
MÜLTECİ HAYATLAR: HÂLİMİZİN AYNASI
-SURİYELİLER, SÖYLENTİLER VE KARDEŞLİK-

T ürkiye’de son zamanlarda Suriyeliler konusu bir yerlerden verilen bir talimatla yürütülürcesine adeta yeniden alevlen-
dirildi. Sosyal medyaya yansıyan dikkat çekici beyanlar, yıllardır süregiden gidişatın bir krize işaret ettiğini gösteriyor. 

Suriyelilere atık muamelesi yapan zihin kendi olağanüstü hâl mantığı içinde bu insanları sosyal dışlama pratiğine dönüş-

türmek istediği için onlara bir istisna mantığı içinde yaklaşıyor. Malum istisna hâli hakların askıya alınmasını ifade eder. 

Suriyeliler sosyal iğrenme nesnesine dönüştürülerek egemen norm içinde bir çıplak hayata yani tüm siyasi varlığından, 

haklar pratiğinden soyularak salt biyolojik bir varlığa indirgeniyor.

 Aslında söylenen yeni bir şey yoktur ve denilenin özeti “Zamanı geldi, artık bunlar memleketlerine gönderilmeli ve 

bir daha yenileri asla alınmamalıdır. Bundan sonra daha sorunlu olabilirler…” Suriyelileri devletin beslediği, tümünün iş 

güç sahibi olduğu, yerlilerin ekmeğini ve hakkını çaldığı, hepsinin lüks ve konfor içinde yaşadığı, Türkiye vatandaşların-

dan daha güzel mekânlarda tatil yaptıkları, şeklindeki söylentiler beraberinde kişisel eksikliğini, genel kusurları bir yere 

yönlendirme meraklısı kitlelerce dillendirilince şiddete hazır bir atmosfer şekillendiriliyor. Fakat şunu da göz önüne alalım: 

Bu kampanya, ülkenin ciddi sorunlarla partallaştığı bir dönemde daha çok da hükümetin köşeye sıkıştırılması amacına 

yöneliktir. Bunun aynı zamanda, müslümanların duyarlılıklarını törpülemeye yönelik olduğu da çok açıktır. İslâm kardeşliği 

hatırlatmasına yapılan alay da bunu göstermektedir. Mültecilere sahip çıkan seküler çevrelerin bile kardeşlik söylemini 

kolayca ötekileştirici dilin hanesine yazabilmesi bununla alakalı olsa gerek.

Ulusalcı holiganizmin neo-faşist yapısı malum, onlar bu ülkede su katılmamış bir biçimde ırkçı tutuma sahip olduklarını 

sözleriyle/davranışlarıyla gösterdiler. İçinden geçtiğimiz içler acısı dönemin garip olan tarafı ise şu;  dün ırkçılığın nesnesi 

olan Kürtlerin, devletin ezdiği solcuların, sistem tarafından hep kusulan İslâmcıların bazılarının bu ulusalcı koronun yurttan 

sesler vokali hâline gelmeleri. Aslında ülkemizin önemli bir gerçeği ciddi bir düşünsel gelişmeden çok konfora göre oluşan 

bir yaşam biçimi farklılığıdır. Sosyal politik inanış ve düşünüşlerde, sol kanat insanlarla muhafazakâr dindar insanlar ara-

sındaki ortak çizgi de buradan meydana gelmektedir. Hâlbuki Suriyeliler sığınmacıdırlar. Türkiye açık bir katliam yaşayan 

bu insanlara yardım etmek durumundaydı ve yapılması gerekeni yaptı. Konforu için buna itiraz etmenin bir iman zaafı 

olduğunu tereddüt etmeden ifade edebiliriz. Unutulmamalıdır ki “Ben vermesem iyiden aç kalacaklar” düşüncesi ahlaki 

değil, şeytani bir aklileştirmeden ibarettir. Suriyelilerin doğru düzgün bir şekilde ağırlanmalarını, dillerini öğrenmelerini, 

kendilerini çekip çevirmek için ihtiyaç duydukları yardımı vesaire sağlayacak imkânları hasretmekten daha tabii ne olabilir?  

Suriyelilerin Türkiye’ye “Arap” görünümü kazandırmasından duyulan rahatsızlığı solcu olduğunu söyleyen kesimler-

den sıklıkla duymamızın başlıca sebebi, Batı merkezli görme ve yaşama gerçekleridir. Bu çevreler başta olmak üzere sığın-

macılara karşı toplumsal bakışı olumsuz etkileyen temel sebep söylentilerdir.  Meselenin bir diğer yüzü de şu: Başından 

beri Ortadoğu’daki isyanlara, Türkiye entelektüel havzasında hatırı sayılır bir kesim kuşkuyla baktı. Ayaklanan kitlelerin 

manipüle edildiği, küresel istikbarın oyuncağı ve bölgesel tasarlama operasyonunun bir parçası oldukları şeklindeki iddia-

lar günden güne yaygınlık kazandı.

 Oysa kardeşini ve komşunu söylentilerle tanıyorsan, yanılmadığına nasıl emin olacaksın? Medya ve sosyal medya 

bu konuda olumsuz bir rol oynuyor maalesef. Siyasal sebeplerle Suriyelilerin karıştığı olaylar bütün sığınmacıları hedef 

alacak şekilde dile getiriliyor. Şüphesiz insanımızın geniş bir kesimi, şahsen veya grupça, sivil toplum kuruluşları üzerinden 

bu konuyla ilgilenmektedir. Bunların pek çok kere olduğu gibi büyük çoğunluğu küresel Türkiye muhalifliğinin dışında, 

İslâmî duyarlılığa sahip kişiler ve kuruluşlardır ve bu insanların bu olağanüstü dönemlerinde kendilerine yardımcı olmaya 

çalışmaktadırlar

“İnsan düşmeye görsün” denir Anadolu’da, refah içinde bir yaşam sürerken varını yoğunu bir anda kaybetmiş insan 

için. Müslüman, dini ve ırkı, milliyeti ne olursa olsun sığınmacıya yardım etmek durumundadır. Sığınmaya olumlu cevap 

vermek, hakemlik vb. gibi konularda olduğu gibi tüm kadim kültürlerin kabul ve riayet ettiği bir yüksek değerdir. Bu yük-

sek değerler bir dine veya ırka bağlı olmaksızın vardırlar. Suriyeliler ya da daha başka sığınmacılar, insanın olduğu her yer 

gibi burada da sorunlar doğurabilir. Bunların sahipleri kalırlar veya giderler, her şey bir biçimde değişebilir. Ama topluma 

sirayet eden hedonist ahlakın kalıcı olmasından endişelenmek gerekir. Evet, her şey geçer, ama böylesi süreçlerde müs-

lüman kimliğinin taşıması gereken yüksek değerler aşınmamalı, müslümanlar kişiliklerini bu değerlere dayalı ahlakla inşa 

edebilmelidir. Bu konuda ısrarcı olunmalı; çünkü bu diğer sorunların da çözüm anahtarıdır.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.
Umran 
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Metin ALPASLAN

Ne zaman Türkiye bölgede ileri bir adım atsa tahterevallinin iki ucundaki 
Amerika ve Rusya mutlaka Türkiye’nin önünü engelleyici girişimlerde 
bulunmaktadırlar. Yaşanmakta olan hadiseler, bize kendimizden başka 
dostumuzun, tutunacak hiçbir dalımızın olmadığını göstermektedir.

İki Arada Bir Derede Yaşamak

Türkiye’nin ABD ile 
Fırat’ın doğusunda 

oluşturmaya çalıştığı ‘gü-
venli bölge’ müzakerele-
rine tam yoğunlaştığı bir 
sırada Rusya ve İran des-
tekli rejim harekete geçe-
rek İdlib’in güneyindeki 
kasabaları ele geçirip Türk 
gözlem noktalarını tehdit 
etmeye başladı. Ne zaman 
Türkiye bölgede ileri bir adım atsa tahterevallinin 
iki ucundaki Amerika ve Rusya mutlaka Türkiye’nin 
önünü engelleyici girişimlerde bulunmaktadırlar. 
Yaşanmakta olan hadiseler, bize kendimizden başka 
dostumuzun, tutunacak hiçbir dalımızın olmadığını 
göstermektedir.

Varlıklarını ülkelerin yıkımı üzerine kurmuş şer 
güçler hegemonyalarını sürdürebilmek için işgal ve 
talanların, karışıklık ve çatışmaların bölgede bitme-
sini istemiyorlar! Nasıl Osmanlı’yı parçalamak için 
geçmişte küfür tek millet olduysa, şimdide aynı 
oyunları bölgede ve Türkiye üzerinde oynamakta-
dırlar. Topraklarımızı kalıcı olarak işgal edemeyen 
Batılılar, içeriden zihnen işgal ederek medeniyet id-
diası ve tarih bilinci felç edilen bir kuşak oluştur-
dular. Yazdıkları senaryolara göre oynayan kafası 
kiralık figüranlar icat ettiler. 

Böylece bölgedeki sınırları cetvelle çizilmiş ka-
bile devletlerinin başına getirdikleri kral, emir, şeyh 
ve diktatörlerle anlaşıp Müslümanlara her türlü zul-
mü uyguluyor, gerekirse darbe yapıyorlar. Türkiye 
İhvan’a sahip çıkıp kadrolarını himaye etti. Aynı 
şekilde Katar’a uygulanan ambargo ve ablukada 
Katar’ın yanında yer aldığı gibi orada üs kurarak 

asker gönderdi. Esed reji-
minin zulmünden kaçan 
mazlumlara kucak açtı. 
Türkiye’nin bölgede oyun 
kuran, politikalara yön 
veren bir aktör olabilece-
ğini gören emperyalistler 
son derece tedirginler ve 
paramparça ettikleri İslâm 
coğrafyasında Türkiye’nin 
rol oynamaması için önü-

ne her türlü engeli çıkarmaktadırlar.

İki Ucu Kirli Değnek

Mardin, Diyarbakır ve Van’da HDP’li belediye 
başkanlarının terör iltisakları nedeniyle görevden 
uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum atanması siya-
set gündemini oldukça hızlandırdı. 

Haklarında terör örgütü üyeliği/yöneticiliği suç-
laması olup bu nedenle soruşturma geçiren kişileri 
HDP’nin ısrarla aday göstermesi HDP’nin iyi niyetli 
olmadığını ve problem çıkarmak istediğini gösteri-
yor. Sabıkası, soruşturması olmayan kimseleri aday 
göstermek yerine bu tarz problem olan kişileri seç-
mesi toplumu germek istediğini, huzur istemediğini 
gösteriyor.

Teröristin adını caddeye verir, terör mağdurları-
nı işten çıkarır, terör nedeniyle işten atılmış kişiyi 
dolaylı yoldan işe alır, milletin parasıyla teröre lo-
jistik sağlarsanız devlet buna izin vermez. Eş baş-
kan diye icat ettikleri bir uygulama ile Kandil’den 
ismi gelen birini seçilmiş başkanın yanına koyarak 
belediyede en üst görevlerde yetkilendiriyorlar. Be-
lediye ile terör ilişkisi kabul edilemez. Belediyenin 
görevi Kandil’e adam, oradan talimatla iş yapmak 
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göndermek değildir. Bunu hiçbir devlet kabul 
etmez.

Ancak, iyi hâl kâğıdı verilerek adaylığına itiraz 
edilmeyen, seçim propagandası yaparken müdahale 
edilmeyen, kazananlarına mazbata verildikten dört 
ay sonra görevden uzaklaştırma sebebi topluma ma-
kul ve mantıklı bir yol ile izah edilmelidir. Burada 
ilk akla soru şudur;  “Madem bunlar belediye baş-
kanlığından alınacak kadar terör suçlusuydu, bun-
ların seçimlere girmesine niçin izin verildi, neden 
ses çıkarılmadı?” Bugünler için hazırlık mı yapıldı? 
Çözüm sürecinde de benzer bir durum yaşanmıştı. 
PKK belediyelerin imkân ve araçlarını kullanarak 
hendekler, tüneller açarken, patlayıcılar depolar-
ken devlet o zaman da bunlara 
göz yummuş, valilere ‘bunlara 
dokunmayın’ diye talimat ve-
rilmişti. Türkiye’nin kanayan 
yarası olan böyle bir mesele-
de devlet pusuya yatıp tuzak 
kurabilir mi? Bu şekildeki bir 
yöntem ve yönetimle Kürtler 
ile diyalog kurabilmek ve des-
teklerini alabilmek oldukça zor 
gözüküyor.

Toplum oy hakkının işlevsiz 
hâle getirilmesine vicdanen kar-
şı çıkar. İstanbul’un yenilenen 
seçimlerindeki “adaletsizlik” 
hikâyesi bunun en son örneği-
dir. Kürt oylarını kazanabilmek 
için   Öcalan’dan mektup geti-
rildi, kırmızı bültenle aranan 
kardeşi  Osman Öcalan  TRT 
Kürdi’ye çıkarıldı. Buna rağmen İstanbul’daki Kürt-
lerin büyük çoğunlukla Ekrem İmamoğlu’na oy ver-
diği seçim sonuçlarından anlaşılıyor. 

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir bele-
diyeleri seçimden önce zaten kayyumlar tarafın-
dan yönetiliyordu. Peki, seçime gidildiğinde ne 
oldu? Diyarbakır’da yüzde 62,9’la, Van’da 53,8’le, 
Mardin’de 56,2’yle seçimi HDP aldı. Seçilmiş baş-
kanların görevlerinden uzaklaştırılmaları, seçime 
ne gerek vardı anlayışını doğuruyor. Yerel yöne-
tim seçimlerini kayyumdan, HDP’yi de terörden 
arındırmadan bu işin içinden çıkmak mümkün 
görülmüyor.

Terörden medet uman, teröre destek veren, birli-
ğimizi ve dirliğimizi bozan hiçbir eyleme bu toprak-
larda göz yumulmayacağını herkesin anlaması gere-
kiyor Seçilmiş olmak, seçilene suç işleme ve hukuka 

uymama imtiyazı tanımaz. Ancak bu süreçte alınan 
idari kararlar devlete ve hukuka olan itimadı sars-
mamalıdır. Hukukun üstünlüğü esas alınmalı ve 
cezaları kesinleşmiş yargı kararlarına göre hareket 
edilmelidir. Haklarında herhangi bir yargı kararı ol-
mayan yeni seçilmiş belediye başkanlarını görevden 
almak, halka “bu işler artık siyasetle, seçimle falan 
olmuyor” dedirtmekten başka bir işe yaramaz. Bu 
da PKK’ya hiç kimsenin veremeyeceği moral desteği 
vermek demek, o seçmen kitlesini siyaset dışı ara-
yışlara itmek, PKK’nın ekmeğine yağ sürmek demek 
olur. Hatırlanacağı üzere, Leyla Zana’nın TBMM’de 
Kürtçe yemin etme teşebbüsünden sonra HEP’li 
milletvekillerinin Meclis çıkışında polis tarafından 

gözaltına alınış şekli bölgede 
ciddi duygu kırılmalarına yol 
açmıştı. 

Görülen o ki, Kürt seçmen 
derin bir kimlik bilinci taşı-
yor. Hâkim ittifakın din soslu 
milliyetçilik hikâyeleri fayda 
getirmiyor. Kürtlere yönelik 
bu kadar milliyetçi, otoriter bir 
politika izlenmesi Kürtlerinin 
önemli bir kısmının AK Parti 
ve Erdoğan’a olan sempatile-
rini azaltıyor. Başlangıçta AK 
Parti daha şefkatli, daha ku-
caklayıcı bir devlet tavrı sergi-
lemişti, ancak bugün güvenlik 
politikalarına mahkûm edilen 
bir AK Parti söz konusudur. 
AK Parti’nin altını oyan Bahçeli 
ve Soylu politikaları ile bu so-

runun çözülemeyeceği artık görülmelidir. Yapılan 
uygulamalar geniş Kürt topluluklarında nasıl bir 
izlenim bırakıyor, nasıl bir duygu bölünmesine yol 
açıyor düşünülmesi gereken bir konudur. 

Ayrıca, seçimlerden 141 gün sonra ve yargı ka-
rarları olmadan kayyum atamakla, dünyaya “siyasi 
erk seçilmiş muhalifler görevden alıyor” görüntüsü 
vererek ülkenin hukuk imajını zedelediği gibi Tür-
kiye karşıtlarına da propaganda malzemesi verilmiş 
oldu. Şer güçlerin bu tip olayları gerekçe göstererek 
“Kürt hamisi rolü”ne soyunmalarına fırsat verme-
mek gerekmektedir.

Belediyelerin teröre kaynak aktarmasına elbet-
te asla göz yumulamaz. Ancak başka Belediyelerde 
de rüşvet, iltimas, imar ve ruhsat yolsuzluklarına 
da engel olunmadı. Buralarda yaşanan haksızlık ve 
hukuksuzluklar, israf ve yandaş kayırmaları ayyuka 

Konforlu lüks okul binaları 
yapmak, daha çok ders-
lik yapmak, bedava kitap 
dağıtmak meseleyi çöz-
müyor. Asıl olan o kitap-
ların içinde ve o okullar-
da müfredat olarak neyi 
öğretiyorsunuz ve hangi 
vasıftaki öğretmenler eği-
tim veriyor meselesidir. 
Öğretmen düzelmeden 
insan kalitemiz asla yük-
selmez.
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çıktı. Kısacası bu kokuşmuş düzenden herkes ne-
malandı. Sen alan açarsan, rüşvet ve yolsuzluk çarkı 
oluşturursan, sui-misal olursan; o da kendi örgütü-
nün finansmanında aynı yöntemleri kullanır. Hedef-
ler farklı olabilir ama yöntemler hep aynı oldu ve 
terörle atbaşı giden ekonomik ve hukuki ahlaksızlık 
dağları aştı.

Tabii ülkemizde bir de çifte standart var. Bir 
CHP milletvekili Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaş-
kanı Muhammed Mursi’ye yapılan antidemokratik 
darbe ile ilgili paylaşımında, sandığı ve halk iradesi-
ni küçümseyen bir ifade biçimi kullanarak “Seçim-
le geldik diye kafa tutan Mursi üç günde gitti. De-
mokrasinin sandıktan ibaret olmadığını anlayabildi 
mi?” demişti. Bu muhterem, üç belediye başkanının 
görevden uzaklaştırılmasını ise ‘’seçmen iradesinin 
gaspı’’ olarak nitelendiriyor. Tutarsızlık diz boyu 
maalesef.

Ümmete Her Koldan Saldırılar Devam Ediyor: Keşmir

Hindistan’ın yarım asırdan uzun süredir Cammu 
Keşmir’e özel statü tanıyan Anayasanın 370. madde-
sinin 5 Ağustos’ta iptalinin ardından bölgenin içinde 
bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürü-
yor. Sıcak gelişmelerin yaşandığı Cammu Keşmir’de 
keyfi göz altıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin 
orantısız güç kullandığı, kamuya açık toplantıların 
yasaklandığı, okulların kapatıldığı, mobil ağlara 
ve internete kısıtlama getirildiği bildiriliyor. Top-
raklarının büyük bir kısmı Hindistan işgali altında 
olan Keşmir’de insani bir kriz kapının eşiğindedir. 
Hindistan’ın kabul edilemez uygulama ve kararla-
rıyla Müslümanların zaten zor şartlarda yaşadığı 
Keşmir bir ateş hattı olma yolunda ilerlemektedir.

Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan 
Hint Yarımadası’nda Pakistan ve Hindistan’ın iki ayrı 
ülke olarak Ağustos 1947’de bağımsızlıklarını ilan 
etmesiyle başladı. İngilizler 1947’de Hindistan’dan 
çekilirken, Müslümanların çoğunlukta olduğu böl-
geyi Pakistan’a, Hintlilerin yoğun olduğu bölgeyi 
de Hindistan’a vermişler, Keşmir bölgesinin hangi 
tarafta kalacağını ise, Keşmir halkının buna karar 
vereceği bir referandumun sonucuna bırakmışlar-
dı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir 
halkı, 1947’de Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa 
da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar 
vermiş, ancak karara Müslüman Keşmir halkı karşı 
çıkmıştır. O günden bugüne kadar bu bölgede sü-
rekli çatışmalar yaşanmış ve on binlerce Müslüman 
katledilmiştir.

1 Ocak 1949’da Birleşmiş Milletler arabuluculu-
ğunda imzalanan anlaşmaya göre iki ülke de asker-
lerini geri çekecek, Birleşmiş Milletler gözetiminde 
yapılacak halkoylamasıyla Keşmir’in geleceği karara 
bağlanacaktı. Ancak Hindistan, anlaşma maddeleri-
ne hiçbir zaman uymadı. Hindistan bölgede asker 
bulundurmaya devam ettiği gibi Müslümanların ço-
ğunlukta olduğu Cammu Keşmir’i de kendine bağ-
ladı. Hindistan, sorunun başlangıcından bu güne 
Cammu Keşmir bölgesinde Müslüman nüfusu azalt-
mak için oraya Hintli nüfus aktararak demografik 
yapıyı kendi lehine çevirmeye çalışmaktadır.

Tıpkı İslâm coğrafyasının diğer bölgelerinde ol-
duğu gibi küresel güçler, Keşmir’de meydana gelebi-
lecek çatışma ve gerilimler üzerinden çıkar hesapları 
yapmaktadırlar. Camiler ve mescitler Hindistan ta-
rafından terör yuvaları olarak, toplu ibadetleri terör 
eylemi olarak lanse edilmektedir. Aynı oyun burada 
da oynanmakta, İslâm terörle özdeşleşmeye çalışıl-
makta, sonuçta yine Müslüman kanı akıtılmaktadır.

Keşmir, Hindistan saldırılarında veya mayınla-
rında sakat kalmış insanlarla doludur. Sadece 1990-
99 yılları arasında Hint saldırıları sonucunda ölen 
kadın, çocuk, asker sayısı 63.000 kişinin üzerin-
dedir. Her gün neredeyse ortalama 20 Müslüman 
şehit edilmektedir. Kadınlar tecavüze uğramakta, 
medrese ve hastaneler bombalanmakta, okullar 
ateşe verilmektedir. Halkın kendi dillerini konuş-
ması, bayanların örtü takması yasaklanmaya çalışıl-
maktadır. Sosyal ve ekonomik kıskaca alınmış olan 
Keşmir’de vahşet feci boyutlardadır. Yapılan zulüm-
ler, işkenceler, baskılarla gizlenmekte, İnsan hakları 
örgütlerinin hazırladıkları raporlar yok sayılmakta 
olduğundan başta BM olmak üzere dünya olaya ses-
siz kalmaktadır. Kısacası ümmetin bir sorunu olan 
Keşmir kanayan bir yara olarak devam etmektedir.

Eğitim Yılı Başlıyor

Kendimizi bildiğimizden beri gelen her hükü-
met, her bakan eğitim reformunun şart olduğundan 
bahseder. Ancak yaptıkları iş havanda su döğmek-
ten öteye geçmez. Ufak tefek yamalarla iş geçiştirilir. 
İşinin uzmanı olmayan, siyasi dengelere göre görev-
lendirilen Bakanlara teslim edilen eğitimi her gele-
nin kafasına göre yaptığı değişikliklerle bir yamalı 
bohça görünümündedir. Ülkenin kimlik meselesi 
hakkında fikri olmayan, tarih şuurundan yoksun, 
donanımsız kadrolarla yönetilmeye çalışılan milli 
eğitim hâli içler acısı.  

Bir ülkenin, bir milletin en önemli meselesi eği-
timdir. Geleceğin parlak veya karanlık olması eğitime 
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bağlıdır ve eğitim ile şekillenir. Nurettin Topçu mer-
hum; “Maarif hangi yönde yürürse millet ruhu da 
onun arkasından gider. Şu hâlde millet maarif de-
mektir.” diyor.

Konforlu lüks okul binaları yapmak, daha çok 
derslik yapmak, bedava kitap dağıtmak meseleyi 
çözmüyor. Asıl olan o kitapların içinde ve o okul-
larda müfredat olarak neyi öğretiyorsunuz ve han-
gi vasıftaki öğretmenler eğitim veriyor meselesidir. 
Öğretmen düzelmeden insan kalitemiz asla yüksel-
mez. Milyarlarca lira para harcayarak teknoloji çöp-
lüğüne döndürülen okullarda bu projelerin eğitimi-
mize katkısı ne oldu acaba? O paralar öğretmenin 
niteliğini yükselmek için harcansaydı daha iyi olmaz 
mıydı? 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri Kemalist il-
kelerle yönlendirilmeye çalışılan eğitim politikaları 
bir mankurtlaştırma projesi olarak devam ede geldi. 
Eğitim Kemalist ideoloji üzerine değil; millî, dini 
ve evrensel değerler üzerine kurulu olmalıdır. Ke-
malist ilkelerle Türkiye’yi eğitimi şekillendirmekle, 
ideolojik muhtevayı zihinlere yüklemekle Türkiye’yi 
yönetmenin mümkün olmadığı artık anlaşılmalıdır. 
17 yıllık iktidar döneminde 12 Eylül ve 28 Şubat 
dönemlerine taş çıkartacak şekilde okulların içini 
dışını Atatürkçülük malzemeleri ile doldurmak ne-
yin nesi anlamak mümkün değil. 

D. Mehmet Doğan üstadımızın ifade ettiği gibi, 
Türkiye’nin derin yapısı bize şunu söylüyor; “Siz 
neyi seçerseniz seçin, resmi ideoloji yerli yerinde-
dir. Kültürel alanda ve eğitimde tek parti ideolojisini 
değiştiremezsiniz, Sizin iktidarınız en fazla siyaset 
alanında kalır.”1 Demek ki, 28 Şubat’ta gözyaşları 
içinde okudukları Onuncu Yıl Marşı’nda; “Çıktık 
açık alınla on yılda her savaştan; On yılda on beş 
milyon genç yarattık her yaştan” denildiği gibi iste-
dikleri nesli oluşturmaya devam ediyorlar.

Tarih dersini seçmeli ama tek adama irca edilmiş 
inkılap tarihini mecburi hâle getirirseniz, çocuk-
larımızı tarihin 1919’da başladığına inandırmaya 
devam edecekseniz bu milletin varlığını yok sayı-
yorsunuz demektir. Tarih kültürü vermek yerine, 
Atatürk dogmatizmini din gibi körpe zihinlere zerk 
etmeye devam ederseniz, genç nesilleri inkılâp tari-
hi ile alternatifsiz CHP zihniyetine yönlendirirsiniz. 
Nitekim bunu seçimlerdeki genç nüfusun oyların-
dan görmek mümkündür. 

1928’den önce yayınlanmış Türkçe kitapları 
okuyamayan, 1927’de vefat etmiş büyük dedesinin 
mezar taşını okuyamayan, 1928’den önceki arşivi, 

1 D. Mehmet Doğan, Karar , 01.04.2019

mektupları, belgeleri okuyamayan cahil bir nesil ye-
tiştirildi. Bir İngiliz çocuğu Shakespeare okuyunca 
anlayabiliyor ama bizim çocuğumuz Fuzuli’yi anla-
yamıyor. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir kül-
tür katliamı ne görüldü ne de düşünüldü. Doksan 
yılda dil üzerinde oynanarak nesiller arasındaki bağ 
koparıldı, eğitim üç yüz kelimelik sokak Türkçesi-
ne mahkûm edildiği için fikirde de bilgide de mu-
tabakat kalmadı, zihni karmaşa devam edip durdu. 
Onun için Cemil Meriç üstadımız; “Dil perişan, mef-
humlar kaypak, kelimeler köksüz” diyor.

Dünyanın ileri ülkelerinde genç kuşaklara lise-
lerde çok güçlü bir felsefe, mantık, ahlak eğitimi 
verilmektedir. Bu dersleri seçmeli yapmak, bilmeyi, 
düşünmeyi, yazmayı öğretmeden sadece test çöz-
meye mahkûm etmek yol değildir. Tamiri, ıslahı 
mümkün olmayan bugünkü ideolojik eğitim siste-
me yerine yepyeni bir sistem kurmak gerekiyor. Ön-
celikle de dili düzeltmek gerekiyor. Çünkü anlamı 
belirsiz, yerleşmemiş birtakım uyduruk kelimelerle 
bir yere varılmaz. 

OECD ülkeleri arasında yapılan PISA testi so-
nuçlarına göre, Türkiye’deki öğrenciler bilim, ma-
tematik ve okumada OECD ortalamasının altında 
kaldığı ve Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer 
alırken, önceki testlere göre de performansının ge-
rilediği ortaya çıkmıştı. Orta öğretimdeki sınıf geç-
me sisteminde öğrencinin sınıfta kalması için aptal 
olması lazım. Hiçbir şey öğrenmeden mezun ettiği-
miz çocuklardan binlercesinin ÖSS sınavlarında sıfır 
çektiğini görüyoruz. 

Vasıflı kuşaklar yetiştirmenin yolu bilgi ve kültü-
rün yanında ahlak ve karakter terbiyesi veren, sanat 
ve estetiğe önem veren bir eğitimden geçer. Eğitim 
çocukları bilgi hamalı yapmak yerine onlara değer 
kazandırmalıdır. Önce iyi bir insan nasıl olunur, ah-
lak nedir, vicdan nedir, adalet nedir, bunları öğret-
mek lazım çocuklara. Özgür düşünceli, açık fikirli 
vatanına, milletine bağlı nesiller yetiştirmeliyiz. Eği-
timin diplomalı okuryazar yetiştirmek yerine kendi 
toprağından ve kültüründen beslenen bir kimlik 
inşa etmesi lazım gelir.
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G Ü N D E M

Gülşen ÖZER

Türkiye’de dindar binlerce kişinin Şule Yüksel Şenler hanımla bir biçimde duygusal 
bağı var, zira onun hem ‘Huzur Sokağı’ romanında anlattığı hem de kendi hayatıyla 
örneklediği mücadele esasında bu ülkedeki birçok müslümanın farklı biçimlerde 
yaşadığı, dolayısıyla onunla özdeşim kurduğu bir durum söz konusu. Kavgalar farklı yer 
ve konular gibi görünse de özde aynıdır. Rızayı ilahi yolunda engelleri aşma kavgasıdır.

Şule Yüksel Şenler ve Biz

Sokağımızın iyice hu-
zursuzlandığı gün-

lerde hüznümüze bir 

yenisi eklendi. Emek, 

sabır, inanç ve kararlı-

lıkla müslümanlara ön-

cülük eden Şule Yüksel 

Şenler aramızdan ayrıl-

dı. Birçoğumuzun Şule 

ablası dünya dosyasını kapattı. Çile ve zorlukların 

dünyasını. Duamız amellerinin makbul olup en 

huzurlu yerin sakini olması.

Yitirdiğimiz Şule Yüksel Şenler’le ilişkilerini 

düşünen, anlatan farklı sesler, ilginç anılar yayım-

lanıyor çeşitli mahfillerde. Eski öğrencilerinin, on-

dan etkilenmiş olanların ya da sadık dostlarının 

bu paylaşımları, bu tanıklıklar, okurlara bir ba-

kıma olağanüstü bir yakınlığın hatırasını yansıtı-

yor. Şule Yüksel Şenler’e gösterilen teveccüh onun 

haysiyetli ve dik duruşuyla verdiği inanç mücade-

lesiyle alakalı şüphesiz. Fakat bu mücadeleyi ya da 

çok değil yirmi iki yıl önce yaşanan 28 Şubat’taki 

başörtüsü mücadelesini bugünün gençlerine an-

latabilmemiz epeyce zor. Çünkü onlar İslâm’a, 

başörtüsüne düşman değil aksine bu değerleri sa-

vunan bir iktidar içerisine doğdular ve belki de 

muhafazakâr aileleri 

içerisinde sürekli bu 

değerlere teşvik edil-

dikleri için iman nime-

tinin kıymetini idrakte 

zorlanabilmektedirler. 

Şule yüksel Şenler ya 

da bu ülkede müslü-

manların inançlarını 

yaşamak için verdikleri mücadeleyi anlatabilmek 

için öncelikle Türkiye’de iktidarlar ve dindarlar 

arasındaki ilişkinin tarihini anlatabilmek lazım.

Psikolojik Bariyeri Aştı

Şule Yüksel Şenler, Türkiye’de bilhassa İslâmî 

şiarları önemseyen kadınların 1960’lı yıllardan iti-

baren yazılarını, romanlarını, kitaplarını okuyarak 

etkilendiği birkaç isimden biri. Kendisi 1967’de 

yazdıkları ve verdiği konferanslarla çığır açmış 

ciddi bir etki oluşturmuştur.  Ülkenin her yerin-

de dolup taşan salonlar ya da kitabının okunma-

sıyla beraber örtünen kadınlar aynı zamanda bir 

hasretin göstergesiydi. Dindarları cendereye so-

kan erken Cumhuriyet yıllarında ‘Allah’ demenin 

bile cezalandırılabildiği, Eza-ı Muhammediye’nin 

Türkçe okutulduğu, Kur’ân öğrenmenin yasak 
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olduğu zamanları ciğeri yanarak yaşayan bir ahali-

nin inancını yüksek sesle, özgüvenle haykıran bir 

kadın, kurak geçen mevsimlerin ardından rahmet 

gibi yağan bir yağmur gibi karşılanmıştır.  

Hiç kuşkusuz Şule Yüksel Şenler’in yaptığı en 

önemli katkı psikolojik bariyeri aşarak dindarlığın 

utanılacak değil aksine en yüce değerleri barındı-

ran bir yaşam biçimi olduğunu 

özgüvenle anlatmasıdır. Cum-

huriyetin ilanı akabindeki dev-

rimlerin inananları hoyratça 

sindirme politikası görünmez, 

sessiz kalabalıklar doğurmuş-

tur. Şule Yüksel bu sessizliği 

bozarak o güne kadar top-

lumsal alanda hor görülen bir 

değeri alıp en üst mertebeye 

çıkartmıştır ve savunmuştur. 

Dindar, şehirli ve kadın üç-

lüsünü mezc ederek toplum-

sal alanda dolaşıma sokmayı 

başaran ilk isimdir. Şule Yük-

sel Şenler’in, çok şey borçlu 

olduğumuz Necip Fazıl gibi 

inancı savunan öncü isimlerle 

beraber cesaret abidelerinden 

olduğu gerçeği artık büyük öl-

çüde kabul ediliyor. Tabii ki, 

bu imgenin oluşması sebepsiz 

değildi.

İnanmak ve Yaşamak 

Huzur Sokağı kitabının 

etkisi yazarın halis niyetin-

den kaynaklanmaktadır ki 

Abdullah Yıldız Umran dergi-

sinde söyleşi, fikir alışverişi ve 

diyaloglar şeklinde kaleme aldığı yazıda da Şule 

Yüksel Şenler’in yüzlerce baskı yapan, yüz bin-

lerce satan Huzur Sokağı’nı yazarken ağladığını 

aktarır.1 Unutmadan söyleyelim ki bu kısa metin 

Şenler’in mücadele şartlarını, insan ve Müslüman 

olarak kişiliğini ve farklılığını anlamamıza imkân 

veriyor. Hâlâ kulaklarımızda çınlayan bir yankıyı 

duymamızı sağlıyor. Cumhuriyet devrinin esasını 

1 Abdullah Yıldız, “Bir Öncü, Bir Ölçü: Şule Yüksel 
Şenler”, Umran, 2003, sayı: 102,  , s.77-82.

meydana getiren ve şekillendiren gelişmelere 
tekrar dalmak için daha iyi bir yol yoktur sanı-
rım. Velhasıl yazarın samimiyeti kitabın ruhuna 
tamamen sirayet etmiş, gözyaşları satırlara değ-
miştir ki bu da okura bir şekilde yansımaktadır. 
Bu yüzden de kitabını okuyanlar ya da konuşma-
larını dinleyenler akın akın dindarlığı seçmekte, 

kadınlar ise örtünmektedir. 
Konferans salonlarında hep 
beraber hıçkırarak ağlama 
sahneleri Şenler’in etkisini, 
duygusal yoğunluğu açık bi-
çimde anlatmaktadır.

Kuşkusuz günümüzdeki 
yazarların hepsi kurmaca bir 
eser olarak Huzur Sokağı’nı 
eskisi gibi her yönüyle olum-
lu bir şekilde değerlendirmi-
yor; bazıları diğerlerine göre 
daha eleştirel bir tavır takını-
yor. Fakat herkesin üzerinde 
mutabık kaldığı temel nok-
ta, romanın ciddiye alınması 
gerektiği… Bütün kurmaca 
kusurlarına rağmen Şenler’in 
eseri son derece önemlidir ve 
romanı sırf idealist çerçeve-
si yüzünden yok saymak çok 
büyük bir hata olur. Huzur 
Sokağı’nı görmezden gelmek, 
Türkiye’nin yakın tarihini, 
“yeniden İslâmlaşma” süre-
cini güçlendirecek bir bakış 
açısıyla tekrar düşünmek için 
kullanabileceğimiz birçok 
kavrayıştan mahrum bıraka-
bilir bizi. Dolayısıyla şu nokta 
daima göz önünde bulundu-
rulmalıdır: Birçok dindar nesil 

için hayati bir referans olan Şule Yüksel Şenler’in 
Huzur Sokağı, kamusal tartışmalara olduğu kadar 
okuma serüvenlerine de farklı bir soluk getirir.  
Bugün de çocuklarının kalbine İslâm sevgisini aşı-
lamak isteyen birçok ailenin dönüp dolanıp hâlâ 
Huzur Sokağı okuttuğunu söyleyebiliriz. Zira ara-
dan uzun yıllar geçmesine rağmen bu denli büyük 
ve kalıcı bir etki bırakan başka bir eser yazılama-
mış desek abartmış olmayız. Şule Yüksel hanımın 

Şule Yüksel Şenler, ürettiği 
modellerle şehirde teset-
türlü bir şekilde var olma-
nın imkânını tesis etme-
ye çalışmış hor görülen 
insanlarla özdeşleştirilen 
örtünmeyi helal sınırları 
içinde çeşitlendirmiştir. 
Bu bakımdan onu töhmet 
altında bırakmak için üre-
tilen kavramların ötesine 
geçip, eşi benzeri olmayan 
bir eğitmen olarak açtığı 
çığırın çok katmanlılığı-
nın ne anlama geldiği üze-
rinde durulmalıdır.
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vefat haberini Huzur Sokağı’nı 12 yaşında iken 

okuyan kızım bana haber verdiğinde sesinin to-

nundan bu etkiyi açık biçimde okumam kişisel 

bir delildir.

Türkiye’de dindar binlerce kişinin Şule Yüksel 

Şenler hanımla bir biçimde duygusal bağı var, zira 

onun hem Huzur Sokağı romanında anlattığı hem 

de kendi hayatıyla örneklediği mücadele esasında 

bu ülkedeki birçok müslümanın farklı biçimlerde 

yaşadığı, dolayısıyla onunla özdeşim kurduğu bir 

durum söz konusu. Kavgalar farklı yer ve konular 

gibi görünse de özde aynıdır. Rızayı ilahi yolunda 

engelleri aşma kavgasıdır önemli olan. Zaten bü-

yük bir coşkuyla yazdıkları-

nın on yıllar boyunca yankı 

uyandırmasının altında da 

bu yatmaktadır. 

Birkaç yıl önce onun 

mirasını güncelleme giri-

şimleri çerçevesinde Huzur 

Sokağı adıyla dizisi çekilen 

Şule Yüksel Şenler’in kitabı 

1970’te Yücel Çakmaklı yö-

netmenliğinde Birleşen Yol-

lar adı ile sinemaya uyarlan-

mıştır. Huzur Sokağı sadece 

İslâm’ı yaşamak isteyenleri, 

gönlünde iman kıpırtıları 

olan gençleri, toplumu değil 

aynı zamanda kitabın filme 

çekildiği esnada Feyza ka-

rakterini canlandıran Tür-

kan Şoray’ı da çok etkilemiştir. Huzur Sokağı’nın 

çekimleri esnasında Türkan Şoray namaz sahne-

lerinde hıçkırarak ağlamış, Şule Yüksel hanımla 

geçirdiği vakitlerde onun samimiyetle anlattık-

larından, iman çağrısından etkilenmiştir. Ne var 

ki anlatılanlara kulak verirsek sanatçı daha sonra 

Şule Yüksel’le görüştürülmeyerek olası bir din-

darlaşmanın ya da örtünmenin önüne geçilmiştir. 

Belki bu yüzden Türkan Şoray’la yapılan nehir 

söyleşide hiç anılmamaktadır Şule Yüksel Şenler 

adı. 

Kendisiyle karşılaşan herkesi az çok etkilemiş 

olan Şule Yüksel Şenler’in Huzur Sokağı romanı 

senaryolaştırılmış filmi çekilmiştir fakat unutul-

maması gereken bir nokta var: Onun kendi ha-

yatı da adeta bir film gibidir. Ailesi eğlenceleri, 

katıldıkları balolar, gittikleri gazinolar döngüsün-

de tam olarak Cumhuriyetin öngördüğü bir aile 

modelidir. Ailenin ailedeki kadınları da giyim 

kuşamıyla Cumhuriyet kadını denildiğinde akla 

gelen bir görünümdedir. Bu tabloyu bozan durum 

ise abileri Üzeyir beyin dindarlaşmasıdır. Evlerin-

de bir seccade bulunmayacak kadar dini pratikten 

uzak bu aile içinde ağabeylerinin kıldığı namaz bir 

devrim etkisi yaratır. Bu köklü dönüşüm ilk anda 

aile üyelerini etkilemez ama ağabeyin evi terk ede-

cek kadar kararlı olması belli bir zaman sonra kız 

kardeşleri etkileyecek ve Şule Yüksel Şenler soh-

bet ortamlarına dâhil olarak yeni bir zihin inşasına 

adım atacaktır. 

“Şulebaş” Modelinin
Açtığı İmkânlar

Cumhuriyet ailesi içeri-

sinde yaşanan bu deprem 

sonunda iman nuru anne 

baba da dâhil hepsini ku-

şatır. Şule Yüksel Şenler ka-

vuştuğu bu mübarek yaşamı 

sadece yaşamak değil sokak 

sokak kapı kapı aktarmak 

ister. Herkes iman ile buluş-

malı bu güzel dünyayı tanı-

malıdır. Yazmaya, anlatmaya 

başlar zirvelerde olan bir 

coşku ile. Fakat yazdıkları 

konuştukları Cumhuriyet ideologları tarafından 

şiddetle eleştirilir, iktidar tarafından cezalandırılır. 

2005 yılında Umran dergimizde yayımlanan bir 

röportajında cumhurbaşkanına hakaretten cezae-

vine girdiği dönemi anlatırken, cumhurbaşkanı-

nın kendisine özel olarak çıkardığı affı reddetti-

ğini, “Cumhurbaşkanı önce Allah’tan af dilesin!” 

dediğini aktarır. İşte tam da bu tavır Şule Yüksel 

Şenler’in dünyamızda kapladığı o büyük yeri 

özetlemektedir. O bu tavırla cesareti, samimiye-

ti ve ‘inanıyorsanız siz üstünsünüz’ ayetini ayağa 

kaldırmıştır.

Peki, bugün neden Şule Yüksel Şenler okuma-

mız gerekiyor? İçinde yaşadığımız hakikate du-

yarsız çağ için bir anlam ifade ediyor mu? Teset-

türü önemseyenlerin ondan öğrenecekleri bir şey 
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var mı? Sözde huzura kavuşmuş dünyamıza daha 

çok musallat olan modaya karşı geliştirdiği eleşti-

rilerin gösteri ve tüketim dünyasında hâlâ bir ge-

çerliliği olabilir mi? Aslında rahatsız edicilikleriyle 

bunlar, sadece onun için değil kendisini şuurlu 

müslümanlıkla özdeşleştiren ve farklı anlayışlara 

sahip herkesin gündemindeki sorulardan bazıla-

rı. İşte tam da bu noktada, Fatma Kutluoğlu’nun 

kendisiyle yaptığı söyleşide tesettürün ‘gizlenmek’ 

olduğunu yani kadının güzelliklerini faş etmek 

değil örtmesi gerektiğini belki de yeni nesilde 

gözlemlediği yanlışlara inceden dikkat çekerek 

vurguladığını hatırlatmak gerekir.2 

Bu cümleden onun örtünme ve moda arasında 

durduğu o hassas noktayı anlamamız mümkün 

olabilmektedir. “Şulebaş” modelinin bir moda 

olarak üretilmediği, şehirli kadın için bir model, 

bir imkân sunulduğu anlaşılmaktadır. Böylece o, 

kadınların giyim tarzının seyrini değiştirmiş, ege-

men tarzlara muhalif bir karşı biçimin yaygınlık 

kazanmasını sağlamıştır. Bu söyleşiyi okudukça ve 

tekrar okudukça, Şenler’in düşüncesinin ne kadar 

güncel olduğunu görebiliyor, onun mücadelesinin 

neden kadınlar arasında bu denli yaygınlaştığını 

ve sembolik bir hüviyete büründüğünü daha iyi 

anlayabiliyoruz. Tesettür ve moda üzerine düşün-

celeri, günümüz dünyasını hatta birtakım olum-

suzlukları anlamak, dahası onlardan beri olmak 

adına hâlâ büyük bir ilham kaynağı.

Şule Yüksel Şenler, kendi dönemlerine dair 

verdiği detaylarla bu durumu biraz daha açıklı-

ğa kavuşturarak eteklerdeki yırtmaçları kapattık-

larını, pardösülerini ayakucuna kadar çıt çıtlarla 

kapatılarak tesettürün nasıl muhafaza edildiğini 

anlatmaktadır. Bu, yerleşik tarzları değiştirme, 

yenileme ve yıkma gücü verir ona. Ürettiği mo-

dellerle şehirde tesettürlü bir şekilde var olmanın 

imkânını tesis etmeye çalışmış hor görülen in-

sanlarla özdeşleştirilen örtünmeyi helal sınırları 

içinde çeşitlendirmiştir. Bu bakımdan onu töhmet 

altında bırakmak için üretilen kavramların ötesine 

geçip, eşi benzeri olmayan bir eğitmen olarak aç-

tığı çığırın çok katmanlılığının ne anlama geldiği 

üzerinde durulmalıdır.

2 Şule Yüksel Şenler, “Tesettür Gizlenmektir”, Umran, 
2005, sayı: 134,  s. 73-78.

Görülen o ki, mücadelesiyle büyük bir sarsıntı 

yaratan Şule Yüksel Şenler, zihinsel yoksunlukla-

rı kadınlar adına kırarak bugüne gelinen süreçte 

mesafeleri hepimiz adına kısaltmıştır, bu nedenle 

hepimiz ona borçluyuz. Vefayı çocuklarına Şule 

adını koyarak göstermeye çalışanlar, hayatını 

anlatmaya, yazdıklarını okuyup okutanlar, se-

naryolaştıranlar onun halis niyetlerinin karşılık-

larındandır. Şenler’in hayalleri arasında hayatını 

anlatan bir eser de kaleme almak yer alıyordu. 

Abdullah Yıldız kendisini ziyaretinde bu konu-

da destek söz vermiştir ama bu hayali somutlaş-

tırmak Demet Tezcan’a nasip olacaktır. Bir Çığır 

Öyküsü: Şule Yüksel Şenler adlı kitap ile Tezcan, 

konu edindiği yazarı herkesten daha iyi tanımış 

ve onunla görüşmüş, hatta onunla teşrikimesaide 

bulunmuş, böylece onun hayatını yeniden inşa 

etmiştir.3 Şenler’in hayatını, çevresiyle ilişkilerini 

ve kişiliğini de anlamamıza imkân veren bu kitap, 

boşluklu yanlarına rağmen hem onun yazarlık 

seyrine ışık tutuyor hem de 1960’lar ve 1970’lerin 

Türkiye’sine farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. 

Günümüzde, Türkiye’nin her yerinde Şule 

Yüksel Şenler okunuyor ve yorumlanıyor. Dü-

şünceleri ve mücadelesi aynı zamanda siyasal bir 

rol de oynuyor. Yazdıkları bugün hâlâ ilgi çeken, 

güncellik arz eden dahası hepimizin hayatında bir 

renk olarak yer alan Şule Yüksel Şenler’in hayatı da 

belki çığır açan başka bir filme konu olur. Gençle-

re ulaşmada kitaplarının yanı sıra böylesi başarılı 

bir filmde katkı sunacaktır muhakkak. Böyle bir 

filmin sadece bir kişi hakkında bir hikâye anlat-

makla kalmayıp Türk modernleşmesi hakkında 

da bir şeyler söyleyeceği aynı ölçüde aşikârdır.

3 Demet Tezcan, Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler, 
Timaş Yayınları, İstanbul, 2007.
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G Ü N D E M

Burhanettin CAN

Toplumun ifsadı, gelecek nesillerin feda edilmesi, neslin yaşlanması, değişik 
hastalıkların ortaya çıkması ile sağlıksız bir neslin zuhur etmesi; cinsel tatminin 
gayrimeşru bir şekilde sağlanmasının sonuçlarıdır. Yaratılış kanunlarına aykırı, 
insan fıtratına zıt, zararlı ve toplumun geleceğini, neslin devamı yasasını ihlal 
ederek tehlikeye sokan hiçbir düşünce ve yaşam tarzı meşru kabul edilemez.

Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-5

2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı 
Yasadaki Kavramlar Üzerinden Yürütülen 

Psikolojik Savaş

“Onlar, yalana kulak 
verenler, sana gelmeyen di-
ğer topluluk adına haber 
toplayanlardır. 

Onlar, kelimeleri yerlerine 
konulduktan sonra saptırır-
lar.” (5 Mâide 41)

İbni Haldun’a göre mağlup 
olan toplumlar, galip gelen 

toplumları hem davranış hem de düşünce olarak 
taklit ederler.1 Mağlubiyetlerin asıl sebeplerine 
inerek çözüm arama yerine, şekli olarak çözüm 
arama tüm mağlup toplumlarda görülebilecek 
olan bir şuuraltı olayı, bir hastalık hâlidir. 

Son dönem Osmanlı aydınları ve yönetici 
kadroları, Batı karşısında alınan seri askerî mağ-
lubiyetlerin bir sonucu olarak Avrupa’yı taklit et-
meyi, onda var olan her şeyi, toplumsal yapıya, 
kimliğe, değer sisteminin ana bileşenlerine, ahlak 
sistemine, kültür ve medeniyet kodlarına uyup 
uymadığına, ihtiyaç olup olmadığına bakmadan 
almayı, adeta bir ilke hâline getirmişlerdir. Bu yol-
la mağlubiyetleri durduracaklarına samimi olarak 
inanmışlardır.2 

1 Haldun. İ, Mukaddime, MEB., c: 1, s: 374, Ankara.

2 Ramsaur, E., E., Jöntürkler 1908 İhtilalinin Doğuşu, Pınar 

Cumhuriyet döneminde 

ise bu durum, zaman zaman 

durağanlaşsa da kesintiye uğ-

ramamıştır. Toplumsal tepki-

leri yumuşatmak için “Avrupa 

Birliği’ne üye olmak” her derde 

deva olarak sunulmuştur. Böyle 

bir zihni yapının uzantısında AB 

uyum yasaları çerçevesinde ithal 

edilen bir kavram ve bir politika 

da, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (TCE) kavramı 

ve politikasıdır. 

2011 İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Aile-

yi Koruma(!) Yasası, 5237 sayılı Türk Ceza Ka-

nunu ve 4721 Türk Medeni Kanunu, Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği referans alınarak hazırlanmış ol-

duğu anlaşılmaktadır. Tüm bu yasa ve uygulama 

yönetmeliklerini yazanların kullandıkları dil ve 

kavramlara yükledikleri anlamlar ve kavramlara 

yaptıkları vurgular, bir psikolojik savaş mantığı-

nın ürünüdür. 

Bu yazıda, bu yasalarda kullanılan kavramlar 

üzerinden yürütülen bir psikolojik savaşın varlı-

ğına dikkat çekilecektir.

Yayınları, İstanbul, 2011.
 s. 18-24. Meriç C., Umrandan Uygarlığa, Ötüken Neşriyat, 

İstanbul, 1977, s. 95-120.
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Kelimelerin Anlam Alanları, Anahtar Kelime, 
Odak Kelime

Kelimeler, yalnızca bir konuşma aracı değil, 
aynı zamanda, toplumun içinde bulunduğu duru-
mu, dünya görüşünü, sistemi, kültür ve medeni-
yet kodlarını algılayıp değerlendirebilme aracıdır 
da. Toplumun ilişkileri, davranışları, anlayışları, 
kültür ve yaşantısı hakkında bilgi verirler. Dola-
yısıyla kelimeler/kavramlar, hem bir zihinsel yapı 
inşa eder, hem de onu korur ve diri tutar.

Bazı kelimeler tek anlamlı, bazıları da birden 
fazla anlamlıdır. Bazı kelimelerin yalnızca sözlük 
anlamları (esas anlam) vardır. Esas mana, kelime-
nin her zaman taşıdığı asıl anlamıdır. 

Bazı kelimelerin sözlük anlamlarının yanı sıra, 
sözlük anlamlarından daha öncelikli olarak kulla-
nılan bir başka anlamları daha vardır ki; bunlara 
da ıstılahı/terim/izafî anlam/anlamı denmektedir. 
Kelimenin ıstılahı manası, kelimenin içinde bu-
lunduğu sistemden ve bu sistemdeki diğer kelime-
lerle kurduğu ilişkiden doğan özel bir anlamdır.

Kelimelerin ıstılahı anlamları, bir mıknatısın 
çekim alanı gibi başka kavramlarla özel bir ilişki 
ağı kurarak, genel düşünce ve kültürel yapı siste-
minin içinde özel bir konum alır. Genel olarak bir 
sistem içinde yer alan bu tür kelimelere “anahtar 
kelime” adı verilmektedir. Bazen de bir anahtar ke-
lime merkezi konum alarak birçok anahtar kelime 
ile bir etkileşim alanı meydana getirir. Bu anahtar 
kelime “odak anahtar kelime” olarak anılır.3 Hu-
kuk literatüründe “suç”, “ceza”, “ahlak” kavram-
ları odak anahtar kavramlardır. Ahlak sisteminde 
“namus”, “haysiyet”, “ar”, “hayâ”, “edep”, “adap”, 
“iffet”, “şeref” kelimeleri, anahtar kavramlardır.

Kelimeler/kavramlar, toplumun içinde bulun-
duğu durumu, dünya görüşünü, sistemi, kültür 
ve medeniyet kodlarını algılayıp değerlendirebil-
me aracı olduğundan, toplumun dünya görüşün-
de, düşünce dünyasında, değer algısında meyda-
na gelen değişimler, dile ve kavramlara/kelimelere 
yansır. Buna “dilde zaman faktörü”/ “Dilde Dina-
mik ve Statik Olgu” denmektedir.4 Zamana bağlı 
olarak bazı kelime/kavramlar doğarken bazıları 
yok olup gider, bazıları da varlığını devam etti-
rir. Dilde var olan kelime/kavramlarla ilgili kelime 

3 Izutsu, T., Kur’an’da Allah ve İnsan, Ankara Ünv., Ankara, 
1975, s.21, 22.

4 Duralı Ş. T., Kutadgubilig Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlüğü, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 19.

hazinesinden tarihsel olarak, tarihsel akışı içinde 
belli bir anda bir kesit alındığında, kelime hazi-
nesinden hangi kelimelerin yok olduğu, hangile-
rinin varlığını devam ettirdiği ve hangilerinin de 
göz önüne alınan kesitte doğduğu kolayca görü-
lebilir (Şekil1). 

