idiler. Rasûlüllah (s.), böylece 

Ebû Talha (r.a.) üzerinden tüm 

ashabına ve ümmetine, iyilik ve 

infakta en yakın akrabayı öncele-

meleri gerektiğini öğretmiş olu-

yordu. Bu talimat, hayır ve in-

fak yarışında dünyanın dört bir 

yanına kadar ulaşan insanımıza, 

önce akrabalarına ulaşmaları ge-

rektiğini ihtar etmiyor mu?

Akrabalık Bağı Ahirette Geçmez; 
Aslolan, Takva ve Salih 

Amellerdir

Akraba ilişkilerini sıkı tutma-

yı emreden İslamiyet’in bu güzel 

ilkelerinden soy-sop bağını kut-

samak gibi bir kötü sonuç asla 

çıkarılamaz. İslâm kavmiyetçiliği 

yani ırkçılığı kesinlikle reddeder 

ve şirk sayar. 

Hesap Günü’nde kimsenin 

soyu-sopu bir fayda sağlamaz, 

o gün herkes en yakın akrabala-

rından kaçarak kendi hesabının 

derdine düşer ve bu dünyada 

iken yaptığı amelleri ile baş başa 

kalır.30

Rasûlüllah (s.), akrabaları 

olan Kureyş kabilelerini uyarır-

ken bu hakikati hep vurgula-

mıştır:

“En yakın akrabalarını 

uyarıp-korkut!”31 âyeti gelin-

ce kalkıp Safa tepesine çıkan 

Rasûlüllah (s.): 

-“Yâ Sabâhâh!” diye nida 

ederek en yakın akrabalarını 

çağırır ve onları şöyle uyarır:

-Ey Kâ’b İbni Luey oğulları!.. 

Kendinizi ateşten kurtarınız!  

-Ey Abd-i Menaf oğulları! 

Kendinizi ateşten kurtarınız!

-Ey Haşim oğulları! Kendinizi 

ateşten kurtarınız! 

-Ey Abdulmuttalib oğulları! 

Kendinizi ateşten kurtarınız! 

-Ey Muhammed’in kızı 

Fatıma! Kendini ateşten kur-

tar; çünkü ben, senin için Allah 

katında bir şey yapamam. 

Ancak size akra balık bağım 

var; ben bunu akrabalık suyu 

ile sularım (dünyada iyi davra-

nırım).32

Rasûlüllah (s.)’in mesajı çok 

açık ve nettir: Rahim bağının 

gereği olan iyilik ve yardımlaş-

mada bulunmak görevimizdir; 

ama insanı Cehennem azabın-

dan kurtaracak olan asıl şey, bu 

dünyada Allah için yaptığı salih 

amelleri ve ibadetleridir.

Rasûlüllah (s) bir gün Hz. 

Ömer (r.a)’a: 

-‘Bana kavmini topla’ der, o 

da toplar. Ve Peygamber (s.) 

şöyle buyurur:

“Müttefikimiz bizdendir. Kız 

kardeşimizin oğlu bizdendir. 

Azatlı larımız da bizdendir. İyi 

dinleyiniz! Benim dostlarım, 

sizden takva sahipleridir. Eğer 

bu özellik sizde varsa, ne güzel. 

Değilse, akıbete bakın: İnsanlar 

kıyamet günü salih amellerle 

gelip de siz günahlarınızla gel-

miş olmayasınız. Bu takdirde 

sizden yüz çevrilir.”33 

Demek ki; dostluk takva esas-

lıdır ve aslolan Allah’ın huzuruna 

günahlarla değil salih amellerle 

gelmektir. Hesap Günü günah-

larla gelenlere akrabalık fayda 

vermez ve yüzlerine bakılmaz, 

vesselâm.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Y etmişli yılların başında 

İstanbul Beyazıt’taki 

Beyaz Saray Kitapçılar 

çarşısında Kelime Dergisi 

yayınlarının bürosunu açmış-

tık. Daha ziyade İslâmî kitapla-

rın yayıncıları vardı orada. Eski 

Tekirdağ müftüsü merhum Ali 

Arslan hoca da bir yayı-

nevi kurmuş, Gazâlî’nin İhyau 

Ulumi’d-Din adlı eserini tercü-

meye başlamıştı. O tarihlerde 

başka bir yayınevi tarafından 

İmam Gazâlî imzalı ‘İlahî Aşk’ 

adında bir kitap yayınlanmış-

tı. Kitabı biraz karıştırdığım-

da, ismiyle mütenasip olma-

yan gayrı ilmî ifadeler 

içerdiğini görünce, mütercim 

Ali Arslan hocaya koştum ve 

Gazâlî’ye yakıştıramadığım 

yerleri gösterdim. Hoca baktı 

ve: “Vallahi bu kitap Gazâlî’nin 

değildir” dedi. Hocanın masası 

üzerinde tercümenin daktilo-

dan çıkma kâğıtları duruyordu. 

Hoca benim uzattığım kitabı 

incelerken, ben de onun ter-

cüme ettiği metinlere göz atı-

yordum. Bir de ne göreyim; 

benzer ifadeler bu metinde de 

yok mu? Hocaya kâğıtları gös-

tererek, kendi tercüme ettiği 

kitapta da gayrı ilmî ifadeler 

bulunduğunu söyledim. Hoca 

tebessümle beni azarlayarak: 

“Savuş git şuradan, bizi ekme-

ğimizden mi edeceksin?” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 

en olgun döneminde çıkardı-

ğı TYB Akademi Dergisi’nin 

ilk sayısını Gazâlî dosyasına 

ayırmış bulunduğunu görün-

ce, Anadolu toprağında yaşa-

yan Müslüman ahalinin Gazâlî 

muhabbeti üzerine düşünmek 

ihtiyacı duydum.

GAZÂLÎ MUHABBETİNİN

TÜRKÇESİ

“Gazâlî neredeyse eserlerinin her birinde farklı şeyler söylemekte, bazen de 

eleştirdiği bir fikri daha sonra başka bir eserinde kabul edebilmektedir. Bazen 

halk bazen havas için yazdığından, hangi düşünceyi benimsediği muğlâktır. 

Gazâlî’nin hakiki niyet ve kanaatini tespit neredeyse imkânsızdır.”

  Aydın Işık1
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Kimlik ve Kişilik Değişimleri

Acaba Gazâlî günümüze ne 

söylüyordu? Neden bin yıldan 

bu yana bir türlü ondan vazge-

çilemiyordu? Bu zaman zarfın-

da en ileri görüşlü mütefekkir 

Gazâlî miydi? Kendisiyle taze bir 

tefekkür faaliyetine başlanabile-

cek başka bir düşünce adamımız 

yok muydu? Gazâlî’nin en temel 

meselelerdeki sahici görüşü hak-

kında bile net ve berrak bir fikir 

sahibi olunamazken, ilim adam-

ları onu çalışmanın zorluğundan 

söz ederken, insanlar neden hep 

onunla başlamaya temayüllüdür-

ler? Onun yaşadığı tarih dilimi, 

referans tarihimizle günümüzün 

tam ortasında yer almaktadır. İşe 

onunla başlamanın, kendisinden 

önceki en önemli ve değerli, asli 

modeli de bünyesinde taşıyan 

tarihe karşı bir ön körlük yarata-

cağı, acaba hangi sebep ve saikle 

unutulmaktadır? Hakkındaki, 

felsefeyi ciddi biçimde eleştire-

rek Müslüman âleminde, “akli 

faaliyeti kesintiye uğrattığı, hür 

düşünceyi engellediği” türünden 

çok da mesnetli olmayan iddi-

aların yarattığı mağduriyet mi 

ona ilgiye zorluyordu insanları? 

Fikri gerilemenin tüm faturası-

nı Gazâlî’ye çıkartanlar vardır. 

Yaşadığı tarih bir tür kırılmanın 

miladı olmuştur. Türkler tarih 

sahnesine tüm ihtişamlarıyla 

girmişler, ilim ve sanat yerine 

siyaset ve fütuhat öncelenmiş-

tir. Bu tarihten itibaren orijinal 

fikir üretimi, içtihat faaliyeti, 

telif çalışmalar yerini şerh ve 

haşiyeye terk etmeye başlamıştır. 

Bu durumu gerileme sayarsak 

bütün vebalini Gazâlî’ye yükle-

mek doğru olacak mıdır?  

Başka bir husus Gazâlî’deki 

kimlik, kişilik değişimleridir. 

Bize gelen bilgiler ne kadar 

sahihtir? O sahiden birbiri-

ni nakzeden iki hayat dönemi 

yaşamış mıdır? Diyelim ki yaşa-

mıştır. İlk döneminde üniversite 

hocası sıfatıyla talebe yetiştir-

mişken ikinci döneminde riya-

zet, inziva, halvet dediğimiz 

bir köşeye çekilme hayatı ser-

gilemiştir. Ne var ki Gazâlî bu 

döneminde diğer inzivacılar gibi 

elinde tespih ‘hey ya hu’ mu 

demiştir? Gelen bilgiler, onun 

bu döneminin de eser vermesi 

bakımından son derece zengin 

olduğunu göstermektedir. Yani 

bir mağaraya, çilehaneye sığına-

rak dünyadan el etek çekmemiş, 

aksine kendince halkın akaidi ve 

fıkhına dair zihin ve kalbini yor-

muştur. Oysa mistik meclislerde 

halvete, riyazete çekilenlerin üç 

ihlâs bir gulhüvallah ile kırk bir 

Yasin okumaktan başka bir şey 

yapmadıkları bilinmektedir. 

  Aralarında yaşadığımız top-

lumun hemen her kesiminde 

ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz, aşırı 

Gazâlî muhabbeti inkâr götür-

mez. Bu muhabbetin sahihliği 

üzerinde ciddi kuşkular var-

dır. Kanaatimce fıkhen Ebu 

Hanife’ye bağlılık iddiasındaki 

ahalinin bu ilgi, sevgi ve bağlılığı 

tartışmaya çok açıktır. Besbelli 

geleneksel manadaki itibarların 

çoğu, maalesef son derece çürük 

temeller üzerine oturtulmuştur. 

Gazâlî sevgisi onun okunmuş, 

anlaşılmış ve bu şekilde benim-

senmiş olmasından kaynaklan-

maz. Gazâlî’nin adı etrafında bin 

yıldan bu yana kartopu halinde 

büyütülmüş ve sağlam kaidesi 

de bulunmayan bir ‘imaj’ vardır. 

Bütün itibar işte o imaja yönelik-

tir. Keşke sahiden Gazâlî, hayatı-

nın bütün safhalarıyla anlaşılsa, 

bilinse ve kendisine gösterilen 

itibar, öğretisinden ötürü geliş-

miş bulunsaydı. O, en az adı 

kadar büyük ve belki de yaba-

Aralarında yaşadığımız toplumun hemen her kesi-
minde ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz, aşırı Gazâlî 
muhabbeti inkâr götürmez. Bu muhabbetin sahih-
liği üzerinde ciddi kuşkular vardır. Kanaatimce 
fıkhen Ebu Hanife’ye bağlılık iddiasındaki ahali-
nin bu ilgi, sevgi ve bağlılığı tartışmaya çok açık-
tır. Besbelli geleneksel manadaki itibarların çoğu, 
maalesef son derece çürük temeller üzerine otur-
tulmuştur. Gazâlî sevgisi onun okunmuş, anlaşıl-
mış ve bu şekilde benimsenmiş olmasından kay-
naklanmaz. Gazâlî’nin adı etrafında bin yıldan bu 
yana kartopu halinde büyütülmüş ve sağlam kai-
desi de bulunmayan bir ‘imaj’ vardır.
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na atılmayacak çelişkilerin insa-

nıdır. Toplumda bu çelişkileri 

idrak edecek bir merak gelişmiş 

olsaydı, sadece Gazâlî’ye değil, 

kendilerinden önceki bütün 

geleneği oluşturan kültürel biri-

kimin, her ustasına benzer ölçü-

de rağbet gösterilirdi. 

Gazâlî’yi Hüccetü’l-İslâm 

(dinin delili), Zeynü’d-Din 

(Dinin süsü) gibi unvanlar-

la anma alışkanlığının altında 

yatan bana öyle geliyor ki, ilme 

ve tefekküre olan alaka değil, 

yaratılan imaja tazim, halkın 

bir ulu kişiye sığınma alışkan-

lığıdır. Şaman kültüründen bu 

yana Anadolu’da yaygın bulu-

nan veli kültünün bir netice-

si de olabilir. Nitekim Numan 

bin Sabit’e İmam-ı Azam, İmam 

Rabbani’ye Müceddid-i elfi sani, 

İmam Teymiye’ye Takiyyüddin, 

zamanımızda Said Nursi’ye 

Bediüzzaman gibi isimler yakış-

tırmadaki aşırı tazim ve teşri-

fat, hep aynı alışkanlığın sür-

dürülmesiyle yaratılmıştır. İyi 

okunmuş olsaydı, Süleyman 

Uludağ tarafından tercüme edi-

lip ‘İslam’da Müsamaha’ adıyla 

yayınlanan risaledeki çelişkileri 

bile, Gazâlî’ye en azından ihti-

yatla bakmayı gerektirecekti. 

Bahsi geçen eserde kelam tari-

hi boyunca ne kadar tartışmalı 

mesele varsa, onlar hakkında, 

Gazâlî kendi mezhebinin görü-

şünü sahih kabul ederek, diğer 

görüş sahiplerini tekfir etme-

ye kadar vardırmıştır işi. Hz. 

Peygamber’in ayı ikiye bölmesi, 

taşların tespih etmesi, parmak-

ları arasından su fışkırtması gibi 

zayıf haberlere dayanan tabiatüs-

tü mucizeler hakkında olumsuz 

konuşanları, münkir ilan etmek-

tedir. Böylesine zayıf haberlere 

dayanarak aşırı sonuçlara ulaşan 

Gazâlî, aynı eserin sonuna doğru 

ise, ‘İhyau Ulumi’d-Din’ kitabıyla 

alakalı enteresan şeyler söyler. 

Orada konu ettiği, kemiklerin 

cin taifesine gıda olması, şey-

tanın ezan sesinden kaçması, 

kabir azabı, Kevser Havuzu ve 

Sırat Köprüsü gibi hususlardaki 

hadislerin zayıflığına değinir. Ve 

esasen kendisinin hadis saha-

sında sermayesinin az ve kabu-

le şayan olmadığını zikrederek 

okuyucularını kendi eserine 

karşı uyarma ihtiyacı duyar.

Gazâlî kuvvetle muhte-

mel Fars asıllıdır. O tarihler-

de Horasan bölgesinde kalan 

Tus (bugünkü Meşhed) şeh-

rinin Gazale köyünde Hicri 

505 (Miladi 1058)’de doğmuş 

Müslüman bir âlim ve düşünür-

dür. Başlangıçta İsmailî tema-

yülleri olan hocalardan hadis 

dersleri almıştır. Ardından fel-

sefeyle meşgul Cüveyni’nin etki-

siyle felsefeye ilgi duymuştur. 

