KÜRESELLEŞMEYE NE OLDU?
-GÜÇ DENGELERİ, ULUS DEVLET VE TİCARET SAVAŞLARI-

S

oğuk Savaşın ardından küresellik ve ondan türetilen kavramlar üzerinde çok duruldu ve neredeyse hiçbir
şey ifade etmeyecek kadar tüketildi. Ne var ki bir klişe olarak kullanılmaya devam edilmekte. Bu durumda
kavramı kullanacaksak ezberin ötesinde bir şeyler söylemek gerekiyor. Küreselleşme karşılıklı olarak alıp vermeyi,
sürece katılan unsurların birbirlerinden az veya çok etkilenmesini ifade etmektedir. Hâlbuki bir küreselleştiren
etkin failler, bir de edilgin küreselleşenler vardır. Başka bir ifadeyle burada her hâliyle sürece karşılıklı bir katkı
veya katılım söz konusu değildir. Bir kere zorbalığa dayalı yaptırımlar buna engeldir. Bu durum pek çok toplumu
etkilemektedir. Mesela İran’a yapılan ambargo sınır komşusu Türkiye’yi doğrudan ve derinden etkilemektedir.
Öte yandan küreselleşme sürecine eklemlenmiş hareketli, geçirgen, zevkleri gelişmiş bir yüksek sınıfla refah
devleti siyasetinin çökmesinin neticesi bu olgunun altında kalmış insanlar arasında yükselen koca bir duvarın
altındakilerin kendi sırtlarına basan kozmopolit elitlere duyduğu kızgınlık popülizmle gün yüzüne çıkıyor. Batılı
ülkelerde popülizm ve radikal sağ olarak yeni faşizm Avrupa merkezcilik temelli, yeni oryantalizmden beslenen
ve yabancı düşmanlığını dinselleştiren bir pozisyon içindeler. Eski faşizmlerle aralarında en temel fark da burada. İkincisi eski faşizm büyük oranda tekelci sermayenin desteğini sağlamıştı, yeni faşizm ise bundan yoksun,
daha çok yeni ekonominin, küreselleşmenin sarstığı eski kapitalizmler ve en çok da orta sınıfların desteği ile
yükselişteler.
Günümüz yeni faşizmi olarak tezahür eden sağ popülizm de ulus ötesi kapitalizmin krizinden doğdu ve ulus
ötesi kapitalizmin sindirmek istediği ve önemli ölçüde de pasifize ederek epeyi bir aşındırdığı ulus devletin tarih
sahnesine tekrar çıkmasını sağladı. Popülizm, milliyetçilik denen ideoloji için bir tür ikinci bahar sağladı, çünkü
hâlihazırda sahnede duran sağ popülist liderlerin hemen hepsi de milliyetçi söylemlerle ulus devleti tahkim
ediyor.
Genelde denge, güç vb. gibi değişik nitelemelerle sıkça kullanılan ‘küresel’ kavramı siyasal bir anlam taşımaktadır. Öyle ki kimin, neyi, nasıl ve niçin küreselleştirdiği sorgulanmaksızın, küreselleşen bir dünyada bulunduğumuz ve bunu göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerektiği bize sık sık hatırlatılmaktadır. Aslında dünya
sisteminin yaşadığı krizlerin, iktisadi, siyasi aksta çok ciddi kırılmalara geçişinin hemen tek nedeni, sermayenin
ve küresel şirketlerin, kâr temerküzünü artırma isteğinin, sınırsız genişlemesinin, yüksek büyümesinin önündeki
ulus devlet engellerini kaldırmak ile sermayeyi ve küresel şirketleri ulus devletlere tabi kılma, zararı üstlenen
ulus devletlerin kâra ortak olma isteğinden kaynaklanıyor.
Gelinen noktada ulus devletler küresel şirketlerin kazançlarını sadece kendilerine ayırmalarının önüne geçmeye çalışıyor. ABD Başkanı Trump’ın 2018 yılında alüminyum ve çelik başta olmak üzere pek çok kalemde ek
vergiler getirmesi ile başlayan ve Çin’in karşılık vermesi ile devam eden “ticaret savaşları”, günümüz küresel güç
mücadelesinin en somut ve canlı örneği olarak karşımızda durmaktadır. ABD’nin mevcut dışlayıcı politikalarında
ısrar etmesi durumunda, yakın gelecekte olmasa da orta ve uzun vadede ‘küresel kaos’un süreklilik içeren bir
hâle bürüneceğini öngörmek zor değildir. Bu durumda küresel sistemin ülkeleri birbirine bağımlı kılan yapısında
gevşemeler görülecek, egemen devlet sınırları daha belirgin hâle gelecektir. Nihayetinde, bu istikrarsızlığın tüm
ülkelerin sosyoekonomik sıhhatini tehdit eden kuralsız bir “ekonomik soğuk savaş” hâlini alması muhtemeldir.
Barış, güvenlik ve ekonomik gelişme modeli olan küreselleşmeyi dünyaya yayma iddiasını taşıyan AB ve
ABD’nin tavır ve uygulamalarına bakıldığında söz konusu olan bu kavramları yalnızca kendi coğrafyası ve halkları
için kullandıkları aşikârdır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma İslâm dünyasının ve ezilenlerin duygularına tercüman olması bakımından oldukça önemlidir! Hiç şüphesiz,
Türkiye’nin sağlam ve güçlü olması İslâm ülkelerinin de geleceğini ve istikrarını da belirleyecektir. Aksi takdirde
İsrail ve ABD’ye eklemlenmiş, adeta uşaklık yapma çabası içerisinde olan, başını Suudi Arabistan’ın çektiği Körfez
ülkeleri İslâm dünyasını daha da berbat hâle getirecek işler yapmaya meyillidir.
Ortadoğu’da küreselleşmenin nasıl bir etki yaptığı ve bundan sonraki süreçte nereye doğru evirileceği gibi
yakıcı sorular cevap bekliyor. Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bu coğrafyada artık rutinleşmiş kaosun
sebebi yalnızca petrol ve doğalgaz değildir elbette. Şimdilerde bloklara sahip bir küresel düzen varmış gibi gözüküyorsa da, ideolojisi olan ve insanlığa kan kusturup onu hizaya sokmaya çalışan tek bir blok ve tek bir ideoloji
vardır. Birer buçuk milyondan fazla nüfusları ve taşıdıkları güçle dünyanın yarısını oluşturan Çin ve Hindistan ve
hatta Rusya dünyanın asıl küresel gücü karşısında küresel bir denge sağlayacak bir küresel güç değildirler. Çünkü
Batı bloğundan farklı bir ideolojiye, bir iddiaya, bir dünya görüşüne, etik değerlere sahip değildirler. İşte tam da
bu noktada dünya sistemine tek alternatif olabilecek İslâm’ın dirilişinden ve müslümanların başkaldırmasından
tedirginlik duymaktadır yeryüzünün hegemonik güçleri. Ve gücünü Müslümanlar üzerinde göstermektedirler.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
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Artık Sessiz Çığlık Sesli Çığlığa Dönüştü
İslâmî değerlere aykırı hiçbir çözüm modeli Müslüman Kürt halkı nezdinde karşılık
bulmaz. Bu sebeple, Kürt sorununun da temel, kalıcı, sahici ve adil çözümü için, öncelikle
ve mutlaka İslâmî kimlik sorununun çözülmesi, bütün insanları adaletle kucaklayıp,
eşit haklara sahip kardeşler kılan İslâmî sistemin esas alınması gerekmektedir.

Metin ALPASLAN

D

4

iyarbakır’da çocukları PKK tarafından zorla veya
kandırılarak dağa
kaçırılan annelerin bu durumdan
sorumlu tuttukları
HDP’nin il binası
önündeki oturma
eylemleri Türkiye
gündemine oturdu.
23 Ağustosta Hacire ananın HDP il binasına gelerek Kürtçe feryatları ile PKK’dan oğlunu istemesi
ve oğlunu alması, evlatlarını hasretle bekleyen diğer annelere de umut oldu. Şimdiye kadar derin
acılar çeken, sessizce ağlayan, kayıp evlatlarının
sevdiği yemekleri kendilerine haram eden analar
birer Hacire ana olmaya başladı.
Düşünün ki, bir gün evladınız sırra kadem
basıyor. Elinizden uçup gidiyor. Bir daha ne bir
haber ne bir iz buluyorsunuz. Beyinleri yıkanmış,
şuurları ellerinden alınmış, belki canlı bir bomba
olmuşlar vücutları parça parça olmuş ya da kaçmak isterken infaz edilip toprağa gömülmüşler.
Dağa kaçırılan binlerce çocuğun yüzde 75’inin
akıbeti hakkında net bilgi yok, kaçı yaşıyor acaba
bilinmiyor. Dağa giden çocukların yüzde 50’si 2-3
yıl içinde ölüyor. Ölüm sebebi çatışma, örgüt içi
infaz veya hastalık olarak değerlendiriliyor.

Teröre Karşı Ana Yüreği
Evladını kaybetmenin verdiği stres ve üzüntü
nedeniyle felç geçirdiğini belirten bir baba “Yavrumu benden alarak ciğerimi parçaladılar. Oğlumu
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almadan gitmeyeceğim.
İlaçlarla,
elimdeki bastonla
ayakta duruyorum.
1,5 yıl hastanede
tedavi
gördüm.
Böbreklerim iflas
etti, psikolojik destek aldım. Bu acıyı
bize yaşatanların
Allah belalarını versin!” diyor. Örgüt tarafından öldüğü açıklanan
kızı için boş mezar yaptıran acılı anne terör örgütünce vazgeç diye tehdit edildiklerini ama asla
vazgeçmeyeceğini söylüyor
Bu eylemi gerçekleştirenler sadece buzdağının
küçük bir kısmı, böyle binlerce aile var. İnşallah
korkuyu yenen bu anaların eylemi HDP’nin bütün binalarının önünde daha da büyüyerek devam
eder. Çünkü bu direnişin, bu evlat nöbetinin kararlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor.
Olaya HDP sessiz duruyor. Anlaşılan o ki,
Kandil’deki patronlarından korkup bir şey diyemiyorlar. Bir zamanlar Müslüman anaları ağlatan
Türkiye’deki asker-bürokrat vesayeti gibi Kürt
analarını da ağlatan bir PKK vesayeti var. Öncelikle Kürtleri ve Kürt meselesini PKK vesayetinden kurtarmak gerekiyor. Hazineden milyonlarca
para alan HDP, elde ettiği siyaset imkânını kullanmayarak, PKK’ya eleman temin eden askere alma
şubesi gibi çalışıyor. Kandil’in vesayetini sürdürmeyi tercih ediyor. Kürt halkının PKK terör örgütünün tasallutundan kurtulmasını istemiyor.
Kendisine adil bir çözüm ve kalıcı bir barış için

Artık Sessiz Çığlık Sesli Çığlığa Dönüştü
işkenceler de vardı. Kafana zeytinyağı döküp bit
uzatılan elleri; terörle cevaplayan PKK, arkasındaki küresel sömürü ve terör baronlarının ajanı ve
atıyorlardı. Veya seni sıkıca bağlar, tepene de bir
piyonu olmayı tercih ediyor. İçinde bulundukları
serum takarlardı. Bazen günlerce o serum kafanda
bu düşkün halden kurtulmak yerine parti binasıdururdu. Her 3 saniyede bir damla kafanda hep
nın önünde bekleyen analara bakarak pişmiş kelle
aynı noktaya düşerdi. Aynı işkenceyle bağışıklık
gibi sırıtmaları, tehdit etmeleri ne kadar utanmaz,
kazanmaman için haftada bir işkence yöntemini
arsız, dinsiz imansız olduklarını göstermektedir.
değiştirirlerdi. Bir hafta lağıma sokarlardı mesela.
Kendi çocukları Avrupa’da, büyükşehirler‘Bu sizin hamamınız, tertemiz olmadan çıkmayade kolejde okuyor, Maldivler’de tatil yapıyor bu
caksınız’ derlerdi. Öbür hafta sürekli pislik yediriralçakların! Diyarbakır’da annelerin feryadı aynı
lerdi. Kapı açılıp karavanayı içeri getirmeden önce
zamanda büyük bir sorgugardiyan bizi çok döverdi. Ta
lamanın fitilini de ateşledi.
ki bir tarafımızdan karavanaHDP kapısındaki annelerden
ya kan akana kadar döverdi.
biri bunlara büyük bir ders
O işkence döneminde günde
Kırk yıldır bu ülke bir yıkım
veriyordu: “Senin oğlun dağa
üç öğün kanlı karavana yedik.
süreci yaşıyor. Kırk yıldır
gitsin, bakalım sen oturuİnsanlar işkencelere dayanabu ülkenin anaları ağlıyor.
yor musun? Bizim canımız
mayıp kendilerini asıyorlardı.
Kırk yıldır analar çocuklagitmiş, senin umurunda mı?
Cinsel organlara ip bağlıyor,
rından kopartılıyor. Kırk
Diyarbakır’da genç bırakmadısonra bu ipi mahkûmların
yıldır analar, kendilerinnız, ya cezaevinde ya toprağın
boynuna asıyor ve günlerce
den kopartılan çocuklarıaltındalar. Başlarım sizin Kürkoğuşta böyle dolaştırıyorlarnın dirisini de ölüsünü de
distan davanıza. Alıştınız indı. Artık kolay yoldan ölümün
arıyor. Kırk yıldır kapısısanları dağa göndermeye. Size
yolunu arıyorduk.”
na cenaze geliyor analaverecek çocuğumuz yok, ge“Komutan Esat Oktay
rın. Öyle anneler vardır ki,
tirin. Bunların çocukları lüks
Yıldıran’a bir tutuklu ‘Senin
okullarda okuyor. Yeter artık.”
bir evladını vatanın asker
marş söyletme uygulamana
diyerek tepki gösteriyordu.
ocağına gönderir, bir
katılıyorum. Her gün İstiklal
Tecavüze uğrayan, küevladını örgüte kaptırır.
Marşı’yla beraber 75 marş söyçük yaşlarda hamile kalan,
lüyorum. Kemalizm derslerine
İkisi içinde gözyaşı döker,
alçak emellerine alet ettikleri
katılıyorum. Elbiseni giyiyoikisi için de dua eder birçocuk yaştaki kızların acıklı
rum. Türkçe konuşuyorum.
birlerini
vurmasınlar
hikâyeleri yürekleri sızlatıBenden daha ne istiyorsun?’
diye. Bu bir gün şehit anayor. Dağlarda ne işi var o saf,
diye sordu. Yıldıran olanca zasıdır, öteki gün terörist
merhamete muhtaç zavallı kız
limliğiyle, ‘Başlarım ulan senin
anasıdır. Bir diğer gün
çocuklarının? Kürt töresinde,
İstiklal Marşı’na, anayasana,
Cumartesi anasıdır ya da
geleneğinde böyle bir namuseğitimine; hain olacaksın oğDiyarbakır anasıdır.
suzluk, alçaklık, vicdansızlık
lum hain!’ diye bağırdı.”1
görülmüş değildir!
PKK’nın yeşerip büyümesi,
yüzyıllarca kardeşçe yaşadığıBu Ülkenin Anaları
mız bu kadim toprakların sa40 Yıldır Ağıt Yakıyor
vaş alanı haline gelmesi, o dönemde Kürt çocuklarına Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan zulümlerin
12 Eylül darbe dönemi solcu, ülkücü, İslâmcı,
sonucudur.
Kürt demeden her eğilimden çocukların gençlerin
Her Cumartesi günü İstiklal caddesinde topanasının ağlatıldığı bir zulüm dönemdir. O yıllalanan Cumartesi Anneleri arasında bir Berfo Ana
rın Diyarbakır Cezaevi’nde görevli Yüzbaşı Esat
vardı. Berfo Ana, oğlu Cemil Kırbayır, 12 EyOktay Yıldıran’ın uyguladığı vahşetten birkaç örlül 1980 darbesi sonrasında gözaltına alınıp bir
nek aktaralım:
daha haber alınamayan cumartesi annesiydi. 33
“Günün her saatinde işkence vardı. Bazı günyıl oğlunu bulmak için mücadele eden, “Benim
ler elektrik, bazı günler askı, gergi. Kötü şeyler
evladım gelir diye kapıyı bacayı açık bıraktım. Ay
de yapılıyordu; cop, sopa kullanma gibi. Başka
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geçti, gün geçti, sene geçti benim çocuğum gelmedi.” sözleriyle akıllarda kalan Berfo Ana 105
yaşında bu dünyadan göçüp gitti.
Diğer taraftan, bu ülkede evladını kınalayıp
kınalı kuzusunu vatan savunması için askere gönderen her ananın ciğerinin ta köşesine bir sızı saplanır. O sızı evlat vatan borcunu ödeyinceye kadar
devam eder. Ya da “evladınız şehit oldu” haberi
verildiğinde o ananın yüreğinde kıyamet kopar,
arşı inleten bir ana çığlığı duyarsınız. Dayanamazsınız o kanadı kırılan ananın feryadına.
Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken teröristlerce katledilen 7 kişinin mensup olduğu Hiyan Aşireti PKK ile mücadelesinde bugüne kadar
tam 59 kurban vermiş. PKK ile mücadele eden
birçok aile de birçok kurban vererek o toprakları terk etmek mecburiyetinde kaldı. Türkçeyi zor
konuşan Mardinli ana PKK tarafından 5 yıl önce
kaçırılan polis oğlu için nöbete durmuş vaziyette.
15 Temmuz sonrası tutuklanan, müebbet hapis alan askeri okul öğrencilerinin anneleri, KHK
ile işinden atılan, işini, aşını kaybedenlerin anneleri de AK Parti İstanbul İl Merkezi önünde oğulları için eylem başlatıp hak arıyorlar.
Bir başka eylem de İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde işten atılan işçilerin CHP İl binası önündeki oturma eylemi. İşsiz kalmış babalar,
anneler, onların mağduriyetini yaşayan küçücük

Türkiye`nin en önemli ve acil meselesi
olan Kürt meselesinin adil bir çözüme kavuşması için meselenin doğru
tespit edilmesinin yanında, doğru bir
zeminde tartışılması, takip edilen yol ve
yöntemin doğru olması gerekmektedir.
Laik, Batıcı Kemalist ideolojinin, Türk
ulusalcılığını, pozitivizmi ve sekülerizmi içeren dayatmaları, İslâmî kimliği,
ümmet bilincini dışlaması ve Müslüman
halkı ötekileştirilip, düşmanlaştırması neticesinde ortaya çıkan ve bugüne kadar binlerce insanın ölümüne ve
büyük acıların yaşanmasına yol açan
Kürt meselesinin çözümünde silah ve
şiddetin bir hak arama yöntemi olarak
görülmesinden vazgeçilmesi gerekmektedir.
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yavrular günlerdir gözyaşı döküyor, uğradıkları
haksızlık karşısında feryat ediyorlar.
Kırk yıldır bu ülke bir yıkım süreci yaşıyor.
Kırk yıldır bu ülkenin anaları ağlıyor. Kırk yıldır
analar çocuklarından kopartılıyor. Kırk yıldır analar, kendilerinden kopartılan çocuklarının dirisini
de ölüsünü de arıyor. Kırk yıldır kapısına cenaze
geliyor anaların. Öyle anneler vardır ki, bir evladını vatanın asker ocağına gönderir, bir evladını
örgüte kaptırır. İkisi içinde gözyaşı döker, ikisi
için de dua eder birbirlerini vurmasınlar diye. Bu
bir gün şehit anasıdır, öteki gün terörist anasıdır.
Bir diğer gün Cumartesi anasıdır ya da Diyarbakır
anasıdır.
Ana anadır. Analara kimlik sorulmaz, analar
arasında ayrımcılık yapılmaz. Analara yapılacak
en büyük zulüm çocuğunu ondan kopartmaktır.
Kırk yıldır çocuklarını analarından kopartanlar,
buna sebep olanlar, anaların yüreğinden fırlayan
çığlıklara kulak tıkayanlar işledikleri günahın hesabını vermelidirler. Eğer bu dünyada bu hesabı
veremezlerse, kendilerine hesap sorulamazsa bilsinler ki Rabbim mutlaka bunun hesabını soracaktır; dünyada yahut ahirette…

Çözüm Sürecinde Yapılan Yanlışlıklar
2013-15 yılları arasında yaşanan Çözüm sürecinde devletin yalnızca bir tarafı muhatap olarak kabul etmesi, bölgede sosyolojik ve siyasal
karşılığı olan kişi, grup ve yapıları dikkate almaması önemli bir yanlışlıktı. Çözüm sürecinin
başta İslâmî kesimler olmak üzere tüm toplumsal
katmanları kuşatması, sürece dâhil edilmesi ve
hassasiyetlerinin dikkate alınması gerekiyordu.
Özellikle bölgede halk üzerinde etkin olan âlim,
kanaat önderi, cemaat ve kurumlar muhatap alınmalı ve sürece dâhil edilmeliydiler.
O dönemde çözüm müzakerelerine katılan
HDP’lilerin Diyarbakır havaalanında uçaktan
inerken devlet ile pazarlık yapan tek yetkili pozlarında gösterdikleri afralar tafralar, çözüm sürecinde bölgede psikolojik üstünlüğün PKK tarafında
olduğu izlenimi oluşturmuştur. Görüşmelerin sadece PKK/HDP ile yürütülmesi, PKK’nin bölgede
bir tür hegemonya kurduğunun ve bölgede tek
egemen güç olma stratejisinin tescili olmuştur.
İslâmî kesimin de dâhil olduğu çok aktörlü masa
kurulmamasının bölge insanını tedirgin ettiğini ve
bundan şikâyetçi olduğunu biliyoruz.

Artık Sessiz Çığlık Sesli Çığlığa Dönüştü
Bu Amerikan çakalları çözüm süreçlerine hiçbir zaman samimi ve sıcak bakmadılar. Gelişmeler Dolmabahçe Mutabakatı noktasına kadar getirilmişken birdenbire masanın niçin devirtildiği
anlaşılamadı. Yasin Börü gibi müslüman çocukların hunharca katledildiği 6-8 Ekim olaylarında
güvenlik güçlerinin sivillere yönelik saldırılara
neredeyse hiç müdahale etmemesinin, can ve mal
kayıplarının önüne geçmemesinin, FETÖ yapılanmasının bir komplosu olduğu söylendi. Devletin bir nevi tuzak kurarak gösterdiği müsamahayı
fırsat bilerek hendekler kazdılar, şehirlerin viran
olmasına sebep oldular.

Taksim’deki Ana da Diyarbakır’daki Değil mi?
HDP’ye kol kanat geren, ona taşıyıcı annelik
yapan CHP ile aydın denilen kesim ve sözde sanatçılar olaya kör ve sağır. Gezi vandallarına ve
hendekçilere destek veren, Cumartesi Anneleri’ne
sahip çıkan bu kesim, Diyarbakır Anneleri için tek
kelime etmiyor. Sosyal medya üzerinden köpekler
için kan bağışı çağrısında bulunuyor, göz akıntısı
olan bir ineğin görüntüsünü paylaşarak, “ inekler
ağlamasın” diyorlar. Altın madeni yatırımlarına
karşı çıkıp dağda taşta eylem yapıyor, Türkiye’ye
kıyısı olmayan okyanusların korunması için kampanyalar düzenliyorlar. Acılı annelerin feryatlarına kulak tıkayan bu taife Bomonti Bira Fabrikası
için gösteri yapıyorlar. Bu vicdan yoksunu taifenin nezdinde ağlayan annelerin bira kadar değeri yok. Dicle’nin, Fırat’ın, Murat’ın, Karasu’nun,
Aras’ın, Zap Suyu’nun kuzularını kapan çakallara ses çıkarmıyorlar. Diyarbakır’ın Anaları’nın
çığlıklarına kulaklarını tıkayanlar bu ülkenin siyasetçisi de aydını da sanatçısı da olamaz! Onlar
başka bir yerlere aittirler, bu ülkenin dertleriyle
dertlenmemişlerdir!
Mesleki sorunların dışındaki her konuya maydanoz olan Türk Tabipler Birliği PKK’ya karşı yapılan askeri operasyonu bir “Halk Sağlığı Sorunu”
olarak gördüğünü açıklayıp karşı çıkmıştı. Şimdi anaların feryadına lal olmuş suskun duruyor.
Çocuklara yönelik şiddet, çocuk işçi, çocuk evlilikleri gibi konularda tepki ortaya koyan insan
hakları dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının,
PKK/HDP’nın kullandığı ve teröriste dönüştürdüğü çocukları görmezden gelmesi bir çifte standart
örneğidir.
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Fikir ve Proje Yoksunluğu
Türkiye`nin en önemli ve acil meselesi olan
Kürt meselesinin adil bir çözüme kavuşması için
meselenin doğru tespit edilmesinin yanında, doğru bir zeminde tartışılması, takip edilen yol ve
yöntemin doğru olması gerekmektedir. Laik, Batıcı Kemalist ideolojinin, Türk ulusalcılığını, pozitivizmi ve sekülerizmi içeren dayatmaları, İslâmî
kimliği, ümmet bilincini dışlaması ve müslüman
halkı ötekileştirilip, düşmanlaştırması neticesinde ortaya çıkan ve bugüne kadar binlerce insanın
ölümüne ve büyük acıların yaşanmasına yol açan
Kürt meselesinin çözümünde silah ve şiddetin bir
hak arama yöntemi olarak görülmesinden vazgeçilmesi gerekmektedir.
Allah Resûlü’nün “Kavmiyetçiliğe davet eden
de bizden değildir.” hadisine ve Veda Hutbesi’ndeki “Asabiyetçilik ayaklarımın altındadır.”
mealindeki sözlerini hatırlayalım. Yaşadığımız bu
toprakların kavmiyetçilik uğruna kan ve gözyaşı
ile ıslanması insanın içini acıtıyor.
Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren bölgede sistem eliyle Kürt halkı itilip kakılmaya, hor
görülmeye başlandı. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi olan laikçilik, ulus devlet paradigması ve
bir kavmi kimliğin üst kimlik haline getirilmesi,
“Dillerimizin ve renklerimizin ayrı olması Allah’ın
ayetlerindendir.” (Rum:22) ilahi buyruğuna aykırı
hareket edilerek farklı kimlikleri inkâr, imha ve
tenkiller şeklinde icra edilen zulümler ülkemizin aleyhine olmuş, uluslararası güçlerin ve emperyalizmin temsilcilerinin eline koz verilmesine
sebep olmuştur. Ulus-devlet kimlikli laik cumhuriyet sisteminin 100 yıldan beri o bölge halkına
yönelik sergiledikleri şovenist, jakoben yöntemler
bölge halkında tepkisel olarak Kürt kimliğine yönelme eğilimi doğurmuştur.
Kemalist ideolojinin zihinlere yönelik işgal
sadedinde, bu ülkenin müslüman çocuklarına
her sabah “Kemalizm dininin amentüsü” olduğu
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ırkçı Mahmut Esat Bozkurt tarafından itiraf edilen
“Türk oldukları ve bu yüzden mutlu oldukları”
andını söylemekle ve Allah’ı bir yana bırakarak
“varlığını Türk varlığına armağan” etme putperestliğine zorlamakla, dağa taşa “Ne mutlu Türk’üm
diyene!” yazmakla mesele çözülememiştir.
Rejimin “iç düşman” olarak kabul ettiği İslâm
ve Kürtlere karşı takip edilen inkâr, asimilasyon
politika ve uygulamalarıyla, katliamlar, işkenceler, faili meçhuller, yargısız infazlar, köy yakmalar,
göçe zorlamalar, mecburi iskânlarla büyük zulümler gerçekleştirilmiştir. Şiddet şiddeti doğurmuş, 40 yıldır devam eden terör örgütü PKK ile
mücadele neticesinde 50 bin civarında insan ölmüş, Türk ve Kürt analar ağlamış, binlerce kadın
ve çocuk dul ve yetim kalmış ve devlete maliyeti
500 milyar doları geçmiştir.
Statükonun devamından yana olanlar Kürt sorununu bugüne kadar hep kullanışlı bir manivela
olarak kullanmışlardır. Gerek askeri vesayetten
yana olanlar gerekse de Kürt sorunundan nemalanan tüm kesimler sorunun devamını istemiş,
çözüme yönelik çabaları sonuçsuz bırakmaya çalışmışlardır. Uyuşturucudan ve silah ticaretinden
büyük paralar kazandıkları için çatışmanın devam
etmesi için tezgahlar kurmuşlardır. Siyonistlerin
değirmenine su taşıyan Kürt siyasetinin derinleri
ile Türkiye siyasetinin derinleri el ele vererek ve
birbirlerinden beslenerek bu ülkeyi cehenneme
çevirdiler.

Bu İş İslâm’la Çözülür!
Türkiye artık bu yükü sırtından atmalı, meseleyi doğru bir şekilde anlayıp acilen bir çözüme
kavuşturmalıdır. Kendi iç meselelerini halledememiş bir Türkiye’nin ne Ortadoğu da ve ne de bir
başka bölgede etkin bir rol oynaması, ümmetin
umudu olması düşünülemez.
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kürdistan
coğrafyası, müslüman coğrafyanın kalbi sayılabilecek bir mevkide yer almaktadır. Bu bölgede oluşacak değişimler, müslüman coğrafyayı temelden
etkileme potansiyeline sahiptir. Kürt meselesinin
çözümsüz kalması bütün coğrafyayı ve ümmeti
menfi olarak etkileyecektir.
Kürt meselesinin çözüm yolu bugüne kadar
göz ardı edilen İslâmî bakış açısında ve tarihi tecrübesinde aranmalıdır. Bugüne kadar Kürt ve Türk
halklarının karşı karşıyı getirilerek çatıştırılması
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planlarının tutmamasının en büyük nedeni her iki
halkın da müslüman oluşudur, din kardeşliğidir
İslâmî değerlere aykırı hiçbir çözüm modeli
müslüman Kürt halkı nezdinde karşılık bulmaz.
Bu sebeple, Kürt sorununun kalıcı, sahici ve adil
çözümü için, öncelikle ve mutlaka İslâmî kimlik
sorununun çözülmesi, bütün insanları adaletle kucaklayıp, eşit haklara sahip kardeşler kılan
İslâmî sistemin esas alınması, ulusalcı resmi ideolojinin ve dayandığı batıcı seküler modern paradigmanın -döktüğü kanlar ve yaşattığı acılarla
beraber- tarihin çöplüğüne atılması gerekmektedir. Akan kanın, yaşanan ıstırapların bir an önce
durması için bir zulüm kaynağı olan başta Kürt
ve Türk ulusalcılığı olmak üzere tüm kavmiyetçilikleri, ırkçılıkları reddederek vahyin adil potasında herkesi adaletle kucaklayıp bütünleştirmek,
gidişatı doğru okumak ve akıllı politikalarla kaybettiğimiz ümmet bilincini yeniden inşa etmek
zorundayız.
Bölgede varolan sivil toplum kuruluşları ve
cemaatlerle diyalogları sıklaştırmalı, bozulmaya
yüz tutan ahlaki yapının düzeltilmesi ve kardeşliğin yeniden tesisi için başta medreseler olmak
üzere bölgedeki İslâmî çalışmalar desteklenmeli,
güçlendirilmelidir.
Kürtlerin haklarını savunduğunu söyleyenler,
en çok zararı yine Kürtlere verdiler. Müslüman
Kürt halkı, kendisi üzerinden yürütülen çatışmanın en büyük mağdurudur. Bölgede yaşayan
insanlar bölgede çözüm ve huzur istemektedirler.
Artık devlet Kürt meselesi ile PKK belasını birbirinden ayırmalı, “Kürt sorunu yoktur” repliğini
bırakmalı, attığı adımları lütfediyor gibi bir üslup
ile sunmaktan geri durmalıdır. “Daha ne yapalım, daha ne verelim, her şeyi yaptık yine rahat
durmuyorlar” gibi rencide eden dilden vazgeçmeli, 90 yıldır gasp edilen meşru hakları nedeniyle
oluşan mağduriyetler giderilmelidir.
PKK/HDP denilen Stalinist örgütün kendilerine göre oluşturdukları bir hedef ve idealleri
var. Nihai amaçları Kürtleri İsrail’e yakınlaştırıp
Türkiye’den ve İslâm dünyasından koparmaktır.
HDP eş başkanının Güneydoğu için “Vaat Edilmiş
Topraklar” olarak adlandırma küstahlığını, ihanetini, adeta kimin adına iş kotardığını göstermesi
tesadüf değildir.
Bizim de buna karşı alternatif bir ideal oluşturmamız gerekiyor. Bunu düşünelim…
Dipnotlar
1 Serbesti, sayı: 14, Diyarbakır 5 No’lu Askeri Cezaevi

Diyarbakır İzlenimleri

Diyarbakır İzlenimleri
“Beşiği Sallayan El Dünyaya Hükmeder”
Kırk küsur “merhamet ana” bir araya gelerek, aslında sadece kendi evlatlarını
değil, bu coğrafyanın tüm çocuklarını ve böylece ülkenin geleceğini şefkatle,
merhametle kucaklıyorlar; “artık hiçbir ananın yüreği yanmasın!” diyorlar;
kırk yıldır çözülemeyen terör belâsını ‘ana yürekleri’ ile çözmeye talipler...