Dolayısıyla, kelime/kavramların değişimi ile 
toplumsal değişim arasında ciddi bir ilişki vardır. 
Bu durum, Türkiye’de aileyi ilgilendiren kelime 
ve kavramların, hem kelime olarak hem de anlam 
olarak, Cumhuriyet’in başından bu güne olan de-
ğişiminde kolayca görülebilir (Tablo 1).

Konfüçyüs’e, ‘Toplumun kaderi senin eline 
verilirse onu düzeltmek ve iyileştirmek için ne 
yapardın?’ diye sormuşlar. Konfüçyüs’ün cevabı; 
“İlk işim isim ve kavramları değiştirmek olacak-
tır. Çünkü toplum, isim ve kavramları yanlış ta-
bir etmek ve kullanmakla bozulur”.5 şeklinde ol-
muştur. Max Müller, “yanlış kelime kullanımının” 
“dili”, “ahlakı” ve “yaşam tarzını” kötü etkileyece-
ği düşüncesindedir: ‘Kelimelerin yanlış ve bozuk 
kullanılması önce eserde dil hastalığı, sonra da 
ahlakta hastalık doğurur; çünkü bozuk bir kelime 
ve yanlış bir deyim giderek yaşamanın bir parçası 
hâline gelir.’6 Rahmetli Cemil Meriç, İslâm dün-
yasındaki aydınların, kavramsal kaos içerisinde 
olduğunu belirterek yanlış kelime kullanımının 
tehlikesine dikkat çekmiştir: “Kaynaklarından ko-
pan bir intelijensiyanın kaderi, bir mefhum her-
cümerci içinde boğulmaktır...”7 Yusuf Has Hacip’e 
göre; “Aklın süsü dil, dilin süsü söz; Kişinin süsü 
yüz, yüzün süsü de göz”dür8 Bir hukukçu olan 
Carnelutti; “İsim meselesi. Bir zamanlar ben de 
bana öğretildiği gibi önemsiz derdim. Kelimelerin 
değerini şimdi ve her gün biraz daha fazla anlıyo-
rum.” demekle benzer tehlikeye dikkat çekmiştir.9

Cumhuriyetin başlangıcında fert ve toplum 
için hayatı öneme haiz olan muhtevası derin ve 
ağırlığı olan kelimelerin/kavramların kahir ek-
seriyeti bugün yok olup gitmiş; onların yerine 

5 Şeriati A. Medeniyet ve Modernizm, Düşünce Yayınları, 
İstanbul, 1980, s. 40-120. 

6 Şeriati A. Medeniyet ve Modernizm, Düşünce Yayınları, 
İstanbul, 1980, s. 40-120. 

7 Meriç C., Umrandan Uygarlığa, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 
1977, s. 95-120.

8 Duralı Ş. T., Kutadgubilig Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlüğü, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 19.

9 Centel, N., 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel 
Saldırı Suçu ve Cinsel Suçlar Değişiklik Tasarısı’nın 
Değerlendirilmesi, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve 
Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, 4 Mayıs 2011.



14

 Umran • Eylül 2019

G Ü N D E M   BİR İFSÂD HAREKETİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROjESİ-5

derinliği, muhtevası zayıf olan kavramlar gelip 
yerleşmiştir. Kelimelerdeki/ Kavramlardaki deği-
şim, Osmanlı’da Tanzimat ve Islahat hareketleri 
ile başlamış; Cumhuriyet döneminde hızlanmış, 
günümüzde ise zirve yapmıştır. Acaba, Tanzimat 
ve Islahat hareketlerinden bu yana meydana gelen 
bu kavramsal değişim tesadüfi mi, yoksa özel bir 
harekâtın sonucu mu? Bunu daha iyi anlayabil-
mek için psikolojik savaşta kavramların önemini 
ele alıp değerlendirmeliyiz. 

Psikolojik Savaş Nedir?

Psikolojik savaş, insanlık tarihinin başlangı-
cında Hz. Âdem’le İblis ara-
sında başlayan mücadelede 
kullanılan en etkin mücadele 
şekli olup tarihin şekillenme-
sinde son derece önemli rol 
oynamış ve oynamaya da de-
vam etmektedir. İnsanlık tari-
hinin başlangıcından itibaren 
kullanılmış olmasına rağmen, 
sistemleştirilmesi ve çok et-
kin hâle getirilmesi, 20. asırda 
olmuştur. 

Psikolojik savaş, “Askerî 
silah ve askerî harekât dışında 
mütalâa edilebilecek olan bü-
tün araçların ve eylem şekil-
lerinin kullanılmasıyla yürü-
tülen bir savaş şekli”10 olarak 
tanımlanmaktadır. Psikolojik 
savaşta amaç, zihinleri yıpra-
tarak insanların karar meka-
nizmasını dumura uğratmak-
tır. Psikolojik savaşın hedefi, 
karar verici merkezlere veya 
güçlere karşı, bir ülke halkının veya bir grubun 
direncini kırmak; onu kaosa sürükleyerek karar-
sızlığa itmek, sonuçta suçlu psikolojisine sokarak 
değişime razı olmasını sağlayıp teslim almaktır. 
Suçlu olduğunu kabullenen fert, grup veya toplu-
mun, yeniden eğitilerek psikolojik savaşı yürüten 
merkeze, otoriteye, düşünceye itaatinin sağlan-
ması veya yeni yaklaşımı, anlayışı, hayat tarzını 
benimsemesi temel hedeftir. Bu savaşta muha-
tap, hareket edemez hâle getirilip suçlanır, suçlu 
hâle sokularak teslim alınır ve eğitilerek istenen 

10 Korkut, R., Psikolojik Savunma, Ankara, 1975, s. 2-5.

sisteme, otoriteye, mevcut ya da yeni düşünce sis-
temine bağlı hâle getirilir. 

Psikolojik savaşta, savaşı yürüten merkez, çe-
şitli kollar, farklı ideolojiler ve farklı örgütler ara-
cılığıyla ihtilafları körükler; karşılıklı suçlamaların 
yapılması sağlanarak, hedef ülkede gerilim sürekli 
artırılır. Halk, bu suçlama ve bilgi bombardımanı 
anaforunda, zihnen yorulur ve korkuya kapılarak 
suskunluğa bürünür.

Psikolojik savaş, tek başına bir işe yaramaz; 
genel olarak, diplomatik ve askeri faaliyetler-
le birlikte kullanılır.11 Türkiye’de her ihtilalden 
önce yoğun bir psikolojik savaş ortamının ya-

şanması, yığınla cinayet işlen-
mesi, sabotaj ve bombalama 
eylemlerinin olması, halkın 
susturularak teslim alınması, 
yapılanların ve yapılacak olan-
ların doğru, faydalı olduğuna 
ve başka çare olmadığına halkı 
inandırmak içindir. 12

Psikolojik Savaşta 
Kavramların Yozlaştırılması

Psikolojik savaş, muha-
tabın zihni üzerine yoğun-
laşmış, iradesini çözmeye, 
suçlu olduğuna inandırmaya 
ve teslim almaya dönük bir 
savaş olarak, muhatabın tes-
lim alınıp eğitilmesi ve öngö-
rülen sisteme (eski veya yeni) 
kazandırılmasını hedefler. O 
açıdan bir ideoloji veya bir 
sisteme karşı mücadele veren 
insanların, uğrunda mücade-
le verdikleri düşünce ve fi-

kirlerin gözden düşürülmesi gerekir. Bu amaçla, 
diğer psikolojik savaş faaliyetlerinin yanı sıra, o 
inanç veya düşünce sistemindeki temel kavram-
ların anlamları çarpıtılarak, anlam alanlarının içi 
boşaltılarak halk yanıltılmaya çalışılır: “Psikolo-
jik savaş, fikir ve eylem planındaki faaliyetleriyle 
ilgili olarak kullandığı kelime ve deyimleri, ma-
halli ve milli dildeki anlamlarını değiştirerek kul-
lanmaktadır. Böylece, kelimelerin ve deyimlerin 

11 Megret, M., Psikolojik Savaş, Varlık Yayınları, İstanbul, 
1972, s.103.

12 Can, B., “Halkı Sindirme Operasyonları”, Umran, İstanbul 
1996.

Rıza merkezli cinsel özgür-
lük ve cinsel yönelim kav-
ramsallaştırılmaları ile, 
ahlaka, nikaha, namusa, 
edebe, hayâya, vakara, 
şerefe, iffete, aileye, nesle 
ve insan fıtratına yoğun, 
şiddetli bir psikolojik savaş 
açılmıştır. Bu gerçek görül-
melidir. Toplumun ifsadı, 
gelecek nesillerin feda edil-
mesi, neslin yaşlanması, 
değişik hastalıkların orta-
ya çıkması ile sağlıksız bir 
neslin zuhur etmesi; cin-
sel tatminin gayrimeşru 
bir şekilde sağlanmasının 
sonuçlarıdır.
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anlamlarını değiştirmek suretiyle kişiyi ve kitleyi 

yanıltabilmeye çalışmaktadır.”13

Kavramların Yıpratılması, Gözden Dü-

şürülmesi ve Çarpıtılması Değişik Şekillerde 

Yapılmaktadır: 

Birincisi: Kavramlar, özel sıfatlarla nitelendi-

rilerek itibarsızlaştırılır, önemsizleştirilir; adeta 

aşağılanır ve alaya alınacak şekle sokulurlar. Söz 

konusu kavramı kullanmak insanda suçluluk psi-

kolojisi meydana getirir. İstanbul Sözleşmesi’nde 

sıkça kullanılan “Sözde Namus” kavramı bunun en 

güzel örneklerinden biridir. İslâm’a “Ortaçağ dü-

şüncesi”, “Çöl kanunu”, “Gerici düşünce”, “Çağdı-

şı düşünce”, “İrtica” denmesi; Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği ile ilgili ya-

pılan çalışmalarda, 

“Modern yaklaşım”, 

“Geleneksel yakla-

şım”, “Geleneksel 

Kadın Rolleri”, “Mo-

dern Kadın Rolleri” 

gibi kavramsallaş-

tırmalara bu açıdan 

bakılmalıdır.

İkincisi: Psiko-

lojik savaşta bazen 

hedef kitlenin, ül-

kenin, değer siste-

minin itibar edip 

içselleştirdiği kav-

ramlar, toptan reddedilmez/reddedilemez ve de 

karalanmaz/karalanamaz. Bunun yerine hedef dü-

şünce sisteminde/kültür ve medeniyet kodlarında 

önemli olan ana kavramlar, çarpıtılır, anlamsal 

alanı bölünür, parçalanır ve bütünlüğü ortadan 

kaldırılarak anlam alanı daraltılır. Bu şekilde çar-

pıtılmış kavramlara sahip çıkılır. “Onlar, kelime-

leri konuldukları yerlerinden saptırırlar”(5 Maide 

13) ayetinde dikkat çekilen tehlike budur. 

‘Siyasal İslâm’, ’liberal İslâm’, ‘Türk İslâm’ı’, 

‘Din milliyetçiliği’, ‘İslâmi burjuvazi’, ‘Ilımlı 

İslâm’, ‘Modernist Müslüman’, ‘Anadolu İslâm’ı, 

‘Sosyal İslâm’, ‘Sufi İslâm’, ‘İslâmist’ kavramları bu 

amaçla üretilmiş ve servis edilmiştir. Din ve laik-

lik kavramlarına yüklenen anlamlara, Cumhuriyet 

13 Korkut, R., Psikolojik Savunma, Ankara, 1975, s. 2-5.

döneminin başlangıcında ezanın Türkçe okunma-
sına bu açıdan bakılmalıdır.

Türkiye’de aile hukuku ile ilgili yasalar-
da “nikâh” yerine “evlenme akdi”, “evlenme 
merasimi”/ “töreni”; “dini nikâh” yerine “dini 
tören”/”merasimi” denmiş olması, nikâh kavramı-
nı itibarsızlaştırma amaçlıdır.

Üçüncüsü: Temel kavramlara tamamen zıt an-
lamlar yüklenerek yapılan tahrifattır. Yani helal ile 
haram, hakla batıl, marufla münker tamamen yer 
değiştirir (9 Tevbe 31; 2 Bakara 42, 174 ). Tevbe 
suresi 31. ayetle ilgili Hz. Peygamber’in, “Onların 
rahipleri ve bilginleri, helâli haram, haramı da 
helâl kılıyor, halk da onlara uyuyordu. İşte halkın 
din adamlarına ve bilginlerine ibadeti budur.”14 

demiş olmasının 
sebebi, psikolojik 
harekâtın bu boyu-
tuna dikkat çekmek 
için olabilir. Allah, 
Kur’ân-ı Kerim’de, 
“Hakkı batılın ye-
rine geçirmeyin ve 
sizce de bilinirken 
hakkı gizlemeyin.” 
(2 Bakara 42) di-
yerek müminleri, 
bu tehlikeye karşı 
uyarmaktadır.

“Rızaya” daya-
lı zinanın/fuhşun 
suç olmaktan çıka-

rılması; “taraftarlarının”/ “partnerlerin”/”birlikte 
yaşayan bireylerin” birlikteliklerine “nikâhsız 
birliktelik”/”seviyeli birliktelik” denmiş olması 
bunun güzel örneklerinden biridir. 

Dördüncüsü: Kavramlar, doğrudan yok var-
sayılamadığı için dolaylı bir şekilde yok etmeye, 
unutturmaya, gizlenmeye çalışılır. “Her şeye dini 
ve Allah’ı sokmayın, karıştırmayın’, ‘Bu işin dinle 
imanla ilgisi yoktur,’ ‘Paranın dini imanı olmaz’, 
“Alan razı, veren razı ise zina neden suç olsun” 
kavramsallaştırmaları bu amaçlıdır. “Toplumsal 
cinsiyet” kavramında, toplumsal kimlik/değer sis-
temi/kültür ve medeniyet kodları gizlenerek top-
lumun, önemsiz yığın, kitle olduğu imajı oluştu-
rulmak istenmektedir. 

14 Mevdudi, Kur’an’a Göre Dört Terim, Düşünce Yay., İstanbul, 
1979, s.23.

Şekil 1: Kelimelerin/Kavramların Zamanla 
Değişimi-Doğması Ve Yok Olması
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Kur’ân’da Hz. Şuayb’ın kavmine verdiği cevap-
ta, Kavminin Allah kavramını önemsizleştirdiğine 
özel bir vurgu yapmaktadır: “(Şuayb) dedi ki: “Ey 
kavmim, sizce benim yakın çevrem, Allah’tan daha 
mı üstündür ki, Onu arkanızda unutuluvermiş 
önemsiz bir şey edindiniz.” (11/Hud 92)

Beşincisi: Kavramların kullanılmasının yasak-
lanmasıdır. Bazı durumlarda hedef değer siste-
minde var olan bazı değerleri, eklemleme yaparak 
veya anlam sahalarını daraltarak çarpıtması müm-
kün olamayabilir. Bu durumda psikolojik savaş 
uzmanları, kendi savundukları fikirlere karşı olan 
bu değerlerin gündeme gelmemesini, üzerlerinin 
örtülmesini ya da yasaklanmasını sağlamak için 
uğraşırlar. Laikliğe aykırı bulunarak 240 civarın-
daki ahkâm ayetlerinin ve birçok dini kavramın 
yasaklanması gibi.

Hukuk ve Kavramlar

Cumhuriyet’in başlangıcından bugüne gelin-
ceye kadar aileyi ilgilendiren hukuk ile ilgili ya-
pılan düzenlemelerde kullanılan dil ve kavramları 
tartışacağımızdan; hukukta kullanılan kavramlar 
ile toplumsal kimlik, toplumun değer sistemi, 
kültür ve medeniyet kodları, kültürel değişim ara-
sında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek mec-
buriyeti vardır. 

Hukuk alanında kullanılan dil ve kavramların 
ne mana ifade ettiğinin anlaşılabilmesi için hukuk 
kavramına ilişkin tanımlara yer verilmesinde fay-
da vardır. Hukukun Sözlük anlamı; “1. Haklar, 2. 
Bir topluluğun yaşama tarzını tanzim eden ve dev-
let müeyyidesi ile desteklenen kaideler bütünü, 3. 
Kanunlar, topluluk hayatını tanzim eden kaideler 
ilmi, Topluluk hayatının devamı için gerekli olan, 
zorlayıcılığı bulunan kaide.”15

Dini kavramlar sözlüğünde; “Gerçek, doğru, 
sabit, varlığı kesin olan şey, bir şeyi gerçekleştir-
mek, bir şeye yakinen muttali olmak” anlamlarına 
gelen hak kelimesinin çoğulu hukuk kelimesidir.” 
dendikten sonra Hukukun kavram olarak iki an-
lamı olduğu ifade edilmektedir: 

“1. İnsanların birbirleri ile veya meydana ge-
tirdikleri topluluklarla ve yine insan toplulukları-
nın diğer topluluklarla olan ilişkisini düzenleyen, 
kamu gücü ile desteklenmiş zorlayıcı özellikteki 
kurallar bütünüdür.

15 Doğan, M., Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, İstanbul, 
18. Baskı. 

TABLO-1: AİLE İLE İLGİLİ YASALARDA ZAMANLA MEYDANA GELEN KAVRAMSAL DEĞİŞİM

KAVRAMLAR

AİLEYİ KORU-
MA KANUNU

TÜRK CEZA 
KANUNU

TÜRK MEDENİ 
KANUNU

20
11

 İS
TA

NB
UL

 
SÖ

ZL
EŞ

M
ES

İ
24

/1
1/

20
11

**
1/

8/
20

14
*

ES
Kİ

: 4
32

0
17

/1
/1

99
8*

YE
Nİ

:62
84

20
/3

/2
01

2*
ES

Kİ
: 7

65
13

/3
/1

92
6*

YE
Nİ

: 5
23

7
12

/1
0/

20
04

*
ES

Kİ
: 7

43
4/

4/
19

26
*

YE
Nİ

: 4
72

1
8/

12
/2

00
1*

NİŞAN --- --- --- --- +++ +++ ---
NİKÂH --- --- --- +++ +++ --- ---

MEDENİ NİKÂH --- --- --- +++ --- --- ---
EVLENME AKDİ --- --- +++ +++ +++ --- ---

EVLENME MERASİMİ/
TÖRENİ --- --- --- --- +++ +++ ---

DİNİ NİKÂH --- --- ---- --- --- --- ---
DİNİ EVLENME MERASİMİ/

TÖRENİ --- --- +++ +++ +++ +++ ---

EVLİLİK-EVLENME-EVLİ 
OLMA --- +++ +++ +++ --- +++ ---

EVLENME HUKUKU --- --- --- --- --- +++ ---
AİLE CÜZDANI --- --- --- --- --- +++ ---

EVLENME KÂĞIDI --- --- +++ --- +++ --- ---
EVLENME YAŞI --- --- --- --- +++ +++ ---

EVLENME EHLİYETİ --- --- --- --- +++ --- ---
ÇOK KADINLA EVLİLİK --- --- --- +++ --- --- ---

BATIL OLAN EVLENME/
EVLİLİK --- --- --- --- +++ +++ ---

ZORLA EVLENDİRME/
EVLİLİĞE ZORLAMA --- --- --- --- --- +++ +++

KORKUTMA/TEHDİT İLE 
EVLİLİĞE RAZI ETME --- --- --- --- +++ +++ ---

İĞFAL İLE EVLİLİĞE RAZI 
ETME --- --- --- --- +++ --- ---

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK --- --- --- --- --- --- +++
ÇOCUĞU EVLİLİĞE 

ZORLAMA --- --- --- --- --- --- +++

KARI --- --- +++ --- +++ +++ ---
KOCA --- --- +++ --- +++ +++ ---

EŞ +++ --- --- +++ +++ +++ +++
AİLENİN GEÇİMİNİ/mas-
raflarını SAĞLAYAN KİŞİ --- +++ --- --- +++ +++ ---

KOCANIN BABALIĞI --- --- --- --- --- +++ ---
AİLE BİREYİ/MENSUBU +++ +++ --- +++ +++ --- ---

AYNI ÇATI/DAM ALTINDA 
YAŞAYAN KİŞİ +++ +++ --- --- --- ---

BİRLİKTE YAŞAYAN BİREY --- --- --- +++ +++ +++ +++
BİRLİKTE YAŞAYAN BİREY: 

DOST/METRES HAYATI --- --- --- --- --- --- +++

EBEVEYN --- --- --- --- +++ --- ---
ANNE/ANA-BABA --- --- +++ +++ +++ +++ +++

ÇOCUK +++ +++ +++ +++ +++ +++ ---
NESEBİ SAHİH ÇOCUK --- --- --- ---- +++ --- ---

NESEBİ SAHİH OLMAYAN 
ÇOCUK --- --- --- ---- +++ --- ---

GAYRIMEŞRU/EVLİLİK 
HARİCİ/DIŞI ÇOCUK --- --- +++ --- +++ +++ ---

EVLAT EDİNME/EVLATLIK --- --- +++ +++ +++ +++ ---
SOYBAĞI --- --- --- +++ --- +++ ---

NESEP --- --- +++ --- +++ --- ---
HISIM --- --- +++ +++ +++ +++ ---

KAN HISIMLIĞI --- --- --- +++ +++ +++ ---
SİHRÎ/KAYIN HISIMLIĞI --- --- --- +++ +++ +++ ---

AKRABA --- --- +++ +++ --- --- ---
KIZ --- --- +++ --- +++ --- +++

BAKİRİ --- --- +++ --- --- --- ---
KÜÇÜKLER --- --- +++ --- +++ +++ ---

MAHCUR/KISITLI --- --- +++ --- +++ +++ ---
AYIRT ETME GÜCÜ --- --- --- --- --- +++ ---

REŞİT --- --- +++ +++ +++ --- +++
REŞİT KILINAN --- --- +++ --- --- --- ---

ERGİNLİK-ERGİN --- --- --- --- --- +++ ---
ERGİN KILINMA --- --- --- --- --- +++ ---
HAK EHLİYETİ --- --- +++ --- --- +++ ---

HUKUKİ EHLİYET --- --- +++ --- --- --- ---
FİİL EHLİYETİ --- --- --- --- --- +++ ---

CEZAYA EHLİYET --- --- +++ --- --- --- ---
HUSUMET EHLİYETİ --- --- --- --- +++ --- ---

İSKATI EHLİYET --- --- +++ --- --- --- ---
İHRAZ EHLİYETİ --- --- +++ --- --- --- ---
ÂDEMİ EHLİYET --- --- +++ --- --- --- ---

MAHDUT EHLİYET --- --- --- --- +++ --- ---
TASARRUFA EHLİYET --- --- --- --- +++ --- ---

SABİ/ÇOCUĞUN EHLİYETİ --- --- --- --- +++ --- ---

*: RESMİ GAZETEDE YAYINLANMA TARİHİ; ** KABUL TARİHİ
---: KAVRAMIN KANUNDA YER ALMADIĞINI; +++, KAVRAMIN KANUNDA YER ALDIĞINI 

GÖSTERMEKTEDİR
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2. Dinin, aklın ve hukuk düzeninin tanıdığı 
yetki, güç ve imtiyazlar demektir.”16

Muharrem Balcı’ya göre; “Hukuk, toplumun 
tümünü ilgilendiren kurallar bütünüdür.”17

Tanımları incelediğimizde hukukun; toplu-
mun benimseyip içselleştirdiği bir değer sistemi, 
bir kimlik ve bir kültür ve medeniyetin, sağlıklı 
sıhhatli yaşanabilir olması için ferdin kendisi, ya-
ratıcısı, ailesi, komşusu, akrabası, toplumu, devle-
ti ve diğer toplumlarla ya da insanlık âlemiyle olan 
ilişkilerini, toplumsal kimliğe, değer sistemine ve 
kültür ve medeniyet kodlarına göre düzenleyen 
güçle donanmış bir kurallar, kaideler ve normlar 
bütünü olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu nedenle hukukun kullandığı dil ve kav-
ramlar, toplumsal kimlik, değer sistemi ve kültür 
ve medeniyet kodlarının öngördüğü dil ve kav-
ramlar olmalıdır. Bu şekilde yapılanan bir hukuk 
sistemi, toplumun kimliğini, değer sistemini, kül-
tür ve medeniyet kodlarını kuvvetlendirir; hukuk 
sistemine olan toplumsal güveni sağlar. Bu ilişki, 
hukuk sistemi ile ahlak sisteminin birbirini des-
teklemesini ve kuvvetlendirmesini temin eder. 
Değer sistemi, ahlak sistemi ve hukuk sisteminin 
bütünleşmesi, birbirine destek olması, suç ve ceza 
oranlarının azalmasına sebebiyet verir; fert ve top-
lum korunur. Kendi ile ailesi ile akrabası ile kom-
şusu ile toplumu ile devleti ile gelecek nesillerle 
ve geçmiş nesillerle barışık şahsiyetli bir insan un-
suru ortaya çıkar. Aksi durum ferdi, toplumsal ve 
sistemsel bunalımdır ve krizdir.

Bu noktada, “kanunların nasıl yapıldığı?”, 
“kanunlaştırma”nın nasıl ortaya çıktığı? sorusu 
önem kazanmaktadır. “Kanunlaştırma hareketle-
ri”, her ülke ve millet için gereklidir, hatta zorun-
ludur. Önemli olan, kanunlaştırmanın nasıl, han-
gi temel unsurlara, hangi değer sistemine, kültür 
ve medeniyet kodlarına göre yapılacağı ve nasıl 
bir dil ve kavramlar kullanılacağıdır.

“Kanunlaştırmaların Üç Şekilde Yapıldığı” 
Görülmektedir: 

“1- Islah/ Rehabilitasyon: Varolan hukuk ku-
rallarının yeniden tanzimi ve yeni ihtiyaçları 
karşılar hâle getirilmesi. 2- Resepsiyon: Yabancı 
bir hukuk sisteminin ülke hukuk sistemi olarak 

16 Dini Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
Ankara 2006.

17 Balcı, M., “Hukuk Mantığı”, Genç Hukukçular Hukuk 
Okumaları, Birikimler, İstanbul, c:1, s. 471-487.

kabul edilmesi ve düzenlenmesi. 3- Expansiyon: 
Sömürgeci devletlerin kendi hukuklarını, sömür-
gelerine, gerektiğinde zor kullanarak taşımaları.”18

Resepsiyon ve expansiyon, devlete hâkim olan 
gücün, genellikle halka rağmen gerçekleştirdi-
ği bir olgudur. Her ikisinde ana slogan, “Halka 
rağmen halk içindir.” olmaktadır. Bunun en gü-
zel örneği, Lozan sonrası Cumhuriyet döneminin 
başlangıcında tüm yasaların Avrupa’nın değişik 
ülkelerinden ithal edilmesidir. Bu konuda Mah-
mut Esat Bozkurt’un ve Mustafa Kemal’in yaptığı 
konuşmalar, konunun daha iyi anlaşılmasını sağ-
layacaktır: “M. Esat Bozkurt: “Lozan muahedesiy-
le yüklendiğimiz işi, elden geldiği kadar çabuk 
başarmak lazımdı. Birinci Dünya savaşı içinde 
İstanbul’da İzhâr-ı Kavânîn Komisyonları adı ile 
bir sıra komisyonlar kurulmuş ve işe başlamıştı. 
1924 yılında bunların çalışma verimi gözden geçi-
rildi… Burada şu soru karşısındayız: Komisyonlar 
bu biçim kanun taslaklarını niçin ve neden yaptı-
lar? İşin bu yönünü bilmek, konumuzu kavramak 
için çok faydalıdır. Komisyonlar şu kanaatte idiler: 
“Her milletin kanunu kendi ihtiyaçlarına göre ya-
pılır. Bizim kanunlarımız bize göre yapılmalıdır.” 

“Bunun bir batıla olduğunu göstermek zor bir 
şey değildir. Türk ihtilalinin komedya ile oyalan-
mağa vakti yoktu. Türk milletinin taliinde gere-
ken kat’i kararı almak zorunda idi ve bu karar şu 
olacaktı: Türk ulusunun, medeni milletler aile-
sinden bir üye olmasına ve mutlaka olması lazım 
geldiğine göre, kayıtsız şartsız bu milletlerin hak 
sistemlerini benimsemesi lazımdı. Tıpkı bir kulü-
be, bir partiye intisap edecek kimsenin, kulüp ve 
parti nizam ve usulünü aynen kabul etmesi gibi, 
medeni kamuya girmek davasını güden bir devle-
tin de, bu kamunun icaplarını kendine mal etmesi 
zorunluluğu vardır.”19

Mustafa Kemal: “Sayın Arkadaşlar! Türk ihtila-
linin kararı, batı medeniyetini kayıtsız şartsız ken-
disine mal etmek, benimsemektir. Bu karar o kadar 
kesin bir azme dayanmaktadır ki, önüne çıkacak-
lar, demirle, ateşle yok edilmeye mahkûmdurlar. 
Bu prensip bakımından, kanunlarımızı oldukları 

18 Balcı, M., “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden 
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci”, Genç Hukukçular 
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, c:1, s: 16-57.

19 Balcı, M., “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden 
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci”, Genç Hukukçular 
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, c:1, s: 16-57. 
Bozkurt, M.E. “Türk Medeni Kanunu Nasıl Hazırlandı”, 
İstanbul. 1944, s. 11.
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gibi batıdan almak zorundayız. Böylelikle, Türk 
ulusunun iradesine uygun harekette bulunmuş 
olacağız. Keyif ve isteklerimize göre değil, mille-
timizin dileklerine göre iş başarmağa borçluyuz. 
Şimdiye kadar geçen hizmetlerinize teşekkür eder 
ve komisyonların vazifelerine son veririm.”20

Osmanlıdaki Tanzimat ve Islahat fermanlarını, 
Mustafa Kemal ile Mahmut Esat Bozkurt’un yu-
karıdaki ifadelerini ve ifadelerine uygun olarak 
yaptıkları icraatları göz önüne aldığımızda, son 
“İki yüz yıllık süreçte hem resepsiyon hem de 
rehabilitasyon yapılmıştır.”21 diyebiliriz. Özelde 
Türkiye, genelde İslâm dünyası olmak üzere ya-
pılan resepsiyon ve resepsiyon destekli rehabili-
tasyon hareketleri, kanunların/yasaların/hukukun 
diline yansımış, kullanılan kavramlar buna uygun 
seçilerek ithal edilmiştir: “Sonuçta değişim süreci 
her zaman bir adaptasyon ve asimilasyon şeklinde 
olmamış, devletin İslâmî standartlarla olan rabıta-
sı üzerinde düşünmeksizin toptan kavram ithali 
yapması olarak gözükmüştür.”22

Genel olarak, hukuk sistemi ve hukuk sis-
teminde kullanılan dil ve kavramlar üzerinden 
toplumsal bir değişim ve dönüşüm stratejisi ön-
görülmektedir. Hukukçu Nur Centel: Yasalarda 
kullanılan kavramlar, yasa koyucunun ilgili suç 
bakımından hangi hukuki değeri korumak iste-
diği hakkında fikir verme ve uygulamayı yönlen-
dirme işlevini görmektedir; bu nedenle dikkatli 
seçilmeleri gerekir.”23 Hukukçu Muharrem Balcı: 
Haklar, yasa koyucunun korumayı uygun gör-
düğü çıkarlarla ilgili...” 24 Hukukçu Kadir Gün-
doğan: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşama-
sında yapılan devrimlerden belki de en önemlisi, 
“hukuk devrimi”dir. Türkiye’de, toplumu ve sos-
yal düzeni modernleştirme istem ve çabalarını 

20 Balcı, M., “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden 
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci”, Genç Hukukçular 
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, c:1, s: 16-57.

21 Balcı, M., “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden 
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci”, Genç Hukukçular 
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, c:1, s: 16-57.

22 Balcı, M., “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden 
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci”, Genç Hukukçular 
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, c:1, s: 16-57. 
Hadduri, M., İslam’da Adalet Kavramı, Yöneliş Yayınları, 
İstanbul, 1999, s. 282.

23 Centel, N., 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel 
Saldırı Suçu ve Cinsel Suçlar Değişiklik Tasarısı’nın 
Değerlendirilmesi, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve 
Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, 4 Mayıs 2011.

24 Balcı, M., “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden 
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci”, Genç Hukukçular 
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, c:1, s: 16-57.

hukuka yansıtması hukuku geleneksel toplumdan 
modern topluma geçişte bir araç olarak kullanma 
girişimleri Tanzimat fermanı ile birlikte başlamış, 
Cumhuriyet devrimleri ile doruğa ulaşmıştır. 
1923’te başlayan, özellikle 1926 yılı ve sonrasın-
da yoğunlaşarak Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerini atan ve “Türk Hukuk Devrimi” olarak 
da isimlendirilen hukuk reformları Türk toplu-
munun modernleşmesinde önemli rol oynamış-
tır. Türk Ceza Kanunu da hukuk devriminin en 
önemli yapıtaşlarından biridir.”25 

Cumhuriyet’in Başlangıcından Bugüne Aile Hukuku ile 
İlgili Yasalarda Kullanılan Temel Kavramlar

Bugün için Türkiye’de aileyi ilgilendiren, ge-
çerli olan yasalar şunlardır:
· Kabul Edilmiş Uluslararası Anlaşmalar/

Sözleşmeler(CEDAW ve diğerleri)
· CEDAW Sözleşmesi
· 2011 İstanbul Sözleşmesi
· 6284 Sayılı Aileyi Koruma Kanunu Ve Uygula-

ma Yönetmeliği
· 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
· 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
· Borçlar Kanunu

6284 Sayılı Yasa, 4320 Sayılı Yasanın, 5237 Sa-
yılı Yasa, 765 Sayılı Yasanın, 4721 Sayılı Yasa da 
743 Sayılı Yasanın yerine yapılmıştır. Dolayısıyla 
4320, 765, 743 nolu yasalar yürürlükten kaldı-
rılmıştır (mülga). Yalnızca bu açıdan bakıldığında 
yasalar üzerinde yapılan işlem, bir rehabilitasyon 
işlemidir. Ancak tüm bu yasalarda 2011 İstanbul 
Sözleşmesi ve CEDAW gibi diğer ilgili uluslararası 
sözleşmeler referans alındığı için yapılan hukuki 
düzenleme, aynı zamanda bir resepsiyon işlemi-
dir. Bu durum, ilgili tüm yasaların diline etki et-
miş, kullanılan kavramlar buna uygun olarak se-
çilmiştir.(Tablo 1)

Tablo 1’de yer alan kavramların seçilmesinde 
6284, 5237, 4721 Sayılı Yasalar ile 2011 İstan-
bul Sözleşmesi kapsamında yapılan tartışmalarda 
kullanılan dil ve kavramlar etkili olmuştur. Bir 
hukukçu açısından Tablo 1’deki kavramların bir 
kısmının önemi olmamış olabilir ya da alınması 
gereken daha önemli kavramlar da var olabilir. 

25 Gündoğan, K., Koç, C., Ünlü, H.N., Türk Hukuk Sisteminde 
Kast ve Taksir, Bilge Yayınevi, , Ankara, 2010.
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İlgili yasalarda geçen kavramların sadece aile 
hukuku ile ilgili boyutu göz önüne alınmıştır. Bu 
noktada da “boşanma, boşanma sonrası süreçler, 
mal varlığı, miras, velayet, vesayet, kayyum, vasi, 
aile yurdu, aile derneği ve vakfı” gibi konularda 
geçen; ceza hukuku ve medeni hukukta cezalan-
dırma gibi özel alanlarda geçen bazı kavramlar da 
göz önüne alınmamıştır. Aile ilgili kısımlarda yer 
almayan fakat hukukun genel ilkeleri içerisinde 
geçen kavramlarda, hukukçu olmadığımız için, 
yanlışlık yapmamak için, o kısımlardaki kavram-
lar da dikkate alınmamıştır. Ayrıca eski yasaların 
metninde varolan bazı kelimeler, Arapça/Osman-
lıca olduğu için ve anlamlarına da tam vakıf olun-
madığından dolayı dikkate alınmamıştır. 

Saydığım eksiklikleri, hukukçu kardeşlerimi-
zin gidereceğine ve böylece sürece katkı sağlaya-
cağına inanıyorum. Hukukçu olmadığım için bu 
konuda hata yapmış olabilirim. Bunun için şimdi-
den özür dilerim. 

Tablodaki kavramlar, bazı ortak özellikler göz 
önüne alınarak gruplandırılmış ve siyah çizgilerle 
birbirinden ayrılmıştır. Bununla birlikte gruplan-
dırmalarda bazı yanlışlıklar olabilir. Bu tabloyu 
yapmaktaki amaç, 1926 yılından bugüne(2019) 
gelinceye kadar aile bazında hukuk düzlemindeki 
kavramlarda meydana gelen değişimi görebilmek-
tir. Hukukçu olmayanlar için dikkat edilmesi ge-
reken nokta, Aileyi Koruma Kanunu, Türk Ceza 
Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve 2011 İstanbul 
Sözleşmesi, ailenin farklı boyutları ile ilgilendik-
lerinden dolayı her kavramın, her kanunda yer 
alması gerekmemektedir. Bu yadırganacak, eleşti-
rilecek bir durum değildir. Asıl önemli olan eski 
yasa ile yeni yasa arasındaki kavramsal değişiklik-
lerdir. Kaldırılan ve yerine getirilen kavramların 
muhtevalarının ne oranda örtüştüğüdür. Bir başka 
önemli nokta da, eski kanunda var olup kaldırı-
lan ve yerine yeni bir kavram konmayan kavram-
ların ve eskisinde olmayıp da yenisinde var olan 
kavramların varlığıdır. Bu kavramların muhteva-
ları, nasıl bir zihni yapıya hitap ediyor ya da na-
sıl bir zihni yapı inşa etmek istiyor bağlamında 
tartışılmalıdır. 

Aileyi koruma ilgili eski yasa (4320-ilk yasa) 
1998 yılında yapıldığı için bu alandaki deği-
şimi 1926 yılından buyana görmek mümkün 
olamamaktadır.
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AİLE HUKUKU --- --- --- +++ +++ +++ ---
AİLE REİSİ/BAŞKANI --- --- --- --- +++ +++ ---
EV BAŞKANI/REİSİ --- --- --- --- ----- +++ ---

EVİ YÖNETME YETKİSİ --- --- --- --- +++ +++ ---
KADIN KOCANIN MUA-

VİN VE MUŞAVİRİ --- --- --- --- +++ --- ---

EŞİTLİK --- +++ --- +++** --- +++ +++
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ +++ --- --- --- --- +++

AİLE BİRLİĞİ --- --- --- --- +++ --- ---
EVLİLİK BİRLİĞİ --- --- --- +++ +++ +++ ---

AİLE MECLİSİ --- --- --- --- +++ +++ ---
NİZAMİ AİLE/AİLE 

DÜZENİ --- --- +++ +++ --- --- ---

EV DÜZENİ --- --- --- --- --- +++
AİLEYİ TEMSİL/TEMSİL 

YETKİSİ --- --- --- --- +++ +++ ---

MÜŞTEREK/ORTAK 
HAYAT --- --- --- --- +++ +++ ---

ARABULUCULUK-UZ-
LAŞTIRMA/HAKEMLİK --- --- --- ----

+++
(Ha-
kim)

--- +++
(Yasak)

AİLE KONUTU --- +++ --- --- --- +++ ---
BİRLİKTE YAŞANAN 

KONUT --- +++ --- --- --- +++ ---

KANUNİ İKAMETGÂH --- --- --- --- +++ --- ---

İNSAN HAKLARI --- +++ --- --- --- --- +++
KADININ İNSAN 

HAKLARI --- +++ --- --- --- --- +++

GENÇ KIZLARIN İNSAN 
HAKLARI --- --- --- --- --- --- +++

ERKEĞİN İNSAN 
HAKLARI --- --- --- --- --- --- ---

ÇOCUĞUN İNSAN 
HAKLARI --- +++ --- --- --- --- ---

AHLÂK --- --- +++ +++ --- +++ +++
NAMUS --- --- +++ --- +++ +++ ---

SÖZDE NAMUS --- --- --- --- --- --- +++
ADAB/ADAP --- --- +++ --- +++ --- ---

EDEP --- --- +++ --- --- --- ---
AR --- --- +++ --- --- --- ---

HAYÂ --- --- +++ --- --- --- ---
ŞEREF --- --- +++ +++ --- --- ----
ONUR --- +++ --- +++ --- +++ +++
İZZET --- --- --- --- --- --- ---

HAYSİYET --- --- +++ --- +++ +++ ---
VAKAR --- --- +++ --- --- --- ---
İFFET --- --- +++ --- +++ --- ---

SADAKAT --- --- --- --- +++ --- ---
MAHREMİYET --- --- --- --- --- --- +++

AİLE MAHREM/İYETİ --- --- --- --- --- --- ---
SIR (AİLE SIRRI) --- --- --- +++ --- --- ---

ÖZEL HAYAT/YAŞAM/ --- --- --- +++ --- --- +++
ÖZEL HAYATIN 

GİZLİLİĞİ --- --- --- +++ --- --- ---

KİŞİLİK BÜTÜNLÜĞÜ-
NE SAYGI +++

RIZA --- +++ +++ +++ +++ +++ +++
HÜRRİYET +++ --- +++ +++ +++ --- ---

ÖZGÜR/LÜK --- +++ --- +++ --- +++ +++

NİZAMI AİLE ALEY-
HİNDE CÜRÜMLER --- --- +++ --- --- --- ---

AİLEYE KARŞI SUÇLAR --- --- --- +++ +++ --- ---
AİLE DÜZENİNE KARŞI 

SUÇLAR --- --- --- +++ +++ --- ---

“SÖZDE NAMUS 
ADINA İŞLENEN SUÇ” --- --- --- --- --- --- +++

GENEL AHLAKA 
AYKIRI/KARŞI --- --- +++ +++ --- +++ ---

UMUMİ ADABA AYKIRI --- --- +++ --- +++ --- ---
HİLE --- --- --- +++ +++ --- ---

HAYÂSIZCA --- --- +++ +++ --- --- ---
HAYSİYETSİZ --- --- --- --- +++ +++ ---

ŞEHVETLE --- --- +++ --- --- --- ---
İFFETSİZLİK --- --- +++ --- +++ --- ---

MÜSTEHCEN --- --- --- +++ --- --- ---
TEŞHİR --- --- +++ +++ --- --- ---
TAHRİK --- --- +++ --- --- --- ---

CİNSİ ARZULARI 
TAHRİK --- --- +++ --- --- --- ---

EŞİ ALDATMA-CİNSEL 
İLİŞKİ --- --- --- --- --- +++ ---

GAYRIMEŞRU/EVLİLİK 
DIŞI İLİŞKİ --- --- --- --- +++ +++ ---

ZİNA --- --- +++ --- +++ +++ ---
FUHUŞ --- --- +++ +++ --- --- ---
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Aile Hukuku ile İlgili Yasalarda Kullanılan         
Kavramlar Üzerinden Yürütülen Psikolojik Savaş

Tablodaki kavramlar değerlendirilirken dik-
kat edilmesi gereken nokta, bizim nesil ve bizden 
önceki neslin çok önem verdiği birçok kavram ya 
yasalardan kaldırılmış ya da anlam alanı çok faz-
la dar olan yeni kavramlar konmuştur. Bu nokta, 
“psikolojik savaş ve kavramlar” bölümü göz önü-
ne alınarak özel olarak değerlendirilmelidir.

Psikolojik savaş açısından meseleye yaklaştığı-
mızda ciddi tahribata uğrayan kavramlardan biri 
de nikâh kavramıdır. Nikâh kavramı, “nikâh”, 
“medeni nikâh”, “evlenme akdi”, “evlenme me-
rasimi veya töreni” şeklinde yasalarda yer almak-
tadır. 743 sayılı eski medeni kanunda var olan 
nikâh kavramı, yeni 4721 sayılı medeni kanunda 
“evlenme merasimi veya töreni” şeklinde geçer. 
Dolayısıyla nikâh kavramı, yeni medeni kanun-
dan çıkarılmıştır. 2011 İstanbul Sözleşmesi’nde 
ve aileyi koruma yasalarının her ikisinde de nikâh 
kavramı kullanılmamaktadır. Daha da önemli 
olan “nötr cinsiyet hareketinin” stratejisinde nikâh 
kavramının daha da itibarsızlaştırıp hayattan silin-
mesi vardır. Günlük hayatta metres hayatını meş-
rulaştırmak için bu kesimin başlangıçta kullandığı 
kavram, “nikâhsız birliktelik” idi. Şimdi “nikâhsız 
birliktelik” yerine “seviyeli birliktelik” kavramı-
nı kullanmaktadırlar. Psikolojik savaş açısından 
bakılırsa, “nikâh kıyanlar”ın seviyesiz olduğu 
söylenmektedir. 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda, daha ön-
ceki yasada ve diğer yasalarda olmayan “medeni 
nikâh” tabiri kullanılmaktadır. Medeni nikâh tabi-
ri ile dini nikâh itibarsızlaştırılmaktadır. Nitekim 
ele aldığımız yasaların hiçbirinde “dini nikâh” ta-
biri kullanılmamakta, onun yerine “evlenme me-
rasimi veya töreni” tabiri kullanılarak dini nikâh 
kavramı itibarsızlaştırılıp gözden düşürülmek 
istenmektedir. 

Etkisizleştirilen hatta unutturulmaya çalışılan 
kavramlardan biri de “Karı-Koca” kavramlarıdır. 
Son yapılan yasal değişikliklerle bu kavramların 
yerine genellikle, “eş”, “aile bireyi”, “aile geçimini/
masraflarını sağlayan kişi”, “aynı çatı/dam altında 
yaşayan kişi”, “birlikte yaşayan bireyler” kavram-
ları kullanılmaktadır.

“Birlikte yaşayan birey”, tabiri son derece es-
nek bir tabir olarak gelecekte Türkiye’de ciddi 
bir sorun oluşturacaktır. İstanbul Sözleşmesi’nin 

TABLO-1: AİLE İLE İLGİLİ YASALARDA ZAMANLA MEYDANA GELEN KAVRAMSAL DEĞİŞİM-
Devam
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SARKINTILIK --- --- +++ --- --- --- ---
İFFETE TAARUZ ETME --- +++ --- --- ---
CEBREN IRZA GEÇME --- --- +++ --- --- --- +++

BAKİRİ/KADINI CEBİR-
ŞİDDET-TEHDİT İLE 

İĞFAL ETME
--- --- +++ --- +++ --- ---

KIZLIĞI BOZMA --- --- +++ --- --- --- ---
CEBİR-TEHDİT-HİLE İLE 

FUHŞA SEVK ETME/ 
YAPTIRTMA

--- --- +++ +++ --- --- ---

ÇOCUĞU CEBİR-TEHDİT-
HİLE İLE FUHŞA SEVK 

ETME/ YAPTIRTMA
--- --- --- +++ --- --- ---

ÇOCUKLARIN CİNSEL 
İSTİSMARI --- --- --- +++ --- --- ---

KÜÇÜKLERİ BAŞTAN 
ÇIKARMA/cinsel 

Davranışlar
--- --- +++ +++ --- --- ---

REŞİT OLMAYANLA 
CİNSEL İLİŞKİ --- --- +++ +++ --- --- ---

KÜÇÜKLERİN/ÇOCUK-
LARIN IRZINA GEÇME --- --- +++ --- --- --- ---

ÇOCUK DÜŞÜRME/
DÜŞÜRTME --- --- +++ +++ --- ---- ---

KISIRLAŞTIRMA --- --- --- +++ --- --- ---
KÜRTAJ --- --- --- --- --- --- +++

KADIN SÜNNETİ --- --- --- --- --- --- +++
ZORLA GEBE/HAMİLE 

BIRAKMA --- --- --- +++ --- --- ---

CİNSİYET --- +++ --- +++ +++ +++ +++
TOPLUMSAL CİNSİYET --- --- --- --- --- --- +++

TOPLUMSAL CİNSİYETE 
DAYALI/DUYARLI 
İLTİCA/SIĞINMA

--- --- --- --- --- --- +++

TOPLUMSAL CİNSİYETE 
DUYARLI --- --- --- --- --- --- +++

TOPLUMSAL CİNSİYETE 
DUYARLI ÜLKE --- --- --- --- --- --- +++

TOPLUMSAL CİNSİYET 
YÖNERGELERİ --- --- --- --- --- --- +++

TOPLUMSAL CİNSİYET 
STANDARTLARI --- --- --- --- --- --- +++

TOPLUMSAL CİNSİYET 
KİMLİĞİ --- --- --- --- --- --- +++

TOPLUMSAL CİNSİYET 
BAKIŞ AÇISI --- --- --- --- --- --- +++

CİNSİYET RÖLLERİ --- --- --- --- --- --- +++
TOPLUMSAL CİNSİYET 

EŞİTLİĞİ --- --- --- --- --- --- +++

CİNSEL DOKUNUL-
MAZLIK --- --- --- +++ --- ---

CİNSELLİK --- --- --- --- --- --- +++
CİNSEL İLİŞKİ/
MÜNASEBET --- --- +++ --- --- +++ ---

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ --- --- --- --- +++ +++ ---
TRANSSEKSÜEL --- --- --- --- --- +++ ---

CİNSEL ÖZGÜRLÜK --- --- --- --- --- --- +++
CİNSEL YÖNELİM --- --- --- --- --- --- +++

CİNSAL DAVRANIŞ/
CİNSEL AMAÇ --- --- --- +++ --- --- +++

CİNSEL TACİZ --- --- --- +++ --- --- +++
CİNSEL SUÇ --- --- +++ --- --- --- +++

CİNSEL İSTİSMAR/
SUİSTİMAL --- --- --- --- --- --- +++

CİNSEL AŞAĞILAMA --- --- --- --- --- --- +++
AYRIMCILIK --- +++ --- +++ --- --- +++

CİNSİYETE DAYALI 
AYRIMCILIK --- +++ --- +++ --- --- ---
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İngilizce metninde bu kelime “partner” olarak 
geçmektedir. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ni ka-
bul etmiş olmakla, “Dost/metres hayatını” yasal 
güvenceye almış olmaktadır. Bizim inanç siste-
mimizde “gayrimeşru”, “zina” veya “fuhuş” olarak 
kabul edilen bu hayat tarzı, bu yolla meşruiyet 
kazanmaktadır. Dahası İstanbul Sözleşmesi tara-
fından kabul edilen “cinsel özgürlük” ve “cinsel 
yönelim”, Türkiye yargı sistemini bağladığından 
“eşcinsel birliktelikler”, hatta “evlilikler”(!), “pe-
dofili”, “zoofili”, “grup seksi”, “eş değiştirme” 
gibi tüm en adı cinsel sapkınlıklar, geleceğin 
Türkiye’sinde yaşanır olabilecektir. Anadolu kül-
türünde konuşma dilinde geçen “ib…” yerine 
“eşcinsel” ve “cinsel yönelim”, “fahişe”/or…” kav-
ramları yerine “seks işçisi” denmekle, “ib…liğe”, 
“fahişeliğe”/”or…luğa” bir masumiyet, değer ve 
meşruiyet kazandırılmak istenmektedir.

AB uyum yasaları kapsamında İstanbul 
Sözleşmesi’nin 36. maddesine göre Türkiye, “rıza 
temelli” tüm birliktelikleri meşru kabul etmekle, 
“cinsel özgürlük”, “cinsel yönelim”, “zina ve fuh-
şun” kapsam alanına giren her türlü cinsel sap-
kınlığın önünü açmış ve sapkınlığın her çeşidini 
yasal güvence altına almıştır ya da almak zorunda 
kalacaktır: 

“Madde 36 – Irza geçme de dâhil olmak üzere 
cinsel şiddet eylemleri

1- Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen ey-
lemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerek-
li yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:

a. Başka bir insanla, rızası olmaksızın*, her-
hangi bir vücut parçasını veya cismi kulla-
narak, cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya 
oral penetrasyon gerçekleştirmek;

b. Bir insanla, rızası olmaksızın*, cinsel nite-
likli diğer eylemlere girişmek;

c. Başka bir insanın, rızası olmaksızın*, 
üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemle-
re girmesine neden olmak.

2- Rıza, mevcut koşullar bağlamında değerlen-
dirilmek üzere, şahsın özgür iradesi sonucunda 
gönüllü olarak verilmelidir.

3- Taraflar 1. fıkrada yer alan hükümlerin aynı 
zamanda iç hukukta kabul edilmiş olan, eski veya 
mevcut eşlere veya birlikte yaşayan bireylere karşı 
gerçekleştirilmiş eylemler için de geçerli olması-
nın temin edilmesi için gerekli yasal veya diğer 
tedbirleri alacaklardır.”

TABLO-1: AİLE İLE İLGİLİ YASALARDA ZAMANLA MEYDANA GELEN KAVRAMSAL DEĞİŞİM-
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TECAVÜZ(Cebir, Tehdit, 
hile) --- --- +++ --- +++ --- ---

KİŞİLİK HAKKINA 
SALDIRI +++ ---

HAYSİYETE/ŞAHSİYETE 
TECAVÜZ --- --- +++ --- +++ --- ---

TAHKİR/AŞAĞILAMA --- +++ +++ --- --- --- ---
ONUR KIRICI DAV-

RANIŞ/
ONURUNU İHLAL ETME

--- --- +++ +++ --- +++ +++

HAKARET --- +++ +++ +++ --- --- +++
TEHDİT --- +++ +++ +++ --- +++ +++
CEBİR --- --- +++ +++ --- --- ---
BASKI ---- +++ +++ --- --- --- ---
TACİZ --- --- --- +++ --- --- +++

KASTEN --- --- +++ +++ --- +++ +++
HAYATA/YAŞAMA KAST --- --- +++ +++ --- +++ ---

ŞİDDET +++ +++ +++ +++ --- --- +++
FİZİKSEL ŞİDDET --- +++ --- --- --- --- +++

PSİKOLOJİK ŞİDDET --- +++ --- --- --- --- +++
SÖZLÜ ŞİDDET --- +++ --- --- --- --- +++

EKONOMİK ŞİDDET --- +++ --- --- --- --- +++
KADINA ŞİDDET/KADI-

NAYÖNELİK ŞİDDET --- +++ --- ---- --- --- +++

AİLE İÇİ ŞİDDET +++ +++ --- ---- --- --- +++
EV İÇİ ŞİDDET --- +++ --- ---- --- --- ---

CİNSEL ŞİDDET/
SALDIRI --- +++ --- +++ --- --- +++

CİNSİYETE DAYALI 
ŞİDDET --- +++ --- --- --- ---

TOPLUMSAL CİNSİYETE 
DAYALI ŞİDDET --- --- --- --- --- --- +++
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BOŞANMA --- --- --- --- +++ +++ ---
AYRILIK --- --- +++ +++ +++ +++ ---
NAFAKA +++ +++ --- --- +++ +++ ---

YOKSULLUK NAFAKASI --- --- --- --- +++ +++ ---
TEDBİR NAFAKASI +++ +++ --- --- --- --- ---

TAZMİNAT(MADDİ-
MANEVİ)

--- --- --- --- +++ +++ +++

MİRAS --- --- --- --- +++ +++ ---
AİLENİN MAL REJİMİ --- --- --- --- +++ +++ ---

AİLE MALLARI --- --- --- --- +++ +++ ---
VELAYET --- +++ +++ +++ +++ +++ +++
VESAYET --- --- +++ +++ +++ +++ ---
KAYYUM --- +++ --- +++ +++ +++ ---

DİN --- --- +++ +++ +++ +++ +++
DİNİ EĞİTİM --- --- --- --- --- +++ ---
DİNİ TERBİYE --- --- --- --- +++ --- ---

ÖRF --- --- --- --- +++ +++ ---
ÂDET --- --- --- --- +++ +++ ---

GELENEK --- --- --- --- --- --- +++
GÖRENEK --- --- --- --- --- --- ---

TÖRE --- --- --- +++ --- --- +++
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36. madde de “eş” kavramının yanı sıra, “bir-
likte yaşayan bireyler” kavramı kullanılarak 
“nikâhsız beraberliğe”/”metres hayatına” meş-
ruiyet kazandırıldığına dikkat edilmelidir. Bu 
kavram çok sık kullanılarak bir zihinsel alt yapı 
inşa edilmekte, “nikâhsız birlikteliklere”/”metres 
hayatına” aile hüviyeti kazandırılmaya çalışıl-
maktadır. Böylelikle aile mefhumu yıpratılmak-
ta, itibarsızlaştırılmakta, gereksiz olduğu anlayışı 
yerleştirilmektedir.