Daha yirmili yaşlarında hadis, 

fıkıh, akaid, gramerde üstat sevi-

yesine ulaşmıştır. Meşşai, İşraki 

ve Bâtıni felsefeler üzerine ciddi 

tenkitler geliştirmiştir. Kısa süre-

de bütün bilgi dallarında göster-

diği yetkin marifetle şöhret ve 

saygınlığı halk nazarındaki ulu-

lar, emirler ve hilafet merkezinin 

de üzerine çıkmıştır. Metafizik, 

ahlak ve bilgi problemleri, insa-

nın mahiyeti ve değeri üzerine 

yazıp söyledikleriyle kazandığı 

şöhret, ona Bağdat Nizamiye 

medresesinde daha 28 yaşınday-

ken müderrislik unvanı kazan-

dırmıştır. Mantık, matematik, 

tasavvuf, felsefe, eğitim, siyaset, 

ahlak, nakli ve akli ilimlerin 

hemen tümünde söz sahibiy-

di. Tüm Horasan bölgesi, Tus, 

Nişabur, Bağdat, Şam, Hicaz 

gibi ilim çevrelerinde kendisine 

mümtaz bir şöhret edinmesini 

bilmiştir. Başta Nizamü’l-Mülk, 

döneminde bütün yöneticiler 

tarafından hem itibar görmüş 

hem de kimi fikirlerinden ötürü 

hesaba çekilmiştir.

İslâm’ın müminleri, ilk beş yüzyılda yani Gazâlî’ye 
kadar tefekkür, bilgi, sanat ve kültür alanın-
da doruk noktaya erişmişlerdi. Gazâlî kendisin-
den önceye ait bu malzemeyi çok iyi kullanmıştır. 
Kendisini adeta bir hazinenin orta yerinde bul-
muş ve onu iyi değerlendirmiştir. O tarihe kadar 
sanki bütün düğümler çözülmüş, her probleme 
kolaylaştırıcı formüller üretilmişti. Ancak bunlar 
kalıcı eserler halinde İslâm milletinin bütün ehli-
ne ulaştırılmamıştı. Gazâlî, sayısı yüze varan eser-
leriyle bunu yapmıştır.
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Bu çok yönlü ilmi ve fel-

sefi kişiliğiyle Gazâlî ucundan 

kıyısından, akla hayale gelmedik 

nice alanda söz ve yazı tüket-

miştir. Dokunduğu, ele aldığı, 

hakkında konuşup yazdığı her 

hususta isabet etmiş olma ihti-

mali elbette yoktur. Kaldı ki 

kendisi akidede Eş’ari ekolüne, 

fıkıhta ise Şafii’ye mensubiye-

tiyle tanınmıştır. Öyle ki fikir-

lerinin aşırılığı ve diğer ekol-

lere yönelttiği keskin tenkitler 

yüzünden, Hanbelî’lerin hücu-

muna bile uğramıştır. Şafii olma-

sı hasebiyle Hanefi ekolü tercih 

etmiş bulunan geniş kitle tarafın-

dan, Ebu Hanife’ye hakaret etti-

ği söylenerek Sultan Alpaslan, 

Nizamü’l-Mülk, Melikşah ve 

Sultan Sencer’e şikâyet edil-

miştir. Ebu Hanife hakkındaki 

olumsuz kanaatleri (aktarılanlar 

doğru, hizip asabiyetiyle uydu-

rulmamışsa) bilinmektedir. Şafii 

ekolün aşırı hadisçi esprisi düşü-

nülürse, onun Ebu Hanife ile 

alıp veremediğinin daha ziyade 

hadislere itibar noktasında top-

landığı ortaya çıkar. 

Gazâlî kırk yaşına kadar 

İslâm dünyasının büyük mer-

kezlerinde, çoğunlukla rağbet 

görerek arada bir de zemme-

dilerek yaşamıştır. Farabi ve 

İbn-i Sina gibi kendisinden önce 

Yunan felsefesiyle meşgul olmuş 

bulunan âlimleri, filozofların 

mantığını, Müslümanların usu-

lüne karıştırmakla eleştirmiştir. 

Grek felsefesi, Aristo mantığı 

gibi dışarıdan gelen cereyanlarla, 

içerideki yerli bilgiler arasında-

ki çatışma ve uyuşma alanlarını 

ilk defa cesaretle dile getiren 

de doğrusu kendisidir. “Mantık 

bilmeyenin ilmine güvenilmez” 

diyebilmiş birisi sıfatıyla Gazâlî, 

kırk yaşından sonra ansızın aşırı 

bir biçimde tasavvufa yönelmiş-

tir. Buna sebep olarak kimi fiz-

yolojik rahatsızlıklarla beraber, 

psikolojik depresyon geçirdiğini 

gösterenler vardır. Daha önceleri 

şüphe, merak ve ilgiyi önerir-

ken artık uzlet hayatını seçmiş-

tir. Meşşai felsefe ve Bâtıniliğin 

mistik anlayışı kendisini tatmin 

edemezdi. Bu öğretilerin yeter-

sizliğini de gidermek maksadıyla 

yöneldiği mistik hayatı esnasın-

da, ‘İhya’ adlı en meşhur eserini 

kaleme almıştır. Bu tarihlerde 

sofilerden intikal eden mirası 

incelemeye başlamıştır. Artık tat-

min edici, ruhu yatıştırıcı, insanı 

doyurucu bilgiye öğrenimle filan 

değil zevk, hal ve sıfatları değiş-

tirmekle erişilebileceğini savun-

maya başlamıştır. O kadar ileri 

gitmiştir ki bu iddiasında zev-

kin, gözle görmek, elle tutmak 

kadar kesin bir bilgi yolu oldu-

ğu, bunun tasavvufla mümkün 

bulunduğu kanaatine varmıştır. 

(Anlatılanların doğru olup olma-

dığı hususundaki ihtiyat payı 

saklı tutulmalıdır.)

‹lim Muhitlerinden Çekilen Gazâlî

Önceki kırk yıllık dönemin-

de ilim muhitlerinde muarızları 

nazarında bile saygın bir mev-

kii varken, sonraki dönemin-

de tasavvufi çevreler tarafından 

baş tacı edilmeye başlanmış-

tır. Meşhur mistik İbn-i Arabî 

onun için: “Gazâlî bir kutup-

tur” der. İmam Yafi’i daha da 

ileri giderek şöyle söyler: “Hz. 

Muhammed’den sonra pey-

gamber gelmesi caiz olsaydı bu 

Gazâlî olurdu.” Bu tür tanıklıklar 

gösteriyor ki ömründe büyük 

çelişkiler yaşamış bulunan, 

aslında sahiden bir değer taşıma-

sına rağmen, kendisine yönelti-

len aşırı itibarın, eserinden değil 

imajından kaynaklandığı aşikâr 

bulunan bir ilim ve düşünce 

adamıdır o. Nitekim yazımızın 

başlığına koyduğumuz ifade 

de, bu gerçeği bir nebze dile 

getirmek maksadı taşımaktay-

dı. Mesela tersine düşünenler-

den Mustafa Sabri bile “Gazâlî 

bağışlanmayacak hataları olan 

birisidir” demekten kendi-

ni alamamıştır. Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın yayımladığı İslâm 

Ansiklopedisi’nin kaydettiğine 

göre Kadı Iyaz, Ebu Bekir İbnü’l-

Arabî, Tartuşî, el-Mazarî, Ebu’l-

Ferec, İbnü’l-Cevzi şuna benzer 

şeyler söylemişlerdir: “Gazâlî’nin 

İhya’sı uydurma hadisler, Batıni 

tevillerle doludur.” Ansiklopedi, 

İmam Teymiye’ye ait şu tanıklığa 

da yer vermiştir: “Gazâlî’nin eser-

leri fasit felsefi ifadeler, saçma 

tasavvufi hususlarla doludur.”

Nitekim bugün piyasada 

Gazâlî imzasıyla satılan yığınla 

eserin kapağını kaldıran herkes, 

özellikle de hadisler konusun-

da müellifin yahut elimizde-

ki metinlerin ne kadar özen-

siz, dikkatsiz, savruk ve laubali 

olduğunu görecektir. Bizim bu 

yazı ile maksadımız asla onun 

adını itibarsızlaştırmak değildir. 

Böyle bir şey yapmaktan Allah’a 

sığınırız. Kaldı ki onun bugüne 

kadar kazandığı itibarı silmek, 

sıfırlamak bizim değil kimse-

nin haddine de düşmemiştir. 

Maksadımız Âdemoğullarından 
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herhangi birisine tazim, teşrifat 

ve itibarda ileri gitmeye işaret 

etmek, bu ve benzeri aşırılıklar 

hususunda bir hassasiyet geliş-

tirmektir.

Son Allah Elçisi ve son İlahi 

Vahiy ile tamamlanan İslâm’ın 

müminleri, ilk beş yüzyılda yani 

Gazâlî’ye kadar tefekkür, bilgi, 

sanat ve kültür alanında doruk 

noktaya erişmişlerdi. Gazâlî ken-

disinden önceye ait bu malzeme-

yi çok iyi kullanmıştır. Kendisini 

adeta bir hazinenin orta yerin-

de bulmuş ve onu iyi değerlen-

dirmiştir. O tarihe kadar sanki 

bütün düğümler çözülmüş, her 

probleme kolaylaştırıcı formüller 

üretilmişti. Ancak bunlar kalıcı 

eserler halinde İslâm milletinin 

bütün ehline ulaştırılmamıştı. 

Gazâlî, sayısı yüze varan eserle-

riyle bunu yapmıştır. Selçuklu 

yönetiminde yüksek bir memu-

riyette bulunması onun Anadolu 

toprağındaki şöhret ve rağbe-

tini büyük ölçekte artırmıştır. 

İnsanlar onun dudağından, kale-

minden dökülen her şeyi, hem 

onun malı zannetmiş hem de 

hüccet, delil, belge gibi görmüş-

tür. Madem ki bu sağlam hüc-

cete erişilmişti, bundan böyle 

artık kimsenin orijinal düşünce 

(içtihat) üretmesine, ilim yapma-

sına gerek yoktu. Ona Hüccetü’l-

İslâm lakabını takanların şuur 

altında yatan bu yanılgı olma-

lıydı. Bu ve benzeri övgü dolu 

lakapları yaşarken benimsediği-

ni, kullananlara ses çıkartmadı-

ğını düşünmek bile istemeyiz.

Bazı bilenlerin İslam kültür 

tarihini Gazâlî öncesi ve sonrası 

diye ikiye ayırmasındaki hikmet 

de bence burada yatmaktadır. 

Gazâlî’ye kadar önemli mer-

haleler kaydeden bilgi, kültür, 

düşünce ve sanat birikimi, ken-

disinden sonra adeta yeni bir 

miladın başlangıcı olarak dura-

ğan safhaya geçmiştir. Olacağı 

da buydu. İlahi Vahiy dururken 

Allah’ın bir kulunun söz ve yazı-

larını ‘hüccet’ olarak görmenin 

akıbeti başka nasıl gerçekleşe-

cekti? 

O tarihi izleyen yüzlerce 

yılda, artık illa da entelektüel 

alanda yeni bir şeyler yapılacak-

sa, başta hüccet sayılan Gazâlî 

olmak üzere, onunla beraber 

bütün öncekilerin eserlerine 

şerh ve haşiyeler düşmek kâfi 

görülmüştür. Neredeyse bin yıla 

yakın, Müslümanlar maalesef 

durumu böyle idare etmişlerdir. 

Bence Gazâlî sevdasının Türkçesi 

bir de burada ortaya çıkmaktadır. 

Zaten şerh ve haşiye geleneği bu 

hususta ciddi araştırmalar yapan-

lar tarafından da işaret edildiği 

gibi, Türklerin İslâm’ı benim-

semesinden sonra, belki de bu 

sebepten olağanüstü biçimde 

yaygınlaşmış, çoğalmıştır.

Meşhur mutasavvıf Kuşey-

ri’nin öğrencilerinden tasavvufu 

öğrendiği söylenen Gazâlî’nin, 

hayatı zikzaklar, gel gitlerle dolu-

dur. Ancak şöhretini sayısı yüze 

varan eserleriyle hak etmiş biri-

sidir. Ömrünün sonuna yakın 

“önce mevki kazandıran ilmi, 

şimdi mevki terk ettiren ilmi 

öğreniyorum” derken acaba bir 

özeleştiri peşinde miydi; Allah 

bilir. Onun yalnızca ilim muhit-

lerinde değil, avam arasında da 

hayli yaygın bulunan şöhreti, 

biraz da en meşhur eserlerinden 

birisi olan ‘Tehâfütü’l-Felâsife’de 

ele aldığı mevzularla alakalı-

dır. Malumdur ki Müslüman 

âlemindeki avam tabakası, 

Allah’ın ispatı hususundaki tar-

tışmalara pek düşkündür. Bir 

vakitler memleketimizde ‘Allah 

Vardır’ adlı bir kitap rafları süs-

lemekteydi. Avam, tanrı tanımaz 

denilen insanlarla Müslüman 

âlimlerin tartışmasından faz-

lasıyla haz alır. Çünkü esasen 

avamın inancı, çok temelli bir 

bilgi ve bilinç taşımaz. Onlarınki 

çoğunlukla sıradan bir kabul-

ler, benimsemeler, bağlanmalar 

bütünüdür. Bu sebeptendir ki 

bu tür bağlanmalara iman yerine 

itikat demek daha münasiptir. 

Devri cahiliyeye bakıldığında 

Peygamber’e karşı çıkan müş-

riklerin, ‘Allah yoktur’ dedik-

lerine dair bir bilgiye rastlama-

yız. Çünkü onlar Allah’ı biliyor, 

tanıdıklarını söylüyor, fakat yer-

yüzündeki hayatlarına tasarruf 

eden kimi ortakları bulunduğu-

nu savunuyorlardı. Zaten Kur’an 
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da ‘Allah vardır’ gibi bir dil kul-

lanmamakta, ancak ‘Allah’tan 

başka tanrı yoktur’ demekteydi. 

İşte bu mevzularda Gazâlî bahsi 

geçen eserinde uzun boylu izah-

lar ve türlü metotlarla Allah’ı 

ispat peşindedir. Avamın arayıp 

da bulamadığı da budur. Gazâlî 

sevdasının Türkçesinde biraz da 

bu yatıyor sanıyorum.

Miladî 1111 tarihinde vefat 

eden Gazâlî’nin dönemine ince 

eleyip sık dokuyan bir nazarla 

bakıldığında hatırımıza evvela, 

o tarihlerde matbaanın, baskı 

tekniğinin bulunmadığı ve 

müelliflerin eserlerini elle ve tek 

nüsha olarak yazdıkları gelme-

lidir. Biraz şöhret sahibi olmuş 

ve medreselerde dersler veren 

müderrisler, ola ki eserlerinden 

kimi cüzleri talebelerine yazdır-

mış bulunsunlar. Bu takdirde de 

aynı eserin belki tamamı değil 

ama kimi bölümleri bazı tale-

beler tarafından yazılmış ve bir-

kaç nüsha çoğaltılmış olabilir. 