Abdullah YILDIZ - Nehir Aydın GÖKDUMAN - Selvigül Kandoğmuş ŞAHİN

Hep Birlikte Ayağa Kalkmak
Abdullah Yıldız

G

eçen ay, bir grup yazar kardeşimizle (Ömer Döngeloğlu, Ahmet Bulut, Demet
Tezcan, Nehir Aydın Gökduman, Selvigül Kandoğmuş Şahin) Diyarbakır’da haftalardır
evlatları için oturma eylemi
yapan “Merhamet Analar”ı
ziyaret ettik. Ömer hocamızın
hislerimize tercüman olan dualarına, hep beraber “âmin” dedik; anaların gözyaşlarına gözyaşlarımızı ekleyip, dertlerine dert
ortağı olduk…
Rabbimizin Rahim sıfatını bünyelerinde taşıyan merhamet abidesi anaların her birinin, ellerinde resimlerini taşıdıkları kuzucukları ile ilgili
yürek yakan hikâyeleri var: “Evladım hafızlığını
bitirmek üzere idi…” “Kızım Tıp’ta okuyordu,
doktor olacaktı…” “Kuzum dağa kaçırıldığında
on iki yaşındaydı…” “Yavrum askerdi ve izne gelmişti…” Uzayıp gidiyor hikâyeler... Tek tek anlatmak, paylaşmak istiyorlar.
Kırk küsur “merhamet ana” bir araya gelerek,
aslında sadece kendi evlatlarını değil, bu coğrafyanın tüm çocuklarını ve böylece ülkenin geleceğini
şefkatle, merhametle kucaklıyorlar; “artık hiçbir
ananın yüreği yanmasın!” diyorlar; kırk yıldır
Umran • Ekim 2019

çözülemeyen terör belâsını
‘ana yürekleri’ ile çözmeye
talipler...
“Peygamberler ve sahabeler şehri” Diyarbakır’ın merhamet ve maneviyat yüklü
anaları, aslında “İslâm-dolu”
Ana-dolu’nun ortak manevi
değerlerine yaslanarak tüm sorunlarımızı çözebileceğimizi,
aramızdaki farklılıkları İslâm
potasında eritip yeniden hep
birlikte ayağa kalkacağımızı
işaret ediyorlar. Diyarbakır Ulu Camii, Hz. Süleyman Camii, Dört Ayaklı Minare vb. gibi manevi
mekânları şehrin bilge öncüleri eşliğinde ziyaretimiz esnasında soluduğumuz manevi iklim, bu
umutlarımızı pekiştiriyor…
***

“O Artık Senin Kızın Değil, O Bizim”
Nehir Aydın Gökduman
Dağdaki kurda Ceylan’ını kaptırmış bir annenin hikayesi onunkisi… Türkan’ın canı ciğeri
evladı Ceylan. 4 çocuğunun üçüncüsü. Çocuklarımı tek başıma büyüttüm. Babaları bizi terk
edip gitti. Dördüne de hem analık hem babalık
yaptım. Ceylan’ım liseyi bitirip Balıkesir’de üniversite kazandı. Okula başlamasına bir hafta kala
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onu alıp götürdüler, diye başladı
anlatmaya..
Anlattıkları
bilmiyorum
ömür boyu aklımdan çıkar mı?
18 yaşındaki kızının terör örgütüne katılarak dağa çıktığını öğrendiğinde onu geri döndürmek
için çalmadık kapı bırakmamış
Türkan! En sonunda “10 bin lira
karşılığında seni Kandil’e çıkarıp
kızınla görüştürürüm” diyen bir
insan simsarıyla anlaşmış. Erkek
kardeşini yanına alıp adamın peşine takılmış. Önce Kuzey Irak,
ardından Kandil; oldukça riskli
ve tehlikeli bir yolculuktan sonra
dağa tırmanmak için kilometrelerce yol yürümüş. Sonunda bir noktada durmuşlar. Simsar beklemelerini birazdan Ceylan’ın getirilip kendisine gösterileceğini söylemiş. Umutla
beklemişler. Artık ne kadar sürmüş bu bekleyiş
bilmiyorum. Peşmerge kılığında üç kız çıkagelmiş
yanlarına. Ceylan’ın arkadaşlarıymış güya. Türkan
kızının nerede olduğunu sormuş. “O artık senin
kızın değil, o bizim!” demişler.
Bunu anlatırken en az üç kez tekrarladı. O artık
bizim, sözü ciğerini delip geçmiş olmalı. O artık
dağların, o artık PKK’nın Ceylan’ı. Bunu duymak
için tırmanmış yani o kadar dağı… Yalvarmış kızını bir kez görmek için ama göstermemişler. “Onu
bırakıp beni alın yerine” demiş. Ama hiçbir söz
kâr etmemiş eşkıyaya. Yıkılmış vaziyette oradan
ayrılmış erkek kardeşiyle. “Keşke gidip görmeseydim, keşke Ceylan’ımın hangi şartlarda yaşadığını
bilmeseydim. Öyle sefil, öyle berbat, öyle kahrolası bir hayat ki, o kızların duruşu, üst başları,
yüzlerindeki pespaye anlam gözümün önünden
gitmiyor. Kızımı onların arasında düşününce bin
kez ölüp bin kez diriliyorum.” diyor.
Sonra bir kez televizyonda görmüş Ceylan’ını..
Terör örgütünün kampları gösterilirken; kızı teröristlerin içinde bir köşeye oturmuş, düşünceli
ve bedbin bir halde duruyormuş. Onu görünce
görüntüyü dondurmuş. Günlerce bakıp bakıp
ağlamış. “Ben artık yaşayan bir ölüyüm”, diye
tarif ediyor hayatını. “Çektiklerimin ıstırabı dayanılmaz bir hal alınca Bakırköy’de tedavi görüyorum. Yirmi gün yatırıp çıkarıyorlar. Ama hiçbir
tedavi kızımın yerini tutmuyor. Ceylan gelse iyileşirim ancak. O benim için çok özel bir çocuktu.
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Kardeşlerinin içinde de yeri çok
başkaydı. O gidince diğer çocuklarımın da psikolojisi bozuldu…
Evde huzur kalmadı” diyor.
Sarılıp
kucaklıyorum
Türkan’ı... Ceylan için dua ediyoruz birlikte. Çık gel Ceylan!
Terk et eşkıyanın iflah olmaz
ocağını. Duy annenin sesini...
Gidişinle kaç hayat cehenneme
döndü bir bilsen!
***

Diyarbakır’dan Yükselen
Direniş Yüklü Çığlık
Selvigül Kandoğmuş Şahin
18 Eylül 2019’da Abdullah Yıldız, Ömer Döngeloğlu, Ahmet Bulut, Demet Tezcan ve Nehir
Aydın Gökduman gibi yazar ve hocalarımızın bulunduğu güzide bir grupla Diyarbakır’da direniş
gösteren ana ve babaların ziyaretinde bulunduk.
Yaptığımız ziyarette dualarda buluşarak bir nebze
de olsa desteğimizi gösterdik evlat acısıyla yanıp
kavrulan ana babalara. Ömer Döngeloğlu hocamızın içten ve samimi yakarış yüklü duasıyla herkes
gözyaşına boğuldu, duygusal anlar yaşandı.
Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Coğrafya
olarak zor bir bölgedeyiz. Asırlardır Anadolu topraklarında büyük medeniyetler kurulmuş, kökleri
sağlam nice milletler asırlardır bu topraklarda beraber yaşamışlar.
Diyarbakır’ın kadim mabetlerinde namaza
durduğumda, Hz. Bilal’in okuduğu ezanlar gibi
kulağıma yanık ezanlar geldiğinde, sahabe duruşlu değerli hocalarımızın eşsiz misafirperliği ile
karşılaştığımda mübarek ve kutlu bir şehirdeyim
anladım. Diyarbakır tıpkı Mekke ve Kudüs gibi,
İstanbul ve Isfahan gibi, Bağdat ve Şam gibi bu
coğrafyanın mübarek kutlu bir beldesidir. Nice
medeniyetlerin buluştuğu eşsiz bir belde.
Bu kutlu topraklar yıllardır süren terör belasına hedef olmuş ve artık ülkenin her tarafındaki
gençleri de kuşatmaya çalışan örgütsel çalışmalar
bulunmakta. Dış güçlerin cennet coğrafyamda
son 40 yıldır ektiği terör tohumları ne yazık masum Kürt halkının körpe evlatlarını zehirlemiştir.
Bu aziz topraklarda, Anadolu’nun bağrında yıllarca koyun koyuna yaşamış Kürt ve Türk halkı

Diyarbakır İzlenimleri
kız alıp kız vermiştir, akraba,
dost kardeş olmuştur. Birbirine kenetlenmiştir. Ama ülkemizin hemen yanıbaşında yok
olan Suriye ve Irak, kuşatılmış
Filistin gibi olmasını isteyen
Batı güçleri, emperyalistler ve
Amerika, PKK terörünü destekleyerek hedeflerine ulaşmaya
çalışmaktadırlar.
Ne yazık, siyasi yazılar yazmakta zorlanıyorum bir edebiyatçı olarak. Diyarbakır’daki yüreği yanık anaları da dört evladın
annesi olan bir anne duyarlılığı
ile kucakladım, onlarla birlikte
ağladım. Onları yakından görmek insanı derinden etkiliyor. Böylesine karışık
bir ortamda, zorlu bir süreçte adeta ölümü bile
göze alarak oturmuşlar HDP il binasının merdivenlerine. Onları orada korkusuzca tutan analığın
verdiği eşsiz güç. Çünkü annenin evladına duyduğu sevgi sebepsizdir, çıkarsızdır, karşılıksızdır, nedensizdir. O evladını her durumda ve halde sever,
o annedir. Halide Edip anlamlı bir söz söylemiştir:
“Beşiği sallayan el dünyaya hükmeder.” Yüreğindeki eşsiz sevgiyi yavrusuna akıtan annenin gücü,
merhameti hiçbir sevgi ile ölçülemez.
Hacire Annenin muhteşem çıkışından sonra
yüreklenerek direniş göstererek yüreklice evlatlarını kurtarmaya çalışan annelerin herbirinin
hikâyesi çok acı. Babalar da gelmişler direnmeye,
evlatlarını aramaya. Bir erkeğin gözlerinden akan
yaşları görmek beni derecesiz yaraladı diyebilirim.
Türkan Anne, kızı Ceylan’ı anlatıyor. Gözyaşı
ırmak gibi akıyor koyu yeşil gözlerinden. Lise ’den
sonra Balıkesir’de öğretmenlik kazanmış Ceylan.
Azimli bir evlatmış, benim her şeyimdi, elimdi
ayağımdı diyor Türkan anne. “Okuma yazmam
yoktu o beni doktora götürür, resmi dairelere, her
yere götürürdü. Evimizin direği gibiydi” diyor.
Okul için valiz hazırlamışlar, elbiselerini, gerekli
malzemeleri hevesle yerleştirmişler. Bir hafta sonra okula başlayacak olan Ceylan aniden ortadan
kaybolmuş. Türkan anne 7 yıldır göremediği 17
yaşında dağa kaçırılan kızı için büyük mücadele
vermiş. Psikolojisi bozulmuş, üç defa akıl hastanesinde yatmış. Para bulup buluşturmuş, Kobani’ye
gitmiş. “Evladımı verin onun yerine beni alın,
onun hayalleri vardı” diye yalvarmış ama ne yazık
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kızını kurtaramamış. “Bir gün
televizyonda gördüm, tanıdım,
kızımdı çok zayıflamıştı, çökmüştü ama tanıdım” diyor. Şimdi ölü ya da diri kızını görmek
için mücadele veriyor.
Songül Anne, oğlu askerlik
yaparken dağıtıma geliyor Usta
Birliğinden. Tunceli yolunda
2015 yılında kaçırılıyor. beş
yıldır haber alınamıyor. İki tane
videosu yayınlanmış. “Devlete
karşı evlatlarımızı kullanıyorlar,
mutlaka bir çözüm olmalı!” diye
konuşuyor yüreği yanık anne.
“Başka evlatlar da yanmasın !”
diyor.
Cabir baba anlatıyor, körpe
güzel bir kız çocuğunun resmi elinde. Ecem altı
defa hatim etmişti. 15 yaşında kaçırdılar. “Annesi
yoktu yavrumun” diyor. Hem anne hem baba olmuş Cabir Bey. Arkadaş kurbanı oldu, nasıl oldu
anlamadık. Kaç yıl geçti haber alamıyoruz diyor.
Hurinaz anne beni en çok etkileyenlerdendi.
Hurinaz Anne; 81 yaşında onca acıya ve özleme rağmen, dimdik ayakta. Umutla düşmüş yollara. Oğlu dağa çıkarıldığında 22 yaşındaymış,
aradan yirmi dört yıl geçmiş. Evli ve görmeden
büyüyen iki çocuğu olan oğlunu görmek için ağıtlar yakıyor.
Salih Gökçe, Ağrı’dan gelmiş. Eşinden ayrı üç
çocuğunu büyütmüş tek başına. İki gözü iki çeşme, oğlunu 19 yaşında İstanbul’da askere gitmesine bir hafta kala kaçırmışlar. “Kınasını, kurbanını
hazırlamıştım” diye dövüne dövüne ağlıyor. 2015
yılında dağa çıkarılan oğlundan haber alamamış.
Dünyası kararmış. Çocuklarını devletin verdiği
yardımlarla büyütmüş. “Oğlum devletin şefkatli
kollarına gel” diye gözlerinden sicim gibi yaşlar
akarken yalvarıyor.
Rabbim bu zor zamanları hayırlar kuşanmış
günlere taşır ümidindeyiz. Rabbim evlatlarını özlemle bekleyen ailelere yavrularını kavuşturmayı
nasip etsin. Başka anaların babaların yürekleri
yanmasın. Teröre gençlerimiz kurban edilmesin.
Şimdi yegâne duamız budur. Cennet vatanımızda
birlik beraberlik olsun.
Belki bu haber size ulaşır sevgili gençler annelerinizin babalarınız gözlerine iyi bakın, merhameti, şefkati, acıyı iyi görün. Ve duyun onları, onların bitimsiz şefkatine engin sevgilerine dönün,
sizi bekliyorlar…

11

GÜNDEM

CHP’nin Suriye Konferansı
Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP’nin Suriye sorununun çözümü
için sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlediğini
açıkladığı Uluslararası Suriye Barış Konferansı, CHP’nin sürekli
tekrar ettiği “Esed’le görüşün!” söyleminden başka hiçbir şey sunmadı.

Mehmet BEYHAN

B
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ir durum tespiti olarak dünyada
en çok kabul gören
ve Türkiye’de de yürürlükte olan demokratik sistemdir. Unutulmaması gerekir ki,
demokratik sistemler
kuvvetler ayrılığına ve
çoğulculuk esasına dayanırlar. Demokratik sistemlerde siyasal yaşam,
iktidar ve muhalefet üzerinden yürür. İktidar sahip olduğu imkânlarla topluma hizmet eder, muhalefet partileri de iktidarı hem denetler hem de
alternatif projeler üreterek iktidara aday olurlar. O
hâlde iktidar ne kadar meşru ve gerekliyse, muhalefet de o kadar meşru ve gereklidir.
Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi’nin
(CHP) 28 Eylül’de İstanbul Tarabya Oteli’nde
gerçekleştirdiği
Uluslararası
Suriye
Barış
Konferansı’nı düzenlemesi demokratik sistemin
tanıdığı bir haktır. Hatta eğer konferansta iktidara
yol gösteren bir ufuk çizilmiş olsaydı hem memleket hem de CHP için ciddi olumlu sonuçları
olacaktı.
Konferansın sonuç bildirgesine baktığımızda
ne yazık ki, CHP’nin sürekli tekrar ettiği “Esed’le
görüşün!” söyleminden başka hiçbir şey göremedik. Oysa bugün Suriye’de bulunan oyuncuların
izlediği strateji Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmektedir. Türkiye bunu gördüğü için Suriye’deki askeri varlığını artırıyor. Bu tehdidi göremeyen CHP yöneticileri ise sonuç bildirgesinde:
“Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığını genişleterek masadaki gücünü artıracağı düşüncesi tehlikeli bir hayaldir.” diyebilmektedir.
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Peki, CHP’nin Göremediği
Strateji Nedir?
ABD’nin içinde bir
kısım ABD’li vatandaşlarının da şikâyetçi olduğu küçük ama etkili
bir azınlığın dünyada
ve bölgemizde sürekli
kargaşa çıkartarak çıkar
sağladığı bir grubun varlığı bilinmektedir. O grup
Afganistan’ı Akdeniz’e bağlayan bir bölgeyi kendi
kontrolüne almak istiyor. Böylece Çin’i Batı’dan,
Rusya’yı doğudan çevrelemeyi planlıyor.
İki kutuplu dünyanın bir başını NATO diğer
başını Varşova çekiyordu. Bugün ise, Varşova yerine Avrasya ittifakı yer alıyor. ABD’li analistler Çin’i
bir ejderhaya benzeterek: “Eğer ejderha kafasını
bir kaldırırsa hepimizi yutacak.” der. Çinliler ise
buna mukabil ABD’yi bir virüse benzeterek şunları ifade eder: “ABD hukuk ve demokrasi söylemini kullanarak bir virüs gibi sinsice ülkelerin
siyasi bağışık sistemini bozarak ekonomiye zarar
veriyor.” Türkiye’yi yönetme iddiasında bulunan
tüm siyasi partilerimizin dünyadaki gelişmeleri ve
rekabetleri çok iyi takip etmeleri icap eder.
CHP, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını
eleştirdiği saatlerde New York’ta bulunan Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov güvenli bölgeye ilişkin
sorulan soruya: “Türkiye güvenliğini koruma hakkına sahiptir.” cevabını vermişti. Rusya’nın gördüğü derin stratejiyi ne yazık ki, Türkiye’nin ana
muhalefet partisinin görememesi sadece CHP için
değil Türkiye için ciddi bir eksikliktir.

CHP’nin Suriye Konferansı
Bölgesi’nde kalıcı bir barışın da kurulabileceği
Türkiye’nin dışında Suriye’de bulunan güçlerin hiçbirinin güvenliği ve ekonomisi tehdit alinancını taşımakta ve savunmaktadır.” Bu ifadetında değildir. Ancak CHP’nin hazırladığı sonuç
ler çok doğru ama Suriye’de kalıcı barışı bozan
bildirgesi o ülkeleri değil Türkiye’yi hedef alarak
ve katliamlara hâlâ devam eden Esed rejimiyle
“Suriye’den askerleri çek!” demesi karşısında başta
Suriye’de kalıcı barış nasıl sağlanacak? Bununla
CHP’ye oy veren vatandaşlarımız olmak üzere heilgili CHP’nin ileri sürdüğü somut tek bir öneri
pimizin derin derin düşünmesi gerekir. CHP’den
bildiride yer almıyor. Türkiye
iktidar gibi düşünmesini elyaşadığı bu kadar tecrübeden
bette beklemiyoruz ama bu
sonra Suriye’de kurulacak sismemleketin hakkını, hukukuCHP’nin liderliğinde düzentemin başında ister Esed ister
nu savunmasını bekliyoruz.
lenen Uluslararası Suriye
başkası olsun Türkiye’yle güAyrıca sonuç bildirgesinde
Barış Konferansı dört
ven ilişkisi kurmadan yoluna
ifade edildiği gibi: “Suriye’nin
açıdan başarısız görülüdevam edemez. Dolayısıyla
doğusunda başka, batısınyor.
Birincisi,
Türkiye’nin
CHP gerçekten barışa hizmet
da başka politika izliyor, bu
etmek istiyorsa Esed’e ‘katlive bölgenin gerçekleridurum çoklu tehdide neden
amları durdur!’ demeliydi.
ne uymuyordu. İkincisi,
oluyor.” söylemi gerçeği yanSiyasi partiler, liderlik etsıtmayan, sadece politik bir
uluslararası gerçeklere
tikleri
projeleri iyi hazırladıkamaca hizmet ediyor. Bizim
uygun değildi. Üçüncüsü,
ları
zaman
topluma ciddi katgözlemlerimize göre Türkiye
Suriye konusunda belirkıları olur. Bunun için de siyasi
Suriye’de tek bir politika izleyici olan küresel güç
kadrolar, toplumdaki gelişmeliyor, o da Suriye’nin toprak
odaklarının
hamlelerini
bütünlüğüdür. Bunu da hem
lere paralel olarak dünyadaki
doğru okuyamadığı görüABD’ye hem de Rusya’ya en
gelişmeleri dikkatle evbütün
lüyor. Dördüncüsü, Esed
açık şekilde söylüyor. Buraboyutlarıyla takip etmelidirdan CHP yönetimine soruyorejiminin çizgisinin dışınler. Türkiye’nin ana muhalefet
rum; Suriye’nin doğusunda
partisinin Türkiye’yi ilgilendida kimse katılmamıştı.
ABD, batısında Rusya var diye
ren Suriye konusu ekseninde
Dolayısıyla kendileri söyTürkiye askerlerini çekerse
bir konferans düzenlemesi
leyip kendileri dinledi.
güvende mi olacak? Dengeolumlu ve önemlidir. Ama ne
lerin hızla değiştiği ve birçok
yazık ki, böylesine olağanüstü
değişkenden etkilenen Surive küresel çatışma boyutlu bir
ye coğrafyasının bütünlüğü
meseleye iyi hazırlanmadığı
ancak dikkatli denge politikası ile korunabilir.
gibi Esed’i aklamaya çalıştığı izlenimini vermiştir.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda ve batısında izleCHP’nin liderliğinde düzenlenen Uluslararası
diği politika denge politikasıdır.
Suriye
Barış Konferansı dört açıdan başarısız göBildiride “Türkiye, Suriye’ye güven vermeli!”
rülüyor. Birincisi, Türkiye’nin ve bölgenin gerçekifadesi de son derece ilginç! Aksine CHP o çağrıyı
lerine uymuyordu. İkincisi, uluslararası gerçeklere
Esed rejimine yapmalıydı. Türkiye, yüzyıllar boyu
uygun değildi. Üçüncüsü, Suriye konusunda begelişmiş, kökleşmiş devlet gelenekleri olan bir üllirleyici olan küresel güç odaklarının hamlelerini
kedir. Hanedanlık sisteminden tek partili Cumdoğru okuyamadığı görülüyor. Dördüncüsü, Esed
huriyet sistemine, oradan çok partili parlamenter
rejiminin çizgisinin dışında kimse katılmamıştı.
demokrasiye, oradan başkanlık sistemi gibi büyük
sistem değişimlerine rağmen varlığını geliştirerek
Dolaysıyla kendileri söyleyip kendileri dinledi.
sürdürmektedir. Ama Suriye halkı Esed rejiminÜzerinde yaşadığımız coğrafya felaketleri de
den temel hakları talep edince Suriye diye bir ülke
fırsatları da bağrında barındırmaktadır. Felaketkaldı mı? O kadar katliamlar yapan Esed rejimine
lerin olasılığını azaltmak, fırsatları doğru değeryönelik tek bir eleştirinin bildiride yer almaması
lendirmek siyasetçilerimizin, düşünce adamlada son derece düşündürücüdür!
rımızın, filozoflarımızın, bilim insanlarımızın,
sanatçılarımızın basireti ve becerisine göre şeEsed Rejimini Aklamak ve Başarısızlık
killenecektir. Bu açıdan bakıldığında iktidarıyla
muhalefetiyle kısaca tüm toplumsal kesimleriyle
Bildirinin sonuç kısmında şöyle deniliyor:
“CHP Suriye’de barışın tesisi ile birlikte Ortadoğu
yapmamız gereken çok şeyin olduğu görülecektir.
Umran • Ekim 2019
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Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-6:

2011 İstanbul Sözleşmesi ve
6284 Sayılı Yasa Asimilasyon ve
Kendi Kendini Sömürgeleştirme Projesidir
Toplumun ifsadı, gelecek nesillerin feda edilmesi, neslin yaşlanması, değişik
hastalıkların ortaya çıkması ile sağlıksız bir neslin zuhûr 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, edilmemelidir.

Burhanettin CAN
14

6

284 Sayılı Aileyi Koruma(!)
Yasası, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve 4721 Türk Medeni
Kanunu, Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği ve 2011 İstanbul Sözleşmesi referans alınarak hazırlanmıştır. Tüm bu yasa ve
uygulama yönetmeliklerinde kullanılan dil, kavramlara yüklenen anlamlar, kavramlara yapılan
vurgular ve şiddet kavramına çizilen çerçeve, bir
psikolojik savaş mantığının ürünüdür. Özellikle,
“sözlü” ve “psikolojik şiddete” ilişkin tanımlama,
ahlak sisteminin kullandığı her türlü kınama ve
sözlü müeyyideyi imkânsız hale getirmektedir. O
nedenle 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı
Yasa’nın ahlak sistemi üzerinde yapacağı tahribatı
ele alıp değerlendirmekte fayda vardır. Bu yazıda
bu konu ele alınmaktadır.

Ahlak Nedir?

mânâlarına gelir. İnsanın beden
ve ruh bütünlüğü ile alâkalıdır.1
Literatürde ahlak ile ilgili
yapılmış değişik tanımlamalar
mevcuttur.2 İslâm âlimleri arasında yaygın olan tarif: “Ahlak
nefiste yerleşen bir melekedir
ki, fiil ve davranışlar fikri bir zorlamaya ihtiyaç
olmadan, bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya
çıkar.” Ahmet Rıfat; tarifte geçen “nefiste yerleşen
meleke” ifadesini, “Kâtibin bir şey yazarken harf
harf düşünmediği, saz çalan kimsenin çaldığı sazın ahengini nağme nağme düşünmediği gibi, ahlaki fiilin de kendiliğinden meydana gelmesi icap
eder.”3 diyerek açıklamıştır.
Literatüre yansıyan ahlaka ilişkin tariflerin
analizinden ahlakın değerler sistemine dayandığı görülmektedir. Ahlakın temel fonksiyonu,
1
2

Ahlak kelimesi: Arapça bir kelime olup, huy,
seciye, mizaç manasına gelen hulk (veya hulûk)
kelimesinin çoğuludur. Hulk; din, tabiat ve seciye
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TDV İslam Ansiklopedisi, “Ahlak” maddesi, İstanbul.
TDV İslam Ansiklopedisi, “Ahlak” maddesi, İstanbul. Türkçe
Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005. Doğan D.M.,
Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, İstanbul, 2005.
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ
Yayınları.

2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa Asimilasyon ve Sömürgeleştirme Projesidir
ve töreler vardır. Örf, adet, gelenek, görenek ve tödeğerler sisteminin ön gördüğü hayat tarzının
relerin yöresel özellikler içerebilmesi durumunda,
korunmasıdır. Ahlakın ön gördüğü koruma, herana iskelet sabit kalmak şartıyla ahlakı kurallar,
hangi bir kanun gücü içermemektedir. Sergilenen
yöreden yöreye değişiklik gösterebilir.
bir söz, davranış ve bir fiil karşısında fertlerin içDeğer sistemi, toplumun bütününü kuşatan
selleştirilmiş olarak kendiliğinden olumlu ya da
emir ve yasakları ihtiva ettiği gibi, toplumdaki
olumsuz bir tarzda tepkisini ortaya koyması ahlafarklı yapılara, birimlere ilişkın kullandığı güçtür. Burada
kin bazı özel emir ve yasaklayergi ya da övgü vardır. ‘ayıp’,
rı da ihtiva eder. Bu da, genel
‘utan’, ‘Allahtan kork kullarAhlak,
bir
değer
sistemigörev ve sorumluluklara iladan utan’, ‘terbiyesiz herif’,
nin ön gördüğü hayat tarve olarak daha özel görev ve
‘ahlaksız’ gibi ifadelerin kullazını,
kültür
ve
medeniyeti
sorumlulukların varlığını ön
nılması ile meydana getirilen
koruyan, ferdin etkileşim
görür. Ferdin farklı görev ve
bir baskı söz konusudur. Topiçerisinde olduğu kişi/topsorumluluk alanlarını, ana delum tarafından içselleştirilme
lum/kurum,
tabiat/çevre,
ğer sistemini ihdas eden yükve kendiliğindenlik, ahlakı
sek otoriteye karşı, kendine
etkili kılan ana unsurdur.
meslek/iş ile arasındaki
karşı, ailesine karşı, akrabaToplumun ya da bireylerin
ilişkilerini değer sistemine
sına karşı, komşusuna karşı,
böylesi bir tepki verebilmegöre tanzim eden, fert ve
topluma karşı, tabiat ve diğer
si, ortak bir tavır belirlemesi,
toplum tarafından içselcanlılara karşı ve ferdin yönetoplumun bireyleri arasında
leştirilen, kendiliğinden
ticilere, yöneticilerin topluma
değerlere dayanan güçlü ortak
dışa vurup tepki göstekarşı görev ve sorumlulukları
paydaların olması ile mümren, kanun gücü, fiziksel
olarak sınıflandırabiliriz. Bu
kündür. Zaten ortak payda
ve cinsel şiddet içermeyen,
farklı, özel görev ve sorumluyoksa toplum, kimliğini kayyumuşak güç kullanan ve
luk alanları, özel ahlak kuralbetmekte ve sürüleşmekte,
insan tabiatına iyice yerlarının ortaya çıkmasına sebekalabalıklara dönmektedir.
leşmiş özel bir melekedir.
biyet vermiştir. Bu durumda
Bütün bunları ve literaahlak sistemleri, genel olarak,
türdeki ahlak tanımlamalarıaşağıdaki alt ahlak alanlarını
nı da göz önüne alarak daha
bünyelerinde barındırırlar:
genel bir ahlak tanımı yapmak
·
Kulluk ahlakı: Demümkündür. Ahlak, bir değer
ğerleri koyan yüksek otoriteye karşı uyusisteminin ön gördüğü hayat tarzını, kültür ve
lacak ahlaki kurallar.
medeniyeti koruyan, ferdin etkileşim içerisinde
· Ferdi ahlak: Ferdin bizzat kendisine karşı
olduğu kişi/toplum/kurum, tabiat/çevre, meslek/
uyması gereken ahlaki kurallar.
iş ile arasındaki ilişkilerini değer sistemine göre
· Aile ahlakı: Aile ilişkilerine ilişkin ahlaki
tanzim eden, fert ve toplum tarafından içselleşkurallar.
tirilen, kendiliğinden dışa vurup tepki gösteren,
· Akrabalık ahlakı: Akrabalık ilişkilerine
kanun gücü, fiziksel ve cinsel şiddet içermeyen,
ilişkin ahlaki kurallar.
yumuşak güç (soft power) kullanan ve insan tabi· Komşuluk ahlakı: Komşuluk ilişkilerine
atına iyice yerleşmiş özel bir melekedir.
ilişkin ahlaki kurallar.
Değer sistemi, insanın ilişki kurduğu tüm
· Sosyal ahlak: Toplumsal ilişkilere ilişkin
alanlarla ilgili kurallar ve hükümler koyar. Bunlaahlaki kurallar.
ra ahlak kuralları denilmektedir. Ahlak sistemini
· Devlet ahlakı: Yöneten ve yönetilen ilişkioluşturan unsurları, değer sistemi, niyet, görev ve
lerine ilişkin ahlaki kurallar.
sorumluluk, müeyyide, fiil ve içselleşme-kendili·
Çevre ahlakı: Tabiatla ve diğer canlılarla
ğindenlik olarak ifade edebiliriz.
ilişkilerle ilgili ahlak kurallar.
Değer sistemleri içerisinde kural koyucu üst
· Meslek ahlakı: Meslek veya işin gerektirotoriteden gelen değerler ile o toplumun yüzyıllar
diği kurallara uyma sorumluluğu
içerisinde oluşturduğu örf, adet, gelenek, görenek
Umran • Ekim 2019
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Bu alt alanlar için ihdas edilen kurallar, birbirlerini karşılıklı olarak etkilerler. Ferdi ahlak için
konan kurallar, diğer tüm ahlak alanlarını derinden etkiler.
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Ahlak sistemleri, ilk insanın yaratılışı ile birlikte İblis ile Hz. Âdem arasında ki mücadele
sürecinde ortaya çıkar. Hz. Âdem ve eşi cennete
yerleştirildiklerinde, kendilerine vazedilen emir
yasaklarla belirlenen bir hukuk ve bir ahlak sistemi ortaya çıkmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de yaratılışı
anlatan ayetlerde bunu çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz. (2/35-39, 7/19, 7/12-28, 17/61-63,
20/117-123, 38/75-85, 15/32-43)
Allah, Hz. Âdem ve eşine cennetteki hayatları
ile ilgili gerekli olan değerleri, emir ve yasakları,
helal ve haramları, tehlikeleri bildirdikten sonra,
bunlara uymaması durumunda başlarına geleceklerle ilgili gerekli bilgiyi vermiştir. Emir ve yasaklarla ilgili kullanılan, yasaklar ihlal edildikten
sonra kullanılan, İblisin isyanı ile ilgili kullanılan
ve hidayetçilerle ilgili kullanılan kavramlar, ahlak
sistemine ilişkin kavramlardır. Bunların, dini merkezli, ferdi ahlak, komşuluk ahlakı, sosyal ahlak ve
çevre ahlakı ile ilgili olduğuna dikkat edilmelidir.
Yaratılış olayında ahlak sistemi açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta da, iki kişilik bir
aile ve bir toplumun var olmasıdır. Komşuları ise
düşmanları olan İblis’tir. Yukarıda kullanılan ve
de suç işleme sonrasında nedâmet duymalarından, tevbe edip af dilemelerinden, nefislerine zulüm ettiklerini söylemelerinden, değer koyan üst
otorite olan Allah’a karşı gösterilen kulluk ahlakı;
kendileri ile ilgili kınama, yargılama yaptıkları
için fert, aile ve sosyal ahlak boyutunun var olduğunu söyleyebiliriz.
Ahlak sistemi ile ilgili tüm unsurlar, İblis açısından da incelenebilir. İblis nedâmet duymayıp
üst otorite olan Allah’ı suçlamaktadır. Komşularına kötülük düşünmekte, onlara yalan söyleyerek aldatmaktadır. Mahiyetini bildiği şeylerle ilgili
tam ters bilgiler vermektedir. Dolayısıyla tarihte ki
ilk ve en büyük yalancı, hilekâr ve tuzak kurucu
İblistir.
Ahlak açısından dikkat çeken bir başka nokta
ise, Hz. Âdem ve eşinin çıplaklığa karşı gösterdikleri tepkinin, hayâ duygusu, içselleştirilmiş bir
kendiliğindenlik şeklinde tezahür etmiş olmasıdır.
Umran • Ekim 2019

Bu kendiliğinden vuku bulan tepki, insan fıtratına
yerleştirilmiş bir melekeden-yazılımdan- dolayı
meydana gelmiş olabilir. Bu durumda ahlakın iki
bileşeni olduğunu söyleyebiliriz:
1. Yaratılıştan insan bünyesine yerleştirilen ahlakla ilgili bilgi.
2. Değerlerin ve kuralların eğitim yoluyla kazanılması ile oluşan bilgi.