Bu bağlamda yasalar ve araştırmalar üzerin-
den “dozajı” iyi ayarlanmış, zamana yayılmış, sis-
tematik bir psikolojik harekât, psikolojik savaş 
yürütülmektedir. 2009 yılında, T.C. Başbakanlık 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün de bile-
şenleri arasında olduğu “Türkiye’de Kadına Yö-
nelik Aile İçi Şiddet” araştırmasında ortaya konan 
ana hüküm, “Aile ortamının kadın için güvenli ol-
madığı” tezidir: “Araştırma sonuçları hem kadın-
lar hem de toplum tarafından en güvenli ortam 
olarak düşünülen ailenin, aslında kadınlar için 
güvenli bir ortam olmadığını göstermektedir. 10 
kadından 4’ünün birlikte yaşadıkları erkekler ta-
rafından şiddete maruz kalmaları, aile ortamının 
kadınlar için tehdit edebilecek bir kurum hâline 
dönüştüğünü göstermektedir. Bu durum çalışma-
nın bulguları dikkate alınarak, Türkiye’nin temel 
politikalarından birisi olan ailenin güçlendiril-
mesi politikasının, kadının güçlendirilmesi ba-
kış açısı ile yeniden değerlendirilmesi gerektiğini 
göstermektedir.”26

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na göre 
“Kadın için aile güvenli bir ortam değildir.”, “Aile 
ortamı kadınları tehdit edebilecek bir kurum 
hâline dönüşmüştür.” Araştırmanın en önemli iki 
hüküm ifadesi bunlardır; bu iki ifade çok iyi dü-
şünülmüş bir psikolojik harekâtın sonucudur. 

Araştırmada sorgulanmayan ve fakat sorgu-
lanması gereken en önemli ifadelerden biri, “bir-
likte yaşadıkları erkekler” ve şiddet “tabirleridir. 
“Birlikte yaşadıkları erkekler” tabirinden kim 
kast edildiği ve uygulanmış olan “şiddetin” türü-
nün ne olduğu belli değildir. Bunlar araştırmada 
tartışılmamakta, sorgulanmamaktadır. “Birlikte 
yaşadıkları erkekler” tabiri ile kast edilen nedir? 

26 T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütler Enstitüsü ve ICON 
Institüte Public Sector, BNB Consulting, “Türkiye’de Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddet”, Ankara, 2009.

sorusunun cevabı Şekil 2’de sorgulanmakta ve ih-
timaller ortaya konulmaktadır.

Alternatiflerin belirtilmemesinin sebebi nedir? 
Niçin karı-koca kavramları kullanılmamaktadır? 
Anlaşılan o ki, bir psikolojik harekât yürütülerek 
yeni yasal düzenlemeler için bir zihni alt yapı, or-
tam hazırlanmak istenmiştir ve de başarılı olun-
muştur. Araştırmada daha vahim yapılan hata 
ya da kasıtlı davranış, “nikahsız birliktelik” olan 
“metres hayatının” aile olarak kabul edilmiş olma-
sı(!) ve Bakanlık üzerinden bu düşüncenin servis 
edilmiş olmasıdır.

Bu paragraftaki psikolojik harekâtta verilmek 
istenen iki mesaj vardır:

1. “Ailenin güçlendirilmesi politikasının, ka-
dının güçlendirilmesi bakış açısı ile yeniden de-
ğerlendirilmesi”, ifadesinde aile efradının, aile 
mensuplarının yanlışları, hataları varsa, bunları 
düzeltmek yerine; aileyi bir savaş ortamı olarak 
kabul edip, kadının durumunun güçlendirilmesi/
kuvvetlendirilmesi istenmektedir(Bu konu şiddet 
kavramı kısmında daha sonra tartışılacaktır.). 

2. Aile Kurumu kadınlar için güvenli olmadı-
ğına göre, aile kurumu lağvedilmelidir. İnsanlar 
“dost/metres hayatı” yaşamalı, “nikâhsız birlik-
telikler”(= “seviyeli birliktelik”(!)) olmalı, nikâh 
iptal edilmelidir(!); Çünkü nikâh kıydırmak 
“seviyesizliktir”(!). Haz merkezli bir dünya inşa 
edilmelidir(!) 

Bu yaklaşım ve propaganda ile “nikâhsız 
birlikteliklere”/”partner ile yaşamaya”, fuhşa meş-
ruiyet kazandırılmaktadır. Oluşturulmak istenen 
mantık, “Aile demode olmuş bir kurumdur”, 
“vaktini doldurmuştur”. Bu kampanya, 2009 ve 
sonrasında daha da kuvvetlenmiş, dönemin ai-
leden sorumlu devlet bakanı Selma Aliye Kavaf’ı 
boy hedefi hâline getirip Bakanlık’tan ve milletve-
killiğinden gitmesini sağlamıştır.27

Bakan Kavaf, Haziran 2009’da Viyana`da dü-
zenlenen konferansın bildirge metninde yer alan 
‘Farklı aile formları’ tanımına itiraz ederek, Avrupa 

27 Can, B., “Bir Akıl Tutulması-1: İnsan Fıtratına ve 
Nesline Savaş Açan Bir Yaşam Tarzını Meşru Görmek(!) 
ve Savunmak(!)”, Milli Gazete, 2012. Can, B., “Bir Akıl 
Tutulması-2: Aynı Cinsler Arasındaki Cinsel Yönelim Bir 
Hastalık Halıdır?” Milli Gazete, 2012. Can, B., “Bir Akıl 
Tutulması-3: Eşcinsellik(Homoseksuellik) İnsan Fıtratına Ve 
Nesline Açılan Bir Savaştır”, Milli Gazete, 2012. Can, B., “Bir 
Akıl Tutulması-4: Eşcinsellik (Homoseksuellik) Üzerinden 
Yürütülen Psikolojik Savaş Bir AB Projesi midir?” Milli 
Gazete, 2012. Can, B., “Bir Akıl Tutulması: İnsan Fıtratına 
ve Nesline Savaş Açan Bir Yaşam Tarzını Meşru Görmek(!)”, 
Umran, 2012.



23

 Umran • Eylül 2019

  BİR İFSÂD HAREKETİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROjESİ-5

Konseyi`ne gönderdiği yazıda; ‘Biz ülke olarak 
eşcinsel evliliği kabul etmediğimiz gibi eşcinsel 
aile, ebeveynlik kurumunu da kabul etmediğimi-
zi belirtmek isteriz.’ tarzında son derece şahsiyetli 
bir tavır ortaya koymuştur.28 Ayrıca bakan Kavaf, 
7.03.2010 tarihinde kendisi ile yapılan bir röpor-
tajda; “Ben eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, 
bir hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi edilme-
si gereken bir hastalık bence. Dolayısıyla eşcinsel 
evliliklere de olumlu bakmıyorum. Bakanlığımız-
da onlarla ilgili bir çalışma yok. Zaten bize iletil-
miş bir talep de yok. Türkiye’de eşcinseller yok 
demiyoruz, bu vaka var.” demesi üzerine kendisi-
ne karşı bir linç kampanyası başlatılmıştır.29 

Bakanın konuşmasına karşı çıkan kesimler, 
çok heterojen olduğu için karşı çıkma gerekçeleri 
de farklıdır. Eşcinselliği bir yaşam tarzı olarak be-
nimseyenlerin, bakanın açıklamalarına karşı çık-
ma gerekçeleri; ‘Eşcinsellik hastalık değil, yönelim 
farklılığıdır’, ‘Yönelimde tedavi olmaz’, ‘Doğal bir 
durumdur’, ‘Hastalık” demek ayrımcılığı körüklü-
yor’, ‘Bilime de etiğe de aykırı’, ‘Bakan eşcinselleri 
hedef göstermektedir, sonuçlardan sorumludur’, 
‘Aşağılama vardır’, ‘Nefret vardır’, ‘Saygılı olunma-
lıdır’, ‘AB sürecine aykırıdır’, ‘Hoşgörü ve Özgür-
lüklere aykırıdır’, şeklinde olmuştur. 

Bu grubun haricindeki diğer kesimlerin kar-
şı çıkma nedenleri kimliklerine bağlı değiş-
mektedir. Görünürdeki gerekçeleri yukarıda ki 

28 Can, B.,a.g.y.

29 Can, B.,a.g.y.

gerekçelerden biri ya da birkaçıdır. Ortak payda-
ları, “özgürlük”, “hoşgörü”, “ayırımcılık yapma-
mak” ve “AB uyum yasalarıdır”. Bazı siyası partiler 
bundan rant elde etme peşinde olmuşlardır.30

Asıl şaşırtıcı, düşündürücü ve üzücü olan, AK 
Parti kadrolarının, STK/Cemaat/Hareket/Teşkilat-
ların ve AK Parti tabanının, kendi hayat felsefele-
rine uygun bir tavır sergileyen bakanlarına sahip 
çıkmamış olmalarıdır. 20-24 nolu makalelerde 
çok daha ayrıntılı bir analiz yapılmaktadır; kimin 
ne dediğine makalelerde yer verilmektedir. Bu-
gün ailenin geldiği noktanın temelleri o günlerde 
atılmıştır.

“Haber Türk Yayın Kuruluşu’nda 10.02.2012 
tarihinde saat 00:10’da yayınlanan “Alt Üst Mu-
habbet” adlı programda, Cemil İpekçi kendisini 
“eşcinsel” olarak tanımladıktan sonra; “Evlilik 
bence artık çok geride kalmış bir kavram” , “Be-
nimle birlikte olan erkek arkadaşım, yıllar sonra 
bir bayanla evlendi. Bu arkadaş evliliğini sürdü-
rürken, aynı zamanda 5 yıl birliktelik yaşadık ve 
bu dönemde, erkek arkadaşımın gözünde çok 
daha kıymetli oldum.” “Eğer kaideler kalksa, yani 
bu inançtan konan ya da cemiyet-sosyal tabular, 
kareler kalksa, insanların seks hayatları çok daha 
farklı olurdu.” açıklamalarını yapmıştır. Bu sözlere 
Serdar Turgut, “İki olgun insanın karşılıklı anlaş-
ma yoluyla, birbirleriyle yaptıkları her şey, normal 
seks diyebiliriz” şeklinde bir destek vermiştir.31

30 Can, B.,a.g.y.

31 Can, B.,a.g.y.

Şekil 2: “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” Araştırmasında Geçen ve                                                                                                                                             
Fakat Açıklanmayan Kadının “Birlikte Yaşadığı Erkek” ve Şiddet Kavramının Muhtemel Alternatifleri
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Bu yayın dolayısıyla, RTÜK iletişim ve WEB si-
tesine, halk şikâyette bulunmuştur. İzleme ve De-
ğerlendirme Dairesi Başkanlığı, 28.03.2012 tarih 
ve 490 sayılı yazısı ile cezai müeyyide uygulanma-
sını talep ederek üst kurula başvurmuştur. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu, “Her ne kadar 
Daire Başkanlığınca; mezkûr yayında 6112 sayılı 
Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) ben-
dinde yer alan “Toplumun millî ve manevî değer-
lerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine 
aykırı olamaz.”   ilkesinin ihlal edildiği kanaati 
belirtilmiş ise de, söz konusu yayında yer verilen 
karşılıklı ifadelerin ifade özgürlüğü çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle mevzuat 
ihlali yapılmadığı kanaatine varılmıştır… Bahse 
konu yayınları nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kap-
samında herhangi bir idari yaptırım uygulanma-
sına yer olmadığına, oy birliğiyle karar verilmiş-
tir.” denerek, aile kurumuna, inançlara, toplumsal 
değerlere hakaret edilmesini ve eşcinsellikle ilgili 
propaganda yapılmasını meşru kabul etmiştir.32

Dönemin RTÜK Başkanı, konuyla ilgili sorulan 
sorulara verdiği cevap ise, daha da üzücü ve ibret 
vericidir: “Kişi görüşünü söylüyor. Şiddet uygula-
mıyor, ailenin korunması ilkesini, genel ahlak il-
kesini ihlal edecek bir şey yapmıyor. Cinsel tercih 
diye bir şey var. İfade özgürlüğü diye bir şey var. 
Uzman ihlal görmüş olabilir ama Üst Kurul olarak 
biz bu ifadelerde bir ilke ihlali görmedik.”33

Eşcinsellik ahlaksızlık değilse, bundan daha 
vahim ne var ki, “Toplumun millî ve manevî de-
ğerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilke-
sine aykırı olamaz.”  ilkesine ters olsun da, ahlak-
sızlık olsun? “Evlilik artık çok geride kalmış bir 
kavram(!)”/“evlilik modası geçmiş bir kurum(!)” 
ifadeleri, aile kurumuna bir saldırı değilse, daha 
vahim ne var ki ona karşı aile korunmuş olsun. 
Gelinen nokta, çok önceden başlatılmış olan bir 
psikolojik harekatın/ savaşın sonucudur ve bu sa-
vaş şiddetlenerek devam edecektir. Bu gerçek ar-
tık görülmelidir.

Sonuç: Toplumsal Duyarsızlaşmanın Maliyeti          
Yüksek Olacaktır

Bütün bunlar, başlangıçtaki yanlış stratejik 
tercihin, AB uyum yasaları/AB’ye girmek, doğal 

32 Can, B.,a.g.y.

33 Akit, 17.05.2012

sonuçlarıdır. Türkiye, hukuk sisteminde yapmak 
istediği Islah/Rehabilitasyonu, bir Resepsiyonun 
gölgesinde ya da Resepsiyon şeklinde yapmak 
zorunda bırakılmıştır ya da kalmıştır. Avrupa 
Birliği’nin genişlemeden sorumlu komiserlerin-
den Olli Rehn’in aşağıdaki ifadeleri bunu teyit 
etmektedir: “Üye ülkelerde olduğu şekilde, aday 
ülkelerde de lezbiyen, gay, eşcinsel ve transseksüel 
hakları örgütlerinin varlık ve faaliyetlerinin güven-
ce altına alınmasının takipçisiyiz. Türkiye’nin bu 
konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz.”34

Rıza merkezli cinsel özgürlük ve cinsel yöne-
lim kavramsallaştırılmaları ile, ahlaka, nikaha, na-
musa, edebe, hayâya, vakara, şerefe, iffete, aileye, 
nesle ve insan fıtratına yoğun, şiddetli bir psikolo-
jik savaş açılmıştır. Bu gerçek görülmelidir. Toplu-
mun ifsadı, gelecek nesillerin feda edilmesi, neslin 
yaşlanması, değişik hastalıkların ortaya çıkması ile 
sağlıksız bir neslin zuhur etmesi; cinsel tatminin 
gayrimeşru bir şekilde sağlanmasının sonuçları-
dır. Yaratılış kanunlarına aykırı, insan fıtratına zıt, 
zararlı ve toplumun geleceğini, neslin devamı ya-
sasını ihlal ederek tehlikeye sokan hiçbir düşünce 
ve yaşam tarzı meşru kabul edilemez, edilmeme-
lidir. Bütün bunlardan dolayı, cinsel özgürlük ve 
cinsel yönelim kapsamında eşcinselliğe, zinaya, 
fuhşa nikâhsızlığa, insan hakkı olarak bakılamaz; 
ifade özgürlüğü kapsamına da sokulamaz. 

AB sürecinde kendi kültür medeniyetimizin 
temel değerlerine taban tabana zıt birçok olgu, 
gündeme gelip yasallaştırılmaktadır. Toplum bu 
noktada duyarsız ve de tepkisizdir. Bu ciddi bir 
tehlikedir. Bu durumda, özelde STK’ların, ce-
maatlerin, hareketlerin, teşkilatların, aydınların, 
akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, genelde 
toplumun tümünün, gelinen noktada sorumluluk 
üstlenmesi, üzerlerine düşen görev ve sorumlu-
lukları, “En Güzel Tarzda Mücadele” kanuniyetine 
uygun bir şekilde, hep birlikte, kardeşçe, dostça 
yapması tarihi bir sorumluluktur.

Ve; “Şu hâlde, sen bundan dolayı davet et ve 
emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tut-
tur. Onların heva (istek, tutku, sapkınlık)larına 
uyma.” (42 Şura 15) 

Ve; Allah, bize basiret ve feraset versin! Allah 
bizi akıl tutulmasından korusun! 

Henüz Vakit Varken!

34 Kumbasar, İ. K., Yeni Çağ, 23.06.2009.
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Mehmet BEYHAN 

Bazı zorunluklar her iki ülkenin belli alanlarda iş birliği yapmaya 
zorlamıştır. Ticaretin yanı sıra enerji ve Akkuyu’ya nükleer santralin 
kurulması, S-400 hava savunma sisteminin alınması gibi hususlar. Türkiye 
açısından bakıldığında, Rusya’yla kurulacak dengeli ilişkilerin hem dış 
politikada hem de ülkenin güvenliği açısından faydalı olduğu açıktır.

Türk-Rus İlişkilerinin Dünü ve Bugünü

İnsanlar, yaşadığı ül-
kede güven ve refah 

içinde yaşamak ister-
ler. Güven ve refahın 
sağlanması, ülkeyi yö-
netenlerin içte ve dışta 
izledikleri veya izle-
yecekleri politikayla 
doğrudan ilgilidir. Bu 
çerçevede Türkiye’nin 
diğer ülkelerle izlediği dış politikayı anlamaya 
çalışmak güven ve refahımızla doğrudan ilgili bir 
durumdur. Bu yazımızda Türk-Rus ilişkilerinin 
dününü göz önünde bulundurarak bugününü an-
lamaya çalışacağız.

Önce iki ülke ilişkilerinin ‘’dünü’’ olan tarihsel 
arka planına kısaca bakalım. Türk-Rus ilişkileri-
nin başlangıç tarihi 1492 yılında olmuştur. Ticari 
sorunlar nedeniyle kurulan temas, 1497’de Rusla-
rın İstanbul’a elçi göndermesiyle diplomatik iliş-
kilerle devam etmiştir. 

Tarihsel Arkaplan

İstisnai dönemler hariç Türk-Rus ilişkileri sü-
rekli karşılıklı rekabet ve çatışmayla geçmiştir. 4. 
Ivan döneminde Kazan’ın işgal edilmesiyle baş-
layan gerginlik süreci iki ülke arasında savaşlara 
neden olmuş ve Rusya’nın Doğu Avrupa’ya hâkim 
olmasıyla da devam etmiştir. 

Osmanlı Türkiye’si ile Çarlık Rusya arasında 
yüzyıllara dayanan çatışma süreci, Kurtuluş Sa-
vaşı yıllarında yerini yakınlaşmaya bırakmıştır. 

Ancak bu yakınlaşma 
kısa sürmüş ve İkin-
ci Dünya Savaşı’nın 
akabinde Sovyetlerin 
kabul edilemez talep-
leri karşısında Türki-
ye NATO’ya katılmak 
zorunda kalmıştır. 
Sovyetler Birliği’nin is-
tekleri iki ülke ilişkile-
rinde tamir edilemeye-

cek tahribatlara neden olmuştu.
Soğuk Savaş dönemi boyunca, Türk-Rus iliş-

kilerinin genel çerçevesini belirleyen temel unsur 
güvenlik olmuştur. Artık “Batılı” olan Türkiye ile 
Doğu’yu temsil eden Sovyetler Birliği arasındaki 
ilişkiler İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, 
uluslararası sisteme hâkim olan iki kutuplu yapı 
tarafından şekillenmekteydi.

Tarihler 30 Mayıs 1953’ü gösterdiğinde Sov-
yetler Birliği yeni bir dış politika geliştirmeye 
çalıştı. Bu kapsamda Türkiye’yle ilişkilerini nor-
malleştirmek için bir nota verdi. Verilen nota üç 
hususun altını çiziyordu. Birincisi, SSCB komşu-
larıyla ilişkilerini iyileştirmek istediğini, ikincisi, 
artık Türkiye’den herhangi bir toprak talep etme-
yeceğini, üçüncüsü ki bu en önemlisidir, Boğaz-
lar konusundaki görüşünü gözden geçireceğini 
söylemişti.

Sovyetler Birliği bu notayı verdiği zaman Baş-
bakan Adnan Menderes bazı görüşmeler gerçek-
leştirmek üzere Londra’daydı. Notayı 1 Haziran’da 
İngiliz yetkililerle birlikte değerlendirdi. 
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İngilizlerin yaklaşımı Türkiye NATO’ya katıldığı 
için Sovyetlerin NATO karşısında geri adım attığı 
yönündeydi. Türkiye’yi Batı’dan kopartmaya yö-
nelik bir adım olabileceğini söylemişlerdi. Fran-
sızların değerlendirmesiyse, SSCB’nin bu adımı 
Doğu-Batı arasında yumuşama isteğinden kay-
naklandığını ileri sürmüşlerdi.

Türkiye’yse, Sovyetler Birliği’nin bu adımını 
olumlu karşılamakla birlikte, bazı muğlaklıkların 
olduğunu düşünüyordu. Örneğin askeri harca-
maları kısıtlama imkânını verdiği için olumluydu 
ama Batı’nın verdiği desteğin kesilme riski vardı. 
Ayrıca Boğazlar üzerinde açık olmayan bir anlatım 
dili vardı.

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, 
Rusya’nın içine düştüğü yeni durum iki ülke ara-
sında bölgesel rekabette neden oldu. Daha sonra 
AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte izlediği 
aktif dış politika çerçevesinde Rusya’yla ekonomi 
ağırlıklı yeniden bir yakınlaşma sürecine girildi. 
Bu yakınlaşmanın bir sonucu olarak karşılıklı 
vizeler kaldırıldı ama güvenlikle ilgili olarak iki 
ülke arasında istenilen düzeyde güven sağlanama-
dı. Bunun temel nedeni iki ülkenin gelmiş olduğu 
tarihsel sürecin bir sonucu olarak oluştuğu negatif 
algıydı.

Toronto Üniversitesi’nde Karadeniz ve Kırım 
üzerinde çalışmalar yapan Profesör Victor Ostapc-
huk bir makalesinde şöyle yazıyor: “Türk-Rus iliş-
kilerinde asıl belirleyici olan 18. ve 19. yüzyıllarda 
yapılan savaşlardır. Bu savaşlar nedeniyledir ki, iki 
ülke ilişkilerinde genelde rekabet ve çatışma belir-
leyici olmuştur. Baskın Oran ise, bir makalesinde 
Rusya’yı kast ederek: “Türkiye’nin en önemli gü-
venlik kaygısı, kuzeydeki büyük komşusu olmuş-
tur” Dolaysıyla iki ülke ilişkileri tarihten günümü-
ze devreden karşılıklı negatif bir algıya sahiptir.

Türk-Rus İlişkilerinin Bugünü

Türk-Rus ilişkilerini şekillendiren tarihsel sü-
reçleri kısaca hatırlattıktan sonra, günümüze bak-
tığımızda ilişkilerin inişli ve çıkışlı olduğunu çok 
net söyleyebiliriz. “Uçak krizi” sırasında Rus kana-
lı “RT” Türkiye aleyhinde öyle yayınlar yapıyordu 
ki, şaşırmamak mümkün değildi! Yüzyıllar önce 
yaşanmış olayları sanki dün yaşanmış gibi akta-
rıyordu. Dehşet içinde o yayınları izlerken zih-
nimden “Türk-Rus ilişkilerinin klasik uluslararası 
ilişkiler disiplinin kuramlarıyla açıklanamayaca-
ğı” geçmişti. Öyleyse, Türkiye mevcut koşullarda 
Rusya’yla ilişkilerini hangi kategoriye oturtacaktı? 

Bu sorunun cevabını net biçimde vermek ol-
dukça zordur. Çünkü Türkiye’nin coğrafi konu-
mu değişik çıkarları ilgilendirdiği gibi çok yönlü 
tehditlerle aynı anda uğraşmayı gerektirir. Bütün 
bu karmaşanın içinde Türk-Rus ilişkilerine baktı-
ğımızda bu iki ülkenin hem birbirine muhtaç hem 
de birbirinin rakibi olduğunu görürüz.

Türk-Rus ilişkilerinde Kafkasya ve Orta Asya 
bölgeleri önemli rekabet alanlarından biridir. Bi-
lindiği gibi Türkiye’nin Dağlık Karabağ konusun-
da daha etkin bir politika izlemesini engelleyen 
ülke Rusya’dır. Keza PKK’yı hâlâ bir terör örgütü 
olarak görmemesi ve Moskova’da faaliyetlerine 
izin vermesinin arkasında yatan asıl neden bölge-
sel rekabettir. 

Kafkasya ve Orta Asya Rusya’nın nüfuz alanı-
dır. Türkiye içinse, kültürel, duygusal ve bir alan-
dır. Türkiye sahip olduğu kültürel ve duygusal ya-
kınlıktan aldığı güçle ekonomik değeri olan enerji 
boru hatlarını bu bölge üzerinden dünyaya açmak 
istiyor ama Rusya Türkiye’nin bu amacını çıkarla-
rına ters görüyor.

Rusya’nın “Yakın çevre” doktrininde şöyle il-
ginç bir ifade geçer: “Rusya’nın çıkarlarına ters 
düşmeyen her ülke Rusya’nın dostudur.” Bu ifade-
nin ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamayan 
bazı kesimler, söz konusu ifadeyi dayanak göste-
rerek ısrarla “Türkiye mutlaka Avrasya Bloku için-
de yer almalıdır.” demektedirler. Aslında Rusya 
diplomatik bir dil kullanarak açık bir şekilde şunu 
diyor: “Rusya’nın çıkarlarına ters düşen her ülke 
Rusya’nın düşmanıdır.” Yani Rusya hayati olarak 
gördüğü bir bölgeyle Türkiye’nin veya başka bir 
devletin ilgilenmesini düşmanca bir tavır olarak 
değerlendiriyor.
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Çatışmadan İş Birliğine

Bütün bunlarla birlikte bazı zorunluklar her 

iki ülkenin belli alanlarda iş birliği yapmaya zor-

lamıştır. Ticaretin yanı sıra enerji ve Akkuyu’ya 

nükleer santralin kurulması, S-400 hava savunma 

sisteminin alınması gibi hususların, Türkiye açı-

sından bakıldığında, Rusya’yla kurulacak denge-

li ilişkilerin hem dış politikada hem de ülkenin 

güvenliği açısından faydalı olduğu açıktır. Rusya 

açısından da değerlendirildiğinde durum aynıdır. 

Bugünkü Rusya’nın Sovyetler Birliği dönemin-

deki güce sahip olmadığı biliniyor. Dolaysıyla 

Rusya’nın, tekrar toparlanıp büyük bir güç olabil-

mesi için Türkiye gibi bölgesel 

bir güçle işbirliği yapmasının 

kendisine olumlu etkiler sağ-

layacağı muhakkaktır. Bu bağ-

lamda Türkiye “Uçak krizin-

den” sonra karşılıklı faydaya 

dayalı, jeopolitik çatışma un-

surları ön plana çıkartmadan 

Rusya’yla ilişkileri düzeltmek 

için elini uzattı. Rusya da 

memnuniyetle uzatılan eli tut-

tu ve sağlanan barış ortamı iki 

ülke açısından son derece bü-

yük kazanımlar getirmektedir. 

Rusya dış politikasını eko-

nomik çıkarlarını ön plana çı-

kartarak yürütüyor. Özellikle 

Avrupa üzerinde kullandığı en 

etkili kart enerjidir. Benzer bir 

durum Türkiye için de söz ko-

nusu. Burada üzerinde durulması gereken önemli 

bir soru, iki ülke ilişkilerinde faydaya dayalı bu 

ortaklık ne kadar sürdürülebilir? Çünkü Türki-

ye ile Rusya arasında jeopolitik konular günde-

me gelmesi hâlinde sorunların doğması kuvvetle 

muhtemeldir.

Yukarıdaki soruya karşılık akla en yatkın ce-

vap şu olabilir: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği, 

jeopolitik meselelerin ne kadar geri planda tu-

tulabileceğiyle doğrudan ilişkilidir. Hatırlanacağı 

üzere Dağlık Karabağ sorunu çıktığında Türkiye 

daha aktif rol üstlenmek isteğine Rusya: “Yeni bir 

dünya savaşı çıkabilir!” diyerek karşı çıkmıştı. 

Suriye meselesi de Türk-Rus ilişkilerini olumsuz 

etkileyecek kırılgan bir potansiyele sahiptir. İki 

ülkenin Orta Doğu politikaları birçok açıdan fark-

lılık arz etse de her iki ülkenin de amaçlarını en-

gellemeye çalışan ABD’ye karşı bölgede işbirliği 

yapmak zorunda kalmışlardır.

Türk-Rus ilişkilerinin iyi olduğu dönemler 

her iki ülkenin Batı’yla sorun yaşadıkları tarihle-

re denk gelmektedir. Dolaysıyla zorunlulukların 

mecbur kıldığı bir ilişkinin kalıcılığı şüphelidir. 

Türkiye’nin Rusya’yla kuracağı dengeli ilişki-

ler birçok açıdan faydalıdır. Mevcut hâliyle Rusya, 

Batı’ya bir alternatif olmaktan uzaktır ama iyi bir 

dış politika seçeneği olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye, Rusya veya di-

ğer ülkelerle olan ilişkilerin-

de ekonomisini geliştirmeye 

çalışırken, güvenliğini, öz 

kaynaklarını kullanarak daha 

kalıcı projeler üzerinde ivedi-

likle durmalıdır. Genel olarak 

ülke topraklarının korunma-

sı, vatandaşların güvenliğinin 

sağlanması, refah seviyesinin 

yükseltilmesi devleti idare 

edenlerin temel görevidir.

Türk-Rus çıkarları çatıştığı 

gibi, uyum içinde de olabilir-

ler. Çıkar çatışması her zaman 

savaşı doğurmayacağı gibi, 

menfaatlerin uyum içinde ol-

ması dostane ilişkiler anlamı-

na da gelmeyebilir. Ancak şu 

bir gerçektir ki, uluslararası 

ilişkilerde karşılıklı menfaat uyumu içinde olan 

ülkelerin birbiriyle daha yakın ilişkiler içinde ol-

duğu her zaman gözlenmiştir.

Başa dönecek olursak Türk-Rus ilişkilerinin 

dünü çatışmayla geçmişti, bugünü ise iş birli-

ği ile devam ediyor ama yarının ne olacağından 

emin değiliz. Dün Sovyet Rusya’nın talepleri bizi 

NATO’ya katılmaya zorlamıştı ve her on yılda bir 

askeri darbelere muhatap olmuştuk. Bugün de 

ABD’nin güney sınırlarımızdaki kötü niyeti bizi 

Rusya’yla iş birliği yapmaya zorluyor. Bir zorun-

luluktan başka bir zorunluluğa savrulurken, ive-

dilikle kendi ürettiğimiz projeler doğrultusunda 

hareket etmeliyiz.

Soğuk Savaş dönemi 
boyunca, Türk-Rus iliş-
kilerinin genel çerçevesi-
ni belirleyen temel unsur 
güvenlik olmuştur. Artık 
“Batılı” olan Türkiye 
ile Doğu’yu temsil eden 
Sovyetler Birliği arasın-
daki ilişkiler İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dönem-
de, uluslararası sisteme 
hâkim olan iki kutuplu 
yapı tarafından şekillen-
mekteydi.
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Halil Çelik tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

Ş imdi oyun ortaya çıktı ve Abu 
Dabi Yemen’deki emelleri-

ni ortaya koydu. Artık hiç kimse 
Abu Dabi’nin panik hâlinin, müt-
tefiki Suudi Arabistan’ı Husilerle 
savaşında desteklemek, meşru 
yönetimin kazanmasını ve Devlet 
Başkanı Abdurabbuh Mansur’un 
sarayına dönmesini desteklemek 
için olduğu iddiasını kabul etmez. 
Beşinci yılına giren savaşın son iki 
yılı zarfında Birleşik Arap Emir-
likleri, havadan Suud uçakları, 
karadan koalisyonun Afrika ve La-
tin Amerika’dan ithal ettiği paralı 
milislerle korunmuş kara güçle-
riyle Yemen coğrafyasını mümkün 
olduğunca işgal etmeye çalıştı. 
Yalnız bu girişimler Sana kapıla-
rında başarısız oldu ve Sokatra 
adası çevresinde suya düştü. Pek 
bir toprağı kontrol altına alamadı. 
Hatta meşru hükümetin veya BAE 
destekli silahlı oluşumların kont-
rolü altındaki Marie, Dali, Abin 
ve başka bölgelerde dahi kontrolü 
sağlayamadı. 
Şimdilik koalisyon birleşik 
Yemen’in tamamına doğru-
dan güçle veya vekâlet savaşıyla 

nüfûzunu yaymakta başarısız 
oldu. Koalisyon yeniden umut 
diye isimlendirilen savaşın ama-
cından saptığını anladı. Bu hedef 
Yemen’i 1990 yılında kuzey ve 
güneyinin birleşmesinden önceki 
sınırlarla bölmekti. Zalim sava-
şın tüm yalan söylemleri çürüdü. 
Yemen taş devri öncesi döneme 
döndü. Yaşam bitti. BAE-Suud 
koalisyonu, füzeleri Suudi ve BAE 
topraklarının derinliklerindeki he-
deflere uzanan Husiler karşısında 
aciz kaldıklarının ortaya çıkması 
sonrası bu ülkeyi bölmeye başladı. 
Riyad ve Abu Dabi’nin 5 yıl önce 
iddia ettiği gibi Yemen’in birliğini 
ve millî topraklarının selametini 
korumak yerine Yemen devlet-
çikler ve nüfûz bölgeleri hâline 
geldi. Salvador ve Kolombiya’dan 
getirilerek silahlandırılmış paralı 
askerlerin sığınağı oldu. Yeniden 
Umut Savaşından 4.5 yıl sonra 
Yemen ve halkı insani felaket içine 
girdi. Kolera ve difteri gibi veba ve 
hastalıklar yayıldı. Ülkenin altya-
pısı yerle bir oldu, şehirler ve köy-
le tamamıyla yıkıldı. BM’ye bağlı 
uzmanlar komisyonunun iki yıl 
önce yayınladığı rapor, Yemen’in 
ve halkının geldiği durumu “san-
ki Yemen varlığını kaybetmiş gibi” 
şeklinde tanımlıyordu. 

Bu felaket durum Suudi 
Arabistan’ı en büyük kaybeden ta-
raf hâline getirdi. Zira Riyad ken-
disine onlarca milyar riyala mal 
olan boş bir savaş sebebiyle askeri 
ve ekonomik kayıplar dışında bir 
şey toplamadı. Savaşın gerçek ma-
liyetinin üzerini karartmasına rağ-
men bu kayıp benzeri görülmemiş 
ekonomik bir daralmaya yol açtı. 
Zira geçen yıl ülkenin bütçesi 42 
milyar riyal açık verdi. Buna Suudi 
Arabistan’ın savaşın bıraktığı can 
kayıpları sebebiyle resmi ve halk 
bazında aldığı uluslararası tepkile-
ri ekleyebilirsiniz. 

Buna karşın BAE savaştan 
en fazla kârlı çıkan ülke. Umut 

rüzgârıyla tekneleri çıkarlarının 

olduğu yöne çevirirken Suudi Ara-

bistan dünyaca kınanan bu savaşın 

siyasi ve ahlaki tüm yükünü taşıdı. 

Kendi millî ve ekonomik istikrarı-

nı tehdit eden askeri darbeleri kar-

şılarken BAE kendi özel gündemi-

ni hayata geçirmekle meşgul oldu, 

Yemen’in güneyindeki Aden’den 

askeri sömürgeye dönüşen Sokat-

ra adasına ve en batıda Maha’ya, 

Yemen limanları, havalanları, Şeb-

ve, Marie ve Cef’teki petrol ve gaz 

yataklarına kadar nüfûzunu yay-

maya başladı. 

Boş savaş mutlu Yemen’i ko-

rumakta başarısız oldu ve Aden 

cennetlerini hiçbir umudun olma-

dığı bir cehenneme çevirdi. BAE 

destekli güneydeki geçici konsey 

güçlerinin Aden’i ele geçirmesi 

ve uluslararası toplumca tanınmış 

meşru hükümeti düşürmesi, Ka-

rarlılık Fırtınası ve Yeniden Umut 

operasyonlarını yapan müttefik-

lerin gündemlerini açığa çıkardı. 

Abu Dabi kendi ekonomik çıkarla-

rına hizmet etmesi için “Yararlı Ye-

men” üzerindeki nüfûzunu yaya-

rak Yemen’i parçalamaya çalışıyor. 

Riyad parçalanmış ve kendi ulusal 

güvenliğini tehdit etmeyecek zayıf 

bir Yemen’e razı. Yemen’de geçtiği-

miz günlerde yaşananlar, 25 Mart 

2015 sabahı “Kararlılık Fırtınası” 

operasyonu kararını verenlerin 

Yemen’i ve önceki işgalcilerine 

yönelik isyankâr tarihini iyi oku-

maları gerekirdi. Aden cennetini 

istediler ancak onları Yemen kendi 

cehenneminde yaktı. (El-Arab El-

Cedid gazetesi, 23 Ağustos 2019)

İşgalcilere Aden Cenneti Yok
Nevaf TEMİMİ 
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D ünya ülkeleri arasındaki iliş-
kilerin uluslararası hukukun 

ilkeleriyle tanzim edilmesi öngö-
rülmektedir. Tüm ülkelerin kabul 
ettiği bu ilkelerin, doğru politika-
ların ölçütü ve devletlerarasındaki 
çekişmelerde hakem olması gerek-
mektedir. Zira bu ilkeler uluslara-
rası ilişkilerde “orman kanunun” 
zıttı olarak kabul görmektedir. 

Birleşmiş Milletler Sözleşme-
sinin de benimsediği uluslararası 
hukukun ilkelerinin en önemlileri 
şunlardır:

1- “İlkesel açıdan tüm ülkeler 
eşittir.” Dolayısıyla Güvenlik Kon-
seyinde veto hakkına sahip olan 
beş daimi üyenin belirlenmesi 
uluslararası hukuka ve BM sözleş-
mesine aykırıdır. BM sözleşmesi-
nin bu veto hakkını kabul etmesi 
ülkeler arasındaki eşitlik ilkesiyle 
çelişmektedir. 

2- “Hepsi kendi ülkeleri üze-
rinde egemenlik hakkına sahip 
başka ülkelerin içişlerine müda-
hale edilmemesi.” Her hangi bir 
devlet bu hakkı çiğneyemez ancak 
uluslararası ilişkilerde ve özellikle 
de süper devletler tarafından en 
fazla ihlal edilen ilke budur. 

3- “Uluslararası ilişkilerde güç 
kullanılmaması”. Güç kullanılma-
ması politikası 1) doğrudan askeri 
müdahaleyi veya tehdidini, 2) si-
yasi, ekonomik ve farklı şekillerde 
iletişimsel abluka da dâhil ekono-
mik ve mali yaptırımların kullanıl-
masını kapsıyor. 

Bu son ilkeyi ABD İran ko-
nusunda aralarındaki çekişme 
bağlamında çiğniyor. Zira abluka 
savaşın türlerinden biri ve ulus-
lararası ilişkilerde güç politikası 
olarak kullanılıyor, devletin ege-
menlik ilkesinin ve iç işlerine mü-
dahale edilmemesi ilkesinin ihlali-
ni içeriyor. 

1948’den bu yana süper güçler 
ve özellikle de Batılı sömürgeci ve 
emperyalist ülkeler bu ilkeleri ihlal 

ediyorlar ve uluslararası ilişkilerde 
güç politikasını kullanıyorlar. Açı-
lan tüm emperyalist savaşların ar-
kasında bu ihlal vardı. Keza Asya, 
Afrika, Latin Amerikan ve okya-
nuslardaki adalarda bulunan ülke-
lere yönelik emperyalist savaşlarda 
da. Emperyalist ve süper devletler 
arasındaki savaşlar da bu kapsama 
giriyor. 

Ancak buna rağmen hiçbir 
devlet bugün uluslararası huku-
kun ilkelerinin çiğnendiğini veya 
uluslararası siyasette güç ve baskı 
politikasının savunulduğunu açık-
ça ifade edemiyor. Hali hazırda-
ki süreçte uluslararası hukuktaki 
çifte standart, skandal derecesin-
de açıkça ortaya çıkmaya başladı. 
Sözgelimi ABD, Siyonist oluşumun 
yüzlerce nükleer silah üretmesini 
görmezlikten gelirken İran’a karşı 
tıbbi veya barışçıl amaçlarla nükle-
er enerji kullanmasını engellemek 
için siyasi ve ekonomik savaş açı-
yor. ABD ve Avrupa herhangi bir 
Arap veya İslâm ülkesine sınırlı 
olsa dahi   nükleer dünyaya gir-
meye çalışmasına karşı sert tutum 
aldı. İran’la barışçıl nükleer enerji 
kullanımını bitirmek için varı-
lan nükleer antlaşma bu tutumun 
ifadesiydi. ABD’nin antlaşmadan 
daha sert şekilde yeniden formüle 
etmek ve tüm kapıları kapatmak 
için çıkmasının açıklaması bu. 

Bu çifte standartlık bugün 
İran’a yönelik ablukada açıkça 
görülüyor. Hatta balistik füze ge-
liştirme programından soyutlan-
ması için boğulacak derecede bu 
abluka. Hâl böyleyken Siyonist 
oluşum gelişmiş füze teknolojisi 
yanı sıra savaş uçakları ve farklı 
silahlarla donatılıyor. İran’ın ken-
di ulusal güvenliğini savunmasını 
güçlendirmesi yasak. Keza Mısır, 
Suriye, İran ve genel olarak diğer 
Arap ülkeleri de öyle ama Siyonist 
oluşum kendi saldırı kapasitesini 
maksimum düzeyde güçlendiriyor. 

Doğal olarak bunlar birer ör-
nek. Birinci ve asıl hedef Filistin’in 
müsadere edilmesi ve Filistin da-
vasının Siyonist oluşum lehinde 
tamamen tasfiyesi, Arap ve İslâm 
ülkelerinin Siyonist askeri üstün-
lüğünün merhametine bırakılması, 
yani zayıflık, aşağılanmışlık, ege-
menliği ihlal edilmiş, uluslararası 
hukukun garanti altına aldığı hak-
larından mahrum kalınması yanı 
sıra zenginlik kaynakları yağma-
lanmış bir hâle getirilmeleri. 

Düşmanlık içeren bu çifte stan-
dartlığının en somut örneği İngiliz 
güçlerinin Cebeli Tarık boğazını 
geçen İran tankerine el koyması. 
İngiltere hükümeti bu el koymayı 
savundu ve ısrarcı oldu. Korsanlık 
ve uluslararası hukuka aykırılık 
suçlamasını kabul etmedi ancak 
İran’ın bir İngiliz tankerine Hür-
müz boğazından geçişi sırasında 
el koymasını uluslararası hukuka 
aykırılık olarak gördü. 

İngiltere’nin uluslararası siya-
sette güç politikasını kullanma ve 
uluslararası hukuku çiğnemeye 
yönelik uzun bir tarihinin olduğu 
doğru. Bugün hiç kimsenin bir 
benzerini yapmaya cesaret edeme-
yeceği bir ihlalde bulunması için 
eski tarihi pozisyonunda değil İn-
giltere. Çünkü bugün İngiltere’nin 
güç terazisindeki konumu eskisi 
gibi değil. Ancak konu zayıf olarak 
düşündüğü İran gibi bir ülkeyle 
ilgili olunca bu geçmişi unutamı-
yor. İran tankerini ele geçirme ce-
sareti buradan geliyor. Dolayısıyla 
İran misliyle karşılık verdiğinde 
İngiltere’nin çıkmaza girmesi gere-
kiyordu zaten. 

Uluslararası hukuka bağlılık-
taki sorun mağdur devletin belir-
lenmesinde olsaydı ABD’nin İran’ı 
ablukaya alması ve aralarındaki ça-
tışma da dâhil tüm uluslararası so-
runlar çözülürdü. Keza İngiltere ile 
İran arasındaki tanker sorunu da… 

Sorun hâlihazırdaki güç den-
gelerine bağlı kalmaktadır. Bu yüz-
den büyük sorunların savaşlara yol 
açtığı bir dünyada yaşıyoruz. (ara-
bi21.com, 12 Ağustos 2019) 

Uluslararası Hukuk ve ABD-İran Çatışması
Münir ŞEFİK 
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S osyal medya organlarında 
Arapların İsrail işgal devle-

tiyle normalleşmesi etrafındaki 
tartışmalar kızışıyor. Bazı tartış-
malar kaba, seviyesiz ve kurallar 
ve ilkeler manzumesine dayan-
mıyor. Bazı tartışmalar ise so-
rumluluk ve ciddiyet içeriyor. 

Düşük seviyenin sahipleri-
nin tutumlarından kaynaklanan 
bir nüfuzu ve gürültüsü var. Fi-
listin halkına saldırılması, işgal 
devletinin savunulması, İsrail’in 
Gazze’ye yönelik saldırısının des-
teklenmesi, Mescid-i Aksa’nın 
hakikatinin inkâr edilmesi, 
mekânın mülkiyetine dair İsrail 
iddiasının pohpohlanması, İsrail 
bayrağının bazı aktivistlerin lo-
gosu olarak konulması, Kudüs 
ve Tel Aviv ziyaretleri. İlişkile-
rin normalleşmesini isteyen bu 
sınıf İsrail’in milliyetçi ve dinci 
sağından aşırıların iddialarını 
benimsiyor. 

İşin aslı bu kimselerin hiçbir 
kıymeti harbiyesi yok. İşgalciyle 
normalleşme ve bayağılaşmaya 
dayalı alçaltıcı bir ilişki için iti-
ci bir model sundular. Onların 
aslında hiçbir varlığı olmadı. 
Filistin halkı ve başka halklar 
da dâhil Arap halkları bazı bi-
reylerin ve grupların aşağılık 

kompleksinden kaynaklı “düş-
manla bütünleşmeye” kaymasını 
gördüler. Bu duygu onları ken-
dilerine önem ve nüfuz verebile-
cek en güçlü tarafa gitmeye sevk 
ediyor. Daha güçlü tarafa geçme 
ve zayıf olduğunu düşündükleri 
kimseye karşı savaş ilan etme, 
işgal devletine ve ırkçı saldırgan 
politikalarına hayranlıklarını ilan 
eden bireylerin yaşadığı hastalık-
lı bir hâldir. 

Bu kimseler yaşadıkları çev-
rede siyasi değişimler olmasaydı 
ortalığa çıkmazlardı. Yaşanan si-
yasi değişim bu ülkelerin bakış 
açısına göre şöyle: İran tehlike-
si ve tehdidinin ortada çıkması 
İsrail’in Arap-Körfez ülkeleri açı-
sından işgal ettiği yerin değişme-
sine yol açtı. 

İsrail, ABD’nin dünya düz-
lemindeki hegemonyasını ta-
mamlayan bölgesel egemenliğini 
tehdit edecek bir bölgesel gücün 
ortaya çıkmasına hep karşı çık-
tı. İsrail, İran’ın bölgesel rolünü 
tanıyan 5+1’in nükleer antlaş-
masını reddetti ve Körfez ülke-
leri bu antlaşmaya karşı çıktılar. 
İsrail İran’ın, Irak ve Suriye’nin 
yükselişine karşı çıkıyorsa yarı 
bağımsız bölgesel role sahip bir 
Körfez ülkesinin yükselişine izin 

verir mi? İsrail kendisiyle barış 
antlaşmasıyla irtibatlı Mısır’ın 
yükselmesine de karşıydı. Hatta 
Mısır’ın iç siyasi krizlerle boğu-
şan zayıf bir şekilde kalmasını 
hâlâ istiyor. Hiç kuşkusuz İsrail 
doğal kaynaklara sahip, silah ve 
mal tüketimi imkânı olan ülke-
lerle kendi nüfûzunu, güvenlik 
ve ekonomik egemenliğini geniş-
letmek arayışında. İsrail konumu 
itibariyle sömürgeci bir devlet 
olarak yeni manda ilişkiler kur-
ma arayışında. İran tehlikesine 
karşı çok şey yatırdı ve kendisini 
İran’la mücadeleye hazır güven-
lik hamisi olarak sundu. 

İsrail’in en önemli hedefi İs-
rail-Filistin çekişmesindeki tarihi 
denklemi değiştirmek. Bu denk-
lem Filistin sorununun işgalin 
sonlandırılması ve Filistin hal-
kının kendi geleceğini belirleye-
bilmesi suretiyle çözümüne da-
yalıydı. Arap ülkelerinin İsrail’le 
doğal ilişkiler kurmasının şartı 
buydu. Denklem öncelikle Filis-
tin sorununun çözümünün baş-
langıcı olarak Arap ülkeleriyle 
ilişkilerin kurulması oldu. Sade-
ce bu kadarıyla da sınırlı değil. 
Önerilen çözüm üzerinde ant-
laşmaya varılan bir çözüm değil, 
aksine işaretleri ve unsurları Yüz-
yılın Antlaşması projesinde orta-
ya çıkan -Kudüs’ün iç edilmesi, 
mültecilerin dönüş hakkının 
iptali, yerleşimlerin meşruiyet 
kazanması, kaynakların ele geçi-
rilmesi, Filistin devleti kurulması 
projesinin iptali, koloni şeklide 
Apartheid rejiminin dayatılması- 
İsrail çözümü, Filistin davasının 
adil çözümünden kaçıştır ve ye-
rine bölge ülkeleriyle ilişkilerde 
skandal ihlalleri ortaya çıkarak 
emperyalist bir çözümün getiril-
mesidir. İhlalin başlığı ise ülke-
lerin kendi çıkarlarını halkların 

Halklar İsrail’le Normalleşmeye Karşı
Mühenned ABDULHAMİD 
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S udan parlak günler yaşıyor. 
Geçiş döneminin başlamasıyla 

birlikte kutlama ve sevinç hâkim. 
Ağır bir başlangıç bu… Hiçbir ha-
reket, grup veya tarafın taşıyamaya-
cağı hantal yükün altında. Sudan’da 
devlet sisteminin ve ekonomisinin 
yeniden inşası dönemini ilan ettiler. 
Başlığı uzlaşı olan ve ülkelerin farklı 
evrelerde gördüğü sosyal tedaviden 
önce bir çözüm mümkün değil. 

Geçmişle uzlaşı olmazsa ve geç-
mişin defteri kapatılmazsa Sudan 
krizleri yeniden doğar ve geçici 
Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-
Burhan Sudan’ın son askeri yöne-
ticisi olmaz. Kapsamlı ulusal uzla-
şı, geçiş döneminin başlamasıyla 
birlikte birinci taleptir. İntikam 
amaçlı mahkemeler ise derin yara-
lar açmaktadır. Sakıncalı görüşler 
insanları rahatsız etmektedir ancak 
düğün bir gündür. Geçen cumartesi 
antlaşma imzalandı ve pazar sabahı 
ciddi çalışma başladı. Muhalefetin 
daha ilk günden iktidardaki pozis-
yonunu anlamaktan aciz olduğunu 
gözlemledik. Hatta düğün gününde 
dahi temsilcisi iktidar ortağı gibi 
değil muhalif gibi bir konuşma 
yaptı. 

İslâm tarihimizde, bölge ve dün-
ya tarihinde inşadan önce uzlaşıya 
dair altın tecrübeler var. Hz. Pey-
gamber Mekke’nin fethi sürecinde 
düşmanlarını affetti. Tarih pey-
gamberimizin “Ebu Süfyan’ın evine 
giren güvendedir” cümlesini mu-
hafaza etti. Bu İslâm’ın yayılma yol-
culuğunun başlangıcıydı. Peygam-
berlerin sonuncusu amcasının > 

Ömer Beşir’e Af
Faris Bin HAZZAM

çıkarlarından ayrı tutmalarıdır. 
Halkların çıkarlarıyla uyuş-
mayan ittifaklar ve çözümle-
rin akıbeti ise başarısızlıktır 
ve krizden başka bir sonuç 
vermez. 

Diğer yandan İran, halkla-
rın güvenini alamazsa önemli 
bölgesel bir devlete dönüşe-
mez. Bu güven yeni ittifaklar 
kurmak için kullandığı tehdit 
söylemleriyle sağlanmaz. Gü-
ven misli güçler ve diktatör 
rejimlere bağımlı bir politika 
ile sağlanmaz. Arap halkların 
çıkarlarını dikkate almayan 
İran politikaları İsrail’i mütte-
fik olarak gören Körfez ülkeleri 
politikasının bir başka yüzü-
dür. İran’ın politikaları Arap 
ülkelerini İsrail’le buluşturan 
İran tehdidi söylemini besliyor. 
İran bölge halklarının Ameri-
kan-İsrail hegemonyasından 
kurtulmasının yanında olsaydı 
Arap halklarını provoke eden 
politikaları bırakır veya düzel-
tirdi. Ama aynı politikalarını 
sürdürmesinin tek açıklaması 
İran’ın, ne bedelle olursa olsun 
bölgedeki nüfûzunu güçlen-
dirmek istediğidir. 

Gördüğümüz üzere yu-
karıdan çözümler bulunmu-
yor. Arap rejimi ve bölgenin 
sorunlarının çözümüyle ilgili 
girişimleri başarısız oldu. İran 
rejiminin yaptığı ise bu ba-
şarısızlığı ve Filistin kartını 
kendi bölgesel çıkarları için 
kullanmaktır. 

Amerikan hegemonya-
sı gölgesinde dünya düzeni 
başarısızlıkta yarışıyor. Baş-
ka uluslararası çevrelerde ve 
özellikle de AB ve Fransa’dan 
tepki gelmeksizin siyasi giri-
şimle çözüm sunmaktan te-
kelleşen Trump yönetimiyle 

bu başarısızlık ayyuka çıktı. 

Bölgesel ve uluslararası başarı-

sızlıkla mücadele içinde halk-

ların çıkarından kaynaklanan 

başka bir seçenek inşa etme-

nin önemi ve zarureti kendini 

gösteriyor. İşgal devletiyle nor-

malleşmeye karşı çıkmak ve 

Filistin sorununu desteklemek 

amacıyla Körfez ittifakının 

ilanı. Girişimi “Katar gençleri 

normalleşmeye karşı”, “Kudüs 

için gençler”, “Kuveyt’te Si-

yonist oluşumu boykot, yatı-

rımların çekilmesi ve yaptırım 

getirilmesi”, “ Normalleşmeye 

direniş Bahreyn cemiyeti” gibi 

gruplar başlattı. Bu girişimler 

işgal devletiyle normalleşme ve 

onu temize çıkarma çabalarına 

karşı önemli bir yanıttı. 