Yazımın başlangıcındaki hatıraya 

dönecek olursak görürüz ki, eli-

mizde bulunan geçmiş dönem-

lere ait bir eserin, müellifine 

aidiyeti asla bugünkü eserlerde 

olduğu kadar sağlam ve tartışıl-

maz değildir. Kaldı ki günümüz-

de bile gerek adı tarihte ünlen-

miş kimselerin ve gerekse Said 

Nursi gibi yenilerde yaşamış 

bulunan zatların eserleri üzerin-

de, çok ciddi şüpheler olduğu 

asla unutulmamalıdır. 

İlim, fikir, sanat adamların-

dan günümüze taşınan eserler 

tek veya en çok birkaç nüsha 

yazılı metinden ibaretken, onlar 

hakkındaki haber ve bilgi, kita-

bi olmaktan ziyade dilden dile, 

kulaktan kulağa şifahi olarak 

aktarıla gelmektedir. Nisyan 

ile malul bulunan insan hafı-

zasına güvenerek hangi bilgi 

ve habere kesin gözüyle bakı-

labilir? Düşünün ki Müslüman 

dünyasında dilden dile, kulak-

tan kulağa Allah Elçisi’ne aitmiş 

gibi aktarılan bir hayli uydur-

ma hadis mevcuttur. Daha düne 

kadar cami kürsülerinden ayet 

diye aktarılan atasözlerine bizzat 

tanıklık etmişimdir. Bunun öte-

sinde ayeti hadisle, hadisi ayetle 

karıştıranlar saymakla bitmez. 

Hele Türkiye toplumu yanlış bir 

mecraya sürüklenerek siret oku-

mak, sünneti öğrenmek yerine, 

salt hadis okumaya mahkûm 

bırakılmıştır ki bu da ayrı bir 

faciadır. Sebeb-i Vürudu, zama-

nı, mekânı, kime karşı, ne için, 

hangi şartlar altında zikredildiği 

bilinmeden aktarılan sahih bir 

Peygamber sözünün bile savaş-

ta kılıç gibi kullanılması türlü 

sakıncalar taşır.

Bu yazı çerçevesinde sözü 

hülasa ederken üzerinde durup 

düşünülmesi gereken husus 

şudur: Bitirilemeyeceğini bile 

bile Gazâlî’den başlamak, ilmî, 

fikrî, felsefî her meselede evvela 

onu hatırlamak ne kadar isa-

betlidir? Ondan bize aktarıldığı 

söylenen malzemede çok büyük, 

onarılması ve izahı çok zor çeliş-

kiler vardır. “Akıl demekle kas-

tedilen şey zaten yakin gözü 

ve imandır. İman ile akıl ara-

sında bir ayrım yapmak, ancak 

hakikati sözlerde arayan halkın 

cehaletinden gelir.” Bu sözler 

onun İhya adlı eserinden alındı. 

Ancak şu sözler de aynı eserde 

aktarılıyor: “Gaybî problemle-

rin çözümü ve anlaşılmasında 

akıl acizdir. Bu alanda Bâtıni 

keşif ve vahiy rol oynar.” İman, 

gaybî konuların başında gelen, 

tanıklık etmediğimiz âleme dair 

bir mesele değil midir?  Yeri 

geldiğinde akletme fiilini kalbe 

atfeden Gazâlî “kalp gözü beden 

gözünün kusurlarından korun-

muş olduğu için buna akıl da 

nur da denilir” demektedir. Öte 

yandan insanları keşif veya sezgi 

gibi muğlâk eylemlere çağıran 

da kendisidir. İki Gazâlî mi var-

dır? Hayatının iki dönemi mi 

olmuştur? Şöhretinin gölgesine 

sığınanlar, inanç ve düşüncele-

rini ona onaylatmak maksadıyla 

uydurma yoluna gitmişlerse, zıt-

lığın sahih cephesi hangisidir? 

Benim hüsn-ü zannım olumla-

dığım istikamettedir. Lakin bu, 

Gazâlî hakkındaki ihtilafı çözer 

mi, bundan asla emin değilim.  

Tarihe dönüp bakarken, tarihî 

şahsiyetler hakkında bir yargıya 

varmadan evvel, yalnızca hüsn-ü 

zan müessesesini işletmek yeterli 

değildir. Bunun yanında insanlar 

yedeklerine ikaz ilacını da alma-

yı unutmamalıdır. Tenkit ibadet-

tir deyip duruyoruz. Gazâlî’ye 

olan muhabbet, ona ait olduğu 

söylenen her söze gözü kapa-

lı inanma, güvenme sonucunu 

doğurmamalı. Sahiden sevilen 

birisini işlediği hatadan ötürü 

ikaz etmeyen vebal yüklenir. 

Uyarıldığında yanlışını düzeltme 

ihtimali bulanan kişi karşısında 

sessiz kalmak, ona en büyük 

zararı vermek demektir. Belki de 

o, farkına varamadığı yanlışını 

böylece düzeltecekti. 

Dipnotlar

1  Aydın Işık, “Felasifenin Vahiy Anlayışına Bir 

Eleştiri: Gazâlî Örneği” TYB Akademi Dil, 

Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1 

Sayı: 1, Ocak 2011.
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Yeni Nesil Mealler:
“Meâl-Tefsir” Formu

Â lemlerin Rabbi’nin 

insanlığa son sözü 

olan Kur’an, bir ritüel 

kitabı olarak değil, hayat rehbe-

ri olarak inzal buyurulmuştur. 

Yüce Rabbimiz, Kur’an’ı “dirileri 

uyarmak”, hakla bâtılın arası-

nı ayırmak ve insanlara kıla-

vuz olması gayesiyle indirdiğini 

beyân etmektedir.

Kur’an, insanları karanlıklar-

dan aydınlığa çıkarmak üzere 

iman esasları ve bu esaslara 

dayalı ferdi ve ictimai hükümler 

ihtiva eden bir hayat kılavuzu, 

bir hidayet rehberidir. Rabbimiz, 

insanlar öğüt alsınlar ve hayatla-

rını onunla inşa edebilsinler diye 

Kur’an’ı apaçık ve kolaylaştırıl-

mış kıldığını beyan etmektedir. 

Demek ki Kur’an’ın anlaşılma-

sı bir seçenek değil, zarurettir. 

Şayet Kur’an bir yere asıldığında 

orayı muhafaza etmek, insan-

ların üzerine asıldığında onla-

rı tehlikelerden korumak gibi 

amaçlarla indirilseydi o takdirde 

anlaşılması gerekmezdi. Fakat 

Kur’an indiriliş maksadını insa-

nalra kılavuzluk yapmak olarak 

belirtmektedir ve bu da ancak 

mesajlarının anlaşılmasıyla 

mümkün olacaktır. 

Kur’an, belli bir toplumsal 

sınıfı değil, “Ey insanlar” ve “Ey 

iman edenler” hitaplarıyla genel-

de tüm insanları, özelde ise tüm 

Mü’minleri muhatap almaktadır. 

Bu hitap da, Kur’an’ı anlamaya 

yönelmenin her ferdin yükümlü-

lüğü olduğunu göstermektedir.

Kur’an’ı anlamanın iki yolu 

bulunmaktadır: Kur’an’ın dili 

olan Arapça’yı bilmek veya 

Kur’an çevirilerine başvurmak. 

Arapça bilmeyenlerin, Kur’an’ın 

mesajlarına muttali olabilmek 

için, Kur’an’ı inzal olduğu dilden 

anlayan ve anladığını bir başka 

dilde ifade edebilme yetisi bulu-

nan kişiler tarafından yapılan 

Kur’an çevirilerine başvurmaları 

kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu 

zorunluluk sebebiyledir ki bugü-

ne kadar birçok dilde Kur’an 

çevirileri yapılmış ve yayınlan-

mıştır. Türkçede de sayıları son 

dönemde giderek artan onlarca 

Kur’an çevirisi vardır.

Evrensel Rabbani mesajın 

taşıyıcısı olan Kur’an’ı anlamak 

ve ondaki hükümlerin gereğini 

yerine getirmek tüm mü’minler 

için mutlak bir yükümlülük 

olduğu içindir ki, Kur’an ayet-

lerinin başka dillere çevrilmesi 

faaliyeti henüz Hz. Peygamber 

(s.) döneminde başlamıştır. İran-

lı sahabi Selman Farisi’nin, Hz. 

Peygamber’in onayıyla Fatiha 

Sûresi’ni Farsçaya çevirmesi ve 

Hz. Peygamber’in dâvet mek-

tuplarında yer alan ayet-i keri-

melerin dâvetin muhataplarının 

diliyle ifade edilmesi ilk çeviri 

faaliyetleri olarak nitelendirile-

bilir.

Kur’an çevirilerine, “bir dil-

den başka bir dile motamot çevi-

ri” anlamındaki tercüme yerine, 

“mâna bakımından harfi harfine 

olmayarak, kelimesi kelimesine 

olmayan, kelimenin tam tamına 

değil de, sonuç itibariyle ifade 

ettiği anlam”1 karşılığındaki meâl 

isminin verildiğini biliyoruz. 

Dolayısıyla meâller tercüme yeri-

ne geçmese de, tefsir gibi yoru-

ma dayalı çalışmalar da değildir/

olmamalıdır. Meâllerden bek-

lenen, okuyucuyu Kur’an’daki 

lafızların yalın anlamlarıyla karşı 

karşıya bırakmaktır. 
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Meâl yazarı, ayetlerden ne 

anladığı üzerinde durmak ve 

ayetleri, ne anladığından yola 

çıkarak başka dile aktarmak 

yerine, kelimelerin karşılıkları-

nı mümkün olduğunca bire bir 

vermeye ve böylece okuyucu-

yu ayetlerin lafzi anlamlarıyla 

buluşturmaya çalışmalıdır. Zira 

meâl okuyucusunun beklen-

tisi, meâl yazarının ayetlerden 

ne anladığını öğrenmek değil, 

öncelikle Kur’an’da ne dendiğini 

yalın ve çıplak haliyle görmek-

tir. Kısacası, meâl çalışmasında 

aslolan “Kur’an’da ne denmek 

istendiği” değil, “Kur’an’da ne 

dendiği”dir. “Kur’an’da ne den-

mek istendiği” konusu; Kur’an 

bütünlüğü, siyak-sibak ilişkisi 

ve Kur’an’ın Nebevi pratiği çer-

çevesinde ele alınacak daha kap-

samlı bir uğraş alanıdır ve bu 

açıdan tefsirin kapsamına gir-

mektedir.

Demek ki, her ikisi de 

Kur’an’ı anlama çabasıyla ilgi-

li olmakla birlikte, hem cevap 

verdikleri ihtiyaçlar hem de bu 

ihtiyaçlara binaen yöneldikleri 

hedefler açısından meâlle tef-

sir çok farklı uğraş alanlarıdır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 

biri asıl olarak “Kur’an’da ne 

dendiği” ile, diğeri ise “Kur’an’da 

ne denmek istendiği” ile ilgilen-

mek durumundadır. Bir diğer 

deyişle, meâl çalışması lafız mer-

kezli, tefsir çalışması ise mâna ve 

maksat merkezli çalışmalardır, 

öyle olmak durumundadırlar.          

İşte son dönemde birbiri 

ardına ikinci bir dilden çevirilen 

yahut telif edilen ve bizim “yeni 

nesil meâller” şeklinde nitelen-

dirdiğimiz meâl-tefsir formun-

daki çalışmalarda, bu temel 

çerçevede bir sorunla karşı 

karşıya bulunduğumuz kana-

ati taşımaktayız. “Meâl-Tefsir” 

şeklinde isimlendirilmekle bir-

likte okuyucunun daha çok 

meâl olarak algıladığı ve meâl 

ihtiyacına binaen okuduğu söz 

konusu çalışmalarda, ayetlerin 

lafzi karşılıkları yerine, subjek-

tif yaklaşımların daha mümkün 

olduğu “mâna” ve “maksat” 

mefhumlarının öne çekildiğini 

ve ayetlere bu öncelikle karşılık 

verilmeye çalışıldığını görmek-

teyiz. Böylece meâl okuyucu-

su, ayetlerin, Kur’an’ı anlamada 

kendisine temel teşkil edecek 

lafzi karşılıkları yerine, yazarın 

“mâna” ve “maksat” gerekçesin-

den yola çıkarak yaptığı sub-

jektif çeviriyle muhatap kılın-

maktadır. Böylece meâl yazarı, 

lafza bağlı kalmaktansa, “mâna” 

ve “maksat” adı altında lafza 

kendi anlayışınca anlam yük-

lemekte ve meâl okuyucusunu 

ayetlerin lafzi karşılıkları yerine 

kendi anlayışıyla karşı karşıya 

bırakmaktadır.

Sanırız bu yanlışa düşülme-

sinin temelinde, öncelikle mea-

lin işlevinin doğru konumlan-

dırılmaması sorunu gelmekte-

dir. Yukarıda da işaret etmeye 

çalıştığımız gibi, meâl yazımı-

nın doğru zeminde gerçekleş-

tirilmesi için her şeyden önce 

meâle niçin ihtiyaç duyuldu-

ğunun kavranması gerekir. 

Kur’an lafızlarının karşılıklarıy-

la, yani “Kur’an’da ne dendiği” 

ile en yalın biçimde karşılaşma-

yı amaçlayan meâl okuyucusu-

nu, tefsir formunda bir çeviriyle 

muhatap kılmak doğru değildir. 

■ Meâl-Tefsir



82 Umran MAYIS 2011

YAŞAYAN ‹SLAM

“Meâl-Tefsir” Yerine, 
“Meâl ve Tefsir”

Kur’an’ın anlaşılmasında 

“lafız”-“mâna”-“maksat” bütün-

lüğünün gözetilmesi ve bu mef-

humların doğru konumlandırıl-

ması çok önemlidir. Subjektif 

davranmanın daha mümkün 

olduğu mana ve maksat önce-

likli çeviriler, meal okuyucusu-

nun Kur’an lafızlarına mümkün 

olduğunca bire bir muhatap 

olma hedefine aykırıdır. Meal 

yazarı, mana ve maksat önce-

likli bir çeviriye yönelerek lafız-

lara neticede kendi yorumu-

na uygun anlamlar giydirmek 

yerine, lafızların karşılıklarını 

mümkün olduğunca bire bir 

ve yorumdan bağımsız olarak 

vermeye çalışmalıdır. Bir meal 

okuyucusu eline aldığı meal ara-

cılığıyla, hedeflediği gibi Kur’an 

lafızlarının objektif çevirileriyle 

muhatap olmalı ve bu lafızları 

mâna ve maksat çerçevesinde 

anlama çabasında Kur’an’la baş 

başa kalabilmelidir.

Meselenin bir diğer boyu-

tu da, söz konusu çevirilerin 

“meâl-tefsir” olma iddialarıdır. 

Oysa yine yukarıda belirtmeye 

çalıştığımız gibi, meâl ve tefsir 

birbirinden çok farklı çalışma 

alanlarıdır. Biri lafız öncelikli, 

diğeri mana ve maksat öncelikli 

çalışmalardır ve okuyucularının 

beklentileri, hitap ettikleri ihti-

yaçlar ve işlevleri çok farklıdır. 

Bu açıdan “meâl-tefsir” formu 

doğru değildir. Bir çalışma ya 

meâl olur ya da tefsir. Bu ikisi-

ni bir araya getirip “meâl-tefsir” 

şeklinde bir form üretmek yanlış 

bir tercih olmuştur. 