İki Ana Ahlak Sistemi: Güzel Ahlak, Kötü Ahlak
İblis’in isyan edip insanoğluna savaş açması ve
Allah tarafından kendisine belli bir vakte kadar
yaşama izni verilmesi ile iki farklı değer koyucu
otorite var olmuştur: Allah ve İblis.
İblis, tevhidi değerleri çarpıtıp doğruyu yanlış,
yanlışı doğru, helali haram, haramı helal göstereceğine dair yemin etmiştir. Bunu göz önüne alırsak şeytanı değerler, ya tevhidi değerlere tamamen
karşı, ya da tevhidi değerlerin çarpıtılmış, saptırılmış, tahrif edilmiş şeklidir. İnsan fıtratının bir
ifadesi olduğu için tevhidi değer sistemi, insanı
huzura mutluluğa götürür. Buna dayanan ahlak
sistemi de güzeldir, yücedir ve doğrudur. Şeytani
değer sistemi, insan fıtratına zıt olduğu için buna
dayanan ahlak sistemi de, kötüdür, aşağıdır ve de
yanlıştır.
Dolayısıyla yaratılış olayından günümüze güzel ve kötü ahlak olmak üzere iki ahlak sistemi, iki
ayrı kaynaktan beslenerek nesilden nesle intikal
ederek gelmiştir. Güzel ahlakla ilgili yaklaşık 18
ana kavram vardır ve bunlar tüm alt alanlarla ilişkilidir. Bunlar, âr, hayâ, edeb, iffet, namus, vakar,
mizac, fıtrat, birr, rıfk, zühd, sılâ-ı rahîm, sabır,
verâ, sehâvet, kerem, hak ve adalet kavramlarıdır.
Kötü ahlakla ilgili yaklaşık 18 ana kavram vardır ve bunlar da, tüm ana alt alanlarla ilişkilidir.
Bunlar da, yalan, lanet, gıybet, buğz, koğuculuk,
zan, tecessüs, tartışmacılık, hamr, hased, nifak,
zulm, tekfir, fahşâ, kibir, hile, katılaşma, ğulûl
kavramlarıdır.
Peygamberler, Allah’tan vahiy aracılığıyla bilgiyi alıp insanlığa ulaştırarak güzel ahlakı ihya
etmek ve yerleştirmek için çalışmışlardır. Hz.
Âişe’nin (radıyallahu anhâ) “Resûlüllah’ın ahlakı
Kur’ân’dır.” demesi, peygamberin getirdiği ahlak
sisteminin tamamen vahye dayandığı anlamına
gelmektedir.
Peygamberler, Allah’ın takdir ettiği aralıklarla insanlığa gönderilerek güzel ahlak sisteminin
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Şekil-1: Değer sistemi - Ahlak - Hukuk - Suç İlişkisi

Şekil-2: 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı
Yasalarda Şiddet Türleri

nesilden nesile intikali etmesini sağlamışlardır.
Kur’ân-ı Kerim’de peygamberimizle ilgili olarak
“Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.” (68/4) denmesi, bu silsilenin varlığına güzel
bir işarettir. Nitekim Hz. Muhammed (s), “Ben
ahlakî prensipleri tamamlamak üzere gönderildim.” buyurarak peygamberler silsilesinin getirdiği ahlak sistemini tamamlamak için gönderildiğini
ifade etmiştir.
İblis’in ihdas ettiği değer sistemine dayanan
ahlak sistemi, kötü ahlak sistemidir. Çünkü insan
fıtratına zıttır ve de İblis, insanın helak olmasını
istemektedir. Tarihi süreç içerisinde İblis’in yolundan gidip peygamberlerin inşa ve ihya ettiği ahlak
sistemini bozanlar, Tağutlar, İblis’in elçileri olarak
görev ifa edip, kötü ahlakı inşa etmeye çalışmaktadırlar (2/257; 16/36).

En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.”5 “İman
yetmiş türdür. En üstünü ‘Lâ ilâhe illâllah’tır, en
aşağısı da yol üzerinde insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir
bölümüdür.”6
İslâm âlimlerine göre İslâm dininin gayesi, beş
temel esası koruma altına almaktır: Dini, nefsi,
aklı, nesli, malı. Bu esasın, ahlakı ilgilendiren tüm
alt alanlarla doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi vardır. O nedenle güzel ahlakın ana gayesi bu 5 temel
alanın korunmasıdır. Bu beş temel esasın korunması için tevhidi değerler birçok emir ve yasak
ihtiva etmektedir. O nedenle İslâm âlimleri, İslâm
ahlakının bir görev ve sorumluluk ahlakı olduğunu belirtirler.
Herhangi bir suç ve kötülük karşısında olaya,
ya da olguya ilk müdahale eden değer sistemidir.
Değer sistemi engel olamıyorsa, ahlak sistemi devreye girer; o da mani olamıyorsa hukuk sistemi
devreye girer (Şekil 1). Bu etkileşimin en güzel
örneği Hz. Yusuf’un başına gelen olayda rahatlıkla
görülebilir (12 Yusuf 22-35).

Güzel Ahlak Sistemi: İslâm Ahlak Sistemi
İslâm ahlak sisteminde, üst otorite Allah’tır. Bu
ahlak sistemi, tevhidi değerleri merkez alarak inşa
edilmiştir. Amacı, tevhidi değerlerin ön gördüğü
bir hayat tarzının inşa edilmesi, ihya edilmesi ve
de korunmasını sağlamaktır. İslâm ahlakındaki niyet unsuru Allah rızası, fiil unsuru ise sâlih
ameldir. İslâm ahlak sisteminde niyet çok önemli
bir unsurdur. Çünkü amelle niyet arasında ciddi
bir bağ vardır. Hz. Peygamber (s.)’in; “Muhakkak
ki, ameller niyetlere göredir.”4 sözü, bu olgunun
en güzel ifadesidir.
İslâm ahlak sisteminin dayandığı temelleri
ortaya koyan birçok anahtar kelime vardır. Bu
kavramların tümü, iman kavramı ile yakından
ilişkilidir: “Resûlüllah (s.): “Müminler arasında
imanca en kâmil olanı, ahlakça en güzel olanıdır.
4

Sahih-i Buhari, 1401, K. İman: 41 c. I, s.19. İstanbul.
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2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı
Yasadaki Muğlak Kavramların Sebep Olacağı
Zihinsel Tahribat
2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı
Yasa’nın muhtevası ile ahlak sisteminin muhtevası arasındaki çatışmayı daha doğrusu savaşı
daha iyi görebilmek için öncelikle bu iki yasada
yer alan şiddet tanım ve çeşitlerini göz önüne almamızda fayda vardır (Şekil 2). Çünkü İstanbul
Sözleşmesinin temel dayanağı şiddet olgusudur.
Sözleşmede fiziksel, ekonomik, cinsel, psikolojik
5
6

Tirmizî, Radâ 11, (1162); Ebu Dâvud, Sünnet 16, (4682).
Buhârî, Edeb: 39.
Ebû Dâvud, Sünnet: 14.
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ve sözel şiddet olmak üzere beş farklı şiddet türü
yer almaktadır.
2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa
ve uygulama yönetmeliği incelendiğinde aile ortamı sanki bir savaş ortamıdır. Özellikle 2011 İstanbul Sözleşmesinin pek çok maddesinde şiddet
kavramı bir şekilde geçmektedir.
2011 İstanbul Sözleşmesinde yer alan şiddet
ile ilgili kavramlar şunlardır: “Kadına karşı şiddet”, “aile içi şiddet”, “kadınlara karşı toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet”, “toplumsal cinsiyet ayırımcılığı”, “psikolojik şiddet”, “fiziksel şiddet”,
“cinsel şiddet”, “cinsel taciz”, “taciz amaçlı takip”,
“ırza geçme de dâhil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri”, “zorla yapılan evlilikler”, “kadın sünneti”, “kürtaja ve kısırlaştırmaya zorlama”, “kadına
karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığı”, “toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, “toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet eylemi
anlayışıyla”, “toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin
kadın mağdurları”, “kadın olduğu için yöneltilen
şiddet”, “sözde “namus” adına işlenen suçlar”,
“kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uygulamalar”, “kadınların güçlendirilmesine ilişkin politikalar”, “kadınların daha aşağı düzeyde olduğu
düşüncesi”, “kadınların ve erkeklerin toplumsal
olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların,
törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması”, “toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri”, “kadınların ve
erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının
değiştirilmesi”, “kadınlara karşı şiddetin ve aile
içi şiddetin toplumsal cinsiyet boyutlu bir anlayışa dayalı olması”, “arabuluculuk ve uzlaştırma da
dahil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme
alternatif süreçlerini yasaklamak”.
6284 Sayılı Yasa ve yönetmeliğinde yer alan
şiddet ile ilgili kavramlar şunlardır: “Şiddet”, “ev
içi şiddet”/”aile içi şiddet”, “kadına yönelik şiddet”, “şiddet mağduru”, “şiddet önleme ve izleme
merkezleri”, “şiddet uygulayan”, “tedbir kararı”,
“gecikmesinde sakınca bulunan hal”, “önleyici
tedbir kararı”, “geçici koruma”, “hayati tehlike”, “korunan kişi”, “fiziksel, cinsel, psikolojik,
sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış”, “şiddetin uygulandığı hususunda delil veya
belge aranmaz”, “bu kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum
Umran • Ekim 2019

kuruluşlarıyla işbirliği yapmak”, “fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya
şiddete uğrayanların”, “korunan kişinin talebi”,
“çocuklarına yaklaşmaması”.
2011 İstanbul Sözleşmesinin 1. Maddesi Sözleşmenin maksatlarını ifade etmektedir. 1. Maddede tam 9 kez şiddet kavramı kullanılmaktadır.
Şiddet kavramının bu kadar bol kullanıldığı bir
sözleşmede ya da yasada beklenti, şiddeti ve türlerini kendi içinde tutarlı ve fakat teferruattan
ari olacak tarzda tanımlamak olmalıydı ve tüm
maddelerde bu tanımla uyumlu bir şekilde şiddet
kavramı kullanılmalıydı. Yukarıda belirtilen kavramların tanımlandığı ya da geçtiği yerlere bakıldığı zaman kavramlarda bir muğlaklığın olduğu
görülmektedir.
İstanbul Sözleşmesi, 6284 Yasa ve yönetmeliğinde “kadına karşı şiddet”, “aile içi şiddet”, “ev
içi şiddet “ tanımları yapılmaktadır: “İstanbul Sözleşmesi Madde 3- Bu Sözleşme maksatlarıyla: a“kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan
hakları ihlali ve ayrımcılık anlaşılacak ve bu terim,
ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler,
söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama
veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi
sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı
tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır;
Madde 3- b- “aile içi şiddet”, eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgâhı paylaşmakta
olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde
veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte
yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel,
cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri
olarak anlaşılacaktır;
d- “kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet”, bir kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen
şiddet olarak anlaşılacaktır;”
“6284 Sayılı Yasa Madde 2- 1 b) Ev içi şiddet:
Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen
her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik
şiddeti,
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1 ç) Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları
etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve
davranışı,”
1 d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik
veya ekonomik açıdan “zarar görmesiyle veya acı
çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı
ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren,
toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı,” (“6284 yönetmelik Madde 3- m’deki şiddet tanımı aynıdır.)
Bu maddelerde yer alan “ ‘kadına karşı şiddetten’, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık anlaşılacak” cümlesinde şiddetin ayrımcılıkla ilişkilendirilmesi ve Sözleşmede ayrımcılığın
tanımlanmamış olması, uygulamada keyfilikler
getirecek, yargıca göre cezai müeyyideler değişecektir. Ayrıca “özgürlüğün rastgele bir biçimde
kısıtlanması” ifadesinde “rastgele kısıtlama” kavramsallaşmasında “rastgeleliği” tayın edecek etken
nedir? Rastgele olmakla olmamak arasındaki sınır nasıl belirlenmektedir? Bu soruların cevapları
Sözleşmede bulunmamaktadır.
“Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya
ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet
eylemleri olarak anlaşılacaktır” ifadesinde, kadınlara uygulanan bir şiddetin “toplumsal cinsiyete
dayalı” olup olmadığının ölçüsü nedir? Bu ayırım
neye göre ve kim tarafından yapılmaktadır ya da
yapılacaktır?
Beşeri zaaflardan dolayı ortaya konan her türlü tepki ya da şiddeti, toplumsal cinsiyete dayandırmaktaki amaç nedir?
“Kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet”, “kadınları orantısız bir biçimde etkileyen
şiddet olarak anlaşılacaktır” ifadesinde “orantısız
bir biçimde etkileyen şiddet” ifadesinin “toplumsal cinsiyetle” bağı nasıl ve niçin kurulmuştur?
anlaşılamamaktadır.
Benzer şekilde Sözleşmenin giriş kısmında
“Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığını ve kadına karşı şiddetin,
kadınların erkeklere nazaran daha ast bir konuma
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zorlandıkları en önemli sosyal mekanizmalardan
biri olduğunun bilincinde olarak;” cümlesinde
“Kadına karşı şiddetin yapısal özelliği”, “toplumsal cinsiyete” ile irtibatlandırılırken hangi veriler
esas alınmıştır? Böyle veriler elde mevcut mudur?
Elde sağlam veriler yok ise bu bağlantı hangi
amaçla ve niçin kurulmuştur?

2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasada
Ahlak Sistemine Açılan Savaş
2011 İstanbul Sözleşmesinin ve buna dayanarak hazırlanan 6284 Sayılı Yasanın bir aile yıkım
projesi olduğunun en güzel göstergesi, ahlak sisteminin öngördüğü müeyyideleri (yumuşak güç
kullanmayı) şiddet kavramının kapsam alanına
almış olmasıdır. (Okuyucunun bu kısmı daha iyi
anlayabilmesi ve değerlendirebilmesi için ahlak
kısmına bir kez daha bakmasında fayda vardır.)
Yukarıdaki bölümde dikkat çektiğimiz nokta,
kavramların tanımlanmamış olması, tanımlananların da çok muğlak ve esnek olarak tanımlanmış
olmasıdır. 6284 Sayılı Yasa ve yönetmeliğinde
şiddet tanımı yapılmakta fakat “fiziksel, cinsel,
psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum
ve davranışı,” cümlesinde yer alan fiziksel, cinsel,
psikolojik, sözlü veya ekonomik şiddet kavramları tanımlanmamaktadır. Sözlü şiddetle psikolojik
şiddet arasındaki sınırın ne olduğu belli değildir.
Oysa İstanbul Sözleşmesinin 3. Maddesi, tanımlara ayrılmıştır ve bu şiddet türlerinin hiçbiri orada
tanımlanmamaktadır. Ancak İstanbul Sözleşmesinin 33. 35-40. Maddelerinde psikolojik, fiziksel
ve cinsel şiddet kavramlarına tanımları gereği gibi
yapılmadan yer verilmiştir:
“İstanbul Sözleşmesi Madde 33- Psikolojik
şiddet
Taraflar bir şahsın psikolojik bütünlüğünü
zorlamayla veya tehditlerle ciddi bir şekilde bozmaya yönelik kasıtlı girişimlerin cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.”
“İstanbul Sözleşmesi Madde 35- Fiziksel şiddet
Taraflar başka bir şahsa karşı kasten fiziksel
şiddet eylemlerinde bulunmanın cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.”
“İstanbul Sözleşmesi Madde 36- Irza geçme de
dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri
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Şekil-3: Cinsel Yönelimin Kapsam Alanı
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1- Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
a- Başka bir insanla, rızası olmaksızın*, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak,
cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek;
b- Bir insanla, rızası olmaksızın*, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek;
c- Başka bir insanın, rızası olmaksızın*, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine
neden olmak.
2- Rıza, mevcut koşullar bağlamında değerlendirilmek 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 olmasının temin edilmesi için gerekli yasal veya diğer
tedbirleri alacaklardır.”
“İstanbul Sözleşmesi Madde 40- Cinsel taciz
Taraflar bir şahsın onurunu ihlal etme etkisi yaratan veya bu maksatla gerçekleştirilen, ve
özellikle de aşağılayıcı, düşmanca, hakaretamiz,
küçük düşürücü veya saldırgan bir ortam yaratırken, her türlü istenmeyen, cinsel mahiyette sözlü
veya sözlü olmayan veya Fiziksel davranışın cezai veya diğer yasal yaptırıma tabi olmasını temin
etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.”
Bu maddelerin tümü bir şekilde ahlak sistemi
ile alakalıdır. Cinsel şiddet ve cinsel taciz ile ilgili maddelerde ayrıntı verildiği için bu maddelerin öne çekilerek ahlak sistemi ile olan ilişkilerini
değerlendirmek yararlı olacaktır. Konunun daha
iyi anlaşılabilmesi için İstanbul Sözleşmesinin 4.
Maddenin 3. fıkrasını hatırlamakta fayda vardır:
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“İstanbul Sözleşmesi Madde 4-3- Taraflar bu
Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların
haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet,
toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya
başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel
yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci
statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.”
Bu maddede “cinsel yönelim” denilen bünyesinde her türlü cinsel sapma hareketini barındıran
bir kavrama (Şekil 3), üstü kapalı bir şekilde meşruiyet kazandırılmış ve her türlü ahlaki müeyyidenin uygulanmasından muaf tutulmuştur.
Ayrıca İstanbul Sözleşmesinin 36. Maddesinde
“rıza” olduktan sonra, bizim dinimize, kültür ve
medeniyet kodlarımıza göre “sapkınlık”, “çirkin
hayâsızlık” ve “gayrı meşru” olan her şey meşrudur, yapılabilir ve de bunları hiçbir ahlaki ve de
hukuki müeyyide uygulanamaz. Oysa Kur’ân-ı
Kerim’e ve hadisler göre “zina günahtır”, “suçtur”
ve hem ahlaki hem de hukuki “müeyyidesi vardır”
(4/15, 25; 17/32; 24/2-9; 25/68; 33/30; 60/12;
65/1; Hadisler). Meramımı anlatmak açısından
birkaç ayetin metnine yer vermekte fayda vardır:
“Zinaya yaklaşmayın, şüphe yok o, ‘çirkin bir
hayâsızlık’ ve kötü bir yoldur.” (17 İsra 32)
“Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahiret
gününe iman ediyorsanız, onlara Allah’ın dini(ni
uygulama) konusunda sizi bir acıma tutmasın;
onlara uygulanan cezaya mü’minlerden bir grup
da şahit bulunsun.” (24 Nûr 2)
“Ebû Hüreyre (r.a.): Allah bir beldeyi helak etmek istediğinde, orada zinanın açıkça işlenmesine
fırsat verir.”7
Hz. Peygamber (s.): Zinadan sakının! Onun
dört kötü neticesi vardır. Yüzün nuruna giderir.
Rızkı keser. Rahman olan Cenab-ı Hakkı gazaba
getirir. Deriyi de ateşe atar.8
Bu ayet ve hadislere göre konuşmak ve hareket
etmek, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa’ya
göre suçtur. Daha da vahim olan, bizim inanç sistemimiz, kültür ve medeniyet kodlarımıza göre
“çirkin hayâsızlık”, “fahşânın en pis ve çirkin
7
8

Deylemi, Müsnedü’l-Firdevs; [1:266, Hadis No: 402].
Taberânî Evsaf; [3:130, Hadis No: 2924]
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şekli” olan “eşcinselliğin” hukuki bir meşruiyete kavuşturulmasıdır. Oysa Kur’ân-ı Kerim’de ve
hadislere göre eşcinsellik en ağır suçlardan ve eylemlerden biridir ve toplumların helak nedenidir.
(6/86; 7/80-84; 11/70-89; 15/59-77; 21/74-75;
26/160-175; 27/56-59; 29/25-35; 37/133-138;
38/13; 50/13; 54/33-39).
“Lut’u da gönderdik, milletine “Dünyalarda hiç
kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayâsızlığı
mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp erkeklere
yaklaşıyorsunuz, doğrusu çok aşırı giden bir milletsiniz.” dedi. (7/80-81). “Ve onların üzerine bir
(azap) sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkârların
uğradıkları sona bir bak işte.” (7/84). “Buyruğumuz gelince oraların altını üstüne getirdik; üzerine
Rabbinin katından, işaretli olarak yığın yığın sert
taş yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman
uzak olmayacaktır.” (11/82-83). “Şüphesiz onlar,
bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi.” (21/74).
“…onlar, sarhoşlukları içinde kör-sersemdiler.”
(15/72). “Allah’ın sizler için yarattığı eşlerinizi
bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir
kavimsiniz!” (26/165-166). “… yine de o çirkin
utanmazlığı yapacak mısınız?” (27/54). “…Gerçek şu ki, biz bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular.” (29/31).
“Şüphesiz biz, fasıklık yapmalarından dolayı, bu
ülke halkının üstüne gökten iğrenç bir azap indireceğiz.” (29/34). “Yine de akıllanmayacak mısınız?” (37/138). “Sonra geride kalanları yerle bir
ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların yağmuru ne kadar da kötü.”
(26/172-173). “Res^lüllah (s.): “Âmâyı yoldan
men eden melundur. Bir hayvana temasta bulunan melundur. Lut kavminin iğrenç fiilini işleyen
melundur.” 9
Yukarıdaki ayet ve hadislerde geçen
“hayâsızlığı mı yapıyorsunuz?”, “çok aşırı giden
bir milletsiniz”, “suçlu-günahkârların uğradıkları
sona bir bak”, “bunlar zalimlerden hiçbir zaman
uzak olmayacaktır”, “bozulmaya uğrayan kötü
bir kavim”, “sarhoşlukları içinde kör-sersem”, “sınırı aşmış (sapık) bir kavim”, çirkin utanmazlık
yapmak”, “zalim”, “fasıklık yapmak”, “gökten iğrenç bir azap indirmek, “işaretli olarak yığın yığın
sert taş yağdırmak”, “yerle bir ettik”, “üzerlerine
9

Müslim, Edahi 43, (1978); Nesâî, Dahaya 34, (7, 232).
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Şekil 4-a: Kültür ve Medeniyet Kodlarımıza Göre Ahlaki
Müeyyideler

Şekil 4-b: Kültür ve Medeniyet Kodlarımıza Göre Ahlaki
Müeyyideler
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Şekil 4-c: Kültür ve Medeniyet Kodlarımıza Göre Ahlaki
Müeyyideler

bir yağmur yağdırdık”, “uyarılıp-korkutulanların
yağmuru ne kadar da kötü”, “akıllanmayacak mısınız?” ve “Lut kavminin iğrenç fiilini işleyen melundur” ifadeleri, 2011 İstanbul Sözleşmesine ve
6284 Sayılı Yasa ve yönetmeliğine göre sözlü şiddet ve psikolojik şiddet kapsamına girmektedir.
Dolayısıyla bu kavramların geçtiği hiçbir ayet kullanılamaz. Hukuki bir terim kullanmak gerekirse
bunlar gibi olan ya da benzeyen ayet ve hadisler
2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa tarafından mülga edilmişlerdir/etkisiz kılınmışlardır,
hatta suç ifadelerine indirgenmişlerdir.
Dolayısıyla 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284
Sayılı Yasa yürürlükte oldukları sürece, kültür ve
medeniyetimizin öngördüğü Ahlak sisteminin
müeyyideleri kapsamına giren pek çok kavramı
(Şekil 4) kullanmak artık suçtur.
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Sözleşmenin 12. ve 42. Maddelerinde, Batının
öngördüğü kültürel normlar hariç, diğer milletlerin kabul ettiği, benimsediği, asırların birikimi
olarak meydana gelen, zenginleşen kültür, din,
adet, gelenek ve törenin “kökünün kazınması” taraflardan istenmektedir:
“İstanbul Sözleşmesi Madde 12- 1- Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine
veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak
klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin,
geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal
ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine
yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.
Madde 12- 5- Taraflar kültür, töre, din, gelenek
veya sözde “namus” gibi kavramların bu Sözleşme
kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.”
“İstanbul Sözleşmesi Madde 42- 1- Taraflar
bu Sözleşme kapsamında kalan şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra başlatılan ceza
davalarında kültür, töre, din, gelenek veya sözde
“namus”un gerekçe olarak öne sürülmesinin önlenmesini temin etmek üzere, gerekli yasal veya
diğer tedbirleri alacaklardır.”
2011 İstanbul Sözleşmesindeki, “kadınların
ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve
diğer uygulamaların kökünün kazınması”, “kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış
kalıplarının değiştirilmesi” ifadelerinde yer alan
farklı kültür, din, adet, gelenek, töre ve namus
gibi kavramların “kökünü kazımak” istemekle,
özel bir amacın var olduğu açık edilmektedir.
Nedir bu amaç ve hedef? Bu amaç ve hedefin
ne olduğu, sözleşmenin giriş bölümündeki “Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir
Avrupa yaratmayı hedef edinerek”, ifadesinde yatmaktadır. Yukarıdaki maddelerde geçen kavramları göz önüne aldığımızda Batının niyeti, bu ve
buna benzer sözleşmelerle muhatap ülkeleri kültürel olarak çözerek asimile etmektir. “Kadına karşı
şiddet” ve “aile içi şiddet” kavramları bu amacı
gizlemek için kullanılmıştır/kullanılmaktadır. Burada, bir zamanlar Sovyetler Birliği’nin dünyadaki
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şartların değişimini göz önüne alarak “Barış içinde bir arada yaşama” tezini (Brejnev Doktrini),
komünizmi yayma stratejisinin temel dayanağı
yapmasına benzer bir durum söz konusudur.
İstanbul Sözleşmesinde “Kadına karşı şiddet”
ve “aile içi şiddet” ve benzer kavramsallaştırmalarla ve bu kavramsallaştırmalara yüklenen anlamlarla diğer milletler, dinlerinden koparılarak
(deizme yönlendirme) kültürel olarak bir asimilasyona tabi tutulmak istenmektedir. Bu nedenle
2011 İstanbul Sözleşmesi gizli bir sömürgeleştirme metnidir. İstanbul Sözleşmesi, batılı olmayan
ülkelerin kendi kendilerini sömürgeleştirme aracı
olarak kullanılmaktadır.
Yukarıda yer verdiğimiz Madde 12- 1’in “ (…)
veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak
klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin,
geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal
ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine
yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.” ifadesinde
bir kültürel asimilasyon ve kendi kendini sömürgeleştirme harekâtının gizlendiğinin görülmesi
gerekir.

Sonuç: 2011 İstanbul Sözleşmesi ve
6284 Sayılı Yasa İvedilikle Fesh Edilmelidir!
Hukuk; toplumun benimseyip içselleştirdiği
bir değer sistemi, bir kimlik ve bir kültür ve medeniyetin, sağlıklı sıhhatli yaşanabilir olması için
ferdin kendisi, yaratıcısı, ailesi, komşusu, akrabası, toplumu, devleti ve diğer toplumlarla, insanlık
âlemiyle olan ilişkilerini, toplumsal kimliğe, değer
sistemine ve kültür ve medeniyet kodlarına göre
düzenleyen güçle donanmış bir kurallar, kaideler
ve normlar bütünüdür.
Bu nedenle hukukun kullandığı dil ve kavramlar, toplumsal kimlik, değer sistemi ve kültür
ve medeniyet kodlarının öngördüğü dil ve kavramlar olmalıdır. Bu şekilde yapılanan bir hukuk
sistemi, toplumun kimliğini, değer sistemini, kültür ve medeniyet kodlarını kuvvetlendirir; hukuk
sistemine olan toplumsal güveni sağlar. Bu ilişki,
hukuk sistemi ile ahlak sisteminin birbirini desteklemesini, kuvvetlendirmesini temin eder. Değer sistemi, ahlak sistemi ve hukuk sisteminin
bütünleşmesi, birbirine destek olması, suç ve ceza
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oranlarının azalmasına sebebiyet verir; fert ve toplum korunur. Kendi ile ailesi ile akrabası ile komşusu ile toplumu ile devleti ile gelecek nesillerle
ve geçmiş nesillerle barışık şahsiyetli bir insan unsuru ortaya çıkar. Aksi durum ferdi, toplumsal ve
sistemsel bunalımdır ve krizler doğurur.
“Kanunlaştırma hareketleri”, her ülke ve millet için gereklidir, hatta zorunludur. Önemli olan,
kanunlaştırmanın nasıl, hangi temel unsurlara,
hangi değer sistemine, kültür ve medeniyet kodlarına göre yapılacağı ve nasıl bir dil ve kavramlar
kullanılacağıdır.
Bugüne kadarki uygulamalardan, tecrübelerden “Kanunlaştırmaların 3 farklı şekilde yapıldığı”
görülmektedir:
“1-Islah/ Rehabilitasyon: Var olan hukuk kurallarının yeniden tanzimi ve yeni ihtiyaçları karşılar hale getirilmesi.
2- Resepsiyon: Yabancı bir hukuk sisteminin ülke hukuk sistemi olarak kabul edilmesi ve
düzenlenmesi.
3-Expansiyon: Sömürgeci devletlerin kendi
hukuklarını, sömürgelerine, gerektiğinde zor
kullanarak taşımaları.”10
Resepsiyon ve expansiyon, devlete hâkim olan
gücün, genellikle halka rağmen gerçekleştirdiği
bir olgudur. Her ikisinde ana slogan, “Halka rağmen halk içindir.” olmaktadır.
Osmanlı’daki Tanzimat, Islahat fermanlarını ve
Cumhuriyet döneminde yasal düzenlemeleri göz
önüne aldığımızda, son “İki yüz yıllık süreçte hem
resepsiyon hem de rehabilitasyon yapılmıştır.”11
diyebiliriz. Ancak İstanbul Sözleşmesinin bağlayıcılığı, yapılan işin bir resepsiyon olduğunu
göstermektedir. İstanbul Sözleşmesi ve bunu referans alarak hazırlanan tüm yasalar, bizim kültür ve medeniyet kodlarımıza, değer sistemimize
hem aykırı hem de savaş açmış vaziyettedir. Nitekim Avrupa Birliği’nin genişlemeden sorumlu
komiserlerinden Olli Rehn’in aşağıdaki ifadeleri
bunu teyit etmektedir: “Üye ülkelerde olduğu şekilde, aday ülkelerde de lezbiyen, gay, eşcinsel ve
10 Balcı, M., “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci” Genç Hukukçular
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, c.1, s. 16-57.
11 Balcı, M., “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci” Genç Hukukçular
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, c.1, s. 16-57.
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transseksüel hakları örgütlerinin varlık ve faaliyetlerinin güvence altına alınmasının takipçisiyiz.
Türkiye’nin bu konuda gerekli adımları atmasını
bekliyoruz”.12
Rıza merkezli cinsel özgürlük ve cinsel yönelim kavramsallaştırılmaları ile, ahlaka, nikaha, namusa, edebe, hayâya, vakara, şerefe, iffete, aileye,
nesle ve insan fıtratına karşı şiddetli bir psikolojik
savaş açılmıştır. Bu gerçek görülmelidir.
Toplumun ifsadı, gelecek nesillerin feda edilmesi, neslin yaşlanması, değişik hastalıkların ortaya çıkması ile sağlıksız bir neslin zuhûr 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, edilmemelidir! Bütün bunlardan dolayı,
cinsel özgürlük ve cinsel yönelim kapsamında eşcinselliğe, zinaya, fuhşa, nikâhsızlığa insan hakkı
olarak bakılamaz; ifade özgürlüğü kapsamına da
sokulamaz.
Bu nedenle 2011 İstanbul Sözleşmesi fesh
edilmelidir! 6284 Sayılı Yasa kültür ve medeniyet
kodlarımıza göre yeniden yapılandırılmalıdır.
AB sürecinde kendi kültür medeniyetimizin
temel değerlerine taban tabana zıt birçok olgu
gündeme gelip yasallaştırılmaktadır. Bu noktada
siyasiler (hassaten iktidar sahipleri) son derece
şuurlu, toplumuyla uyumlu, imani, ahlaki, geleneksel değerlerini önceleyen bir tavırla hareket etmelidirler! Ayrıca STK’ların, cemaatlerin, hareketlerin, teşkilatların, aydınların, akademisyenlerin,
kanaat önderlerinin, genelde toplumun tümünün
gelinen noktada sorumluluk üstlenmesi, üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları, “en güzel
tarzda mücadele” kanuniyetine uygun bir şekilde,
hep birlikte, kardeşçe, dostça yapması tarihi bir
sorumluluktur.
Ve; “Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve
emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur.
Onların heva (istek ve tutku)larına uyma.” (42
Şûrâ 15)
Henüz vakit varken!
12 Kumbasar, İ. K., Yeni Çağ, 23.06.2009.
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Suriye’nin Yeni Anayasa Hikâyesi
Suruş DERVİŞ
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uriye krizinin başından itibaren Rus diplomasisi yeni Suriye anayasasının yazılmasının
gerektiğini hatırlatan gözde konumunu koruyor. Yeni anayasa,
çekişmenin sonlandırılmasının
köşe taşını oluşturuyor.
Rusya 2015’te doğrudan askeri müdahalesiyle birlikte Astana ve Soçi’deki diplomatik çalışmaları basamağında Suriyelilere
yeni anayasa yazılması konusuna
yer verdi. Daha da önemlisi Rusya, anayasa yazımını BM Suriye
eski özel temsilcisi Steven de
Mistura’nın dört sepeti kapsamında özel bir sepete koymuştu.
Anayasa yazımı başka sepetlerden ayrı olarak Cenevre görüşmelerinin ana konularından biri
oldu.
Anayasa, hayata geçirilmesi hâlinde ideal siyasi geçiş
yönetiminin şekli sayılabilir.
Astana 2017 oturumlarından
birinde Rusya yeni Suriye anayasası için önerilen taslak metni

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)

imzalayarak metinden sapmıştı.
Bu taslağı Rus uzmanlar siyasi
çalışmanın hızlanması amacıyla
hazırlamıştı. Bu anayasa taslağının içeriğinin alınması olasılığı
bir yana Moskova bilinçli olarak
anayasa kartı ile Cenevre’nin içeriğini boşalttı. Önerilen taslak
daha çok nabız yoklama girişimine yakındı.
Bu esnada Rus Dişleri Bakanı
Sergey Lavrov, bir Rus gazetesine verdiği söyleşide “Suriye’de
savaş bilfiil sona erdi. Anayasa reformumun geliştirilmesini
hedefleyen komisyonun oluşturulması ve başlatılmasının
Suriyelilerin kendilerinin yönettiği siyasi çalışmanın ivme
kazanmasında önemli bir adım
olacağına inanıyoruz. Bu adım
BM’nin desteğiyle hayata geçirilecek.” şeklinde konuşmuştu.
Rus diplomasisinin başındaki
ismin sözleri, kendi tabiriyle ülkesinin anayasa yazım veya anayasal reform görevini Suriye’deki
şartların restorasyonu için elde
kalan tek çalışma platformuna
çıkarılması noktasındaki ısrarını
ortaya koyuyor. Bu ısrarla iktidarın demokratik geçişini sağlama amaçlı tüm yaklaşımları geçersiz kılınmaktadır. Zira mantık
siyasi geçişin öncelikler listesine
anayasa yazımı konusunu koymasını öngörmektedir. Bir Suriyeli, demokratik hassasiyeti ne
boyutta olursa olsun sorunun temelinin yeni anayasa yazımında
olmadığını bilir.
Yeni anayasa yazımı sürecinde işin özü anayasayı koruyacak ve uygulayacak iktidarda
yani korumakla yetkilendirilmiş
güçte saklı. Hobbes “Kılıçların
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yokluğunda anayasal sözleşmeler, kelimelerden başka bir şey
değildir.” der.
Rusya, anayasa yazımına
başlanmadan önce siyasi geçiş
dosyasını göz ardı etmesinin sonuçlarının farkında ve uluslararası toplumu Suriye çıkmazının
anayasa krizinden ibaret olduğunu ikna etmesinin zorluğunu
yakından biliyordur. Dolayısıyla
rejimi içeride veya uluslararası
alanda yeniden pazarlama sürecinde bir fark yaratamayacaktır.
Rusya’nın savaş sonrası dönemin kazanımı olarak gördüğü
anayasa konusunda bazı zorluklar var. Hiç kimseye yarar getirmeyen Suriye savaşı mantığına
göre anayasa hazırlanması misyonunu yürütecek taraf, savaştan zaferle çıkmış taraf olacaktır. Anayasa rejimin kalemi ve
Rusların mürekkebiyle yazılmış
olacaktır.
Güç dengesindeki değişimler doğrultusunda Lavrov’un
kavramlarının pratiğe dönüşme
imkânının Türkiye’nin onayı ve
Batının görmezlikten gelmesine
bağlı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla siyasi geçiş süreci, uzlaşı
ve çözüm kavramları yerini anayasa maddeleri ve bölümleriyle
ilgili kavramlara bırakacaktır.
(El-Arabi El-Yevm gazetesi,
25 Eylül 2019)
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Suudi Arabistan ve Gerçeklerle Yüzleşmek
Hasan EL-BERARİ

girmesini beklemiyoruz. Tabi
ABD’nin güvenliğini savunmak
bağlamında olursa hariç.
Dışişleri