Bu girişimler Filistin için-

den ve dışından normalleşme-

ye direnen Filistin desteğini ge-

rekli görüyor. Daha da önemlisi 

Trump’ın antlaşması ve Arap 

tutumlarındaki değişimlerle 

mücadelede halkçı direniş se-

çeceği zayıf ve etkin değil. Bu 

seçenek HAMAS hareketinin 

dönüş yürüyüşlerini kontrolü-

ne alması ve grupçu çıkarlara 

hizmet için kullanması sıkıntı-

sı yaşıyor. Batı Şeria’daki siya-

si yapı ve sivil toplum örgüt-

leri zayıflamış durumda. Hiç 

kuşkusuz Filistin başlangıcı 

veya hareketi Arap dünyası ve 

dünyadaki halk güçlerinin ve 

kesimlerinin siyasi, ekonomik 

ve güvenlik vahşetine karşı 

çıkmasına katkıda bulunacak-

tır. Arap halklarının İsrail’le 

normalleşmeyi yenilgiye uğ-

ratacağı şüphesiz… (Filistin 

el-Eyyâm gazetesi, 20 Ağustos 

2019)
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D urum iyice netleşti. ABD 
ve İsrail Filistin, Lüb-

nan ve Suriye kıyılarından 
Afganistan’ın yüksek dağlarına 
kadar tüm Batı Asya bölgesin-
de direnişle mücadele ediyor. 
Mücadele devam ediyor, tır-
manıyor, farklı şekiller alıyor 
ve bu mücadelede çeşitli silah-
lar kullanılıyor. Buna karşın 
direniş ekseni farklı şekil ve 
sahalardaki Siyonist-Ameri-
kan saldırısıyla mücadelede 
birleşiyor. Bu saldırı tüm mev-
zilerde ve cephelerde çeşitli 
ve etkin şekilde artan araç ve 
yöntemlere dayanıyor. 

Farklı gelişmeler ABD ve 
İsrail ile direniş ekseni ara-
sında artan mücadeleyi ortaya 
koyuyor. Üç belirgin gelişme 
şunlar: 

Birincisi İsrail’in ABD’nin 
Hürmüz boğazından geçen 
ticaret gemilerini koruma ge-
rekçesiyle organize ettiği deniz 
askeri gücüne katıldığının ila-
nı. İsrail’in katılımı kendi ifa-
desiyle istihbarat konularına 
yoğunlaşacak. Tabi bu durum 
İsrail’in Kızıldeniz’de ve Ba-
bul-Mendeb boğazı yakınında 
faaliyet gösteren filolarıyla kal-
mayacağı anlamına gelmez. 

İkincisi İsrail’in Irak’taki 
ABD güçleri komutanlığıyla 
koordineli şekilde Irak Haşdi 
Şabi güçlerinin karargâhını 
ve Bağdat’ın kuzeyindeki si-
lah depolarını vurması. Saldırı 
dört insansız hava aracıyla ya-
pıldı. New York Times gazetesi 
bombardımanın Irak toprakla-
rı içinde olduğunu yazdı. Bu 
da üç ihtimale işaret ediyor: 

· SİHA’lar Irak’ta konumlan-
mış Amerikan kuvvetleri 
mevzileri içinden hareket 
etmiş olabilir

· Bombardıman Irak’taki 
Amerikan güçlerinin mev-
zilerinden atılan füzelerle 
yapıldı. 

· Bombardıman Iraklı aske-
ri kaynakların tercih ettiği 
üzere İsrail’den hareket 
eden SİHA’lar tarafından 
yapıldı. 
Bombardıman mevzisi ve 

kullanılan araç ne olursa ol-
sun ABD’nin bilgisi ve onayı 
alınmaksızın yapılamaz. Zira 
Amerikan güçleri Irak’ta, Haş-
di Şabi komutanlığı binası ve 
silah depolarından uzak olma-
yan mevzilerde konuşlanmış-
tır. Amerikan güçleri karadan 
ve havadan kendi çevresini 
gözetlemekten ve korumakta-
dır. Dolayısıyla İsrail’in bu sal-
dırılarını Irak’taki Amerikan 
askeri komutanlığının bilgisi 
veya katılımı dışında yapması 
akıl karı değil. 

Üçüncüsü Netanyahu bir 
Rus gazetesine İsrail’in İran’ın 
direniş örgütlerine kendisine 
karşı kullanılmak üzere silah 
verdiğini ve dolayısıyla bu 
amaç için kullanılan her mev-
ziye karşı koymaktan çekin-
meyeceği yönünde açıklama-
larda bulundu.  

ABD İran’a ve özellikle de 
Suriye’de müttefiklerine karşı 
ekonomik yaptırımları yürüt-
mekte ciddi gözüküyor. ABD 
İngiltere’yi İran’ın Cebeli Tarık 
boğazındaki tankerine el koy-
masını sağlamakta yetinmedi, 

ABD ve İsrail’in Savaşına Direniş                      
Nasıl Karşılık Verecek?
İsam NUMAN 

> oğullarına kısas uygulamadı. 

Modern dönemimizde Güney Af-

rika Devlet Başkanı Nelson Man-

dela yönetimi tecrübesini yaşa-

dık. İntikam almadı ve kapsamlı 

milli af temelinde yönetti. Haki-

kat ve Uzlaşı Komisyonu kurdu. 

Maalesef intikam kendi bölge-

mizin mizacına hâkim. Yöneticiler 

toplumun dokusu ve devlet olu-

şumu üzerinde bıraktıkları büyük 

etkilere önem vermediler. Bu devlet 

başkanları tek bir amaç için düşü-

rüldü; kötü rejimin kovulması ve 

herkesin lehine yeniden inşası için. 

Bu kimseler uzlaşıyla temsil edilen 

bu inşanın esasını ihmal ettiler. 

Naralar atılmaması ve toplumda 

bir kesimin tahrik edilmemesi bu 

uzlaşının faydalarından. Sahada 

destekçisi olmayan devrik bir li-

der bulunmaz. Modern tarihimiz 

her diktatörün kendisine inanan ve 

vefalı geniş bir kitlesinin olduğunu 

söyler. Hüsnü Mübarek bunun bir 

örneğidir. İkinci sınıf bir diktatördü 

ve hasta şekilde mahkemeye çıka-

rılması çoğu taraftarını provoke etti. 

Washington’da demokrasi Baş-

kan Richard Nikson’u affetti. Nik-

son 1974 yazı skandalıyla istifa etti. 

Mahkemesi başlamadan önce halefi 

Gerald Ford başkanlık affı çıkardı. 

Onu eski başkan olduğu için affet-

medi, aksine ülkesinin saygınlığını 

korumak ve kendi kitlesini takdir 

etmek için affetti. 

Bugün Eski Sudan Cumhurbaş-

kanı Ömer el-Beşir sanık sandalye-

sine döndü. Dün Mandela ulusal 

projesini başlatırken “cesur halk 

barış izin hoşgörüden korkmaz” 

demişti. Sudanlılar cesurluk sıfa-

tıyla övündükleri, felaket ve acılara 

karşı barış istedikleri için hoşgörü 

ve ortak çalışma için yeni bir anla-

yış inşa etmek elzemdir. (El-Hayat 

gazetesi, 19 Ağustos 2019)
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Trump, Pompeou ve Bolton ağ-
zıyla farklı ifadelerle yaptırımla-
rı arttırmakta kararlı olduğu ve 
İran’ın petrolünü Hürmüz bo-
ğazından ihraç etmesini engelle-
yecekleri mesajı verdi. Bazı göz-
lemciler Çin’e karşı açılan ticaret 
savaşı çerçevesinde ABD’nin İran 
petrol tankerlerinin boğazdan 
geçişini engelleme ihtimalini 
uzak görmüyor. İran ABD am-
bargosunun boyutlarının farkın-
da… Bu yüzden Washington’un 
Hürmüz boğazında ticaret gemi-
lerini korumak için deniz gücü 
kuracağını ilan etmesi ardından 
İran petrolünün bahsi geçen 
boğazdan geçişinin engellenme-
sinin diğer petrol üreten ülkele-
rin petrolünün karşı adımlardan 
uzak olmayacağını vurguladı. 

ABD İran’ı ekonomik ola-
rak abluka altına almakla yetin-
meyecek ve bu kanalda İran’ın 
müttefiklerini de sıkıştıracak. 
Aylardır Suriye ile çekişen ülke-
ler ve örgütlerin siyasi ve askeri 
kapasitesini arttırmaya çalışıyor. 
Ülkenin kuzey doğusunda ve 
batısındaki İdlib’te kalan terör 
örgütlerini silah ve mühimmat-
la güçlendiriyor. Ayrıca Suriye 
ile Irak arasındaki Bukemal sınır 
kapısı yakınında bulunan Tenef 
bölgesindeki özel güçlerini tak-
viye etti. İsrail ise SİHA’larını 
ve füzelerini Şam bölgesini ve 
Hizbullah’ın Beyrut’un güneyin-
deki medya merkezini vurmak 
için harekete geçirdi.  

Dahası Washington’un 
Irak’taki direniş güçlerinin ül-
keyi direniş eksenine bağlama-
ya, Lübnan direniş güçleri Hiz-
bullah ve Filistin direniş güçleri 
Hamas ve İslâmî Cihad’ı Israil’e 
karşı mücadelede silahla destek-
lemek için İran’la işbirliğine baş-
ladığı yönündeki Tel Aviv tezini 
benimsediği görülüyor. 

Bu çerçevede Ortadoğu Ens-
titüsü Terörle Mücadele Direktö-
rü Charles Lester, İsrail istihbara-
tından bir kaynağa dayandırarak 
İran’ın Irak topraklarında geliş-
miş balistik füze sistemleri yer-
leştirmeye başladığını ve bu sis-
temin bir kısmının kara yoluyla 
Suriye ve Lübnan’a gönderildiği-
ni ifade etti. Belki de bu sebeple 
Pompeu Lübnan Başbakanı Saat 
Hariri’ye Lübnan ordusunun Su-
riye ile Lübnan arasındaki kapı-
ların kapatılması için daha etkin 
rol alması çağrısı yaptı. 

Şayet bu bilgiler doğruysa 
İsrail Haşdi Şabi’nin merkezle-
rini hedef alan operasyonlardan 
birinci derecede sorumludur, 
İran’a yönelik savaşı Irak’ta, Su-
riye, Lübnan ve Gazze şeridin-
deki direniş ekseni taraflarında 
tırmandırmakta kararlıdır. Bu 
kanaati yerleştirmek bağlamında 
Haşdi Şabi Komitesi Başkan Yar-
dımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 
Washington’u “Irak askeri üsle-
rini hedef alması için dört İsra-
il SİHA’sını ülkeye girdirmekle 
suçladı. 

Washington ve Tel Aviv, 
Tahran’ın özellikle de Baver 373 
isimli yeni hava savunma siste-
mi ürettiğini açıklaması sonrası 
bölgedeki askeri varlıklarının 

ve siyasi nüfuzlarının tehlike-

ye girdiğini gördü. İki ülkenin 

askeri liderleri, İran Devrim 

Muhafızlarından bir kaynağın 

Tahran’ın sadece Hürmüz boğazı 

çevresindeki düşman hareket-

leri gözlemlemediği, Kızıldeniz 

ve Babu’l-Mendeb boğazı çevre-

sinde operasyon gücüne sahip 

olduğu yönündeki açıklamasını 

dikkate aldılar. 

Tüm bu gelişmeler, tehditler 

ve ihtimaller şu net gerçeklere 

işaret ediyor: Ortada esnek bir 

savaş var. Bazen sıcak dönemleri 

gelir ve Batı Asya’nın ülkeleri ve 

sahalarında döner. ABD ve İsrail 

tüm bölge düzleminde bu savaşı 

tırmandırabilir ve direniş ekseni 

tarafları bu meydan okumalara 

bölge düzleminde farklı yöntem 

ve araçlarla etkin şekilde karşılık 

verebilir. 

Hiç kuşkusuz bazen sıcak 

olacak bu esnek savaştan farklı 

boyutlarda değişimler çıkacak-

tır. Fakat bu muamma ortasında 

bölge Eylül ayındaki İsrail se-

çimleri ve 2020 sonbaharındaki 

Amerikan seçimleri öncesi bölge 

istikrara kavuşmayacaktır. (Kud-

sülarabi gazetesi, 26 Ağustos 

2019
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  SURİYE SORUNUNUN BİR BAŞKA YÖNÜ

A.

P ek çok olay gibi 
Suriye konusu 

da çok yönlü bir 
sorun yumağıdır. 
Sağlıklı değerlen-
dirmelerde bu-
lunmak ve ciddi 
sonuçlar çıkara-
bilmek ve daha 
iyi açıklayabilmek 
için her hâliyle 
birbirinden koparılamasa da herhâlde iki yönü 
birbirinden ayırmamız gerekiyor: Siyasal/askeri 
boyut ve sosyal kültürel boyut. Biz burada, üze-
rinde çokça durulan siyasi tarafından çok yakla-
şık, bir milyon insanın ölümü ve yine milyonlarca 
insanın yerlerinden edilmesi üzerinden hareketle 
bir şeyler söylemek istiyoruz. İslâm dünyasının 
kültürel birikiminin önemli bir kısmının büyük 
çapta yok edilmesi, insani ilişkilerin sorunlu hâle 
getirilmesi, mutlaka üzerinde durulması gereken 
bir konudur. Ama yine de öteki boyut için kısa bir 
not düşelim.

Yaklaşık üç çeyrek yüzyıldır yaşanan Filistin 
sorununu ve dünyanın değişik yerlerinde yaşa-
nan münferit diyebileceğimiz olayları bir kena-
ra bırakırsak Ortadoğu üzerinden İslâm dünyası 

Körfez savaşından 

bu tarafa ciddi bir 

saldırı ile karşı 

karşıyadır. 1991’de 

Irak’ın işgali ile 

başlayan Yemen ve 

Cezayir ile devam 

eden saldırı Suriye 

ile doruk noktası-

na ulaşmıştır. Or-

talama bir milyon 

insan katledilmiş, 

hayatı fiilen tehlikeye sokulan on milyon insan 

yerlerinden edilip vatansız hâle getirilmiştir. Dört 

milyon gibi önemli bir kısmı Türkiye’de olmak 

üzere sığınmacı konumuna getirilmiştir. 

Özellikle Irak ve Suriye’de insanların yurtla-

rından sürülmelerinin birbirine bağlı ama birbi-

rinden az çok farklı iki sonucu var: Bunlardan 

birincisi İslâm dünyasının tam göbeğinde her 

hâlükârda İsrail’in yanında, Batının yönetiminde, 

İslâmî yoğunluğu düşürülmüş bir ülke oluştur-

maktır. Böyle bir yapılanmanın gerçekleşebilme-

si için buradaki demografik unsuru değiştirmek 

istemektedirler. Bunun için de bir toplumsal 

hafızaya sahip yerli unsuru, bir kısmını kırmak, 

bir kısmını ise sürüp çıkarmakla meşguldürler. 

Türkiye’nin önemli gerçeği ciddi bir düşünsel, gelişmeden çok konfora 
göre oluşan bir yaşam biçimi farklılığıdır. Sosyal politik inanış ve 
düşünüşlerde, sol kanat insanlarla muhafazakâr dindar insanlar 
arasındaki ortak çizgi de buradan meydana gelmektedir. Suriyeliler 
sığınmacıdırlar. Türkiye açık bir katliam yaşayan bu insanlara yardım 
etmek durumundaydı ve yapılması gerekeni yaptı. Konforu için buna 
itiraz etmenin bir iman zaafı olduğunu tereddüt etmeden ifade edebiliriz.

Suriye Sorununun Bir Başka Yönü

Mustafa AYDIN
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Suriyelilerin bizzat kendi yurtlarını terk etmek zo-
runda bırakılışlarının sebebi budur. 

İkincisi, başta Türkiye olmak üzere halkı Müs-
lüman çevre ülkeleri dev kitlelerle uğraşmaya, 
yerleştirmeye, istihdama zorlamak ve böylece 
gücünü kırmaktır. Planlandığı ve beklendiği üze-
re sivil halkın yaşadığı şehirler karadan, havadan 
ateş çemberinin içine alınmış ve düzmece terör 
sorununun dışında hiçbir ciddi gerekçe yokken 
evleri başlarına yıkılan dev kitleler Türkiye sını-
rına yığılmışlardır. Türkiye, olup bitenin farkında 
olmuş olsa da “Bu bir aşağılık planın soncudur, 
bu kitleleri mağdur eden ben değilim onun için 
kapımı açmam söz konusu değildir.” deme lük-
süne ve emperyalistler gibi ahlak yoksunluğuna 
sahip olmadığı için olabilecek genel geçer sonuç 
gerçekleşmiş, ilk elde sığınmaya 
muhtaç ortalama üç buçuk mil-
yon Suriyeli sığınmacı sıfatıyla 
içeriye alınmışlardır. 

B.

Ne var ki yalnızca çıkarını 
düşünen ve yüksek değerlere 
karşı duyarsız olan bir kesim, 
bir deriden daha çok post çı-
karmak isteyen üst plancıların 
da tahrik ve teşvikleriyle, ta işin 
başından beri, bir başka tercih 
imkânımız olmayan bu sorunu 
istismar etmeye başlamışlardır. 
Bunlara göre “bir kere içeri al-
makla yanlış yapılmıştır, bunlar 
Esed’e bırakılmalıydılar. Hatta 
onunla anlaşıp buradan bir millî çıkar da elde 
edebilirdik. Geldiler ve hiç de hakları olmadığı 
hâlde elimizdeki ekmeğe ortak oldular. Hem ne-
den ülkelerini savunmuyorlar da buraya geliyor-
lar. Bak burada bir de yılbaşı eğlencesi düzenleyip 
eğlenmekten utanmıyorlar, üstüne üstlük bir de 
hiçbir şey yokmuş gibi denize giriyorlar, bulun-
dukları her yerde vukuat var, adi suçluluk oranları 
aldı başını gidiyor, vb.” Bu ve benzeri iddiaların 
hepsi üzerinde durulmayacak kadar sağduyudan 
ve insaftan yoksun iddialardır. 

Ülkeleri için, içeriden Esed, dışarıdan Batının 
ABD ve diğer emperyalist güçleri ile savaştılar ve 
hâlâ eli silah tutanlar savaşmaya devam etmekte-
dirler. Evleri başlarına yıkılan, ellerindeki maddi 

yaşama imkânlarını kaybeden çoğu kadın ve ço-
cuk geniş bir kesimin bir komşu ülkeye sığın-
maktan başka yolu kalmamıştır ki bu sığınak ülke 
uzun bir süredir harabeye döndürülen Irak veya 
ABD uydusu Suudi Arabistan değil ancak Türkiye 
olabilirdi. Türkiye İslâmî duyarlılığı, tarihsel mis-
yonu, Allah katındaki duyarlılığı ile bu insanları 
ülkenin demografik yapısını değiştirmek için mil-
yonları kırmaya kararlı küresel fesadın aktörleri-
nin katliamına terk edemezdi. 

Elimizdeki hazır ekmeğe ortak oldukları da 
doğru değildir. Ellerinden geldiği kadar bir şeyler-
le uğraşmaktadırlar. Yanlarında acilen getirdikleri 
bazı sermayelerini işletmenin yanında insanlık sı-
nırlarını zorlayacak kadar ucuz bir insan gücüyle 
ekonomimize katkıda bulunmaktadırlar. Lisan-

süstü programlarda öğrencileri-
min yaptığı tezlerde gördüğüm 
veriler yüzümüzü kapatmayı 
gerektirecek kadar utanç verici-
dir. Suriyeli kadınlar aylığı 220 
liraya gelen bir ücretle evlerinde 
yorgan dikmekte, erkekler sa-
nayilerde ortalama 600 liradan 
çalışmaktadırlar. 

Bence hiçbir fırsat bu ka-
dar istismar edilmiş olamaz. 
Unutulmamalıdır ki “Ben ver-
mesem iyiden aç kalacaklar” 
düşüncesi ahlaki değil, şeytani 
bir aklileştirmeden ibarettir. 
Bu söylem bir mantık taşıyabi-
lir ama ahlaki değildir. 1860’lı 
yıllarda Batıdaki sanayileşme 

sürecinde yaşanan ve “vahşi kapitalizm devri” 
olarak adlandırılan dönemde de şehirde çarkını 
kurmuş zadegân sınıfı, çaresizlik içinde dökülüp 
inen kırsal kesim insanı için böyle düşünüyor ve 
böyle davranıyordu. Gördüğümüz kadarıyla bu-
rada insani ilişkiler ve alış verişin en genel ve adil 
ilkelerinden birisi olan “servet ve mal işverenden, 
emek çalışandan kar bölüşümü” ne bile dikkat 
edilmemektedir. Yani bir kesim kovalım gitsinler 
derken bir başka kesim maalesef bunu bir başka 
biçimde ifade etmektedir. 

Yılbaşı ve denize girmek gibi günübirlik bir 
eğlence ve dinlenceye tahammül edememek ise 
üzerinde durmayı gerektirmeyecek kadar insa-
ni olmayan, basit bir düşüncedir. Bulundukları 
her yerde vukuat var gibi sözler de dayanaktan 

Lisansüstü programlar-
da öğrencilerimin yap-
tığı tezlerde gördüğüm 
veriler yüzümüzü kapat-
mayı gerektirecek kadar 
utanç vericidir. Suriyeli 
kadınlar aylığı 220 lira-
ya gelen bir ücretle evle-
rinde yorgan dikmekte, 
erkekler sanayilerde 
ortalama 600 liradan 
çalışmaktadırlar.
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yoksundur. Vukuat kayıtlarına dayalı araştırmalar 
gösteriyor ki yerlilerde bu oran yüzde 8, Suriye-
lilerde yüzde 3 civarındadır. Böylesi bir trajedi 
yaşayan ve doğal olarak ruhsal dengeleri bozul-
muş bulunan bu insanlardaki vukuat oranındaki 
bu düşüklük hayrete şayandır. Doğal olarak bu 
suç oranının yerlilerdekinden daha yüksek olması 
beklenir. Demek ki bu söylem de çığırtkan kesi-
min uydurma ve genellemelerinden ibarettir.

C.

Şüphesiz insanımızın geniş bir kesimi, şahsen 
veya grupça, sivil toplum kuruluşları üzerinden 
bu konuyla ilgilenmektedir. Bunların pek çok 
kere olduğu gibi büyük çoğunluğu küresel Türki-
ye muhalifliğinin dışında, İslâmî duyarlılığa sahip 
kişiler ve kuruluşlardır ve bu insanların bu olağa-
nüstü dönemlerinde kendilerine yardımcı olmaya 
çalışmaktadırlar. Ama küresel muhalefetin de ma-
nipüle ettiği çıkarcı, yüksek değerlere karşı sağır, 
faşist, sözüm ona millici, yerli-yabancı kimseye 
hiçbir katkısı dokunmayan ama çaresiz insanların 
hamiliğini yapmaktan bıkmış bir kimse gibi ko-
nuşan, küçümsenemeyecek kadar geniş bir kesim 
vardır. 

Maalesef bunların önemli bir kısmını da 
“muhafazakâr- İslâmcı” bir kanat oluşturmakta-
dır. Yüzleri kızarıp dilleri dolanmadan söz konu-
su temayı tekrarlamaktadırlar. Evet, Müslüman 
etiketli bir kesim günümüzde bazı farklı konu-
larda olduğu gibi burada da bir ahlak testinde 
kaybetmektedirler. Müslümanın bireysel-grupsal, 
sorumluluğundaki asıl sorun, bu insanların sınır 
dışı edilip edilmemeleri değil, bir değere bağlı 
olarak algılayabilmektir. Esasen asıl işi götüren de 
bir toplumsal konsensüsle yetki verdiğimiz devle-
te aittir. Adil ve hakkaniyetli olmanın dışında bir 

mükellefiyeti olmayan devlet veya hükümet yapıl-
ması gerekeni bu söylemcilerden daha gerçekçi ve 
daha etik olarak yapmaktadır. 

Son zamanlarda Suriye konusu bir yerlerden 
verilen bir talimatla yürütülürcesine yeniden alev-
lendirilmiştir. Aslında söylenen yeni bir şey yok-
tur ve denenin özeti “zamanı geldi, artık bunlar 
memleketlerine gönderilmeli ve bir daha yenileri 
asla alınmamalıdırlar. Bundan sonra daha sorunlu 
olabilirler…” Bu kampanyanın, Türkiye’nin, ciddi 
sorunlarla partallaştığı bir dönemde daha çok da 
hükümet ve özel olarak Erdoğan üzerinden köşe-
ye sıkıştırılması amacına yönelik olduğu söylene-
bilir. Bunun aynı zamanda, Türkiye Müslümanla-
rının duyarlılıklarını törpülemeye yönelik olduğu 
da eklenebilir. Yukarıda bahsettiğimiz etik kaybı 
küresel muhalefet ve tabi iç dayanakları bakımın-
dan önemli bir sonuçtur. İslâm kardeşliği üzerine 
yüklenen alay da bunu göstermektedir. Onun için 
Suriyelileri içeriye almak yanlış mı oldu ve hemen 
ülkelerine gönderilmeli midirler soruları sağlıklı 
bir cevap beklemektedir. 

Ülkemizde ortalama 3.5 milyon Suriyeli, bu-
lunmaktadır. Bunların sorunlarını tartışmak için 
gerçek kimliklerinin belirlenmesinde yarar vardır. 
Bu kitleye göçmen, sığınmacı, mülteci, vb. gibi 
adlar verilmektedir. Her ne kadar bunların deği-
şik şartlar gereği bir yerden bir yerlere giden kişi, 
grup ve kitleleri ifade etmede ortak bir yönleri var-
sa da anlamlarında ciddi farklılıklar da vardır. Me-
sela konumuz olan Suriyeliler ülkemizde göçmen 
değil, sığınmacı sıfatıyla bulunmaktadırlar. Sığın-
mayı gerektiren şartlar çerçevesinde sığınmışlar ve 
yine bu şartları gereğince burada yaşamaktadırlar. 
Bu açıdan sığınmacı, mülteci ve göçmen kavram-
larını kısaca açıklamamızda yarar vardır.

D. 

Aslında iltica ve sığınma sözlük anlamları 
itibariyle aynı olan kavramlardır. İltica Arapça 
kökenli, sığınma ise Türkçe bir kavramdır. Bir 
kavramlaştırma ile birbirinden farklı anlamlarda 
kullanılmaktadırlar. 

Mülteci, Birleşmiş Milletler’in de kabul etti-
ği bir tanıma göre “ırkı, dini, milliyeti, belli bir 
sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 
sebebiyle zulüm (gören veya) göreceği konusun-
da haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesin-
den ayrılan (ve bir başka ülkeye girme talebinde 

Sığınmacının dini ve ırkı ne olursa olsun 
Müslüman, sığınmacıya yardım etmek 
durumundadır. Sığınmaya olumlu cevap 
vermek, hakemlik vb. gibi konularda 
olduğu gibi,  tüm kadim kültürlerin 
kabul ve riayet ettiği bir yüksek değer-
dir. Bu yüksek değerler bir dine veya 
ırka bağlı olmaksızın vardırlar.
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bulunan) ve korkusu nedeniyle ülkesine dön(e)
meyen veya dönmek istemeyen kişi (grup ve kit-
leler) dir”.

Sığınmacı aynı şartlar altında bulunan ama 
mültecilik statüsü verilmeden geçici olarak il-
tica hakkı verilmiş kişi(ler)dir. Sığınma çoğu 
kere bir savaş, bir sosyal kaos veya büyük afet-
ler ortamında olur. Bu tanıma göre Türkiye’deki 
üç buçuk milyon Suriyeli tabii hâliyle sığınmacı 
durumundadırlar. Resmi açıklamalardan anladığı-
mız kadarıyla devletin kabul ettiği kriterlere göre 
bunlardan yaklaşık 500 bini mülteci olarak ka-
bul edilmişlerdir ki bunların vatandaşlığa kabulü 
imkân dâhiline girmiştir. 

Göçmen ise, ekonomik, sosyal kültürel farklı 
etkenlere bağlı olarak daha iyi şartlarda yaşayabil-
mek arzusuyla ülkesinden, gönüllü olarak ayrılıp 
başka bir yere giden kişi veya gruplardır. Şüphe-
siz burada da yer değiştirmeyi gerekli kılan başta 
doğal ve hâliyle ekonomik olmak üzere farklı ne-
denler vardır. Ama burada bir iradilik söz konusu-
dur. Göçmenliğin bir diğer önemli yönü de çoğu 
kere geri dönüşünün olmayışı, zamanla bu sıfatını 
kaybedip yerli hâle gelmesidir. Sığınmacı da kalıcı 
olabilir. Ama öncelikli sorunu geriye tekrar ülke-
sine dönmesidir. Burada göçmen bağlantılı olarak, 
sıkça kullanılan Muhacir ve Ensar kavramlarından 
hareketle hicret üzerinde durulabilir. 

Bilindiği üzere hicret kavramı, İslâm tarihinde 
Hz. Peygamber ve çevresindeki Müslümanların 
Mekke’den Medine’ye göç etmesini ifade etmek-
tedir. Ancak burada hicret kavramı özel bir anlam 
taşımaktadır. Müslümanlar, Medine’ye, daha iyi 
bir maddi refah sağlamak için gitmemişlerdir. Bu 
hemen görünüverdiğinden daha sıkıntılı ve İslâm 
hareketine yol açmanın dışında fiziksel olarak ge-
leceği belirgin olmayan, inanç ve fedakârlığa da-
yalı zorlu, ama şerefli bir yolculuktur. İşin içinde 
elbette hayat memat meselesi vardır, ama öncelikli 
olan kişisel hayatları kurtarmak değil, İslâm’ı yeni 
bir ortamda var kılma mücadelesidir. Bu hareke-
te katılan müminlere genelde göçmen anlamında 
kullanılan muhacir adı verilmiştir. 

Sığınmacı, mülteci gibi görünmesine rağmen 
hicret, özel bir anlama sahiptir. Niyetle ilgili bir 
meşhur hadiste Hz. Peygamber bunun sınırlarını 
göstermektedir. Burada mealen şöyle buyurul-
maktadır: “Kim hangi niyetle göçmüşse o onun 
göçmenidir. Sevdiği bir kadına uluşmak için gö-
çen onun göçmenidir. Asıl muhacirlik Allah için 

yapılan göçtür”. Mekke’nin fethinden sonra bu 
konu açıkça sonuçlandırılmıştır. Hz. Peygam-
ber “Bugün hicret bitmiştir, artık bundan sonra 
Mekke’den Medine’ye göçen kişi muhacir değil-
dir.” buyurmuştur. Şüphesiz İslâm’ı tebliğ etmek, 
inancını daha iyi yaşayabilmek için göçen Müs-
lümanın eylemi hicrettir, ama bu kişi, genel an-
lamda olsa bile teknik anlamda muhacir değildir. 
Onun için Suriyelilerin hareketi genel geçer bir 
göç olmadığı gibi bir hicret de değildir. 

E.

Burada üzerinde durulması gereken nokta-
lardan birisi herhâlde ensâr kavramıdır. Ensâr da 
İslâm tarihinde özel anlamı olan bir kavramdır 
ve bilindiği üzere Mekkeli muhacirlere yürekten 
yardım eden Medinelilere verilen bir isimdir. Ama 
genel geçer anlamıyla ensâr, Müslümanın en tabii 
bir vasfı olmalıdır. Ancak burada önemli bir ko-
nunun altını çizmek gerekir. Göçmen konumuna 
düşmek her zaman din bağlantılı olmadığı gibi bu 
insanlara yardım etek de mutlak din bağlantılı ol-
mak durumunda değildir. Yani sığınmacının dini 
ve ırkı ne olursa olsun Müslüman, sığınmacıya 
yardım etmek durumundadır. Sığınmaya olumlu 
cevap vermek, hakemlik vb. gibi konularda ol-
duğu gibi, tüm kadim kültürlerin kabul ve riayet 
ettiği bir yüksek değerdir. Bu yüksek değerler bir 
dine veya ırka bağlı olmaksızın vardırlar. 

Bunun tarihte çarpıcı örnekleri vardır. Mesela 
Hz. Peygamber, Taif yolculuğundan dönüşünde 
müşriklerin kurduğu pusudan dolayı Mekke’ye 
girememişti. Eman ile tanınan, sığınılacak gücü 
bulunan ve üstelik bir müşrik olan Mut’im b. 
Adiy’e sığınma talebinde bulundu. Kadim gelene-
ğe göre böylesi bir talep reddedilemezdi. Mut’im, 
atlı ve silahlı 10 oğluyla birlikte Hz. Peygamber’i 
bulunduğu yerden alıp Mekke’de evine kadar gö-
türüp bıraktı. Kendisinin ve oğullarının hayatına 
mal olabilecek bu tehlikeli görevi yerine getirdi, 
“görüşlerine katılmadığım birisinin sorunundan 
bana ne”, demedi. 

Suriyeliler sığınmacıdırlar. Türkiye açık bir 
katliam yaşayan bu insanlara yardım etmek du-
rumundaydı ve yapılması gerekeni yaptı. Konforu 
için buna itiraz etmenin bir iman zaafı olduğunu 
tereddüt etmeden ifade edebiliriz. Hatta yukarıda-
ki örneğin tersi bu sığınmacılar Müslüman olma-
yabilirlerdi. Bunlara da bir biçimde yardım etmek 
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yardımcı olmak gerekirdi. Onun için ilişkileri 
muhacir-ensâr bağlamında ele almak gerekmez. 
Ancak “müminler kardeştir” düsturu gereğince 
Müslümanların, din kardeşlerine yardımının şüp-
hesiz bir önceliği vardır ve bu doğal bir inanç ve 
insanlık hâlidir. 

Sığınmacılığın önünde iki yol vardır: Bun-
lardan birincisi ve belki öncelikli olanı, sığınma 
şartlarının ortadan kalkmasıyla geriye ülkeleri-
ne dönmeleridir. İkincisi şartlar elverdiği oranda 
mülteci ve nihayet bir vatandaş konumuna gel-
meleridir. Sığınmacılar genelde şartlar düzeldiği 
oranda geri dönerler, şartlar o hâliyle devam edip 
giderken haminin onları geri göndermesi etik dışı 
bir iştir, önceki verdiği sözden caymadır. İslâm 
tarihinin ilk yıllarında Habeşistan’a sığınan Müs-
lümanlar şartların iyileştiği duyumları üzerine 
Mekke’ye geri döndüler. Sığınmacı Suriyelilerin 
ülkelerindeki şartlarda bir iyileşme noktasında bir 
değişiklik olmamıştır. Kısmi de olsa bir değişiklik 
olan yerlerin yarım milyon civarındaki insanı geri 
dönmüştür. Bunları mutlaka kapı dışarı etmeliyiz 
diyenlerin sığınmacılık konusunda bir ölçüleri 
olmadığı gibi bir ahlaki kaygılarının da olmadığı 
anlaşılıyor. Daha çok da muhalif bir siyasal eylem 
olarak işliyor. Bu ve benzeri olaylar iç ve dış ma-
nipülasyonlarla insanımızın ahlaken sorunlu bir 
yapı oluşturduğunu göstermektedir. Yani Suriye-
liler gittiğinde gitmeyecek olan bir sorunla karşı 
karşıya kaldığımız söylenebilir ki bu sorun üze-
rinde kafa yormamız gerekiyor.

F.

Türkiye’nin önemli gerçeği ciddi bir düşünsel, 
gelişmeden çok konfora göre oluşan bir yaşam 
biçimi farklılığıdır. Sosyal politik inanış ve düşü-
nüşlerde, sol kanat insanlarla muhafazakâr dindar 
insanlar arasındaki ortak çizgi de buradan mey-
dana gelmektedir. Bu birlik aslında bir düşünce 
birliği değil, bir yaşam birliğidir. Tıpkı Batıda 17. 

yüzyılda dindar ve seküler kesimleri bir araya ge-

tiren burjuvazi veya 19. yüzyılın ikinci yarısındaki 

vahşi kapitalizmin hayat algısında pek çok insanın 

birleşmesi gibi.

Bu söz konusu hayat algısı, ırk, din, soy-

soptan öte, yaşama zevkine dayalı, konfor bek-

lentisinin ötesinde hiçbir değeri olmayan ve hatta 

belirgin yüksek değerlere karşı bir oluşumdu. Ne 

var ki savrulan farklı kesimleri bir araya getiriyor-

du. Neyi anlattığı belli olmayan mırıltıların içinde 

anlaşılabilen tek şey “her şey değişmeli, çıkarımızı 

bilmeliyiz” gibi bir şeylerdi. Neyin, niçin değişme-

si gerektiğinin hiçbir açıklaması da yoktu. Her şey 

açıklamasız bir beyandan ibaretti. Yani bu böyle-

dir vesselam idi.

Bu gün maalesef toplumumuzun geniş bir 

kesimi böyle bir duygu tarafından sarıp sarmala-

nıyor. Genel geçer yüksek değerlerden kopuyor. 

Sığınma, kardeşlik, vb. gibi sabitelere devri geç-

miş bir hikâye gibi bakıyor. Öteden beri tanıdı-

ğım, İslâmcılıkta tablada kül bırakmayan karşım-

daki kişi “hayatımız altüst oldu, ekonomi, ahlak, 

her şey bozuldu. Kardeşlik, ensârlık hikâyeleriyle 

bu gidişe daha fazla dayanamayız. Geç de olsa 

yanlış düzeltilmeli, Suriyeliler en kısa zamanda 

geldikleri yere gönderilmelidirler…” diyor. Bo-

zan ve bozulan şeyin Suriyeliler değil, asıl ciddi 

sorunun kendisinin taşıdığı zihniyet olduğunu, 

böyle bir mantığın sahibine nasıl anlatabilirim ki, 

susuyorum.

Suriyeliler, Iraklılar ya da daha başkaları, insa-

nın olduğu her yer gibi burada da sorunlar doğura-

bilir. Bu sorunların sahipleri kalırlar veya giderler, 

her şey bir biçimde geçebilir. Ama topluma sirayet 

eden bu hedonist ahlakın kalıcı olmasından kor-

karım. Evet, her şey geçer, ama böylesi süreçler-

de Müslüman etiketin altını doldurması gereken 

yüksek değerler geçmemeli, Müslüman etiketinin 

altı bu değerlere dayalı ahlakla doldurabilmelidir.

Son zamanlarda Suriye konusu bir yerlerden verilen bir talimatla yürütülürcesine yeniden 
alevlendirilmiştir. Aslında söylenen yeni bir şey yoktur ve denilenin özeti, “zamanı geldi, 
artık bunlar memleketlerine gönderilmeliler ve bir daha yenileri asla alınmamalıdır. 
Bundan sonra daha sorunlu olabilirler…” Bu kampanyanın, Türkiye’nin, ciddi sorunlarla 
partallaştığı bir dönemde daha çok da hükümet ve özel olarak Erdoğan üzerinden köşeye 
sıkıştırılması amacına yönelik olduğu söylenebilir.
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İ nsan soyunun 
konuşma yetisini 

mümkün kılan dile 
sahip olması kit-
le ruhu dediğimiz 
şeyi de sağladığını 
söylemek müm-
kün. Yual Noah 
Hariri bunun mit 
oluşturma ve bu 
yolla insan grup-
laşmasının müm-
künatının anahtarı 
olduğunu belirtir. Hariri bilimsel açıdan sapiens 
denen insanın (bizim türümüzün atası ya da belki 
de Hz. Âdem) karmaşık dil yapısının sosyal iş bir-
liğinin önünü açtığını ve bunun ona diğer insan 
türleri içinde ona büyük bir avantaj sağladığını be-
lirtir. Dahası bu dil soyut kavramları da içerebilen 
diğer canlı türlerinden ve insan türlerinden daha 
sofistikedir: “Sadece homo sapiensin var olmayan 
şeyler hakkında konuşabildiği iddiası herkesçe ka-
bul edilebilecek bir önerme… Öte yandan kurgu, 
sadece bir şeyleri hayal edebilmemizi değil, bunu 
kolektif bir şekilde yapmamızı sağladı. Bu sayede 
İncil’deki yaradılış hikâyesi, Avustralya yerlilerinin 
dreamtime mitleri ve modern devletlerin milliyetçi 
mitleri gibi ortak mitler yaratabiliyoruz. Bu mitler 
sapiense büyük gruplar hâlinde esnek bir işbirliği 

yapabilme becerisi 
vermiştir.”1

Hariri’nin tes-
pitleri şu anda bir 
linç kampanya-
sına dönüşen ve 
hatta Türkiye’nin 
Solingen’i olmaya 
ramak kalmış İki-
telli’deki filli linçin 
kaynağını, kitle 
hareketlerinin na-
sıl bir araya gele-

bildiğini ortaya koyuyor. Kitle denilen olgu tam 
da Hariri’nin dikkat çektiği dil sayesinde oluşur. 
Nitekim İkitelli’de -resmî olmayan kimi kaynak-
lara göre bir Suriyeli sığınmacının resmen elektrik 
direğine asılarak öldürülmesinin bile olduğu iddia 
ediliyor- eğer müdahale edilmese belki de kitle 
katliamına dönüşecek linç olgusunun kaynağında 
14 yaşında bir Suriyeli gencin kendi yaşıtı bir kıza 
penceredeyken seslenmesinin “kızımıza sarkıntılık 
ediliyor.” şeklinde bir söylentiye dönüşmesi. Tıpkı 
“Suriyelileri devlet besliyor, yan gelip yatıyorlar.” 
şeklindeki söylenti gibi.

Batıdaki ırkçıların Almanya’da benzer bir 
afişle göçmenlere saldırmasıyla aynı. “Plajlarda 

1 Yual Noah Hariri, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, çev. 
Ertuğrul Genç, Kolektif Kitap, İstanbul, 2015, s. 37-38.

Suriyelilere atık muamelesi yapan ulusalcı faşist zihin kendi 
olağanüstü hâl mantığı içinde bu insanları sosyal dışlama 
pratiğine dönüştürmek istedikleri için onlara bir istisna mantığı 
içinde yaklaşıyor. Malum istisna hâli hakların askıya alınmasını 
ifade eder. Suriyeliler sosyal iğrenme nesnesine dönüştürülerek 
egemen norm içinde bir çıplak hayata yani tüm siyasi varlığından, 
haklar pratiğinden soyularak salt biyolojik bir varlığa indirgeniyor.

Almanya’da Dazlaklar Türkiye’de Ulusalcılar: 
Faşizmin Elit Zihniyeti

DİLAVER DEMİRAĞ
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kadınlarımızı bakışları ile taciz ediyorlar.” diyenler 
kendilerinin de aynı şeyi Batıdan gelen kadınla-
ra hatta kendi toplumunun kadınlarına yaptığını 
unutuyor. Başka bir ifadeyle burada mesele bir 
kadına tacizkar biçimde bakmak değil. Bakanın 
yabancı olması… “Bir Alman kadına bir başka Al-
man tecavüz edebilir.” ve bu sonuçta kınanır. Ama 
aynı şeyi bir diyelim bir Türk yapsa bu linç hâlini 
alır.

Muhtemelen geçmişte homo sapiens de ben-
zer söylentiler ile homo neandertelis dâhil birçok 
insan türünü yok etti. Kısa-
cası dilin soyut değerleri de 
içermesi propaganda ile kitle 
hareketleri üretmeye imkân 
sağlıyor. Dilin kabilecilik 
dediğimiz biz ve onlar ya da 
yabancı olgusunu da damga-
lama imkânı verdiği söylene-
bilir. Bu bağlam da ırkçılık 
dediğimiz olgunun temelin-
de de bu var. Buraya kadar 
ele aldığım bu olgu sonuçta 
organik topluluklardan gü-
nümüzün kitleselleşmiş top-
lumlarına kadar ortak boyut. 
Ama günümüzde geçmişteki 
olguları köpürtecek sosyal 
mesafe denilen olgu da en 
uzaktan en yakına doğru hat 
çizdiğimizde en yakınımız-
dakiler biz, uzağındakiler 
ise onlar diye tanımlanır. Bu 
aynı zamanda iç grup dış 
grup ayrımına tekabül eder.

“Biz” ait olduğumuz grup 
anlamına gelir. Kişi bu grup 
içinde olanları gayet iyi anlar 
ve tam da böyle olduğu için 
bu aşinalık ekseninde onları bildiği içinde onlar-
la ilişkisini bu referanslar ekseninde sürdürür. Bu 
aşinalık nedeni ile iç gruba yani bizlere mensup 
olanlar yabancılık çekmez ve kendilerini gayet 
rahat ve emniyette hissederler. Buna mukabil dış 
grup olarak “onlar” ise “bizler” içindekilere hiç gü-
ven vermez. Onları gerçek anlamda bilip tanımış 
değildir. Bu nedenle “biz”deki herhangi biri “onla-
ra” ait olmayı istemez. “Biz”deki bireyin genel de o 
grubun işleyişine ilişkin pek bilgisi yoktur bundan 
dolayı dış gruba yönelik ön yargıları ve bundan 

doğan tedirginlikleri söz konusudur. Bu ayrım ile 
diğerleri hakkında beslenen hayali fikirler ya da 
biz içinde tanımlanmış olanları referans alır ya da 
bu kişilere mesafeli bir hâlde fikir edinme çaba-
sındadır ama bu süreç de referans bilgiler içinde 
oluştuğundan önyargıları besler mahiyettedir. 2

Ana hatlarıyla verdiğim bilgiler mülteci/yaban-
cı düşmanı tutumun sosyo psikolojik ve bilişsel 
kaynaklarını oluşturuyor. Bu olgular çerçevesinde 
hareket etsek de bu ayrımcılığı besleyen olgunun 
klasik ırkçılığa oturduğunu söyleyemeyiz. Evet, 

aynı basmakalıp fikirler, 
klişeler ama en önemlisi 
özcülük olgusu söz konusu 
olguda da işliyor ama bura-
da ayrımcılığı besleyen en 
önemli taşıyıcı sistem kültür.

Yabancı Düşmanlığının     
Ortak Yanları:                          

“Öteki” Beni Bozuyor 
Değiştiriyor

Yabancı düşmanlarının 
gözünde yabancı göçmenler 
sefil, temelde eşit olmayan, 
haksız olan, “yeryüzünün 
süprüntüsü” şeklinde görü-
lenlerdir. Bunlar paradoksal 
olarak, temelde yeni sosyo-
lojide sınıf altı ya da her-
hangi bir sosyal sınıfın içine 
sokulamayacak kötü kişiler-
dir. Bu bakışa göre göçmen-
ler bulundukları kültürel 
mekânı bozan, kirleten var-
lıklardır. Bulunduğu yerin 
temiz kültürü bozulmaya 
uğratmaktadırlar.

Mesela Donald Trump’a göre, İngiltere ve Av-
rupa, göçün bir sonucu olarak “kültürünü kaybe-
diyor. “ Brüksel’e Londra’ya gitmeden kısa bir süre 
önce verilen The Sun gazetesine verdiği röportajda 
Trump, Ortadoğu ve Afrika’dan gelen göçmenlerin 
Avrupa’yı daha da kötüsü kalıcı şekilde nasıl değiş-
tirdiğini açıkladı. Anne ve babası Avrupalı olduğu 

2 Trump’s claim that Europe is ‘losing its culture’ is racism – 
and it must be challenged (Trump’ın Avrupa’nın “kültürünü 
kaybediyor.” iddiası ırkçılık ve meydan okuma ) https://
theconversation.com/trumps-claim-that-europe-is-losing-its-
culture-is-racism-and-it-must-be-challenged-99962

Tarihinde ırk ayrımcılığı olma-
yan farklı inançlar ile bir arada 
yaşamakla kalmayıp onların 
dilini, kültürünü bünyesine 
katabilen ve gerçek manada çok 
kültürlü olabilmiş bir uygarlık 
havzasının mensupları olarak 
bugün bizim içinde geçerli. 
Suriyeliler batılı değil de Arap 
oldukları için nefret nesnesi ola-
bilmekteler. Türkiye’nin artık 
Batılı manada medeni olduğu 
bir ülkede medeniyet değer-
lerinden uzak “ilkel Araplar” 
olarak üstün Türk kültürünü 
bozmaktalar. Kısacası ulusal-
cı denen faşist güruh topluma 
kendi pis ırkçılıklarını sirayet 
ettirmekteler.
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için acı duyduğunu belirterek “Avrupa’ya olanla-
rın bir utanç olduğunu düşünüyorum. Avrupa’da 
Göçün olmasına izin vermek utanç verici. Bence 
Avrupa kültürel dokusunu değiştirdi ve çok hız-
lı davranmazsan, asla olduğu gibi olmayacak ve 
bunu olumlu yönde kastetmiyorum. Bence kültü-
rünü kaybediyorsun. Etrafa bak.” dedi.3

Bu söylem Avrupa’daki ırkçılarda da şöyle 
bir yankı buluyor. “Şimdi bu gelenler, cömertçe 
yerleşme imkânına sahip oldukları görülen ulus 
devletleri “ele geçirmeye” çalışıyor. Son dönem-
deki göçmenlerin Müslüman olduğu gerçeğine 
odaklanarak, aşırı sağ söylem, ele geçirmenin 
İslâmlaştırmaya eşdeğer olduğunu öne sürüyor. 
“Bizim” kültürümüzü, değerlerimizi ve yaşam 
biçimimizi ve dolayısıyla “biz” dediğimiz her 
şeyi mahveder. Bu nedenle, direnişe karşı göç, 
Avrupa’yı korumanın tek yolu görülüyor. Bu nok-
tada sık sık vurguladığım gibi Kristeva’nın abject 
kavramına başvurabiliriz. Abject, bilinçaltının baş 
edemediği bir ötekiliği temsil eder, bir anlamda sü-
müksü kavramı ile özdeştir. Abject sözlük anlamı 
ile umutsuz, sefil, perişan ya da alçak ve aşağılık 
anlamına gelir. Psikolojide ise atılması, kurtulun-
ması, defedilmesi insanı rahatlatan nesne, duygu, 
dışkı diye tanımlanır.

Yabancı düşmanlarına göre sefil ve aşağılık 
göçmenler abjecttir, yani atılması gereken bir atık. 
Çünkü mekânı istila etmekte, kültürel saflıkla in-
şaa edilen saflığı bozmaktadırlar. Nasıl bir leke bir 
münasebetsizlik hâli yaratıyor, olması gereken yer-
de olmayıp düzeni bozuyorsa göçmende kültürel 
düzeni tehdit ederek toplumsal kültürel mekânı 
adeta bir haşerat gibi istila etmektedir. Ancak ab-
ject hem itici, uzaklaştırıcı, hem de çekici ve tahrik 
edicidir. Bir yandan bireyin benliğinin sınırlarını 
tehdit eder, diğer yandan onların korunmasını 
sağlar. Tehdit eder, çünkü sınırlara meydan okur. 
Korunmasını sağlar, çünkü meydana getirdiği teh-
dit ile birey için bir tedbir mekanizması oluşturur: 
“Varlığın kuralsız, zıvanadan çıkmış bir içeriden ya 
da dışarıdan kaynaklandığını sandığı, tahammül 
ve tahayyül edilebilir olasılığının dışına defedilmiş 
bir tehdide karşı o şiddetli karanlık isyanlarından 
biridir iğrenme. Tehdit orada çok yolundadır ama 
özümsenemez. Arzuya dil döker onu hırpalar, bü-
yüler ama arzu baştan çıkarılmaya yanaşmaz. Tela-
şa kapılarak geri çekilir, tiksinip yadsır.”4

3 A.g.m. 

4 Julia Kristeva, Korkunun Güçleri, çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı 

İğrençlik bir dışarı atılma, benliğin yerinden 
olma hâlidir. İğrenç, düzeni ve sınırı ihlal eden bir 
ölüm deneyi ya da temsili şeklinde tezahür eder. 
Pislik bir atıktır ve atık olarak saflığı, düzeni boza-
rak sınırları ihlal edip, bilişsel sınırları delik deşik 
eder. Çünkü modern benlik için tüm iğrençlikler 
en büyük iğrençlikte, yani cesette temsil edilir. 
Tüm diğer iğrenç şeylere baktığımızda ortak yanla-
rı canlı bedenin atıkları olmaları ve yürümeleridir. 
Dolayısıyla iğrencin gücü benliği bozucu etkisin-
de yatar. Bu anlamda göçmen/mülteci de düzeni 
bozmakta, uygarlaşma süreci içinde inşa edilmiş o 
kültürel kimliği tehdit etmektedir.

Abjectin siyasi anlamlarına daha sonra deği-
neceğim. Ondan önce sosyal statü olarak “düşük 
öteki” kategorisine sokulan sığınmacılarla ilgili 
bizim ulusalcı denen ama has be has faşist olan 
isimlerinin sosyal dışlama kavramı çerçevesindeki 
değerlendirmelerine bakalım. Ne ilginçtir ki Suri-
yeli sığınmacı nefretini körükleyen bununla ilgi-
li algı mühendisliği yapan çetenin baş teorisyeni 
konumundaki Ümit Özdağ da Trump’la ve Avru-
palı faşistler ile aynı dili konuşuyor: “Erdoğan’ın 
Esad’ı devirme politikası ülkemize kayıtlı-kayıt-
sız 5,3 milyon Suriyelinin dolmasına neden ol-
muştur. Şimdi Türk milleti uyutularak, alıştırıla-
rak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi politikası 
izlenmektedir. 2040 yılında Suriyeli sayısı, eğer 
kalırlarsa, 10 milyona yükselecektir. Türkiye’nin 
birçok kenti Türk kimliğini kaybedecek ve Arap 
kentleri olacaktır. Ülkemizin milli kimliğini muha-
faza etmesi mümkün olmayacaktır. Üçüncü zarar 
ise, Türk milleti, bu politikanın bedelini 40 mil-
yar dolar harcayarak ve borçlanarak ödemiştir. Bu 
harcadığımız 40 milyar dolar, bugün yaşadığımız 
ekonomik krizin en önemli sebeplerinden biri-
dir. Türkiye gibi 450 milyar dolar dış borcu olan 
dolar borcu için yüzde 7,5 Euro borcu için yüzde 
5,25 faiz ödeyen ülkenin sarayının Türk milletinin 
sırtından bonkörlük yapmaya hakkı yoktur. Halk 
soğan kuyruklarında beklerken, gençler işsizlikten 
intihar ederken, Suriyelileri yedirip içirmeye hak-
kınız yoktur.”5 

Ona göre Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli 
Mültecileri kabul etmesi, bu kadar büyük bir nü-
fusu alması tamamı ile ümmet projesi, Erdoğan’ın 

Yayınları, İstanbul, 2004, s. 13.