Mevcut durumda “meâl-

tefsir” formuna sahip çalışma-

lar daha çok meâl kategorisinde 

değerlendiriliyor ve bu amaçla 

okunuyor olsalar da, doğrusu 

bu tür çalışmaların tefsir kate-

gorisinde değerlendirilmesidir. 

Okuyucuların da söz konusu 

çalışmaları bu şekilde algılaması 

gerekir. Çünkü bu çalışmalar, 

çeviri yapanın “mâna” ve “mak-

sat” algısını doğrudan lafza giy-

dirdiği, dolayısıyla okuyucuyu 

lafzın çevirisiyle değil yazarın 

algı ve yorumuyla karşı karşıya 

bıraktığı çalışmalardır.

Şayet bir çalışmada hem meâl 

hem de tefsir olacaksa, çalışma 

“meâl ve tefsir” formunda iki 

ayrı bölüme ayrılmalı ve meâl 

ayrı, tefsir ayrı metinler halinde 

verilmelidir. Ki Türkçe yazılan 

veya Türkçeye çevirilen mev-

cut tefsir kitaplarının bu forma 

sahip olduğu görülmektedir. 

Şayet bir meâl yazarı, çalışması 

bünyesinde “Kur’an’ın ne dediği” 

sorusunun yanı sıra “Kur’an’ın 

ne demek istediği” sorusunun 

da karşılık bulmasını istiyorsa, 

bunu ya ayetlere düşeceği dip-

notlar aracılığıyla yahut da meâl 

metinlerinden ayrı olarak yer 

vereceği tefsir bölümüyle ayrı-

ca yapmalıdır. Böylece okuyucu 

açısından meâl ve tefsirin birbi-

rinden ayırt edilmesi ve meâlin 

meâl olarak, tefsirin ise tefsir 

olarak okunması sağlanmış ola-

caktır.

Dipnotlar

1  Doç. Dr. Osman Cilâcı, Tercüme 

Teknikleri Açısından Meâllere 

Genel Bir Bakış, Kur’an Meâlleri 

Sempozyumu –I-, DİB Yay.

Yeni nesil meâller” şeklinde nitelendirdiğimiz 
çalışmalarda, bu temel çerçevede bir sorunla karşı 
karşıya bulunduğumuz kanaati taşımaktayız. 
“Meâl - Tefsir” şeklinde isimlendirilmekle birlikte 
okuyucunun daha çok meâl olarak algıladığı ve 
meâl ihtiyacına binaen okuduğu söz konusu çalış-
malarda, ayetlerin lafzi karşılıkları yerine, subjek-
tif yaklaşımların daha mümkün olduğu “mâna” 
ve “maksat” mefhumlarının öne çekildiğini ve 
ayetlere bu öncelikle karşılık verilmeye çalışıldı-
ğını görmekteyiz. Böylece meâl okuyucusu, ayet-
lerin, Kur’an’ı anlamada kendisine temel teşkil 
edecek lafzi karşılıkları yerine, yazarın “mâna” 
ve “maksat” gerekçesinden yola çıkarak yaptığı 
subjektif çeviriyle muhatap kılınmaktadır.
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sra Suresi’nin, iç yolcuğumu derinlere sürükleyen 

yankısını anlatma telaşındayken, Raid Salah bir 

ayet gibi çıkıp geldi. Birden neye uğradığımı şaşır-

dım. Tam da, İsra Suresi’nin ayetlerinin, iç yolculuğuma, 

yürek seferime yankısını anlatmaya durmuşken geldi...

Başımı önüme eğdim ve bu bir kaderdir dedim. Elimin 

altında bir yazgı, kader Kitab’ı vardı. Arayışlarıma, san-

cılarıma merhem olsun diye, yürek rotamı İsra’nın göç 

sularına çevirip, bir menzil bulma telaşındaydım.

“ Kaderinizi belirleme gücünü Benden başkasında 
aramaya kalkmayın.” ( İsra-2)

 Bu bir kaderdir, yazgıdır. Bu bir buluşma, Kudüs’ün 

bekçisinin bu denli yakın olması aynel yakın bir anlatım-

dır aslında.

 Rasûl’ün, üzerine yağan sıkıntılardan, cahiliyenin 

incitici, bunaltıcı saldırılarından Rabbim O’nu nasılda bir 

iç yolculuğa, bir göçe doğru sürüklemiş ve en çaresiz kal-

dığı anda desteklemişti. 

Çölleşen Yürekler

Aksa uzak mescit, Rabbim yakın etmiş, bir yol açmıştı 

Allah Rasûlü’ne yüreğinden. Dokunulmaz, ulaşılmaz, 

aşkın Mabed’e gittiğinde en yalnız ve en çaresizken, 

en yakınlarını bulacaktı. Sılayı Rahim gibi adımlamıştı 

Kudüs’ü. Ata peygamberler, yalnız ve yorgun yüreğine 

ümit ve muştu yüklemişlerdi Rasûl’ün. Vahdeti, dostluğu, 

kardeşliği yüklenip dönecekti çöl sıcağı Mekke sokakları-

na. Çölleşen yüreklere, çatlayıp kurumuş topraklar gibi, 

esenliğe ve kurtuluşa gebe yüreklere, O’nun kutlu dudak-

larından muştu yağmurları gibi kurtuluş sedası yağacak 

sonra, diriliş ırmağına karışacak ve akacaktı asırlar boyu 

bu seda... 

Kardeş ve dost peygamberlerle secdelerin çarelerine 

uzanacak, Sidretü’l-Münteha’ya ulaşıp, yüklenecek, yeni-

lenecek, yeniden doğar gibi aydınlık baharlarla yönele-

cekti ümmetine.

Yazgı Kitab’ını yaşamaya ve yaşatmaya durmuşken, 

yılmadan ve yıkılmadan duyurusunu yaparken, hiçbir 

zaman kaderini belirleme gücünün Rabbine ait olduğunu 

unutmamış, bu duyarlılıkla yaşamış ve teslim olmuştu.

Göçler vardır. Çeşit çeşittir. Hicretler serilir önümüze 

olur olmadık zamanlarda. Sürgünlere uğrarız. Ve bizler 

birer sürgün oluruz aslında. İşte bu iç göçleri yapmak için, 

yüreği eğitmek, nereye ve niçin gittiğinin bilincinde olmak 

gerekir. Anlamlı ve duyarlı yolculukların yolcusudur 

hicret eri. Nereye ve niçin gittiğini bilir. Nelerden, niçin 

vazgeçtiğinin bilincindedir. Yürüyüşleri O’nu, bulmanın 

kutlu kapısına getirecektir. Bulmak için yollara düşer. 

Yol uzun, menzil uzaktır. Ama arayanlardır bulanlar. 

Yürüyüşler gece ve gündüz çileli seferler gibi sürüp gider... 

İsra bir gece yürüyüşüdür, aydınlık günlere gebe. 

Gece yürüyüşlerimiz olmadan, gündüzleri yürüyemeyiz. 

Tökezleriz. Ayaklarımız birbirine dolanır. Gecelerin sefer-

leriyle derin dualara gömülürken, yükleniriz gündüzün 

azığını... Geceler olmadan, gündüzün aydınlığı yansı-

maz gönül aynamıza. Gecenin bereketi, sağaltıcı, diriltici 

soluğu olmadan çıkamayız gündüzün uzun koşularına... 

Nihayetinde bir gece yürüyüşü olan İsra,  Miraçlara taşır, 

girdaplara dolanmış, hayatın yorgun sularında rotasını 

şaşırmış yüreklerimizi. Menzillere taşır. Bilinmezlerin 

odağından, bilinenin, yegane gerçeğin, sırlı aydınlıklarına 

taşır yüreklerimizi....

Gözlerimdeki Yağmurlar

Bir ayet gibi gelip oturdu sonra Raid Salah, tam da 

İsra Suresi’nin iç sularının anlam denizinde gezinirken. 

Önümü ilikleyip selam verdim. Selamımı içtenlikle aldı. 

Kudüs ziyaretimizden, Kudüs’le ilgili yazılarımdan bahset-

tim. Daha doğrusu Kudüs’ü yakinen sevdiğimi ve bunun 

bir sevda gibi içime çöreklendiğini bilsin istedim. Neden 

sonra sanki aynı anı yaşıyormuşuz gibi. Akşamın alaca-

sında, ince bir yağmur İstanbul’un kalabalık caddelerini 

ıslatırken, benim de yüreğime yağmurlar yağıyor ve Raid 

Salah bana İsra Suresi’ni anlatıyordu.

Gözlerimdeki yağmurlar sabırsız yağmayı beklerken, 

karşımda duran, bir ayet gibi duran bu güzel insanın 

gözlerindeki seferi ve bu seferin ona yüklediği dingin 

teslimiyeti gördüm. İç seferini gerçekleştirmiş, yüreğine 

Kudüs sevdasından başka bir sevda muskası takmamış bu 

kahraman insanın Allah’ın Rasûlü’nün çağrısına uyarak, 

bekleyen, yaşayan, direnen ve miraç makamındaki yansı-

masıydı gözlerindeki dingin teslimiyet. 

Zulümlerin ve düşmanlıkların arttığı bir ortamda, “ 

Yarabbi sadece sana arz ediyorum zayıflığımı’ diye yal-

varmıştı Allah Rasûlü. Rabbi O’na ne güzel yollar açmış, 

çaresiz yüreğine merhem olacak, en uzakları en yakın 

ederek gönlünü Mirac’ın diriltici soluğuna taşımıştı. 

Karşımda duran bu güzel insan da tıpkı Allah 

Rasûlü’nün yolundan yürüyenlerden bir kahraman ve 

yüzünü Rabbine dönmüş yalnız ondan yardım bekleyen 

yürekli bir yiğit.

Gecenin karanlığına, yüzündeki aydınlık tebessümle 

yürürken, anlatmaya gidiyordu.

O anlatacaktı, çünkü yaşayan ve seferlerini miraçlara 

taşımış bir kahramandı artık. Dünyayı elinin tersiyle itmiş, 

Rasûl’ün yolundan giderken sonsuz bir sevda gibi içine 

çöreklenmiş, her dem şehitlik makamı için beklediği; 

Kudüs’ü, İsra’yı, Mirac’ı  anlatacaktı.... 

Yürek Seferi
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Akif EMRE

M oriskolar üzerine bir 

belgesel yaptınız. 

Öncelikle Moriskola-

rı konuşalım. 1490’lı yıllarda bir 

taraftan Avrupa kapitalizminin 

yükselişi diğer taraftan İspanya 

ve diğer yerlerde merkezi yapıla-

rın güçlenmesi, yerelliklerin geri 

plana çekilmesi var. Bu süreç 

içerisinde mesela Endülüs Müs-

lümanları için -belki modernliğin 

ilk dışlayıp ötekileştirdiği Müslü-

man topluluk-  Morisko kavramı 

Yahudiler için de Moreno kav-

ramı kullanılıyor. Yani Morisko 

nasıl bir kimliği ve nasıl bir öte-

kileştirmeyi işaret eder?

Morisko kavramı yaygın 

biçimde 1492 sonrasında kulla-

nılmaya başlandı. Ama daha önce 

Endülüs’ün gerileme sürecinde 

Hıristiyan yönetimi altına girmiş 

şehirlerde yaşayan Müslümanlar 

vardı. Yani Hıristiyan yönetimi 

Sevilla, Kurtuba, Toledo’da ve 

diğer yerlerde “reconquista” süre-

cinde, yani Hıristiyan-İspanyol 

güçlerin Müslüman topraklarını 

geri alma sürecinde Hıristiyan 

yönetimi altına geçmiş Müslü-

manlar mevcuttu. 1492’den sonra 

bu Müslümanlarla kurulan ilişki-

nin mahiyetinde büyük bir kırıl-

ma var. O zamana kadar bir bakı-

ma İslam hukukundaki “zımmi” 

statüsünü kopya ederek Hıristi-

yan Krallar Müslümanlara ben-

zer bir hukuki statü veriyordu. 

Bununla birlikte, zaten o Müslü-

manları egemenlikleri altına alan 

krallar, daha önce Müslümanla-

rın ortaya koyduğu Yahudilerin, 

Hıristiyanların ve Müslümanların 

bir arada yaşama pratiğinden de 

geldikleri için birden bire radi-

kal biçimde Müslümanları bastır-

ma, yok etme şeklinde bir siyaset 

izlemediler. Yöneticiler değişse 

de Müslümanlar kendi araların-

da ilişkilerinde İslam hukukuna 

göre davranmaya devam ediyor-

lardı. Zaman zaman problemler 

de çıkıyordu. Mesela 1200’lerin 

sonlarına doğru Toledo’da büyük 

bir isyan var. Yani her şey çok 

da güllük gülistanlık değil. O 

süreç için “Müslüman İspanya” 

kavramı kullanıldı ki yanlış bir 

kavram. Oryantalist bakış açısıyla 

kavramsallaşmış. Çünkü İspanyol 

“1492 ve Romantizmle Sınırlı 

Endülüs Algımız Değişmeli”

Morisko, Gırnata düştükten sonra, Hıristiyan yönetiminde yaşamak durumunda kalan “gizli 
Müslümanlar”a verilen isim. Akif Emre konuyu hem yazı düzleminde hem de belgesel düzleminde 
gündemine alan bir yazar. İki yıl önce şunları yazmıştı: “1492 bir düşüşün miladı olmaktan öte bir 
unutuşun tarihidir aynı zamanda. 1492 yılını hatırlamamız biraz da buradan sürülen Yahudiler saye-
sindedir. Yahudilerin Osmanlı topraklarına gelişlerinin 500. yılı nedeniyle Endülüs hatırlanır gibi olsa 
da bir medeniyeti omuzlayan Müslümanların akıbetine dair hiçbir soru işareti yoktur kafamızda.” Akif 
Emre ile  Endülüs’ü, Moriskoları, sürgün edilişlerini ve bu çerçevede belgeselini konuştuk.

Asım Öz
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kimliği çok sonradan oluşmuş-

tur; öncesi Endülüs’tü. Bu süreçte 

Hıristiyan yönetimi altında yaşa-

yan bu Müslümanlara “müdec-

cen” deniyor, İspanyollar bundan 

mülhem “mudahar” olarak adlan-

dırılıyor. Zaman zaman sorunlar 

yaşansa da hukuki statüleri gereği 

bazı haklara sahipler ve çok açık 

biçimde din değiştirmeye zorlan-

mıyorlar…

 Gırnata’nın tesliminde bir 

anlaşma yapılıyor: Müslümanların 

can ve mal güvenliği sağlanacak, 

kendi aralarındaki İslam Hukuku 

uygulamalarına saygı gösterilecek, 

eğitim ve dil gibi cemaat hakla-

rı garanti altına alınacaktı. Fakat 

1492’den sonra -ilk 5 yıl geçtik-

ten sonra-  yapılan anlaşmanın 

zıddına, özellikle engizisyonun 

kurulması ve Kilise’nin kralla-

ra  yaptıkları baskı sonucunda 

Müslümanların vaftiz edilerek 

din değiştirmeye zorlandıkları 

süreç başladı… Tabii ki çok fark-

lı etkenler var. Özellikle sosyo-

ekonomik ve demografik şartlar 

etkili. Bu baskılar zaman zaman 

ertelense de sonuçta Müslümanlar 

ya Hıristiyan olma yahut da göç 

etme zorunluluğuyla karşı karşıya 

kalıyorlar. İmkânı olan zaten o 

zamana kadar terk etmiş bölgeyi. 