Bakanı

Mike

Pompeo’nun Aramco tesislerini
hedef alan tarafın kimliği etrafındaki açıklaması faydasız. Zira
saldırıyı Husilerin değil İran’ın
yaptığını söylemek İran ile ABD
arasındaki bir savaşın en azından
yakın gelecekte yaşanmayacağını
bilirsek pek bir faydası olmaz. Bu
yüzden Suudi Arabistan’a destek

S

uudi Arabistan, ülkenin içlerine yönelik peşi sıra gelen
saldırıların arkasında durduğu
gerekçesiyle İran’a doğrudan suçlamalarda bulundu. Ancak İran’ı
hedef alan askeri hiçbir adım atmadı ve sadece İran’ın yaptığını
kınayan ifadelerle yetindi. Bu tutum Suudi Arabistan’ın ülkenin
içlerine yönelik saldırıların sorumluğunu İran’a yüklemesindeki amacı etrafında soru işareti
oluşturdu.
İlk anda Riyad, özellikle de
Suudi Arabistan’ı zayıflatan ve
ipleri eline alamayacak hâle getiren Yemen bataklığına saplanması sonrası İran’la mücadelede
aciz gözüküyor. Ancak Suudi
Arabistan’ın silahlanmasını inceleyenler bu ülkenin gerginlik
bölgesinde benzeri olmayan askeri sistemlere sahip olduğunu gözlemler. Bununla birlikte
Suudi Arabistan hiç kimsenin
korkmadığı bir güce dönüştü.
Riyad’ının asıl meselesi bu. Bölgedeki konumu çok geriledi.
Üstelik aşırı güce, Amerikan ve
özellikle de Trump yönetiminin desteğine rağmen böyle.
Trump yönetimi Veliaht prensi
batı medyasında ve özellikle de

Amerikan medyasında imajının
lekelenmesi sonrası korudu
Riyad’ın İran’a karşı bir ittifak kurmaya çalıştığı sır değil
ve Riyad Husilerin Suud içlerine dönük saldırılarını Batının
kabul edeceği tutarlı bir söylem
bulmak için kullanıyor. Bunu
yaparken de Ensarullah örgütünün İran’ın ajanından başka bir
şey olmadığı yaklaşımıyla hareket ediyor. Yani Batının müttefiki ve dünyada enerjinin ana
kaynağı Suudi Arabistan’a karşı
savaşa giren ülke İran’dır ve tabiatıyla uluslararası toplum İran
ile Suudi Arabistan arasındaki
jeopolitik çekişmenin seferberlik
için yeterli bir sebep olduğunun
farkında. Özellikle de deniz koridorlarının güvenliğinin (özellikle Hürmüz boğazı) ortadan
kalkması sonrası…
Şayet Riyad, Batının kendisi
yerine İran’la savaşmak için geleceğini düşünüyorsa yanlış yapar. ABD İran’la savaş istemiyor.
ABD Başkanı özellikle İran’la
bir anlaşmaya varmak istiyor ki
bunu dış politikada bir başarısı
olarak sunabilsin. Belki bu anlaşma kendisine ara seçimlerde
destek olabilir. Bir başka ifade
ile ABD’nin seçim zamanı savaşa
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vermek dışında bir anlamı olmayan Pompeo’nun açıklamasındaki amaç neydi bilmiyoruz.
Daha da önemlisi Suudi tarafı
ABD ile birlikte caydırıcılık savaşını kaybediyor. İran’ı yerle bir
etme imaları İran’ın Suudluların
uykusunu kaçıran aynı politikayı sürdürmekte kararlı oldukları
bağlamında şu an bile faydasız.
Riyad’ın gerçeklerle yüzleşme anının yaklaştığını anlaması
gerek. Yemen’de askeri zafer elde
edememekte ve İran’ı da caydıramamaktadır. Ayrıca Riyad’daki iktidar sınıfındaki bazılarının
Netanyahu’ya

bel

bağlaması

doğru bir yaklaşım değildir. Hiç
kimse Netanyahu’nun yeni hükümeti kurup kuramayacağını
bilmiyor. Ayrıca İsrail tarafı da
İran’la savaşa girmek istemiyor.
Suriye’deki İran varlığını çözmekle yetiniyor. Daha da önemlisi Suudi Arabistan saldırılarının arkasında İran’ın olduğu
söylemindeki ısrarıyla esasında
İran tehdidi ile baş edemediğini
bizzat ağzıyla ifade etmiş oluyor.
(Katar gazetesi Şark, 16 Eylül
2019)
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Kays Said, Tunus’ta Herkesi Yenen Akademisyen
Muhammed BURRAVAYİH
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niversite hocası Kays Said’in
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Kartaca Sarayı
için yarışanlar arasında ilk sıraya
oturması Tunus içinde ve dışında
büyük tartışma yarattı. Zira onu,
laiklerin özgürlükler alanında
elde ettiği kazanımlar ve laik değerler için tehlike oluşturabilecek selefi bir İslâmcı aday olarak
sayanlar vardı. Bu yüzden laikler
Kays Said’e yönelik rahatsızlıklarını, üzüntü ve endişelerini
gizlemedi. Bazıları onu devrimci
meşruiyetin koruduğu totaliter
rejimlerden çok çeken halk sınıflarının umutlarını ifade eden
milliyetçi bir devrimci olarak
gördü. Bu yüzden halk kesimleri veya en azından kendisine oy
verenler başarıdan dolayı büyük
sevinç duydular. Bu başarı siyasi
hayatı yeniden daha demokratik
kriterlerle oluşturacak. Halk ilk
Yunanlıların koyduğu gibi -“halkın yönetimi- demokrasi denklemindeki konumlarını yeniden
alacaklar. Bazı kesimler de Kays
Said’in kazanmasını yolsuzluk
ve hizipçi mekanizmanın zayıflaması ve bağımsız bir lider arayan
seçmen yaklaşımının değişmesi
sebebiyle ağır bir darbe olarak
gördüler.
Farklı renkleriyle Tunus
sokaklarında ve dışında Kays
Said’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu ilk sırada
kazanmasına yönelik en önemli
tutum ve tepkiler bunlar. Bu tutumlar ve tepkiler ülkedeki siyaset sahnesinin belirgin özelliği
olan ideolojik çeşitliliği dikkate
alındığında tahmin edilmektedir. Kays’ın kazanmasına ilişkin
siyaset sınıfının tutumu, endişe

ve sevinç tutumları beni ilgilendirmiyor. Beni asıl ilgilendiren
üniversite hocası Said’in ilk sırada yer almasını sağlayan gizli
güç unsurlarına yönelik duruştur. Çoğunluğu hâlihazırdaki,
önceki rejimlerin veya Yasemin
devrimi sonrası Tunus’taki siyasi
haritanın oluşturulması sonrası
ilk günden güçlü doğan -Nahda
ve Nida Tunus gibi- partilerden
isimlerden ağır ölçekli adaylar
arasında destek açısından eşit
olmayan bir cumhurbaşkanlığı yarışı yapıldı. Bu sonuncu
partiyi geçen aylarda vefat eden
cumhurbaşkanı Baci Kayid Sibsi
kurmuştu.
Üniversite hocasının seçimlerin ilk turunu kazanması birçokları için sürpriz oldu. Çünkü
bu sonuç seçimlere hâkim olan
eski kriterler gölgesinde beklenmiyordu. Seçimler esnek ve mali
güce dayanıyor. Bu ikisine veya
birine sahip olmayanın iktidara gelmesi mümkün değil. Kays
Said iktidara gelmesi mümkün
olmayan bu grup için bir örnek
sayılmaktadır. Zira bir şekilde
ötekileştirilme laneti her süreçte
ve devrimci meşruiyet iddiasıyla
bu grubu beklemektedir. Devrimci meşruiyet uzun dönem bir
kırmızıçizgi olarak kaldı. Devrimci meşruiyet bir haktır ancak bu haktan batıl murat edilmektedir. Devrimci meşruiyet
meşru değildir çünkü devrimin
kazanımları sadece belirli bir
kesimin tekelinde değildir. Aksine tüm vatandaşların koruma
sorumluluğunda bulunan ortak
bir mirastır.
Said’in konuşmalarından anlaşıldığı üzere devrimci çizgiden
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büyük ölçüde etkilenmiştir.
Özellikle Siyonist oluşum karşıtı
düşünceyi savunmakta ve gerekçesi ne olursa olsun ilişkilerin
normalleşmesine karşı çıkmaktadır. Siyonist oluşum karşıtı düşüncenin devrimci Arap projesinin bir parçası olduğu biliniyor.
Ayrıca Said Mağrib Birliğinden
yanadır ve bir şekilde devrimci
çizgiyle buluşan toprak, din, kültür ve tarih bütünlüğünü desteklemektedir. Hocanın programında bu unsur güçlüdür, tezleri ve
projeleriyle Tunuslulardan geniş
bir kesimi hayran bırakmıştır.
Tunus’ta
Burgibacılık,
Sibsi’nin vefatı sonrası en azından yönetim sistemi olarak bitmiştir ve devrimci meşruiyetten
bilimsel meşruiyete geçişin işaretleri siyaset sahnesinde açıkça
görülmeye başlanmıştır. Tunus
benzeri görülmemiş bir şekilde
iktidara gelmek için bilimsel yeterliliğe alan açılması yönünde
ilerliyor. Özellikle de devrimci
düşünceyi miras alan partilerin
seçmene yönelmekte başarısız
olması sonrası…
Görünen o ki Tunuslu seçmenler Kays Said’de bu eğilimi
somutlaştıracak ideal bir örnek
buldular. Özellikle de Said kadın
ile erkek arasında mirasın yarısı
yasası gibi İslâmî arka plana sahip her yasaya itiraz eden laik
kesimden değildi. Keza Tunuslu seçmenler Nahda hareketine

ORTADOĞU'DAN
karşın tabiri caizse bağımsız
İslâmcı Said’e oy vererek partili
İslâm’ı biraz bıraktılar. Aslında
Nahda Tunus uzmanı gözlemcilere göre özellikle devrimin
akabinde Tunus’a liderlik etme
şansına en fazla sahip partiydi. İktidarın zirvesinde bu gerçekleşmedi ancak Hamadi el
Cibali’nin başbakanlığı ile başbakanlık düzeyinde hayat buldu.
Siyasette nesnel bir bakış açısıyla taşları yerine koyacak olursak Said’in kazanması normal
olmayan veya siyaset felsefesine
aykırı bir gelişme değildir. Zira
olgun siyasi çalışmada ve başarılı siyasi direnişte asıl kıstas irade gücüdür. İrade gücüne sahip
olan idare etme gücüne de sahiptir. Bunlardan da önce düşünce
üretme gücü, sahibine karar
üretme gücü verir. Bu şartların
tamamı Kays Said’de vardır.
Hiçbir siyasi partiye mensup
olmayan, siyasi çehresi bulunmayan ve hiçbir kesimden destek almayan Said başardı. Çünkü özetle o fikirlerini sokağa attı
ve halk bu fikirleri kucakladı.
Kays’ın gerçekleştirdiği önderliği
isteyen her üniversite hocasının
ve aydınının yapması gereken
budur. Klimalı odalarda ve kapalı cam laboratuvarlarda kalmaları ise onları toplumlarına karşı
yabancılaşmalarına

götürecek

ve tevbe edip toplumun bağrına
döndüklerini ilan edene kadar
bu yabancılaşmaları sürecektir.
(Cezayir Şurûk gazetesi, 25
Eylül 2019)

“Bizim Bizden Başka Müttefikimiz Yok”
Hamud EBU TALİB

S

uudi Arabistan’ın geçen cumartesi günü Suudi petrol
tesislerine yönelik benzeri görülmemiş büyük ve tehlikeli
saldırıdan sonra uluslararası
toplumdan, süper devletlerden,
Birleşmiş Milletlerden ve Güvenlik Konseyinden ciddi pratik
hiçbir hareketlenme yaşanmayacağı neredeyse kesin gibi.
Şu ana kadarki bütün tutumlar buna işaret ediyor. Başkan Trump’tan ve yönetiminin
erkânından gelen çelişkili açıklamalar, Trump’un kendi açıklamalarının çelişkilerle dolu farklılık arz etmesi, bize ABD’nin
İran’a yönelik karışık tutumunun değişkenlik gösterdiğini ifade ediyor. Avrupa’nın tutumu ise
sürekli İran’ın çıkarları doğrultusunda gelişiyor. Fransa ve Almanya örneğinde olduğu gibi…
Amerikan yörüngesinde dönen
İngiltere ise kendi iç krizleriyle
meşgul ve nihayetinde ABD’nin
tesiri altında.
Rusya,
Putin’in
Suudi
Arabistan’ı desteklediği yönündeki diplomatik nezaket dairesi
içindeki açıklamalarına rağmen
bölge konularında ve özellikle
de Suriye meselesinde İran’la
büyük bir koordinasyonu ve
uyumuyla biliniyor. Çin Suudi
Arabistan petrolüne dayanan ülkelerin başında gelmesine nağmesine olan biteni görmezlikte
geliyor. Peki, geriye kim kaldı?
Çıkarılmasına gereken doğru yanıt hiçbir kimsenin İran’ın bölgenin güvenliğini ve dünya için
önemli olan enerji kaynaklarını
tehdidini sürdürmesini durdurmak için müdahale etmeyeceği
şeklindedir.
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Çelişkiler, krizler ve karışık
şartlarla oynamak, kendi çıkarlarını yönetmek için süper devletlerin politikasıdır. Cüzi konularda ayrı düşerler ancak genel
stratejilerde hemfikirlerdir. Bölgenin güvenliğinin bu ülkeleri
ilgilendirdiğini veya kendileri
için bir şey ifade ettiğini düşünmek yüzeysellik ve basitlik olur.
Arap Baharı projesi kanalıyla
bölgede açıkça kaosu ateşlemeyi
kararlaştırdılar. Amaç ise bölgeyi
kırılgan bir hâle dönüştürmek ve
güç dengelerini yeniden düzenlemekti. İran’ın bölgeyi uçurumun kenarına çevirme eylemini
sürdürmesi onlar için yararlıydı.
Arap ülkelerinde İran ve temsilcilerinin olması İran’ın bölgemiz
için murat edileni planlayan süper ülkelerin bir temsilcisi anlamına gelmektedir.
Bu şartlarla açıkça ilişki kurmak istiyorsak öncelikle şu an
tek başımıza olduğumuzu bilmemiz ve işimizi bu temel üzerine planlamamız gerekmektedir.
Dünün müttefikleri bugün eskisi
gibi değiller artık. Krizlerde yanımızda durdukları iddiasıyla
ucuz şantajları açık hâle geldi.
Burada sadece Suudi Arabistan
krallığını kast etmiyoruz. Şu ana
kadar kaos projesinden kurtulmuş, güvenlik ve ekonomik olarak birbirine kenetlenmiş blok
olarak temsil edilen Körfez bloğunu kast ediyoruz. Bu blok,
içindeki en büyük ve en önemli
devlet üzerinden taciz ve tehdit
edilmektedir. Ey akıl sahipleri
iyi düşünün. Çünkü bizler benzeri görülmemiş bir ölüm kalım
tehlikesiyle karşı kaşıyayız.
(Suudi Arabistan gazetesi
Ukaz, 18 Eylül 2019)
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Tahrir Meydanı Sürprizi ve Sorular
Yasir EZ-ZEATİRE
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eçen Cuma Mısır’da ve özellikle de gece saatlerinde yaşananlar ve sonrası kesinlikle
normal bir olay değildi. Yaşananlar en iyimser muhalifleri
bile şaşırttı. Makul sayıda bir
sayının meydanlara ve özellikle
de Tahrir Meydanı’na çıkmasının
Mısır’ı aşıp tüm dünyaya taşan
sembolik bir anlamı var. Yedi

Konu ister tıpkı Mübarek
rejimine karşı yaşandığı
gibi rejime yönelik
aşamalı isyan şeklinde
sürpriz yapıda gösterilerle
ilgili olsun ister ordu ve
güvenlik kurumu içindeki
zıtlaşmalarla ilişkili olsun
tablo şaşırtıcıydı ve hiç
kuşkusuz sonrası da
olacak. Ya yakın vadede bir
darbe senaryosu olabilir
ya da Mübarek rejimiyle
yaşandığı üzere aşamalı
şekilde artan aynı cesaret
senaryosu kapsamında
olur.

yıldır artan baskı ve korku hâli
gölgesinde sıradan bir durum
değildi bu.
Sokaklara dökülenler en kötü
cezaevlerini göze almışlardı.
Buna rağmen çıktılar. İşin garibi
bu çıkış siyasi güçlerin çağrısıyla
gerçekleşmedi. Aksine rejimin
içinden çıkmış, isyan etmiş, birçok yolsuzluğunu ifşa etmiş bir
müteahhidin çağrısıyla geldi.
Bu yüzden konunun birçok göstergesi bulunuyor. İlki
Mısır’da bir yandan net kültürüne dair büyük bir nabız, diğer
yandan müstesna bir kahramanlık var. Mısırlıların diz çöktüğünü düşünen televizyon kanallarımıza yanıt hiç beklemedikleri
bir yerden geldi.
İkinci gösterge ise rejimin
borazanları tarafından yapılan
günlük propagandalar hiçbir sonuç getirmedi. Çünkü insanlar
olan biteni sahada görüyor, insanlara yalan ve dolanı süsleyen
menfaatçi kafalar değişmiyor.
Ekonomik durum, Mısır
halkının çoğunluğunun sinirlerine dokunuyor. Bu çoğunluk
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kemer sıkma çağrılarının kendileri dışında hiç kimseyi ilgilendirmediğini anlarken rejim
paraları pervasızca harcıyor. Bu
durumun müstesna bir şekilde
öfkelerini ikiye katlaması doğal… Mısır’dan gelen bazı isimlerle konuştuğumda sadece açlık
devriminden bahsediyorlardı.
Orta sınıfın devrimi Ocak devrimi gibi değil ancak ekonomik
kötüleşme zulmün genişlemesiyle eş zamanlı geliyordu. Bu da
herkesi provoke ediyordu.
Ortada güvenlik sürpriziyle
ilgili bir soru var. Protestoları takip eden tutuklamalar ve baskılar olduğu doğru ancak güvenlik
seferberliği ve tepkilerin geneli
klasik ve beklenen düzeyde değildi. Güvenlik ve askeri kurumda rejimin başındakine yönelik
bir rahatsızlığın varlığına ve kendisinden kurtulmayı düşünen
birilerinin olduğu ihtimallerine
ilişkin sorular yöneltildi peki bu
rahatsızlık niçindi?
Doğal olarak bu hususu netleştirmek zor ancak birden fazla
sebep var ve bu sebeplerden bazıları şahsi rekabetler, bireysel ve
hizipçi çıkarlarla ilgili. Bir kısmı
ülkeyi askeri darbe halkasından
normal şartlara çıkarmakla ilgili.
Zira darbeye karşı darbe yapmak vefat etmiş seçilmiş cumhurbaşkanına darbe yapmaktan
farklı. Ülkenin günlük kin ve
nefret yaymaktan uzakta nefes
almasına izin verecek yeni uzlaşı hâlinden bahsedilebilir. Zira
ülke bu gergin şartların gölgesinde uzun süre ayakta kalamaz.
Yıllardır yaşanan siyasetin
ve hatta tüm kamusal çalışma
şekillerinin (dernek, sendika,
öğrenci birlikleri gibi) tamamen
defnedilmesi
operasyonudur.

ORTADOĞU'DAN
Sadece İhvan değil darbeye destek veren (Hamdin Sabbahi’nin
partisi birkaç gün önce kendisini feshedeceği mesajı verdi)
tüm güçler hedef alınıyor. Yani
bizler korkunç siyasi bir çıkmazla karşı karşıyayız. Rejim kendi
sesinden başka bir sesi korkuyla
reddediyor. Ayrıca rejim Nasır,
Sedat (Sosyalist Birlik) ve Mübarek (Vatan Partisi) gibi 7 yıl sonra kendisini temsil edecek, halk
ile kendisi arasında arabulucu
olacak sivil bir parti veya hareket
oluşturamadı. Bu da halkı, doğrudan sivil arabulucu olmaksızın
orduyla mücadele içine sokuyor.
Ordu da insanların ekmeği dâhil
ülkedeki tüm aktif sektörleri
elinde bulunduruyor.
Bunların yanı sıra hiçbir rejimin cezaevlerinde yüz bine
yakın siyasi tutukluyla birlikte
yaşaması kolay değil. Her birinin
ailesi ve akrabası var. Bu sayının kat kat fazlası dışarıya kaçmış durumda. Tüm bunlar her
gün birçoklarının beklediğinden
daha fazla bir baskıyı gösteren
sosyal paylaşım siteleri zamanında yaşanıyor. Cuma günü
yaşanan buydu ve sonrasındaki
gelişmeler bunu gösterdi.
Siyonist oluşum ve İran saldırganlığına yönelik tutumun askeri ve güvenlik kurumu içindeki anlaşmazlıklarla ilişkisi olması
uzak ihtimal değil. Hâlihazırdaki
rejim Siyonistlere darbe sonrası
yanlarında durmalarının bedelini ödüyor. Bu da geçmişte yaşanmamış şekilde Siyonistlerle yakınlaşmaya sevk etti ancak daha
sonra gelecek yöneticiler bu
bedeli ödemek zorunda olmayacak. Ayrıca İran’ın yayılmacılığı
tehlikesi de hafife alınacak kadar
basit bir konu değil. Yayılmacı

projeleri başarılı olursa Fatimi
devletini geri getirme hayalleri İranlı bazı muhafazakârların
aklından çıkmayacak. Ayrıca
hâli hazırdaki rejimin, Kıptilere yanında durmaları sebebiyle
ödedikleri, askeri ve güvenlik
kurumunun taşıyabileceğinden
daha büyük.
Peki, konunun dış etkenle
bir bağlantısı var mı? Bu boyutlu protestolar ve güvenlik güçlerinin müdahalede gecikmesi
bir bağlantıyı gündeme getirdi.
Zira darbeyi destekleyen ülkeler İran’la olan büyük savaşına
karşı rejimin davranışından dolayı hayal kırıklığına uğradı ve
Aramco’nun vurulmasına Sisi rejiminin sessiz kalması sonrası bu
hayal kırıklığı arttı. Tüm bunlar
bu ülkeleri rejimi destekleme
noktasında isteksizliğe sürükledi. Bu ülkeler devrim mantığını
reddetse de kurum içindeki darbe bir başka şey olabilir.
Bu ülkelerin ve özellikle de
Suudi ve BAE medyasını takip
edenler rejime yönelik sempatinin sınırlı olduğunu gözlemliyorlar. Olaylara ilişkin rejimin
söylemini ön plana çıkarmadılar
veya rejimi şeytanlaştırmadılar.
Uluslararası etkene gelirsek tamamıyla rejimin yanında
yer aldılar. Trump diktatörlere
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âşıktır. Keza Çin ve Rusya da
öyle. Ancak değişim askeri ve
güvenlik kurumu içinden gelirse
pek üzerinde durmayacaklar ve
eskisini tanıdıkları gibi yeni ismi
de tanıyacaklardır.
Her hâlükârda konu ister tıpkı Mübarek rejimine karşı yaşandığı gibi rejime yönelik aşamalı
isyan şeklinde sürpriz yapıda
gösterilerle ilgili olsun ister ordu
ve güvenlik kurumu içindeki
zıtlaşmalarla ilişkili olsun tablo
şaşırtıcıydı ve hiç kuşkusuz sonrası da olacak. Ya yakın vadede
bir darbe senaryosu olabilir ya
da Mübarek rejimiyle yaşandığı
üzere aşamalı şekilde artan aynı
cesaret senaryosu kapsamında
olur.
(arabi21.com, 22 Eylül 2019)
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KÜRESELLEŞMEYE NE OLDU?

Bir Başka Açıdan Küresellik ve
Güç Dengeleri
Şimdilerde bloklara sahip bir küresel düzen varmış gibi gözüküyorsa da, ideolojisi
olan ve insanlığa kan kusturup onu hizaya sokmaya çalışan tek bir blok ve tek bir
ideoloji vardır. Birer buçuk milyondan fazla nüfusları ve taşıdıkları güçle dünyanın
yarısını oluşturan Çin ve Hindistan ve hatta Rusya dünyanın asıl küresel gücü
karşısında küresel bir denge sağlayacak bir küresel güç değildirler. Çünkü Batı
bloğundan farklı bir ideolojiye, bir iddiaya, bir dünya görüşüne, etik değerlere
sahip değildirler. Batı gibi ikisi de gücünü Müslümanlar üzerinde göstermektedirler.

Mustafa AYDIN
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ilimsel olarak,
küresellik
ve
ondan
türetilen
kavramlar üzerinde çok durulmuş
ve neredeyse hiçbir
şey ifade etmeyecek kadar tüketilmiştir. Ne var
ki bir klişe olarak
kullanılmaya devam edilmektedir.
Bu durumda kavramı kullanacaksak ezberin ötesinde bir şeyler söylemek gerekiyor. Onun için de
biz burada üzerinde durulması istenen “küresel
güç dengeleri” sorununa biraz daha farklıca bakmaya çalışacağız.

Genel Olarak Küresellik
Küresel, küre boyutundaki olgu demektir ki
bu küre yer küresidir. Uluslararası (international,
beynelmilel), kıtalararası (intercontinantal) gibi
topluluk ve yere göre yapılmış genellemeleri ifade eder. Küresel küre boyutunda olsa ve pek çok
toplumu ilgilendirse de daha kapsamlı bir kavram olan evrensel (üniversal, cihanşümûl) kavramından farklı bir şeydir, küresellik, bir zaman
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aralığında bir yerden çıkmıştır, bir
yerlerle çok daha
ilgili bir şeydir.
Kavram
her
ne kadar kültürel,
ekonomik, siyasal
gibi değişik yerlerde kullanılıyorsa
da öncelikle siyasal bir oluşum
olduğunda şüphe
yoktur. Küresel oluşum sürecine küresellik, küre
üzerinde yaşayanların buna karşılıklı katkılarıyla oluştuğu anlamına gelen ve bir işteş fiili ifade
eden sürece ise küreselleşme adı verilmektedir.
Küreselleşme karşılıklı olarak alıp vermeyi, sürece
katılan unsurların birbirlerinden az veya çok etkilenmesini ifade etmektedir. Hâlbuki aşağıda da
görüleceği üzere bir küreselleştiren etkin failler,
bir de edilgin küreselleşenler vardır. Yani burada
her haliyle sürece karşılıklı bir katkı veya katılım
söz konusu değildir. Bir kere zorbalığa dayalı yaptırımlar buna engeldir. Bu durum pek çok toplumu etkilemektedir. Mesela İran’a yapılan ambargo
Türkiye’yi derinden etkilemektedir.
Günümüzde denge, güç vb. gibi deşik nitelemelerle sıkça kullanılan küresel kavramı genelde

Bir Başka Açıdan Küresellik ve Güç Dengeleri
siyasal bir anlam taşımaktadır. Öyle ki kimin,
buradan doğar ve tarih öyle bir yapılanmanın var
neyi, nasıl ve niçin küreselleştirdiği sorgulanmakolageldiğini söyleyebiliriz.
Güçlü ülkeler tarafından oluşturula gelen
sızın, küreselleşen bir dünyada bulunduğumuz ve
oluşumlara güç dengesi dersek, hemen her çağbunu göz önünde bulundurarak hareket etmemiz
da ve belki daha doğru bir ifadeyle belirgin tarih
gerektiği bize sık sık hatırlatılmaktadır. Şüphesiz
dilimlerinde küresel düzenler var olmuştur. Şerif
küreselleşme mutlak olumlu veya olumsuz bir
Mardin’in ifadesiyle özellikle akarsu yataklarındaolgu değildir. Ancak doğası itibariyle, bir değerler
ki “büyük gelenekler”in sahibi büyük devletler,
sistemine bağlı olmadığı sürece olumsuz olmaya
İmparatorluklar, vb. çağının küresel güçleriydiler.
yatkındır ki tarihsel olarak da küresellik bu çerçeÇoğu, eski dünyanın merkezi olan ve bir mutvede yaşana gelmiştir. Olumluluk veya olumsuzlak etkinlik alanı oluşturan Ortadoğu bölgesinluk, üzerine yapıştırılmış bir etikete, nasıllığına
de ortaya çıkmışlardı. Burada Asurlular, Akatlar,
olursa olsun varlığına değil, içeKeldaniler gibi çağının küresel
riğine bağlıdır.
devletleri; Roma-Kartaca, BiBelirtildiği üzere küresellik,
zans-Farisiler, Osmanlı-Avrupa
Yalnız
güce
dayanan
insanlık tarihi boyunca siyaset
gibi güç yapıları oluşmuştu. Bu
düzenler insanlığın kan
üzerinden işlemiştir. Bilindiği
küresel yapılanmada bloklar
üzere siyasetin odağında güç
ve gözyaşı üzerine oturur,
önemli görevler de yerine getirvardır. İyi-kötü, işlevi ne olurhiçbir şekilde adil olamişlerdi. Sargon, Hammurabi,
sa olsun bir güce dayanır. Çamazlar. Kendilerini asla
İskender, Kanuni gibi hükümğının güçlüleri, kendilerince
bir ahlaka bağlı kılmazdarlar arkalarındaki güçten de
oluşturulmuş bir küresel düzen
lar, çünkü bu, güçlerini
yararlanarak, adalet dağıtma
var sayarlar ve bu hemen her
sınırlandırmak demektir.
görevini de yerine getirmişlerdi.
toplumu bu düzene uymaya
Hâlbuki güç, aşkın (ilahi)
Kadim toplumlarda pek çok büzorlarlar. Sahip oldukları güçle
bir yüksek değere sahip
yük hükümdar, peygamberler
sadece içinde bulundukları ülolmadığı sürece, kendini
gibi, bir başka açıdan insanlığın
keyi ve çevresini düzenlemeksınırlandırmak
istemez;
gelişimine katkıda bulunmuşle yetinmezler, dünyaya düzen
bu,
onun
doğasının
gerelardı. Aşağıda da belirtileceği
vermeye kalkışırlar; dünyanın
üzere günümüzde küreselleşme
ğidir.
Güç,
güç
ister,
kengidişi onlardan sorulur. Onlar
ve onun patronları böyle bir
dini devamlı güçlendiradalet dağıttıklarını iddia ederböyle bir işlevden uzaktırlar.
meyi düşünür.
ler. Kur’ân’ın ifadesiyle kendilerini “ıslah ediciler olarak görürler”. Ancak ortaya çıkan sonuç
sadece fitne ve fesattır. Onların egemen olduğu
yerde barış ve adalet yoktur, bunların olmadığı
yerde de ancak fitne ve fesat vardır.
Burada bir gerçeğin altını özel olarak çizmek
gerekiyor. Yalnız güce dayanan düzenler insanlığın kan ve gözyaşı üzerine oturur, hiçbir şekilde
adil olamazlar. Kendilerini asla bir ahlaka bağlı
kılmazlar, çünkü bu, güçlerini sınırlandırmak demektir. Hâlbuki güç, aşkın (ilahi) bir yüksek değere sahip olmadığı sürece, kendini sınırlandırmak istemez; bu, onun doğasının gereğidir. Güç,
güç ister, kendini devamlı güçlendirmeyi düşünür. Tabi bu Marx’ın da ifade ettiği gibi çatışmaya
sebep olur. Güç dengeleri denen kandırmaca da
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Bloklaşma
Bloklaşma şeklinde beliren küresel yapılanma
günümüze kadar süre geldi. Ancak günümüzde
geçmiş dönemlerdekinden farklı bir gelişme oldu.
Küresel olarak oraya çıkan ve Batı tarafından temsil edilen yapı ta başından dezavantajlara sahipti.
Bunların en önemlisi de yalnızca güce dayanması yani bir etikten yoksun olması idi. İkincisi ise
sömürgeciliğin üzerine oturmasıdır. Korkunç bir
yağmalamaya tabi tuttuğu ülkeleri başıboş bırakması düşünülemezdi. Batı bunların kendine gelmesinden ve daha da önemlisi hâlâ sömürmeye
devam ettiği ülkelerin elinden çıkması halinde aç
kalacağından korkmaktadır. Hiçbir ülkenin Batı
gaddarlığında bir intikam düşüneceğine ihtimal
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Bugün pek çok toplum düzmece bir küresel düzen denkleminde mahsur kalmıştır.
Tarih boyunca hakkı izleyen topluluklar
her zaman bu yapılanmaların üstesinden gelememişlerdir. Böylesi tıkanmışlık dönemlerinde Kur’ân’da belirtildiği
üzere Allah, bir zorba toplumun belasını,
bir başka zorba toplumla defetmiş ve
ilahi denge kurulmuştur. Bu durum hakkın yanında olanlar için yeni bir ortam
yaratma, imkân sağlama olarak düşünülmelidir. Çünkü gerçek ilahi dengenin
sağlanması inananların omuzlarında
kalan bir iştir.
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vermiyorum, ama soygun bittiğinde aç kalacaklarında şüphem yoktur.
Bilindiği üzere dünya, küresel yapılanmanın (veya yapılandırmanın) en tipik örneklerinden birisini geçen yüzyılda yaşadı. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra (1945’lerde) dünya Doğu ve
Batı olarak iki bloğa ayrıldı. Komünizmin uygulandığı Çin ve Sovyetler Birliği’nden oluşan Doğu
Bloğunu; Batı Avrupa ve ABD ise Batı Bloğunu
oluşturdu. Varşova askeri paktı Doğuyu, NATO
Batıyı temsil ediyordu. Diğer ülkeler ve özellikle
İslâm ülkeleri kendilerine bir zarar veremeyecek
şekilde aralarında pay edilmişti. İslâm dünyası her
ne kadar Batıya bırakılmış görünse de Irak, Mısır,
Suriye gibi ele yüze gelir ülkeler Doğu Blokuna
verilmişti.
Burada küresellik açısından önemli birkaç noktanın altını çizmekte yarar vardır. Blokların ideolojileri olan komünizm ve kapitalizm/liberalizmin
ikisi de Judeo/Grek/Hristiyan kültürü kökenli idi.
Dünya iki taraftan kamçılanarak 1990’lı yıllara
kadar götürüldü. Bu iş çevrede kalan toplumlara bir inisiyatif alanı bırakmamak, kontrol altında
tutabilmek için genel olarak blok boyutunda inşa
edilmiş COMEKON, NATO, IMF, Dünya Bankası,
vb. gibi kurumlarla yapıldı, bu yapılar her toplumun uymak zorunda olduğu kurumlar olarak lanse edildi. Gerçi fiiliyatta da böyle bir durum ortaya
çıktı. Türkiye örneğinde olduğu gibi ülkelerin bu
küresel maganda yapılanması içinde kendilerini
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güvende hissedebilmek için bu ikisinden birisine
üye olmaktan başka bir yolları gözükmüyordu.
Merkezi otoriteyi ve işleyen süreci gizlemek
için kurumsal yapılarla götürme işi 1960 sonrasında Türkiye’de de uygulandı, Yüksek Yargı organları, TRT, TSK, sendikalar, vb. birer derebeylik
gibi çalıştılar. Hepsine verilen ortak görev Türkiye Cumhuriyeti’ni halka karşı korumak ve kollamaktı. Söz konusu ettiğimiz küresel yapılanmaya
paralel işleyen bu olağan dışı yapı maalesef 2002
AK Parti iktidarına kadar sürdü. Bana göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye
yaptığı en büyük hizmet, bu kurumları normal
kurumsal çizgilerine çekmektir.
Küresel iktidar sahipleri, bu komünist-kapitalist küresel yapıyı, kapitalist gelişmeye uyum
sağlayamadığı için tasfiye etti. Plana göre artık
bloksuz veya tek blok bir dünya vardı. Onun
ideolojisi de tüm insanlık için gerekli hak ve özgürlükler içeren liberalizmdi. ABD Başkanı G. W.
Bush 1992’de dünya kamuoyuna hitaben yaptığı
konuşmada özetle şöyle diyordu: “Tüm insanlık,
gözünüz aydın. Artık bloksuz bir dünyada yaşıyoruz, artık bir ‘dünya toplumu (!) var (benim koyduğum bu ünlemin onun notunda da olduğunu
düşünüyorum) ve bu toplumun bir ideolojisi vardır ki o liberalizmdir. Liberalizmin üçayağı vardır:
Siyasette demokrasi, ekonomide serbest piyasa
ekonomisi, sosyal hayatta insan hakları. Bu ilkelere herkes uyacaktır, bu yeni insanlık düzenine
uyumda zorlanan ülkelere yardım edilecektir”.
Gerçekten de uyumda zorlanan ülkelere, başta
ABD olmak üzere Batı ülkeleri yardım(?) ettiler.
Dünya kan gölüne döndü. Çünkü Batının insana
en kökten yardımı, onu katletmekten geçiyordu.
Önce Balkanlarda Bosna-Hersek’te bir milyon insanın kanına girildi, 250 bin kadının ırzına geçildi. Arkasından Ortadoğu, Irak, Suriye tarihin hiçbir döneminde görmediği bir fecaati yaşadı. 1991
de gerçekleşen 1. Körfez Savaşından bu yana IrakSuriye hattında 2 milyondan fazla insan öldü, 10
milyonu aşkın insan yerinden ve yurdundan edilip, çevre ülkelere sığınmaya mecbur bırakıldı.
Şimdilerde bloklara sahip bir küresel düzen
varmış gibi gözüküyorsa da, ideolojisi olan ve insanlığa kan kusturup onu hizaya sokmaya çalışan
tek bir blok ve tek bir ideoloji vardır. Birer buçuk milyondan fazla nüfusları ve taşıdıkları güçle

Bir Başka Açıdan Küresellik ve Güç Dengeleri
dünyanın yarısını oluşturan Çin ve Hindistan ve
hatta Rusya dünyanın asıl küresel gücü karşısında
küresel bir denge sağlayacak bir küresel güç değildirler. Çünkü Batı bloğundan farklı bir ideolojiye,
bir iddiaya, bir dünya görüşüne, etik değerlere
sahip değildirler. Batı gibi ikisi de gücünü Müslümanlar üzerinde göstermektedirler.