5 Ümit Özdağ, “Suriyelilerin sayısı 2040’ta 10 milyona ula-
şacak”, Yeniçağ https://www.yenicaggazetesi.com.tr/umit-
ozdag-suriyelilerin-sayisi-2040ta-10-milyona-ulasacak-
241078h.htm
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hilafet ilan etme arzusunun bir sonucu. Dahası 
ona göre Suriyeliler ile birlikte Türkiye’de cihatçı 
ağları inşa ediliyor: “Bir grubun kafasında Suriye-
lilere vatandaşlık verilmesi ve İslâmî bir sosyoloji 
oluşturma hayali var. Ümmet sosyolojisi diyebiliriz 
buna. Bu özetle bir hilafet modellemesi… Cihat-
çı selefilik, emperyalizm tarafından kullanılmaya 
müsait bir anlayış. Bu dokunun Türkiye’ye yönel-
mesi olağanüstü büyük bir tehlike. Türkiye içinde 
çok güçlü bir selefi ağı oluşuyor çünkü senelerden 
beri Türkiye’yi tanıyorlar. Devletin reaksiyonlarını 
da… Devletle ilişkiye geçtiler ve bu sayede istih-
baratının reflekslerini öğrendiler. Aynı Hizbullah 
gibi… IŞİD 1.0 ve 2.0’yi yaşadık. Türkiye şimdi 
IŞİD 3.0’ü yaşayacak.”6

Dikkatinizi çekmiştir Ümit Özdağ laik kentli 
orta sınıflara nam-ı diğer Beyaz Türklerin bilindik 
bilinçaltı korkularına hitap ediyor. “Araplaşma”, 
“ümmet”, “hilafet”, “kelle kesen cihatçılar”, “IŞİD” 
vb. ifadeleri kullanması sebepsiz değil. Bunun na-
sıl bilinçli bir propaganda stratejisi olduğu açık. 
Onun hık deyicisi Sinan Oğan da benzer korkulara 
oynuyor Suriyelilerin artık korunma statüsünden 
çıkarılması gerektiğini savunan Oğan, “Suriye’de 
savaş bitmek üzere, bayram ziyaretlerini yapıp geri 
geldiklerine göre muhtaç sığınmacı statüsünden 
çıkarılmaları lazım” diyerek bunların sığınmacı 
olmaktan çıktığını söyleyerek bu kesimin özenle 
kurguladıkları yalanlarını sıralıyor. Ardından ise 
esas bombayı patlatıp güvenlik algısına sesleniyor: 
“Eğitim görmemiş, sarsıntı yaşamış Suriyeli çocuk-
lar Türkiye için gelecekte bir tehdit unsuru oluş-
turacaktır. Gelecekte suç örgütlerine bulaşabilirler, 
bu çeteler şehir içine dağıldığında devlet nasıl mü-
dahale edecek; bazılarının kayıtları bile yok”7

Sinan Oğan’ın ırkçıların sıkça yaslandığı yalan 
olan “Bunlar savaşmıyor benim Mehmet’im şehit 
oluyor” gibi propagandist söylemleri ise saymaya 
bile gerek yok. Kısacası yeni ırkçılığın temel mal-
zemesi kültür ve kültür üzerinden ayrımcılık inşaa 
ediliyor ama buna bir de komploculuk eklenebilir. 
Ümit Özdağ ısrarla emperyalist devletlerin iç savaş 
çıkartmak için Suriyeli sığınmacıları kullandığını 

6 İYİ Partili Özdağ, “Vatandaşlık Verilirse Suriyeliler Türk 
Siyasetinde Belirleyici Olur” http://www.diken.com.tr/iyi-pa-
rtili-ozdag-vatandaslik-verilirse-suriyeliler-turk-siyasetinde-
belirleyici-olur/

7 Sinan Oğan’dan Suriyeliler İçin Sert Çıkış… ‘Taşı Sıksa 
Suyunu Çıkaracak Herifler…” http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/sinan-ogandan-yine-tartisilacak-sozler-eli-silah-
tutan-1-milyon-suriyeliye-40398886

belirtiyor. Dahası Kuzey Suriye’de kurulacak PKK 
devletine yönelik Arap etnik engelini kaldırmak is-
tediğini bu nedenle de onların yurtlarına dönme-
lerini istemeyerek burada kalmaları için oyun oy-
nadığını belirtiyor. Twitter hesabından açıklamada 
bulunan Özdağ şunları söylüyor: “Sonra Suriyeli-
lere neden tepki gösteriyorsunuz diyorlar. Mesele 
Suriyeliler değil. Suriyelilerin yurtları ellerinden 
alınıyor, PKK’ya veriliyor. Suriyeliler üzerinden 
Türkiye’ye iç savaş tuzağı kuruluyor. Meselemiz 
bu emperyalist projeyi durdurmak.”8 

Enteresandır yurt dışındaki ırkçılarda aynı ka-
nıdalar onlarda Siyonistlerin, Yahudi para babala-
rının göç meselesini hızlandırarak Avrupa’yı zayıf-
latmak istediklerini ifade ediyorlar. Müslümanlar 
üzerinden demografinin değişeceğini söyleyerek 
insanları buna inandırıyor. Nitekim Busines Insi-
ders isimli bir sitede yer verilen bir habere göre 
ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki insan-
ların yaklaşık üçte biri, göç konusunda komp-
lo teorilerine inanıyor. Hükümetin kendilerine 
göçmenlik rakamları hakkında yalan söylediğini 
düşünüyorlar. Dahası Trump veya Brexit’e oy ver-
mekle bu teorilere inanmak arasında bir ilişki var. 
Başka bir ifadeyle sağcı partileri destekleyenler 
bu komplolara daha çok inanıyor. Hakeza bizim 
ulusalcılar ile aynı zihniyette bir faşist olan Trump 
da Özdağ’ın ve Oğan’ın bütün Suriyeli göçmenleri 
burada çıkacak bir iç savaşın “militan gücü” diye 
sunmasına, Suriyelilerin adeta bir suç makinesi 
şeklinde gösterilmesine benzer biçimde göçmenle-
ri özellikle de Meksika’dan gelen göçmenleri uyuş-
turucu vb. suçlara bulaşmış gösteriyor. Oysa hem 
Türkiye de hem de ABD’de suç oranı esas olarak o 
ülke vatandaşları arasında yüksek iken göçmenler 
arasında daha düşük.9 

Sergei Moskovici bu türden bir komplo zih-
niyetinin uğursuz amaçlarını şöyle ifade ediyor: 
“Fakat verdiğimiz örnekler net olarak bir şeyi gös-
teriyor: Diğer yüzyıllar komplo ile amatörce ilgi-
lendiler. Komplonun bir düşünce sistemi ve bir 
eylem yöntemi olarak kurulması bizim yüzyılımız-
dadır. Bizimkisi pek çok açıdan rahatsız edici bir 
yüzyıldır. Sanki bulunmuş görünen tüm ilkeleri ve 
insanların kendisine bağladığı tüm ümitleri birbiri 

8 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/umit-ozdag-suriyeliler-
uzerinden-ic-savas-tuzagi-kuruluyor-237779h.htm

9 Brexit and Trump voters more likely to believe in conspiracy 
theories, survey study shows https://www.cam.ac.uk/rese-
arch/news/brexit-and-trump-voters-more-likely-to-believe-
in-conspiracy-theories-survey-study-shows
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ardınca yalanlamak için delicesine bir enerji ile 
hareket etmekten ötürü cansız kalmış gibi görü-
nüyor. Azınlıklara yapılan zulümlerin yüzyılımız-
da azaldığını ya da bunun çaresi olan hoşgörünün 
genişlediğini veya tarihin bu anlamda ilerleme 
kaydettiğini kim iddia edebilir. Böylesi öngörüler 
-bir kez daha!- nadir istisnalara dayandırılmakta 
ve arzulanır bir düşünüş olarak görünmektedir.

Şu hâlde, bütün bu zulümleri icra etmek için 
sadece polis veya adliyeyi kontrol etmek yeterli 
değildir. En gerekli olan şey, bir yandan bu tür zu-
lümleri hazırlayan, öte yandan onları haklı çıkaran 
belirli bir kollektif düşünce tarzıdır. Kitlelere ulaş-
mak ve onların duygu avında olduğu kadar, insan 
avında da yer almalarını sağlamak esastır. Komplo 
ilkesi bu düşüncenin özünü oluşturur. Onun iş-
levi, gösterdiğimiz üzere kabul edilemez pratikler 
ve inançlarla savaşmak kadar insanları bunlara 
inandırmaktır. Nasıl? Bazen hücumun en iyi sa-
vunma olduğu söylenir. Öyleyse, bir tür suçlama 
yolu olmalıdır. Bu bilinen bir yöntemdir. Bir azın-
lık komplo ile ve en önemlisi yabancılarla işbirliği 
ile suçlanır suçlanmaz derhal, başka bir şey aran-
maksızın suçlu, tepelenmeye müstahak addedilir. 
Her çeşit suç azınlığın üzerine atılır ve ödetilir… 
Aslında eğer bir hezeyan ile uğraşıyorsak bu, bir 
suçlama ve soruşturma hezeyanıdır. Bu yolla, grup 
veya birey masumiyetini ve yanılmazlığını kanıt-
layabilir. Bu hezeyan, insanların, hoşnut oldukları 
her şeyi bile araştırma ve yargılama gücüne sahip 
olduklarını hayal etmelerini sağlar. Bu fikrin esas 
itibarıyla zulmün tamamlayıcısı olduğunu öne sü-
rüyorum. Kendine özgü hakları olduğu konusun-
da güvenle ısrarlı olan her insan, din ya da partinin 
bu tür bir eğilimi vardır. Öte yandan, bu açıkla-
malar tartışmayı bir yana atıverip kurtulma işlevini 
de yerine getirir. Eğer etnik bir azınlık, çoğunlu-
ğa muhalefet ediyorsa bu bir uzlaşmaz karşıtlığı 
gösterir. Fakat bu, azınlığın yabancılar tarafından 
yönlendirildiği ve yabancılarla işbirliği içinde ol-
duğunu iddia etmeye de yeter ve her şey değişir. 
Azınlığın protesto ve eylem nedenlerinin, durumla 
veya topluluğun bizatihi kendi ilişkileri ile bağlan-
tılı değildir. Onların protestoları gerçekte hiçbir te-
meli olmayan yapay yaratımlar olarak görülür. Bir 
bütün oluşturan inanç, pratik ve dillerin bir top-
lamını biçimlendirir. Kollektif bağlılığa dayanır ve 
onda birleşenlerin kişiliklerine damgasını vurur. 
Onların yaşam tarzlarını etkiler, dolayısıyla yaşa-
mın kendisine damgasını vurur. Böylece kitlelere 

ulaşacak gücü kazanır. Bu, açık seçik ortadadır. 
Dahası, komplo anlayışı, dinamik olarak dogmatik 
veya etnosantrik diye isimlendirdiğimiz, ama ger-
çekte bağımsız olarak var olmayan düşünüşü de 
içine alır. Fakat çoğunlukla içeriksiz bir biçim ola-
rak, sabit terimlerle betimlenir… Herkes, komplo 
kavramını neyin oluşturduğunu bilir. Komplo bir 
tarikat, bir parti veya bir etnik topluluk üyelerinin 
(Yahudiler, Masonlar, komünistler, pasifistler vb.) 
ayrılmaz gizli bir bağ ile bağlanmasını içerir. Bu 
tür bir ittifakın hedefi, toplumda kargaşayı kışkırt-
mak, toplumsal değerlerin anlamını bozmak, kri-
zi şiddetlendirmek, yenilgiyi teşvik etmek vb.dir. 
Komplo zihniyeti halkı, şeyleri ve eylemleri iki sı-
nıfa ayırır: Bir sınıf temizdir, diğeri ise kirlidir. Bu 
sınıflar sadece ayrı değil aynı zamanda birbirleriy-
le uzlaşmaz biçimde karşıttırlar. Komplo anlayışı, 
insanları, şeyleri ve eylemleri iki sınıfa böler. Bu 
sınıflar zıt kutupludur: duruma göre; sosyal olma-
yan, ulusal olmayan her şeye karşılık sosyal, ulusal 
olan her şey. Bir tarafta normal, hukuki yani doğal/
yerli olan her şey, diğer tarafta anormal, hukuki 
olmayan ve dolayısıyla tuhaf, yabancı olan her şey. 
Karşıt kutuplar iki ayrı evrene aittirler: karanlık ve 
geceye ait ortama karşılık günışığı ve açıklık böl-
gesi. Bu köktenci bir ikiciliktir, ortak hiçbir şeyi 
olmaksızın bir arada var olan topluluklar arasında 
bir bölünmedir. Bunların arasında her tür bağlantı 
mutlak surette zararlıdır. Kirlenmeye, lekelenmeye 
hatta enfeksiyona neden olur.”10

Hâsılı komplo faşizmin, ırkçılığın ve sos-
yal kırımın temel malzemesidir. Kitle seferber-
liği yaratmakta eşsiz bir işlevi vardır. Türkiye’de 
ulusalcıların ya da sol Kemalist seküler milliyet-
çilerin bu meselede baş aktör olmasının kökleri 
İttihat Terakki ve onun zulümleri ve Vahhabilerin 
Osmanlı’ya yönelik saldırılarının ‘Araplar arkadan 
vurdu’ biçimindeki geleneksel Arap düşmanlığı ile 
ilişkisi olduğu kadar, Cumhuriyet’in kuruluş ideo-
lojisi, onun anti-semitik karakteri ile de ilişkisi ol-
duğu söylenebilir. Nitekim Tanıl Bora Türkiye’nin 
komplo teorisyenliğinde örnek ülke olmasını şöyle 
açıklıyor: 

“Çok kısaca söylersek: T.C. Devleti’nin ve 
millî kimliğin inşa dönemindeki tekbenci (solip-
sist) bilinç hâli, devlet aygıtının aşırı hassas teh-
dit algılamasıyla ve ahalisini herhangi bir bilinçli 
edim için reşit saymayışıyla birleştiğinde, komplo 

10 Serge Moskovici, “Yabancı Parmağı - Komplo Zihniyeti”, 
Birikim, 1996, sayı: 90, s: 45-46.
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zihniyetine çok bereketli bir toprak hazırlamış-
tı… Moscovici’nin komplo zihniyetinin çekirdeği 
olarak vurguladığı “yabancı faktörü”, yani orta-
daki her ciddi meselede ülkemize/bize kasteden 
yabancıların parmağının aranması, bu zihniyetin 
Türkiye’de yerlileşmesinde ziyadesiyle belirgindi. 
Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki hâkim ruh 
hâlinin, toplumsal-siyasal meselelerden esasen ‘dış 
mihrak’ları sorumlu tutmaya yatkın olduğunu ha-
tırlatalım. 1930’ların ortalarından itibaren resmî 
Cumhuriyet söyleminde baskınlaşan ırkçı-etnisist 
yaklaşım ve kabaran ksenofobi (yabancı korku-
su), bu yatkınlığı hayli güçlendirdi… “Halkımızın 
komplo mantığına yatkınlığı”, üstüne halk peda-
gojisiyle varılacak bir problem değil tabiî; komp-
lo zihniyetini, yinelersek, Devlet Aklı ve Türk sağ 
fikriyatı bünyevi bir biçimde yeniden üretiyor… 
Solla Kemalizm’i özdeşleştiren gelenek Devlet 
Aklı’nın komploculuğu ile sol içi komplo bilgisini 
harmanlayarak zaten bu alanda müstesna bir yer 
tutuyor.”11

Cumhuriyet’in kuruluşundaki mütegallibenin 
bir parçasının aydınlar olması, soyut idealizmle 
kendini devletin sahibi sayan bir zihniyet hâlinin 
yerleşik olması ile birleşen bu ideolojik dolgu bu-
gün Türk milliyetçiliğinin dilinde pelesenkleşen 
pelesenkeştikçe de epriyip bir klişe oluşmasından 
dolayı emperyalizm yabancı düşmanlığının önem-
li bir ideolojik dolgu malzemesine dönüştü.

Kültürel Özcülük Olarak Yeni-Irkçılık ve               
Sosyal Hijyenizm

Eski ırkçılık klasik sömürgeciliği meşru kılmak 
için üretilmişti. Irklar doğası gereği olan şeylerdi. 
Eski ırkçılar doğuştan gelen ve kalıtımla geçmiş 
özelliklerin biyolojik bakımdan insan davranışı-
nı belirlediğine inanan kişilerdi. Irkçılık doktri-
ni, insanın taşıdığı kanın ulusal-etnik kimliğinin 
belirleyicisi olduğunu savunuyordu. Eski hâli ile 
ırkçılık genel hatlarıyla incelendiğinde kendi ka-
nını taşıyan, aynı dili konuşan ve aynı soydan ge-
lenlerin başka soylardan gelenleri aşağılaması diye 
algılanıyordu. Biyolojik ırkçılık kafatası ölçüm-
lerine dayanarak insan türünü beş gruba ayırdı: 
Kafkasyalı(beyaz ırk) , Moğol, Etiyopyalı, Amerika 
Yerlisi ve Malayalı. Daha sonra bütün canlıları sı-
nıflandıran İsveçli biyolog Carolus Linnaeus deri 

11 Tanıl Bora, “Komplo Zihniyetinin Örnek Ülkesi Türkiye”, 
Birikim, 1996, sayı: 90, s. 42-43.

rengine göre ayırt ettiği dört değişik ırk tanımladı. 
Onu izleyen biyologlar da fiziksel özellikleri temel 
alan ırk grupları üstünde çalıştılar. Tüm bunlarda 
aynı kapıya çıkıyordu Beyaz Irk üstündür bu ne-
denle uygarlık götürmek diğer ırkları -ki özellikle 
zenciler insan ile hayvan arası olup insandan daha 
fazla maymuna yakın bir yaratıktı- uygarlaştırıp 
insan seviyesine çıkarmak onun hakkıydı.

Bugün artık bir insanı deri renginden dolayı 
aşağılamak -ABD’de birçok güney eyaletinde süren 
bir anlayış- ayıplanacak bir davranış, bunu savu-
nanlar ırkçı kabul ediliyor ve ırkçılık utanç verici 
sayılıyor. Bu nedenle neo-nazilerden göçmen kar-
şıtı sağ popülistlere dek ayrımcılık uygulayanlar 
kendilerine ırkçı dendiğinde bunu kabul etmiyor-
lar. İslamofoblara ırkçı deseniz tabi bunu kabul 
etmeyecektir. Nitekim bizdekiler de bunu kabul 
etmiyor Ümit Özdağ “ben ırkçı değilim!” diye 
şikâyet ediyor. Ancak Özdağ gibi isimler neyin ne 
olduğunu pekâlâ da biliyorlar. Kendilerinin mil-
liyetçilikle ırkçılığı içiçe geçirmiş -ki milliyetçilik 
her zaman ırkçılığa bakan bir yöne sahiptir- bir ba-
kış açısına sahip oldukları net. Kendilerine sorsa-
nız kendilerini milliyetçi diye tanımlarlar ve bunu 
onurla üstlenirler ama ırkçı dediğinizde bunu ade-
ta hakaret sayarlar, çünkü kendilerinin ırk ayrım-
cılığı yapmadıklarını söyleyeceklerdir.

Şurası göz ardı edilmemeli tabi; yeni ırkçılık 
eskisi gibi biyolojik eksende değil kültür ekse-
ninde oluşan bir ırkçılık biçimi. Bu ırkçılığı başka 
kavramlar ile de desteklemek mümkün, ayrımcı-
lık, özcülük ve ötekileştirme. Tüm ırkçılık biçim-
leri sabit ve değişmez bir öz atfettiklerini bu öz 
üzerinden damgalarlar. Özcülük, insanların, ken-
dilerinden farklı birey ve grupları ‘bir türün üyesi’ 
gibi algıladığı örtük yaklaşımları ifade eder ve sos-
yal dünyanın sabit, değişmez bir şekilde anlaşılıp 
algılanmasına yol açar. İnsanların, sahip olduğu 
sosyal kategoriler doğal türlermiş gibi ele alınır. Bu 
sosyal kategoriler (gruplar, ırklar, vb.) altında belli 
bir özün (essence) yattığını düşünmek, bir kate-
gorinin üyeleri hakkında çıkarsama yapabilmek 
için sonuca hızlıca götüren ayrımcılık yapanlara 
zengin bir çerçeve sağlar. Birçok sosyal bilimci, 
özcü yaklaşımların ırkçılığa kaynak oluşturduğu 
konusunda hemfikirdir. Ayrımcılık ise bir grubu 
ya da bir kişiyi dışlamak için kullanılan bir meka-
nizmadır, ayrımcılıkla bir grup diğer insanlardan 
farklı değerlendirilip farklı konuma yerleştirilirler. 
Bir kişi veya gruba yaş, ırk, renk, milliyet ya da 
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etnik köken; cinsiyet, medeni durum; özürlülük; 
dinî inanç, toplumsal konum veya diğer kişisel 
özellikler nedeniyle başka kişi veya gruplara göre 
farklı davranılmasıdır ayrımcılık. Başka bir ifadey-
le insanlar ya da grupların, sahip oldukları bazı 
özellikleri veya kendilerine. Böylece bu ayrımın 
uygulandığı taraf “ötekileştirilmiş” ve bazı olanak-
lardan mahrum bırakılması “meşru görülmeye” 
başlanmış, bu ayrımın dayanak noktasına göre al-
dığı isimler de farklılık göstermiştir. 

Ötekileştirme ise farklı ya da başka olan uygu-
lanan ayrımcılığın, onu damgalamanın ve farklı 
muameleye tabi tutmanın bir yoludur. Ötekileş-
tirme, küçük görmek, aşağılamak ve hor görmek 
yoluyla farklı kimlikte olanı zayıflatmayı, güçten 
düşürmeyi ve iktidarsızlaştırmayı amaçlayan bir 
söylem biçimidir. Siyasi bir söylem şeklinde kul-
lanıldığında ötekileştirme, “biz” ve “diğerleri” 
arasındaki farklılığın “biz” lehine ve “diğerleri” 
aleyhine işleyecek bir ayrımcılığa dönüştürülmesi 
eğilimini ifade etmektedir. Bugün tüm bu katego-
ri ya da kavramlar kültürel ayrımcılık üzerinden 
işleyen yeni ırkçılığın alametifarikasıdır. Kültür 
ayrımcılığı insanların biyolojik varlıklarına değil, 
kültürlerine göre birbirlerinden ayrılmasına daya-
nan bir ayrımcılık türüdür. Kültür ayrımcılığında; 
kültürleri birbirinden ayırmak için dil, din, mima-
ri yapı, giyim tarzı, yemek kültürü gibi unsurlar 
kullanılır. Kültür ayrımcılığını savunan bir kişi 
kendi mensubu olduğu kültürün diğer kültürlere 
oranla daha üstün olduğunu ve bu nedenle kendi 
kültürünün evrensel olarak benimsenmesi gerekti-
ğini savunur. Bu düşüncenin bir sonucu diğer in-
sanların kültürünün asimile edilmek istenmesidir. 
Yeni ırkçılık tüm bu kategoriler üzerinden işliyor. 
Öteki addedilenler adeta bulaşıcı hastalık taşıdığı 
için bir tür karantinaya alınır. Kendi kültürünün 
saflığını korumak derdindedirler. Öteki bu saflığı 
bozacak olan kişidir. O yüzden karışmayı engelle-
mek için kültürel sınırlar özenle korunur. Diğeri 
bize benzemedikçe tehdit unsurudur: 

“Yeni-ırkçılık, “sömürgelikten kurtuluş” çağı-
na, eski sömürgelerle eski metropoller arasındaki 
nüfus hareketlerinin tersine çevrilişi, insanlığın 
tek bir siyasal alan içinde parçalanışı çağına ait bir 
ırkçılıktır… Baskın temanın biyolojik soyaçekim 
değil, kültürel farklılıkların aşılamazlığı olduğu 
bir ırkçılık; ilk bakışta bazı grup ya da halkların 
diğerlerine üstünlüğünü değil, “sadece” sınırların 
kaldırılmasının sakıncasını, hayat tarzlarının ve 

geleneklerin bağdaşmazlığını savunan böyle bir 
ırkçılık, haklılıkla, farkçı-ırkçılık diye adlandırı-
labilir. Bireylerin tutumlarının ve “yeteneklilikle-
rinin” kan bağıyla ya da genleriyle bile değil, tarih-
sel “kültürlere” aidiyetleriyle açıklanması da aynı 
şekilde kabul görebilir.”12

Bununla beraber unutulan bir şey var; ırkçılık 
bir tahakküm biçimidir. Çoğunluğun azınlığı sin-
dirmesine yönelik bir dayatma, bir baskı biçimidir. 
Ruhunu etnik milliyetçilikten alan bir sıradan fa-
şizm biçimidir. Dahası hep söylediğim gibi sınıfsal 
bir tutumdur. Mesela Almanya’daki Avrupalı göç-
menlere dönük özellikle de Müslümanlara dönük 
zorbalık söz konusu değildir. Müslüman göçmen-
ler genellikle eski sömürgelerden gelen bir tür pro-
letaryadır. Nitekim Batı sosyolojisinde bu kişilere 
sınıf altı yani herhangi bir sosyal sınıfa mensup 
olamayan, onlardan bile daha altta olan prekarya 
denilmekte. Dolaysıyla bu sömürgelerden gelen ve 
Avrupalı olmayanlar kültürel bakımdan Avrupalı-
lardan aşağı oldukları için onların Avrupa kültü-
rü ile eşitlenmesi bir yana bu kültürün mümkün 
olduğunca görünmez kılınması gerekir: “Öyleyse 
eylemleri ve eyleme geçişi, tartışmasız biçimde 
öğretilere üstün tutan ırkçı karmaşık, kurbanları 
açısından temel bir simetrisizlik taşımaktadır; do-
ğal olarak bu eylemlere yalnızca fiziksel şiddet ve 
ayrımcılık değil, bizzat sözler de -sözlerin bir hor-
görme ve saldırı tavrı olarak şiddeti de- dâhildir.”13

Tüm bu durumlar tarihinde ırk ayrımcılığı 
olmayan farklı inançlar ile bir arada yaşamakla 
kalmayıp onların dilini, kültürünü bünyesine ka-
tabilen ve gerçek manada çok kültürlü olabilmiş 
bir uygarlık havzasının mensupları olarak bugün 

12 Etienne Balibar, “Bir Yeni Irkçılık Var mıdır?”, Etienne 
Balibar, İmmanuel Wallerestein, Irk, Ulus, Sınıf, Belirsiz 
Kimlikler içinde, çev. Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, 
2000, s. 30-31.

13 Etienne Balibar, a.g.e., s.26.
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Arap oldukları için nefret nesnesi olabilmekteler. 
Türkiye’nin artık Batılı manada medeni olduğu bir 
ülkede medeniyet değerlerinden uzak “ilkel Arap-
lar” olarak üstün Türk kültürünü bozmaktalar. Kı-
sacası ulusalcı denen faşist güruh topluma kendi 
pis ırkçılıklarını sirayet ettirmekteler. Tam da yeni 
faşizm olgusuna uygun şekilde popülizmin dibine 
vurarak toplumu “aşağılık” Araplara karşı nefret 
söylemi üreterek toplumu da bir sosyal mühen-
dislik deneyine tâbi tutmaktalar. Bu iktidar biçimi 
tam da neo-liberal kapitalizmin refah politikala-
rından faydalananları hedef alan bir vahşi kapita-
list zihniyetin ürünü. Suriyelilerin “tembel” yahut 
“korkak” olduğunu söyleyenler ABD’de refah dev-
leti politikaları sonrasında aldıkları yardımlar kesi-
len anneler, yoksullar ve elbette ABD’de genellikle 
en yoksullardan olan zenciler için söylenenler ile 
aynı.

Lauren Berlant, (Walter Benjamin’e atıfta bu-
lunarak), “hijyenik devlet yönetiminin”, “sefil bir 
popülasyonun ortak yararı tehdit ettiğini ve sıkı 
bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından 
yönetilmesi ve izlenmesi gerektiğini” iddia ederek 
çalışan devlet-oluşum biçimleri olduğunu savu-
nuyor. Suriyelilere atık muamelesi çeken ulusalcı 
faşist zihin kendi olağanüstü hâl mantığı içinde 
bu insanları sosyal dışlama pratiğine dönüştür-
mek istedikleri için onlara bir istisna mantığı için-
de yaklaşıyor. Malum istisna hâli hakların askıya 
alınmasını ifade eder. Suriyeliler sosyal iğrenme 
nesnesine dönüştürülerek egemen norm içinde 
bir çıplak hayata yani tüm siyasi varlığından, hak-
lar pratiğinden soyularak salt biyolojik bir varlığa 
indirgediklerini bir sosyal ve hukuki homo sacer 
yani öldürülebilen ama kurban edilemeyen bir tür 
sosyal idam mahkûmuna dolayısıyla hak ve huku-
kun ara bölgesine yerleştirilmiş kötülük ve iğrenç-
lik sembollerine dönüştürülür.

Bu, egemen bir blok nezdinde kaçınılmaz bir 
nüfusun ortakları olarak Suriyeli sığınmacıların 
Türk toplumunun saflığını tehdit ettiğini iddia 
ederek kendi kültürel hegemonyalarını sürdürme 
konusundaki dramatik girişiminin kurbanlarılar. 
Öyle ki Suriyeli sığınmacılar birer sosyal atığa dö-
nüştürülerek ötekileştirilirken bunlar toplumsal 
bütünlüğü tehdit eden lekeler hâline dönüştü-
rülmekte. Kendi sosyal görgümüze uymadıkları, 
uysal ve itaatkâr özneler olarak bizim onlara ver-
diğimiz konuma razı olmayıp kendileri olmaya 

devam ettikleri için dehşet verici tiksinç varlıklara 

dönüştürülmekteler. Kuşkusuz sosyal hijyen bağ-

lamı içinde “kirli” ötekiler ya da olmaması gere-

ken bir yüzer gezerlik içinde her yeri işgal eden 

“sümüksüler”14 olarak saflığımızı bozan Suriyeli sı-

ğınmacılar ile iktidar ilişkisi, hegomonik kurulum 

ilişkileri üzerine çok şey yazılabilir. Ama bir der-

gi makalesi sınırları içinde bu olguya değinmekle 

yetiniyorum.

Yazı boyunca bir olguyu ortaya koymak iste-

dim; ırkçılığın özellikle de kültür üzerinden işle-

yen yeni ırkçılığın evrensel bir dile sahip olduğu-

nu göstermeye çaba gösterdim. Garip olan nokta 

ise şu; ulusalcı holiganizmin neo-faşist yapısı ma-

lum, onlar bu ülkede su katılmamış bir biçimde 

hep faşizmin has çocukları olduklarını gösterdiler. 

Buna mukabil Emil Henry Cioran’ın “en büyük 

zalimler kafası kesilmemiş mazlumlardan çıkar” 

sözü uyarınca dün ırkçılığın nesnesi olan Kürtle-

rin, devletin ezdiği solcuların, sistem tarafından 

hep kusulan İslâmcıların bazılarının bu ulusalcı 

koronun yurttan sesler vokali hâline gelmeleri. 

Ama daha ironik olansa şu an bir günah keçisi 

konumunda toplumsal günahlarımızın tümünün 

yüklenicisi olan Suriyeli sığınmacıların da başka-

larını mesela Afgan sığınmacıları aşağılamaları. Bu 

noktada mazlumu zalime ne dönüştürüyor neden 

tüm zihinler eninde sonunda bir devlet gibi görme 

hâline dönüşüyorlar? Sanırım sosyal bilimcilerin 

ve sosyal psikologların en fazla kafa yorması gere-

ken konu bu olsa gerek.

14 Bauman tarafından yabancının her yerde olabilmesi duru-
munun yarattığı rahatsızlık hâlini ifade eden bir benzetme. 
Sümüksü bulaşıcılığı, her yere sızabilme gücü nedeni ile 
dışarıda tutulması gereken anormallik ya da müphemliktir. 
“İşte yabancıdan da, tıpkı sümüksü gibi ve de aynı sebep-
lerden dolayı nefret edilir ve korkulur (elbette ki her zaman 
ve her yerde değil; örneğin Max Frisch “Yabancılaştırma 
1” (“Foreignization I” ) adlı denemesinde, kentimize gelen 
yabancılar hakkında bizi düşünmeye davet ederek istihza 
ile şunu söylüyor: “Aslında [etrafımızda] bunlardan çok 
var -hayır hayır öyle şantiyeleri, fabrikaları, ahırları ya da 
mutfakları kastetmiyorum- mesai dışındaki saatlerimiz bun-
larla dolu. Özellikle de pazar günleri bunlar bir anda etrafı 
dolduruyorlar.”) Eğer durum bu ise o zaman kızılan, yani 
birilerinin kızması için var olan yabancıların durumunu da 
“sümüksülüğü” tanımlayan aynı izafiyet ilkesi düzenliyor: 
yabancılığın keskinliği ve buna duyulan öfkenin yoğunluğu 
görece güçsüzlükle artıyor ve görece özgürlüğün artmasıyla 
da azalıyor. Şu söylenebilir: insanlar kendi yaşamlarını ve 
yaşamlarını temellendiren kimlikleri ne kadar az denetlerse 
ve denetleyebilirlerse başkalarını da o derecede sümük-
sü olarak algılayacaklar ve sarmalayan, emen, yapışan ve 
biçimsiz bir madde olarak algıladıkları yabancılardan da o 
derecede uzaklaşmaya çalışacaklardır.” Zygmunt Bauman, 
Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları, çev. İsmail Türkmen, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000, s. 43.
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C ihan Aktaş, Fotoğrafta Ayrı 
Duran kitabında acı çember-

lerinden geçerek hayatın hak-
kını vermeye çalışan insanların 
yürek burkucu hikâyelerini bir 
araya getiriyor. Beklenmedik 
bir anda yerini yurdunu terke 
mecbur kalan mültecilerin dra-
mından yalın ve çarpıcı kesit-
ler, incelikli olduğu ölçüde sar-
sıcı göndermeleriyle bakışımızı 
sınıyor. Coğrafyanın kaderinin 
sürüklediği mekânlarda geçmi-
şin sahneleri bugüne karışırken okuyucuyu kendi 
konumu üzerine sorular sormaya sevk ediyor. On 
dört hikâyeyi bir araya getiren Aktaş’ın hikâye ki-
tabı, mülteci hayatların barındırdığı akıntıya karşı 
mücadele derslerinden öğrenme endişesini öne 
çıkarıyor. Bu hikâyeleri okurken hiç bilmediğiniz 
dünyalar arasındaki güçlü ama sızılı bağları fark 
etmemek mümkün değil. Hâlâ bir açıdan iyimser 
olma sebebini koruyan kahramanlarını kendine 
özgü dili ve anlatımıyla başka bir ihtimalin eşiği-
ne taşıyan Cihan Aktaş’la hikâyelerinden hareketle 
mülteci hayatların dramını konuştuk. (Umran)

Kitlesel göç hiçbir şekilde yeni bir fenomen 
değil. Savaşların ya da despotizmlerin canavar-
lığından veya açlık ve beklentisiz bir varoluş yü-
zünden kaçanlar modern zamanların başlarından 
bu yana diğer halkların kapılarını çalıyor. Mülte-
cilerle ilgili hikâyelerinizi ‘Fotoğrafta Ayrı Duran’ 

kitabınızda bir araya getirme-
nizin hikâyesinden başlaya-
lım. Hikâyeler nasıl oluştu, ilk 
hangisi yazıldı? Sizi mülteciler 
ve sığınmacılar üzerine düşün-
meye, yazmaya iten nedenler 
ve hatta duygular nelerdir?

Mülteci gruplarının bir 
sığınak aradığı bazen de yer-
leştiği bir coğrafyada yaşıyo-
ruz, Anadolu, nüfusu sürekli 
tazelenen bir zemin. Kendimi 
bildim bileli mülteci hayatla-

rın güçlükleri üzerine düşünürüm. Hiçbir mülteci 
zor şartlar altında belirsiz bir yürüyüşe katılmak 
istemez. Bir insan en temel ihtiyaç ve değerlerin-
den yoksunlaştırıldığında başlıyor iltica hareketi. 
O benim yerimde olabilirdi, ben onun yerinde ola-
bilirdim, kim ne adına yerli yurtlu kalabileceğini 
iddia edebilir? 

Mülteci Hayatların Güçlükleri

İran’da Afgan mültecilerin hayatlarına şahit ol-
dum, Azerbaycan’da kaçkınların yurtlarında yaşa-
dığı yersiz yurtsuzluğu gördüm. Turuncu Günler 
günlüğü, Birinci Körfez Savaşı günlerinde aldığım 
notlardan oluşuyordu. Anne olacaktım, zor günler 
geçiriyordum ve yattığım yerde, ekranda izlediğim 
Irak’tan Türkiye’ye kaçan mülteciler bulantımı ar-
tırıyordu. Hamile ve lohusa kadınlar ellerinde çı-
kınları, kucaklarında bebekleriyle dağları tepeleri 

Mülteci Hayatlar, 
Suriyeliler ve Hâlimiz

Cihan AKTAŞ 

Tam olarak tanımlanmayan bir zeminde yaşıyor Suriyeliler.
Burada bulunmaları Suriyelilerin suçu değil. Olağanüstü 
travmalarla sürüklendiler ülkemize, baş etmeleri gereken 
bir yas süreci var çoğunun. Yaralı, yorgun insanlar!
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aşarak canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Bu sah-
neler hiç azalmıyor bölgemizde. Suriye savaşı sıra-
sında da mülteci kalabalıkları tarafı olmadıkları bir 
savaştan kaçarak ülkemize sığındılar. Evler yıkıldı, 
aileler dünyanın dört bir yanına dağıldı, savaşın 
yeterince yaraladığı insanlar zor şartlar altında ha-
yata tutunmanın yollarını aradılar. İstanbul, Kon-
ya, Maraş gibi şehirlerde mültecilerin bulundukla-
rı ortamlara girerek yaşadıkları şartları anlamaya 
çalıştım. Sohbet ortamlarında dinlediklerim birbi-
rine bağlı öykülere dönüştü zamanla. 

Mülteci, hayatlarımızın yeterince düşünmedi-
ğimiz sükûneti konusunda sorular gönderir bize. 
Bu sorularla yüzleşmeye cesareti olmayan insanlar 
etraflarında mülteci görme-
ye tahammül edemezler. Bir 
parkta bir araya gelen akra-
baların neşeli iç muhasebe-
lerine dışarıdan sızan kimliği 
belirsiz küçük bir kız, evvela 
Hece dergisinde yayımlanan 
“Neolitik Neşe” öyküsüne 
katıldı, bu öyküyü kitap için 
yeniden ele aldığımda. Ha-
lep Bebek öyküsünü, Maraş 
Mülteci Kampı’nda dinledi-
ğim ve düşündükçe hâlâ yü-
reğimi sızlatan bir hikâyenin 
etkisi altında yazdım. Sade-
ce şunu söylemek isterim bu 
öykünün arka planıyla ilgili 
olarak: Bir baba, evlerinin 
saldırganlar tarafından kuşa-
tıldığı sırada, kızını, “namu-
sunu kurtarmak için” başını 
duvardan duvara vurarak 
öldürmeye çalıştı. Bu cüm-
le üzerine çok şey söylenebilir biliyorum, sayfalar 
yetmez. İnsan hangi sebebe daha çok öfkelensin, 
bilemiyor.

Arap Nefreti, Sorunlar ve İstişare

Hayli zamandır kamusal kaygı ve korkuların 
odak ve çıkış noktaları olagelen televizyon haberle-
ri, gazete başlıkları, siyasi açıklamalar ve internet 
tweet’leri Suriyelilere referanslarla dolup taşıyor. 
Buna karşın göçmenlik sadece Suriyelilerle sınırlı 
değil. Türkiye’deki diğer göçmenlerin çok da ha-
tırlanmamasını nasıl anlamak gerekir? Tersinden 

ele alırsak bunun altında aynı zamanda “Arap 
nefreti”nin yattığını söyleyebilir miyiz?

Haklısınız, ne yazık ki Araplara dönük öyle bir 
nefret var bazı kesimlerde. “Ne Şam’ın şekeri ne 
Arap’ın yüzü” sözü de yeni söylenmiş değil. Bu 
nefret genç kuşaklarda aynı zamanda siyasal bir 
kamplaşmanın söylem ve imgeleriyle yenileniyor. 
Gerçi biz tarih üzerinden pek düşünmüyoruz ya-
şananları. İstanbul her zaman göç alan bir şehir, 
nüfusu hiçbir zaman homojen olmamış, hatta 19. 
yüzyılın başlarında gayrimüslim nüfusunun daha 
yüksek olduğu zaman aralıkları da var. Şimdiden 
baktığımızda belirgin olarak görünen hakim dö-
nemlerde ismi Bizans (MÖ 670-MS 330), Kos-

tantiniyye (MS 330-1760), 
Stimboli-İstanbul (1453’ten 
itibaren sözlü ve 1760’tan 
bugüne yazılı olarak). Daha 
öncesi hep vardı, Hellenler 
de göçle geldiler, başkaları 
da… Kimileri fetihle geldi 
kimileri bir sığınak arayarak. 
Bettany Hughes’in İstanbul-
Üç Şehrin Hikâyesi’nde yer 
alan, Justinianus ve Theodo-
ra zamanında şehre mülteci 
akınının anlatıldığı bölüm-
den birkaç cümle aktara-
yım: “Evsizler, yurtsuzlar ve 
gerek Perslerden gerek ‘bar-
bar’ tehdidinden kaçanlar, 
Doğudan ve Batıdan buraya 
gelmiştir. Birçoğu Hunların 
ve Gotların yönetiminde-
ki Tuna Boyu ve Gotlara ait 
bölgelerden kopup gelmiş-
tir; Vandal zulmünden kaçıp 

gelen mağdurların dilleri kesiktir. Emperyal çift 
sığınmacılar için bir imarethabe yaptırmıştır. Şehir 
bir sığınma yeri olarak, bugün hâlâ süren bir nam 
salmaya başlamıştır.”

Suriyeliler “tehdidi ve endişesi” bilhassa geçen 
yılki seçimlerden bu yana ülke gündemini değişen 
derecelerde de olsa belirlemeye devam ediyor. Öyle 
ki neredeyse siyasi olarak patlamaya hazır bir ruh 
hâlini yansıtır duruma geldi. Bu bakış açısını genel 
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Küreselleşme ekonomi ve siyasetinin sonu-
cunda kaotik bir dönemden geçiyor sistemler. 

Türkiye’de belli bir solcu kesim 
pozitivizm ve hayat tarzı söylem-
leri müştereğinde Kemalizm’in 
ortaya koyduğu görüşlere çok 
yakın. Suriyelilerin Türkiye’ye 
“Arap” görünümü kazandır-
masından duyulan rahatsızlığı 
solcu olduğunu söyleyen kesim-
lerden sıklıkla duymamızın baş-
lıca sebebi, Batı uygarlığı, Batı 
düşüncesi merkezli görme ve 
yaşama gerçekleridir. Halkçı 
ve evrensel bir bakış açısında 
insani duyarlık sanki ancak 
belli bir aidiyet ve kimlik profi-
li olan insanlara gösterilebilir.
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Wallerstein ta 1990’ların başlarında yazdı bunu. 
İlerleme inancını yitiren dünyanın temel istikrar 
unsurunu yitirdiğini ve provokasyonlar dönemine 
girdiğimizi öne sürüyordu Bildiğimiz Dünyanın 
Sonu kitabında. “Mevcut dünya sistemi ölmekte, 
yerine temelde başka bir şey geçecek. Belalı bir 
döneme girmiş durumdayız. Sonucun ne olacağı 
belirsiz… Tüm yapabileceğimiz berrak ve faal ol-
mak.” diyordu. Gerçi bütün olarak “Arap Baharı” 
ve özellikle Libya ve Suriye’de yaşanan felaketler, 
oluşan kaos atmosferinde ilerlemekte olan büyük 
bir plan fikrine götürüyor bizi. Hani, Macbett’in 
girişinde üç cadı vardır ya, “İyi kötüdür kötü iyi, 
siste pis havada buluşalım.” Kaotik dönem fırsatlar 
dönemi, kapan kapana dönemi olarak bir belirle-
yici dönem aynı zamanda. İğvalara açık bir yönü 
var bu iddianın, bu nedenle de ilkeli ve soğukkan-
lı olmak çok önemli. Dolayısıyla kültürel ve siya-
sal alanda istişarî bir yaklaşıma her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız var.

Büyük Bir İmtihana Tabi Toplumumuz

Bugün çokça başka bağlamlarda gündeme ge-
len bir meseleyi sormak istiyorum: Son aylarda 
yayımlaman yazılardan ve kotarılan haberlerden 
hareketle göçmenler söz konusu olduğunda yalnız-
ca Türk milliyetçileri/ulusalcılarında değil “uzak-
taki insanı sev me kolaycılığındaki” solun arasında 
da aşılması güç bariyerler olduğu ifade edilebilir. 
Hikâyelerinizde hayırseverlik önemli bir yer tutu-
yor. Sol ise genelde bu tür çalışmaları “hayırsever 
kapitalizmi” parantezine alarak tahfif ediyor. Siz 
ne dersiniz solun en azından belli bir kısmının göç-
men karşıtlığına eklemlenmesi bağlamında? 

Hiçbir fikir ve hareket çevresi yekpare değil. 
Türkiye’de belli bir solcu kesim pozitivizm ve 
hayat tarzı söylemleri müştereğinde Kemalizm’in 
ortaya koyduğu görüşlere çok yakın. Suriyelile-
rin Türkiye’ye “Arap” görünümü kazandırmasın-
dan duyulan rahatsızlığı solcu olduğunu söyleyen 
kesimlerden sıklıkla duymamızın başlıca sebebi, 
Batı uygarlığı, Batı düşüncesi merkezli görme ve 
yaşama gerçekleridir. Halkçı ve evrensel bir bakış 
açısında insani duyarlık sanki ancak belli bir aidi-
yet ve kimlik profili olan insanlara gösterilebilir. 
Geride kalan geniş nüfusa yönelik nefretten mül-
teciler de payını alıyor ne yazık ki… Kemalizm’in 
bir “saadet asrı” var, Türkiye güç bir meseleyle yüz 
yüze geldiğinde, hayat tarzı ortaklığında bu saa-
det asrı kimi sol kesimlerin de dâhil olduğu bir 

yüceltmeyle konuşulur hep. Toplumsal gerçekçilik 
planında bile gerçek insan, gerçek insanların zor-
lukları ideallere ulaşmada engel gibi görülüyor.

Beklenmedik sorunları uzağa dönük ilgiyle 
erteleme, böylelikle oluşan yakın körlüğü eğili-
mi, böylelikle oluşan yakındakilerin hak edişi-
ne dönük horgörü ise her kesimde çok yaygın. 
Ranciere’in Kurmacanın Kıyıları’nda yaptığı şu 
tespit çok açıklayıcı gelir bana: “Etraflarındaki 
şeyler artık ilgilerini çekmediği için tüm gerçekliği 
gözden kaçırdılar; yakın olan onlara sıkıcı ve baya-
ğı geliyordu, uzak olansa muhayyilelerinin keyfine 
kalmıştı. Uzakla birlikte yakın da işte böyle unu-
tulmaya yüz tuttu.”

Peki, Suriyelileri kardeşlik söylemi üzerinden 
sahip çıkmakla seçmenlerin korkularını yatıştır-
mak arasında salınan mevcut iktidarın uygulama-
ları nasıl anlaşılmalı? Kamuoyu araştırmalarında 
ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların en önem-
lilerinden birinin Suriyeliler olduğu ifade ediliyor. 
Elbette neden bugün diye de sormak gerekebilir… 
Bu anlamda bir devamlılık mı yoksa bir kopuş mu 
var?

Kuşkusuz hükümet mültecilerin konumları 
konusunda daha net konuşabilmeli, çeşitli belir-
sizlikler ve bu belirsizliklerin oluşturduğu üzücü 
olaylar mültecilere yakınlık gösteren kesimlerde 
bile sorular oluşturuyor. Belirsizlik elbette en çok 
mültecilerin huzurunu tehdit ediyor. En başında 
savaşın gidişatı belli değildi, mültecilerin geri dö-
neceği düşünülüyordu. Ancak rejim düşmediği 
için savaştaki ülkeden kaçan milyonlarca insan ha-
yatlarından endişe ettikleri için geri dönmektense 
çok olumsuz şartlarda yaşamayı göze alıyor. Tam 
olarak tanımlanmayan bir zeminde yaşıyor Suriye-
liler, çocuklar bu zeminde gençlik çağına erişmek-
te, bu aslında ağır bir baskı. Büyük bir çoğunluk 
ucuz işçi olarak ağır şartlar altında ayakta kalma 
mücadelesi veriyor. Burada bulunmaları Suriyeli-
lerin suçu değil. Olağanüstü travmalarla sürüklen-
diler ülkemize, baş etmeleri gereken bir yas süreci 
var çoğunun. Yaralı, yorgun insanlar. Toplum için-
de biraz neşelenmelerini bile sorun hâle getiren-
ler oluyor. Paylaşılamayan şey üzerine düşünüyor 
o zaman insan, neşe niye paylaşılmaz… Elbette o 
neşeyi paylaşanlar, o neşe oluşsun diye elinden ge-
leni yapanlar asla eksik değil, fakat kendini iyileş-
tirmeye çalışan insanlara yönelik düşmanca yakla-
şımı oluşturan kaskatı kısmen ırkçı bakış açısının 
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pervasızlığı endişe uyandırıyor. Öğrenilmiş bütün 
güzel kelimeleri, bilgileri, öğretileri şaşırtan büyük 
bir imtihana tabi toplumumuz. 

Komşunu Rivayetlerle Tanıyorsan

Diğer taraftan sosyologların da dikkat çekti-
ği üzere kamuoyunda nasırlaşmış bir duyarsızlık 
ve ahlaki körlük yanında “mülteci trajedisinden 
bıkkınlık” şeklindeki başka bir trajedi kapıda bek-
liyor. Mültecilerle ko nusunda, ahkâm kesmenin 
ötesinde belli düzenlemeleri hayata geçirmeyi iler 
süren “ırkçılığa varmayan hoşnutsuzluğu” hesaba 
katmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

Böyle bir hoşnutsuzluk kısmen yukarıda işaret 
ettiğim belirsizlikten kaynaklanıyor ve aynı be-
lirsizlik mültecilerin huzurunu hatta güvenliğini 
tehdit ediyor. Büyük şehirlerin ahalisi bütün göç 
süreçlerinde benzeri bir hoşnutsuzluk sergilemiş-
tir, Halit Ziya Uşakligil ve Mithat Cemal Kuntay’ın 
kitaplarında bu hoşnutsuzluğu ortaya koyan pa-
sajlar okuyabilirsiniz, ama mültecilere kucak açan 
kurum ve kesimler de eksik olmamıştır hiç. İç 
göçte de benzeri bir hoşnutsuzluk hâkim oluyor 
büyük şehir ahalisine. İnsanlar yanı başlarında ya-
şayan ailenin konumundan emin olmak istiyorlar, 
önyargılar dışında iletişimi ve doğru bilgiyi edin-
meyi sağlayamayan diğer sebepler nasıl aşılabilir? 
Bence sözünü ettiğiniz hoşnutsuzluk sadece Suri-
yelilere, sadece mültecilere dönük değil, ancak Su-
riyeli mülteci nüfusunun oranı bu beklentiyi daha 
bir vurgulu olarak gündemde tutuyor. 

Halkı suçlamaktan önce sebep analizleri yap-
malı, suçlamaların çözüme bir katkısı yok. Orada 
insanca davranma, Müslümanca karşılama yolları 
nasıl bir imkân hâlinde ortaya konulabilir ve so-
rumluluk olarak üstlenilebilir? Doğru karşılama 
şartları, organizasyonlar, medya açıklamaları, siya-
silerin ifadeleri üzerine düşünmek gerekir. 

Geçen yıl birkaç ay Seattle’da kaldım. Red-
mond’taki Muslim Association of Puget Sound 
(MAPS) Camii’nde gerçekleşen “Komşunla Tanış” 
programın gitmiştim. Gündem başlığı “Bir Cemaat 
Olarak Buluşma”ydı. MAPS cami olmanın yanı sıra 
kültür merkezi ve bu tür faaliyetler gerçekleştire-
cek şekilde tasarlanmış. Programları genel olarak 
güzel ama belli ki bu programın duyurusu iyi ya-
pılmamış. Aynı masada oturduğumuz Joyce isimli 
Redmond’lu yaşlı kadın komşuların birbirini tanı-
masını sağlayacak programlara çok ihtiyaç olduğu-
nu belirtti. Toplumsal şiddeti oluşturan saiklerden 

biri, rivayetler. Komşunu rivayetlerle tanıyorsan, 
yanılmadığına nasıl emin olacaksın? Medya ve 
sosyal medya bu konuda olumsuz bir rol oynuyor 
maalesef. Siyasal sebeplerle Suriyelilerin karıştığı 
olaylar bütün Suriyelileri hedef alacak şekilde dile 
getiriliyor. Komşuların birbirini yakından tanıya-
cağı konuşmalara açık kamusal ortamlara, mahalle 
mekânlarına ihtiyaç var. Aslında bu konuda sivil 
toplum örgütleri daha faal olmalı ki gerçekten dert 
edinenleri az değil. 

Önyargıların Aşılabilmesi İçin

Öngörülebilir gelecekte Suriyelilere iliş-
kin söylem bir dengeye kavuşabilecek mi, yok-
sa duygu körlüğü daha kesif bir hâle mi gelecek? 
Hikâyelerinizde genelde mülteciler için bir şeyler 
yapan karakterler öne çıkıyor. Kardeşlik ile siya-
set arasındaki ilişki hep tartışıla gelen bir mesele 
oldu. Yazılarınızda ve kitaplarınızda kardeşlikle 
hayatın çeşitli alanlarını birbiriyle ilişkilendirip 
beraber düşünmeye çalışıyorsunuz. Şunu sormak 
istiyorum: Artık “göçmenler kardeşimizdir, misafi-
rimizdir” demenin ötesine geçen dahası kardeşliğin 
gerçekten hakkını veren bir toplumsal entegrasyon 
projesi için neler yapılabilir? 

Bu konuda daha iyimser cümleler kurmak is-
terdim ama Suriyeliler konusu siyasal hasımlık dü-
zeyinde ele alındığı sürece bir sorun olarak gün-
demi işgal edecek. Bu ülkede kesimlerin korkuları 
var, bu da kişilerin kendi görüşlerini geliştirmesine 
nadiren izin veriyor. Normal olarak mülteciler ko-
nusunda hassas olabilecek insanlar meseleyi siya-
sal kutuplaşma ekseninde kendini haklı çıkartacak 
şekilde tanımlamaya başlıyor. Siyasilerin her tür-
lü farklı görüşün üzerinde insani bir bakışla yeni 
bir söylemde birleşmeleri gerekir, çünkü başka da 
bir çaremiz yok ahlaki, yapıcı, barışçıl bir kavra-
yış yönünde. Ancak kültür ve sanat alanlarında 
da daha fazla konuşulmalı mesele, çünkü doğ-
ru tanımlanmadığında bir meselenin kördüğüm 
hâline gelmesi kolaylaşıyor. İslâmî kesim 80’ler ve 
90’larda mazlumlara dönük güçlü organizasyon-
lar gerçekleştirirdi. Bu organizasyonların kültü-
re, topluma ve siyasete etkisi büyük oldu bence. 
Hatta Türkiye’nin önünü açacak bir siyasete ilişkin 
umutlar da hem teori hem pratiğiyle o zeminde 
oluştu. Farklı görüşlerle konuşabilmenin zemi-
niydi sözünü ettiğim, aynı zamanda. Ancak artık 
bu organizasyon ve faaliyetleri gerçekleştiren ke-
simlerin ardılları büyük ölçüde siyasal kamplaşma 
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diliyle yaklaşıyorlar meselelere. Toplumsal barış 
ve yapıcı faaliyetler için, önyargıların aşılabilmesi 
için ortak zemin konuşmalarına her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız var. Kamplaşmayla oluşan 
yalıtım ve sağırlığın bedellerini “sesi duyulama-
yanlar” ödüyor en çok. 