Terk edemeyenler ise zahiren bir 

vaftiz törenine katıldılar, “Hıris-

tiyanlığı kabul ediyoruz.” dediler. 

Fakat uzun bir müddet kendi 

içlerinde ve hatta Müslüman kim-

liklerini bir dönem sosyal hayatta 

bile sürdürmeye devam ettiler. 

Zaman zaman yöneticilere rüşvet 

de verilerek engizisyonun aldığı 

bazı kararları ertelettirdiler. Bu 

rüşvet vererek üzerlerindeki bas-

kıyı erteletme yöntemine zaman 

zaman başvuruluyor. Arapça 

konuşmanın, sünnet olmanın 

ve Müslüman geleneğine göre 

düğünlerin yasaklanması gibi çok 

ağır uygulamalara maruz kalıyor-

lar ama bunlar rüşvet verilerek 

ertelettiriliyor. İşe bu süreçte zahi-

ren Hıristiyan ama gizli olarak 

da Müslümanlığını sürdürmeye 

çalışan Endülüs Müslümanlarına 

“Morisko” deniyor.

Peki burada Müslümanlar ne 

oldu? Moriskolar gerçekten bu 

davranışlarını sürdürdüler mi?

Zaman içerisinde gerçekten 

Hıristiyan olanlar oldu. Büyük 

kısmı da en azından direnebil-

diği kadar, imanî olarak İslam’ı 

kendi özel hayatında yaşamaya 

çalıştı. Çok ağır yaptırımlarla kar-

şılaştılar. 1490’ların sonlarında 

ve 1500’lerin başında alınan bir 

karara göre kadınlara peçe yasağı 

getirildi. Arapça konuşmak, iba-

det etmek yasaklanıyor, camiler 

kiliseye çevriliyor, zorla vaftiz 

törenleri yapılıyor. Sadece dinî 

değil sosyal hayatta da Müslüman 

geleneklerinin yaşanması (düğün 

vs.) yasaklanıyor. Tıp kitapla-

rı haricinde tüm Arapça kitaplar 

yakılıyor. Dolayısıyla bu zor şart-

larda, ana dilin konuşulmadığı 

ikili bir durum meydana geliyor. 

Bu süreçte zaman zaman geriye 

yönelimler oluyor ve isyanlar çıkı-

yor. Bu durum 1610’lara kadar 

devam ediyor.

Akif Emre
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Bölgeden ilk göç edenler ne 

zaman ve nerelere göç ediyorlar. 

Hangi göç yollarını kullanıyor-

lar?

Göç yeni bir olgu değil. Geri-

leme başladıkça güneye doğru bir 

çekilme yaşanıyor. Orada sıkış-

ma meydana gelince ve Gırnata 

da düşünce en kolay yer olarak 

karşı kıyıya, yani Kuzey Afrika’ya 

(Mağrib) göçmüştüler... Cezayir, 

Fas, Tunus ve daha sonra Libya’ya 

kadar ve hatta Mısır’a kadar uza-

nan bir hat var. Ama Cezayir ve 

Tunus yoğun göç almıştır.

1492’den 1600’e kadar göçler 

yine devam ediyor mu?

İmkân bulan göç etmeye 

devam ediyor. Ama belli bir süre 

sonra göç imkânları da kalmıyor. 

İspanya Kralının yönetimi altın-

daki Müslümanlar sahil bölgele-

rinde yaşamaları, serbest seyahat 

etmeleri yasaklanarak iç bölgelere 

sürülüyorlar.

Yani aslında dolaylı olarak 

göç etmeleri de istenmiyor?

Evet. Engelleniyorlar ve köle-

leştiriliyorlar. İspanyolların algı-

sına göre “Bunlar zaten Arap’tı ve 

geldikleri yere döndüler.” Ama bu 

adamların gidecekleri bir yer yok. 

Çünkü Endülüslüler. Orada doğ-

muş orada büyümüşler.  Başka 

gidecekleri yerleri yok. Oranın 

yerlisidirler artık. Ayrıca Endülüs 

Müslümanlarının belki çoğunluğu 

yerli halktan oluşuyor. Yani mag-

ripten gelip yerleşmiş Araplar-

dan değil Müslüman olmuş yerli 

halktan söz ediyoruz. Bir kısmı 

sonradan Müslüman olmuşken, 

bir kısmının ataları Arap da olsa 

artık 800 yıl orada yerleşik olduk-

ları bir geçmişten bahsediyoruz. 

Dolayısıyla o toprakların yerlisiy-

diler. Bugünkü İspanyol yönetimi 

bile oradaki Endülüslüler kadar 

eski değil (400 yıl). Endülüslüler 

800 yıl kalmışlar orada. Kaldı 

ki, oranın Araplardan daha eski 

yerlisi olup Müslümanlaşanlar 

Araplardan daha fazlaydı. Dolayı-

sıyla bunların gidecek bir yerleri 

yok. Zaten bu zorunlu göçlerden 

sonra çok az da olsa göç edenlerin 

bir kısmı alışamıyorlar ve geri 

dönüyorlar. Özellikle Gırnata’nın 

düşmesinden sonraki göçlerde 

Osmanlı denizcilerinin önem-

li rolü var. Endülüs Müslüman-

larının tahliyesi hususunda çok 

büyük katkıları oluyor Osman-

lı denizcilerinin. Tarih olarak 

1492’den sonraki sürece tekabül 

ediyor. Özellikle 1500’lerden son-

raki göçler çok daha sıkıntılı ger-

çekleşiyor. Denetimlerde malları-

na el koyuluyor ve  kaçarak gidi-

yorlar. Hatta o sürgünde o kadar 

dramatik olaylar var ki, mesela 

Hıristiyan denizcilerin göçmen-

leri para karşılığında karşı kıyıya 

götürmek için gemilerine aldı-

ğı ve kıyıdan uzaklaşınca onları 

denize attıkları oluyor. Bu süreçte 

Osmanlı denizcilerinin, Morisko-

ların tahliyesinde; özellikle Fas, 

Cezayir ve Tunus’a götürülmele-

rinde büyük payları oluyor.

Popüler algıda Osmanlı deniz-

cilerinin Yahudileri alıp Osmanlı 

topraklarına, İstanbul’a getirdi-

ği biliniyor ama Morisko’ların 

göçüyle ilgili çok şey bilinmiyor. 

Osmanlıların Endülüs’le özellikle 

de Moriskolarla ilişkileri olmuş 

mu hiç?

Şu hususu hep hatırlamak 

gerekiyor: Tunus ve Cezayir artık 

Osmanlı toprağı. Yani göç eden-

ler başka bir yere götürülmüyor. 

Sonuçta onlar da Arapça konuş-

tukları için Arapça konuşulan bir 

toprağa götürülmeleri anlaşıla-

bilir. İkinci olarak gittikleri yer 

zaten Osmanlı toprağı. Üçüncü-

sü, hasbelkader bir şekilde oraya 

yerleştirilmiyorlar. Merkezi hükü-

metin yani Osmanlı yönetiminin, 

İstanbul’dan Cezayir, Tunus bey-
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lerbeyine talimatları var. Gönde-

rilen emirlerde oraya yerleşecek-

lerin nasıl yerleştirilecekleri, 5 

yıl boyunca onlardan vergi alın-

maması gibi konularda talimat 

veriliyor. O dönemin koşullarını 

göz önüne alırsak böyle bir göçü 

organize etmek bir devlet için zor 

bir iştir.  Yahudilerin göç meselesi 

iki farklı yönde algılanıyor. Birinci 

olarak Yahudiler daha önce sürül-

dü. Gırnata’nın tesliminde aslında 

Yahudilerin de haklarının korun-

masına dair maddeler var. Fakat 

ilk onların hakları ihlal edildi ve 

ilk önce onlar kovuldular. Dola-

yısıyla onların bir kısmı Osmanlı 

yönetiminde olan Balkanlara ve 

İstanbul’a yerleştirildi. Fas’ta da 

hâlâ yoğun biçimde varlar. Yahu-

di nüfusunun yerleşiminde onar-

lı geliştiği yeteneklerine göre bir 

yerleşim politikası izlendiği çok 

açık… Ama Müslüman popülas-

yonu çok daha fazla olduğu için 

onların göçü çok daha lojistik 

mantıkla düzenlenmiş. 1609’dan 

1612’ye kadar uygulanan en 

son büyük Morisko sürgününde 

400 bin ile 1 milyon arası bir 

nüfus hareketliliğinden bahsedi-

liyor. Ama buraya gelene kadar 

da çok değişik tahliye eylemleri 

var. Kısaca, o dönemin şartları-

nı da düşünmek lazım. Osman-

lı İstanbul değil sadece. Kuzey 

Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar 

uzanıyor Osmanlı toprakları. Ve 

merkezi hükümet burayı sürekli 

takip etmiş. Diğer taraftan sürgün 

edilenlerden İstanbul’a gelenler de 

var ve bunlar özellikle Galata’ya 

yerleştirilmiş.

Peki bunun özel bir sebebi 

var mı?

Büyük kitleler Magrip bölge-

sine yerleştiriliyor. Bir kısmı kara 

yoluyla Balkanlara kadar geliyor, 

bu da ayrı bir dram. Sonuçta genel 

olarak bakıldığında merkezin bir 

yerleşim politikası olduğu anla-

şılıyor… Çukurova’ya, Bosna’ya 

yerleştirilmeleri tesadüf değil.

Daha önce peçe yasağından 

söz ettiniz.  Anadillerinin yasak-

lanması var. Yani İspanya Müs-

lümanları ve Reconquista aslında 

Müslümanların ilk defa modern-

likle karşı karşıya geldikleri yer 

olarak yorumlanabilir mi?

Aslında Engizisyon unsu-

runu gözden kaçırmamak 

lazım. Engizisyon tipik Ortaçağ 

Avrupa’sının en fanatik uygula-

masıdır. Modernliğin beslendiği 

tarihsel köken olarak bakıldığın-

da modern uygulamalarla ilişki-

lendirilebilir. Bugün Fransa’daki 

peçe tartışması mesela, tam 

burayla örtüşüyor. Kadın bedeni 

üzerinden modernlik tartışılıyor. 

Fransızlar diyor ki, bizim mede-

niyetimiz yüze önem verir, yüzün 

olmadığı yerde medeniyet olmaz 

şeklinde ifade ediliyor… İspanya-

daki Moriskolara uygulanan örtü 

yasağı modern dünyanın korkula-

rının hiç de yeni olmadığını gös-

terir. Aslında Fernand Braudel’in 

bu konudaki kavramsallaştırma-

sı çok daha açıklayıcı olabilir. 

Ünlü tarihçi “uygarlık hıncı” diyor 

İspanyolların uygulamalarına… 

İki uygarlığın karşılaştığı yerde, 

İslam deneyimi çoğulcu bir dene-

yimi gerçekleştirmişken Hıristi-

yan batının galip gelmesiyle bu, 

“uygarlık hıncı”na dönüşüyor. 

Modern sürece geçiş olarak 

nitelenebilecek İspanyol emper-

yalizminin güney Amerika’da 

sömürgeler kurmalarıyla, işgü-

Engizisyon, tipik Ortaçağ Avrupa’sının en fana-
tik uygulamasıdır. Modernliğin beslendiği tarihsel 
köken olarak bakıldığında modern uygulamalar-
la ilişkilendirilebilir. Bugün Fransa’daki peçe tartış-
ması mesela, tam burayla örtüşüyor. Kadın bedeni 
üzerinden modernlik tartışılıyor. Fransızlar diyor ki, 
bizim medeniyetimiz yüze önem verir, yüzün olma-
dığı yerde medeniyet olmaz şeklinde ifade edili-
yor… İspanya’daki Moriskolara uygulanan örtü yasa-
ğı modern dünyanın korkularının hiç de yeni olma-
dığını gösterir. Aslında Fernand Braudel’in bu konu-
daki kavramsallaştırması çok daha açıklayıcı olabi-
lir... Ünlü tarihçi “uygarlık hıncı” diyor İspanyolların 
uygulamalarına… İki uygarlığın karşılaştığı yerde, 
İslam deneyimi çoğulcu bir deneyimi gerçekleştirmiş-
ken Hıristiyan batının galip gelmesiyle bu, “uygarlık 
hıncı”na dönüşüyor.
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cü olarak Moriskoları da oraya 

götürüyorlar. Bugün Arjantin’de 

kırsal kesimde yaşayanların birço-

ğu Endülüs kökenlidir. Küba’dan 

Ekvador’a, Şili’ye kadar pek çok 

yerde mudahar sanat dediğimiz 

Müslüman ustaların, mimarla-

rın yaptığı yapıların izleri halen 

var. Bu şunu gösteriyor ki yoğun 

bir Müslüman iş gücü sömürge 

topraklarının inşasında kul-

lanılmış. Bugün İspanya’nın 

Endülüs olarak kabul ettiği 

Gırnata ve çevresindeki dağ 

köylerinde 20. yy’ın başına 

kadar Moriskoluk izlerinin 

çok daha yoğun olduğu bili-

niyor. Yani gelenekler bağla-

mında dini hayat içeride gizli 

olarak yaşanıyor, bir şekilde 

Müslüman izlerine rastla-

nıyordu. Özellikle yaban-

cı gezginlerin anılarında bu 

çok açıkça görülüyor. Ancak  

modernleşme süreciyle birlik-

te geleneksel kültür ile birlikte 

bu izlerin de silindiğini düşü-

nüyorum. Bu kanaatimi des-

tekleyecek, bölgede o dönem-

de çekilmiş fotoğraflar var. Bu 

fotoğraflarda gördüklerim ve 

kökeni Morisko olup tekrar 

İslam’a dönmüş İspanyollarla 

yaptığım konuşmalarda bir-

kaç kuşak öncesine kadar, 

çok bastırılmış bir şekilde de 

olsa derinlerde Müslümanlık 

izlerinin var olduğunu söy-

leyebilirim… Yani artık itiraf 

ettikleri bir şey bu. Mesela bir 

Müslüman şöyle demişti: Annesi 

kendisinin Müslüman olmasına 

şiddetle karşıymış. Müslüman 

olduktan sonra gizlice namaz 

kılarken annesi bunu görüyor ve 

ağlıyor. “Niye ağlıyorsun?” diye 

sorunca “Bu yaptığın hareketleri 

ben küçükken büyükannemden 

görmüştüm” demiş. Şimdi bun-

ların izlerinin kaybolması moder-

nite ile alakalı. Modernite kırsalı 

kuşatarak geleneğe dair ne varsa 

yok ettiği için bunları da bu şekil-

de sildiğini düşünüyorum. Ama 

erken modernizm olarak bakacak 

olursak  peçe yasağını moderniz-

min öncülü olarak ele alabilirsin. 