Güç
Bu geldiğimiz noktada güçten söz etmemiz
gerekiyor. Güç, bir enerji formudur, bir şeyi kaldırmak, çekmek/itmek gibi işler için gerekli olan
enerjidir. Güç insanlık için önemli bir olgudur.
Denebilir ki kâinat tümüyle enerjiden ibarettir,
bütün varlıklar onun görünümleridir. Güç, bu
enerjinin bir formudur ve genel olarak, bir şeyin
yapılması için, bir birim zamanda kullanılan enerji olarak tanımlanmaktadır. Makine, hayvan ve insan gücü gibi türlerinden bahsedilebilirse de bizi
burada ilgilendiren, insan ile ilgili güçtür. Klasik
sosyolojiye göre toplum, onu meydana getiren bireylerin ortaklaşa oluşturdukları bir güç olgusudur. Kurama göre bu güç, fiziksel değil, öncelikle
toplumsaldır. Bir merkezileşme niteliği vardır ve
siyasiler buna sahip bulunurlar, onu kullanırlar.
Klasik sosyolojiye göre bu güç her ne kadar,
toplum ile nitelenip insan tarafından kullanılırsa
da gittikçe toplum dışı veya üstü hale gelmiş ve
daha önemlisi, yer yer onunla karşıtlık oluştursa
bile toplumların içinden çıkan asker/polis insani
güçlerin ötesinde nükleer silahlar gibi insani olmayan ve insanca kullanılmayan güç unsuruna
dönüşmüştür. Dolayısıyla bir grubun elinde toplanan bu güç sosyal olma niteliğini yitirmiştir.
Gücün en önemli özelliklerinden birisi, hep
rakipsiz ve kendi kalmak istemesidir. Onun için
güç hep güç ister. Çağımızda para bir salt güçtür,
onun için para hep para (tabi aktörü olan insan)
getirmek ister. Bunun için hiçbir sınır tanımaz, bir
başkasına hak vermez. Buradan varacağımız sonuç şudur. Güç doğası itibariyle hiçbir ahlaki ilke
üretmediği gibi, adalet, hakkaniyet, sözünde durma, acıma, gibi belli ahlaki kurallara da bağlı kalmaz. Yani güç genel olarak ahlaksızdır. Güç, belki
bizatihi kötü değildir. Kötü olan güç hakka dayanmayan güçtür. Güç yüksek değerlerden referans
almalıdır. Güçten referans alan değerler araç değerleridir ve genel olarak sahibinin dışındakilerin
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aleyhine çalışır. Yani ahlaktan yoksun güç yıkıcı
bir oluşumdur. Bundan dolayı onun oluşturduğu
küresel dengeler (ki küresel denge denen bu aldatmacayı çoğu kere onlar oluşturur) bir fitne ve
fesat düzenidir.
Kur’ân’ın o çarpıcı ifadesiyle kendilerini “ıslah
ediciler” olarak takdim ederler, dünyanın barışı
onlardan sorulur, tabir caizse onlar olmasa yer
gök birbirine karışır. Gerçekte ise onlar tam bir
“fesat çıkarıcıdırlar”, Ortadoğu’daki kan gölü o ıslah ediciliklerin eseridir. Hâlbuki bu ülkeler onlar
gelmeden önce barış içinde yaşıyorlardı. Hiçbir
meşruiyetleri olmayan küresel güçler, kendilerini
meşrulaştırmak için, fiilen inkâr ettikleri insanlığın yüksek değerlerini kullanmaktan çekinmezler.
ABD Başkanı Trump’ın “dünyada adaleti sağlamak
için uğraşıyoruz” ifadesi bunun tipik bir örneğidir.
Meşruiyet, güç baskısıyla sağlanan bir şey değildir. Meşruiyet ulusal küresel bir güç oluşumunu (iktidarı), toplumun veya toplumların kendilerinden bilip gönül rahatlığıyla kabul edip itaat
etme halidir. Oğul Bush’un çeyrek yüzyıl önce
dünyaya deklare ettiği gibi “ya bizim yanımızdasınız ya da teröristsiniz” sözünün hiçbir meşruiyeti
olamaz. Esasen bu bir batıldır ve hak gelmeden
ortadan kalkmaz. İlkece batılın ontolojik bir varlığı yoktur, hakkın olmaması halidir. Hak gelince
gitmesinin sebebi de budur. Ne var ki hakkı ikame
edecek olanlar, onu temsil gücünde değildirler.

Denge ve Güç Dengesi
Küresel güç yapıları için çok kullanılan kavramlardan birisi dengedir. İleri sürülen yaygın görüşe göre birbirine rakip olan küresel güçler bir
denge oluştururlar ve diğer toplumlar kendilerini
bunlara göre ayarlarlar. Varlıklarını sürdürebilmek
için birinin yanında olurlar. Ne yazık ki çoğu kere
haklı olduğu için değil, güçlü olduğu için taraftar
olurlar.
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Denge genelde uçlar arasında veya ortasında
uygun bir yerde durabilmektir. Birbirini ortadan
kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâlidir. Değişik yerlerde kullanılan denge kavramı pek çok
kavram gibi birbirinden az çok farklı anlamlar
taşımaktadır. Bedensel denge, ruhsal denge, toplumsal denge, örneklerinde olduğu gibi. Buna
göre denge, kişisel, grupsal, toplumsal/ulusal,
küresel biçimlerinde olabilir. Küresel denge güçlerin birbirini sınırlandırdığı noktada doğan bir
dengedir.
Aslında denge hep olumsuz bir şey değildir,
yeryüzünde ilahi, tabir caizse doğal bir denge vardır ve mutlaka hep bloklu yapılar üzerine kurulmaz. Ama söz konusu ettiğimiz yapay dengeler bir
değer değildirler, çoğu kere sorunludur. Kur’ân’a
göre küresel olarak (yeryüzünde) din (yani barışçıl düzen) Allah’ın olduğu zaman denge sağlanmış
olur. Onun için içkin güç oluşumları Allah’ın dinini asla sevmezler, çünkü düzenekleri bozulur, işsiz kalırlar. Onun için küresel bloklar mutlak güç
üzerine oturdukları için çoğu kere bloklu bir yapı
yaşanır. Blokların sınırları, güç birikimleri belirler.
Küresel denge denen şey de budur. Daha önce de
belirtildiği üzere Doğaları itibariyle siyasal olmakla birlikte ekonomi, din, gibi her şeyi kullanırlar.
Tarih boyunca küresel güçler birbirleriyle çarpışa gelmişlerdir. Denge denen dönemler Marx’ın
sabetli bir ifadesiyle yeni bir çatışmaya hazırlık
zamanlarıdır. Esasen hakkın egemen olmadığı bir
dünyada toplumlar arası ilişkiler çıkar ve çatışma
üzerine kuruludur. Modern kültür tarafından bu
çok somut bir biçimde ifade edilmiştir. Modern
kültüre göre formatlanmış bir dünyada herkes
bunu böyle bilir, bundan gayrısını düşünemez.

düşünülmelidir. Çünkü gerçek ilahi dengenin
sağlanması inananların omuzlarında kalan bir iştir. Gerçekten de buradaki en önemli sorun kendi
çıkarı adına fesadı ortadan kaldıran güçlerin mutlak dost yerine konması, istenilen sonucun de elde
edilmiş olduğuna inanılmasıdır. Yani yalnız def
edilenin değil, def edenin de hak üzere olmadığının bilinmesidir. Öyle gözüküyor ki günümüzde
teke indirilmiş küresel yapı (özellikle en önemli
temsilcisi olan ABD fevkalade azmıştır. Bir defetme yolu doğabilir. Ama biz oturup irade ve yapıp
etmelerimiz dışındaki bir gelişme bekleyemeyiz.
Kutuplaşmaların odağında siyaset var. Ekonomi bile bu işin itici gücü görevini yerine getirmektedir. Maalesef müslümanların en zayıf oldukları
alanlardan birisi siyasettir. Tarihsel birikimleriyle
mütenasip olmayan bir siyaset teorisi ve pratiğine sahip olmalarıdır. Mevcut iktidarı (Erdoğan’ı)
eleştirenlerin bir etik ve eleştiri kültürüne sahip
olmayışları da bunu göstermektedir.
Geleneksel ulemamız bu konuda noksandı.
Modern dini ve seküler ulemamız ise aynı şekilde bir farklılık göstermeden aynı eksiklikle maluldürler; gerekçesini açıklayamadığı ya mutlak

Bu Alandaki Bazı Sorunlar

teslimiyet ya da reddiye. Bu konuda dindar

Bugün pek çok toplum düzmece bir küresel
düzen denkleminde mahsur kalmıştır. Tarih boyunca hakkı izleyen topluluklar her zaman bu
yapılanmaların üstesinden gelememişlerdir. Böylesi tıkanmışlık dönemlerinde Kur’ân’da belirtildiği üzere Allah, bir zorba toplumun belasını
bir başka zorba toplumla defetmiş ve ilahi denge
kurulmuştur. Bu durum hakkın yanında olanlar
için yeni bir ortam yaratma, imkân sağlama olarak
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ulema daha sorunlu gözüküyor. Olup bitenleri yeterince açıklayamadığı için güncel retoriğe
kendini kaptırmakta elde ettiği eksik veriler din
ile daha rahat meşrulaştırabilmektedir. Bunun temel sebebi tabloya daha bütüncül gözle bakamamaktır. Daha bütüncül bir dünya görüşüne sahip
olmadan da küresel güç dengesi gibi oluşumlar
doğru anlatılamaz ve anlaşılamaz.

Kapitalizmin Ulus Devlet Krizi ve Yeni Doktrin

Kapitalizmin Ulus Devlet Krizi ve
Yeni Doktrin
Günümüzde dünya sisteminin yaşadığı krizlerin, iktisadi, siyasi aksta
çok ciddi kırılmalara geçişinin hemen tek nedeni sermayenin, küresel
şirketlerin, kâr temerküzünü artırma isteğinin, sınırsız genişlemesinin,
yüksek büyümesinin önündeki ulus devlet engellerini kaldırmak ile
sermayeyi ve küresel şirketleri ulus devletlere tabi kılma, zararı
üstlenen ulus devletlerin kâra ortak olma isteğinden kaynaklanıyor.

Ercan YILDIRIM

D

ünya sistemini, devlet mekanizmalarını, millet
ve toplum yapılarını bir tek teoriyle, yaklaşımla izah etmek oluş’un sürekliliğine, varoluşa, dünyanın işleyiş mantığına ters. Kapitalizm sürekli
değişen, yenilenen bir
yapıda… Bu karakteri
nedeniyle sermaye birikimini artırmak için
sürekli kriz-yenilenme
denklemi içine girer. Postküresel dönemde sistem büyük
kararsızlık yaşarken
aynı zamanda çatışma
içinde…
Günümüzde dünya sisteminin yaşadığı krizlerin, iktisadi,
siyasi aksta çok ciddi
kırılmalara geçişinin
hemen tek nedeni
sermayenin, küresel
şirketlerin, kâr temerküzünü
artırma
isteğinin, sınırsız genişlemesinin, yüksek
büyümesinin önündeki
ulus devlet engellerini kaldırmak ile sermayeyi ve
küresel şirketleri ulus devletlere tabi kılma, zararı
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üstlenen ulus devletlerin kâra ortak olma isteğinden kaynaklanıyor.
Kapitalizm, sermaye, küresel şirketler, burjuva güçlü devlet ve asker desteğine gereksinim
duyar. Bilhassa neoliberal dönemde küreselleşmenin etkisiyle
yaygınlaşan, dünyanın
her tarafına genişleyen sermayenin, yeni
sömürü kanallarının
rahatsızlıklara yol açıp
terör, sıcak çatışmalar,
provokasyonlar, bölüşüm gibi yollarla ulus
devletlerin başına işler
açması, müdahaleleri gerektirmesi, askeri
operasyonların yüksek
maliyeti
devletlerle
küresel şirketler arasında Soğuk Savaş’ın
bitimiyle baş göstermişti. Daha Sovyetlerin yıkılıp ilk liberal
açılımların, tüketim
çılgınlıklarının sosyalist
toplumlara girdiği esnada Irak, Kuveyt’i ilhak etmeye çalışmış ABD’nin operasyonu gelmişti. Bugün Suriye-Irak-Afganistan nedeniyle Trump’ın
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gibi linç edilerek iktisadi merkezli siyasi buhranın
kızdığı küresel sermayeye ve Körfez ülkelerine
üzeri külle örtüldü. Trump’ın Amerika AmerikaBush da yüklenmişti.
lılarındır tarzı çıkışı, Meksika Duvarı projesi, mülBugün kapitalizmin kendi iç işleyişine bağlı
tecileri sürme propagandası Avrupa’da da yankısıkriz maliyetlerin/zararların yüklenilmesiyle ilginı buluyor. Yabancıların ve Müslümanların kıtayı
li… Sıcak çatışma alanlarına yapılan müdahaleleri
işgal edeceği fikri finans kapitalin tartışılmasının
merkezdeki ülkelerin finanse etmekten kaçmasıyönüne geçiyor. Milliyetçilik yalnızca yabancıya
la küresel şirketlerin zararlarını orta-alt sınıflardan
etnik düşmanlık bağlamında değil “ekmeğini göçtazmin edilmesi iki tür kaynak sorununa işaret
menlerin” böldüğü, hadsiz çoğalan Müslümanediyor.
ların Avrupa demografisini değiştireceği yolunSadece savaşın, askeri müdahalelerin değil
da olunca tepki lümpenlerin ötesinde tüm orta
aynı zamanda krizlerin sonuçlarının, yüklerinin,
ve üst sınıfa da sirayet edebiliyor. Sarı Yelekliler
enkazın da ulus devletlerin “otoriter, güç kullankamyoncuların öncülüğünde
ma hakkı” nedeniyle fakirlebaşlamasına rağmen tepkileri
re, alt sınıftakilere yüklenmetüm kesimlere yayıldı.
si vazifesi de yine devletlere
Trump’ın
Amerika
Sarı Yelekliler kapitalist
havale edilmişti. 2008 yılında
Amerikalılarındır
tarzı
çıkıkrizi
yüklenmek istemedikABD “mortgage krizi”nde filerini dile getirirken berabeşı, Meksika Duvarı projesi,
nans ve bankacılık sisteminin
rinde Fransız ulus devletinin
mültecileri sürme propagançökmesine müsaade etmeeski gücüne kavuşmasını da
yip, orta-alt sınıflara cezalar
dası Avrupa’da da yankısıistiyor; neoliberal dönemde,
kesmiş, binlerce ABD’li kimnı buluyor. Yabancıların ve
küreselleşmenin en kuvvetsenin haberlerde görmediği
Müslümanların kıtayı işgal
li zamanlarında “devletin
şekilde evleri ellerinden alıedeceği fikri finans kapitalin
küçülmesi”, belli kollarda
nıp “çadırkent”lere yerleştiriltartışılmasının
önüne
geçiüretimden çekilmesi, özelmişti. Küresel sermayenin kâr
leştirmelerin artması salık veyor. Milliyetçilik yalnızca
maksimizasyonu için giriştiği
rilirken artık “içe kapanma”
yayılma, finans ve kredi dayabancıya etnik düşmanlık
evresinde devletin güçlenmeğıtma ellerinde patlayınca
bağlamında değil “ekmeğini
si, karizmatik ve dünyaya rest
vergi, zam, çalışanların maaşgöçmenlerin” böldüğü, hadçekebilecek liderlerin gelmelarından çıkarılmıştı.
siz çoğalan Müslümanların
si, ulus devletin büyümesi
Avrupa
demografisini
değişhatta aktif sömürgeci döneAcısını Öteki’nden Çıkarma
me geçilmesi bile bu süreçte
tireceği yolunda olunca tepki
Ticaret
savaşlarından
zihinlerde parıldamaya, teklif
lümpenlerin ötesinde tüm
uçak gemisi yollamaya kadar,
diye sunulmaya başladı. Öne
orta ve üst sınıfa da sirayet
çatışma, kavganın aslı ulus
Trump çıktığı için “günah keedebiliyor.
devletleri devre dışı bırakıp
çisi” misyonunu üstlendi ama
bırakmama üzerinde yaşanıiktidara gelirken sıraladığı
yor. Küresel sermaye, büyük
vaatlerin hassaten mülteci-yabancı düşmanlığı
burjuvazi ile ulus devletler arasındaki bu kavgada
kısmını Kıta Avrupa’sının “daha medeni”, insan
küreselleşme, faşist eğilimler, popülist yönelimler
hakları-demokrasi-özgürlükler paketine sahip ülgittikçe ağırlık kazanmaya başlıyor. Latin Amerikeleri de alttan alta sahiplendi.
ka ülkelerinde, Yunanistan’da küreselleşme karPostküresel dönem, de facto sona erse de, de
şıtı sol hareketler güç kazanırken Fransa’da Sarı
jure küreselleşmeyi imha eden Trump’ın vatanseYelekliler “acı reçete”yi üstlenmek istemediklerini
verlik doktrinine geçişiyle baş gösterdi. Sonraki
beyan etti. Ulus devletler, kapitalizmin enkazını,
aşamada Çin ekseninde ticaret savaşlarına yönelfinans kapitalin kredi krizlerini örtmek için siyasal
mesiyle küreselleşmeyi, neoliberal doktrini hatta
yönelimlere gitti.
ontolojisinde bulunan liberalizmi aşan bir sürece
Kapitalizmin krizinin gerekçesi aranırken ilk
imza attı ABD’nin post truth’un mücidi Başkanı…
akla “zincirin en zayıf halkası” geldi; mülteciler, yaFakat ağır vergilerin bulunduğu ticaret savaşları
bancılar, Müslümanlar ve Türkler adeta “kurtarıcı”
yakın dönemde esnetilmek zorunda kaldı.
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Kapitalizmin Ulus Devlet Krizi ve Yeni Doktrin

İmparatorun Hesabı
Trump’ın, kıta Avrupa’sının yeni faşistlerinin
anlamadığı siyasal neoliberalizmle, iktisadi liberalizmle birbirini takip etmek zorunda değil. Trump
bir taraftan küreselleşmeyi iktisadi manada devam
ettirip çokça kazanmayı hedeflerken aynı zamanda siyasi yönden küreselleşmenin getirdiği “sınırların şeffaflığı”nı yok sayma niyetlisi. Bu ise ister
istemez otokton ulus devlet varlığının bir yanıyla
inkârı öte tarafıyla daha da korunaklı kılınmasını,
içe kapanmayı, savunmayı, sahiplenmeyi artırıyor.
Vatanseverlik kavramı etrafında yayılmacı küresel
kazanç fikrine karşın sınırları kapatma, duvarları
yükseltme yeni tür emperyalizmin uç verme ihtimalini gözetiyor.
İmparatorluk vasfını hiçbir zaman kaybetmeyen ABD, bu aşamada kararsız bir strateji geliştirmenin kaygısında. En son Afganistan, Irak ve
Suriye müdahalelerinde başta kıta Avrupası olmak
üzere dünya sisteminin merkezindeki ulus devletlere “maliyete ortak olmadıkları” için çıkışan hatta ticaret savaşlarını biraz da bu yüzden başlatan,
vergileri yükseltme usulüyle para koparmaya çalışan ABD yönetimi ve Başkanı, Körfez ülkelerine
başta Suud, Katar, Birleşik Arap Emirliği idarelerine savaşın finansmanını yüklemişti. Belki eskiden finans ve enerji kaynağı imtiyazıyla gerçekleştirilen maliyet hesabı artık “doğrudan hesap
çıkarma”ya kadar vardı.
Postküresel siyasal ortamda esasında tam bir
belirsizlik hâkim: dış ticaretin serbestliğine, finans
ve üretim söz konusu olduğunda hiçbir sınırı kabul etmemeye dayalı kapitalizmi aşmak isteyen bir
ABD ve dünya konjonktürü var mı, bu belirsizliğini koruyor. Bu aşamada belirsizliğe bağlı yeni
vaziyeti ifade edebilecek veriler de yok değil…
Mesele kapitalizm, serbest ticaret, ulus devletler, küresel şirketler olduğunda, sistem yeniden
kurulursa yine “ülkeler arası ticaret” mi yoksa
“küresel şirketler”in ulus devletlerdeki varlığına
dayalı işleyiş mi hâkim olacak? Koruma, serbestlik, sınırların şeffaflığı, krizlerin finansmanı gibi
hususlarda yine netlik bulunmasa bile şurası kesin ki, “kontrollü kaos” şu an bilindik manada bir
düzen tesis edilene kadarki en ciddi nizam!
Dünya sistemiyle ilgili şu temel mevzuyu
unutmamak gerekir. Dünya sisteminin nomosu,
ulus devletlere, sınırlara, etnik-dini-kültürel farklılıklara rağmen sermayenin, üretimin, metanın,
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işgücünün oligopol sahaları olsa da bütünleşik
bir tek pazarda faaliyet göstermesi; kültürün, bilginin, iletişimin, teknolojinin, müziğin, filmlerin,
her türlü gastronomik gıdanın, her türlü kapitalist
üretim nesnesinin bu tek pazarda dolaşıma girmesi esastır. Tabiatın, dünyanın genel işleyişindeki
gibi kapitalizm de krizlerle yepyeni yönelimlere
girerken temelde iki metodun etrafında gelişir: içe
kapanma, sınırları kapatma yahut dışa açılma…

İçe Kapanma Dışa Açılma Periyodu
1929 yılındaki büyük buhrandan itibaren
korumacı ve serbest ticaret taraflısı politikalar
birbirini izledi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Amerika’nın dünya sisteminin başına geçmesiyle
beraber, refah devleti politikaları uygulandı, bu
elbette dünyada Amerikan tarz-ı hayatının yaygınlaşmasını sağladı. Fakat kârlar düştükçe bu sefer refah devleti ve sosyal politika ağırlıklı model
yerini neoliberal sisteme bıraktı.
ABD dünya sistemi kurumlarla işleyiş sağladı;
IMF, UNESCO, Dünya Bankası, GATT, BM, NATO
güvenlikten yardımlara kadar her hususta dünyaya yön verdi. Dolar bu dönemde ülkelerin merkez
bankası rezervlerinin, dış ticaretin temel birimine dönüştü. Küresel şirketlerden ziyade, ABD ve
merkezdeki ülkelerin ticaretleri egemendi.
ABD İmparator kimliğiyle uluslararası örgütler, dış düşman, ötekiler ve ittifaklarla hegemonyasını kurdu. Carl Schmitt’in dost-düşman dikotomisi Soğuk Savaş’ın ertesinde 11 Eylül’de bile
junior Bush tarafından dile getirildi; “yanımızda
değilsen karşımızdasın…” Bretton-Woods ile sermaye ve para hareketleri görece ulus devletlerin
kontrolünde iken 1970’lerden sonra küresel şirketler dış ticaretin, finans yönetiminin en büyük
sahibine evrildi. Merkezdeki ülkelerin dışındaki
pek çok ulus devleti artık küresel şirketler çok da
ciddiye almıyordu.
Küresel şirketler yarı çevre ve çevre ülkelerin
üzerinde tahakkümler kurdu; özerklikleri o derece arttı ki merkezdeki hatta İmparatorluk ABD’nin
bile iradesinin dışında devletlerin yönetimlerini
değiştirmeye, idarelerine karışmaya, bağımsız hareket etmeye bile yeltendi. Türkiye gibi çevre ve
yarı çevre ülkelerin ekonomileri neoliberalizmin
kendini hissettirdiği 90’ların ortasına kadar ithal
ikameye dayanıyordu. Sonrasında hizmet sektörü, konut, inşaat, iletişim ve ulaşım ikmaliyle sınırlı kaldı.
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Küresel sistemde neoliberalizm krizi, küreselleşmenin önlenemez yükselişi ve Soğuk Savaş
konjonktürüyle belirginleşti. 2000 sonrası ABD,
Hindistan, Brezilya, Rusya, Arjantin gibi ülkeler
korumacılığa geçerken Çin aynı tavrı göstermedi.
Ne olursa olsun üretmek üzerine kurulu Çin ekonomisi tam tersi küreselleşmenin, serbest ticaretin
“nimetlerini” doyasıya kullandı.
2000’lerde krizin uç vereceği Soğuk Savaş
doktrininin yerine yenisinin ikame edilmemesinden belliydi; 2008 krizine gidilen yolda AB’nin
alternatif birliği, avroya geçiş, ekonomiyi canlandırma adına sıcak para bolluğuna bağlı kredi
kolaylıkları, emlak piyasası, mortgage sektörü
kontrolsüz büyüme ve finans büyüklüğü tüketimi konforu artırdı ama krediler ödenemeyince
2009’da sert bir kriz çıktı.
Bankalar, finans çevreleri batma noktasına gelince başta ABD, merkez ülkeler kendi toplumuna
yüklenerek aristokrasinin kurtulmasını sağladı.
Bu kriz de bir anlamda ulus devlet, küresel şirketler arasındaki gerilimi zirveye çıkardı; küresel
kapitalizmde ciddi paradigma değişimine gidecek
tartışmalar, yön değiştirmeler baş gösterdi. Küresel şirketlerin kazançlarını kendilerine, yüklerini
ve borçlarını uluslara yükleme furyası toplumları
hareketlendirince devlet mekanizmaları “öteki”,
“düşman” icat etmeye başladı.

Yeni Bir Doktrin Doğarken
Dindarlık ve milliyetçilik, bir toplumda ne derece yüksekse sorun da o kadar büyük demektir.
Mülteci karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, İslâm ve
Müslüman düşmanlığı ulus devletlerin imdadına
yetişti! Dünyada etkili yüzde 1 oranındaki sermaye, aristokrasi değil ulusların ekmeğini bölen yabancılar ve Müslümanlar şeklindeki propaganda
tutunca, süreçte küresel şirketler üzerindeki baskı en azından halk nezdinde yön değiştirdi. Her
ne kadar insanlar icat edilen ötekiyle kavga etse
de ulus devlet yöneticileri küresel şirketlerin tahakkümlerinden rahatsızlığını sürdürdü. Gelinen
noktada ulus devletler küresel şirketlerin kazançlarını sadece kendilerine ayırmalarının önüne geçmeye çalışıyor.
Tam da bu noktada ABD’nin tecrübe ettiği gibi
siyasal manada içe kapalı, ticaret ve finansta dışa
açık yeni bir model yeni dünya sisteminin yeni
doktrini olacak gibi gözüküyor. Burada belirtmek gerekir ki küreselleşmeden vazgeçmenin bu
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aşamadan sonra mümkünatı yok… Soğuk Savaş
ile iyice canlanan küreselleşme, komünist dünyadan ayrılan ülkelere açılmak için gerek şart bir
ideolojik yönelimdi.
Komünizmi geride bırakan ülkelerde tüketim
o derece hızlı girdi ki, bu trendden, üretime ihtiyaç duyan Çin gibi bir ülke faydalandı. Küreselleşmeyle dış ticaret küresel şirketlerin inisiyatifine
geçip merkez, yarı çevrede para bolluğu yaşanınca
kültürel yönelimler kuvvetlendi, insanlar siyasal
alandan, karar mekanizmalarından dışlandı. Neoliberal genişleme kazancı katladı, bu da emekçilerin daha çok kullanmaya, yeni sınıfları, iş
kollarında çalışanları, prekaryayı daha çok “köleleştirmeye” yöneldi. Üretimle tüketim kültürü artıp piyasa ve pazarlar canlanınca azınlıktaki zengin üst sınıf arayı açtı; krizlerde yarı çevre ülkeler
zarar gördü, yurttaşlar sıkıntılarını göstermenin
farklı yollarını keşfetti. Tabi bu arada ABD de belirgin gerilemeler, düşmeler görüldü.
Amerikan’ın çöktüğüne dair görüşler tam da
bu ortamda dile getirildi. Neoliberalizm, küreselleşme bırakın merkezdekileri pek çok yarı çevre
hatta çevre ülkeye bile belirgin refah getirdi. Merkezde yaşanan krizler tabi çevrede kangren yaratır
ama neoliberalizmle, küreselleşmeyle merkezdeki
krizler çevrede illa çöküş getirmedi; küresel şirketlerin ilgisine de mazhar oldu.
Çin bu ortamda Amerikan’ın yerine geçebilir
mi? sorusu bile canlandı. Gelir de, şirket büyüklüklerinde, siyasi güç kullanma oranında ciddi
“durağanlık” yaşayınca ABD’nin çöktüğü fikri
doğdu. Durumu benzer ama farklı denklemlerle izah edenler çoğunlukta: ABD gerilemedi öteki
ülkeler güçlendi, yükseldi; ABD stabil kalırken
diğerleri büyüdü ya da ABD geriledi ama öteki ülkeler aynı oranda gerilemedi!
Çöküş anlatılarında eksik bırakılan yerlerin
başında ABD’nin dış ticaret hacmi, savunma harcamalarının büyüklüğü gelir. Bu evsafta kapasiteye sahip İmparatorun çöküşünden değil psikolojik gerilemesinden söz edilebilir. Neoliberalizmle,
küreselleşmeyle birlikte bir ABD nefreti, bıkkınlığı, ABD yorgunluğu dünyada oluştu. ABD’nin Afganistan, yalan olduğu itiraf edilen kimyasal silah
bahanesiyle Irak müdahalesi, Suriye mevzuu bıkkınlığı nefreti artırdı. Dünya ekonomisinin Wall
Street merkezli işlemesi, faizler, krediler, finans
köleliği, krizlerin getirdiği yıkımlar, doların dalgalanmasıyla insanların parçalanması bu nefreti,
bıkkınlığı daha da yükseltti.