Yakın Körleşmesi

Peki, mahallelerimizde, şehrin 
caddelerinde ya da işyerlerinde 
birlikte yaşamaya alıştığımız in-
sanların durumları edebiyat başta 
olmak üzere yaşanan insani dram 
sanat dünyasında yeterince yer 
bulmuyor. Bunu nasıl değerlendir-
mek gerekir?

Bir açıdan yakın körleşmesi di-
yebiliriz bu duruma belki, yukarı-
da Ranciere’den yaptığım alıntının 
da gösterdiği şekilde felaketin, pe-
rişanlığın, acıların sıradanlaşması 
yakın körleşmesinin sonuçların-
dan biri. Gerçek o kadar yakıcı ki anlatabilmek de 
aynı oranda zorlaşıyor. Bir açıdan da sanatkârane 
bir faaliyetin önceliği metnin ertelenmesine yol 
açıyor olabilir. Gökçe Değirmen’in mülteci ço-
cukları sevindirmek amacıyla bayram günlerinde 
kamplara TIR’larla oyuncak ve giyecek götürmek 
için koşuşturması gibi örneklerin üzerimde oluş-
turduğu his bu. Bir toplumsal alt üst oluş var, 
bir ezberlerin bozulması. Duyarlığın ilk adımları, 
çocukların ihtiyaçlarına cevap verilmesi, sağlıklı 
yaşama ortamları, iş yerlerindeki istismarların en-
gellenmesi… Hiç yazılmadı değil, mesela Ayşegül 
Genç’in “İç Bir Şey”i geliyor aklıma; yersiz yurt-
suzlaşmayı derinden hissettiren. Cemal Şakar’ın 
Adı Leyla Olsun başlıklı kitabında Suriyeli işçile-
rin istismarını konu alan öyküler var. Yenilerde 
Abdullah Harmancı’nın “Kırmızı Balon” öyküsü 
yayımlandı Cins’te, insanların bir acıyı hayatları-
na dokunmadığı sürece nadiren anlayabildiğini 
gösteriyor öykü. Öykü hiç yazılmıyor değil, ama 
haklısınız, daha fazla eserden söz edebilmeliy-
dik. Araya bir zaman mesafesi girmeli belki de… 
Kuşkusuz on yıl sonra çok fazla eserden söz edi-
lecek. 93 Harbinin muhacirlerinin perişanlığının 
da tasvir edildiği Üç İstanbul’u Mithat Cemal Kun-
tay 1938’de yayımlattı. Ben de mülteciler üzerine 
sürekli yazmasaydım belki zorlanırdım bu kitabı 
hazırlarken. Biriktirdiğim çok şey vardı. 

Dönemimizin Köleciliği

Hikâyelerinizden biri “Robotlaşmak Bura-
da Bir Başka Türlü”… Kamplardaki hayatı gö-
rünce belgesel yapmaktan vazgeçen karakterin 
dışında da filmlere temas eden hikâyeler var. Bu-

nunla bağlantılı olarak Sergey 
Dvortsevoy’un Ayka’sı (2018) geldi 
aklıma. Şehrin göbeğindeki apart-
man dairesindeki kalabalık, tıkışık 
kamp yaşamı... Kırgız mültecile-
rin Moskova’da hayata tutunma 
mücadelesini, sınır dışı edilme 
korkusu ve mafyatik kapitalizmin 
pençesinde kalışını anlatan olağa-
nüstü bir film. Bu film hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Kendimizi kolay kolay bir mül-
tecinin yaşadığı şartlarda hayal 
edemeyiz, ne kadar yakınlaşırsak 
yakınlaşalım hayatlarına. Yaşlı bir 
bebek gibi her şeyi yeniden öğren-
mesi gerekiyor mültecinin, olum-

suz şartlar altında. Esenler’de konuştuğum bir 
mülteci, yaşadığı apartmanda karşılaştığı insanlara 
selam vermekten kaçındığını, nihayet selam ver-
mez olduğunu söyledi bana. Komşularının verdiği 
selamı bir yardım isteme adımı olarak algıladığı 
hissi içindeydi. Burada, selamı öncelikle kimin 
vermesi gerektiği geliyor akla. 

Dvortsevoy Ayka’da hiç istisna olmayan bir 
büyük göçmen istismarını gözler önüne seriyor. 
Böylesine bütün iyilik yollarının kapandığı örnek-
ler Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve benzeri kapalı, 
denetlenemez ve ayrıcalıklı ortamları mümkün kı-
lan bütün ülkelerde sıradan hâle gelmiş durumda. 
Dönemimizin köleciliği de bu şekilde oluşuyor. 
Büyük zenginliklerin arkasında nadiren kusursuz 
bir emeğe rastlıyorsunuz. Ve bu kadınları çalıştıran 
işletmeler veya aileler onların uykusunu bile satın 
almış gibi yaklaşıyor. İnsanın bir de böyle robot-
laştırılması var. O açıdan bakılacak olursa Ayka za-
ten anne olma hakkına sahip bir kadın olarak gö-
rülmüyor, satın alınmış mahkûm biri o, Spivak’ın 
madunu, teorideki sınırlarında kaldığı sürece öyle. 
Onun üzüntüsü, acısı, hayalleri, ümitleri, pişman-
lıkları, yorgunluğu, gözyaşları olamaz. Madun 
elbette yanıltabilir, acı kadar neşeli üretkenlik de-
diğim emek yolları da bir sıçrama sağlayabilir bi-
linçlerde. Ayka bebeğini terk edip hastaneden kaç-
tığına göre lohusa hâlinde, nasıl bir tehdit altında 



  DOĞULULAR İSYAN EDEMEZ Mİ?
M

Ü
LT

EC
İ H

AY
AT

LA
R

: H
ÂL

İM
İZ

İN
 A

YN
AS

I

52

 Umran • Eylül 2019

D O S Y A
D

O
S

YA olduğunu hayal etmek zor olmasa gerek. Göğüs-
leri bebeğinin ihtiyacı olan sütle dolu lohusa bir 
kadının en bakıma ihtiyaç duyduğu anlarda bir ve-
teriner kliniğinde lohusa köpekle ilgilenmesi bel-
ki apaçıklığıyla hikâyeyi zorlayan bir ayrıntı ama 
kaçak işçi olarak köleleşen bir kadının nasıl robot 
muamelesi gördüğünün de güçlü anlatımı. İçerisi-
ne gün ışığı girmeyecek kadar dışarıdan yalıtılmış 
hostelin adının “Gün Işığı Hostel” olması yine, çok 
göze sokulan bir ironi gibi geldi bana, ancak bir 
hayli yaygın bir kapatma, örtme gerçeğinin ifadesi 
olduğu muhakkak. Ruhtan yoksun görülen sadece 
kadın işçiler değil elbette, ancak göçmen kadın-
ların annelikle birlikte yaşadıkları parçalanma ve 
dağılma çok daha ağır. İnsanlığımız, Müslümanlı-
ğımız, zaviyesinden baktığımızda gündemlerimiz-
de ilk sırada tutulması gereken “medeniyet krizi” 
yaraları bunlar. Görme ve anlatma, çözüme kavuş-
turma yöntem ve üsluplarıyla aslında kimiz neyiz 
onu ortaya koyduğumuz da bir gerçek.

Bir de şu var; Ayka Kırgız ve Moskova’da, bu-
rası Rusya, Rusça konuş baskısına maruz kalıyor. 
Nasıl öğrenecek hangi hayatın içinde? “Altın Diş-
lerim” başlıklı öykümün kahramanı Muhabbet’i 
hatırladım izlerken. Muhabbet İstanbul’da çalıştı-
ğı evden kısa bir süre için çıktığında, altın dişleri 
Özbek olduğunu gösterebilir diye gülmekten uzak 
duruyordu. Bu benim hayalimin ürünü bir endi-
şe değil, Özbek bir kadın işçiden duymuştum. Bir 
Suriyeli mültecinin kendini görünmez kılması hiç 
kolay değil, geniş bir nüfusun bir parçası. Mülte-
cilere yönelik hoyrat bakışta her Suriyeli aynı kişi-
dir. Büyük bir nüfus içinde gerçekleşebilecek her 
türlü sorunun muhatabı o tek kişi, sorumlusu, be-
del ödemesi gereken de... 

Emek Sömürüsü ve Suriyeliler

Hikâyeleriniz aynı zamanda günümüz emek 
dünyasını akla getiriyor. “Üstelik mülteci emeği-
nin insafsızca sö mürüldüğü atölyelerden farklı bir 
düzen kurmak, az şey mi?” diyor karakterleriniz-
den biri. Ekonomik göçmenlerin ve mültecilerin 
sığınma aradığı dünyanın “gelişmiş” kısımlarında, 
iş dünyası çıkarları ucuz emeğe ve kâr vaat eden 
yeteneklere gözünü dikmiş durumda ve onları hoş 
karşılıyor. İşverenlerin ucuz yabancı işçileri elde 
etmek konusunda bilgili hâle geldikleri bile söyle-
nebilir. Bu anlamda, bu türden “yeni” sömürü bi-
çimleri için ne söylersiniz?

Bu çok acı bir gerçeklik, mülteci orada gerçek-

ten de bir robot gibi görünüyor. Bu bağlamda son 

üç yıl içinde işverenlerle, atölye sahipleriyle yap-

tığım röportajlarda da birçok işveren Suriyeli işçi 

çalıştırmak istemediklerini, gruplaşıp atölye için-

de sorun oluşturduklarını söylediler. Suriyeli işçi, 

robot gibi davranmak suretiyle tercih edilebilir bu 

bakışta. Tabii büyük bir genelleme yapmak iste-

miyorum ama kuralsızlık insafsızlığı, acımasızlığı 

da getiriyor. Çok fazla ileri sürülen hoşnutsuzluk 

sebebi, mülteciler yüzünden işsizliğin arttığı. Oysa 

iki yıl önce Maraş’a gittiğimde esnaf ölmeye yüz 

tutan geleneksel sanatların Suriyeli işçiler düşük 

maaşla çalıştıkları için canlandığını söylemişler-

di. Tabii bu acı bir şekilde düşündüren bir vakıa. 

Suriyeliler kimsenin işini elinden almıyor, düşük 

ücretlerle, olumsuz şartlar altında, güvence talep 

edemeden çalışıyorlar. Sadece hayatta kalabilme 

savaşı veren insanlara iş yerinde birbirini bulup 

aralarda iki laf etmeleri bile çok görülüyor. Tabii 

bu sadece Suriyeli işçilerle sınırlı bir mesele değil, 

ancak onlar iş ortamları itibarıyla olmasa da ko-

num ve uyum tartışmaları itibarıyla çok görünürde 

oldukları için sosyal medyada dile geliyor çalışma 

şartlarına dair anlatımlar. Medyada emek mesele-

lerinin siyasal endişelerle arka plana düşürülmesi 

kadar vahim bir tutum olamaz. Emek sömürüsü 

ihmal edilerek herhangi bir sağlam yapı inşa edile-

mez, medeniyet sıçraması bir yana dursun. 

Son olarak, sayıları milyonları bulan mülteci-

ler açısından biraz da hikâyelerinizdeki gibi umu-

du diri tutmak dahası bir şeyleri yerli yerine oturt-

mak ve bir yol aramak için neler yapılmalı?

İletişim, ilgi, sorumluluk almak, şehirlilik… 

Şehir çok geniş bir çatı, bunun altında yolcular, 

mülteciler, göçmenler de var. Herkesin yapabi-

leceği bir şeyler vardır. Yapanlar da hiç az değil. 

Kimisi şiir yazar, kimisi ise şiirin ölmediğini gös-

teren bir sahne sergiler. Birebir iletişim artmalı, 

komşu toplanmalarını mümkün kılan buluşmalar 

gerçekleştirilmeli, veriler ve rakamların topluma 

daha doğru ulaşabileceği, Suriyelilerin kendilerini 

ifade edebileceği platformlar oluşturulmalı… Si-

yasal aidiyete bağlı kalmadan sorumluluk duyan 

kesimlerin mültecilerin yararına ortak çalışmaları 

yapıcı bir bakış açısının gelişmesine büyük katkı 

sağlayacaktır. 
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B aşlıktaki Doğulu’nun 
yerine gönül rahat-

lığıyla Müslüman’ı ko-
yabiliriz. O zaman so-
rumuz şöyle olacaktır: 
Müslümanlar isyan ede-
mez mi? O nasıl söz? El-
bette edebilir, dediğini-
zi duyar gibiyim. Fakat 
öyle değil. 20. yüzyıl boyunca Doğu’da meydana 
gelen halk hareketlerinin/isyanlarının hikâyesi ya-
zılırken tercih edilen dil, genelde bu toplumların 
isyanlarını itibarsızlaştırma amacına hizmet eder. 
Bu dil aynı şekilde, hatta üzerine biraz daha Batılı 
kibir boca edilmiş şekilde, hâlen etkisini sürdü-
rüyor. Doğulunun (Müslüman’ın) isyan edemeye-
ceğine dair kanaat öylesine güçlü ki, isyan eden 
halkların kitlesel kıyıma maruz kalmaları bile dik-
katleri celb etmiyor. Anlıyoruz ki, hayli ideolojik 
bir sürecin içindeyiz. Şayet isyancılar Aydınlan-
ma referanslarına ram olsalar ve kurmayı tasar-
ladıkları düzeni Avrupa-merkezci üst anlatının 
imkânlarına yaslanarak -ki böyle yapmaları kendi 
değer sistemlerinden teberri etmeleri anlamına ge-
lecektir- gerçekleştirseler belki o zaman isyanları 
muteber kabul edilebilir. Ama yine garanti değil. 
Çünkü Doğu’da yaşıyor olmak daha baştan “imti-
yazsız” ya da “reşit olmamış” olmayı kabullenmek 
demek. Nitekim adına “Arap Baharı” denilen isyan 

hareketlerinin özellikle 
Avrupa ve ABD medya-
sında -ki bu medya kü-
resel enformasyon ağla-
rının önemli bir kısmını 
temsil eder- hak ettiği 
ilgiyi görememiş olma-
sının en önemli sebep-
lerinden biri de budur. 

Henüz olgunlaşmamış olanların devrim yaptıkları 
nerede görülmüş? Onların evvela “ilkel/primitif 
düzeyden” çıkma çabası içinde olmaları gerekir. 

Avrupa-Merkezcilik ve Arap İsyanları

Bir coğrafyanın/mekânın, içinde yaşayan-
larla birlikte belli bir düşünsel/ahlaki/kültürel/
davranışsal tutumun, tavrın ve tarzın mümessili 
olarak kodlanması yeni bir şey değil elbette. İbn 
Haldun’dan öğrendiğimiz “coğrafya kaderdir” 
klişesi bu hususların bütününe şamildir. Ancak 
coğrafyayı/mekânı/kültürü başka bir coğrafyaya 
ve kültüre göre daha alt seviyede ve henüz “ol-
mamış” olarak kodlamak ve sonrasında bu “olma-
mışlığı” sona erdirmek amacıyla müdahale etmek, 
ardından olmuşluk seviyesi olarak kendini “mer-
keze” alıp kendi dışındakileri ancak kendisi gibi 
olması hâlinde makbul kabul etmek, bütünüyle 
kolonyalist perspektifin sonucudur. Bu perspektif 

Arap halkların isyanına, zihinsel sömürüye maruz kalan Müslüman 
toplumların başında gelen Türkiye entelektüel havzasında hatırı 
sayılır bir kesim kuşkuyla baktı. Ayaklanan kitlelerin manipüle 
edildiği, küresel istikbarın oyuncağı ve bölgesel tasarlama 
operasyonunun bir parçası oldukları iddia edilmeye başlandı.

Doğulular İsyan Edemez mi?

Kamil ERGENÇ
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kafi miktarda Yunan/Grek elitizmi ile Roma/La-
tin Hıristiyanlığının tedhişçi doğasını barındırır. 
14.yüzyıldan itibaren Doğu hakkında sistematik 
olarak biriktirilen bilginin, Doğuyu Batı için an-
laşılır ve operasyona açık kılmak için kullanıldığı 
vakidir. Bahsini ettiğimiz “olmamışlık” tarifi bu 
bilginin sonucunda ortaya çıkmıştır. Sadece bu da 
değil. Olmamışlığın en önemli göstergesi olarak 
Doğulunun kullandığı “dil”e vurgu yapılması ma-
nidardır. Sami dil ailesine (Arapça, Farsça, Kürtçe, 
Aramice, Süryanice) mensup olanların rasyona-
liteleri zayıf ve bilim üretemeyen oluşları iddiası 
filoloji disiplini aracılığıyla temellendirilmiştir. 
Vahiyle tanışık olma özelliğiyle tebarüz eden Sami 
dil ailesine yöneltilen bu 
“eksiklik” iddiaları, zımnen, 
vahyin kendisini de tarih ve 
zaman dışı ilan ederek dilin 
ve hayatın sekülerleşmesini 
temin etme amacındadır.

Etrafında Arapça, Kürt-
çe, Farsça konuşanları gör-
düğünde hemen hoşnut-
suzluğunu belli edenlerin, 
İngilizce-Almanca-Fransızca 
konuşanlar karşısında ken-
disini ezik hissetmesi hat-
ta gıpta ederek izlemesi ve 
bir gün bu dillerden birini, 
özellikle de İngilizceyi, sular 
seller gibi konuşmayı hayal 
etmesi aslında Hint-Avrupa dil ailesinin “medeni-
liğine” olan ön kabulden beslenir. Sami dil aile-
sine mensup olmayı ilkellik/kabalık ve gayri me-
denilik olarak kodlayan oryantalist perspektifin 
Müslüman toplumları da buna ikna ettiğini gör-
mek hakikaten üzücü… Dil haricinde Doğuluyu 
(Müslüman’ı) karakterize ettiği söylenen diğer 
hususiyetler ise onun şehvet düşkünü, tembel, 
edilgen ve itaatkâr oluşudur. İsyan edemeyeceğine 
dair inancın arkasında da bu “itaatkârlık” vardır.

Edward Said’in İngiltere’nin Mısır elçisi 
Cromer’den yaptığı alıntı Batı’nın şarklı zihin ta-
rifini gayet iyi özetler:

“Şarklı zihniyet kesinlikten nefret eder. Kolay-
ca doğruluktan caymaya kayabilecek bu kesin-
lik yoksunluğu Şarklı zihninin ana niteliğidir… 
Avrupalının akıl yürütmeleri sağlamdır; olguları 
açıklarken belirsizlikten kaçınır; mantık dersi al-
mamış olabilir ama doğuştan mantıkçıdır; doğası 

gereği kuşkucudur… Herhangi bir sıradan Mı-
sırlıdan bir olguyu açıkça ifade etmesini isteyin. 
Açıklaması bıktırıcı uzunlukta ve muğlaktır ge-
nellikle. Muhtemelen öyküsünü bitirene kadar 
yarım düzine çelişkiye düşecektir. Azıcık köşeye 
sıkıştırıldığında ise çözülecektir.”1

Cromer’in bu şarklı zihin tarifi, kendisinden 
sonra gelenler için de yol gösterici olacaktır. Zaten 
Şark’a dair biriktirilen bilgi yalnızca akademik ya 
da nazari çalışmalar için değildir. Şark’ın hem zih-
nen hem de fiziksel olarak istimlak edilmesi için bu 
birikim oldukça işlevsel olacaktır. Ta ki Şarklının 
müstakil bir isyan iradesi geliştirdiği yakın zama-
na kadar. Oryantalist dilin istiskal edici söylemini 

altüst eden bu isyan iradesi, 
Avrupa-merkezci tasavvur 
biçimlerinin de miadını dol-
durduğunun ilk göstergeleri 
olarak okunabilir. Doğu’nun 
çocukları/gençleri bundan 
sonra, ne pahasına olur-
sa olsun, atalarının maruz 
kaldığı edilgenliği/pasifliği/
zorbalığı/madunluğu ya-
şamak istemiyor. Hamid 
Dabaşi’nin deyimiyle Arap 
Halklarının isyanı Avrupa’yı 
taşralaştırdı.2 Çünkü artık 
herhangi bir şeyi oryantalize 
edecek bir occident kalmadı. 
Küreselleşme realitesi topra-

ğa bağlı emperyalizmin yerine kültür emperyaliz-
mini koymayı amaç edinmişti. Fakat bilginin hızlı 
yayılımı ve kültürlerarası iletişimin güçlenmesiyle 
birlikte, tersine bir durumun ortaya çıkma ihtima-
li güçlendi. Avrupa değerler sisteminin “ırkçı” ve 
“emperyalist” doğası artık tüm uluslar tarafından 
yakinen görüldü ve başka bir dünyanın imkânları 
üzerinde düşünme çabasına hız verildi. Bahsini 
ettiğimiz bu yeni dünyanın kodlarını mazlum ve 
mustazaf halklar belirleyecek.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz kanaatindeyim. 
İnsanlık ailesi yaklaşık sekiz yıldır öznesi Müs-
lüman halklar olan bir “isyan” hareketine şahit-
lik ediyor. Sömürgecilerin tayin ettiği iktidarlar 
tarafından ezilmiş, horlanmış, ötekileştirilmiş, 

1 Edward Said, Şarkiyatçılık (Batı’nın Şark Anlayışları), çev. 
Berna Ülner, Metis Yayınları, İstanbul, 2013, s.48.

2 Hamid Dabaşi, Arap Baharı (Post-Kolonyalizmin Sonu), çev. 
Aslı T. Esen, Sümer Yayınları, İstanbul. 2015.

Arap halklarının isyanları, post-
kolonyal sürece mahkûm olma-
yı reddetti ve kolonyalist pers-
pektifin istiskal edici dilinden 
kurtulma çağrısını şiar edindi. 
Artık Doğulular Batı’nın hüma-
nizm, insan hakları, demokrasi, 
eşitlik, özgürlük gibi helvadan 
putlarına tapmıyor. Doğu/lu, 
korku putunu Hz. İbrahim gibi 
kırdı.
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aşağılanmış, onursuzluğa mahkûm edilmiş, kı-
saca istiz’afa uğra(tıl)mış halklar, bu gidişata dur 
demek için “isyan” etti. Adına Arap Baharı denen 
bu sürecin kazananı, şimdilik, müstekbirler ola-
rak görünse de, müstebit seçkinlerin korunaklı 
kalelerinin surlarında büyük gedikler açıldığı ve 
bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi ol(a)maya-
cağı da inkârı mümkün olmayan bir gerçeklik. En 
önemlisi de, isyan üretemeyeceği varsayılan top-
lumların görkemli direnişiydi ki, sonraki kuşak-
lara kalacak en önemli miras, kanaatimce, budur. 
Bu irade esasında bütün bir insanlık ailesine en 
güzel armağandır. Artık seçkinlerin rahat uyuya-
mayacakları bir tarihsel sürece adım atmış du-
rumdayız. Sömürgecilerin ve onların tayin ettiği 
iktidarların yaşama şansı her geçen gün azalıyor. 
Fakat bu süreç kolay olmayacak. Çünkü sömür-
gecilerin zihinlerini istimlak ettiği Müslüman 
halkların kendine gelmesi için çok yoğun çaba 
harcanması gerekiyor. Üzerimizdeki en ağır yük 
işte bu… Zihinsel sömürüye maruz kalmış halk-
ları uyandırmak ve kendine gelmesini sağlamak…

İsyanlar ve Sonrası

“Kendine gelmesi” diyorum, çünkü Arap halk-
ların isyanına, zihinsel sömürüye maruz kalan 
Müslüman toplumların başında gelen Türkiye 
entelektüel havzasında hatırı sayılır bir kesim, 
kuşkuyla baktı. Ayaklanan kitlelerin manipüle 
edildiği, küresel istikbarın oyuncağı ve bölgesel 
tasarlama operasyonunun bir parçası oldukları id-
dia edilmeye başlandı. Başlarında ilmi/entelektüel 
bir önderlik olmadığı için, başarısızlığın mukad-
der olduğu vurgulandı. İsyan öncesindeki duru-
mu arar hâle geldikleri öne sürülerek “keşke isyan 
etmeselerdi” demeye getirildi. İsyan sonrası yaşa-
nanlara (ülkenin tarumar edilmesi, göç, hastalık 
vb.) dikkat çekilerek, “isyan ettiniz de ne oldu?” 
“daha beter duruma düştünüz” denilerek halkla-
rın direnişi itibarsızlaştırıldı. Zımnen, “başınızda-
ki müstekbirlere itaat etmeye devam etseydiniz” 
denildi. Türkiye’ye göç eden Suriyeliler üzerinden 
“başımıza bela oldular” “işimizi elimizden aldılar” 
tarzında söylentiler üretilerek bir halkın mazlumi-
yeti ve mağduriyeti basitleştirildi. 

Tüm bunların Doğulu halkların (Müslümanla-
rın) isyan edebilme iradesini ve feryada dönüşen 
suskunluğunu görünmez kılmak, hatta bu güçlü 
isyan iradesinin dünyanın değişik beldelerindeki 

mazlum halklara ilham olmasını engellemek için 
üretildiğini söylemek mümkün. Oysa sadece bu 
isyan iradesinin ortaya konulması bile, yaklaşık 
iki asırdır egemen olan oryantalist/kolonyalist 
dilin mağlup edilmesi açısından önemlidir. Bu is-
yanların manipüle edildiği, mecrasından saptırıl-
dığı veya bölgesel tasarlama sıçrama tahtası olarak 
kullanıldığı şeklindeki iddialar başka bir tartışma-
nın konusudur. Asıl üzerinde durulması gereken 
husus, oryantalist aklın, edilgen, pısırık, tembel, 
itaatkâr ve şehvetperest olarak tavsif ettiği Doğu-
lunun, isyan edebilme iradesi göstermiş olması-
dır. Bu irade Müslüman toplumların emperyalist 
odaklar karşısında bağımsızlaşması için oldukça 
mühim bir role sahiptir.

Sözünü ettiğimiz bu isyan iradesini görünmez 
kılmaya çalışan perspektifin “Beyaz Adam”la çok 
yakın bir ilişkisi var. Hatta onun tarafından bes-
lendiğini, büyütüldüğünü söylemek sanırım yan-
lış olmaz. Edward Said’in ifadesiyle “sömürgeciliğe 
keşif kolu hizmeti sunan Oryantalist perspektif”3 
Doğulu’yu henüz olmamış, kıvama gelmemiş, eh-
lileşmemiş olarak tanımlar. Bu tanım onun (Do-
ğulunun) isyan edemeyeceği yargısını da içkindir. 
Bu nedenledir ki, Beyaz Adam sömürgeleştirdiği 
yerlerde kendisine karşı direnç gösteren halkları, 
terörist ya da barbar/vahşi olarak vasıflandırmıştır. 
Bu vasıflandırma Beyaz Adam’a müdahale etme 
hakkı verdiği gibi, vahşi olanı “insanlaştırma” mis-
yonunu da yüklemiştir. “Uygarlık misyonu” söyle-
mi, henüz reşit olmamış toplumları (Doğuluları) 
reşit hâle getirmeyi amaç edinmişti. Bu söylem 
zaman zaman ambalajını değiştirse de devam etti. 
John Stuart Mill Hindistan’daki Britanya yöneti-
mi için şöyle diyecekti; “insanoğlunca bilinenler 
içinde sadece niyet bakımından en halisane değil, 
tatbikat bakımından en faydalısıdır”.4 İkinci Kör-
fez Savaşının meşruiyetini tescillemek için üre-
tilen “Irak’ı demokratikleştirmek” argümanı, bu 
bağlamdan bağımsız değildi. Demokrasi, beyaz 
adamın misyonuna hizmet eden bir enstrüman 
olmaktan öteye gidemedi. Şimdilerde en iyi ens-
trüman “özgürlük” adı altında cinsel serbestlikler 
olarak belirginleşmektedir.

Batılının Müslüman halkların ayaklanması-
na bakışı bu oryantalist perspektifin ürünüdür. 

3 Edward Said, a.g.e.,

4 Nıall Ferguson, İmparatorluk (Britanya’nın Modern Dünyayı 
Biçimlendirişi), çev. Nurettin Elhüseyni, YKY, İstanbul, 
2013.
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Edilgen ve itaatkâr Doğulu’dan isyan iradesi sa-
dır olamaz. O zaman onları bir Batılının harekete 
geçirmesi gerekir. Batılı düşünce kuruluşları, kı-
yam eden Müslüman halkların, başka bir irade-
nin (tabi ki Batılının iradesinin) etkisiyle harekete 
geçtiği teorisini ispatlamak için oldukça yoğun 
çaba gösterir. İsyana katılan Müslümanlar “Soros 
ve Otpor” gibi Batı aklının temsilcisi yapılarla ya 
da Batılı istihbarat servisleriyle iş birliği içinde 
gösterilmeye çalışılır. Amaç, Doğulunun ancak bir 
Batılı yardımıyla isyan edebileceğini aşikâr etmek-
tir. Batılı, adeta Aristo’nun “faal aklı” gibidir. Güya 
onunla temasa geçen, hakikatle buluşur!

Ülkemiz medyasının ekseriyeti de, Müslüman 
halkların direnişi hakkında oryantalistleri aratma-
yan yorumlar yaptılar ve yapmaya devam ediyor-
lar. Zalim iktidarlara karşı direnenler, Batı medya-
sının diliyle “jihadist/cihatçı”,”radikal”,”köktenci/
fundamentalist”,”terörist” diye tesmiye edildi. 
Böyle adlandırılmalarının sebebi, onların “insan 
altı yaratıklar” olduğuna Dünyayı ikna etmek ve 
ölümlerinin “önemsiz” olduğunu meşrulaştır-
maktı… Onlar(yani cihatçılar) Butler’ın deyimiyle 
“yası tutulmaması” gerekenler…5 Fanon’un ifade-
siyle “yeryüzünün lanetlileri”…Ölümleri sadece 
altyazı konusu olanlar… Varoluşları yalnızca “is-
tatistiki” olarak değer taşıyanlar… Çünkü, “terö-
rizmle mücadele” bütün itirazları önemsiz kılan 
hayli yaygın bu argüman, gayrimeşruluğun ve 
gayri ahlakiliğin her türlüsü, bu mücadele esna-
sında önemsizleşiyor. Hatta meşru ve ahlaki olu-
yor. Terörizmle mücadele argümanı, toplumların 
sessizleştirilmesi için oldukça güçlü bir “uyuştu-
rucu” işlevi görüyor. Birkaç haftadır İdlib özelinde 
devam eden katliamların sadece “izlenmesi” bun-
dan dolayıdır. “Orada teröristler var” denildiğinde 
akan sular duruyor. Ölenlerin bir böcek kadar bile 
değeri yok. Tıpkı George Orwell’ın Marakeş göz-
lemi esnasında söyledikleri gibi:

“Burası gibi, en az yirmi bin insanın sırtındaki 
paçavralardan başka hiçbir şeye sahip olmadığı iki 
yüz bin nüfuslu bir kasabada gezindiğinizde, in-
sanların nasıl yaşadıklarını, dahası ne kadar kolay 
ölüp gittiklerini gördüğünüzde, insanlar arasında 
yürüdüğünüze inanmak güç gelir. Tüm sömürge 
imparatorlukları bu gerçek üzerine kurulu aslın-
da… İnsanların yüzleri kara-ne kadar da çoklar! 

5 Judith Butler, Savaş Tertipleri, çev. Şeyda Öztürk, YKY, 
İstanbul, 2015.

Sahiden sizin etiniz gibi mi etleri? Adları var mı? 
Yoksa arılar ya da mercan sinekleri kadar birey-
sellikten uzak, bir tür ayrımlaşmamış kara malze-
meden mi ibaretler sadece? Yerden bitiveriyorlar, 
birkaç yıl ter döküp açlıktan kıvrandıktan sonra 
gerisingeri mezarlıktaki adsız tepeciklerin altına 
giriveriyorlar, kimse de yokluklarının farkına var-
mıyor. Mezarlar bile güneşin altında çabucak yerle 
yeksan olup gidiveriyor.”6

Doğuluların İsyan Edemeyeceği Tezinin Yansımaları

Bu yası tutulmaması gereken ve sadece altyazı 
konusu olan direnişçilere destek verenler ise, ba-
şıbozuk ve cahil kalabalıklar ya da Arap feodalleri-
nin ve körfez krallarının oyuncağı olmakla itham 
edildi yazılı-görsel ve sosyal(!) medyada... Ekran-
larda boy gösteren “uzman” sıfatlı kişiler, halk-
ların isyanını yorumlarken cümlelerinin arasına 
mutlaka ajan-provokatör sözcüklerini yerleştir-
diler. Müstekbirlerin cürümleri ise ya görmezden 
gelindi ya da birtakım mazeretler ileri sürülerek 
basitleştirildi. Adeta tek suçlu isyan edenlerdi. 
Daha doğrusu isyan ettiklerini zannedenlerdi. 
Halkların kitlesel kıyımlara muhatap olması bile, 
isyanın “haklılığı” için yeterli olmadı. Kandırılmış, 
gaza getirilmiş, manipüle edilmiş kitleler yaftası, 
direnen halkların yakasından bir türlü düşmedi. 
Tek kabahatleri vardı bu halkların; Doğulu (Müs-
lüman) olmak…

Anlıyoruz ki, Doğuluların isyan edemeyeceği-
ne bizzat Doğulu’nun kendisi de inanıyor. İşte asıl 
sorun tam da burada… Yukarıda “üzerimizdeki 
en ağır yük” derken işaret etmek istediğim husus 
buydu… Başkasının (Batılının) kendisi için yaptı-
ğı tanımlamaya rıza göstermek. O tanımlamanın 
muhtevasına uygun bir tutumun temsilcisi olmak. 
Zihinsel anlamda sömürgeleşmek böyle bir şey… 
Kendi halkına Batılının nazarıyla bakmak… Ül-
kemizde de iktidar karşıtı halk hareketlerini açık-
lamak için kullanılan ”Üst Akıl” kavramı (ki bu 
akıl genelde Batılıdır), Doğulunun kendi başına 
isyan edemeyeceğine olan inancın ürünü değil 
mi? Sadece bizde değil. Aynı durum İran, Rusya, 
Çin gibi “Doğulu” toplumlarda da geçerli… Nere-
deyse bütün Doğu muktedirleri halklarının isyan 
iradesine sahip olmadığını, şayet isyan ediyorlar-
sa arkalarında mutlaka bir Batılı destek olduğunu 

6 Edward Said, a.g.e..s.263.
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Arap Halklarının isyanı Avrupa’yı taş-
ralaştırdı. Çünkü artık herhangi bir şeyi 
oryantalize edecek bir occident kalma-
dı. Küreselleşme realitesi toprağa bağlı 
emperyalizmin yerine kültür emperya-
lizmini koymayı amaç edinmişti. Fakat 
bilginin hızlı yayılımı ve kültürlerarası 
iletişimin güçlenmesiyle birlikte, tersine 
bir durumun ortaya çıkma ihtimali güç-
lendi. Avrupa değerler sisteminin “ırkçı” 
ve “emperyalist” doğası artık tüm ulus-
lar tarafından yakinen görüldü.

düşünüyorlar. Kendi ayağına kurşun sıkmak bu 

değilse, başka nedir?

Doğulunun (Müslüman’ın) isyan edemeyeceği 

iddiasının temelinde hiç şüphesiz din (İslâm) var-

dır. Dinlerin muhatabını itaatkâr, edilgen, uyuşuk 

ve pasif yaptığına dair Batılı iddia, bizde de sa-

hiplenilmiştir. Müslümanların isyanlarını şüpheli 

kılan da budur. Dindar biri isyan edemez, başkal-

dıramaz, kıyam edemez, itiraz edemez… Dindar 

birey, otoriteye itaat etmeli, zinhar karşı çıkma-

malıdır. Karşı çıkarsa fitne yaygınlaşır ve halkın 

hayatı tehlikeye düşer. İktidardakiler fasıkta olsa 

onlara itaat şarttır. Devlet, Hegel’den mülhem, 

tanrının yeryüzündeki yürüyüşünü temsil eder. 

Kral/sultan/başkan/imam ise, Emevi-Osmanlı ge-

leneğinden mülhem, tanrının yeryüzündeki göl-

gesidir. Otoriteye isyan tanrıya isyan gibidir ve 

meşru değildir… Bu ve benzeri söylemler, Doğulu 

toplumların isyanlarını şaibeli kılmakla kalmaz 

aynı zamanda onu tarihsel hareketliliğin nesnesi 

olarak kodlar.

Beyaz Adam, içeriğini kendisinin belirlediği 

Doğulu imgesinin bizzat Doğulunun kendisi tara-

fından da kabul görmesinden oldukça memnun-

dur. Bu içeriğe göre Batı/lı rasyonel, realist, ben 

bilinci gelişmiş, barışçıl ve bilim sevdalısı olarak 

temayüz ederken; Doğu/lu duygusal, muti, henüz 

benlik şuuruna varamamış, mistik ve ilkel olarak 

öne çıkar. İsyan iradesi sadece “benlik” şuuru-

na erişmiş Batı(lı) toplumlarda cari olacağı için, 

Doğulu bunu yapamaz. Ben bilincinin gelişmesi 

içinse Tanrıdan bağımsızlaşmak gerekir. Tanrıyla 

kavga etmeden benlik inşası mümkün değildir 

Batılıya göre. Zeus-Prometeus kavgasının Antik 

Yunan’dan tevarüs ettirilmesi boşuna değildir. 

Tanrılar uyurken, bilgi ateşini çalarak insanları 

“aydınlatan” Prometeus karakteri, sonraları hüma-

nizmin esin kaynağı olacaktır. Bilgiyi elde etmek 

için tanrıyla kavga etme şartı, modern Batı’nın 

temel yaklaşımıdır. Tanrıyla barışık toplumların/

halkların, henüz “olmamış” olduğuna dair inanç 

bu kanaatten beslenmektedir. 

Postkolonyal Sürece Mahkûm Olmayı Reddetmek

Cumhuriyet modernleşmesi Batıyı merkeze 

alarak attı adımlarını. Hayattaki en hakiki mür-

şidin ilim ve fen olarak kodlanması sebepsiz 

değildi. Dinin dogmatik ve irrasyonel olduğu 

tezi üzerinden, tıpkı Hıristiyanlıkta olduğu gibi, 

bilim-din çatışması icat edilmeye çalışıldı. Dindar 

kesimler bilim düşmanı, cahil, edilgen, uyuşuk, 

itaatkâr, pısırık, şehvet düşkünü gibi tahfif edici 

yaftalara maruz kaldı. Kolonyalist dilden ilham 

alan bu yaftalar, dindarların isyan iradesine sahip 

olmadıklarını içkin olduğu gibi henüz “olmamış” 

olduklarını da imliyordu. Tesettür karşıtlığının 

ana sebebi de buydu… Sol ve milliyetçi ideolojiler 

aracılığıyla toplumlarımıza nüfûz eden bu kolon-

yalist/oryantalist dil, geçmişte kendisini Anti-Kürt 

ve Anti-İslâmcı olarak tebarüz ettirirken, bugün 

Anti-Arap söylem ve eylemleriyle görünür kıl-

maktadır. Sözünü ettiğim bu kolonyalist dil resmi 

tarih anlatısının da ana omurgasını oluşturmak-

tadır. Örneğin Şeyh Sait ayaklanmasının “İngiliz 

oyunu” eşliğinde sunulması veya İslâmcı ideolo-

jik akımların “kökü dışarıda”lıkla suçlanması bu 

perspektifin sonucudur. Dini duyarlılığa sahip 

kitlelerin “isyan etmesi” imkân dâhilinde görül-

mediği için, arkalarında hep bir Batılı arama ihti-

yacı hâsıl olmuştur. İran Devriminin ve Mahatma 

Gandi’nin başlattığı hareketin Batılıyı ve Batı ak-

lıyla efsunlanmış olanları şok etmesinin arka pla-

nında da itaatkâr/pasif Doğulu imgesinin “yerin-

den edilmesi” vardır. Devrime giden süreçte, Şah 

karşıtı direnişe katılan mütesettir kadınların TRT 

ekranlarında sansüre uğramasının sebebi de aynı-

dır. Resmî tarih söylemiyle yüzleşme cesareti gös-

termiş olan önemli Sol düşünürlerden Fikret Baş-

kaya bile söz konusu İslâmî hareketler/direnişler 
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olduğunda, kolonyalistlerin söylemiyle örtüşen 

yorumlara/yazılara kurucusu olduğu özgür üni-

versite platformunda yer verebilmektedir. Arap 

halkların direnişinin ve bu arada Müslüman Kar-

deşler Hareketinin küresel sistemin sevk ve idare-

sinde oluştuğunu iddia eden Thierry Meyssan’ın 

bütünüyle tezviratlardan oluşan yazıları buna ör-

nektir. Meyssan Müslüman Kardeşler Hareketinin 

Pentagon’un yedek gücü olduğunu söyleyecek ka-

dar saçmalayabilmektedir. Hareketin ortaya çıktı-

ğı vasatta ne Pentagon’un ne de CIA’nın olduğunu 

bilmeyecek kadar cahildir. Müslüman halkların 

direnişini itibarsızlaştırma hususunda solun ko-

lonyalistlerle aynı safta yer alması manidardır.7

İlginçtir, Batılıların halk hareketlerinde bir dış 

mihrak aranmaz. Çünkü Batılının isyan etmesi için 

dışarıdan bir yönlendirmeye ihtiyacının olmadığı 

düşünülür. O, ben bilinci gelişmiş ve özgürlüğü-

ne düşkün bir Prometeus gibidir. Onun yakıp yık-

masının adalet, eşitlik ve hürriyet için olduğu hiç 

çekinmeden söylenir. Onu ancak yine kendisi gibi 

bir Batılı örgütlerse netice alınır. O, gerekirse dev-

leti bile yıkıp yeniden kurabilir. Çünkü “kurucu/

inşa edici” bir zihni olduğundan şüphe duyulmaz. 

Doğulunun onun felsefi donanımının, adalet aşkı-

nın, özgürlük sevdasının, demokrasi havariliğinin 

yanına bile yaklaşması mümkün görülmez. Eleş-

tirel zihin yapısı ve üst düzey entelektüel donanı-

mıyla Batılı birey, bir hürriyet fedaisi gibi kodlanır. 

Zamanında Fransız İhtilali’ni yaparak bütün dün-

yaya örnek olmuştur çünkü. Şayet dünya bugün 

özgürlük, eşitlik, emansipasyon, demokrasi gibi 

değerlerle tanışıksa, bu Batılı sayesindedir, Batılı-

nın ayaklanırken bile bütün dünyaya öğretmenlik 

yaptığı şeklindeki bu kabul özünde Avrupa-mer-

kezciliği pekiştirir.

Fransa merkezli “sarı yelekliler” ayaklanmasını 

Gezi Parkı olayları ile karşılaştıran ülkemiz idare-

cilerinin, Avrupa’nın ikiyüzlü davranmaması ge-

rektiğine dair yaptıkları vurgu bile, Beyaz Adamın 

“kanaatinin” ne kadar önemli olduğunun göster-

gesiydi. Avrupa’nın onayını almak bizim için hep 

7 http://ozguruniversite.org/2019/07/06/pentagonun-yedek-
gucu-olarak-musluman-kardesler-thierry-meyssan/ Ayrıca 
bkz. http://ozguruniversite.org/2019/07/04/mi6-ve-cianin-
destek-gucu-olarak-musluman-kardesler-thierry-meyssan/ 
Thierry Meyssan’ın “Gözlerimizin Önünde(11 Eylülden 
Trump’a) isimli tezvirat yüklü kitabın tümüne Özgür 
Üniversite sitesinden ulaşmak mümkündür.

hayati önemde oldu. Onların yüce insani değerle-

ri temsil ettiğine dair inanç, her yaptığımızın ora-

dan nasıl göründüğünü merak etmemizi sağladı. 

Sartre’ın dediği gibi “yerliler bizi ideallerimize 

sadık kalmamakla suçluyorlar. Demek ki ideal-

lerimizi kabul ediyorlar.”8 Ali Şeriati’nin, Doğu 

toplumlarının Batı’yla ilişkisini resmetmek için 

atıfta bulunduğu Sordel diyalektiğine de dikkat 

çekelim; “dayak yiyen çocuğun kendisini güvende 

hissetmesi için yine annesinin eteğine yapışması 

gibidir Doğu’nun Batı’yla ilişkisi.”9 Batılıya kibirli 

olma imkânını veren biraz da Doğulu’nun bizzat 

kendisi olmuştur. Müslüman halkların kıyamının 

Batılılar tarafından tahfif edilmesinin sebebi tam 

da budur. Doğulunun vakti zamanında Batılıya 

olan hayranlığı…

Sarı yelekliler isyanıyla sarsılan Fransa’nın, 

geçmişte Cezayir halkının direnişini barbarlığın 

ve vahşiliğin tezahürü olarak nitelemesinin sebebi 

de aynıdır. Doğulu isyan edemez! Asya ve Afrika 

uluslarının zenginliğini sömürerek semizleşen Av-

rupa, doğrudan sömürgeleştirme sürecinin sona 

ermesi ve Doğu/lu ulusların kazandığı antiemper-

yalist bilinç nedeniyle şimdilerde ciddi anlamda 

bir konfor zafiyeti yaşıyor. Sadece bu da değil. 

Küreselleşme realitesi mazlum/mustazaf halkla-

rın birbiriyle olan irtibatını güçlendirdi ve Avru-

pa değerlerinin kofluğunu deşifre etti. Dabaşi’nin 

“ertelemeli başkaldırı”10 dediği Arap halklarının 

isyanları, post-kolonyal sürece mahkûm olmayı 

reddetti ve kolonyalist perspektifin istiskal edi-

ci dilinden kurtulma çağrısını şiar edindi. Artık 

Doğulular Batı’nın hümanizm, insan hakları, de-

mokrasi, eşitlik, özgürlük gibi helvadan putlarına 

tapmıyor. Doğu/lu, korku putunu İbrahim (a.s)’ın 

baltasıyla parçaladı. Genç kızlarını ve erkekle-

rini, sömürgecilerin sadık yarenlerini devirmek 

için feda etmekten çekinmiyor. Verdiği her şehit, 

geride kalan binlerce fedaiyi irşat ediyor. Çıplak 

ayaklarıyla çölde bıraktığı izlerin, tankların palet 

izlerinden daha kalıcı olduğunu gördü ve artık 

durmaya niyeti yok. Bu yüzden dünyanın kalbi 

hâlâ Doğu’da atıyor.

8 Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, çev. Şen Süer, Versus 
Yayınları, İstanbul, 2013 s.16.

9 Ali Şeriati, Öze Dönüş, çev. Kerim Güney, Kitabevi Yayınları, 
İstanbul, 1999.

10 Hamid Dabaşi, a.g.e., s.24.
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M ültecinin varlı-
ğı, mülteci du-

rumuna düşenler 

kadar sürenlerin, 

mülteci karşıtlığı 

geliştirenlerin de-

rinleşen ontolojik, 

siyasal, iktisadi, 

kültürel krizlerinin 

göstergesidir. Mül-

teci anlam krizinin 

yaygınlaşt ığının 

belirtisidir. Göçmenlik, sürgünlük, göçebelik sa-

dece gadre uğrayanları değil aynı zamanda otok-

ton kabul edilenlerin, kendini sürmeye ehliyetli 

ve yetkili görenlerin ontolojik boşlukları yanında 

siyasal meşruiyet arayışına muhtaç vaziyetlerini 

de ifşa eder. 

Bir toplum, bir devlet, bir siyasal kimlik bün-

yesinden ne kadar mülteci çıkarırsa varlığı o dere-

ce tehdit altındadır. Meseleyi Suriyelilere odakla-

madan mülteci ya da sürgün kavramı bir yanıyla o 

toplumun bütünleşik vasfını kaybettiğinin, müş-

terekleri azalttığının, sisteminin aksadığının işa-

retlerini verir. 

Mülteci Yaratanlar

Siyasal manada 

mülteci doğuran 

üç tip idare var… 

Birincisi Suriye, 

Afrika ülkelerinin 

bazılarındaki kabi-

le çatışmaları gibi 

iç savaş hâlindeki 

toplumlar… kat-

liamdan kaçıp 

kendilerini can 

havliyle topraklarının dışına atanlar, sürülenler… 

İkincisi İsrail’in yaptığı gibi varlığını kabul ettire-

bilmek için düşman doğuran, düşman yaratan-

lar… Üçüncüsü de Nazilerin ve başka rejimlerin 

“meydan okuyucu” dışlama, mülteci icat etme 

savaşımı… Sadece Yahudiler değil, otokton kim-

liğe intibak edemeyen “hastalıklı ve bozuk genli” 

kendi “kandaş ve karındaş”larını da tarihten ve 

nüfustan düşürme girişimi… 

Naziler bir yanıyla kendilerini “öteki” üzerin-

den kurarken göçebeleştirdiği-mültecileştirdiği 

kadarıyla kendi varlığını yüceltir, büyütür. Buna 

son yıllarda neoliberalizmin, küreselleşmenin, 

Mülteci düşmanlığı en çok otokton kimlikler için gerekli. Konformizme 
tutulan, gevşeyen, rehavete düşen, ayrışmaları artan, kutuplaşmaları 
yoğunlaşan, iktisadi sıkıntıları çoğalan, yozlaşma ve dejenerasyonu 
güçlenen toplumlarda, “bağları” her an, her durumda zayıflayabilen 
çok parçalı, çok etnikli, çok kültürlü, çıtkırıldım toplumlarda, 
ulus aşamasını tamamlayamayan, millet ve devlet kimliğini 
anlamlandıramayan yapılarda, özellikle ontolojisini etnik-kültürel 
temellerde kuran devletlerde mülteci bir “ihtiyaç ve zorunluluk.” 

Mülteci Yaratarak Var Olmak

Ercan YILDIRIM
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küresel şirket egemenliğinin yol verdiği çatışmala-

rı, ulus devletleri iktisadi ve siyasi krize düşüren 

etkinliğini de eklemek gerekir… 

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri gibi kapitalizmin 

merkez ülkeleri mülteciler, yabancı düşmanlığı, 

göçmenler hatta İslâmofobi ile kendini “yeniden 

anlamlandırma”, dünya sistemi kabuk değiştirir-

ken orada yerini almayı sağlayacak gerekçeleri 

hazırlama, uluslararası piyasada oligopol ve pazar 

savaşlarında yer edinme gerekçesi sağlıyor. Daha 

spesifik bakarsak “göçmenlerin Avrupa’yı işgal 

edecekleri” savı, artan mülteci nüfusu ve doğum 

oranlarına bağlı gerekçelendirilirken başta mavi 

kanlı Âri ırkı, Anglo-Saksonları “uyarmak”, ken-

dilerine getirmek için Breivik ve Torrent gibi terö-

ristler vasıtasıyla ikaz fişek-

leri ateşlenmişti. 

Enteresan olan mülteci-

ler üzerinden kendi “özle-

rine dönme” çağrısı kadar 

Batı medeniyetinin düşman 

imgesini Akdeniz’de sulara 

gömülen çocuklarla yahut 

Macar “kadın gazetecinin 

çelmesi”yle sağlamaya ça-

lışması… Düşmanlaştırma 

dün “sömürgeleştirilen vah-

şileri” kendi topraklarında 

“uygarlaştırma” gerekçesiy-

le sağlanırken bugünlerde 

“medeniyet toprakları”nın 

yani kıta Avrupası ve 

ABD’nin mültecilerce ele ge-

çirileceği söylentisiyle yapı-

lıyor. Tuhaf olan şu ki Ruanda’da da, İsrail’de de, 

Suriye’de de, Doğu Türkistan’da da insanları mül-

teci durumuna “medeniyetin kendisi” düşürüyor! 

Mülteci üretme, insanları göçe zorlama kapitalist 

Batı medeniyetinin ön şartı; köleleştirmenin bir 

başka versiyonu, anlamı yollara düşenlerde ara-

yıp kapılara dayanan “yeni tür Spartaküsler” diye 

tanımlamak, duvarlar inşa etmek, masum insan-

ların üzerinden “pazarlıklar” yaparak yeni ittifak-

lar-oligopollere gitmek post11 Eylül doktrininin 

bir sonucu. 

Küresel kapitalizmin yeni çalışma biçimi mül-

teci fikrini koyultuyor, Çin gibi küresel şirketle-

rin ucuz işgücü piyasası bir bakıma “göç etmeyen 

göçmen”ler imal eder. Mültecilik bu anlamda 

sadece mekân değiştirenleri ifade etmez, aynı za-

manda statü, toplumsal katman ve sınıf, iktisa-

di kimlik de “yerli mülteciliği” besler. Çin kendi 

vatandaşından mülteciler imal ederken, Doğu 

Türkistan’da da bilfiil insanları sürgüne yollama-

yı, kırmayı, hapsetmeyi sürdürür. Benzer tutumu 

Lenin Sovyetleri sergilemişti… Köylüleri kırma 

uğruna tüm kaynakları sanayileşmeye aktarmıştı. 

Yerli, mekân değiştirmeyen mülteciler uluslarının 

yükselmesi için “feda edilmişti”. Stalin tabi bunu 

Kafkas halklarını sürgüne göndererek gerçek-

leştirdi… Göçmenleştirdikleriyle siyasal alanını 

“arındıran” Sovyetler esasında gidenlerden çok 

“kalanları mültecileştirdi!” 

Göçmenleri görüp hâline 

şükreden “yerliler” öteki, 

düşman kategorisine düş-

memek için kendi benlikle-

rini sistemin içinde eritmek 

mecburiyetinde kaldı. 

“Biz”i Bir Araya Getirmek İçin 
Mülteci

İsrail, Filistinlileri mül-

tecileştirerek kendi yeri-

ni sağlama almaya devam 

ediyor. Her Filistinli evle-

rinin ne zaman boşaltıla-

cağını bilememenin verdi-

ği endişeyle yahut “İsrailli 

evsahipleri”nden duvarla ayrılarak “bilfiil mülteci” 

gibi yaşıyor zaten. Açeliler, siyahlar, Balkanlardaki 

Türkler “otokton mülteci” gibi yaşamaya mahkûm 

edilmiştir. Buna isterseniz şehir organizasyonun-

da varoşları, banliyödekileri de ekleyebilirsiniz… 

sınıfsal, tarzı hayata dayalı, kimlik hiyerarşilerinin 

hepsi “otokton mülteciliği”, toplumun kendi mül-

tecilerini anlatır. 

Tabi mültecilikle yer değiştirmek mekânsal 

farklılıklara bağı kalmadığı gibi bir zihniyet bi-

çiminde yaşamanın farklı versiyonu… İsrailli-

ler başta Naziler olmak üzere Batının ötekisi ve 

mültecisi kimliğiyle Filistinlileri göçmenleştiri-

yor, sürüyor… yine başta Avrupa’dan göçenlerin 

Mülteci hayatın sıfır noktasın-
da bulunur…  Mültecinin evveli 
yoktur, kökleri, tarihi, geçmişi 
yoktur. Mülteci ana rahminden 
düştüğü yerde gözlerini açmaz, 
“karaya ayak bastığı yer”den 
başlar hayata.  Oluş’u sıfırdan 
başlatır ama “ol”amaz, olmayı 
bekler, olma ihtimaline açılır. 
Simgesel düzene yeni girmiş 
gibidir, öğrendiği her şeyi mül-
teci sıfatından sonra unutur.
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kurduğu Amerika’ya, eski göçmen Amerikalılar 

mülteci gelmesin diye kavga veriyor. 