Ama peçe başka şekilde de değer-

lendirilebilir. Peçe daha çok Müs-

lümanlığın bir sembolüdür. Yani 

bir şehre girdiğinde nasıl minare 

göstergeyse peçe de o dönem Müs-

lümanlık göstergesiydi. Çünkü 

başörtüsü o zaman zaten evren-

sel bir kıyafetti. Hıristiyanlıkta da, 

Yahudilikte de var. Zaten kadim 

dinlerin hepsinde esas olan örtün-

mektir. Bütün kültürlerde var. 

Dolayısıyla o anlamda simgesel bir 

manası olduğu için peçe yasaklan-

dı. Bunda tek tipçi bir zihniyet var 

ama bu zihniyetin doğmasında da 

Hıristiyan kültürünün etkisi 

var. Çünkü Müslümanlar her 

çağda Hıristiyan, Yahudi ve 

farklı olanlarla bir arada yaşa-

ma deneyimine sahipler. Ama 

Avrupa’nın böyle bir deneyimi 

hiçbir zaman olmadı.

İspanya açısından baktı-

ğımız zaman Yahudiler ve 

Müslümanların karşılaştığı 

uygulamalar ve yaşadıkları 

süreçler aynı mı?

Yahudilerin dışlanmala-

rı ve sürülmeleri çok daha 

kolaydı. Çünkü daha küçük 

bir  azınlıktılar ve güçleri 

yoktu. İkinci olarak Yahudi-

lerin toplumda kapladıkları 

yer çok büyük değildi. Ayrı-

ca etnik anlamda Müslüman-

ların önemli kısmı belki de 

çoğunluğu İber yarımadası-

nın yerlilerinden oluşuyordu. 

Müslümanları toplumdan bir 

anda çıkardığınız vakit bölge-

nin ekonomisi çökerdi. Başka 

bir çelişki de var. İspanyol 

krallığı gittikçe merkezi gücü-

nü arttırmaya çalışırken feo-

dal güçler gibi yerel güçler de 

bu merkezileşmeye direniyorlar. 

Direnişlerinin dayanak noktası ise 

Müslüman insan unsuru. Onla-

rın göç ettirilmesine engel olmaya 

çalışıyorlar çünkü kendi siyasi ve 

Don Kişot’un giriş kısmında 
Cervantes’in kitabı nasıl yaz-
dığını anlatan bir anekdot 
vardır. Çarşıda gezerken bir 
eskicide kitap bulur, ne oldu-
ğuna bakar ama okuyamaz. 
Ama orada birisi “ben bunu 
sana tercüme edebilirim” der. 
O metin ya Arapçadır ya da 
Arap harfleriyle yazılmış bir 
İspanyolca metindir -ki öyle 
metinler de var-. Bunu tercü-
me edebilirim diyen de Arapça 
bilen bir Morisko’dur. Fakat 
bunu gizlice yapmaktadır-
lar çünkü Arapça konuşmak, 
yazmak yasaktır… Cervantes 
bunu açık biçimde söylemez 
ancak dönemin şartlarına bak-
tığımızda, şifreleri çözdüğü-
müzde bir Morisko unsuruyla 
karşı karşıya geliriz…
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ekonomik güçlerini onlardan alı-

yorlar. Yerel direnişler kırıldığı 

oranda Müslümanların da gücü 

kırılıyor. Yahudilerin ise göç yol-

ları -bir kısmı Portekiz’e ve ora-

dan başka yerlere gidiyorlar- ve 

yaşadıkları süreçler biraz daha 

farklı. Tabi Hıristiyanlar için Müs-

lümanlar da “kâfir” ve “öteki”yi 

temsil ediyor ama Yahudilerin 

durumu daha özel. Dini bir öfke-

leri var Yahudilere karşı. “Tanrıyı 

öldüren” bir kavim, lanetlenmiş 

bir millet onların gözünde Yahu-

diler. Hıristiyanlar tarih boyunca 

çoğu zaman insan gözüyle bile 

bakmadılar Yahudilere. Yani Müs-

lümanları kendilerine rakip bir 

güç olarak görseler de Yahudilere 

karşı bakışları öyle değil.

İspanya Katolik Kilisesi’nin 

baskısıyla 16. yüzyıl boyunca 

Moriskoların tarihi köklerinden 

koparılmaları ve Arapça öğren-

melerine engel olmak için çok 

miktarda kanun çıkartıldığı bili-

niyor. Arapça yasağı ile ilgili ola-

rak dönemin edebiyat eserlerine 

yansımalar olmuş mu?

Don Kişot’un giriş kısmında 

Cervantes’in kitabı nasıl yazdı-

ğını anlatan bir anekdot vardır. 

Çarşıda gezerken bir eskicide 

kitap bulur, ne olduğuna bakar 

ama okuyamaz. Ama orada birisi 

“ben bunu sana tercüme edebili-

rim” der. O metin ya Arapçadır 

ya da Arap harfleriyle yazılmış 

bir İspanyolca metindir -ki öyle 

metinler de var-. Bunu tercüme 

edebilirim diyen de Arapça bilen 

bir Morisko’dur. Fakat bunu giz-

lice yapmaktadırlar çünkü Arap-

ça konuşmak, yazmak yasaktır… 

Cervantes bunu açık biçimde 

söylemez ancak dönemin şartla-

rına baktığımızda, şifreleri çözdü-

ğümüzde bir Morisko unsuruyla 

karşı karşıya geliriz… Morisko 

kavramı hayatın her anında karşı-

larına çıkan bir kavramdır. Mesela 

Sacre monde diye bir yer var 

Gırnata’da. Burada çok eskilere 

dayanan Arapça yazılmış metinler 

buldular. 1600’lerin ortalarında 

Moriskolar gittikten sonra İspan-

yollar bu metinleri okuyamıyor-

lar tabi. Onları Morisko kökenli 

Arapça bilen insanlara okutuyor-

lar. Ve bunlar Barnabas İncili’ne 

benzer bir İncil bulmuş oluyorlar. 

Orada Hz. Peygamber’in geleceği 

ile ilgili bilgiler var. Bu metinler 

uzun zaman saklandı ve yakın 

zamanda da Vatikan’a gönderildi 

orijinalleri. Kopyaları ise İspan-

yolların ellerinde bulunmaya 

devam ediyor. Fakat metnin Hz. 

Muhammed’i ve İslamiyet’i işaret 

eden mesajlar içermesine İspan-

yolların tepkisi, “Moriskolar bu 

kitabı tahrif etti” olmuştur. Yani 

İspanyol Katolikliğinin şekillen-

mesinde bile Morisko etkisi vardır 

dolaylı olarak.

Müslümanların İspanya’dan 

sürgününü konu eden, edebiyatta 

başka yansımalar var mı?

Bu konuda en ünlü kitap 

Chateaubriand’ın Son İbni Siracın 

Serüvenleri, toprağından sürü-

len köklü bir Endülüs ailesinin 

soyundan gelen bir gencin ata 

topraklarına gizlice girişini anla-

tır… İspanyol resmi  tarih söy-

lemi ve kimliği bu dönemi yok 

saymak, ve Müslümanlardan ele 

geçirilen toprakların “temiz kılın-

ması” tezine dayanır. Bu neden-

le Morisko meselesi bir tabudur. 

Buna karşın özellikle güney böl-

gelerinde hemen herkesin kaça-

madığı, içinde bir parçasını bula-

cağı bir realitedir… Koyu Katolik 

ve fanatik bir toplum, İspanyol 

toplumu. Ama yine de edebiyatla-

rı ve İspanyol dili vakıf olduğum 

alanlar değil. Cervantes’i çok ünlü 

bir örnek diye verdim. Bugün bile 

Hıristiyan olup kökeninin Moris-

ko olduğunu söyleyen sanat ve 

edebiyat alanında eserler veren 

insanlar var. İspanyollar o fana-

tikliklerini yeni yeni üzerlerin-

den atıyorlar. 1980’lerden önceki 
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yıllarda çok daha katı bir ortam 

vardı. Konuşmaları ve imaların-

dan Müslüman kökenli ya da 

Müslüman olduğu anlaşılan -ki 

daha sonra soruşturdum ve Müs-

lüman olduklarını doğruladım- 

ama bunu saklayan akademisyen-

ler ile karşılaştım. 

Peki akademik dünyada bu 

tarihsel süreç ile bire bir alakalı 

olanlar var mı?

Morisko kavramı İspanyolla-

rın göz ardı edemeyeceği tarihi 

bir gerçek ve bunu konuşmak 

İspanyol kimliğinde büyük sar-

sıntılara yol açıyor. Milliyetçi tarih 

söylemi içinde şöyle bir izahat 

vardır: Araplar burayı işgal etmiş 

ve biz onları geldikleri yere geri 

gönderdik. Oradaki Moriskolar, 

Osmanlıların -Türklerin de diyor-

lar- beşinci kol faaliyeti gösteren 

uzantıları gibi algılamak isteniyor. 

Potansiyel tehlike oluşturdukla-

rı için sürüldükleri tezi sürek-

li işleniyor. Fakat Moriskoların 

neden isyan ettikleri, anlaşma-

lardaki hakları yok sayılıp her 

türlü insani haklarından mahrum 

bırakıldıkları konuşulmuyor. Eğer 

Gırnata anlaşmasına uyulsaydı 

ne İspanyollar böyle bir korku 

yaşayacaktı ne de tarihin utan-

cını sırtlarında taşıyacaklardı… 

Fakat yeni dönemde alternatif bir 

tarih söylemi oluşturmaya çalışı-

yor akademisyenler ve entelek-

tüel çevrelerde “Hayır siz Arap-

ları değil buranın öz çocuklarını 

kovdunuz.” diyorlar. Araların-

da varolan Araplar da yüzyıllar 

boyunca yerlileşmişti ama sürgün 

edilenlerin pek çoğu bu toprakla-

rın öz çocuğuydu. Eski tez sadece 

o zaman yaşanan insanlık dramı-

nın üstünü örtmek için kullanılan 

resmi bir söylemdir diye çok ciddi 

tartışmalar yaşanıyor. Fakat yine 

de İspanyol resmi tarih söylemini 

belirleyecek etkinlikte değil henüz 

ama entelektüel olarak tartışılan 

canlı bir konu… Ayrıca bugün-

lerde Moriskoların sürülüşünün 

400. yılı münasebetiyle entelek-

tüel çevrelerde bir kampanya var. 

Ve biliyorsunuz İspanya Kralı 

Yahudilerden özür diledi. Müs-

lümanlardan özür dilemek için 

ise erken ve toplum daha hazır 

değil. Yahudiler için durum daha 

kolay. Hatta soyunun İspanya’dan 

sürüldüğünü ispatlayan bir Yahu-

di otomatikman İspanyol vatan-

daşlığı kazanabiliyor. Mesela 

Türkiye Yahudileri bildiğiniz gibi 

İspanya’dan göçtüler. Buradaki 

Hahambaşılık’tan “Endülüs göç-

meni” oldukları onayını alanlar 

İspanyol vatandaşlığı alabiliyorlar. 

Benzer bir durum olmasa da Kra-

liyet ödülünün bu yıl Morisko’lara 

verilmesi için bir imza kampanya-

sı başlatıldı. Hali hazırda devam 

ediyor bu kampanya ama bir 

sonuç alabilirler mi, bilemiyorum.

Kraliyet Ödülü tam olarak ne 

tür bir ödül?

En prestijli devlet ödülü diye-

biliriz. Moriskolara verilmesi 

bir nevi tarihi hatadan bir özür 

dilemenin başlangıcı sayılabilir. 

Resmi tarih söylemi dışında başka 

yorumların da okunması gerektiği 

şeklinde bir mesaj olarak okuna-

bilir.

Sosyal teoride Moriskolara 

değinen Braudel dikkat çekiyor...

Evet. Braudel şaşırtıcı biçim-

de Morisko konusuna eğilmiş ve 

genişçe ele alıyor. Moriskoların 

sürgün edilmesini biraz erken 

dönem İspanyol kimliğinin inşası 

olarak yorumluyor. Az önce de 

belirttiğim gibi etnik bir çatışma-

dan çok uygarlık çatışması ola-

rak yorumluyor. “Uygarlık kini” 

kavramsallaştırması da önemli bir 

tespit bence. Galip Katolik güç-

ler askeri ve maddi varlıklarına 

rağmen son derece kaba, şehir-

leşmemiş, ötekine öfke dolu bir 

toplumsal yapıda… Bu uygarlık 

kini güney Amerika’daki yerlilerin 

katledilmesini, pek çok uygarlığın 

yerle bir edilmesini de açıklayıcı 

bir kavramsallaştırma olabilir…

İsyanlar ve Osmanlı ilişkileri 

hakkında başka bilgiler var mı?

Mesela 1568 isyanı var. En 

büyük isyanlardan biri ve 3 yıl 

kadar sürüyor. İsyan bastırıldık-

tan sonradır ki İnebahtı deniz 

seferi düzenlenebiliyor. Mesela 

orada Osmanlı ile ilişkileri var. 

Kaynaklar Cezayir’den gelen 400 

yeniçeri’nin bu isyanı örgütleyip 

desteklediğini söylerken tarihçi 

Braudel gizlice  Elmeriye şehri 

yakınlarında karaya çıkan yeniçeri 

sayısının 4000 olduğunu söylü-

yor. Ve bunlar ateşli silahlarıyla 

geliyorlar. İsyanda çok etkin olu-

yorlar. İsyan bastırıldıktan sonra 

geri dönebilen yeniçeri sayısı 400 

deniliyor. Bu isyan sırasında 40 

gemilik bir donanmanın da tak-

viye gönderildiği kayıtlarda var… 

Belgeselde değerlendirdiğimiz 

bir belge var mesela; Kanuni’ye 

Moriskoların gönderdikleri bir 

gizli mektupta durumları, yaşa-

dıkları zorluklar anlatılarak 

Barbaros’un kendilerine yardım 

için gönderilmesi talep ediliyor. 
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Bizar, Barbaros’un anılarında 

Endülüs’e gemiler gönderip, 80 

bin kadar Müslüman’ın tahliye 

edildiğini belirtiyor.

Peki Türkçe literatürde bu 

konu ile ilgili eserler var mı?

Tarih yazımı açısından bakar-

sak birkaç akademisyen hariç yok 

diyebiliriz. Onlar da o dönemin 

İspanyolcasına hâkim olmadıkları 

için ikincil kaynaklardan fayda-

lanıyorlar. İlahiyat’tan Mehmet 

Özdemir var çalışan bu konu 

hakkında. Keza Lütfi Şeyban var.  

Burada sorun, 16-17. yy. İspan-

yolcasına hâkim olunamadığı için 

arşiv çalışması fazla yapılamıyor. 

Kettani’nin Müslüman azınlıklar 

üzerine çalışması var. Fakat özel-

likle İngilizce literatürde çok kap-

samlı yeni çalışmalar çıktı.

Osmanlının neden yardım 

etmedi sorusu hayli yaygın, bu 

çalışmada ne sonuca ulaştınız?