Kapitalizmin Ulus Devlet Krizi ve Yeni Doktrin

Dünyada etkili yüzde 1 oranındaki sermaye, aristokrasi değil ulusların ekmeğini bölen
yabancılar ve Müslümanlar şeklindeki propaganda tutunca, süreçte küresel şirketler
üzerindeki baskı en azından halk nezdinde yön değiştirdi. Her ne kadar insanlar icat
edilen ötekiyle kavga etse de ulus devlet yöneticileri küresel şirketlerin tahakkümlerinden rahatsızlığını sürdürdü. Gelinen noktada ulus devletler küresel şirketlerin kazançlarını sadece kendilerine ayırmalarının önüne geçmeye çalışıyor.
Çin öne çıksa da hiçbir manada ABD hegemonyasını sarsacak büyüklüğe, hacme ulaşamadı.
Üretim gücü, kapasitesi, kaynakları olsa da Çin
dünyada İmparatorluk olmayı gerektirecek sinir
uçlarına dokunmaktan imtina etti, çatışmalı sahalara girmedi, ekonomisi sadece ucuz iş gücüne
dayalı, çok boyutlu, çok yönlü, çeşitli iktisadi düzeni yok… Küresel şirketlerin büyüttüğü devlet
olarak Çin aktüel çatışmadan da kısmen uzak,
küresel şirketlerle ulus devlet kimliği kavgalı değil tam tersine Çin’i güçlendirdiği için tercih edilir
nitelikte. Bu bağlamda ticaret savaşlarında ABD
yüksek vergiler getirince, büyük miktarda tahvil
alarak kavga etmeyeceğini, edemeyeceğini; İmparatorluk ve medeniyet ufku, amacı, havsalası
bulunmadığını gösterdi. Bu manada Çin zaten
iktisadi açıdan küreselleşme, neoliberalizmi yüksek seviyeden takip ederken içe kapanık idi; ulus
devlet refleksleri açısından içe kapanık dışa açık
yeni modele erken dönemde geçmişti. Bu örnek,
kapitalizmin varoluş örgüsü küresel sermayeyi zorunlu kıldığından, ulus devletler ister siyasi iç kapanıklığına gitsin ister yine 90’lardaki dışa açıklığı
sergilesin iktisadi planda küreselleşmenin güdümünde kalmaya mecburlar.
Çatışma bölgelerine harcanan meblağların
karşılanması, küresel şirketlerin hasarları yine vatandaşlara kesilecek; ne kadar çok kriz çıkarsa o
kadar dindarlık, milliyetçilik, şiddet, düşmanlık
da ivme kazanır. Güçlü devletler, güçlü liderler,
mülteci-Müslüman teyakkuzu, ticaret savaşları,
yeni tür, İHA-drone-gen savaşları yeni dönemin
temel dinamikleri olacak…

Yeni Doktrinde Türkiye
Dünya sisteminin her krizi yeni bir doktrini,
her doktrin yeni bir ulusu, yeni bir ulus yeni bir
kültürü, siyaseti, bireyi, toplumu belirliyor. Neoliberalizmin yol verdiği finans krizi küresel şirketulus devlet çatışmasını, o da beraberinde insan
hakları, demokrasi, özgürlükler diyen merkez
yurttaşının milliyetçi tutumlarına neden oldu.
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Ulus devlet kapitalizmin yönetim birimi… Fakat pek çok yerde Katalonya’da, Bavyera’da zengin bölgeler aynı ulus devlet içinde olsalar bile
fakirleri beslemek istemiyor; tam da neoliberal
tutum. Bu süreç elbette Türkiye için de riskler
barındırıyor. Ulus devlet küresel sermaye kavgası
beraberinde yeni ulus devletlerin fitilini ateşlemeyi, büyük federasyonların teşkiline kadar varacak
siyasi domino etkisini tetikleyebilir. Türkiye bu
konjonktürde ciddi bir yol ayrımında bulunuyor.
Türkiye gibi neoliberal iktisadi programı uygulayan bir ülkenin küreselleşmeye yatkın, dış
ticarette etkin, sınırları çok da önemsememesi
gerekir… ki zaten uluslararası yatırımcılara açık
bir anlayış hakim. Buna karşın etnik fayları nedeniyle siyasi içe kapanıklık tam da zamanın ruhunu karşılayacak boyutta. Hali hazır konjonktürde
hareketli ve Balkanizasyona, Filistinizasyona açık
bölgemizde Irak ve Suriye’nin ortadan kalkması,
yeni ulus devletlerin teşekkülü, yeni büyük oligopol ve federasyonların kurulması yine başta ABD
ve egemen güçler tarafından yürütülüyor.
Türkiye konjonktürel manada merkez ülkelerin yaşamak istediği çelişkiyi iliklerine kadar
hissediyor. Kapitalizmin, küresel sistemin küresel
şirketler, krizler üzerinden bir ulus devlet krizi
var ama ulus devletlerin yaşadıkları bir kapitalizm
krizi yok…
En büyük sorun ve kapitalizmi yaşatan tek
güç, ulusların kapitalizmle değil unsurlarıyla sorunu olması… bu da aktör değiştirerek kısa sürede çözülebiliyor. Yine dünya sisteminin bu basit metodunu da Türkiye iliklerine kadar tecrübe
edebiliyor. Bu yüzden meseleyi etnik, siyasi, idari,
kişisel görmekten vazgeçip sistem krizi, kapitalizmin kendi krizi görüp cephe almadığımız sürece Türkiye sahiplendiği düzenin yeni kurgularıyla ama bu sefer çok daha ciddi karşılaşmalar
yaşayacak.
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Ulus Devletin Dönüşü

Günümüz yeni faşizmi olarak tezahür eden sağ popülizmde ulus
ötesi kapitalizmin krizinden doğdu ve ulus ötesi kapitalizmin
sindirmek istediği ve önemli ölçüde de pasifize ederek epeyce
aşındırdığı ulus devletin tarih sahnesine tekrar çıkmasını sağladı.
Popülizm, milliyetçilik denen ideoloji için bir tür ikinci bahar
sağladı çünkü hâlihazırda sahnede duran sağ popülist liderlerin
hemen hepsi de milliyetçi söylemlerle ulus devleti tahkim ediyor.

Dilaver DEMİRAĞ

D
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önüşler, yeniden doğumlar
hep bir olay ile irtibatlıdır. Olay ise
bir değişimin bir
yarılmanın ürünüdür. Ama bu değişimler her zaman
hayra
yorulacak
durumlar da olmayabilir. Ama tarih
hep evine döner
sözü de anlamlıdır. Zaman diyakronik yani artarda gelerek biriken tarihsel zaman hep ileriye
doğru giden bir ok gibiyse de aynı oranda zaman
döngüseldir de. Aslında zamanın hareketinin spiral olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan dönüş,
zamanın spiral ya da helezonik hareketindeki momentumlardan ya da uğraklardan kaynaklanır.
Gerçek şu ki doğanın zamanı ile insanın zihinsel zamanı farklıdır. Bu anlamda doğada zaman döngüseldir, buna karşılık insanın zamanı
akışkan olduğu kadar döngüseldir de. Helezonik
ilerleme döngüsellik ile ilerleme olgusunu birleştirmiştir. Zaman ileriye doğru kıvrımlı bir hareket
hâlindedir. Ama yönelim döngüseldir, fakat bu bir
tekrar değildir de. Zamanın her döngüsünde ya da
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kıvrımında tekrar
gibi olanın tekrarlığı görünüştedir.
Bu anlamda tekerrür eden olay
tekerrür etmemektedir. Tarihteki tekerrür aynı olayların tekrarlanmasını
ifade etmez, tekerrür ancak biçim
(yapı) çerçevesinde mümkündür, olay (içerik) çerçevesinde değil.
Meseleyi böyle düşündüğümüzde bugün yeni bir
faşizm biçimi olarak tezahür eden sağ popülizmde
eski faşizmin bir tekrarı değildir ama diğer yandan
da bir tekerrür durumu vardır, çünkü faşizmler
her zaman kapitalizmin krizlerinden doğar ve ortaya çıkar.
Günümüz yeni faşizmi olarak tezahür eden
sağ popülizm de ulus ötesi kapitalizmin krizinden doğdu ve ulus ötesi kapitalizmin sindirmek
istediği ve önemli ölçüde de pasifize ederek epeyi
bir aşındırdığı ulus devletin tarih sahnesine tekrar
çıkmasını sağladı. Popülizm, milliyetçilik denen
ideoloji için bir tür ikinci bahar sağladı çünkü
hâlihazırda sahnede duran sağ popülist liderlerin
hemen hepsi de milliyetçi söylemlerle ve küresel

Ulus Devletin Dönüşü
ya da köprü kurulması gerekir. Bu anlamda hayaletler, kötü ruhlar çağrılır. Bu bazan bir büyücü marifeti ile onun kontrolünde olur, bazan da
bir ruh çağırma seansında tahta marifeti ile olur.
Ruh çağırma seanslarının temel kâbusu çağrılan
ruhu geri döndürmektir. Çağırdığımız ruhun
ilettiği mesajın içeriğinin hayaletlerden mi, yoksa ortamın veya çemberin herhangi bir üyesinin
bilinçdışı fantezilerinden mi kaynaklandığını tespit etmek çok zor. Bunu bilemediğimiz için bazan
ruhu geri gönderemeyiz ve o burada kalır. Kaldığı
anda da yaşadığı huzursuzluk nedeni ile bir terör
yaratabilir.
Popülizm de liberal demokrasinin neoliberal
ruh çağırma seanslarının bir neticesi. Eşitsizlik
dediğimiz çağırcının tatmin
olmayan adalet arzusunun yarattığı semptom olarak, onun
Ruh Çağırma Seansı:
jouissansı olarak geldi. Malum
Küreselleşme
sürecine
Küreselleşme ve Hayal Kırıklığı
Lacancı psikanalizde semptom
eklemlenmiş
hareketli,
arzunun tatmin arayışından
Klasik paranormal açıkgeçirgen, zevkleri gelişmiş
çıkan bir eksiktir. Jouissans
lamada hayalet bu dünya ile
bir yüksek sınıfla, refah
ise arzunun tatmin olma, ekdünya arasında sıkışıp kalmış
devleti siyasetinin çökmesiği giderme, bütünlenme arhuzursuz ruhu ifade eder.
sinin neticesi bu olgunun
zusundan doğmakla birlikte
Hortlakla hayalet aynı düzlemaltında kalmış insanlar
tatminin, eksiğin ya da yarığın
de ele alınabilir ama hayalet ya
arasında
yükselen
koca
kapanamayacağı
gerçeğinin
da hortlak her zaman bir ara
bir
duvarın
altındakilerin
sonucu
olarak
gerçekleşmesi
bölge, bir değillemedir. Hayamümkün olmayan bir arzudur.
kendi sırtlarına basan kozlet ölüm ile yaşam arasındadır
Kapitalist küreselleşme de
canlı özellikleri gösterir ama
mopolit elitlere duyduğu
pürüzsüz bir dünya arzusucanlı değildir. Öte yandan ölü
kızgınlık popülizmle gün
nun jouissansı olarak doğdu.
de değildir ölü gibi kıpırtısız
yüzüne çıkıyor.
Ama bu imkânsız bir arzuydu.
yaşamdan hiçbir özellik gösPopülizm bunun semptomu
termeyen bir varlık da değildir.
olarak bu eksiği, bu imkânsız
Şeffaf bedeni ile ölünün çürüarzuyu temsil ediyor çekirdeğinde bir adalet talebi
müşlüğü ve kas ve deri gibi giysilerden yoksun
var ama bunu yapması imkânsız olduğundan çünçıplak bir kemik yığını söz konusu değildir, öte
kü ötekin arzusu olduğundan ve dahası kendisi
yandan canlı bir beden gibi somut elle tutulabide kapitalizmin bir ürünü olduğundan bir hayalir, dokunulabilir bir varlık da değildir. Ancak ne
let gibi liberal demokrasiye musallat oldu. Adaleti
olursa olsun hayaletin temel özelliği geri dönmegerçekleştirmesi imkânsız çünkü gerçek özneye
sidir. Onun diğer dünyaya geçişini sağlayan bir
parmak basmak yerine gerçek dışı hedefler etradefin töreninin yapılmayışı, ya da bu dünyada bifında bir seferberlik üretiyor. Kapitalist büyük ötetiremediği bir iş nedeni ile hayalet hep geri döner.
kinin hayali öznesi olarak göçmen figürü PopülizHayalet aslında bastırılmış, yok sayılmış, artık
min bir jouissans olarak gerçekleşmesi imkânsız
öldüğüne inanılanın geri dönüşüdür. Boby Salolan bir tatmin duygusunu yansıtıyor. Tam da
man Sayyid’in uygun ifadesi ile hayalet öldüğüne
bu nedenle bu hayaleti defetmenin yolu sahte bir
inanılanın geri dönüşü, henüz ölmediğini ve kogerçeklik olan liberal demokrasinin o eski güzel
layca da ölmeyeceğini gösterir. Bu anlamda popügünlerine dönmekten değil, talep edilen arzunun
lizm bir hayalettir ama onun çağrılması gerekir,
akışlar karşısında ulus devletin sabitlendirici yapılanmasını savunarak ulus devleti, özellikle de
sınırları delik deşik ederek ulus devlete meydan
okuyan göç akışlarına karşı tahkim ediyor. Öte
yandan da ulusu zayıflatan değerler ve tehditler
olarak gördükleri çok kültürlülük, inanç kuşkuculuğu gibi liberal değerler karşısında ulusu
tahkim edici şekilde davranmaktalar. Din ise popülizmin araçsal baktığı sosyal çimento ve aileyi
tahkim etmekte kullandığı meşruiyet unsuru.
Popülizmin yaşattığı bu dönüşlere bir de faşizm eklenebilir. Benjamin Arditi’nin popülizmi
liberal demokrasiye musallat olmuş hayalet olarak
yaptığı iç çeper olgusunu faşizme de uyarlayabiliriz ve bu anlamda faşizmin liberal demokrasinin
arabı yani fotoğraftaki negatifi
gibi olduğunu söyleyebiliriz.
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tatminini sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle popülizm
ancak kapitalizm denen kötü ruhu kovarsak mezarına geri dönerek intikal edemediği öte dünyaya
intikal ederek huzuru bulur ve o zaman da terörü
son bulur.
Ancak tam da burada anarşist eleştirinin ve
gerçek demokrasi talebinin değeri ortaya çıkmakta çünkü popülizm bizim güçsüzlüğümüzün,
demokratik bir özne olamayışımızın bir sömürüsü. Güçlü liderde yansıttığımız kendi eksiğimiz.
Biz kendi arzumuzda gerçekleşemediğimiz için
ötekin arzusunda kendimizi var ediyoruz. Kendi
egomuzun yansıması olan güçlü lider (Narsistik
özneler olarak Trumplar, Bolsonarolar, Duarteler
ve elbette Erdoğanizmin gücü) de kendi güçsüzlüğümüze şifa buldurmak isteriz. Ondan yayılan
güç enerjisi bizi büyüler ve biz kendimizi ona
transfer ederiz, onun gücünü kendi gücümüz sanarız bu sahte özdeşleşim liderin kitlelerin egosonu daha da şişirmesini ondaki narsizmi besledikçe bu sahte şişkinliğin yarattığı güç onların deyim
yerinde ise uyuşturucu içmiş gibi olmalarına ve
küçük dünyaları ben yarattım havası içinde hatalar yapmasına yol açar ve bir kez hatalar başladığında liderin erozyonu durdurulamaz çünkü
karizması yara almıştır, onun yaralanabilirliğini,
güçsüzlüğünü fark etmişizdir: “Büyük ekonomik sorunlar bir grubun benlik saygısı kaybına
ve güçlenme duygusuna neden olabilir. Böylece,
bu hassas gruplar, kendilerini dayanılmaz olumsuz duygulardan korumak için, bu denli travmatik deneyimlerle inkâr ve yansıtma gibi uyumsuz
savunma mekanizmaları kullanarak başa çıkmaya
çalışır. Popülist bir lider, grubun siyasi amaçlarını
gerçekleştirme konusundaki savunmasızlığından
yararlanır. Bu nedenle hassas topluluklar sadece
gerçekçi ekonomik canlanmayı değil, sosyal ve
duygusal müdahaleleri de gerektirir. [Bu yüzden]
duygulara odaklanarak, kişilerarası fenomenler,
özellikle savunmasız grupların saldırgan otoriter
liderlerin gücüne inanmalarına neden olabilecek
psikolojik mekanizmalar hakkındaki anlayışımızı
derinleştirebiliriz.”1
Popülizm tam da Aydınlanmacı siyasetin bilinçli tercihlerde bulunan ve bunu da rasyonel karar mekanizmaları ile başaran öznesinin, seçmen

kavrayışının, bu eksende düşünen liberal demokrasinin kalesine atılan bir irassyonalite golüdür.
Bryan Douglas Caplan, liberal demokrasinin erdemleri ile oluşan inançları çürütür: “Demokrasiler çoğu insan için zararlı politikaları sık sık kabul
etmekte ve sürdürmektedir. Teoride, demokrasi
sosyal olarak zararlı politikalara karşı bir engeldir,
ancak pratikte onlara güvenli bir liman sağlar. Bu
demokrasi paradoksu nasıl çözülebilir? Seçimler
halkın genelinin özel ilgi alanlarını memnun etmeyi daha da önemli kılmak ve suiistimal etmek
konusunda yüzeyde göründüklerinden daha zayıf bir caydırıcılığa sahip olabilir. İkinci cevap,
seçmenlerin siyaset konusunda derinden cahil
olduklarıdır. Temsilcilerinin kim olduğunu yaptıkları şeyden çok daha az biliyorlar. Demokrasi
Paradoksuna tamamen muhalif bir çözüm, bunun düzenli olarak aptalca politikalar sunduğunu
inkâr etmektir. Aynı şekilde, nasıl kötü olabileceğine dair tutarlı bir hesap yoksa bir politikanın
iyi olduğunu göstermenize gerek yoktur: “Temel
fikir, seçmenlerin cahillerden daha kötü olduğudur; kısacası irrasyoneldirler ve buna göre oy
kullanır. Ekonomistler ve bilişsel psikologlar genellikle herkesin yetenekli ve bilgiyi en iyi şekilde
işlemiş olduğunu varsayar [yani tam bilgiye sahip
rasyonel özneler]. Oysa sağduyu, bize duygu ve
ideolojiyi söylüyor -sadece gerçekler ya da onların
“işlenmesi” değil-, güçlü insan yargısını sallayın.
İnsanlar kendilerini iyi hissettikleri yanlış inançların etkisi altında oy kullandıklarında, demokrasi
ısrarla kötü politikalar çıkarıyor.”2
Görüldüğü gibi popülizm tam da liberal demokrasinin zaaflarının bir ürünü… Liberal demokrasi onu ne kadar kötülerse kötülesin Popülizm hayaleti gerçek bir bedende bu dünyaya
transfer olan bir kötü ruhtur. Ama onu liberal
demokrasi kovamaz. Kaplan’ın dediği gibi insanların duyguları esas olarak kabul edildiği sürece
demokrasi tabir caizse “içkisine ilaç atılan ve tecavüzcü coşkunlarca iğfal edilen masum bir genç
kız” olacaktır.

1

2

Leon Hoffman, M.D. “Psychoanalytic Perspectives On
Populism, Contemporary Psychoanalysis”, 2018, Vol. 54,
No. 2, s. 266-267.
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Popülizmin Liberal Demokrasinin Maskesini İndirmesi
Peki, bu hayalet nereden nasıl çıktı ve insanların kalbine nereden seslendi. Dahası liberal
Bryan Douglas Caplan, The Myth of the Rational Voter: Why
Democracies Choose Bad Policies, Princeton University Press;
Revised ed. Edition, Princeton-2011, s.2.
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demokrasi neden başarısız oldu. Bu soruların
cevabını vermek için önce liberal demokrasi ve
onun yanlış kurgusunu ele almak gerekir. Liberal
demokrasi temsili sisteme dayanan ve düzenli seçimler ile iktidarın değiştiği bir siyasal sistem. Bu
sistem de seçmenin doğru ve rasyonel bir karar
verebilmesi için ifade özgürlüğü, siyasal katılımı
sağlayabilmek ve ifade özgürlüğünün, düşünce
özgürlüğünün tamamlanabilmesi için örgütlenme
özgürlüğü vb. temel hak ve hürriyetler ile desteklenir. Liberal biçimsel demokrasi temsilciler vasıtası ile halkın yönettiğini iddia eder. Ancak gerçekte temsilcilerin temsil ettiklerinden koptuğu
bir demokrasidir. Carl Schimmit’in liberal biçimsel demokrasiye dair yaptığı şu tespitler bugün de
geçerlidir ve bu durum popülizmin yükselişinin
en önemli nedenlerinden biri: “Sayısız broşür ve
gazete makalesinde parlamenter faaliyetin göze
batan eksiklikleri ve hataları vurgulanmıştır: Parti
hâkimiyeti, partilerin sübjektif kişisel politikaları,
“amatörler hükümeti”, süregiden hükümet krizleri, parlamento konuşmalarının amaçsızlığı ve
banalliği, parlamenter teamüllerin giderek düşen
seviyesi, parlamento tıkanıklığına yol açan yıkıcı
yöntemler, dokunulmazlık ve ayrıcalıkların parlamentarizmi hor gören radikal muhalefet tarafından istismar edilmesi, onursuz işlerin gündelik
pratik hâline gelmiş olması, parlamentoya devam
oranının düşük olması... Çoktandır bilinen gözlemlere dayanarak edinilen izlenim de giderek
yaygınlaştı: Nisbî temsil ve liste sisteminin seçmenle milletvekili arasındaki bağı kopartması,
hizipçiliğin vazgeçilmez bir araç hâline gelmesi ve
temsil prensibi olarak adlandırılan prensibin (Weimar Anayasası’nın 21. Maddesi: “Milletvekilleri
bütün halkın temsilcisidirler, yalnızca kendi vicdanlarına karşı sorumludurlar ve hiçbir direktifle
bağlı değildirler.”) anlamsızlaşması; dahası gerçek
faaliyetin, genel kurulun kamuya açık görüşmelerinde değil, aksine komitelerde -üstelik mutlaka
parlamenter komitelerde de değil- gerçekleşmesi
ve önemli kararların hizip liderlerinin ve hatta
parlamento dışı komitelerin gizli toplantılarında
alınması sureti ile her türlü sorumluluğun devredilip ortadan kaldırılmasıyla bütün parlamenter
sistemin, partilerin ve ekonomik çıkar sahiplerinin hâkimiyetini gizleyen kötü bir vitrin hâline
gelmesi.”3
3

Carl Schimitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, çev. A. Emre
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Modern liberal demokrasilerin temel krizi
bu bağlamda hiç değişmedi. Siyaset hep tabanda
oldu ve taban sadece temsilcileri seçmekle mükellef oldu. Bu durum zaman içinde siyasete ilgisizlik olarak ortaya çıktı ve en önemli belirtisi de
seçimlere katılım oranında yaşanan düşüş oldu.
Avrupa’da seçimlere katılım ortalama %65’ler
seviyesinde iken ABD’de Başkanlık seçimlerinde
bu oran ortalama %60.1. Kongre Seçimlerinde
ise %49.6 batı demokrasilerin en uzak kıtadaki
katılım oranı ise hayli yüksek %95. Popülizm siyasetin giderek hâkim grupların taleplerine odaklanan bir siyasete tepki. Brexit oylaması sonrası
İngiltere’nin siyasi sefaletini yazan Craig Calhoun
popülizmin sığlaşan siyasi elitizme ve lobicilik
üzerinden halkın çıkarlarına tamamı ile ters kararları mümkün kılan siyasetin giderek merkeze kayarak “yok aslında birbirimizden farkımız”
hâline gelmesini ele alır: “Halkın Avrupa ile ilgili
hayal kırıklığı kıtadan çok daha büyük bir duruma karşı derin bir öfke ortaya çıkardı. İngiltere,
Londra ya da neoliberalizmden ya da küreselleşmeden çekilmeye oy veremedi. Ancak, düzeltmek
istediği problemler, en azından AB kadar kök
salmıştı. Küreselleşmeden faydalananlar, Orta İngiltere ve güneybatıdaki muhafazakârların bölgelerindeki eski ekonomiden ziyade güneydoğuda
büyüyen hizmet endüstrileriyle bağlantılı olanlar,
iyi eğitimli ve ekonomik olarak iyi durumdadır.Avrupa’da kalmak için nüfusları ile orantısız olarak oy verdi. İşverenler de çoğunlukla Avrupa’da
kalmaya oy verdiler. İşsiz olanlar veya emekliler
ayrılmak için yoğun olarak oy kullandılar. Fakat
Avrupa’dan gelen İngiltere, kuzeydeki kaybolmuş
sanayi İngiltere’si, güneybatıdaki kırsal yoksulluk
ve insanlar bir zamanlar büyük şehirlerin banliyölerinde orta sınıf yaşam tarzlarına tutunarak
kendilerine giderek yabancılaşıyor. İskoçya, elbette kendi fabrikalarını kapattı, ancak bu İskoç milliyetçiliğini körükledi. İngiliz milliyetçiliği, İskoç
milliyetçiliğinin kızgınlığıyla pekiştirildi. Ancak,
tüm büyük siyasi partilerdeki birçok lider tarafından bir kenara fırlamış gibi görünen gerçek sorunlara tepki olarak popülist bir karaktere sahip oldu
ve büyüdü. Brexit, 1990’ların kozmopolit markasının “Cool Britannia”nın4* reddidir… Brexit
4

Zeybekoğlu, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2014, s.11.
*
Serin Britanya teriminin ilk kullanımı ve anlamı ile sonrakiler arasında kısmen farklılık söz konusu. “Cool Britannia"
ibaresi ilk olarak 1967 yılında Bonzo Dog Doo Dah Band
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kampanyası, maliyetler ve faydalar hakkındaki
tartışmalarla desteklenmedi. Bu kızgınlık, hayal
kırıklığı ve öfke ile tahrik edildi. Duygusal ve anlamlıydı. AB kısmen yanlış yerleştirilmiş bir hedef
olsa ve pratik çözümler sunulmamış olsa bile, ifade
edilen şikâyetler gerçek temellere sahipti. Bununla
birlikte, Brexit kampanyası Donald Trump’ın ABD
başkanlığı arayışına yakın bir kuzeniydi. Her ikisi
de, göreceli olarak müreffeh olan ülkelerde orta ve
işçi sınıfı için radikal olarak artan eşitsizlik, durgun gelirler ve azalan ekonomik güvenlik ile birlikte hayal kırıklığını ifade eden daha geniş bir popülist akımın parçasıdır. En azından, popülizm,
küreselleşme tarafından atlananların şikâyetleri
için fazla zaman ya da ilgiye sahip olmayan siyasetçilerle öfke ifade ediyor. Birleşik Krallık’ta
bu, bir zamanlar İşçi Partisi’nin güçlü yandaşları olan yerli işçi sınıfının üyelerini içermektedir.
Demagoglar bu popülizmi Birleşik Krallık’ta sağa
yönlendirdi, ama çoğu popülizmde olduğu gibi,
politik spektrumun ya da öbürünün bir yanından doğuştan gelmiyor (ve açık bir sol-sağ ayrımı
kavramı yanıltıcı olabilir). Aldatıcı olmayan demagoglar, popülist milliyetçiliği de bilgilendiren
nativizm ve aslında ırkçılığı canlandırdılar. Onlar,
kozmopolit gelişmişliklerinden ötürü övünen ve
daha az kozmopolit vatandaşlarını geri kalmış olarak gördüklerini açıkça belirten şehirli elitlere kızgınlık yarattılar. Bu kentsel elitlerin çoğu ana akım
politikacıları içeriyordu, bu yüzden bu kampanyada güvenilir olma mücadelesi vermeleri şaşırtıcı
değil. Bu, benzersiz bir İngilizce hayal kırıklığı ve
politik tepki dizisi değildir. Dünyada popülizm ve
milliyetçilik, kısmen 1970’lerden beri eşitsizliğin
hızla arttığı ve bir zamanlar refah içinde olan ülkelerin orta ve işçi sınıflarının yaşam standartlarını
durgunlaştırdığı ve ekonomik güvenliğin ortadan
kalktığından dolayı, kısmen öne çıkıyor. Aynı zamanda, küresel olarak göçün artması, büyük ölçüde küreselleşmenin kendisinin yanı sıra ABD
ve İngiltere gibi Batılı ülkelerin Ortadoğu’da savaşmayı tercih ettiği savaşlar nedeniyle artmıştır.
Dünya oldukça basit, korkutucu görünüyor. Milliyetçilik, tam olarak insanların uluslararası güçler
tarafından tehdit edildiğini hissettiğinde gelişir.
İnsanlar elitler tarafından ihanete uğradıklarında
tarafından bir şarkı adı olarak kullanıldı ve “Cool Britannia”
“Britanya'da havalısın / geziye çık!” anlamına geliyordu. Bu
terim daha sonraları İngiltere'ye bir coşku ve iyimserlik hissi
veren duyguyu ifade ediyordu.
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popülizm gelişir. AB de küresel olarak önemli
olmuştur. İklim değişikliğini ele alma mücadelesinin en güçlü liderleri arasında yer alıyor. İnsan
haklarını savunmada ön planda… Ancak söylemek gerekirse, bunlar popülist seçmenlerin en
önemli konuları değildir. Dahası AB, son yılların
en büyük krizlerinden iki tanesiyle yüzleşmekten
çekildi. Küresel finansal kriz karşısında, zengin
üyeleri kendi ulusal çıkarlarını korumaya çalıştığı
için dayanışma fikrini terk etti. Bu daha şiddetli
yapısal problemler. Brexit, birbirine bağlı bir dünyada etkin politikalar ve pratik ilişkilerin yönetimini zorlaştırmayı amaçlayan popülist-milliyetçi
akımın bir parçasıdır.”5
Bu uzun uzadıya yapılan alıntı küreselleşme
sürecine eklemlenmiş hareketli, geçirgen, zevkleri
gelişmiş bir yüksek sınıfla refah devleti siyasetinin
çökmesinin neticesi bu olgunun altında kalmış insanlar arasında yükselen koca bir duvarın altındakilerin kendi sırtlarına basan kozmopolit elitlere
duyduğu kızgınlığın popülizmde hayat bulduğunu göstermekte. Milliyetçi/popülist bağlanmanın
ardında bir adalet arayışı mevcut aslında ve aynı
zamanda hayat adaletsiz dedirtenlere dönük bir
hınç duygusu da eşlik ediyor buna.
Liberal demokrasi çerçevesindeki siyasette
herkes merkeze yaklaştıkça popülistlerin değeri arttı çünkü onlar aynılaşan siyaset içinde farkı temsil ediyordu. Dahası şunu da belirtmeden
geçmemek lazım: Lberal demokratik totaliter bir
dünyada demokrasinin bir sahne gösterisine,
medyatik şovlarla demokratik yarışların yapıldığı hiper gerçeklik olarak, bir simülasyon olarak
demokrasi olgusunda yani demokrasinin bir tür
yığın olarak kitleye dönüşmüş bir toplumda siyaseten ölüye dönüştüğü bir zamanda popülizm,
siyasetin tekrar iade-i itibarının sağlanması olarak
5

Craig Calhoun, Brexit Is a Mutiny Against the Cosmopolitan
Elite,
https://www.huffpost.com/entry/brexit-mutinyelites_b_10690654
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anlam kazanıyor. Yaratmış olduğu kutuplaşma
toplumun tekrar siyasete siyasi olana ilgi duymasını sağlıyor. Peki, faşizm burada nerede ve bu konuda sol neyi göremiyor?