Mesela Türkiye gibi İmparatorluk bakiyeli-

ğinin neticesi göçmenleri kabul eden bir ülkede 

mülteci karşıtlığı bayrağını yine eski göçmenlerin, 

sürülenlerin taşıması mülteciliğin sonu gelmez bir 

döngü, sürekli korku, kuşaklar boyu süren bir 

travma olduğunu anlatır. Hem birey hem toplum 

bazında mülteci düşmanlarının asıl korkusunun 

yine mülteciye dönüşme endişesinden kaynak-

lanması son derece ilginç… Artık bir yerin yerlisi 

olsalar bile mülteci ruhu sönmüyor demek ki… 

Demek ki göçmenlik bitse de ruhu kuşaklar boyu 

varlığını sürdürüyor!

Mülteci düşmanlığı en çok otokton kimlikler 

için gerekli. Konformizme tutulan, gevşeyen, re-

havete düşen, ayrışmaları artan, kutuplaşmaları 

yoğunlaşan, iktisadi sıkıntıları çoğalan, yozlaşma 

ve dejenerasyonu güçlenen toplumlarda, “bağları” 

her an, her durumda zayıflayabilen çok parçalı, 

çok etnikli, çok kültürlü, çıtkırıldım toplumlarda, 

ulus aşamasını tamamlayamayan, millet ve devlet 

kimliğini anlamlandıramayan yapılarda, özellikle 

ontolojisini etnik-kültürel temellerde kuran dev-

letlerde mülteci bir “ihtiyaç ve zorunluluk.” 

İsrail’in geleceği Filistinlilere, İslâm âlemine; 

Amerikalılık Meksikalılara, Avrupalılık medeni-

yet yıkma potansiyeli bulunan barbar mültecilere 

bağlı. Biz’i kurmak için ötekinin inşası-icadı-ida-

mesi günümüzde mültecilikle sağlanıyor! Süren 

otorite aslında sürülmekten, mülteci yasağı iste-

yen toplum esasında paylaşmaktan ve akabinde 

dışlanıp kendini “otokton göçmen”e dönüştür-

mekten, duvar inşa eden devlet iç ve dış saldırı 

fikrinin altında kalmaktan korkuyordur… 

Duvar kuran devlet ABD gibi “istisna hâlleri”ni 

artırmak, küresel şirketlerle pazarlığı güçlendir-

mek, zayıflayan idealleri sıkılaştırmak ister. Duvar 

inşası, sürme, mülteci nefretine yol verme bir yö-

nüyle kendi toplumunu “zihnen mülteci kılma”, 

denetim, kontrol ve bağlılık esaslarının sadakate 

evriltilmesi politikasının bir parçası… Mülteci 

karşıtlığı mülteci kaygılarını yaşamaktan doğar. 

Duvarı aşmak isteyenler kadar duvarın beri tara-

fındaki yerliler de hapistir, mülteci kaygıları yaşar, 

işgal korkusuyla kimliğini şekillendirir. 

Türkiye’deki Suriyeliler Meselesi

Ucuz iş gücüdür hatta kölelik yapar mülteci, 

Afgan çobanlar olmasa hayvancılığımızın zarar 

göreceğini, tamircilerin Suriyeliler sayesinde ka-

zandıklarını söylerken tüm sorunlarımızın köke-

ninde Suriyelilerin bulunduğunu da zikretmekten 

geri kalmayız. Sanki Suriyelileri devletin beslediği, 

tümünün iş güç sahibi olduğu, yerlilerin ekmeğini 

ve hakkını çaldığı, hepsinin lüks ve konfor içinde 

yaşadığı, Türklerden daha güzel mekânlarda tatil 

yaptıkları gibi algılar ve yönlendirmeler berabe-

rinde kişisel eksikliğini, genel kusurları bir yere 

yönlendirme meraklısı kitlelerce dillendirilince 

şiddete hazır bir atmosfer şekillendiriliyor. 

Arapça tabelalardan bir araya gelmelerine, ver-

gi vermemelerinden “kalıcı oldukları” sanısına ka-

dar pek çok kanaat sürmeye meraklı karakterimizi 

yönlendiriyor, tahrik ve teşvik ediyor. “Komünist-

ler Moskova’ya, faşistler Almanya’ya, mollalar 

İran’a, başörtülüler Arabistan’a”, diyen bir siyasal 

alana sahibiz; herkes herkesin efendisi yahut mül-

tecisi durumuna düşme ihtimaline sahip bu ülke-

de. Dünya bir manada efendi-köle diyalektiğinde 

kendini konumlandırmak, var kılmak için ötekiye 

muhtaç öznelerin eylemleriyle şekilleniyor. 

Kemalizm’in erken dönemi tarih kongrelerin-

de kendimize “kök aramak”la geçti, geçiyor. Bu 

toprakların “yerlisi” olma kavgasıyla vatanlaştırma 

diyalektiği bir arada yürürken bizler de bir mül-

teci gibi “yedi düvel”e karşı kendimizi korumaya 

çalışıyoruz. Mülteci demek aynı zamanda iç ve dış 

düşman korkusuyla bir arada yaşama manasına 

gelir. Mülteciler gibi olmama, vatansız kalma, ha-

rici güçlerin işgali, kimliğimizi, hatta muhafaza ve 

müdafaa bizi dönüştürebilir, dönüştürüyor da. 

Suriyelileri “muhacir” görürken bir anda sı-

ğınmacı, göçmen hatta ekmeğimizi bölmeye 



M
Ü

LT
EC

İ H
AY

AT
LA

R
: H

ÂL
İM

İZ
İN

 A
YN

AS
I

62

 Umran • Eylül 2019

D O S Y A
D

O
S

YA
  MÜLTECİ YARATARAK VAR OLMAK

kalkanlar gibi değerlendirmek toplum yapımızın 
epey hırpalandığını açık ediyor. Bu, millet bağı-
nın zayıflamasından iktisadi korkulara, daralan 
imkânlara kadar pek çok hususta tamamlanması 
gereken eksikleri ifade ediyor. Suriyeliler gittiğin-
de yahut gönderdiğimizde bağlar tekrar yerine 
gelir, iktisadi pay artar, konforumuz daha gelişir 
mi… tartışılır fakat kendini Suriyelilerden daha 
mülteci, daha kaygılı, daha eksiltili gördüğümüz 
bu sayede belirginleşiyor. 

Bir çocuk parkında kaydıraklara binen mua-
dillerini izleyen Suriyeli çocuğa yaklaşıp, “uçaklar 
geliyor, bombalayacaklar” diye korkutup onun 
alelacele kaçışını izleyip “zevklenmek” bu toprak-
ların mayasına, bizi bu günlere getiren değerlere 
zıt. Tabi kabullenmek gerekir ki Suriyeliler diye 
mülteci karşıtlığını bir politikaya dönüştürenler 
lümpenler, halkın kendisi, sıradan insanlar değil, 
siyasetçiler, elitler… Suriyeliler üzerinden anlam 
arayan, kendi siyasal alanını kurmaya çalışan ke-
simleri vurgulayamıyoruz, aleni provokasyonu 
yıkıcı zihinle kotaranlardan bahsedebiliriz ancak. 

Mülteci karşıtlığı çaresizlik göstergesidir, alter-
natif geliştiremeyen, hikaye kuramayan, çıkış yolu 
gösteremeyen zihnin ancak verili düşmanlıklarla 
varlığını kanıtlama sevdasından söz edebiliriz. Za-
yıfa merhamet, müsamaha, egemenin gücünü, öz-
güvenini belirtir. Suriyelilerin entegrasyonundan 
geri gitmelerine kadar çok ciddi sıkıntılarla karşı 
karşıyayız; “muhacir-ensar” dili ülkemizdeki ikti-
sadi duruma, siyasal konjonktüre bağlı biçimde 
“sığınmacı”lar giderek tüm meselelerin sebebi gibi 
görülmeye, gösterilmeye çalışılıyor. 

Yıllarca çok basiretli, vakur götürdüğümüz 

Suriyeli mevzuunu aynı ustalıkla, ferasetle tere-

yağından kıl çeker gibi halletmeliyiz. Anadolu’ya 

gelerek burada millet olmayı başaran biz Türkle-

rin İspanya’dan kaçan Yahudilerden Kafkaslara, 

Balkanlara kadar geniş bir göçmen kitlesine ev 

sahipliğinin ötesinde anavatan muamelesi yapma-

mızı unutmadan, şiddete tevessül etmeden onları 

buraya getiren şartlar düzelene kadar muhafaza 

etmeliyiz. Suriyeliler ölümden kaçanlardır, asga-

ri şartlarda yaşamaya çalışanlar, başka mülteciler 

gibi “yeni bir hayata başlama”, “diaspora” kurma 

niyetleri bulunmaz. 

Hayatın Sıfır Noktasında…

Mülteci yeni bir hayata değil hayata başlayan 

kişidir! Mülteci bulunduğu toplumdaki demosa 

giremeyendir; “olmayan varlar”… Mülteci nefes 

alsa da her an kesileceğini düşünür, karnını bir 

gün doyururken sonraki günleri hesap eder. Mül-

tecinin güven duygusu körelmiştir, her gördüğü 

kişiyi hem kurtarıcı hem celladı gibi algılamaya 

müsaittir… “Arkamda devletim var” diyemez, 

korunak, saçakaltı ihtimallerini sürekli yoklamak 

zorundadır, sahipsizlikle var olur, tek amacı ha-

yatta kalmaktır, kendini kurtarmaktan başka bir 

şey düşünmez, aynı gemide yol aldıkları göçmen-

ler çok umurunda değildir, karaya ilk çıkan olmak 

ister…

Mülteci hayatın sıfır noktasında bulunur… 

Mültecinin evveli yoktur, kökleri, tarihi, geçmişi 

yoktur. Mülteci ana rahminden düştüğü yerde 

gözlerini açmaz, “karaya ayak bastığı yer”den baş-

lar hayata. Oluş’u sıfırdan başlatır ama “ol”amaz, 

olmayı bekler, olma ihtimaline açılır. Simgesel dü-

zene yeni girmiş gibidir, öğrendiği her şeyi mülte-

ci sıfatından sonra unutur, kavramları, tutumları, 

edaları, renkleri yeniden öğrenir, yeniden anlam-

landırır, siyah-beyaz bir gündelik hayatı vardır 

artık. 

Tarihin de, ruhun da, hayatın da, başlangıçların 

da sıfır noktasında bulunur. Herkesin insanlığın 

en eski mesleğine savcı-hâkim-cellatlığa soyun-

ması, mültecinin çok rahatça itham edilip, yar-

gılanıp, sorgulanıp, evvelden verilen hükmünün 

uygulanıp biletinin de hesabının da erkenden ke-

silmesi normaldir. Hukuki meşruiyet kanallarına 

Türkiye gibi İmparatorluk bakiyeliğinin 
neticesi göçmenleri kabul eden bir ülke-
de mülteci karşıtlığı bayrağını yine eski 
göçmenlerin, sürülenlerin taşıması mül-
teciliğin sonu gelmez bir döngü, sürekli 
korku, kuşaklar boyu süren bir travma 
olduğunu anlatır. Hem birey hem top-
lum bazında mülteci düşmanlarının asıl 
korkusunun yine mülteciye dönüşme 
endişesinden kaynaklanması son dere-
ce ilginç…
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başvurulmadan kitlenin ve kalabalıkların adaleti, 

vicdan terazisinin yönü çerçevesinde kaderi belir-

lenecektir. Erki, iktisadi refahı, bireysel konforu 

zayıflayan toplumlarda ilkin göçmenin, sığınma-

cının, mültecinin bekası tehlikeye girer. 

Sahipsizlik dilemması nedeniyle korunmasız-

dır, herkese hesap vermek durumunda kalır, so-

kakta sesler yükseliyorsa kendini evine hapseder; 

kalabalıklardan kaçar, meselelerin, insanların, ih-

timallerin etrafını dolanır. 

Suriyeliler Türkiye’de “pervasız görünürlük”leri 

ile de tepki çeker; çok konuşurlar, kamusal alanda 

çok belirginleşirler, iş yeri açarlar… Mesela oto-

büste sesleri çok çıkar, hâlbuki suskun ve kederli 

olmalılar, Türkiye’de “muhacirlik etiği”nin verdiği 

özgüvenle kendilerini bizim gibi görme alışkanlı-

ğını sürdürürken “havanın dağıldığı”nı fark ede-

meyenler olur tabi! Göçmen, sığınmacı, eksiltili, 

yarım olmalı, istim üstünde yaşamaya alışmalı, 

tedirgin, kaygılı, endişeli, korkak ama hep ezik, 

hep kenarda, hep esir… 

Kaygılıdır, varoluşsal güvenlik çemberini ku-

ramadığı için… Endişelidir, gündelik hayatta 

evinden çıktığı gibi tekrar yuvasına girip gireme-

yeceğini bilemediği için… Korkaktır, kendisinin 

dışında akan siyasal alandaki, harici mecralardaki 

gelişmelere nüfûz edemediği, pasif durma zorun-

luluğu nedeniyle… Pasiflik, mülteciliğin bileşin-

lerindeki en yoğun maddeyi anlatır; sahipsizliğin 

getirdiği özgüven yitimi, irade ve bilinci keser, 

çünkü göçmen bir yanıyla sürüklenmek demek, 

kendi hür iradesiyle hareket edemez, çekilen yere 

mecburen gider. Konvoyu yakala, yola düşen yüz-

lercesinin arasına gir, kaçakçıların insafına iman et. 

Mültecinin söz hakkı ol(a)maz, tartışamaz, 

haklı gerekçelerini doya doya savunamaz, zaten 

demostan olmadığı için reyi yok, işlevselliği, do-

nanımı onu vatandaşlık katına çıkarır… çünkü 

“zincirin en zayıf halkası”dır, aranan “günah keçi-

si” göçmenin şahsında bulunur. 

Amerikalıların kâr marjlarındaki düşüklük, 

Avrupalıların Çin-ABD kavgasında etkisiz kalması 

göçmenlerin suçudur; jiletli teller yahut Trump’ın 

tasarladığı duvar ABD ve Avrupa’yı “kendine geti-

recek-özüne döndürecek” salahiyeti ve meşruiyeti 

verir. Mülteci düşmanlığı yerlilerin kuraklığının, 

dünyaya felsefesiz, argümansız bakmanın sonu-

cudur; anlamını ve kendini yitiren Avrupa’nın 

Umberto Eco’nun dediği gibi Hristiyan aileler 

gibi yaşamayı öğrenmeyecek göçmenler sayesin-

de ayağa kalkacağı günleri beklemek medeniyetin 

seviyesizliğini, estetikten ve şiirden uzak bir vahşi 

adanmışlık içine girdiğini belli eder. 

Mülteci kendi doğal hayatından uzakta yaşa-

maya, sentetiğe, belirlenmişe, sınırları çizilmiş 

olana hapsedilir. Yabancılaşacak kadar bile kendi-

sinde bir kök kalmaz! Evini, yurdunu en önemli 

rutinlerini, alışkanlıklarını unutur göçmen, “on-

tolojik sıfırlama” yapar. Sahipsizlik güdüsünü 

yenmek için illa ki bulunduğu yerde “dayanak”lar 

arar; yerli veya yerel güç odaklarında meşruiyet 

ile referans bulur, adeta topluma, hayata akredite 

olur! 

Mülteci mekânsız, yersiz yurtsuz, sürülen kişi-

lerdir… Kemalistlerin çizdiği siyasal alanın dışın-

da kalanlar, “devlet için çarpışıp” devlet tarafından 

12 Eylül’de dışlananlar “otokton mülteci”lerdir. 

Mültecilik bilfiil yer değiştirmek kadar zihnin bil-

kuvve muhasara altında kalmasıdır aynı zamanda!

Sanki Suriyelileri devletin beslediği, tümünün iş güç sahibi olduğu, yerlilerin ekmeğini ve 
hakkını çaldığı, hepsinin lüks ve konfor içinde yaşadığı, Türklerden daha güzel mekânlarda 
tatil yaptıkları gibi algılar ve yönlendirmeler beraberinde kişisel eksikliğini, genel kusur-
ları bir yere yönlendirme meraklısı kitlelerce dillendirilince şiddete hazır bir atmosfer 
şekillendiriliyor.
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O smanlı’nın XVII. 
yüzyılı takiben 

gittikçe yoğunlaşan 

bir tarzda yaşamaya 

başladığı kapsamlı ve 

sarsıcı süreç, kültür/

medeniyet konusuyla 

doğrudan ilişkilidir. 

Burada kültür ve me-

deniyet bağlamında 

yer alan ve büyük 

oranda klasikleşen sosyolojik tartışmaların ay-

rıntılarına girmek niyetinde değiliz. Ancak, ba-

tılılaşma sürecinin nasıl işlediğinin anlaşılması 

açısından ‘İki farklı toplumun/kültürün karşı-

laşması durumunda neler gerçekleşir?’ sorunun 

cevabı olabilecek bazı durumları hatırlamayı da 

yararlı buluyoruz. Şu açık ve kesimdir ki, iki ayrı 

kültürden/medeniyetten bahsediyorsak, iki ayrı 

zihniyetten, iki ayrı hayat tarzından, eğitim siste-

minden, yasal yapıdan, siyasetten, ekonomiden, 

felsefeden, sanattan, kültürden… bahsediyoruz 

demektir. Bu, ayrı/farklı olmanın getirdiği zo-

runlu bir durumdur. Yoksa iki ayrı kültür veya 

medeniyetten değil, tek kültür veya medeniyetten 

bahsetmek gerekecektir. 

Kültürler Karşılaşması

Burada konumuzu açmaya yardımcı olacak te-

mel soru ise şudur: İki farklı kültür veya medeniyet 

birbiriyle karşılaşır-
sa ne olur? Esasında 
bu soruya verilebile-
cek cevap, herkesin 
tahmin edebileceği 
kadar oldukça ko-
lay ve basittir: Farklı 
unsurlar arasında ça-
tışma açığa çıkar. Bu 
çatışmaların seyri ise 
genellikle şöyledir: 

Çatışma, savaş alanlarından tartışma meclislerine, 
orduların savaşından fikirlerin çatışmasına kadar 
oldukça farklı alanlarda ve biçimlerde oluşup, 
geliş(ebil)ir. Belirli bir aşamadan sonra iki farklı 
unsur arasındaki çatışmalardan fiziksel alanda ya-
şananlar durur. Bu durmanın sebebi, bir tarafın 
diğer tarafı tamamıyla kontrolüne alması olabile-
ceği gibi, iki tarafın fiziksel güç olarak eşit konu-
ma gelmelerinin caydırıcılığı da olabilir. Fakat bu 
arada en kısa ifadesiyle kültürel alandaki; zihni-
yette, hayat tarzında, anlayışta, tutum ve inanç-
larda, dilde, değerlerde… çatışmalar bitmiş değil-
dir. Kültürel çatışmalar her durumda devam eder. 
Kültürel çatışmanın bitmesi, ancak bir tarafın di-
ğer tarafın üstünlüğünü kabul etmesiyle mümkün 
olacaktır. Bu gerçekleşince de yaşanmakta olan 
çatışma taklide dönüşür. Gelinen aşamayla bir-
likte taraflardan birisi alıcı diğeri ise verici vasfını 
kazanır. Böylelikle kendisini küçük, aşağı, düşük, 
değersiz, zayıf, basit gören taraf, gerek toplumsal 

Osmanlı Zihniyetindeki Büyük Değişim ve 
Batı’ya Yöneliş

Celalettin VATANDAŞ

Askeri alandaki problemlerini bir türlü çözemeyen Osmanlı devlet adamlarında, Avrupa’ya 
yönelik ilgiye ve zamanla da hayranlığa yol açar. Bir süre sonra da, Avrupalı bu bazı 
düşmanlarını model alarak problemlerini çözmeyi düşünürler. Problemlerinin çözümünü 
kendi dinamiklerine dayanarak üretmek yerine, hazır çözüm arayışlarına girerler.
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ve gerekse kültürel bakımdan hayran olduğu (üs-
tün, güçlü, büyük, iyi, değerli…) tarafa benzemeye 
çalışır; onu model alır, onu taklit eder... 

İki farklı kültürün karşılaşmasında ve müca-
delesinde öncelikle gerçekleşen zihniyet değişimi-
dir. Fakat zihniyet değişiminin oldukça karmaşık 
bir yapısı vardır. Zihniyette çözülme bir kez baş-
ladı mı, değişimin nesnesi olan taraf için ciddi ve 
tedavisi en zor problem oluştu demektir. Bunun 
başlıca sebebi, geçmişin tecrübelerini geleceğe 
naklederek bireye ve topluma 
iyi ve kolay yaşama şartları 
sunmak gibi bir fonksiyonu 
yerine getiren kültürün, bu 
işlevini yerine getiremeyip 
sadece şekli unsurlara dönüş-
mesidir. Bir diğer söyleyişle 
hayattan kopmasıdır. Ant-
ropolog Malinowski (1884-
1942) kültürün bu özelliğine 
dikkat çekerek, toplumda var 
olan her bir şeyin bir ihtiyacı 
karşıladığını, faydasız olan ve 
ihtiyacı karşılamayan unsurun 
yaşama süresinin bittiğini be-
lirtmiştir. Sosyolog Summer’ın 
(1840-1910) açıklamaları da 
aynı merkezdedir. Ona göre, 
kültürel unsurların oluşmasını 
sağlayan esas faktör ihtiyaçlar-
dır. İhtiyaçları temin yönünde 
yapılan çalışma, araştırma ve 
gayretlerin sonuca ulaşmasıyla ulaşılan en uygun 
çözüm tarzı, o ihtiyaca bağlı olarak kültürel bir 
unsur hâline gelir. Kültürel unsurlar çok farklı 
sebeplerden dolayı işlevlerini kaybedip şekli un-
surlara dönüşünce, genel zihniyet yapısı mevcut 
olanı değersiz bulmaya başlar ve değerli bulunan-
lar artık başkalarıdır. 

Zihniyeti değişen ve kültürel özgüvenini kay-
beden toplum, kendisini öteki kültür karşısında 
değersiz ve aşağı hissetmeye başlar. Bir toplum/
kültür kendisini öteki toplumdan aşağı olduğu-
nu kabullenmeye başlayınca da kültürel alış-veriş 
başlıyor demektir. Sosyologların ve antropolog-
ların bu safhayla ilgili olarak, Önce hangi unsur-
lar alınır? sorusuna cevap bulmaya çalıştıklarını 
görüyoruz. Genel kabul gördüğü üzere, maddî 
unsurlar maddî olmayan unsurlara oranla daha 

kolay ithal olunurlar ve kabul edilirler. Bu itibar-
la, Batı teknolojinin, Batı dışı toplumlar tarafın-
dan kolaylıkla kabullenilmiş olması bir tesadüf 
değildir. Ancak, bunun kesin bir kural olmadığı 
da bilinmelidir. Zira bir toplumun, kendisini ek-
sik/güçsüz/aşağı gördüğü özelliklerine/alanlarına 
hitap edecek şeylere yönelmesi daha kolaydır. Bu 
itibarla, Osmanlı devlet adamlarının Avrupa’ya 
yönelerek askerî alanlardaki başarısızlıkları başa-
rıya dönüştürecek askerî araç-gereçleri ve eğitim 

tekniklerini almak istemeleri 
bir rastlantı değildir. Bu, bi-
reysel alanda da böyledir. Kişi 
öncelikle motive olduğu şeyi 
algılar. Konunun toplumsal 
tarafına gelince, çok kesin 
bir kural olmamakla birlikte, 
bir kültür, başka kültürden 
bir şeyler alırken bunları oto-
matik bir sıraya bağlı olarak 
değil, seçerek alır. Bu sırala-
manın en yukarısında kül-
türün evrensel unsurları yer 
alır. İnanç ve dil ise kültürün 
evrensel ölçülerinden sadece 
ikisidir. En aşağıda ise gözle 
görülebilen davranış normları 
yer alır. Normal şartlarda de-
ğişim de aşağıdan başlar. Üst-
ten başlatılan bir değişim veya 
unsurlar arasındaki denge ve 
ahengi bozacak müdahaleler 

kültürü felç eder. Kültürel unsurların hiyerarşik 
sıralaması, zihni yapının bir parçası ve gereğidir. 
Çünkü her şey zihni yapı içerisinde sistemli bir 
sıralamaya sahiptir. Sıralamanın en üstünde temel 
unsurlar yer alır. Örneğin bir Müslüman için Al-
lah, Din, Peygamber, Namus, Şeref... zihni sırala-
manın en üst unsurlarından bazılarıdır. Bir Hıris-
tiyan için Baba-Oğul-Rûhu’l-Kuds, Marksist için 
Proletarya, Emek, Sermaye, Faşist için Devlet, Şef 
zihni sıralamanın üst unsurlarını teşkil eder. Alt 
unsurları ise değişimi kolay ve değeri az olanlar 
oluşturur. Bunlar, daha çok ve hatta tamamıyla ki-
şisel tercihlerdir. 

Türkiye’nin özellikle de Osmanlı dönemindeki 
batılılaşma sürecini doğru değerlendirmeye imkân 
sağlayacak böylesi özellikli bir konuyu biraz 
daha farklı -fakat sistematik- tarzda ifade etmesi 

Geleneksel Osmanlı zih-
niyetinin en güçlü ve 
önemli referansı İslâm 
idi. Kendisini de, “öteki”ni 
İslâm’ı referans alarak 
tanımlıyordu. Sahip oldu-
ğu, yaşadığı memnuniyet 
verici durumları İslâm’a 
mensup olmanın gere-
ği olarak değerlendirir-
ken; karşılaştığı, yaşadığı 
olumsuz durumların sebe-
bini de İslâm’a mensubi-
yette ve/veya gereklerini 
yerine getirmede yetersiz 
kalışıyla açıklıyordu.
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açısından tarih felsefecisi Arnold J. Toynbee’nin 

(1889-1975) tespitlerini hatırlamakta yarar var. 

Toynbee’ye göre, bir kültürün ortaya çıkışı ve 

gelişimi iki unsurun varlığına bağlıdır. Bunlar-

dan birincisi meydan okuma, ikincisi ise cevap 

verme’dir. Bir kültür, çevresindeki fizikî olumsuz 

şartlara karşı direnir. Bu direnme olumsuz şartla-

rı yok etmek ve yaşadığı ortama/çevreye egemen 

olmak biçiminde sonuçlanırsa kültürün önü açı-

lır ve böylelikle gelişme yolunda önemli bir adım 

atılmış olur. Daha sonra diğer kültürlerle karşıla-

şılır. Bu sefer meydan okuma, yabancı/rakip kül-

türlere yönelir. Fakat meydan okuma’yı toplumun 

tamamı gerçekleştirmez. Bu görevi üstlenenler, 

toplumdaki yaratıcı küçük bir azınlıktır (seçkin/

elit). Toplum, bu azınlığı taklit ederek izler. Eğer 

bir kültür dışarıdan gelen meydan okuma’lara kar-

şı koyamazsa, yok olma sürecine girer. Varlığının 

devamı, karşı koyma gücü ve süreciyle bağlantılı-

dır. Bir kültürün yok oluşu ise üç aşamada gerçek-

leşir; birinci aşamada yaratıcı azınlık, yaratıcılık 

vasfını yitirir. İkinci aşamada, toplumu oluşturan 

çoğunluğun, azınlığı taklit ve takibi değişikliğe 

uğrar. Artık yaratıcı azınlık çoğunluk tarafından 

taklit ve takip edilmemeye başlar. Üçüncü aşama-

da ise, kültürel çözülme had safhaya varır; toplum 

birlik ve beraberliğini kaybeder. Sonuç ise yok 

oluştur. Fakat belirtmekte fayda var, Toynbee’nin 

bu teorisinin yaygın şekilde kabul gören yanları 

olduğu gibi, eleştiriye uğrayan yanları da vardır. 

Esasında, eleştiri tamamen başkalarından değil, 

bizzat Toynbee’nin kendisinden de gelmiş ve 

özellikle de bazı büyük kültür ve dinlerin, her 

şart altında varlığını devam ettirebilmesi sebe-

biyle tezine bazı eklemelerde bulunup, istisnalar 

getirmiştir. Ancak buraya aktardığımız görüşler, 

Osmanlı’nın Avrupa’ya yönelmesinin; batılılaşma-

nın başlayıp gelişmesinin mantığını izahta başarılı 

olması sebebiyle teorinin detayına ve gerçekleşen 

değişikliklere girme ihtiyacı hissedilmemiştir.

Toynbee, bir kültürün oluşum, gelişim ve yok 

oluş aşamalarıyla ilgili olarak ileri sürdüğü görüş 

ve tespitlerinde yalnız değil. Aynı konuyla ilgi-

lenenlerden bir diğeri de Albert Martindale’dir 

(1915-1995). O, konu üzerinde daha detay-

lı bir şekilde durmuş ve daha başka tespitlerde 

bulunmuştur. Martindale’nin tespitlerine göre, 

bir toplumun, varlığının devamını temin için 

öncelikle karşı karşıya geldiği şu üç problemi çöz-
mesi zorunludur: 

1- Fiziki çevrenin kontrolünü sağlamak, 
2- Sosyalizasyon: Sosyalleşme öncesi materya-

lin sosyal şekle dönüştürülmesi,
3- Toplumsal denetim: İnsan topluluğunu birbi-

rine bağlayacak ve yönetecek kararların uygulan-
ması için gerekli disiplinin devamını temin. 

Martindale’e göre, bir toplum bu üç önemli 
problemi çözse bile, varlığının devamı ve gelişme-
si açısından bütün şartlara sahip ol(a)maz. Bunlar, 
sadece devamlılığın altyapısını teşkil eden şartlar-
dır. Toplum bu altyapıyı gerçekleştirdikten son-
ra yeni bir sürece girer ve çözmesi gereken yeni 
problemlerle karşılaşır. Bunlar ise:

1- Kararlılık kazanma (istikrarlanma): Top-
lumsal hayatın çeşitli alanlarındaki ortak prob-
lemlere bulunan çözüm yollarının belirlenmesi; 
bulunan çözümlerin toplumsal hayatın temel 
özelliği hâline getirilmesi. 

2- Tutarlılık: Grupların ve kurumların, top-
lumsal hayatın öteki alanlarındaki davranış ve 
etkinliklerle çatışmamaları için, esas etkinlik gös-
terdikleri alanlarda yeniden düzenlenmeleri süre-
ci. Bu, esasında son derece tehlikeli bir süreçtir. 
Çünkü başka alanlardaki çatışmaları önlemek 
için başvurulan yeniden düzenleme, bu kurum-
ların esas etkinlik alanlarındaki verimliliklerini 
bozabilir. 

3- Kapanma: Topluluk içindeki kurumlar dev-
resinin tamamlanmasıdır. Bu, bütün kurumları 
toplum içerisinde işler bir hâle getiren bir devreyi 
kapsayan süreçtir. Bu süreç genellikle topluluğun 
ahlâk kuralları, gelenekleri, görenekleri şeklinde 
ortaya çıkar.

Osmanlı’da Zihniyet Değişimi

Bir kültürün/toplumun oluşum ve gelişim aşa-
malarıyla ilgili olarak Toynbee ve Martindale’e ait 
bu iki farklı teorinin, sistemdeki problemleri çöz-
mek gayesiyle Avrupa’ya yönelen ve Avrupalı gibi 
olma sürecine giren Osmanlı için önemli ipuçları 
verdiğinde kuşku yoktur. Osmanlı devlet adamları 
XVII. yüzyıldan itibaren fark ederler ki, yakın za-
manlara kadar Osmanlı için aşağı, değersiz, güç-
süz olan Avrupa ülkelerinden bazıları, olumsuz 
özelliklerinin büyük çoğunluğunu oldukça olum-
lu bir konuma dönüştürmüş bulunuyorlar. Bu 
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durum, askeri alandaki problemlerini bir türlü çö-
zemeyen Osmanlı devlet adamlarında, Avrupa’ya 
yönelik ilgiye ve zamanla da hayranlığa yol açar. 
Bir süre sonra da, Avrupalı bu bazı düşmanlarını 
model alarak problemlerini çözmeyi düşünürler. 
Problemlerinin çözümünü kendi dinamiklerine 
dayanarak üretmek yerine, hazır çözüm arayışları-
na girerler. ve hiç kuşkusuz bu, Osmanlı zihniyeti 
için oldukça radikal bir değişimdir. Hatta bir yüz-
yıl öncesine göre düşünülemeyecek oranda kök-
lü ve büyük bir değişimdir. Çünkü Osmanlı ilk 
defa bazı konularda kendisinin Avrupalıdan geri, 
zayıf, aşağı olduğunu kabul etmeye başlamıştır. 
Hâlbuki Osmanlı devlet adamları, dünyanın en 
büyük, ihtişamlı, kudretli, şanlı devletinin varis-
leri sıfatıyla o güne kadar acziyet, yanlışlık, geri-
lik, düşüklük gibi terimlere -kendilerine yönelik 
olacak şekilde- dillerinde yer vermemişlerdi. Bu 
ise gittikçe kötüleşen şartların sebeplerini görme-
lerini iyiden iyiye imkânsız kılmıştır. İfade yerinde 
olursa, yüzyıllarca sahip oldukları başarılı, galip, 
üstün konumlarının etkisiyle nergis hastalığı’na 
tutulmuş gibiydiler. Fakat XVIII. yüzyılla birlik-
te, askerî alandaki problemleri aşmanın yegâne 
yöntemi olarak, o döneme kadar neredeyse sade-
ce savaş alanlarında karşılaşılmış olan Avrupa’ya 
yönelmeleri her şeyi değiştirir. Artık ıslahat de-
mek, Avrupalı gibi olmaya çalışmak demektir. 
Her ıslahat fikri, Avrupalıya benzemenin bir ön 
hazırlığı; her ıslahat uygulaması, Avrupalı gibi 
olmaya atılan bir adım niteliği kazanır. Esasında 
Avrupa ülkeleri de bu sıralarda böylesi bir deği-
şimin taraftarı ve teşvikçisidirler. Zira o dönemin 
Avrupa’sı, ekonomik gelişmesi icabı dışa açılma ve 
yeni hammadde kaynakları, yeni pazarlar bulma 
ihtiyacı hissetmektedir. Osmanlı ülkesi ise büyük 
bir kaynak ve pazar görünümü sergilemektedir. 
Bu kaynak ve pazarı elde etmenin gereği olarak, 
Osmanlıyla iyi ilişkiler kurma sürecine girme ar-
zusundadırlar. Osmanlı dönemi batılılaşmasının 
ilk ve önemli bir safhası olan ‘Lale Devri’ (1718-
1730) bu şartlar içerisinde doğar. 

Geleneksel Osmanlı Zihniyeti

Her kimlik veya kimliği ifade eden her bir söz-
cük bir tanımlamadır. Kimliğin inşasında ve sü-
rekliliğinde ise “öteki” tasavvuru kilit sayılabilecek 
bir role sahiptir. “Öteki” tasavvuru birçok ve bir-
birinden farklı sözcüklerde kendini açığa vurur. 

Böylelikle “öteki”ni ifade eden, resmeden ve hatta 
inşa eden birçok sözcük doğar. Söz konusu söz-
cükler hemen her zaman olumsuz anlamdadır; 
zira “öteki” tüm olumsuzların ve olumsuzlukla-
rın nesnesidir. Özne konumundaki “Ben” nesne 
konumundaki “Öteki”ni olumsuz, çirkin, kötü, 
korkak, niteliksiz, başarısız, kaba, zalim, becerik-
siz… olarak niteler. Neredeyse tüm olumsuzluk-
ları “Öteki”ne ait kılar; daha doğrusu “Öteki”ni ni-
teleyen tüm sözcükler hemen her zaman olumsuz 
anlamdadır. Bu sözcükler bir yandan “Öteki”ni 
inşa ederken, öte yandan da karşıtlık ilişkisi ile 
“Ben”i inşa ederler. Yani “Öteki” korkak, cahil, 
kötü… olduğuna göre “Ben” cesur, bilgili ve iyi…
dir. İnşa süreci hiçbir zaman tek yönlü değildir. 
“Ben” ile “Öteki” arasında diyalektik bir ilişki var-
dır; Ben “Öteki”ni, “Öteki” tasavvuru ise “Ben”i 
inşa eder. Dolayısıyla “Öteki”nden “Ben”, Ben”den 
“Öteki”ne ulaşmak ve anlamak kolaydır. 

İster “Ben” veya isterse “Öteki” tanımlanıyor ol-
sun, bu tanımlamada kullanılan sözcükler “Ben”in 
zihin haritasını ortaya koyarlar. Zira sözcükler ve 
onların anlamlandırılmış hâlini ifade eden kav-
ramlar, o sözcüğü veya kavramı kullanan birey 
veya toplumun zihin dünyasını resmederler ve 
hatta inşa ederler. Bu açıdan özellikle bir toplumu 
tanıma ve anlamada “öteki”ne ve kendisine (Ben/
Biz) ilişkin sözcük ve kavramlarını dikkate almak 
gerekmektedir. Daha doğrusu bir toplumun zihin 
dünyası doğru bilinmek isteniyorsa, yapılması 
gereken, sözcük ve kavram arkeolojisini yöntem 
olarak benimsemekten geçmektedir. 

Bu açıdan Osmanlı’nın “Öteki”si olarak Avru-
palı tasavvuru önemlidir. Çünkü bu tasavvur esa-
sen sadece “Öteki” olarak Avrupalıyı değil, aynı 
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zamanda “Ben” olarak Osmanlıyı tanımlamakta-
dır. Osmanlıdaki Avrupalı tasavvuru, Avrupalının 
kendisi olmaktan çok, Osmanlı’nın dünya algısını 
işaret eder. Bu açıdan da Osmanlı’nın Avrupalı-
yı tanımlayan, niteleyen, işaret eden sözcükleri 
oldukça önemlidir. Bu sözcüklerinden birisi ve 
hem en çok ve hem de en uzun süre kullanılanı 
“frenk”tir. Osmanlı için Avrupa “Frengistan”, Av-
rupalı ise “Frenk”tir. Bu “Klasik Dönem” Osman-
lısı için istisnasız hep böyledir. Daha da önemlisi 
bir yandan batılılaşmanın yürürlüğe girdiği dö-
nemde; hatta XIX. yüzyıla kadar ki Osmanlı yö-
netici ve münevverlerinin ekseriyeti açısından Os-
manlının “öteki”sini temsil eden Avrupalı “Frenk” 
olmaya devam edecektir. Halk ise çok daha uzun 
bir süre, hatta XX. yüzyılın son çeyreğine kadar, 
özellikle de kırsal kesimde Avrupalıyı “Frenk” ola-
rak nitelemeye devam edecektir. 

“Frenk” sözcüğünde hem coğrafi ve hem de 
dini bir anlam vardır. Osmanlı zihin dünyasın-
da bir yandan Müslüman-Müslüman olmayan 
ayrımı üzerinden başta Hristiyanlar olmak üzere 
gayrimüslimleri işaretlerken, öte yandan da Bal-
kanların batısını; Orta ve Batı Avrupa’yı işaretle-
miştir. Bu açıdan Avrupalı Osmanlı için Frengiz-
tan/Frenk, hem din ve hem de coğrafyayı içeren 
Daru’l İslâm-Daru’l harb farklılaşmasındaki Daru’l 
harb’in karşılığıdır. Böyle olunca “Frenk” olan; 
“Müslüman olmayan” yani “kâfir”, “gâvur”, “din-
siz/imansız” olandır. Tüm bu sözcükler ise tahkir 
içermektedir; yani aşağılar, küçümser. 

Osmanlı’nın Avrupalı “Öteki”sini niteleyen 
“Frenk” sözcüğünün doğrudan dini bir içeriğe 
atıfta bulunması önemlidir. Çünkü geleneksel Os-
manlı zihniyetinin en önemli, en güçlü referansı 
İslâm’dı. Bu özelikle de Müslüman olmayan top-
lumlarla ve bireylerle ve özellikle de Avrupalılarla 

ilişkilerinde kesinlikle böyleydi. Osmanlı, “Ben”i 

(kendisini) ve “O”nu (ötekini) konumlandırırken 

ve değerlendirirken İslâm’ı referans alıyordu. Bu-

radaki İslâm anlayış ve inancının ne oranda kitabi/

kurumsal İslâm olduğu ayrı bir konudur; ancak 

önemli olan, Osmanlının Avrupalı olan “ötekisini” 

İslâm inanç ve tasavvurunu referans alarak tanım-

lamış olmasıdır. “Frenk” ise bunun somut karşılı-

ğıdır. Şimdi bu nitelemenin/tasavvurun somut ör-

neklerine, gündelik dildeki açılımına bir bakalım: 

Osmanlı ülkesine domatesin ismi (Anadolu’da 

hâlâ öyledir) “fre(n)k”tir. Bu onun Avrupa’dan 

geldiğinin ifadesidir, fakat “öteki”ne ait olmasına 

rağmen bu isimlendirme olumlu veya olumsuz bir 

anlam çağrıştırmayan bir isimlendirmedir. Ben-

zer durum “frenk üzümü”, “frenk inciri”, “frenk 

yemişi”, “frenk arpası” gibi kullanımlar için de 

geçerlidir. Fakat bu durum asıl ismi sifilis olan, 

treponema pallidum adlı bakteri tarafından oluş-

turulan cinsel yolla bulaşan hastalık (gayrimeşru) 

cinsel ilişki ile irtibatlı olması sebebiyle Osmanlı 

zihin dünyasında olumsuz bir yere sahip olmuş ve 

“frengi” olarak nitelenmiştir. Bu onun Avrupa’dan 

geldiğinin, Avrupalıya ait olduğunun ifadesidir. 

Başta meyveler olmak üzere “Avrupa’dan gelen” 

anlamında kullanılan ve yansız bir anlama sahip 

olan “frenk” ile sifilis hastalığı için kullanılan ve 

yine “Avrupa’dan gelen” denmekle birlikte ahlaki/

dini açıdan tamamıyla olumsuz bir anlama sahip 

olan “frenk” sözcüklerinin arasında yer alan ve 

kullananına göre olumlu veya olumsuz anlam ka-

zanan “frenk gömleği”, “frenk şapkası” sözcükleri 

de konunun diğer bazı örnekleridir. 

“Frenk”in açılımında yer alan ve tamamıyla 

Osmanlı zihin dünyasının ürünü olan “gâvur”a 

gelince, “gâvur” olan, en genel anlamıyla, “Müs-

lüman olmayan”dır, bir diğer ifadeyle “kâfir” olan-

dır. Ancak Osmanlı bunu kendi tebaası olan Gay-

rimüslimleri nitelemek için değil, daru’l harpteki 

Müslüman olmayanları ve elbette ki Avrupalıları 

nitelemek için kullanmıştır. “Gâvur”un Osmanlı 

tebaası olan gayrimüslimler için kullanımı zaman 

itibarıyla çok sonralara, gayrimüslim tebaanın 

ayrılıkçı ve düşmanca girişimlerini yoğunlaştığı 

döneme denk gelir. Osmanlı zihin dünyasında 

Avrupalının ismi/niteliği olan “gâvur’un açılımı, 

Avrupalı ile ilgili Osmanlı tasavvurunun önem-

li ipuçlarını vermektedir: “gâvur inadı”, “gâvur 

Frenk sözcüğünde hem coğrafi ve hem 
de dini bir anlam vardır. Osmanlı zihin 
dünyasında bir yandan Müslüman-
Müslüman olmayan ayrımı üzerinden 
başta Hristiyanlar olmak üzere gay-
rimüslimleri işaretlerken, öte yandan 
da Balkanların batısını; Orta ve Batı 
Avrupa’yı işaretlemiştir.
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eziyeti,” “gâvur icadı”, “gâvur dölü”, “gâvur tohu-

mu” …

Geleneksel Osmanlı zihniyetinin en güçlü ve 

önemli referansı İslâm idi. Kendisini de, “öteki”ni 

İslâm’ı referans alarak tanımlıyordu. Sahip oldu-

ğu, yaşadığı memnuniyet verici durumları İslâm’a 

mensup olmanın gereği olarak değerlendirirken; 

karşılaştığı, yaşadığı olumsuz durumların sebe-

bini de İslâm’a mensubiyette ve/veya gereklerini 

yerine getirmede yetersiz kalışıyla açıklıyordu. 

Bu durumun, “öteki” ile olan ilişkisinde açığa çı-

kan önemli ilk örneklerinden birisi Fatih Sultan 

Mehmed dönemi tarihçilerinden ve geleneksel 

Osmanlı zihniyetinin önemli temsilcilerinden 

Âşıkpaşazâde’nin (1393?-1484?)  Tevârih-i Âl-i 

Osman isimli eseridir. Âşıkpaşazâde, İslâmî bir 

bakış açısıyla insanları “iman edenler” ve “iman 

etmeyenler” olarak ikiye ayırmış ve iman edenlere 

dâhil ettiği Osmanlı sultanlarını “kâfir kıran” ola-

rak nitelemiştir. Buna göre Osmanlı devleti ve pek 

tabii olarak Osmanlı sultanlarının küfrün, şirkin 

kökünü kazımak ve İslâm’ı egemen kılmak gibi 

bir görevleri bulunmaktadır. Eğer bunun gereğine 

uygun olurlarsa zaferle taçlanırlar. Ancak görev-

lerini unutur veya gereklerini yerine getirmekte 

ihmalkâr davranırlarsa bu sefer de mağlubiyetle 

karşılaşırlar. Müslüman olmanın sorumluluğu ise 

oldukça kapsamlıdır; düşmana karşı savaş hazır-

lığı yapmak bunun gereklerinden birisi olmakla 

birlikte, bu zafere erişmek için yeterli değildir. 

Detay gibi görünen konularda da Müslümanca 

davranmak ve hatta Müslüman görünümünü bile 

korumak önemlidir. Âşıkpaşazâde bu aşamada 

somut bir örnek de vermiştir. Ona göre Osmanlı 

ordularının mağlubiyetlerinin sebebi, Müslüman-

ca davranma konusundaki ihmal ve yanlışlarıdır. 

Âşıkpaşazâde bu aşamada bir “frenk âdeti”nden 

bahsetmiştir. Eskiden kötü olarak görülen fakat 

sonrada mubah görülen bir “frenk âdeti”ne dikkat 

çekmiştir. “Eskiden hürmetli sakalların olduğunu, 

padişah kızdığı adamın önce sakalını kesip eşe-

ğe bindirdiğini, şimdiki zamanlarda ise insanların 

eşeğe binmeyi beğenir olduklarını, üstelik sakal-

larını kendi elleyişle kestiklerini” ifade etmiştir. 

Ona göre “bu sakal kırmak” âdetinin Frenklerden 

kendilerine geçtiğini ifade ettikten sonra “Avratlar 

saçın, erler sakalın kesti” diyerek üzüntüsünü dile 

getirmiştir. 

Geleneksel Osmanlı zihniyetini yansıtan eser-
ler arasında Danişmendnâme ve Saltuknâme ismi 
altında yer alan eserlerin özel bir yeri vardır. 
Bunlar tarihsel bir olayı anlatmanın da ötesinde, 
aynı zamanda “biz”e dâhil olan bireylere ve top-
luluklara dini ve ahlaki ilke ve anlayışları hatır-
latan eserlerdir. Olayları anlatırken bir zihniyetin 
temsilcisi olarak davranır ve o zihniyetin sürekli-
liğine katkı sağlama amacı taşırlar. Bu bağlamda 
muhakkak değinilmesi gereken diğer bazı eserler 
ise Gazavâtnâme adı altında yer almaktadırlar. 
Bunlar hem ideal gazi tipini dile getirip tanıtırlar 
ve hem de savaşılan düşmanı tasvir ederler. Gele-
neksel Osmanlı zihniyetinin temsilcisi ve o zih-
niyetin sürekliğini bir misyon olarak benimsemiş 
yazar, bir Osmanlı’nın duruşunu ve kişiliğinin 
nasıl olması gerektiğinin ölçülerini dile getirirler. 
Gazavâtnâmelerin temel karakteri olan gazi(ler) 
genellikle Daru’l İslâm’ın sınırlarında yaşayan ve 
sürekli Daru’l harbi Dar’ul İslâm yapma amacında 
olan kimselerdir. Konuya en önemli örneklerden 
birisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın Gazavât’ıdır. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın isteğiyle Barbaros’un 
yanında görevlendirilen tarihçi Seyyid Murad ta-
rafından, Barbaros’un ağzından aktarılarak kaleme 
alınan Gazavât’ta Barbaros’un seferleri savaşları, 
zaferleri konu edinilmiştir. İslâm’ın ve Osmanlının 
bu düşmanlarının “kâfir” veya “frenk” olarak nite-
lendiği Gazavât’ta Osmanlı ise “ehl-i İslâm” olarak 
nitelenir. Ehl-i İslâm’ın cesaretine, kahramanlığına 
karşılık ehl-i küfür ise korkak ve ödlek kimseler-
dir. Burada hatırlanması gereken eserlerden birisi 
de Sûzi Çelebi’nin Gazavatnâme’sidir. 1455-65 
yılları arasında Prizren’de doğan ve 1524 tarihinde 
vefat etmiş olan Sûzi Çelebi, Mihaloğulları’ndan 
Plevne kolunu temsil eden Gazi Ali Bey’in (ö. 
906/1500) maiyetine girerek onun akınlarını yaz-
mıştır. Ali Bey’in vefatından sonra da Ali Bey’in 
oğlu Mihaloğlu Mehmed Bey’in yanında buluna-
rak onun da akınlarını yazmaya devam etmiştir. 
Sûzi Çelebi, Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavâtnâmesi 
isimli eserinde Müslüman akıncıları cesur, yiğit 
kişiler olarak resmederken, “kâfir”leri ise ödlek, 
savaş meydanında korkusundan kaçan, pısırık ki-
şiler olarak resmeder. Sûzi Çelebi mesnevi tarzın-
da kaleme aldığı Gazavatnâme’sinde insanlar ikiye 
ayrılırlar: Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar; 
Müslüman olanlar yiğit, kuvvetli, her türlü övgü-
yü hak eden kişilerken; Müslüman olmayanlar, 
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“kâfirler” ise korkak, zayıf, hain, kişilerdir. Genel-
likle sultanlardan birisini anlatan Fetihnâme ve 
Zafernâme’ler de Gazavatnâme kapsamında de-
ğerlendirilebilecek eserlerdir. 

Osmanlı zihniyetini anlatan ve temsil eden 
eserler arasında Tarih’lerin de özel bir yeri vardır. 
Bunlar özel genel anlamda tarih kitapları değildir. 
Bir Sultan’ı ve onun hayat hikâyesini, daha çok da 
cihadını konu edinen kitaplardır. Dolayısıyla eser-
lerde temel karakter Sultan’dır. Sultan Osman-
lı zihniyetinin ve kimliğinin en ideal tipi olarak 
resmedilir. Çünkü o yüce Allah’ın yeryüzündeki 
temsilcisidir; karar ve uygulamalarındaki adale-
tiyle bu sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu 
tür eserler arasında ve Osmanlı tarihçiliğinin de 
ilk örneklerini teşkil eden Ahmedî’nin Dâsıtan-ı 
Tevârih’i, Şükrüllah’ın Behçetü’t Tevârih’i ve Ni-
şancı Mehmed Paşa’nın Osmanlı Sultanları Tarihi 
hatırlanabilir. 

Osmanlı’daki Avrupalı ile ilgili zihniyet de-
ğişiminin ilk işaretleri kalemiye sınıfına mensup 
bazı şahsiyetlerin eserlerinde açığa çıkmaktadır. 
XVII. yüzyılı takiben ulema ve yeniçeriler değişi-
me karşıt bir tutum içerisinde geleneği sürdürme 
eğilimi taşırlarken, kalemiye değişimi önceleyen 
bir tutum sergilemeye başlamıştır. Bazılarında ilk 
kıvılcımları gözlenen değişimin ise niteliği, kap-
samı ve hızı önemli bir konu olarak doğal bir şe-
kilde gündeme gelmiştir. Bu noktada Kâtip Çelebi 
dikkate alınırsa, ona göre değişim zihniyette baş-
lamalıdır. Kâtip çelebi İslâm’ı ve İslâmî geleneği 
önemsemektedir. Ancak mevcut taklitçi zihniye-
tin İslâm’ı ve İslâmî geleneği anlamaya müsait ol-
madığını düşünmüştür. Ona göre hayatı kapsayan 
ve yöneten İslâm, taklitçi bağnazlığa kurban git-
mektedir. Bunun değişmesi gerekmektedir. Ayrı-
ca, Kâtip Çelebi ilimden bilime de geçiş yapmış 
ve fen bilimlerinin önemine dikkat çekmiştir. Fen 
bilimlerinden habersizliğin ve uzaklığın din ilim-
lerinde yol açabileceği yanlışlıkları örnekleriyle 

açıklamıştır. Bu kapsamda matematik, astrono-
mi, coğrafya Kâtip Çelebi’nin önemini ifade ettiği 
ve haklarında kitaplar yazdığı bilim alanlarıdır. 
Onun bilime ilgisi, Avrupa’da yazılmış kitaplara 
ve dolayısıyla Avrupa’ya yönelik bir ilgiye sahip 
olmasını sağlamış ve bu ilgi sebebiyle Latinceyi 
öğrenmiştir. Bir önemli konu da Kâtip Çelebi’nin 
bazı Avrupalıların “gücünü” ilk fark edenlerden 
birisi olmasıdır. Bu açıdan İrşad-ül Hayara Fi’t-
Tarihi’l Yunan ve’r Rum ve’n Nasara isimli eseri 
önemlidir. O, bu eserinde Müslümanları “uyan-
dırma” çabası içerisinde Avrupa’da gerçekleşmeye 
başlayan bazı yeni durumlara dikkat çekmiştir. 
Avrupalının sadece bir millet iken nüfuslarının 
çokça arttığından, başta gemicilik olmak üzere 
teknikte ilerlediklerinden ve yeryüzüne egemen 
olmaya başladığından bahsetmiştir. Buna karşılık 
Müslümanların tüm bu gelişmelerden habersiz 
olduklarını ve bu gaflet uykusundan uyanmanın 
zorunlu olduğundan bahsetmiştir. 

“Erken dönem” açısından konu itibarıy-
la tek örnek Kâtip Çelebi değildir. Önden önce 
Avrupa’ya ilgi duyanlar da olmuştur. Hatta bu ilgi 
bazı kişilerde bilime ve bilim üzerinden Avrupa’ya 
ilgiden ziyade doğrudan Avrupa ilgi şeklinde ge-
lişmiştir. Bunun en önemli örneklerinden birisi, 
Reisülküttap Feridun Ahmed’in Avrupalıyı tanı-
ma isteğinin ürünü olarak 1572 yılında Tarih-i 
Firengi ismiyle tercüme ettirdiği Fransa tarihi ile 
ilgili kitaptır. Bilindiği kadarıyla bu kitap Avrupa 
dillerinden Türkçeye yapılan ilk çeviridir. Feri-
dun Ahmed veya Kâtip Çelebi’de karşımıza çıkan 
Avrupa’ya yönelik doğrudan veya dolaylı ilgisinin 
bir diğer önemli örneği ise XVII. yüzyılın önemli 
tarihçisi Peçevî’dir. Peçevî, tarihini yazarken Avru-
pa dillerinden yazılmış bazı kaynaklardan yarar-
lanmıştır. Hüseyin Hazerfan ve Müneccimbaşı ise 
Avrupa’ya ve Avrupalıya ilgili diğer iki önemli Os-
manlı münevveridir. Ancak tüm bunların yanı sıra 
konu kapsamında isminden ve konu ile ilgili dü-
şüncelerinden muhakkak bahsedilmesi gereken 
kişi İbrahim Müteferrika’dır. O da aynen Kâtip 
Çelebi’nin gündeme getirdiği gibi, Avrupalıların 
artık sadece bir toplum olmadıklarını her geçen 
gün daha da geliştirdikleri bilim ve teknikleriyle 
yeryüzünde egemenlik yarışa girdiklerinden bah-
setmiştir. İbrahim Müteferrika’ya göre bilim ve 
tekniğin yanı sıra devlet sistemlerindeki yenilik-
lerin, askeri eğitim sitemlerinin ve askeri sisteme 
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ilişkin yöntem ve düzenlemelerinin, kanunları-

nın da çok önemli olduğunu, Avrupalıların elde 

ediklerin dinamizm ve güç ile Amerika’yı keşfet-

tiklerini ve daha da güçlendiklerini, Avrupalıların 

gözlerinin her zaman olduğu gibi şimdi de İslâm 

ülkeleri üzerinde olduğunu ve ancak bu sefer geç-

mişe oranla daha güçlü olduklarını ifade etmiş 

ve Müslümanları uyarmak amacıyla da tüm bu 

görüşleri dile getirdiği Us’ulü’l Hikem fi Nizâmi’l 

Ümem isimli kitabını a-yazdığını ifade etmiştir. İb-

rahim Müteferrika, mevcut şartlarda en problemli 

alan olan askeri sistemdeki problemlerin çözümü 

için Avrupa ordularında uygulanmakta olan askeri 

eğitim yöntemlerine ve savaş tekniklerine dikkat 

çekmiştir. Bu bağlamda Rusya’ya, Deli Petro’nun 

reformlarına dikkat çekmiş ve bu reformlar saye-

sinde Rusya’nın önemli bir güce eriştiğini ifade 

etmiştir. 