Bu hususu yeniden düşünüp 

üzerine konuşmak lazım. Osman-

lı niye ilgisiz kaldı? Bu soru zihni-

mizde önemli yer tutuyor. Çünkü 

Yahudileri getirmişken Müslü-

manlar niye getirilmemiş diye 

sorgulanıyor. Burada eksik bilgi 

var. Tarihi karşılaştırma yaparak 

okumak lazım. Endülüs düşerken 

Osmanlı neredeydi? Şunu kabul 

etmek lazım, 1200’lerin ortala-

rından itibaren zaten bildiğimiz 

klasik Endülüs bitmişti. Yani 

çok dar alana sıkışmış, Gırnata 

ve çevresinde yaşayan küçük bir 

sultanlığa dönüşmüştü Endülüs. 

Mesele Kurtuba 1320’lerde elden 

çıkmıştı. O zamana kadar da iyice 

gerilemişlerdi ve bu gerilemenin 

tek sebebi düşmanın askeri gücü 

değil, Endülüs’teki siyasi istik-

rarsızlık da kaybedişin önemli 

nedenlerindendir. Bizim bey-

likler dönemi gibi parçalanmış 

Endülüs’te Müslüman beylikler 

başka bir Müslüman beyliğe karşı 

mesela Hıristiyan kontluktan yar-

dım alabiliyor. Fakat karşı taraf 

hep güçlenerek geliyor. Birkaç 

defa Kuzey Afrika’dan takviye-

ler gelse de zamanla o takviyeler 

de kesilince iç kaotik durumun 

sonucu sürekli yenilgiler geliyor. 

1492’de Gırnata teslim olduğun-

da Osmanlı henüz deniz gücü 

değildi. Yani İspanya’ya bir hare-

kat yapacak güçte değildi. İkinci 

olarak o operasyonu yapabilecek 

kara gücü de değildi. Çünkü 

Kuzey Afrika daha Osmanlı’nın 

elinde değil. Mısır’da Memlüklü-

ler var. Zaten Moriskolar çevrede-

ki Müslüman devletlerden yardım 

isterken Osmanlılar gibi Mem-

lüklüler ile de mektuplaşıyorlar. 

Kıbrıs ve Girit alınmamış ve o 

dönemde Osmanlı Akdeniz’de 

henüz hakimiyet sağlayamamıştı. 

Zaten güçlü donanmanın temeli 

bu dönemde atıldı. Barbaros kar-

deşlerin ortaya çıkmasıyla gelişen 

süreçte Barbarosların ilk müca-

delesi Cezayir ve Tunus satıh-

larında İspanyollar ile olmuştu. 

İspanyolların ellerinde tuttuğu 

yerler var Kuzey Afrika’da. Kaldı 

ki Endülüs’e yardım için İspan-

yollara karşı savaşmak zorunday-

dılar. Ama Kuzey Afrika tamamen 

Osmanlı hakimiyetine girdikten 

sonra, daha doğrusu bölge İspan-

yollardan temizlendikten sonra 

tahliye ve insani yardım konusu-

na yoğun ilgi gösterilmiş. Ayrıca 

sürekli baskınlar yaparak düşma-

nı yıpratmaya çalışmışlar. Bugün 

İspanya’nın güney sahillerinde 

gezerseniz fark edersiniz. 3-5 

kilometrede bir gözetleme kuleleri 

vardır; bu kuleler Osmanlı deniz-

cilerine karşı yapılmıştır. Yine 

zaman zaman içerideki isyanları 

da destekledikleri olmuştur. Fakat 

bunlar belirleyici ölçekte değil. 

Hatta bir dönem Fransa ile ortak 

operasyon yapıp içeri müdahale 

etme planları oluyor. Ancak Papa-

lığın baskısıyla Fransa vazgeçiyor. 

Uluç Ali Reis kumandasında 40 

kadırgalık  bir filo gönderiyorlar 

Morisko isyanına destek olması 

için fakat  büyük bir fırtınaya 

tutuluyor ve gemilerin pek çoğu 

batıyor. Bu tür operasyonlar var. 

Ama asıl fonksiyonel operasyon-

lar Müslümanların tahliyesin-

de gerçekleştirilebiliyor. Tahliye 
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sonrasında da gelen Müslüman-

ların yerleştirildikleri topraklara 

entegre olmaları sağlanıyor mer-

kezi yönetimin planları dâhilinde. 

Hangi emrin, hangi fermanın 

hangi tarihte gittiği gibi bilgiler 

Osmanlı arşivlerinde var. Fakat 

bir de şöyle bir durum var. Zaman 

zaman gönderilen mektuplar var 

yardım istekleri içeren. Buradan 

şunu anlıyoruz ki, isyancı liderler 

toplum psikolojisini kullanarak, 

Osmanlı bir söz vermiş olma-

sa bile “Osmanlı donanması yola 

çıktı, yardıma geliyor.” söylemleri 

ile propaganda yaparak toplumu 

diri tutmaya çalışmışlar. 5-6 tane 

büyük çaplı isyan var bu süreçte. 

Bunlardan en önemlisi belirttiğim 

gibi 1568’de başlayan isyandır.

Medreseler devam ediyor mu?

Bütün eğitim kurumları 

kapatılıyor. Günlük hayatta bile 

Arapça konuşmak yasaklanıyor. 

Müslüman kimliği  yasaklanıyor. 

Medreselerin açık kalması müm-

kün değil. Hamama gitmenin gizli 

Müslümanlık işareti sayıldığı, 

domuz eti yememenin engizis-

yonda yargılanma nedeni olduğu 

bir dönemden bahsediyoruz.

Özellikle Tunus ve Cezayir’de 

yoğun biçimde Moriskoların göç 

ederek kurdukları şehirler var. Ve 

Endülüs medrese ve ilim geleneği 

bir bakıma oralarda devam etti-

riliyor. Bu çerçevede Endülüs’ten 

gelen bilim adamlarının, sanatçı-

ların Osmanlıya katkıları ayrıca 

araştırılması gereken bir husus-

tur. Mesela Moriskoların tümüyle 

sürülmesinden çok sonra 1630’lu 

yıllarda İspanyollar arasında  

Güney Amerika’ya sefer yapmış 

bir Müslüman bilim adamı Moris-

ko var. Tunus’a sığındıktan sonra 

top döküm tekniği üzerine Arapça 

birkaç tane eser yazıyor. Tarih 

1630. Kuzey Afrika’nın İspanyol-

lardan temizlenmesinde bunların 

Osmanlı’ya ve Barbaros kardeşlere 

çok büyük katkıları oluyor.

Endülüs mirasını, kültürünü 

İspanyollar tamamen yok mu 

sayıyorlar?

Belgesel kapsamında İspan-

ya’da çok farklı görüşten aka-

demisyen ve entelektüellerle 

görüşmeler yaptım. Doğal ola-

rak değişik açılardan bakanlar, 

resmi görüşü yansıtanlar, alterna-

tif görüşü yansıtanlar var. Bunlar 

arasında özellikle  Endülüs mil-

liyetçiliği konusu hayli gündem-

de. Bu konu Türkiye’den bizlerin 

çok uzak kaldığı fakat Endülüs’ün 

mirası bağlamında dikkatle takip 

edilmesi gereken bir konu. 

Modern Endülüs Milliyetçi-

liği bugün siyasi bir akım ola-

rak İspanya’nın gündemindedir. 

Endülüs milliyetçiği 1920’lerden 

hemen önce  Sosyalist bir hareket 

olarak çıkıyor. Bu hareketin fikir 

babası Blas Infante’dir. Infante 

Endülüs’ün ayrı bir bölge olarak, 

Katalanlar gibi özerk olmasını isti-

yor ve Bugün Endülüs bölgesinin 

bayrağını, anayasasını hazırlıyor. 

Bayraktaki yeşil doğrudan Müs-

lüman Endülüs geçmişine işaret 

ediyor. ayrıca işin ilginç tarafı 

resmi dilinin Arapça olmasını da 

istiyor. Çünkü “Endülüs’ün ana 

dili Arapçadır.” diyor. Blas Infan-

te, Sosyalist ve Katolik kökenli bir 

eylem adamı ve düşünür... Franco 

tarafından 1936 yılında kurşuna 

dizilerek infaz ediliyor. Fakat bu 

arada altı çizilmesi gereken husus 

Blas İnfante’nin, 1918 yılında 

Müslüman olarak Ahmet ismini 

almış olmasıdır. Bugün Endülüs 

milliyetçiliğinin babası olarak 

bilinen Blas Infante’nin Müslü-

man olduğu bilinen bir gerçek… 

Bugün Endülüs milliyetçilerinin 

içerisinde Katolikler, Müslüman-

lar var ve modern anlamda mil-

liyetçilik yapanlar var. Koalisyon 

bir akım yani. Ama hareket daha 

çok bölgesel merkezli ve İspan-

yolların Endülüs dediği bölge kast 

ediliyor. Biz Endülüs dediğimiz-

de tüm İspanya’yı kast ediyoruz. 

İspanyolların “Andalusia” olarak 

dedikleri yer ise Gırnata, Kurtu-

ba ve Sevilla ve çevresini içine 

alan İspanya’nın güney bölgesi-

dir. Bu hareketin siyasi partileri, 

parlamentoda bu görüşü savunan 

parlamenterleri, entelektüelle-

ri var. Ama marjinal bir hare-

ket tabi. Müslümanların hepsi bu 

hareketin içinde değil. Tüm Müs-

lümanları kucaklayan bir akım 

değil zaten öyle bir iddiası yok 
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■ Akif Emre: “Endülüs algımız”

şimdilik… Onlar kendilerini bir 

hak arama davası olarak yorum-

luyor. Ve Endülüs geçmişleriyle 

de gurur duyuyorlar. Dolayısıyla 

bu Endülüs Milliyetçiliği belki de 

travmanın ortaya çıkardığı bir vic-

dan azabı.

Bunlar Arapça biliyor mu?

Arapça bilinmiyor tabi. Ama 

şöyle bir şey var ki İspanyolca da 

sanılandan çok daha fazla Arapça 

kelime var. Yer isimlerinden tutun 

günlük konuşmaya kadar.

Belgeselin hazırlanmasında 

dönemin tanıklarına ulaşmak 

amacıyla epey kent dolaştınız. 

Latin Amerika’ya da gitme niye-

tiniz vardı. Bu gerçekleşti mi?

Küba niyetimiz vardı ama 

iki kez vize konusunda problem 

yaşadık ve gerçekleştiremedik. 

Küba’nın özelliği kıtaya ilk giden 

ve Morisko kökenini bilen ve 

kabul eden bir topluluğun orada 

hâlâ  yaşıyor olması… İkinci bir 

plan olarak Meksika’yı gündeme 

almıştık. Orada da Morisko izle-

ri bulunan bölgelerin güvenlik 

sorunları olduğunu öğrendik. 

Dolayısıyla model olarak Fas’ta 

Endülüslülerin yerleştiği bölgele-

ri ve İstanbul’da Galata’yı çek-

tik. Yani 3 ülkede (İspanya-Fas-

Türkiye) çekim yapmış olduk. 

En azından bir Latin Amerika 

çekimi yapmak istiyorduk ama 

gerçekleşmedi maalesef. Özellikle 

Küba’da diğerlerine nazaran yaşa-

yan daha fazla iz var. Mudahar 

art dedikleri Endülüs mimarisinin 

izlerini görmek mümkün. Mesela 

kilise kulesi, Endülüs cami mina-

resinin aynısı. Bir zamanlar bunu 

inşa edenler Müslüman’dı diye 

tanıklık ediyor yapı. Veya saray, 

katedral yapılmış ama mimari-

leri Endülüs mimarisinden izler 

taşıyor. Şili, Ekvador, Kolombiya 

hatta Arjantin’e kadar uzanan çiz-

gide Morisko izleri görülebilir.

Göçler toplu mu yapılıyor 

Endülüs’ten?

Aslında birkaç kere toplu göç 

kararı veriliyor ama buna cesa-

ret gösteremiyorlar. En son 1568 

isyanı çok kanlı biçimde bastırılı-

yor. İsyan’a yüz bin kadar savaş-

çının katıldığı belirtiliyor… sonra 

Gırnata’nın dağ bölgesine kaçıyor-

lar ve orada 10.000 kişi katledili-

yor. Bu isyanı bastırabilmek için 

Avusturya ve Napoli’den asker 

getiriliyor. Uygulama 1609’da baş-

lıyor 1611, 1612’ye kadar devam 

ediyor. Orada iki şart var: Eğer 

Müslüman bir toprağa gitmeyi 

kabul ederse 10 yaşından küçük 

çocuklarını bırakmak zorundalar. 

Yok, Katolik bir ülkeye gider-

lerse o zaman çocuğunu yanına 

alabiliyorlar. O yüzden 50.000 

kadar Morisko  Fransa’ya yöneli-

yor. Fransa üzerinden Napoli’ye, 

bir kısmı da Kuzey İtalya’dan 

devam ederek Osmanlı toprağı 

neresi diye sora sora Bosna’ya 

geliyorlar. Hatta bu yaz Madrid’de 

Moriskolar ile ilgili bir sergide 

Moriskolardan kalma el yazmaları 

sergilendi ve bunların bir kısmı 

Saraybosna’dan gelen yazmalardı. 

Bugün hâlâ Gırnata’da eski evler 

restore edilirken duvar aralarında, 

tavan aralarında saklanmış eski 

Arapça kitaplar -çoğu Kur’an-ı 

Kerim- bulunuyor. Sayfaları-

nın arasına kaya tuzu konularak 

muhafaza edilmiş 50 kadar kitap 

sergilendi. Keza yakalanan gizli 

mektuplar da sergide vardı.

Tabii günün koşullarını da göz 

önüne aldığımızda baskınlar, açlık, 

sefalet içinde her türlü korunma-

dan uzak bir şekilde bu insan-

lar göç yollarında telef oluyorlar. 

Deniz yoluyla karşı kıyıya geçenler 

denizciler tarafından soyulup deni-

ze atılıyorlar. Bir başka durum ise 

karşı kıyıya geçebilenlerin kıyıdaki 

Kuzey Afrikalı Berberi-Bedevilerin 

baskınlarına uğramaları. Daha 

sonra gelenler ise dilleri ve kıya-

fetleri değişmiş halde geliyorlar. 

Özellikle Tunus ve Cezayir’de yoğun biçimde 
Moriskoların göç ederek kurdukları şehirler var. 
Ve Endülüs medrese ve ilim geleneği bir bakıma 
oralarda devam ettiriliyor. Bu çerçevede Endülüs’ten 
gelen bilim adamlarının, sanatçıların Osmanlıya 
katkıları ayrıca araştırılması gereken bir husustur. 
Mesela Moriskoların tümüyle sürülmesinden çok 
sonra 1630’lu yıllarda İspanyollar arasında  Güney 
Amerika’ya sefer yapmış bir Müslüman bilim 
adamı Morisko var. Tunus’a sığındıktan sonra top 
döküm tekniği üzerine Arapça birkaç tane eser 
yazıyor. Tarih 1630. Kuzey Afrika’nın İspanyollardan 
temizlenmesinde bunların Osmanlı’ya ve Barbaros 
kardeşlere çok büyük katkıları oluyor.
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Müslüman diye gelmesine karşın 

İspanyol kıyafetleri giyiyorlar. Bu 

yüzden geldikleri yerlerde “bunlar 

nasıl Müslüman” diye dışlanıyor-

lar. Bu uyum sorunlarına karşı 

Osmanlı çok titizlik gösteriyor 

topraklarına yerleşen Endülüslü-

lerin bunu yaşamamaları adına. 