Yaşayan Ölülerin Dönüşü:
Postfaşizmin Popülist Yüzü
Popülizm her şeyden önce gerçek bir adalet
hareketi olmadığı gibi bütün popülist liderlerin köktenci kapitalist ekonomi biçimi olan yeni
sağ ekonomik programı uygulamaları, eşitsizliği
topyekûn ortadan kaldırmak yerine kayırmacılığı
yeğleyen bir tutum içindeler. Sağ popülizmin en
önemli özelliği de bu. Dahası ona faşizan karakterini veren siyaseti rekabet değil dost düşman ekseni üzerine tesis eden bir hınç siyaseti içermeleri.
Tümü de milliyetçi yer yer ırkçılığa kayıyorlarbelki de ırkçılıktan uzak duran tek sağ siyasetçi
Erdoğan. Avrupa ve Amerika’daki popülist hareketler ise açıkça ırkçı ve beyaz üstünlükçülüğüne
dayanıyor. İşte sosyalistlerin ıskaladığı nokta da
burada, Irkçılığın batı ruhuna sinmişliği yani faşizm Batıya ait ve ona içkin bir değer. Bir zamanlar müteveffa Kürşat Bumin’in dediği gibi batı dışı
dünyadaki popülizmler otoriter ve baskıcı-onun
deyimi ile despot-olabilirler ama faşizm bunların
içkin değeri değil. Uygar ve uygar olmayan dikatomisini kuran ve kendini dünyanın merkezine
koyan batı. Nitekim göçmen karşıtlığının sağ popülizmin en temel siyasi söylemi olması bu olgunun bir uzantısı. Mesela Brezilya’nın yeni seçilen
sağcı lideri Bolsonaro’da bu yerli karşıtlığı olarak
tezahür ediyor.
Bu aradan sonra batılı sağ popülizmin faşizme
bakan yüzüne ardından da göçmen karşıtı Avrupa merkezciliğin popülizmle yankı bulmasındaki ontolojik yankıyı tahakkümün batıya içkin
oluşundaki ontolojik kaynağı ve bunun seküler
hümanizm öğretisinde daha da güçlü olduğunu
anlatmaya geçebiliriz. Popülist sağın özellikle de
göçmen düşmanlığı üzerinden varolan ve bunu
varlık nedeni sayan siyasi yapıların yani sağ popülizmlerin ırkçılığı, milliyetçiliği ve otoriterliği
nedeni ile faşizan bir yapı gibi görünmeleri nedeni ile sağ popülizmin kılık değiştirmiş bir faşizm
olup olmadığı tartışıldı. Birçok popülizm araştırmacısı bu nedenlerden dolayı sağ ve aşırı sağ popülizmin yeni faşizm ya da post modern faşizm
(postfaşizm) olduğu kanaatine vardılar. Şahsen
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ben de aynı düşüncedeyim tıpkı totalitarizm olgusu gibi faşizm olgusunu da İkinci Dünya Savaşı sırasında gördüğümüz örneklerle analiz edip
buna uymuyorsa faşizm değildir demek ciddi bir
akademik miyopluk örneğidir.
Yeni Faşizm, faşizmin önemli unsurlarını içeren bir İkinci Dünya Savaşı sonrası ideolojisidir.
Neofaşizm genellikle aşırı milliyetçilik, ırksal üstünlük, popülizm, otoriterizm, nativizm, yabancı
düşmanlığı ve göçmenliğe muhalefetin yanı sıra liberal demokrasiye, parlamentarizme, Marksizm’e,
komünizme ve sosyalizme karşı çıkıyor. Tekelci
sermayenin ayrıcalıklarına, geleneksel burjuva
siyasetçilerin yozlaşmışlıklarına, entelektüellerin
sahtekarlıklarına karşı politik ajitasyon, dünkü ve
bugünkü faşist liderlerin dillerindeki ortak olan
noktalar.
Faşizm sonrası terimi, çağdaş dünyanın her
yerinde gözlemlenebilecek bir dizi politika, uygulama, rutin ve ideolojiyi tanımlamak için kullanılan bir kelime. Bugün yükselişe geçen radikal sağ
için tercih edilen bir terim. Birçok sosyal bilimciye
göre radikal sağın yükselişi şu anki tarihsel anın
en dikkat çekici özelliklerinden birisi. 2018’de,
Avrupa Birliği’nin sekiz ülkesinin hükümetleri (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya,
İtalya, Polonya, Macaristan ve Slovakya) radikal
sağcı, milliyetçi ve yabancı düşmanı partiler tarafından yönetiliyor. Bu partiler ayrıca üç büyük AB
ülkesinde siyaseti kutuplaştırdı: Fransa’da Ulusal
Cephe, 2017’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti ve oyların yüzde 33,9’unu alarak
olağanüstü yüksek bir seviyeye ulaştı; İtalya’da,
Lega Nord sağ cephenin hegemonik kuvveti
hâline geldi ve yeni bir hükümet kurdu, böylece Silvio Berlusconi’nin Forza Italia’sını marjinalleştirdi; Almanya’da, Alternatif für Deutschland
(AfD)2017’de Federal Meclis’e oyların neredeyse
yüzde 13’üyle girdi ve bu sayede Şansölye Angela
Merkel’in pozisyonunu önemli ölçüde zayıflattı ve
Hristiyan Demokrat Birliği’ni (CDU) Sosyal Demokrat Parti ile koalisyonunu yenilemeye zorladı.
Sık sık övülen “Alman istisnası” ortadan kayboldu ve Merkel, göçmenlere ve mültecilere yönelik
“cömert” politikalarını yeniden düşünme niyetini
açıkladı.
Putin’in Rusya’sı ve bazı uyduları milliyetçiliğin AB’ye has bir ideoloji olduğunu göstermekten uzak. Donald Trump’ın Amerika Birleşik
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Devletleri Başkanı seçilmesiyle, yeni bir milliyetçi,
popülist, ırkçı ve yabancı düşmanlığı hakkının
yükselişi küresel bir fenomen hâline geldi. Traverso yeni faşizmin ana damarının tam da burada
oluştuğu kanısında.6 Yeni ırkçılığın kültüralizm
temelli ayrımcılığı ya da yabancı düşmanlığı ve
göçmen karşıtlığı temelinde yükselişe geçen radikal sağ postfaşizmin yuvalanma alanı. Bu alan
aynı zamanda sağ popülizmin kendisini evinde
hissettiği alan. Tam da bu nedenle faşizm ile sağ
kanat popülizm arasında ideolojik akrabalıklardan, benzerliklerden söz edilebilir. İki siyasi yapının da varoluşu göçmen düşmanlığı ve İslâm
nefreti üzerinden şekilleniyor. İki tarafta yeni liberal denilen aslında yeni sağcı ekonomik darvinizm temelli vahşi kapitalizme karşı oluşan öfkeyi
tepkiyi yabancı düşmanlığına kanalize ederek eski
faşizmin Yahudi düşmanlığının bir benzerini kurguluyorlar. Siyasal alanı bu denli sert bir iklime
çeviren de bu nokta. Popülizm ve radikal sağ olarak yeni faşizm Avrupa merkezcilik temelli, yeni
oryantalizmden beslenen ve yabancı düşmanlığını
dinselleştiren bir pozisyon içindeler. Eski faşizmlerle aralarında en temel fark da burada sanırım.
İkincisi eski faşizm büyük oranda tekelci sermayenin desteğini sağlamıştı, yeni faşizm ise bundan
yoksun, daha çok yeni ekonominin, küreselleşmenin sarstığı eski kapitalizmler ve en çok da orta
sınıfların desteği ile yükselişteler.
Frederico Finchelstein’in Faşizmden Popülizme adlı çalışmasında da sağ kanat popülizmin

faşizmden doğduğu, onun reforme edilmiş biçim
olduğu tezi savunuluyor. Ona göre modern popülizm faşizm kaynaklıdır: “Modern popülizm
faşizmden doğmuştur… Faşizmin yenilgisiyle
birlikte yeni bir popülist modernite doğmuştur.
Savaştan sonra “Aydınlanma karşıtı” mirası Soğuk
Savaş dönemine uygun olarak yeniden formüle
eden popülizm tarihte ilk kez tamamına ermiş,
yani iktidara gelmiştir. 1945 yılı itibarıyla popülizm, faşizmin sürekliliğini, fakat aynı zamanda
onun tanımlayıcı nitelikteki diktatöryel boyutlarının bir kısmından feragati temsil eder hâldeydi.
Faşizm şiddete dayalı totaliter bir düzen ortaya
koymuş, bu düzen siyasi şiddetin ve soykırımın
en uç biçimlerini beraberinde getirmişti. Oysa
popülizm faşizmin yenilgisinin bir sonucu olarak
reform yapmaya girişmiş, faşist mirası demokratik
kurguya göre yeniden düzenlemiştir. Popülizm,
savaştan sonra, faşizmin uygarlık üzerinde yarattığı etkinin bir sonucu olarak doğdu. Faşizmin
yükselişi ve düşüşü yalnızca faşistlere yakın duran
Arjantin’deki General Juan Peròn gibileri değil,
Brezilya’da Getulio Vargas gibi birçok otoriter rejim yanlısı yol arkadaşını ya da faşizmi deneyimlememiş veya daha en başta onunla tam anlamıyla
aynı fikirde olmamış Amerikan popülist sağının
çok sayıdaki üyesini de etkilemişti. İktidara gelmek için iki savaş arasındaki kendi diktatöryel
temellerini reddetmesine karşın faşizmi tümüyle
terk de etmeyen savaş-sonrası popülizm, liberalizm ile komünizm arasında yeni bir “üçüncü yol”
hâline geldikçe faşizmin yerini doldurmuştur. Bununla birlikte popülizm destekçileri, faşizm destekçilerinin aksine, onun demokratik bir seçim
konusu olmasını istediler.”7
Bu anlamda kök faşizm ile popülizm arasında bir akrabalık mevcut olduğu gibi Finchelstein
onu postfaşist bir bağlam içine yerleştiriyor. Ona
göre klasik faşizmle popülizm arasındaki en temel
fark popülizmin demokrasi oyununun otoriter
bir nitelikte taşısa parçası olmasıdır. Son tahlilde
popülistler seçimle gelirler ve seçimle de gitmeyi
kabul ederler. Ancak onun açısından halkı etnikleştirerek Neo-Nazizm ile sağ popülist otoriterizm
arasında kalmışlardır. Bu tespiti yapan Finchelstein lâkin yine de aynı miyopluğa düşerek seçimle
gelen ve seçimle gitmeyi kabul eden (Altın Şafağın
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Popülizm ve radikal sağ olarak yeni
faşizm Avrupa merkezcilik temelli, yeni
oryantalizmden beslenen ve yabancı
düşmanlığını dinselleştiren bir pozisyon
içindeler. Eski faşizmlerle aralarında en
temel fark da burada sanırım. İkincisi
eski faşizm büyük oranda tekelci sermayenin desteğini sağlamıştı, yeni faşizm
ise bundan yoksun daha çok yeni ekonominin, küreselleşmenin sarstığı eski
kapitalizmler ve en çok da orta sınıfların desteği ile yükselişteler.
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da, Afd’nin de seçimle gitme niyeti test edilmedi.
Putin seçimle geldi ama seçimle gitmiyor çünkü
tüm muhaliflerini ya ortadan kaldırıyor ya da devlet gücü ile sindiriyor.) şablonunu önümüze sürüyor. Bu durumda Putin için faşist kavramını kullanırsak tarihsel çerçeveye oturmuyor diye ret mi
edeceğiz. Putin açık bir biçimde tiranik ve totaliter
bir devlet rejimi tesis etmiş bir hâlde. Avrupa’da
yükselişe geçen radikal sağ ile popülizm yol arkadaşlığı yaparak neofaşist bir yapı içindedirler. PEGIDA; AfD, Altın Şafak vb. siyasi partiler popülist
oldukları kadar neofaşisttirler de.
Demek ki neofaşizmin temel kriteri ile sağ
kanat popülizm arasında ciddi bir yakınlık söz
konusu. Buradan yola çıkarak elbette mesela popülist siyaset yapan merkez sağ partilere neofaşist
damgasını vuramazsak da -ki bu bile tartışmaya
açık bir nokta çünkü oy avcılığı gibi son derece
pragmatik bir niyet serdedilse de- son tahlilde
merkez sağ partilerde halkı etnikleştirerek belli
bir grup insanı dışarıda bırakabiliyor.
Bu bağlamda popülizm üzerinden yükselişe geçen yeni ırkçılığın siyasetini yapan Trump,
İngiltere’de Boris Johnson vb. popülist siyasetçiler
basbayağı faşist bir iklimden konuşmaktalar çünkü azimkârane ırkçı bir tutum içindeler. Avrupa
için kök faşist diyeceğimiz bu tutuma karşılık Filipinler, Hindistan, Brezilya gibi batı dışı popülist
ve neofaşist siyasetçiler içinse kök faşist değil taşıma faşist diyebileceğimiz bir yönelim söz konusu. Çünkü kök neofaşist tutumun alametifarikası
kültüralist bir ayrımcılığa dayansa bile temelde
Avrupa merkezci oryantalist bir kibre yaslanılıyor.
Batı dışı coğrafyada milliyetçilik üzerinden temellenen faşist tutum batıda tamamen batı tarihinden referansını alır. Aşırı milliyetçilik ve yabancı
düşmanlığı temelinde tanımlanan “Yabancılar”,

“yabancı işçiler”, “ekonomik mülteciler”, “etnik
azınlıklar”, “sığınmacılar” veya “yabancılar” veya
hem yasal hem de yasadışı (veya “düzensiz”) olarak adlandırılan göçmenler sorunu, yerlicilikle
yani yerli halkın yabancıdan daha öncelikli olması anlamında nativizmle yakından bağlı neofaşist
akımlar aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı,
ancak özellikleri hüküm süren koşullar nedeniyle
ülkeden ülkeye farklılık gösterse de neofaşist hareketler için temel birleşen. Genel olarak, göçmen
karşıtı itici güç, ekonomi zayıf olduğunda veya
işsizlik yüksek olduğunda güçlüdür ve insanlar
yabancıların işlerini almasından korkarlar. Bu
nedenle, neofaşist partiler zorlu ekonomik dönemlerde daha fazla seçmen tercihi elde ediyorlar. Bu durum, Almanya’nın inanılmaz bir aşırı
enflasyondan mustarip olduğu ve birçok insanın
tasarruflarını harcamak zorunda kaldığı, iki savaş arası yıllardaki durumla benzemektedir. Bu
da faşizmlerin kriz zamanlarında krizi sömürerek
yükseldiğini gösterir. Örneğin Almanya’da Naziler
yaşanan ekonomik sıkıntıları Yahudilere yükledi
ve toplumda tıpkı şu anki göçmen karşıtlığı gibi
bu demagojiye inanarak Nazilere oy olup yağdı
adeta. Günümüzde bu meseleye seçmen duyarlılığı olduğunu fark eden ana akım siyasi partiler
de neofaşistlerin gündemine yaklaşarak siyasetin
merkezini aşırı sağın belirlemesine fırsat vermiş
olmaktalar. Ama sonuçta ana akım sağ partiler
aynı zamanda neoliberal programların da uygulayıcısı olduğundan aşırı sağcılar neoliberal ya da
kökten kapitalist ekonomik programların sorumlusu göçmenler gibi yansıtarak seçmeni avlamaktalar. Savaş sonrası Avrupa’da güçlü bir sosyalist
hareketin olmaması durumunda da, bu, siyasal
merkezi genel olarak sağa taşıma eğilimini güçlendiriyor. Kısacası genel de Avrupalılar kriz zamanlarında Schimittçi istisna yaklaşımı ile demokrasiyi boş verip ekonomik güvenlik üzerinden daha
duygusal olan bir tutumla faşizmin siyasal tabanı
olabilmekteler. Peki, ama Avrupa’daki İslâm nefreti üzerinden şekillenen bu faşizme neden kök
faşizm demekteyim?

Ötekine Kapanmış Tarih:
Batı Toplumları Neden Irkçılaşabiliyorlar?
Batıda İslâm karşıtlığının ortaçağlara uzanan
kökleri olduğu malum, dahası Terry Hentch’in
kitabına atfen ortada bir hayali ya da muhayyel
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bir İslâmî doğu kurgusu yaratan bir oryantalizm
olduğu, 19. yüzyılda emperyalizmle birlikte şekillenen bir Avrupa merkezcilik olduğu da malum.
Ama yabancı düşmanlığı olarak xnefobi olgusunun da batıya içkin olduğunu söyleyebilir miyiz?
Evet, eğer Batının kabullendiği gibi Batı Tarihi eski
Yunan’la başlatılırsa Batının daha en eski zamanlardan beri yabancı düşmanlığı ve etno merkezcilik ve bir anlamda en eski zamanlardaki Avrupa
merkezcilik düşüncesinin kökleri Eski Yunan’la
başlatılabilir. Hatta oryantalizmin bile kavramı
aşırı esnetmek kaydı ile Eski Yunana dayandığı
söylenebilir. Bu anlamda ırkçılığın ilk düşünürünün de Aristo olduğunu söyleyebiliriz.
Batı kültüründe yabancı düşmanı duyguların
erken bir örneği, Eski Yunanlıların yabancıları
“barbar” olarak ilan edip dışlaması, Yunan halkının ve kültürünün diğerlerinden daha üstün olduğu inancı ve daha sonra barbarların doğal olarak köleleştirilmesi gerektiği düşüncesine kadar
götürülebilir. Eski Romalılar da, Roma Generali
Manius Acilius’a atıfta bulunulan bir konuşmada
ifade edildiği gibi, diğer tüm halklara karşı üstünlük nosyonlarına sahipti. “Bildiğiniz gibi en çok
savaşan milletlerin tümü olarak Makedonyalılar,
Trakyalılar ve İliryalılar vardı, buradaki insanlar
ve kölelik için doğmuş insanlar arasındaki en değersiz halk olanlar Suriyeliler ve Asya Rumlarıdır”
diyerek yine doğuya atıfta bulunmaktaydı. Nasıl
Eski Yunanlılar nezdinde Barbar -ki savaştıkları
eski İran İmparatorluk askerlerinin dilini anlamadıklarından boş boş bağırma anlamında bar bar
demişlerdi- Doğulu olarak İranlılardı. Atinalılara
göre Barbarlar geri bir halk olarak despotlukla
yönetiliyordu ve üstelik de bundan dolayı kadınsılardı, buna mukabil Yunanlılar erkeklerdi ve Demokrasi de erkekçe bir yönetim sistemiydi.8
Ötekini tehditkâr bir yabancı saymak düşüncesi daha sonra Aydınlanma çağında tekrar dirilişe
geçecekti ve birileri yine barbar, uygarlık değerlerinden yoksun ve köle olmayı hak eden olarak ilan
edilecekti. Ancak ondan önce İslamofobinin Batı
Hristiyanlığına içkin olmasına bakalım. Öncelikle
Hıristiyanlığın Muhammedi olarak andıkları Müslümanları kâfir ilan etmesi ile onlara atfettikleri
birtakım özellikleri aynı kefeye koymadığımızı
8
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söyleyeyim. Onların Hz. Muhammed’i sapkın,
kâfir ilan etmesi gayet anlaşılabilir ve bu tolere
edilebilir. Zira tek Tanrılı dinler nihayetinde hakikatin merkezine en yakın inancın kendi inançları
olduğunu belirterek diğer dinleri kâfir ilan ederler. Yahudilere göre Hıristiyanlar kâfirdir, Hıristiyanlara göreyse hem Yahudiler hem Müslümanlar,
Müslümanlara göre de Yahudi ve Hıristiyanlar
hakikati gizleyen, inkâr eden dinin orijinini bozmuş sapkın kâfirlerdir. Ancak Müslümanlar diğer
yandan Hıristiyanları ve Yahudileri kitap ehli,
İbrahim’i olarak kabul ederler ve kendilerini tek
Tanrılı inancın son halkası olarak ilan ederler.
Bu diğer dinlere yönelik bir kusma faaliyeti değil
hakikatim göreli olarak İslâm’la kıyaslandığında
eksik ve hatalı olsa da hakikat yönleri taşıdığını
belirtmiş olur. Bu nedenle de bir Müslüman kitap ehli ile belli bir hukuk tayin ederek onlarla
ilişki içinde olur, onları Dâru’l-İslâm’ın kıyılarında
yaşayan ve eman vermiş bu nedenle de canı ile
malı belli bir koruma vergisi karşılığı Müslümana emanet edilmiş kabul edilir. Bu nedenle Batı
kentlerinin tersine Müslüman kentlerinde gettolar
olmadı.
Bu bağlamda öteki ile olan tecrübedeki yetersizlik ya da ötekiyi aynıda eriten batı kültürcülüğü bu konuda da Eski Yunan’a çok şey borçludur.
Pers Savaşında başarı sağlandıktan sonra Perslere
yönelik basbayağı bir ırkçılık dalgası yaratan Batı
daha o zamandan doğuyu içine alamadı. Buna
mukabil o aşağıladıkları Pers İmparatorluğu,
bünyesinde bir sürü yabancı kültürü hiçbir zorluk çekmeden barındırabildi. Özcü suçlamasını
göze alarak diyebilirim ki doğu temelli İmparatorluk kültürü kentçi demokrasiden çok daha açık
bir kültür oluşturabildi. Romanın da benzer bir
ayrımcılığı, üstelik sınıf temelli bir ayrımcılığı ve
farklı olana karşı açık olmayan bir kültür geliştirdiği ve Romalı olmayan herkesi barbar ilan ederek
dışladığı da bir vaka.
Batı ülkelerinin Hıristiyan olmayan dinlerle
ilişkisine geçmeden Ortaçağ ve sonlarındaki batı
şehirlerinin kabullenme ve dışlama açısından durumlarına bir göz atalım. Şehirler batı şehri ve
doğu şehri diye ikiye ayrılır. Batı şehirleri nüfus
itibariyle Hıristiyan’dır, tekçidir, dışlayıcıdır. Bizim ilahi din diye tasnif ettiğimiz dinlerden Yahudilik Hz. İsa’yı öldüren adamların dinidir. İslâm
ise Hıristiyanların nezdinde putperestlik gibi bir
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Postfaşizm olarak popülizm batının toplumsal tarihinde bir anda ortaya çıkan bir sürpriz değil, onu oluşturan saikler batı tarihinde mevcuttu. Bu bakımdan medeniyetler savaşı üzerinden şekillenen kültüralist faşizmler bir zengin yoksul savaşının fitilini tutuşturarak huzur arayan yaşlı kıtaya, huzurun ancak başkalarına huzur vermekle olacağını
öğretmiş olacak. Kısaca ifade edersem emperyalizmin pis işleri bitmedi ve bitmediği
sürece de batı kendi iç savaşını kaçınılmaz olarak yaşayacak.
dindir. Eğer bir Hıristiyan İslâm’ı din olarak kabul etse zaten kendi dini hükmen ortadan kalkmış
olur. Bu sebepten batı şehirleri tarih boyunca yalnızca Yahudileri kentlerine kabul etmek zorunda
kalmışlar ancak onları da gettolara kapatmışlardır.
Ortaçağ kentlerini doğu kentlerinden farklı
kılan özellik, bu kentlerin kale içinde bir nüfus
barındıracak ölçüde küçük olmasıydı ve nüfusları da 10 bin ile 70 bin arasında değişmekteydi.
Dahası bu şehirler birer piskoposluk şehriydi. Bu
nedenle de ötekine açık değillerdi. Batının İslâm
ile kurduğu ilişki ise İslâm’ın ve Yahudiliğin Hıristiyanlıkla kurduğu teolojik ilişkilerden farklı
oldu. Kendi iç birliğini muhafaza edebilmek, kanı
kaynayan prenslerin birbiri ile dalaşmasını engelleyerek onların savaşçı enerjisini giderek Avrupa
sınırlarına daha çok yaklaşan şimdiden Endülüste
var olmaya başlayan ve İstanbul’a doğru ilerleyen
İslâm imparatorluklarını durdurmak ve Kudüs’ü
tekrar fethetmek için haçlı seferlerinin başlaması
ile birlikte kilise tarafından İslâm düşmanlığı zirveye çıkartıldı.
Gil Anidjar başından beri İslâm’ın bir “iç düşman” olarak kurgulandığını belirtir ve bunun için
Edebiyat profesörü Denis Guénoun’a başvurur.
Guénoun, Avrupa Hipotezi Üstüne adını taşıyan kitabında “Ulus teolojik bir fikirdir” diyerek
İslâm’ın Avrupa’nın dışında olmadığını onun sınır
boylarında yer alan bir anlamda kendi kültürel
sınırını teşkil eden bir içerideki, öteki olduğunu
belirtir. “Avrupa kendisini İslâm’la yüzleşerek biçimlendiriyor. Avrupa kendisine, İslâm üzerinden
bir yüz, bir biçim vermektedir.” tespiti üzerinden
Avrupa’nın kendi mevcudiyetini sürdürebilmek,
kendi iç bütünlüğünü muhafaza edebilmek için
kendini İslâm’a iliştirdiği olgusuna dikkat çekilir.
Avrupa böyle yaparak kendisinin İslâm’dan bağımsız bir yüze sahip olmadığını gizlemektedir.
İslâm’ın tekrar tekrar düşman bir öteki olarak
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kurgulanması da kendi yüzsüzlüğünün ortaya
çıkmasını engellemek içindir.9
Tam da bu yüzden Batı’nın ünlü “hoş görüsü”
barbar dedikleri yabancıları içine alamayan bir
hoş görüdür. Aydınlanma çağının akılcılığı ünlüdür ve bu akılcılık modern ırkçılığın da kaynağı
sayılabilir. Liberal düşüncenin fikir babası John
Locke İnsanın Bilme Yetisi Üzerine Bir Deneme
adlı eserinde insanları kategorileştirerek tanımlamış kimlerin insan sayılıp yaşamasına ve vaftizine karar verileceği gibi konulara değinmiştir. Bu
konu hilkat garibesi olarak doğan bebeğin yaşam
hakkının yanında kültürleriyle sonradan tanışılan
kabileler için de kapsayıcı olmuştur. Koyu bir seyahatname tutkunu olan Locke, bundan hareketle
bir Afrika kabilesi olan Hotantoları insan ile yaratık arasında kalmış bir geçiş türü olarak tanımlamış böylelikle mantık dizisi içine bu kabilenin
köleleştirilebilmesinin meşruiyetini de sağlamıştır. Afrika haklarını derilerinin rengine göre karşılaştıran Locke bir tartışmada şu sözleri sarf eder:
“Ne kadar kesin olduğu belli olmasa da insan bir
hayvandır ya da rasyonel ya da beyazdır.” der ve
devamında “İnsanın özünü içeren şey, beyazlığın
özünü de içinde taşır.” Yine de Locke bu tespitleri açıkça sahiplenmemiş, onlara sadece “insan
beyazdır” önermesinin anlamını açıklarken başvurmuştur. Hâkeza Imanuel Kant da ırkçılığı ve
sömürgeciliği olumlamıştı.
Kant’ın yazılarında bugün ırkçı olarak kabul
edeceğimiz pek çok şey vardır. Bunlardan en çok
bilineni birisinin baştan aşağı kara olmasının onun
aptal olması için kanıt olduğu gözlemiydi. Fakat
Kant’ın ırk kavramına esas katkısı on dokuzuncu yüzyılda hâkim olmaya başlayan, Avrupalıların
diğer hakları ve ırkları sömürgeleştirerek insanlığın gelişimine hizmet ettikleri inancına sebep olan
9

Denis Guénoun, Hypotesses sur L‘Europa’dan aktaran Gil
Anidjar, Düşmanın Tarihi, Çev. Timuçin Binder, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul, 2012, s.25.
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genel yapıya yaptığı katkıdır. Bu bağlamda bilimsel olarak ırk kavramının inşa edilmesinde Kant’ın
yeri önemlidir. Ayrıca o, ırk kavramına daha önce
sahip olmadığı entelektüel tutarlılığı veren ilk
düşünürdür. Kant ırk kavramına entelektüel bir
tutarlılık kazandırırken farklı ırkları ayırmak için
kullandığı kıstas renkti.
Kant ırksal çoğulluk olarak polygenesis fikrine karşıydı. O bir monogesis savunucusu olarak
yazdı ve cinslerin iklim ve döllenmeyle nesiller
boyunca geldiğini, nesiller boyunca sabit kalan
sapmaların ise ırk olduğu görüşünü savundu.
İnsanlarda görülen farklılıkları deri rengine göre
açıklamaya çalıştı ve bu farklılıklara göre ırkları
dörde ayırdı: Beyazlar, Siyahlar, Hintliler ve Kalmuklar. Bu farklılıkları ise havanın ve güneşin etkisiyle açıkladı.
Ona göre bütün ırkların tohumları başlangıçta herkeste gizli olarak vardı ve uygun tohum
çevre koşullarında doğan bir ereğe hizmet etmek
için etkinlik kazanıyordu. Fakat ırk bir kez oluştuktan sonra iklim koşullarındaki değişikliklerle
sonradan bozulabilir bir şey değildi ve sürekliydi.
Çeşitli insan tipleriyle ilgili olarak tartışmalar her
zaman Afrikalılar üzerinde yoğunlaşmış değildi.
Laponlara ve Amerikan yerlilerine de büyük bir
ilgi ve aynı zamanda düşmanlık vardı. Ancak çeşitli tipleri birbirinden ayırma da en vurucu özellik olarak renk ele alındı ve oluşturulan hiyerarşik
düzende en üste beyazlar yerleştirildi.
Hâsılı akılcılığın dorukta olduğu bir çağda ırkçılık rasyonel bir temele oturtularak diğer ırkların
köleleştirilmesi meşrulaştırıldı. Avrupa merkezcilik sömürgecilik emperyalizm vb uğraklardan çok
kültürlülük evresine kadar tüm evrelerde ırkçılığın
batıya içkin olabildiğini görebiliriz. Bu bağlamda
liberal hoşgörü ve çok kültürlülük olgusuna dönük eleştirilerini esirgemeyen Slavoj Zizek hoşgörünün sınırlarını çizer ve batının çok kültürlülük
noktasında aslında hiç de açık olmadığını belirtir:
“Küresel kapitalizmin ideal ideoloji formu tabii ki
çokkültürcülüktür; bir tür boş küresel konumdan
her yerel kültüre, sömürgecinin sömürge halkına
baktığı gibi -âdetlerini dikkatle araştırıp bunlara
saygı göstermek gereken “yerliler” olarak- bakar.
Yani geleneksel emperyalist sömürgecilik ile küresel kapitalist kendi kendini sömürgeleştirme arasındaki ilişki, Batı kültürel emperyalizmi ile çokkültürcülük arasındaki ilişkinin aynısıdır: Küresel
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kapitalizm, nasıl ulus devlet metropolünü sömürgeleştirmeden sömürgeleştirme paradoksunu içeriyorsa, çokkültürcülük de kendi tikel kültüründe
kök salmadan yerel kültürlere karşı tepeden bakan Avrupa merkezci mesafe ve/veya saygı tavrını
içerir. Başka bir deyişle, çokkültürcülük tekzip
edilmiş, tersine çevrilmiş, göndermesi kendinde bir ırkçılık biçimidir, “mesafeli bir ırkçılık”tır.
Öteki’nin kimliğine “saygı gösterir”, Öteki’ni, karşısında kendisinin, çokkültürcünün, ayrıcalıklı
evrensel konumunun mümkün kıldığı bir mesafe
takındığı kendi içine kapalı, “sahici” bir cemaat
olarak görür. Çokkültürcülük, kendi konumunu
her türlü pozitif içerikten andıran bir ırkçılıktır
(çokkültürcü doğrudan doğruya ırkçı değildir.
Öteki’nin karşısına kendi kültürünün tikel değerlerini çıkarmaz), ama yine de diğer kültürleri
gerektiği şekilde takdir (ya da tekdir) edebileceği
ayrıcalıklı boş evrensellik noktasını oluşturan bu
konumu elinde tutar, çokkültürcünün Öteki’nin
özgüllüğüne duyduğu saygı, tam da kendi üstünlüğünü beyan etme biçimidir”10
Hâsılı bugün faşizmin Batı sularında yeniden
görülmesi -acaba hiç gitmiş miydi diye sorulabilirhiç de yeni bir durum değil. Batı siyasal birliği
“öteki”nin dışlanması ile kusulması ile tesis edildi,
bundan dolayı Batı siyasallığı başından beri ırkçılığın arkaik ve modern biçimlerini içine alarak
şekillendi. Bu bağlamda faşizmin batının kendi
siyasal kültürel tarihine içkin olduğunu söylersem
ne özcülük yapmış olurum ne de oksidentalizm
anlamında batı karşıtlığı.
Postfaşizm olarak popülizm batının toplumsal
tarihinde bir anda ortaya çıkan bir sürpriz değil
onu oluşturan saikler batı tarihinde mevcuttu. Bu
bakımdan medeniyetler savaşı üzerinden şekillenen kültüralist faşizmler bir zengin yoksul savaşının fitilini tutuşturarak huzur arayan yaşlı kıtaya
huzurun ancak başkalarına huzur vermekle olacağını öğretmiş olacak. Kısaca ifade edersem emperyalizmin pis işleri bitmedi ve bitmediği sürece de
batı kendi iç savaşını kaçınılmaz olarak yaşayacak.
IŞİD vb. yapılarla Batılı faşistler arasında yaşanacak bu iç savaş kuşkusuz Müslümanlara pahalıya
patlayacak ama Batı da sonunda kendi yok oluşunun tohumlarını ekmiş olacak.
10 Slovaj Zizek, Kırılgan Temas, çev. Tuncay Birkan, Metis
Yayınları, İstanbul, 2002, s.282.
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Hegemonyanın Sonuna Doğru:
Küresel Riskler Karşısında Ayakta Kalmak
ABD’nin mevcut “dışlayıcı” politikalarında ısrar etmesi durumunda,
yakın gelecekte olmasa da orta ve uzun vadede küresel kaosun süreklilik
içeren bir hâle bürüneceğini öngörmek zor değildir. Bu durumda küresel
sistemin ülkeleri birbirine bağımlı kılan yapısında gevşemeler görülecek,
egemen devlet sınırları daha belirgin hâle gelecektir. Nihayetinde, bu
istikrarsızlığın tüm ülkelerin sosyo-ekonomik sıhhatini tehdit eden
kuralsız bir “ekonomik soğuk savaş” hâlini alması muhtemeldir.

Emre SAYGIN & Tahsin YAMAK

Ç

ağımızın önemli düşünürlerinden Zygmunt
Bauman
Küreselleşme
adlı eserine şöyle başlıyor: “Herkesin dilinde bir
“küreselleşme”dir gidiyor;
bu moda deyim hızla bir
parolaya, sihirli bir sözcüğe, geçmiş ve gelecek tüm
gizlerin kapılarını açacak
bir anahtara dönüşüyor.
Bazılarına göre “küreselleşme” onsuz mutlu olamayacağımız şey; bazılarına göre ise mutsuzluğumuzun nedeni. Gelgelelim, herkesin birleştiği
nokta, “küreselleşme”nin hem geri dönüşü olmayan hem de (…) dünyanın kaçamayacağı bir kaderi olduğu.”
Bauman’ın işaret ettiği gerçek, aslında küreselleşme olgusunun bireysel ve/veya kurumsal olarak
mutlak manada vazgeçilmez olması değil; globalleşme sürecinin çok uluslu şirketler, sermaye sahipleri ve bir kısım sanayileşmiş/gelişmiş ülkeler
lehine çalışan hegemonik yapısının sistemin başat
aktörleri tarafından sahiplenilmesi… Bu yönüyle
Bauman, romantik bir küreselleşme güzellemesinden ziyade, gayet realist bir küreselleşme eleştirisini ironik bir surette ifade ediyor. Keza, küresel yönetişim çağının tüm bileşenleriyle zirve döneminin
yaşandığı tarihin bu evresinde sistemin taşıyıcı kolonu olarak nitelenebilecek olan Amerika Birleşik
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Devletleri’nin (ABD) “ideal”
uluslararası ekonomik düzenin rağmına gibi görünen
girişimlerde bulunması da
bunu doğruluyor. Bütün bu
gelişmeleri anla(mlandır)
mak ve bir anlamda
Bauman’ın ifade ettiği savı
test edebilmek için düzenin
kökenlerini hatırlamak yerinde olacaktır.