Konu açısından İbrahim Müteferrika’yı özel ve 

önemli yapan husus, ilk defa “nizam-ı cedid” den 

bahsetmiş olmasıdır. Bu Osmanlı zihniyet değişi-

minde son derece önemli bir aşamadır. Böylelikle 

ilk defa kadimden cedide yöneliş başlamış; ka-

dim geleneğe ve bu geleneğin en güçlü dönem-

lerini modelleştiren anlayış ve düğüşlerden yeni-

den yapılanma anlayışına geçilmiştir. Söz konusu 

yeniden yapılanmanın modeli ise Avrupa’dır. Bu 

önemli bir aşamadır. Öyle olduğu için de Ede-

biyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar, İbrahim 

Müteferrika’yı Osmanlıdaki Avrupalılaşma hare-

ketinin ilk beyannamesini kaleme almış kişi ola-

rak anmıştır. Söz konusu beyanname ise Us’ulü’l 

Hikem fi Nizâmi’l Ümem isimli kitabıdır. Fakat bu 

aşamada şu da önemlidir söz konusu “yeniden ya-

pılanma” İbrahim Müteferrika örneğinde hemen 

hemen tamamen askeri eğitim sistemi, savaş tek-

nikleri ve biraz da bilim ile sınırlıdır. Yoksa inanç 

ve hayat tarzında Osmanlının üstünlüğü konu-

sunda herhangi bir kuşkusu söz konusu değildir. 

Bunu ise Risale-i İslâmiye isimli eserinde detaylı 

bir şekilde açıklama çabası içerisine girmiştir. Öte 

yandan Osmanlıya/Müslümanlara Avrupa’yı ve 

Avrupalıyı tanıtma çabasını kesintisiz sürdürmüş 

ve İcmal-i Avrupa (Risale-i Avrupa) isimli eserin-

de de Avrupalının inançlarından, Kilise teşkilatı-

nın özelliklerinden, idari sisteminden bahsetmiş-

tir. İcmail-i Sefain isimli eserinde ise Avrupa’yı 

tanıtmıştır. 

Sonuç

Konu bağlamında sonuç olarak ifade etmek 

gerekirse, çok eskilerden başlayan ve XVIII. yüz-

yıla kadar devam eden zaman içerisinde Osman-

lı Avrupalının, Avrupalı ise Osmanlının “ötekisi” 

idi. Avrupalı için Osmanlı, sadece İslâm dikkate 

alındığında bile 1200 yıllık geçmişe sahip, eğer 

etnik köken dikkate alınırsa 1500 yıllık geçmişe 

sahip “öteki”nin yaşayan bedeniydi. Avrupalı, Os-

manlıyı hem inanç ve hayat tarzının ve hem de 

ülkesinin “düşmanı” ve “işgalcisi” olarak görüyor-

du. Osmanlı için ise Avrupalılar “kökü kazınması 

gereken küfrün” temsilcileri olmalarının yanı sıra, 

Haçlı seferlerinde somutlaştığı üzere dinine, ül-

kesine, canına, malına, namusuna, devletine göz 

dikmiş zorba bir düşman idi. Böyle olduğu için 

de iki tarafın ilişkileri hemen hep inanç-fikir ça-

tışması veya fiziksel çatışma ekseninde şekillendi. 

Bu durum XVIII. yüzyıla kadar hemen hiç değiş-

meden devam etti. İki tarafın “öteki” anlayışında 

radikal sayılabilecek değişim XVIII. yüzyılda ger-

çekleşti. Değişim, doğal olarak zihniyette başladı. 

Karşı tarafı değerlendirişte gerçekleşen değişimin 

tarafı ise Osmanlıdır. Osmanlı, gittikçe daha kap-

samlı ve derinlikli hâle gelen bir ilgi ve beğeniyle 

Avrupalıyı olumlu değerlendirmeye başladı; zihin 

dünyasında Avrupalıyı “öteki” olmaktan “model” 

olmaya dönüştürdü. Onu imrenerek izlemeye 

başladı. Onun gibi olmanın hevesine kapıldı. 

Osmanlı zihniyetinde bunlar olurken Avrupa-

lı ise Osmanlıya bakışını hemen hiç değiştirme-

den devam ettirdi. Avrupalı Osmanlıyı ve onun 

maddi ve manevi müktesebatını “öteki” olarak 

algılamaya kesintisiz devam etti; üstelik bunu hiç 

değiştirmedi. 
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“ Ötekilerse

bilmiyorlar yaptıklarını uyanıkken,

uykudayken yaptıklarını

bilmedikleri gibi ”

Herakleitos

H ayatımız ne kadar açık seçik; ne 
kadar bildik, tanıdık? Bir an-

lamı var mı hayatımızın? Nasıl bir 

anlam yükledik hayatımıza? Bu an-

lamın kültür, sanat, politika, doğa 

ve felsefeyle bir ilişkisi var mı? Bu 

merkezî faaliyetler acaba ne ölçüde 

etkilidirler hayatımızda? Hayatımı-

zın anlam miktarını artırırlar mı, 

eksiltirler mi? Peki sürdürdüğümüz 

bu hayat içinde ne yapıyoruz biz? 

Bu hayatla kurduğumuz ilişki biçi-

mi, kayıtlı olduğumuz iş ne ki bi-

zim? Yaşadığımız hayatın bizden ne 

istediği ile ilgili belirgin bir fikrimiz 

var mı? Sahi ne için yaşıyoruz biz? 

Ne yapıyoruz, ne yağacağız? Ne 

içindir bu macera, sarf ettiğimiz bu 

çaba? Kendi iyiliğimiz, kendi men-

faatimiz için mi? Nasıl bir iyilik, 

nasıl bir menfaattir bu? Ya ötekiler? 

Hesaba katıyor muyuz onları? Ge-

rekleri, değerleri, önemleri var mı 

onların? Biz, onlar olmadan da ola-

bilir miyiz? Onlar mı dokunuyorlar 

bizim hayatımıza, biz mi dokunu-

yoruz onların hayatına? 

Nasıl İşliyor Hayatımız?

Peki, hayatımız kimin kontro-
lünde? Rol modelimiz, sürücümüz 
kim? Aile, toplum, millet, din, iş 
vb. konularda kendi düşünceleri-
miz, duygularımız, kararlarımız ve 
eylemlerimiz ne denli etkin, etkili? 
Dertlerimizle başa çıkabilmek için 
ecza dolabımızda hangi ilaçları sak-
lıyoruz? Hayatımıza hangi değerler 
yön veriyor? Nasıl işliyor hayatı-
mız? Eylemlerimiz neye dönük? Bir 
varlık mıyız, bir aygıt mı? Günden 
güne aynı durumu yaşa: Kalk, işine 
git, çalış, yemek ye, oyna, televiz-
yon izle, yat. Bütün işimiz gücü-
müz bu mu? Çizebildiğimiz resim 
sâdece bu mekanik fiillerden ibaret 
mi? Peki o büyük resme ne oldu? 
Ona dair hangi hedefleri, ilkeleri 
belirledik? İnsan olmaya özgü han-
gi duyarlıkları sahiplendik? Sahip-
lendik de sonuna kadar bağlı kaldık 
mı, gerçek anlamda tutunduk mu 
onlara? Yoksa onları zihnimizin en 
kuytu köşelerine atıp çürümeye mi 
terk ettik?

Elbette bu sorular yalap şalap 
cevapları bütünüyle reddeder. Bir 
başka deyişle sağlıklı bir bilinç bu 
sorulara dönük baştan savma, üs-
tünkörü, yarım yamalak cevapları 
asla ciddiye almaz. Bildiğimiz o ki 
her bir Âdemoğlu’nun insan olma 
sürecinin başlangıcından bu yana 

uyanık bir bilinç için bu durum 
böyledir. Böyle de olmak zorunda-
dır. Çünkü bilinç insanın kendisi-
ne, yaşantısına ve dünya üzerindeki 
bilgisine; aynı zamanda düşünme, 
kendini tanıma ve şeylerin ayırdı-
na varma yeteneği olarak doğrudan 
zihinsel bir farkındalık seviyesine 
işaret eder. Eğer bu farkındalık sıfır-
eksi noktalarında ise ortada tam bir 
bilinçsizlik, bir “uyurgezerlik” hâli 
var demektir. Hemen belirtelim ki, 
fiziksel olarak uyanık olmak bilinçli 
olmak demek değildir. İnsanın fi-
ziksel olarak uyanık olması, onun 
gerçek bir “uyurgezer/sairfilme-
nam” gibi yaşamasına engel teşkil 
etmez. 

Uyurgezerlik. Evet, hep ola-
gelmiştir insanla, olagelecektir de. 
Doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün 
kıyasıya mücadelesinde mutlaka 
bir rol üstlenmiştir; üstlenecektir 
de. Çağımızda çok daha etkin bir 
şekilde kendini gösterdiği, göze ba-
tar olduğu ise hiç kuşku götürmez. 
Dolayısıyla uyurgezerliğin baskın 
dünyasında yaşadığımızı söylersek 
hiç de abartmış olmayız. Cazip, 
alımlı, çekici, yumuşak, efsunlayı-
cı nitelikler gösteren uyurgezerlik 
âdeta sosyal bir gruba mensubiyete 
işaret etmekte; tuhaf ama kendini 
tanımlama tarzı olarak öne çıkmak-
ta, gevşek dokulu da olsa yığınları 
birleştirici bir faktör olarak görev 
üstlenmekte bugün. 

Elbette bu durum şaşılacak öl-
çüde uyurgezerleri pek avantajlı 
kılmakta, ayıkları/uyanıkları ise 
oldukça müşkül durumlara sok-
makta. Çünkü gördüğümüz, tanık 
olduğumuz o ki uyurgezerler hiç 
bilmezler yaşamın gerçek anlamı-
nı. Özü boşalmış bir kalıbı gezdi-
rirler; oldum olası anlaşılmaz, ka-
rışık, çapraşık, acımasız bir hayat 
oyunu içinde yer alırlar. Özellikle 
dikta yönetimlerin damga vurduğu 
toplumlarda çok tehlikeli olurlar. 

Haydi, Uyan!

Adem KANDEMİR

Hayat boyu uyurgezer olmanın; kendini bir bilgisizliğe, bir 
yanılsamaya teslim etmenin; yaşamı boşu boşuna harcayıp 
da bir karabasan içinde bu dünyadan göçüp gitmenin anlamı ne?
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 HAYDİ, UYAN! 

Çünkü uyurgezerler nasıl bir faali-
yette olduklarını bilemeyecek kadar 
bilinçsiz, düşüncesiz, şaşkındırlar. 
Âdeta birer gerçek sâirfilmenam 
gibi hareket ederler. Dünyadan ve 
zamanın nasıl geçtiğinden haber-
sizdirler. Yeryüzünden ve “ben/
kişilik bütünü”nden kopukturlar. 
Nereye gittiklerinin, ellerinde ne 
taşıdıklarının farkında değildirler. 
Boş gözlerle, mekanik adımlar-
la, sakınmasız, karanlık bir amaca 
doğru yürüyüp giderler. Hissiz, 
duyarsız bir şekilde hayallerle ve 
belirsizliklerle boğuşup dururlar. 
Gözleri kapalı yürürler ama bir kör 
yürüyüşü bile değildir onlarınki. 
Adolf Hitler’in övünçle belirtti-
ği gibi, “inandıkları yolda gerçek 
sâirfilmenamların sakınmazlığı ve 
inadıyla yürürler.” 

Uyurgezerliğe Teşne Olmak

Uykudayken ne yaptıklarını 
bilmeyen, algılayamadıkları şey-
ler hakkında bilgi veren gerçek 
sâirfilmenamlar gibi muhakeme 
melekesinin kavrayamadığı saçma 
bir dilde en derin düşkünlüğü dışa 
vururlar. Köhne, çürük, tutarsız fi-
kirlere boyun eğişleriyle; muğlak, 
kapalı ve bedbin oluşlarıyla yaşama 
negatif enerji yüklerler. Bu neden-
le uyurgezerler gerçek anlamda ne 
sebep ne sonuç, ne yorulmak ne 
dinlenmek, ne sevmek ne sevilmek, 
ne çirkinlik ne güzellik, ne iyilik ne 
kötülük, ne ceza ne ödül bilirler. Ne 
bir işarete ne de bir kılavuza ihtiyaç 
duyarlar. Asıl olanı unutup geçici 
olana takılır, karanlık sisler içinde 
dolaşır, hiçbir önemi olmayan şey-
ler için büyük mesafeler kat ederler. 
Düşünceleri, öfkeleri, kederleri, se-
vinçleri, yemeleri, içmeleri, eğlen-
meleri, hatta sorunları bile önceden 
belirlenip şartlanmış birer yürüyen 
ölü, ölü gezerdir onlar. Açık ya da 
gizli her türlü uygunsuz, anlamsız 

davranışlarda bulunabilir; bir serse-
ri mayın gibi apansız boy gösterip 
çok tehlikeli reaksiyonlara, trajik 
olaylara yol açabilirler.

Böyle olmakla birlikte birçok 
insanın uyurgezerliğe bu denli teş-
ne olmasını ne ile açıklamalı? Na-
sıl oluyor da altlarında hızla geçip 
giden hayattan, üstlerinde parlayan 
hakikatten böylesine habersiz boş 
bir dehlizde, sisli ve bulanık bir 
ruhun kollarında bedbahtça bir ya-
şama meyilli görünebiliyorlar? Bu 
çok tuhaf, çok garip durumun bir 
açıklaması olmalı değil mi? Acaba 
bu durum hayat karşısında göste-
rilen bir gevşekliğin, ilgisizliğin, 
uyuşukluğun, kayıtsızlığın ve tem-
belliğin kaçınılmaz bir sonucu mu? 
Yaşamayı bilme ve anlama çabasın-
dan kaçmanın, benlik yitimine uğ-
ramanın, gaflete düşmenin, nefsin 
arzu ve isteklerine boyun eğmenin 
bir ifadesi mi? Hayal kırıklığına uğ-
ramanın, umudu boşa çıkmanın, 
direnci kırılmanın, güvensiz kalıp 
korkmanın, ezilip hor görülmenin 
ve çaresiz kalıp yeise kapılmanın 
bir işareti mi? 

Bana öyle geliyor ki sebebi her 
ne olursa olsun bu uyurgezerlik/
bu bilinçsizlik hâli her şeyden önce 
hayatın üstesinden gelmeyi göze 
almak, uyanıp da yaşamın gerçek-
leriyle yüzleşmek, hayatın anlamını 
ve amacını öğrenmek istemeyenle-
rin bir kaçış yoludur. Oysa “bilinç,” 
Tolstoy’un deyişiyle “Bir insanın ba-
şına gelebilecek en yüce, en erdemli 
meşakkat/zorluk melekesidir.” Bu 
bakımdan sorun, sıkıntı, mihnet, 
acı ve üzüntü “engin bir bilinç ve 
derin bir yürek için her zaman zo-
runludur.” Bunları göze almadan 
bir “uyanış” içinde olmak; bilgisiz-
lik, yanılsama ve aldanma sebebiyle 
üstü örtülen gerçeklikle tanışmak 
ve doğrudan onun tecrübesine ge-
çip sonuçlar çıkarmak hiç mümkün 
değildir. Bu gerçeği bilmezlikten 

gelip uyurgezerliğe teşne olmak 
demek hayatla irtibatı kesmek ve 
hayâtı bir kurban olarak tecrübe et-
mek demektir.

Bilindiği üzere şöyle yaygın bir 
kanaat vardır: Uyurgezerleri uyku-
dan uyandırmak, dikkatlerini çek-
mek oldukça zordur. Öyle derin 
uykudadırlar ki, onları uyandır-
maya çalışsanız da sizin çabanızı 
muhtemelen fark etmeyeceklerdir. 
Diyelim ki uyandırmayı başardınız, 
o zaman da bir şaşkınlığa yol açmış 
ve onlara büyük ölçüde rahatsızlık 
vermiş olacaksınız. Zaten onların 
uyanıklığı da pek uzun sürmeye-
cektir. O hâlde böylesi zahmetli ve 
boş bir uğraşa ne gerek var? Ancak 
bu kanaat kimi uyurgezerler için 
doğru olsa da kimi uyurgezerler 
için doğru değildir. Çünkü insan 
uyurgezerliğe olduğu kadar ayıklı-
ğa/uyanıklığa da yönelebilecek tabiî 
bir eğilim ile donatılmıştır. Kaldı ki 
uyuyan insan er ya da geç bir gün 
mutlaka uyanacak değil midir? 

Peki, kim söyleyebilir? Hayat 
boyu uyurgezer olmanın; kendini 
bir bilgisizliğe, bir yanılsamaya tes-
lim etmenin; yaşamı boşu boşuna 
harcayıp da bir karabasan içinde bu 
dünyadan göçüp gitmenin anlamı 
ne? Açık bir zihinle hayatı anlam-
lı kılma ve güvenli bir zemin üze-
rinde yeniden tesis etme yönünde 
yapılan uyanış çağrıları gerçekten 
beyhude midir? Beyhude midir Me-
tin Eloğlu’nun şu çağrısı da?:

“…
Hadi uyan
Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın
İlkyazlar sıcağı biriksin yüreğine
Yoksul olsan da uyan
Garip olsan da uyan
Madem ki güzelsin, güzeli yaşat-
mak için
Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak 
için
Madem ki umutlusun, umudu ya-
şatmak için…”
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“Bismillahirrahmanirrahim.

Hamd, alemlerin Rab-

bi Allah’adır. O Rahman’dır, 

Rahim’dir. Hesap gününün mali-

kidir. Ey Rabbimiz, yalnız sana 

ibadet eder ve yalnız senden me-

det umarız. Bizi doğru yola ilet. 

Kendilerine nimet verdiğin kim-

selerin yoluna; gazaba uğrayan-

ların ve sapkınlarınkine değil.” 

(Fâtiha, 1/1-7).

“Hani Rabbiniz: Şükrederse-

niz; andolsun ki, size artırırım, 

nankörlük ederseniz; bilin ki 

azabım çok şiddetlidir, diye bil-

dirmişti.” (İbrahim, 14/7).

“…Sizin için kulaklar, gözler 

ve gönüller yaratan O’dur. Ne ka-

dar az şükrediyorsunuz.” (Secde, 

32/9).

“De ki: “O Allah, birdir. Allah 

sameddir. Doğmadı, doğurulma-

dı. Hiçbir şey O’na denk değil-

dir.”” (İhlâs, 112/1-4).

“De ki: “Yarattığı şeylerin 

şerrinden, karanlık çöktüğü 

zaman gecenin şerrinden, dü-

ğümlere üfleyen büyücülerin 

şerrinden ve haset ettiği zaman 

hasetçinin şerrinden sabahın 

Rabbine sığınırım.”” (Felak, 

113/1-5).

“De ki: “İnsanların gönüllerine 

vesvese veren o insan ve cin şey-

tanların şerrinden, insanların 

Rabbine, insanların Melikine ve 

insanların İlahına sığınırım.”” 

(Felak, 114/1-6).

“Dua ibadettir.” (Ebu Davud, Vi-

tir 23, II, 161).

“Zikrin en değerlisi “Lailahe 

illallah”tır. Duanın en değerli-

si ise ‘Elhamdülillah’tır.” (İbn 

Mace, Edep 27).

H ayat; hamd, şükür ve dua-
dır. Bize ve bütün mahlûkata 

verdiği nimetler, yaptığı ihsanlar 

için Allah’a hamd ederiz, bugü-

ne kadar sahip olduklarımız ve 

yaşadıklarımız için ona şükre-

deriz ve bugünden sonra yaşa-

yacaklarımızın daha iyi olması 

için de dua ederiz. Rahmet dile-

mek ve daha güzel yarınları um-

mak için dua ile Allah’a niyazda 

bulunuruz.

Hayatın Özü

Hamd; iyilik, doğruluk, gü-

zellik, adalet ve hakkaniyet ile 

niteleyerek doğrudan yaradana 

yönelme ve bu çerçevede şükrün 

ifa edilmesidir. Bütün bu nitelik-

lerin kişinin kendisine yönelik 

olma şartı beklenmeden lütfun 

ve iyilikseverliğin mutlak mana-

da dile getirilmesidir. Hamd bir 

şükür olmakla birlikte ondan 

daha öte ve üstte bir konuma sa-

hiptir. Bu yüzden şükür hamdin 

yerini tam olarak tutmaz. Zira 

hamd daha kapsamlı olup daha 

geniş ve derin anlamlar taşır. 

Hamd biraz akaid ağırlıklı iken 

şükür ise daha çok ahlak ağırlıklı 

olarak kendini gösterir. 

Hamd ile medih arasında 

anlam yakınlığı olmakla birlikte 

derin ve hatta karşıt farklılıklar 

vardır. Medih, birinde varolan 

veya var olduğu kabul edilen 

güzel bir özelliğin dile getiril-

mesi anlamına gelir. O yüzden 

de insanlara yönelik medih, öve-

nin samimi olmaması veya çıkar 

sağlamayı amaçlaması, övülenin 

Hamd, Şükür ve Dua

 Temel HAZIROĞLU

Hamd ve şükrümüzü tövbe ve istiğfar ile duamızı da cehd ve 
çaba ile desteklersek hayat daha anlamlı, yaşanabilir ve bütüncül 
bir hâle gelir. Üstelik her hamd, şükür ve dua ediş nimetleri ve 
imkânları artırarak geri döndürür ve bu durum da insanı tahkim 
eder, kuvvetlendirir. Unutmamak gerekir ki, Allah’a şükretmek ve 
yalvarıp niyazda bulunmak, geleceğe dönük bir gayret içinde olmak 
aynı zamanda insanın özgürlüğünün ve mutluluğunun da sırrıdır.
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 HAMD, ŞÜKÜR VE DUA 

de gurura kapılması ihtimaline 

karşı menedilmiş olduğu hâlde 

hamd doğrudan emredilmiştir.

Şükür, kişinin kendisine ya-

pılan bir iyiliği bilip sahibine 

övgü ile karşılıkta bulunması-

dır. Buna göre şükür hamdin bir 

parçası olup, insana dokunan bir 

iyilik ve lütfun kaynağının bilin-

cinde olunması ve bu çerçevede 

gönülden ve inanarak mukabele-

de bulunulmasıdır. 

Dua, insanın bütün benli-

ğiyle Allah’a yönelerek hayra 

yakın şerre uzak olma nokta-

sında O’ndan yardım dileme-

sidir. Burada asıl amaç insa-

nın Allah’a hâlini anlatması, 

güzellikler talep etmesi ve bir 

niyazda bulunmasıdır. Dua, 

sadece ve doğrudan Allah’a 

yönelmek, ondan istemek ve 

O’na kulluk etmektir. O’ndan 

başkasına veya kendilerine 

mutlak özellikler izafe edilen 

şeylere ve yaratıklara dua ve 

ibadet etmek insanın doğa-

sına aykırı olup bu durum 

insanın bizatihi kendisine de 

zülümdür.

Hamd ve şükrümüzü tevbe 

ve istiğfar ile duamızı da cehd 

ve çaba ile desteklersek hayat 

daha anlamlı, yaşanabilir ve 

bütüncül bir hâle gelir. Üstelik 

her hamd, şükür ve dua ediş 

nimetleri ve imkânları artıra-

rak geri döndürür ve bu du-

rum da insanı tahkim eder, kuv-

vetlendirir. Unutmamak gerekir 

ki, Allah’a şükretmek ve yalvarıp 

niyazda bulunmak, geleceğe dö-

nük bir gayret içinde olmak aynı 

zamanda insanın özgürlüğünün 

ve mutluluğunun da sırrıdır.

Duanın güzeli, Allah’ı bir-

lemek (La ilahe illallah), Allah’ı 

tespih etmek (Sübhanallah) 

ve Allah’ı hamdetmektir 

(Elhamdülillah).

Hamd, şükür ve duayı en 

güzel Fâtiha suresi açıklar. Sure 

büyük bir hamd ile başlar, daha 

sonra Allah’ı gereği gibi anlamak 

ile devam eder ve ardından da 

büyük dualarla sonuçlanır. Bu-

rada Allah’a hitap ederken, dua 

ederken çoğul yani “biz” kavra-

mının kullanılması son derece 

takdire şayan ve düşündürü-

cüdür. Her şeyde olduğu gibi 

topluca bir eyleyiş içinde olmak 

son derece dikkat çekicidir. De-

mek ki, kurtuluş kapıları birlikte 

olunca açılabilir, yarınlar beraber 

olunca inşa edilebilir. Bu çerçe-

vede Fâtiha suresi bir tür hamd, 

şükür ve dua manifestosudur. 

Büyük bir psikolojik özgüven 

inşacısıdır.

İnsan hayatı iniş ve çıkışlar-
la doludur. Bu yüzden de bazen 
üzülür bazen seviniriz. İnsan 
yaşarken istemediği hâlde başı-
na gelen belalardan çoğu zaman 
hayıflanır. Ancak biz bilemeyiz, 
Allah bizi onunla imtihan ediyor 
olabilir. Kim bilir belki de gelen 
bu bela yaptığımız bir eylemin 
cezası olabilir. Buna şükretme-
miz gerekir, zira böylelikle ce-
zamızı çekip paklanmış oluruz. 
Eğer gelen bu bela yaptığımız bir 

eylemle alakalı değilse o za-
man da bize sabretme imkânı 
bağışlıyor olabilir. Buna da 
şükretmemiz gerekir, zira sab-
rederek büyük ecir almış olu-
ruz. Nimetin de belanın da 
insan için bir imtihan olması, 
nimetin de şükür ile belanın 
hamd ile karşılaması biraz da 
bunu ifade eder.

İnsanlar çoğu zaman ken-
dilerine ait değerlerin ve 
imkânların farkına varmazlar. 
Oysa insanlar ve özellikle de 
gençler ellerindekilerle mutlu 
olmayı bilmeli ve anın değe-
rini görmeli ve hakkını ver-
melidirler. Şüphesiz ki, sahip 
olduklarımızın bilincine varıp 
şükredersek Allah bize yeni 
güzellikler yaşatacak, yeni ih-
sanlarda bulunacaktır.

Doğruluğa, İyiliğe ve 
Güzelliğe Yolculuk

İnsan genellikle geçmişi acı, 
tatlı hatıralarıyla ve özlemle ha-
tırlar. Ve çoğu zaman ondan 
bahsetmeyi de sever. Oysa insan 
yaşarken bunun pek farkında ol-
maz. Kaldı ki, geçmişin acı hatı-
raları bile çoğu zaman tatlanarak 
bizimle beraber olgunlaşır. O 
yüzden hayatı geçmişi, bugünü 
ve yarını ile bir bütün olarak ele 

İnsan, dünyaya zevk için 
değil imtihan için geldi-

ğini asla unutmamalıdır. 
Dünyanın bir cennet olma-

dığını bilmeli, onu zorla 
cennet yapmaya çalışma-
malıdır. Zira buna odak-

lanıldığında hem hayat ve 
dünya anlam kaymasına 
uğramakta hem de yaşa-
nan başarısızlıklar yılgın-

lığı tetiklemekte, umut-
suzluğu artırmaktadır. 

Ardından da nedenlerle ve 
niçinlerle dolu soru yağ-
murları hayatı zehreder 

hâle gelmektedir.
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almalı ve hamd, şükür ve dua ile 

yaşamalıdır.

Ayrıca unutmamak gerekir 

ki, yaşanan bazı olumsuzluklar 

insanı olgunlaştırır, geliştirir ve 

hayata hazırlar. Ve aynı zaman-

da elimizdeki güzellikleri daha 

çok fark ettirir ve güzel şeylere 

daha çok değer vermemizi sağ-

lar. O yüzden hâlimizden şikâyet 

etmemeli, şükretmeyi bir alış-

kanlık hâline getirmeli ve onu 

yaşamalıyız.

Gerçek mümin, Allah’ın 

ona biçtiği hayatı olumlu ya da 

olumsuz yönleriyle kabul ederek 

ve içtenlikle inanıp yaşayarak 

sürdürendir. O yüzden insan 

asla yaşadıklarına isyan etmeme-

li, küsmemeli ve hayattan kop-

mamalıdır! Muhakkak ki insan; 

hamd, şükür ve dua ile hayatını 

sürdürdüğünde peşi sıra nimet-

lerin ve ihsanların nasıl arttığını 

yakından ve yakinen görecektir.

İnsan, dünyaya zevk için 

değil imtihan için geldiğini asla 

unutmamalıdır. Dünyanın bir 

cennet olmadığını bilmeli, onu 

zorla cennet yapmaya çalışma-

malıdır. Zira buna odaklanıldı-

ğında hem hayat ve dünya an-

lam kaymasına uğramakta hem 

de yaşanan başarısızlıklar yılgın-

lığı tetiklemekte, umutsuzluğu 

artırmaktadır. Ardından da ne-

denlerle ve niçinlerle dolu soru 

yağmurları hayatı zehreder hâle 

gelmektedir.

Şunu hatırlamakta fayda var 

ki, kötülük asla esastan ve kök-

ten değildir. Onu insan haya-

tında kendi kazanır. Dolayısıyla 

kötülük, Allah’ın bütün insan-

lara verdiği fıtri ve olumlu özel-

likleri kötü kullanmaktan ileri 

gelir. Kötülük bir bakıma insa-

nın kendi özünden uzaklaşması, 

kendine yabancılaşması, hak ve 

adaletten ayrılmasıdır. Allah’ın 

kendileri için yarattığı şeylerde 

tam ve kâmil hak eşitliğine sa-

hip olan insanlar söz konusu bu 

haklarını olumlu kullandıkların-

da hem kendilerini gerçekleşti-

recek hem de arınış ve yüceliş 

yolculuğuna çıkmış olacaklardır.

İnsanın ve ruhun yücelme-

si, onun kendi varoluş bilincine 

varması ve mutlak hakikate yö-

nelmesi ile mümkündür. Sadece 

ve ancak Rabbine kul olması, 

başka şeylere ibadet etmemesi 

ile tam ve gerçek insan olma kı-

vamına gelen, hür ve bağımsızlı-

ğını titizlikle koruyan insan böy-

lelikle yüceliş temeline oturmuş 

olur. İşte bütün bunlara ulaş-

manın yolu da Allah’ın bir lütfu 

olan hayatı hamd, şükür ve dua 

temelinde yaşamaktan geçer.

Hakikate, başka bir deyiş-

le doğruluğa, iyiliğe ve güzel-

liğe yolculuk esnasında bilinç 

sürekli kemale ermek ister. Bu 

kemale erişin başlama noktası, 

yaşanılan düne ve yaşanmakta 

olan bugüne ve ana şükür ile ya-

şanacak olan yarına ve geleceğe 

dua ile bütünlük ve süreklilik 

içinde tüm zamanları kapsayan 

hamd ile karşılık vermek ve ha-

yatı bu temel üzerinden tasavvur 

edip yaşamaktır. Bunu da ancak 

kendimizi mecbur hissettiğimiz 

sosyal ahlak ile değil içimizden 

gelen selim ahlak ile insani ahlak 

ile başarabiliriz. 

Hamd, şükür ve dua hayata 

ve insana anlam katan ve insanı 

ebedi mutluluğa, saadete taşıyan 

temel insan davranışlarıdır. Bu 

çerçevede Kur’an’ın Allah’a hamd 

ile başlaması, O’na övgü, tazim 

ve sığınma ile bitmesi son derece 

öğretici ve yol göstericidir. 

Yarına yöneliş ilahi bir yasa-

dır, bu doğru. Ancak hep yarın-

lara yönelerek hayal kurarken 

bugünümüzü unutmayalım, 

inancımızı yitirmeyelim. Hamd, 

şükür ve dua ile hayatımıza de-

vam edelim. İnsanca ve Müslü-

manca varoluşumuzu temellen-

direlim, tahkim edelim.

Rahman ve Rahim olan 

Allah’a hamdü senalar olsun. 

Verdiği nimetlere, yaptığı ihsan-

lara şükürler olsun.

Evet, hayat; hamd, şükür ve 

duadır.
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H ayat denince insanın aklına 
gelen ilk şey, doğumundan 

ölüme değin geçirilen süredir. 
Buna ömür denmektedir.  Hayat 
veya ömür Yüce Allah’ın (c.c.) 
insanoğluna verdiği nimetlerin 
başında gelmektedir. Hayatın 
insanoğlu için önemi ve değeri 
yine dünyalık hiçbir şeyden kı-
yaslanmayacak kadar önemlidir. 

Hayatın değerli ve kıymetli 
olması insanoğlunun yaşantısıy-
la alakalıdır. İnsanoğlunu değerli 
ve üstün yaratan Rabbimiz: “Biz 
gerçekten insanı en güzel biçim-
de yarattık” (95/4) “Allah size 
şekil verdi ve şeklinizi en güzel 
yaptı” (64/3), “O Allah yarattığı 
her şeyi güzel yapandır” (32/7), 
“Sonra insanı şekillendirip ona 
ruhundan üfledi. Sizin için işit-
me, görme ve idrak organları 
yarattı” (32/9), “Ve Biz insana 
iki göz, bir dil, iki dudak verme-
dik mi?” (90/8-9). Anlamındaki 
ayetler insanların en güzel ve en 
mükemmel bir biçimde yaratıl-
dığını ifade etmektedir.

Hayatın Güzelliği

Üstün yaratılmak insanı-
nın hem bedenen ve hem de 
üstlenmiş olduğu görev ve so-
rumlulukla alakalıdır. Bedenen 
insanoğlunun hiçbir yerinde 
düzensizliğin ve biçimsizliğin 

gözükmediği gibi, kâinatın ken-
disinde de hiçbir düzensizlik 
görmek mümkün değildir. “Yedi 
göğü birbiriyle tam bir uygunluk 
içerisinde yaratan odur. Rahma-
nın Yaratışında hiçbir uyumsuz-
luk göremezsiniz. Gözünü çevir 
de bir bak, bir bozukluk görebili-
yor musun? Sonra gözünü tekrar 
tekrar çevir de bak; (kusur ara-
yan) göz aradığını bulamadan 
bitkin olarak sana dönecektir.” 
(67/3-4) 

Dünya ve insan güzel yaratıl-
mış ve de bu güzelliğinin gereği 
olarak insandan hayatını güzel-
leştirmesi istenmiştir. Hayatın 
veya ömrün güzelliği elde edilen 
nimetlerin yerli yerinde fıtrata 
uygun yaşamakla bağlantısı var-
dır. “Ben cinleri de, insanları da 
(başka bir hikmete değil)ancak 
bana kulluk etsinler diye yarat-
tım.” (51/56) Hayat/ömür fıtrata 
uygun yaşandıkça güzelleşir. Ta-
dına doyum olmaz. Her nimetin 
maksat ve gayesi vardır. Biran 
için olsun amaç ve gaye dışı ha-
reket etmezler. Hayat, nimetle-
rin içerisinde en güzeli olmakla 
beraber, sıradanlaşması ve ama-
cından uzaklaşması neticesin-
de insan için çekilmez bir yük 
olur. İnsanın yaratılışından iti-
baren dünya serüveni başlamış-
tır. Hayata gözlerini açar açmaz 
yaşam mücadelesinin içerisinde 

Bir Soluk Nefes

Yusuf TOPUZ

Hayat yaşanmaya değer bir nefestir. Bu nefes hiç durmaksızın 
sahibinin isteği doğrultusunda alınıp verildiği takdirde hayat daha 
da güzelleşecek. Bizim istediğimiz hayatın güzel olması değil 
mi? Hayatın/ömrün güzel olanını dünyalıklar ve kazançlarda 
arayanlar asıl güzel olanı kaçırdı fakat farkında değil!          

kendini bulmuştur. Bu mücade-
lede yerini ve konumunu belirle-
me yetkisi kendisine verilmiştir. 
Bir taraftan hayatını idame etti-
rirken bir taraftan da fıtrat üzere 
kalmanın veya kalmamanın ter-
cihini yapmak zorunda kalacak-
tır insan. Bu anlamlı ve de kritik 
tercih hayat veya memat mese-
lesi olarak karşısına çıkacaktır. 
Yaptığı tercih dünya hayatını 
şekillendirecek ve aynı zaman-
da ahret yurdunda kazananlar-
dan mı yoksa kaybedenlerden 
mi olacağını belirleyecektir. “Biz 
ona eğri ve doğru yolu gösterme-
dik mi?” (90/10) 

Hayatın Anlam ve Gayesi

Hayatın akışı devam eder-
ken, insan belirlediği ve tercih 
ettiği yaşama göre bir taraftan da 
yükünü/amelini tutmaktadır. Bu 
yük ona kazanmayı veya kaybet-
meyi belirleyen işlerin toplamı-
nın hâsılasını oluşturmaktadır. 
Ya nurunu veya narını karşısın-
da görecektir. Hayat veya ömür 
dediğimiz şey zaten bu iki şeyin 
(cennet veya cehennemin) belir-
lendiği yerin adıdır. İnsan dün-
yada güçlü ve kudretli olmak 
için tüm yolları kullanmaktadır. 
Bu ona ayakta durmak için ge-
rekli olan bir kuvvedir. Bunu 
elde etmek ve de sahip olmak 
için sürekli ve kesintisiz bir mü-
cadele içerisindedir insan. Bir 
taraftan bunu yaparken bir taraf-
tan da sorumluluğunu hatırla-
yacak veya hatırlatacak çalışma-
ların içerisinde yer almalıdır. Bu 
çift kanatlı bir kuşa benzemek-
tedir. Yani dünyayı hepten terk 
etmeden ve de ahreti de ihmal 
etmeden yol almaktır.

“Allah’ın sana verdiği bun-
ca mal mülk ile ahiret yurdu-
nu kazanmanın yollarını ara; 
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dünyadan nasibini de unutma. 
Allah sana nasıl bol bol ihsan 
ettiyse sen de insanlara bol bol 
ihsanda bulun. Sakın yeryüzün-
de bozgunculuk peşinde koşma. 
Çünkü Allah bozguncuları sev-
mez.” (28/77) 

Hayatın anlam ve gayesi bu 
olsa gerek. Bu anlam ve gaye ha-
yatın gidişatını belirlemektedir. 
Dünyaya gelişinin amaç ve gaye-
si belli olan insanın sapmadan/
sapıtmadan yoluna devam etme-
li ki, rahata kavuşsun. Kutlu yola 
ve yolcusuna yakışacak davra-
nışlarla yoluna devam etmeli ve 
temiz olan hayatını kirletmeme-
li. Güzel olan ve de insana yakı-
şan bu olsa gerek.

Hayatın akışı suyun akışı gibi 
süreklilik arz etmektedir. Suyun 
tabiatında var olan arılık ve du-
ruluk insanların dikkatinden 
kaçmamıştır ve onu elde etmek 
için büyük mücadeleler vermiş-
tir. Hayatın akışı da tıpkı su gibi 
berrak olmalıdır. Berrak olma-
yan hayat kirliliğin hâkim oldu-
ğu bir hayata dönüşür. 

Yaşamakta olduğumuz ömür 
sınırlı ve de çok kısa. Bu kısacık 
zaman diliminde kıymetli ve de-
ğerli olanlara talip olmak insana 
yakışan davranıştır. Bunun aksi 
olan kıymetsiz değersiz şeylerin 
peşinde koşmak insanı bitiren 
ve felakete götüren unsurlardır. 
İnsan, önünde kendisini bekle-
yen tehlikelere karşı her zaman 
teyakkuz halinde olmalı ve de iyi 
ve erdemli davranışlar içerisinde 
bulunarak tehlikelerin üstesin-
den gelebilir.

Hayatın Güzel Olması

Davranışların şeklini ve yön-
temini Kur”ân’ın ilkeleri belir-
lemeli k; dünyası ve varacağı 
yer aydınlık olsun. Karanlıklar 

kaybolup gitsin. İşte o zaman 
dünyada erdemin ve güzelliğin 
yaşandığına şahit olacaktır. Tüm 
insanlığın için rahat ve huzur 
içerisinde hayattan ve yaşam-
dan başka bir şey söz konusu 
olmayacaktır. “Allah’ın, sizden 
inanıp iyi ve yararlı iş yapanla-
ra vaadi şudur: Önceki kavimle-
ri nasıl yeryüzüne hâkim kılmış 
ise, onları da yeryüzüne egemen 
kılacak, kendileri için seçip razı 
olduğu dinlerini de güçlendire-
cek, korkuyla dolu hayatlarını 
daha sonra güvenli bir hayata 
döndürecektir. Çünkü onlar, Beni 
gereği gibi tanır, yalnız Bana kul-
luk eder ve Bana hiçbir şey ortak 
koşmazlar.” (24/55) 

Gerçek bir müminin hayatını 
güzelleştirmesi sadece kendine 
mahsus bir eylem olmadığı gibi, 
aynı zamanda çevresinde de 
değişiklerin yaşanmasına katkı 
sağlayacaktır. Eylemlerin yaşam 
içersinde ki güzelliği ve kişinin 
erdemli oluşu dünyevi ihtiyaç-
ların güzel yollardan kazanılma-
sına ve hayatın huzuruna vesile 
olacaktır. Ahlakın, erdemin ve 
yükselişin yolu Allah’ın (c.c.) 
belirlediği yasalardan geçmek-
tedir. Bu yaslar dünya hayatını 
güzelleştiren ve aynı zamanda 
müslüman toplumların yeryü-
züne hâkim olmasının önünün 
açılmasını sağlayacağı bir ger-
çektir. Yeryüzü coğrafyasında 
güven ve huzurun yerini her tür-
lü fitne ve fesat almıştır. Barışın, 
adaletin ve huzurun temeli in-
sanların İslâm’ı yaşamalarından 
ve de temsilinden geçmektedir. 
Bu gün ve yarın insanlığa güzel 
bir hayat/ömür örneği sunamaz-
sak, insanlığı felaket bekliyor 
demektir. Hayat hem bizler için 
hem de onlar için güzel olma-
yacak. Kötü olan dünya değil. 
Kötü olan yaratılış gayesinden 

uzaklaşan insanlardır. Dünya 
ve hayat/ömür bu insanlar eliy-
le felakete doğru götürülmek-
tedir. ”Ancak hâkimiyeti eline 
alır almaz yeryüzünde fesat 
çıkarmaya(insanın)ürünü(nü) 
ve nesli(ni) yok etmeye çalışırlar: 
Allah fesadı sevmez.” (2/205)  
Fesadın yaygın olması hayatın 
her alanında yer etmesi demek 
olup; insanların kazançlarının ve 
neslin yok olmasını hızlandıra-
cak en büyük etken olsa gerek.  
Ardından aile hayatını sıkıntıya 
sokacak ve insanların hayatını 
zehir edecektir.

Kısacık olan ömrü hem dün-
yada hem de ebedi âlemde sı-
kıntıya sokacak işlerden uzak 
tuttuğumuzda mutlu ve huzurlu 
bir hayata kavuşmuş olacağız. 
Hayatımızı güzelleştirmek veya 
kötüleştirmek bizlerin amelleri-
ne bağlıdır. Kısacık ve bir o ka-
dar güzel olan hayatı hiç ve heba 
etmeden cennet bahçesine veya 
cehennem çukurlarına dönüş-
türmek hayata/ömre anlam ve 
değer vermekten geçer. Anlamsız 
bir hayat yoktur. Herkesin ken-
dine göre hayata yüklediği bir 
anlam vardır. Ancak en mükem-
mel hayat, kulluk bilincinin ve 
sorumluluğun hâkim olduğu bir 
hayattır. Ve bunun için yaşamak 
ölmek. Bu ideal hayat ve güzel-
likler için var olmak. Hayatımıza 
ve ömrümüze değer ütüne değer 
katacaktır.

Hayat yaşanmaya değer bir 
nefestir. Bu nefes hiç durmaksı-
zın sahibinin isteği doğrultusun-
da alınıp verildiği takdirde hayat 
daha da güzelleşecek. Bizim iste-
diğimiz hayatın güzel olması de-
ğil mi? Hayatın/ömrün güzel ola-
nını dünyalıklar ve kazançlarda 
arayanlar asıl güzel olanı kaçırdı 
fakat farkında değil!
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arası) önemli Tek ve Yaradan adlı 

tapınaklarıyla bilinir. Onun dö-

neminde, çağının en muhteşem 

devleti iken, şimdi kurtulanlar 

ise Tevrat’ın bile mevcut örnek-

lerini saklamaktan aciz duruma 

gelmişlerdi. Tapınak Kralı He-

rod devrinde muhteşem şekil-

de yeniden inşa edildi. Buna ait 

Rekonstrüksiyon denen yeniden 

kurma maketi sunulmaktadır 

(Elgün, 1991: 9). 

Müslümanlar gittikleri her 

yerde hemen mescit yaparlardı. 

Kutsal eski kıblenin değerini çı-

karan mantıki düzenin ortaya 

koyucusu olarak Kudüs’te, odak 

noktası oldu. Kudüs görünümü-

ne etken olaylar, konum noktala-

rı gerçekten kıble olan Kubbetü’s-

Sahra kısmıdır. Burasının son üç 

asır asla bozulmayacak şekilde 

düzenlenmesi Mimar Sinan’a 

aittir. İsrailliyatçıların söylediği 

gibi surlar Süleyman Peygamber 

devrine ait değil hemen tümüyle 

Kanuni Sultan Süleyman devri-

ne, Mimar Sinan’a aittir. Osmanlı 

yönetimi, Kudüs’ü çölün kena-

rında göçebe saldırılarından ko-

runması gereken bir kent olarak 

görülüyordu. Bu da Osmanlı için 

B ir ibadet şehri olan Kudüs, 
kutsal ve temiz anlamına ge-

lir. Tevhid akidesinin merkezi 

olan Kudüs, üç monoteisttik din 

olan Yahudilik, Hristiyanlık ve 

İslâm da önemli bir yere sahip-

tir. Hristiyanlık ve Yahudilik için 

önemli olduğu kadar İslâm için 

de önemlidir. Müslümanların 

ilk kıblesi ve Hz. Muhammed’in 

miracını gerçekleştirdiği yer 

olmuştur. 

Kudüs huzur, barış ve mu-

kaddes toprak olarak zikredilir. 

Kudüs’e dair hadisler bu şehri 

müslümanların nazarında Mek-

ke ve Medine’den sonra üçüncü 

önemli şehir yapacaktır. Bunla-

rın dışında yine Kudüs birçok 

sebepten dolayı kutsaldır. 

İlk olarak Kudüs avlusun-

da Kubbetü’s-Sahra’yı (Taş 

Kubbe)’de içine alan Mescid-i 

Aksa (En uzak Mescid) ve Ağla-

ma Duvarı gibi öneme sahip yer-

ler bulunmaktadır. 

İkinci olarak Hz. Peygamber 

Mekke’den Kudüs’e geceleyin 

yaptığı mucizevî yolculuğa ta-

nıklık etmiş1 ve Kudüs’ten gök-

lere çıkmıştır (Azimli, 2009: 43). 

1 İsra Suresi/1.

Üçüncü olarak, İslâm’ın beş 
temel şartından biri olan gün-
lük beş vakit namaz ile Kudüs 
arasında özel bir bağ mevcuttur. 
Şehir İslâmiyet adına bu özel-
likleri taşıdığı gibi Yahudilik ve 
Hıristiyanlık açısından yapıtaşla-
rı da barındırır. Hz. İsa’nın bu-
rada çarmıha gerildiği rivayeti ve 
bu nedenle buranın Hac noktası 
olarak kabul görmesi Hıristiyan-
lar için, M.Ö. 10. yüzyılda Kral 
Davud’un Kudüs’ü ele geçirmesi 
ise Kudüs’ü Yahudiler için an-
lamlı kılmıştır. 

Kudüs’ün tarihi M.Ö. 
2000’lere kadar uzanmaktadır. 
Tarihi boyunca iki kez neredeyse 
yok olma derecesine düşen şehir 
23 işgale, 52 saldırıya tanıklık et-
miştir. Bu açıdan önemli bir yere 
sahiptir (Elgün, 1991: 52-60).

Kudüs’ün Tarihi

Tarihten beri yerleştirilmiş 
olan kutsal kitaplarda da geçtiği 
kadar, Mısır ve Babil kaynakla-
rında da Urusalimu olarak geçer. 
Hz. Davut M.Ö.1000 yıllarında 
burayı alarak başkent yaptı. Oğlu 
Süleyman Peygamber zama-
nında da (M.Ö.970-930 yılları 

KUDÜS’ÜN ÖNEMİ ÜZERİNE 
BİRKAÇ NOT

Hacer KORUCU

Dün olduğu gibi bugün de İslâm âlemi Kudüs kutsiyetine 
inanmakta ve yıllardır işgal altındaki bu mübarek beldenin 
tekrar özgürlüğüne kavuşmasını beklemekte ve ümit etmektedir.
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Kudüs’ün önemini ortaya koyar. 
(Ze’Evi, 2000: 22-23). 

Türklerin çekilmesiyle kutsal 
Kudüs’ün durumu askıda kaldı. 
Batı, şehri politikacıların elinde 
oyuncak etti. Bu yüzden bu boş-
luk doldurulamıyordu. Türkleri 
çok uzaklara attılar. Bu yüzden 
Filistin Irak’ın bir bölgesi hâline 
gelmiştir. (Elgün, 1991: 10-11). 

Buraya kadar aktarılan bilgi-
lerde Kudüs’ün tarih içinde fark-
lı dinlerin mensupları tarafından 
ele geçirildiği görülür. Çeşitli 
dönemlerde şehirde, diğer din-
lerin varlığına karşı uygulama-
ların nasıl olduğuna bakalım. 
Yahudilerin bölge üzerindeki 
hâkimiyetleri Hz. Davud ve Hz. 
Süleyman ile başlamış olup bu 
dönemlerde diğer halklarla şe-
hirde bir arada yaşadıkları an-
laşılmaktaydı. Kudüs’ün Hıris-
tiyanlığın yönetiminde olduğu 
dönemde ise, Yahudilerin şehre 
sadece yılda bir defa girmelerine 
ve tapınak tepesine ziyaret etme-
lerine izin verilirdi. 

Müslümanların buraya 
hâkim olduğu dönemlerde ise 
farklı dinden ve ırktan insanların 
birlikte yaşamalarına izin verildi. 
Aynı zamanda Kudüs yaklaşık 
bir asır Haçlıların elinde kalmış-
tır. Bahsedilen sürede Haçlılar 
Kudüs’te diğer inananların bu-
lunmasına izin vermemiştir. Bu 
durum Selahaddin’in Kudüs’ü 
almasına kadar devam etmiş, o 
zamandan sonra farklı dinlere 
inanan insanların tekrar birlikte 
yaşamalarına imkân sağlamıştır.

Sahabe Gözünde Kudüs ve 
Mescid-i Aksa

Kudüs İslâmiyet’in doğuşun-
dan itibaren ümmetin vicdanın-
da yaşamaktadır. İsra hadisesi-
nin ise sahabenin vicdanında 

yaşayan Kudüs sevgisini iyice 
pekiştirdiği anlaşılmaktadır.

Bunlara ilaveten Resûlüllah’ın 
Beytü’l-Makdis’in yakında fethe-
dileceğini müjdelemesi ve na-
maz kılmak niyetiyle Mescid-i 
Aksa’ya gelenlerin bağışlanaca-
ğını haber vermesi, sahabenin 

Kudüs’ü fethetmeyi gaye edin-
melerinin sebepleri arasında 
zikredilebilir. Bunun içindir ki, 
sahabeler, Kudüs topraklarının 
fethedilmesi yolunda ellerinden 
gelen her şeyi yapmayı görev 
bilmişlerdir.

Sahabenin bu çabası Hz. 
Ömer’in hilafet döneminde so-
nuç vermiş ve Kudüs fethedi-
lerek İslâm topraklarına dâhil 
edilmiştir. Böylece sahabeler, 
Kudüs’ün fethini isteyen ve 
müjdeleyen Resûlüllah’a olan 
bağıllıklarını ortaya koymuşlar-
dır. Kudüs’ün fethinden hemen 
sonra Hz. Ömer daha önceki 
dönemlerde tahrip edilen ancak 
temelleri bulunan ve mekânı bi-
linen Mescid-i Aksa’nın yerini 
araştırmaya başlamıştır. 

Mescidin yerini tespit eden 

halifeye, kapıları bulunan büyük 

surların iç kısmında yer alan bu 

mescide özellikle Resûlüllah’ın 

girdiği kapıdan girmeyi tercih 

etmiş ve mescidi görünce tekbir 

getirmiştir. (Altun, 2017: 23).

Hz. Ömer, Mescid-i Aksa’nın 

ön tarafına büyük bir mescit yap-

tırmış, burada bir hafta kadar da 

ibadet etmiştir. Sahabelerden bir 

kısmı da ibadet ve ziyaret mak-

sadıyla Mescid-i Aksa’ya yolcu-

luklar yapmışlardır. Görülüyor 

ki sahabe, gerek fetihten önce 

gerekse fetihten sonra Kudüs’e 

ve hususen Mesid-i Aksa’ya fev-

kalade önem vermiştir.

Allah Resûlü’nün namaz kıl-

dığı yeri tespit etmek için de 

ciddi gayretleri olmuştur. Risa-

letin ilk yıllarından bu yana bu 

mukaddes topraklara gösterilen 

yakın ilgi ve alakanın günümü-

ze kadar süregeldiğini belirtmek 

gerekir. Dün olduğu gibi bugün 

de İslâm âlemi Kudüs’ün kutsi-

yetine inanmakta, yıllardır işgal 

altındaki bu mübarek beldenin 

tekrar özgürlüğüne kavuşmasını 

beklemekte ve ümit etmektedir.
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Kudüs yaklaşık bir asır 
Haçlıların elinde kalmış-
tır. Bahsedilen sürede 
Haçlılar Kudüs’te diğer 
inananların bulunması-
na izin vermemiştir. Bu 
durum Selahaddin’in 
Kudüs’ü almasına kadar 
devam etmiş, o zaman-
dan sonra farklı dinlere 
inanan insanların tekrar 
birlikte yaşamalarına 
imkân sağlamıştır.