Ama yine de problemler çıkmış. 

Düşünün ki, Müslüman kıyafeti-

nin giyilmesinin yasaklandığı bir 

yerden geliyor. İkinci ve üçün-

cü nesilden sonrası artık İspanyol 

kıyafetlerini benimsiyorlar. Dilleri 

de Arapçayı unutmalarının etkisiy-

le anlaşılmıyor. 

İspanyol Köylerindeki Endü-

lüs etkileri belgeselde yer alıyor 

mu?

Sözlü tarihe pek yer vereme-

dik. Daha ziyade tarihsel mekânlar 

var. Bugün Endülüs denilince 

Elhamra Sarayı, Kurtuba Cami ve 

birkaç estetik mimari eserle sınır-

lıdır algımız. Fakat biz daha çok 

“1492’den sonra ne oldu?” soru-

suna cevap verecek bir çalışma 

yaptık. Özellikle isyanların çıktığı 

köyler ve onlardan kalan eserle-

re yoğunlaştık. Mesela bir isyan-

da bir Noel ayinini basıyorlar. O 

kilise duruyor hâlâ. Tabii bunu 

da korumuşlar İspanyollar. Tabii 

o kilisenin özellikle basılmasının 

bir nedeni var. Kilisenin rahiple-

ri köken olarak Müslüman fakat 

sonradan din değiştirmiş kişiler 

ve Müslümanlara daha çok baskı 

yapıyorlar. İsyancıların da ilk 

hedefleri bu tipler olmuş. Bunun 

haricinde yine önemli olayların 

geçtiği kırsal mekânları çektik. 

Mesela, 1568 tarihli isyana bu 

evde karar verilmiştir, gibi. Olay-

ların anlaşılmasına yardım edecek 

tüm coğrafi bölgeleri çektik ya da 

son Endülüs sultanının şehri tes-

lim ettikten sonra yaşadığı köy ve 

evini bulduk. Sözlü tarih açısın-

dan ise birtakım mitolojik söylen-

tileri konuştuk. Şarkılar, türküler 

bugünkü İspanyol diline geçmiş 

atasözleri var Endülüs’ten geriye 

kalmış. Mesela “Muhammed dağa 

gitmezse dağ Muhammed’e gelir” 

diye bir atasözü var. Ve ilginçtir 

ki bu atasözü bugün Boşnakça ve 

Makedonca’da da aynen söyleni-

yor. Tabi bu ve benzeri folklorik 

unsurlar için daha farklı bir çalış-

ma yapmak lazım. O da bizim 

belgeselin sınırlarını aşıyordu.

Tarık Ali’nin  bu konuyla ilgi-

li romanını nasıl buluyorsunuz?

Tarık Ali, İngiltere’de 68 kuşa-

ğı gençlik liderlerinden biri olarak 

sol, muhalif aydınlardan biri… 

Birinci körfez saldırısı sırasında 

ait olduğu Müslüman kökünün 

etkisiyle İslamofobinin Batıdaki 

tarihsel temellerine dair bir roman 

yazdı. Bir bakıma yeni kapitalist 

Batının sömürgeci yüzünün tarih-

sel kökenine inme çabasıydı Nar 

Ağacının Gölgesi adını taşıyan bu 

roman. Bugünkü Avrupa kimliği-

nin nasıl inşa edildiğini anlama-

ya, açıklamaya çalışıyordu. Nar 

Ağacının Gölgesi tarihi gerçekler 

ve kurgusu bakımından adeta bir 

belge niteliğinde. Kendi dünya 

görüşüne, İslam tarihine, düşün-

cesine bakışına uygun karakter-

lerle Moriskoların asimilasyonunu 

ve büyük sürgünü anlatan roman 

tarihsel olarak doğru. Ama insan 

tiplemelerini bugünün toplumu-

nu önceleyerek romana monte 

etmiş. Batılı bir insanın algısı-

na hitap eden bir roman ortaya 

çıkarmış. Roman tiplemeleri ara-

sında  düzgün bir Müslüman yok 

Endülüs’te. Kimisi agnostik, kimi-

si eşcinsel, kimisi şüpheci, kimisi 

fanatik... Bugün roman tekniği 

açısından da bakarsak Batılıların 

kolay algılayabileceği ve aşina 

olduğu tipler. Ama 1492 sonrası 

Morisko olayını bir aile üzerinden 

tarihsel verilere uygun bir şekilde 

anlatmış.

Belgeselle gündeme gelen ilk-

ler neler olacak? Moriskoların 

dünyanın bugünkü haliyle nasıl 

bir bağlantısı var?

Bugün Avrupa’da yaşayan 

Müslüman azınlığın da bir gün 

Moriskolaşma tehlikesi ile yüz-

yüze gelmeleri artık çok uzak 

bir ihtimal gibi durmuyor… “Bir 

zamanlar buralarda Müslüman-

lar varmış” denmesi tehlikesinin 

hiç de yabana atılmaması gerek-

tiğinin altını çizmek zorundayız. 

Almanya’da milyonlarca Türk 

var ama kimse onların varlığının 

devam edeceği garantisini vere-

mez. 40-50 yıl sonra “Yahu bir 

zamanlar buralara Türkler gelmiş-

ti, burada Müslümanlar vardı...” 

denebilir. Bunu söylemek belki 

çok mu abartı? Evet, abartı gibi 

görünüyor ama muhtemelen 

Endülüs düşmeden önce orada 

yaşayanlar da böyle bir şey bekle-

miyorlardı. 800 yıl orada yaşamış 

Müslümanlar ve sonra izleri silin-

miş. Asimilasyonun Avrupa kül-

türünde var olduğunu ve gelecek-

te de olabileceğinin altını çizmek 

istiyorum. Yöntemler değişse de 

temelinde yatan zihniyet değişmi-

yor. Engizisyon olmasa da başka 

bir yöntem geliştiriliyor.

Belgeselin bence en önemli 

özelliği, Avrupa tarihinin Müslü-

manlarla kurduğu ilişkinin fark-

lı bir boyutunu öne çıkartması. 

Bizim açımızdan 1492 ile sınırlı 

olan Endülüs algımızı değiştire-

cektir.
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Risale-i Nur Müellifi Said Nur Hayatı-Eserleri-Mesleği
Eşref Edip
Beyan Yayınları

Said Nursi hakkında Türkçe olarak kaleme alınan ilk biyografi nite-
liğinde olan çalışmayı Fahrettin Gün yayına hazırlamış. Eşref Edib 
Said  Nursi ile tanışIklığını şöyle açıklıyor: “Üstadla tanışmamız kırk 
seneyi geçti. O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir; Âkifler 
[Mehmed Âkif], Naîmler [Babanzâde Ahmed Naîm], Feridler [Ömer 
Ferid Kam], ‹zmirlilerle [‹zmirli ‹smail Hakkı] birlikte saatlerce tatlı 
tatlı musahabelerde bulunurduk. Üstad, kendine mahsus şîvesiyle 
yüksek ilmî meselelerden konuşur, onun konuşmasındaki celâdet 
ve şehamet bizi de heyecanlandırırdı. Harikulâde fıtrî bir zekâ, ‹lâhî 
bir mevhibe. En mudil meselelerde, zekâsının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima 
işleyen ve düşünen bir kafa. Nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur’an. Bütün 
feyiz ve zekâ kaynağı bu. Bütün o lemalar, doğrudan doğruya bu kaynaktan nebeân ediyor. Bir 
müctehid, bir imam kadar rey sahibi. Kalbi bir Sahâbî kadar imanla dolu. Ruhunda, Ömerin 
şehameti var. Yirminci asırda Devr-i Saadeti nefsinde yaşatan bir mümin, bütün hedefi iman 
ve Kur’an.” Said Nursi ise Emirdağı Lâhikası’nda onu şöyle anlatıyor: “Eşref Edib, kırk seneden 
beri iman hizmetinde benim arkadaşım ve Sebilürreşad’da makale yazan ve şimdi vefat eden 
çok kıymetli kardeşlerimin mümessili ve hakikî ‹slâmiyet mücahidlerinden bir kardeşimdir. Ve 
Nurun bir hâmisidir. Ben vefat etsem de Eşref Edib’in Nurcular içinde bulunmasıyla büyük bir 
teselli buluyorum.” Bir dönemin anlaşılması bakımından oldukça önemli bir eser.

Kur’an-Hayat Ekseninde Mümin Kadın
Hülya Şekerci
Ekin Yayınları

Kadına yönelik algılar üzerinden yeni kimliklerin inşa edildiği günü-
müzde “mümin kadın” başlığı altında tartışılması gereken pek çok 
konunun var olduğu açıktır. Kur’an’a ve Sünnet’e sağlıklı yaklaşama-
yan anlayışlar, çağın tuzaklarını kavramaktan aciz tutumlar, önyargı-
lardan sıyrılamamış dinî algılar kadın sorununu içinden çıkılmaz bir 
hale getirdi. Gelenek tarafından nasıl hapsedildiğini öğrenen kadın 

ise ‘uygun adım’larla modern hapishanesini inşa etme tehlikesi ile karşı karşıya 
kaldı. Bu sorunu “‹slam kadına değer vermiştir!” şablonuyla çözemeyeceğimiz aşikâr. 

Bu kitap, hayatını Rablerine adamış mümin kadınların kaçınılmaz olarak karşılaştıkları pek çok 
sorunu aşmaya yönelik çabalara bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle; kitabın 
amacı, kendini Allah’a adamak isteyen kadınların gerek zihinsel gerekse pratik düzeyde yaşa-
dıkları açmazlara dikkat çekmek, mümkünse öneriler sunmaktır. Bu doğrultuda konjonktürün 
değil, Kur’an’ın inşa ettiği akıl ve kalp ile ayetlere yaklaşmak gibi zor ama imkânsız olmayan 
bir yolda yürümenin gerekliliğine işaret etmektedir.
Yazar, kadın konusunu doğru bir zemine oturtmak için bireysel çabaların yetersiz olacağını 
vurgulamaktadır. Çözüm iffet ve takvayı kuşanmış mümin kadınların, mümin erkeklerle bera-
ber çağa yapacakları tanıklıktadır. Bu tanıklık birikim ve bilinç ister, büyük bir çaba gerektirir. 
Ancak kadınıyla, erkeğiyle Kur’an ve hayat ekseninde kolektif çabalara omuz veren müminler 
tüm dünya için umut olabilirler.

Alim ve Muhalif 
‹mam-ı Azam Ebu 
Hanife’nin Siyasi 

Otorite Karşısındaki 
Tutumu
Cem Zorlu 

İz Yayıncılık

‹slâm hukuk tarihinin en 
büyük otoritelerinden olan 
Ebu Hanife’nin, yaşadığı 
dönem boyunca siyasi oto-
rite ile yaşadığı ve mağ-
dur edildiği ilişki süreci, bu 
kitabın konusudur. Gerek 
Emeviler, gerekse Abbasiler 
döneminde doğru bildi-
ği yoldan taviz vermeyen 
‹mam-ı Âzam, bunun bede-
lini ömrü boyunca baskı 
ve işkence ile ödemiştir. 
Cem Zorlu’nun bu çalışma-
sı, belge ve kaynaklarıyla 
konuyu okuyucuya aktar-
maktadır.

Kitaplık
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Cevdet B‹R‹NC‹

Tire’nin Farklılığı
�

Semih Kaplanoğlu İzmirli bir yönetmen olarak bu kentle ilgili pek çok noktaya vakıf bir 
isim. Kentin merkez olma durumunu yitirmesinden statükonun merkezi olmasına değin 
pek çok nokta yanında Süt ve Yumurta filmlerinin geçtiği Tire hakkında söyledikleri de dik-
kate değer: “Tire gerçekten bütün yapı olarak, şehir ve konum olarak daha önce hiç gör-
mediğim, benzerini de bilmediğim bir yer. Belki Cumhuriyet öncesi Bursa’yla karşılaştırıla-
bilir yapı olarak. Çok kuvvetli bir yerellik var orada. O yerellik; üzümün, incirin, oradaki o 
münbit toprakların yerelliği olduğu kadar, aynı zamanda eşraf denilen, iki yüz senedir alıp 
satan, çarşılarda yaşayan, ticaretle uğraşan kitlenin de yoğun  olarak kendini tarihselleştir-
diği bir yer. Öte yandan Anadolu’da Yahudilerin de havraları ve cemaatleriyle içinde yaşa-
dığı tek kasaba, aynı zamanda Rumlar da var. Kozmopolit bir yapıya sahip, çok ilginç bir 
bileşimi içinde barındıran bir yer. Unutmamak gerek, çok farklı tekkelerin, dergâhların, dinî 
kurumların da bir arada oldukları bir yer: Aleviler de var, Bektaşiler, Kadiriler... Osmanlı’da 
ne kadar dergâh, tekke varsa, onlar orada merkezleşmişler ve eğitim de yapıyorlar. Bu çok 
zengin bir kanal. Çok zengin bir hayat birikimi. Tire’ye gittiğiniz zaman, şehrin her alanın-
da bu hayat birikimini ve zenginliğini gözlemleyebiliyorsunuz. Ve orada yaşayan insanla-
ra sinmiş bir şey bu. İlişki kurmaya başladığınız zaman hemen yansıyor zaten. O yüzden 
ben Tire’nin hem yerelliğini muhafaza edişini ve aynı zamanda dışa dönüklüğünü de çok 
cüretkâr buldum aslında.”

Darbelerin Çocuklaştırdığı Toplum
�

Atatürk ve çocuklar ilişkisinin bir efsane biçiminde kurgulanmaya başlanması 1957 yılın-
da gerçekleşir. Ardından 27 Mayıs darbesi rüzgârı ile bu hızlanır ama esas olarak yetmiş-
li yılların sonunda bu kanıksanır. 1979 yılının UNESCO tarafından “Dünya Çocuk Yılı” ola-
rak ilan edilmesinden bir yıl önce 1978’de Ankara’da ilkokulların temsilcilerinden oluşan 
bir çocuk parlamentosu toplanmıştı. 23 Nisan 1979’da ise ilk defa TRT Uluslararası Çocuk 
Şenliği düzenlenir. Bu sıralarda Atatürk ve Çocuk anlatıları yaygınlaşır. Atatürk’ün çocuk-
lara armağan ettiği bayram efsanesi biraz daha yaygınlaşır. 1979’da basılan Milli Piyango 
biletlerinde Atatürk ve çocuklar birlikte yer alır. Dünya Çocuk Yılı pullarında ve kâğıt para-
ların üzerinde de ilk defa Atatürk ve çocuklar bir araya getirilir. Bu efsanenin bayrama 
dönüştürülmesi ise 12 Eylül günlerindendir. Darbeler toplumu çocuklaştırdıkça Atatürk 
üzerinden laf üretimi artmıştır. Çok ilginç doğrusu!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