Küresel Düzen(sizliğ)in Kodları
1618-1648 yılları arasında Avrupa’da yaşanan Otuz Yıl Savaşlarını nihayete erdiren Westphalia Barışı ile başlayan süreç, bağımsız aktörlerin “egemen devletler” olduğu modern dünya
düzeninin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Etnik köken, dil ve/veya kültürel ortaklığa sahip
bireylerden -ulus- farklı, ancak bunlar üzerinde
siyasi güç kullanma ehliyetine sahip bağımsız tüzel kişiliklerin -devlet- oluşturduğu bu uluslararası sistemde, egemenler arası etkileşimler hız ve
önem kazanırken, gerginlik ve çatışmalar da artış
göstermiştir. Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu
olarak, sistemin ana aktörleri arasında “rakiplerin
bertaraf edilmesi” hedefine yönelik bitmek bilmeyen bir askeri rekabet ortamı oluşmuş; ilerleyen
süreçte rekabetin ekonomik boyutu da kritik bir
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edilen ülkelerin kaynaklarını sömürmeye yöneunsur olarak ortaya çıkmaya başlamış ve zamanla
lik politikalarının hız kazandığı bir dönemi ifade
denklemin merkezi hâline gelmiştir.
etmektedir.
Süregelen askeri ve ekonomik rekabetin 20.
Son 30 yılda ülkelerin dış politikalarına yön
yüzyılın ilk yarısında iki dünya savaşı ile büyük
veren birçok hadiseler meydana gelmişse de
bir yıkım ortaya çıkarması sonrasında, statükonun
ABD’nin dış politika siyasetine genel karakterisdevamlılığını sağlamaya yönelik olarak hegemotiğini veren “ekonomi odaklı güvenlik politikası”
nik güçler arasındaki dengeyi de gözetecek yeni
tercihlerinde esaslı bir değişim olmadığını söybir uluslararası düzenin kurulması konusunda
lemek yanlış olmayacaktır. Amerikan dolarının
zımni bir anlaşma ortamı oluşmuştur. Özellikle de
küresel rezerv para hüviyetini sürdürebilmesi,
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurgulanan, ABD
Batı’nın ideolojik, kültürel, sosyolojik ve akla geleve Sovyetler Birliğinin hegemonik yönünü temsil
bilecek her bir alanda hegemonyasını devam ettiettiği ve barış için ortaklıkların ön plana çıktığı
rebilmesinin kilit taşı konumundadır. Bu ise önceSoğuk Savaş olarak adlandırılan yeni dünya konlikle mevcut doğal kaynakların üretimi, dağılımı/
septi, hâlihazırda sürmekte olan küresel düzenin
pazarlanması ve tüketimine hükmedebilmesi; öte
temel dinamiklerini barındırması nedeniyle son
taraftan ise kadim rakipleri
derece önemli bir kilometre
olan Avrupa Birliği (AB) ve
taşını oluşturmaktadır. Şöyle
Rusya ile küresel ekonomide
ki, Soğuk Savaş dönemindeki
Arap isyanları süreci sonraağırlığı arttığı cihetle orta vagüç dengesi, Demir Perde’nin
sında Ortadoğu coğrafyasının
dede ABD’nin güç asimetrisiyıkılması sonrasında gerek
bazı
noktalarında
süregiden
ni dengeleme ihtimali ortaya
askeri gerekse siyasi ve ekovekâlet
savaşları
nedeniyle
çıkan Çin, Hindistan gibi
nomik olarak Batı lehine göle
Kuzey’e ve Batı’ya yönelmeekonomileri baskılayabilme
görülür bir güç asimetrisi
ya da kontrol altında tutabiloluşmasına sebep olmuştur.
si muhtemel büyük sivil göç
me kabiliyetinin geliştirilmeSovyetler Birliği’nin dağılhareketlerinin Avrupa ekonosiyle mümkündür.
ması ile birlikte, daha evvel
mileri üzerinde oluşturacağı
Buna göre, ABD’nin küBatı ve Batı eksenindeki ülkebaskı ve bu baskının Avrupa
resel hegemonyasına karşı
lerde kabul gören “değerler”,
ile ticari ilişkileri bulunan
en kritik rakibinin Avrupa
“kurumlar” ve “kavramlar”
üçüncü ülkelere yayılması
Birliği olduğu söylenebilir.
başta eski Doğu Bloku ülkeihtimali
de
statükoyu
tehdit
2008 yılında yaşanan ABD’de
leri olmak üzere bütün ülkeeden önemli bir risk unsurbaşlayan küresel mali krizin
lerde popüler hâle gelmiş ve
yavaşlatıcı etkilerinin Avrubazen gönüllü bazen ise zadur.
pa ülkelerinde derinden hisruri olarak uygulamaya yön
sedilmesi ve Arap isyanları
vermiştir. İkinci Dünya Savasonrası Avrupa’ya yönelen göç dalgasının ortaya
şı sonrasında Batı Bloğundaki ülkeleri kapsayacak
çıkardığı toplumsal sonuçlar nedeniyle gergin
şekilde imzalanan ve milli paraların Amerikan
günler yaşayan Batı Bloğunun iki ana unsuru, her
Dolarına (USD), USD’nin ise kıymetli bir maden
ne kadar dengeli bir ilişki biçimini tercih etmekolan altına endekslendiği Bretton Woods Antlaşteyseler de, Birleşik Krallığın AB’den ayrılması ekması ile bunun bir uzantısı olarak kurulan Dünseninde sürdürülen ve AB’nin geleceğine yönelen
ya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu (IMF),
tartışmaların, aslında “küresel egemenlik” mücaDünya Ticaret Örgütü (WTO), gibi ekonomik kudelesinin şekil almasında önem arz eden gelişmerumların etki alanları da, kontrolsüz şekilde küre
ler olduğuna şüphe yoktur.
sathına yayılma imkânı bulmuştur.
Küresel güç mücadelesinde ABD’nin bir diğer
Diğer bir deyişle, 90’lı yıllar ile hız kazanan
kadim rakibi Sovyetler Birliği’nin varisi konumunBatı menşeli küreselleşme süreci, sistemin basda olan Rusya’dır. İki ülke arasındaki Soğuk Savaş
kın/hegemon unsuru olan ABD’nin, bahsi geçen
döneminden kalma kan davası sıcak çatışma bouluslararası ekonomik kurumlar eliyle, “az geyutuna evrilmese de küresel rekabet sahalarında
lişmiş” ya da “gelişmekte olan” şeklinde tasnif
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vekil güçler üzerinden süregelen savaşlar/çatışmalar hâlen devam etmekte; ancak Rusya’nın doğal
kaynak odaklı ve sınırlı katma değer üretebilen
ekonomik yapısının ABD’nin hegemonyasına global ölçekte etki potansiyeli bulunmadığından dengeli bir ilişkiler yürütülmesi tercih edilmektedir.
Son dönemde başta ekonomik faaliyetler olmak üzere insan kaynağı potansiyeli dolayısıyla önemli bir güç olarak ortaya çıkan Çin Halk
Cumhuriyeti’dir. ABD’nin küresel hegemonyasını aşındırma potansiyeli barındıran Çin, sadece
ekonomik olarak değil, diğer yumuşak güç unsurlarını da dış politikasına dahil ederek dünya
haritasının neredeyse her noktasında faaliyetler
yürütmekte ve ABD’nin potansiyel etki alanlarına temas etmesi hasebiyle, ABD’nin caydırıcı güvenlik tedbirleri ve son derece agresif dış politika
hamleleri ile karşı karşıya kalmaktadır. ABD Başkanı Trump’ın 2018 yılında alüminyum ve çelik
başta olmak üzere pek çok kalemde ek vergiler
getirmesi ile başlayan ve Çin’in karşılık vermesi
ile devam eden “ticaret savaşları”, günümüz küresel güç mücadelesinin en somut ve canlı örneği
olarak karşımızda durmaktadır.

Ticaret Savaşları: Sebep mi, Sonuç mu?
Peki, nedir ticaret savaşları? Teorik olarak, ülkeler arasında karşılıklı olarak uygulanan ticaret
engelleri nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklar/
çatışmalar olarak tanımlanabilir. Küresel ticaretin
ulaştığı boyut (Bkz. Grafik 1) dikkate alındığında,
her ne sebeple olursa olsun, özellikle de küresel
düzenin ana hegemon güç tarafından uygulanacak bu çeşit “kısıtlayıcı” ve “daraltıcı” politikaların, yüksek tüketim ve dolayısıyla da sürekli
Grafik 1: Dünya Ticaret Hacmi: 1960-2018
(% GSYİH)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri
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artan üretim paradigması üzerine kurulu bulunan
“vahşi” kapitalist düzenin felsefi kökenleri sallanmasına neden olacaktır. Zira bu yönde alınan
kararların imalat ve ithalat maliyetleri üzerinde
doğuracağı etkinin, küresel ekonomik faaliyetin birbiriyle iç içe geçmiş yapısına binaen, daha
karmaşık yayılma ve bulaşma etkileri göstererek
tahmin edilenden büyük olumsuzluklar meydana
getirme potansiyelinin bulunduğu açıktır.
ABD Başkanı Trump’ın, Çin’in ABD’den ithal
ettiği ileri teknoloji içeren ürünlerin entelektüel
mülkiyet haklarını ihlal ettiğinden bahisle karşı
bir yaptırım olarak Çin’den gerçekleştirilen çelik ithalatına ek gümrük vergisi uygulama kararı alması ile başlayan ticaret savaşları da tüm bu
riskleri fazlasıyla barındıran ve küresel ekonomi
üzerinde büyük etkiler doğurabilecek önemli bir
sürecin başlangıcını ifade etmektedir. Buna karşılık Çin yönetiminin ABD’den tarım ürünü almayı
durdurarak ve para birimi Yuan’ın değerini son 11
yılın en düşük seviyesine çekerek yanıt vermesi
ise sürecin daha kritik bir hâl almasına sebebiyet
vermiştir. Diğer yandan, Trump’ın Çin’de faaliyet
gösteren ABD’li şirketlere de “Eve dönün” çağrısı
yapması ile devam eden süreç, yapılan misillemeler ile birlikte küresel ticaret yatırımlarını adeta
donma noktasına getirmiştir. Muhtelif görüşmelere rağmen hâlen bir sonuca ulaşamayan bu kriz
durumu, Başkan Trump’ın Amerikan Dolarının
Yuan, Euro ve diğer para birimleri karşısında değerinin azaltılması bakımından FED’e faiz oranlarını düşürmesi için baskı uygulaması ile başlatmaya çalıştığı kur savaşıyla süregitmektedir. Bu
durum, Çin ile birlikte diğer ekonomik aktörleri
ve ulusal ve/veya uluslararası tüm iktisadi faaliyeti
etkileyecek bir boyut kazanmaya başlamaktadır.
Her ne kadar Çin, sorunun sakin bir tutumla,
istişare ve işbirliği yoluyla çözümünden yana gözükse de ABD’nin Çin’i pek çok alanda reforma
zorlayan bu agresif anlayışı esasen diğer ülkeler
için de önemli riskler barındırmaktadır. Ancak
daha önce de ifade ettiğimiz üzere, ABD’nin bu
savaşa sadece ekonomik açıdan bakmadığı, konuyu küresel güç mücadelesinin önemli bir parçası
olarak gördüğü cihetle ticaret savaşlarının kısa
vadede sona ermesi beklenmemektedir. Bu durumun küresel ekonomide kırılganlıkları arttırdığı,
belirsizlikleri yükselttiği ve özellikle kurlar üzerinde baskı oluşturduğu da ortadadır.
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Grafik 2: ABD’nin Askeri Harcamaları:
2000-2018
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Konunun ekonomiden dış politikaya bakan bu
yönleri görmezden gelinse dahi, bütün bu gelişmelerin ABD’nin küresel hegemonyasını yeniden
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri
üretmek anlamında önemli bir potansiyel vaat
ettiğine de dikkat çekilebilir. Bu çerçevede, son
etkilenen üçüncü ülkelerin göğüslemesi gereken
günlerde Hong Kong’da yaşanan protesto gösterisk haritasına karşılık gelmektedir. Bu çerçeverilerini ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının
de en büyük risk, kuşkusuz küresel hegemon
bir fazı olarak kabul etmek çok da yanlış olmaABD’nin statükonun devamı
yacaktır. Zira daha önce de
için katlanacağı maliyetlerin
ifade edildiği üzere, ticaret
ulusal ekonomisi üzerinde
savaşları olarak tanımlanan
ortaya çıkaracağı yüktür. Grabu hususun, esasen ABD’nin
ABD Başkanı Trump’ın 2018
fik 2’den izlenebileceği üzere
Çin’i çevreleme ve dizginleme
yılında alüminyum ve çelik
2009 yılına değin genişleme
politikasının bir uzantısı olbaşta olmak üzere pek çok
trendini sürdüren güvenlik
duğu açıktır. Bununla birlikte
kalemde ek vergiler getirmesi
bürokrasisi harcamaları küreABD-Kuzey Kore görüşmeile başlayan ve Çin’in karşısel mali kriz sonrasında (mutleri, muhtemel Kuzey Korelak rakam olarak en yüksek
lık vermesi ile devam eden
Güney Kore Barışı, Güney
düzeyi ifade etse de) oransal
“ticaret savaşları”, günümüz
Kore-Japonya ilişkilerindeki
bazda azalma eğilimine girkötüleşme ile gerginlik düzeküresel güç mücadelesinin en
miştir.
Bu şekilde bir yandan
yi hiç düşmeyen Çin-Tayvan
somut ve canlı örneği olarak
statükonun nispi maliyetinin
münasebetleri gibi hususlar
karşımızda durmaktadır.
azaltılması ve ulusal ekonoda Asya’da yeniden şekillenen
minin canlandırılması için
dengelerin yönünü belirleyedaha fazla kaynak ayrılması
cek önemli detaylar olarak
hedeflenmektedir.
Hâlihazırda
FED’in ekonomik
tüm bu küresel güç mücadelesinin bir safhasını
durgunluğun aşılmasına yönelik olarak faiz indioluşturmaktadır. Bu bağlamda, tarafları açısından
rimlerine gitmesi de bu hususu doğrulamaktadır.
son derece yüksek riskler içeren bu gelişmelerin
Küresel hegemonyanın karşı karşıya bulunduABD’nin küresel hegemonyasını mı pekiştireceği,
ğu bir diğer önemli risk faktörü, dünya genelinyoksa Asyalı müttefiklerini Çin’in yörüngesine mi
de ya da muhtelif alanlarda oluşması muhtemel
iteceği hususu ise tam bir muamma olarak ortada
sıcak çatışma ortamlarının varlığıdır. Stockholm
durmaktadır.
Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018 başlıklı raKüresel Hegemonik Sistemin Risk Haritası
poruna göre, 2018’de küresel savunma harcamaKüresel hegemonik sistemin bu karmaşık
ları, 2017’ye göre %2,6 artarak 1.8 Trilyon USD
denkleminde yaşanması muhtemel değişimlerin
olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin 2010 yılından
olası etkileri, güç mücadelesinin çıktılarından
itibaren azalma trendine giren savunma harcadoğrudan etkilenen öncü ya da dolaylı olarak
malarında da aynı doğrultuda önemli bir yükseliş
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Küresel Riskler Karşısında Ayakta Kalmak
ivmesi gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, özellikle
doğal kaynakların yoğun olduğu ülke ya da bölgelerde gerçekleşecek sabotaj veya saldırılar neticesinde petrol ve doğalgaz fiyatlarında meydana
gelecek yükselmelerle birlikte küresel fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkacak anormal artışlar da
önemli bir riski işaret etmektedir. Yakın dönemde
Aramco’nun üretim tesislerine yapılan saldırılar
bu durumun en aktüel örneğidir.
Arap isyanları süreci sonrasında Ortadoğu
coğrafyasının bazı noktalarında süregiden vekâlet
savaşları nedeniyle Kuzey’e ve Batı’ya yönelmesi
muhtemel büyük sivil göç hareketlerinin Avrupa
ekonomileri üzerinde oluşturacağı baskı ve bu
baskının Avrupa ile ticari ilişkileri bulunan üçüncü ülkelere yayılması ihtimali de statükoyu tehdit
eden önemli bir risk unsurdur. Grafik 3’te görüldüğü gibi Avrupa Birliği ülkelerine yönelen net
göçmen girişi istikrarlı bir şekilde artmakta; bağlantılı olarak göçmen stoku da artan bir ivmeyle
yükselmektedir.
Keza İsrail’in güvenlik endişeleriyle giriştiği
agresif hamleler, İran’ın bölge genelinde izlediği
yayılmacı politikalar, bölge içi aktörlerin birbirleriyle olan gergin ilişkileri de dünya enerji rezervlerinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan Ortadoğu coğrafyasında suların durulmasına mani
olmakta; bu nedenle emtia fiyatlarının geleceğine
dair endişeler giderilememektedir.
Nihayet statükoyu tehdit eden en önemli risk
faktörü olarak sürekli genişleyen finansal sektörün ortaya çıkardığı sistemik sorunları zikredebiliriz. Bugün itibarıyla küresel finansal sistemde
baskın rolü bulunan Amerikan Dolarının güçlü
Grafik 3: Avrupa Birliği’ndeki Göçmen Sayısı:
1993-2017

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri
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bir rezerv para olarak kalma ihtimalinin zayıflaması, türev ürünlerle oldukça büyüyen finansal
sektörün kripto para ve benzeri ödeme araçlarıyla genişlemesi sonrasında para politikalarının ve
regülasyonların etkisizleşmesi suretiyle finansal
istikrarı temin etmenin daha da güçleşmesi gibi
gelişmeler, sağlıklı işleyen bir küresel ekonomik
düzenin devamlılığına ilişkin soru işaretlerini
arttırmaktadır.

İstikrarsızlığın/Kaosun
Politik Ekonomisi
Küreselleşme sürecinde yaşanan ekonomik
sarsıntıların şiddetinin sürekli olarak büyüyor olması ve diğer makro risk faktörleri, güvenilirlik
ve öngörülebilirliğe önem veren iktisadi aktörlerin zihinlerini bulandırmaktadır. Öyle ki 2008
yılında ABD’de başlayıp etkileri dünya geneline
yayılan küresel mali kriz sonrasında, küreselleşme olgusunun ilk evresi sayılabilecek olan 20.
yüzyılın başlarında yaşanan Büyük Buhrana atıf
yapılarak, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de benzer
bir iktisadi resesyon yaşanabileceği; hatta bu durgunluğun uzaması durumunda ekonomik çöküşün dahi başlayabileceği ihtimali yoğun şekilde
tartışılmaktadır.
Grafik 4’ten görülebileceği gibi küresel ekonominin ortalama büyüme oranları, yaklaşık 50 yıllık projeksiyonda %3’e kadar düşmüş bulunmakta; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün
(OECD) son tahminlerine göre bu rakamların
%3’ün altına doğru gevşemesi dahi söz konusu
olabilecektir.
Aynı şekilde, küresel çapta gelişen bütün bu
olumsuz tablo neticesinde yatırımcı güvenindeki aşınma ile bağlantılı olarak küresel doğrudan
yabancı sermaye yatırımı (DYSY) akımlarında da
belirgin bir yavaşlama görülmektedir (Bkz. Grafik
5). DYSY, finansal yatırımlardan (portföy yatırımı)
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Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

Grafik 5. Küresel Yabancı Sermaye Akımları:
1990-2018 (%)

Kaynak: UNCTAD, Dünya Yatırım Raporu

farklı olarak uzun vadeli, reel ve fiziki, ev sahibi

Modern dünya sisteminin doğduğu zamanlardan günümüze değin dönüşen uluslararası
yatırımları ifade etmektedir. Bu özellikler dolayısiyasal ve ekonomik sistem, küreselleşme realisıyla herhangi bir dış ülkede DYSY’na girişecek
tesinin çıktıları ile birlikte istikrarsızlığın kural,
yatırımcıların bir yandan küresel koşulları diğer
istikrarın istisna hâlini aldığı bir “sürekli düzenyandan da ev sahibi ülkenin genel ekonomik gidisizlik” hâline dönüşmüştür. Bu olgu içerisinde,
şatına ve politik yönelimlerine dikkat kesilmeleri
devletlerin siyasal sınırlarından bağımsız olarak,
doğaldır.
her bir makroekonomik değişikliğin, yayılma ve
bulaşma etkisi sebebiyle üçüncü ülkeler özelinde
Bu bağlamda, her ne kadar hâlihazırdaki kaociddi olumsuzluklara neden oltik yapının ve durgunluk emaduğu bilinmektedir. Bu sebeprelerinin temel gerekçesi olarak
ten ötürü, globalleşme süreci ile
liberal ekonomik paradigmaya
birlikte dış ilişkiler bakımından
aykırı ekonomik yaptırımlar, tiABD’nin mevcut dışlayıliberalleşme eğilimleri gösteren
caret kısıtlamaları gibi bazı pocı politikalarında ısrar
ulus devletlerin, milenyumun
litik tercihler ön plana çıkarılıetmesi durumunda, yakın
jeo-politik, jeo-ekonomik ve
yorsa da, genel olarak ekonomi
gelecekte olmasa da orta
jeo-stratejik riskleri karşısında
dışı risk faktörlerinin işbu polive uzun vadede küresel
klasik reflekslerine dönüp kotik seçimler üzerinde belirleyici
kaosun süreklilik içeren
rumacı politikalara yönelerek
olması ihtimali daha anlamlı
bir hâle bürüneceğini
ekonomik güvenlik mimarilerive tutarlı görünmektedir. Buna
öngörmek zor değildir.
ni güçlendirme gayretine girişgöre, küresel hegemonya alanıtikleri gözlemlenmektedir.
nın devamlılığını sağlamak isteABD’nin mevcut dışlayıcı
yen ABD, öncelikle kendi iç ekonomik dengesini
politikalarında ısrar etmesi durumunda, yakın
tahkim etmeye yönelik hamlelere girişmekte iken;
gelecekte olmasa da orta ve uzun vadede küresel
dünya genelinde diğer ülkeler de faiz indirimleri
kaosun süreklilik içeren bir hâle bürüneceğini
yoluyla ekonomik faaliyetin canlanmasına katöngörmek zor değildir. Bu durumda küresel sistekı sağlamayı, yerel para birimleri ya da alternatif
min ülkeleri birbirine bağımlı kılan yapısında gevödeme araçları ile ticaret yaparak kur riskini mişemeler görülecek, egemen devlet sınırları daha
nimize etmeyi ve temel makroekonomik göstergebelirgin hâle gelecektir. Nihayetinde, bu istikrarlerini makul bir dengede tutarak küresel finansal
sızlığın tüm ülkelerin sosyo-ekonomik sıhhatini
sistemdeki dalgalanmalardan maksimum seviyede
tehdit eden kuralsız bir “ekonomik soğuk savaş”
korunmayı hedeflemektedirler.
hâlini alması muhtemeldir.
ülkeye bilgi ve teknoloji transferine imkan veren
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Yükselen Güç Birlikleri ve Türkiye

Yükselen Güç Birlikleri ve
Türkiye
Türkiye’nin sağlam ve güçlü olması İslâm ülkelerinin de geleceğini
ve istikrarını da belirleyecektir. Aksi takdirde İsrail ve ABD’ye
eklemlenmiş adeta uşaklık yapma çabası içerisinde olan başını Suudi
Arabistan’ın çektiği Körfez ülkeleri İslâm dünyasını daha da berbat
hâline getirecek işler yapmaya meyillidir. Kısaca İslâm dünyasının
geleceği, Türkiye’nin geleceği ile doğrudan ilişkilidir ve ona bağlıdır.

Ahmet DAĞ

M

illiyetçiliğin/aşırı
sağın,
popülizmin, İslamofobia’nın
Avrupa’da yükseldiği,
Ortadoğu’da kargaşanın arttığı, Asya’nın
istikrarsızlığa
sevke
edilmeye
çalışıldığı
bir dönem ve siyasi,
iktisadi ve toplumsal
olarak yeni durumların ortaya çıktığı bir süreç
yaşanmaktadır. Hem demografik hem de madditeknolojik olarak mevcut dünya ülkeleri arasında
bariz üstünlüğü olan Çin, Rusya ve ABD arasındaki üç kutuplu çekişme, yalnızca soğuk savaş
sürecini değil ticari savaşları da doğurmuştur. Büyük devasa teknolojik şirketlere (Apple, Google,
Huawei, Alibaba, Sberbank) sahip olan bu ülkeler
arasında büyük ticari savaşlar yaşandığı gibi bu
mücadelenin siyasi ve askeri mücadelelere dönüşmesi de mümkündür.
Westphalia Anlaşması (1648) sonrası; beşeri
ihtiyaçların doyuruluşunda izlenebilecek farklı izleklerin meşruiyetinin kabulü itibariyle küreselleşme sonrası bir düzenin (Akdağ, 2018:
230) bir aracı olan Avrupa Birliği, yaklaşık 70
yıldır ortaya koyduğu işlev bakımından başarısız
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sayılamayacak bir oluşumdur. Fakat genişleyen Avrupa Birliği, söz
konusu bu güçlerden
birine eklemlenmeye
müsait bir pozisyon
edinmektedir. Avrupa
Birliği
genişlemiştir
fakat
bütünleşmeyi
sağlayamamıştır. Bunun en büyük göstergeleri; ülkelerin birbirleriyle
örtüşmeyen hatta çelişen yasaları, iç ve dış siyaset anlayışları ile toplumsal farklılıklar bakımından bütünleşmeyi sağlayamamalarıdır. Nitekim
İngiltere’nin AB’den çıkışı olan Brexit kararı, bu
bütünleşmenin gerçekleştirilememesinin neticelerinden biridir. Avrupa’nın birbiriyle “dalaşmasıçatışması” gerçeğinin farkında olarak ve bir daha
benzeri savaş ve çatışmaların olmaması için kurulan bu birliğin, söz konusu bu nedenlere bağlı olarak ne kadar daha hayatını devam ettireceği ciddi
bir muammadır.
Nitekim Wallerstein’a göre Avrupa Birliği’nin
hâlâ bir tek siyasi varlık olmaması ve iktisadi birlikteliğinin zorluğu, birlik için dezavantajlı durumları yaratmaktadır (Wallerstein, 1998: 172).
AB, her ne kadar Euro üzerinden dünya ticareti
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üzerinde hâkim olmak istemiş olsa da doların
karşısında tutunamamış son yıllarda ise gittikçe
dolar karşısında zayıflamaktadır. Bu birlikteliğin
nedeni, yalnızca birbiriyle mücadeleden kaçınmak için değil İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya
hâkimiyeti mücadelesi neticesinde meydana gelen
iki bloğun karşısında güçlü bir blok oluşturma
kaygısıdır. Nitekim bu oluşumla meydana gelen
AB, birliktelik misyonunu sürdürmeye devam etmektedir. Fakat bu bloğun bizatihi kendisinden,
tavır, söylem ve faaliyetlerinden Rusya da ABD de
rahatsızlık duymaktadır. Çünkü AB, kendisinin
bir ticari ve emperyal güç olarak görmektedir. Nitekim bu bağlamda Foster, AB’nin kullandığı para
biriminden haritalarına kadar olan imgelerin kimlik aidiyetini ve üstünlük duygusunu emperyal bir
duruşunun göstergesi olduğunu iddia eder (Akt.
Akdağ, 2018: 243).

Birlikler ve Kopuşlar
Başlangıçta altı (Federal Almanya, Fransa,
İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg) Avrupa
ülkesi tarafından barış, güvenlik ve ekonomik gelişme maksatlı kurulan AB, günümüzde Doğu ve
Orta Avrupa ülkelerinden katılımla birlikte 28 üye
ülkeden oluşan bir birliktelik hâline gelmiştir. Son
dönem AB’nin en önemli konuları; Brexit, Macaristan, Polonya vb. ülkelerdeki hukukun üstünlüğü ve demokrasi konusundaki yetersizlikler, göç
ve toplumsal entegrasyon, yeniden dirilen Rusya
ve terörizm gibi sorunlardır. Bu sorunlar, AB’nin
yapı ve şeklinin geleceğini belirleyici mahiyettedir (CRS Report, 2018: 2). Sovyetlere karşı birlikte hareket eden Avrupa Birliği, Irak Savaşı, ticari
meselelerde uyuşmazlık yaşadığı gibi İngiltere de
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birlik içinde Kuzey Atlantik oluşumun uzantısı
gibi hareket etmiştir. Nitekim ABD’nin sürekli AB
ile arasını açtığı İngiltere’nin AB’den çıkma isteği
başta Almanya olmak üzere AB tarafından sessiz
kalınmayı tercih edilmiştir. Trump’ın başkan oluşundan sonra AB’den gelen arabalara vergi konulacağını belirtmesi bu kopuşun en önemli göstergesidir. Buna karşın AB, kendi ordusunu kuracağı
söyleminde bulunmuş Çin ile ticaretini geliştirme
girişiminde bulunmuştur. Bu her iki durum ABD
ile arasında ciddi sorun olmuştur. Kıta Avrupası
(Fransa-Almanya) kadim kültürel ve siyasi dinamiklerini iyi kullanabilirse Trump’ın ABD’sini zor
durumda bırakabilir. Fakat İngilizlerin, ABD üzerindeki etkisini sonlandıran İsrail etkisinden çıkması olukça zor görünüyor.
Avrupa ve ABD için diğer önemli bir sorun ise
göçtür. Göç ve göçmenler; ABD’nin oluşumunu
meydana getirdiği gibi özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası işçi göçmenler eliyle Avrupa’nın yeniden imar olmasını sağlamıştır. Ayrıca göç, hem
Avrupa’yı hem de Amerika Birleşik Devletleri’ni
şekillendirmesine rağmen iki yapıyı da birbirinden ayırmış ve farklılaştırmıştır. Entelektüel göç,
yeni duvarların yükselmesine ve Avrupa ile Amerika arasındaki kadim bölünmenin güçlenmesini
de sağlamıştır (Wheatland, 2009: xvi). Bir dönem
ABD’nin oluşumunu ve Avrupa’nın yeniden imarını sağlayan göçmenler, şimdilerde aşırı sağın
yükselmesiyle birlikte artık istenmeyen bir topluluk hâline gelmişlerdir. Etnosantirik/ırk ve din
merkezli bir olumsuz anlayışla göçmenlere yaklaşım ABD’de Trump’ın seçilmesiyle siyasallaşmış
yani devletleşmişken -şimdilik- Avrupa’da ise toplumsal düzeydedir.
Göçmenlere karşı tepkisel tutumlar, yalnızca
toplumsal ve milliyetçi düzeyde değil dini düzeyde de olmaktadır. Bu bağlamda İslamofobia; hem
ırkçı hem de dini ayrımcılığın neticesinde meydana gelmiş olan bir tutumdur. Algının olgu hâline
getirilmesini sağlayan İslamofobia terimi yaygın
kabul görmüş olan bir terimdir. 2000 (9/11-11
Eylül) yılından beri BM, AB, İKÖ. vb. uluslararası örgütler tarafından kullanılmıştır 1990’larda
Avrupa’daki Müslümanlara karşı ayrımcılıkta yaygın olarak kullanılan bu terimle İslâm, siyasal ve
kamusal düşman yapılmıştır (Richardson, 2009:
3). Avrupa’da İslamofobia yeni bir fenomen olmayıp Müslümanlara karşı derin köklü tarihsel

Yükselen Güç Birlikleri ve Türkiye
yalnızca kendi coğrafyası ve halkları için kullanön yargının, cehaletin, fiziksel ve sözlü nefretin
terimleşmesi durumudur. Her ne kadar İslâm’dan
dıkları aşikârdır. Batı’nın Mynmar’daki Roginya
korkma durumu olsa da aslında bu kavram üzeMüslümanlara yapılan soykırıma ve Hindistan’ın
rinden açıktan bir İslâm ve Müslüman düşmanlıKeşmir’i işgal teşebbüsüne karşı vurdumduymaz
ğı yapılmaktadır. Sürekli kendini merkeze alarak
tavrı ve ikiyüzlü tutumu bunun en açık göstergekonumlandıran Avrupa, İslâm’ı ve Müslümanları
sidir. Nitekim Trump’ın BM’de milliyetçiliği/vada kendini merkeze koyarak konumlandırmış ve
tanseverliği ve millî güvenliği ön plana çıkaran ve
ötekileştirmiştir.
küreselcilik karşıtı yapmış olduğu konuşma, “küOrtadoğu’nun 200 yıldır Kıta Avrupası (Franreselleşme” adı altındaki yapmacık dünya kardeşsa-Almanya) ve Anglosakson devletler olan ABD
liğinin de biteceğini gösterecek bir işaret olarak
ve İngiltere tarafından istikrarsızlaştırmasına kegörülebilir. Bu konuşmadaki “Demokrasi istiyorsintisiz devam edilmektedir.
san güvenliğini korumalı2010 yılından sonra getirdiği
sın, barış istiyorsan milletini
diktatörleri deviren ve bölge(diğerlerini sevmene gerek
Türkiye dünyadaki dengeleye dair bir takım proje ve fayok A.D.) sevmelisin” ifadesi
rin yeniden kurulduğunun
aliyetler içinde bulunan Batılı
aslı itibariyle diğerleri umuve sibernetik sahada yapılan
yaklaşım; Irak, Libya, Suriye,
rumda değil anlamında olan
çalışmaların hususiyetle askeYemen ve Sudan gibi ülkelerkonuşmalardır.
Trump’ın
ri alanda yapılan sibernetikde istikrarsız ve belirsiz bir
Çin, İran, Kuzey Kore ve
robotik çalışmaların farkında
durumu meydana getirmiştir.
Venezüella’yı eleştirmesi ve
Judeo-Helen köklere sahip
olarak kendini siyasi, askemahkûm edişi, Asya’yı ve LaBatılılar (Avrupa ve Anglori, iktisadi ve kültürel olatin Amerika’yı belirleme ve
sakson ülkeler), İsrail’i “Ortatehdit ederek “ıslah” etme israk müstakil bir güç hâline
doğu” diye ifadelendirdikleri
teğinin dışavurumudur.
getirmek için çalışmalıdır.
bir coğrafyanın tam ortasına
Tüm bu kutuplaşmalarda
hem ajan bir devlet hem de
Bunalımlar, Felaketler ve
Türkiye’nin yaşayacağı bir
Chomsky’nin ifadesi ile “viÇıkış Yolu
siyasal istikrarsızlık ciddi
rüs” bir devlet yerleştirerek
Tarihsel olarak ikilemsorunları doğurabilir.
burada hem istikrarsızlığı
leri
(doğu-batı, ben-öteki,
oluşturacak ve hem de bölgebarbar-medeni vs.) kullanan
nin tümünde ortak planlarını
Batı/Hellen düşüncesi; demokratikleşme, mouygulayabilecekleri bir imkân elde etmiş oldular.
dernleşme ve ticari iletişim olarak lanse ettiği
Batı siyaseti, yalnızca Ortadoğu’daki istikrar“küreselleşmeyi” emperyalizmle ilişkilendirerek
sızlıkla yetinmeyip Asya’da Filipinler, Pakistankullanmıştır. Bu küreselleşme türü, hiçbir zaman
Hindistan ve İran’da istikrarsızlık doğuracak bir
başka devletleri ve milletleri kendinden görmeyip
siyaset izlemektedirler. Asıl yapılmak istenen ise
“ötekileştirmeyi” tercih eden bir içeriğe sahip olbölgede istikrarsızlığın ve kaosun Asya’ya taşımuştur. 20. yüzyıl; A. Toynbee, P. Sorokin ve F.
maktır. Çünkü Asya, Batılılar için vazgeçilmez bir
Braudel gibi tarih felsefecileri tarafından “bunacoğrafyadır. Nitekim bu önemi ve vazgeçilmezliği
lımlar”, “felaketler” ve “buhranlar” yüzyılı olarak
Steinmeier şu cümlelerle ifade eder; “Orta Asya,
isimlendirilmiştir. Bilimin sanayileşmeye ve tekistikrarsızlık ve çatışma alanlarının (Afganistan,
nolojiye uygulanması rekabetin, çatışmaların ve
Pakistan, İran gibi) hemen yanı başında olması,
savaşların daha şiddetli olmasını doğurmuştur.
İslâmî aşırı uçlara karşı mücadele etmesi ve zengin
21. yüzyılda ise siber-teknoloji ve yapay zeka
enerji kaynaklarına sahip olması sebebiyle Avrupa
gibi tekniklerin gelişmesi ve uygulama alanlarının
için vazgeçilmezdi.” (Akt. Hatipoğlu, 2008: 3).
farklılaşması rekabetleri, çatışmaları ve savaşları
Barış, güvenlik ve ekonomik gelişme modedaha da derinleştireceği görülmektedir.
li olan küreselleşmeyi dünyaya yayma iddiasını
ABD’de Trump’ın, İngiltere’de B. Johnson’ın
taşıyan AB ve ABD’nin tavır ve uygulamalarına bakıldığında söz konusu olan bu kavramları
seçilmesine bundan sonraki yıllarda Fransa ve
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Barış, güvenlik ve ekonomik gelişme
modeli olan küreselleşmeyi dünyaya
yayma iddiasını taşıyan AB ve ABD’nin
tavır ve uygulamalarına bakıldığında
söz konusu olan bu kavramları yalnızca
kendi coğrafyası ve halkları için kullandıkları aşikârdır. Batı’nın Mynmar’daki
Roginya Müslümanlara yapılan soykırıma ve Hindistan’ın Keşmir’i işgal
teşebbüsüne karşı vurdumduymaz
tavrı ve ikiyüzlü tutumu bunun en açık
göstergesidir.
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Almanya’da da benzeri göçmen karşıtı milliyetçi unsurları ön plana çıkaran ve mizacını devlet
yönetimine aksettiren liderlerin seçilmesi dünyada şimdiye kadar yaşanan kötülük ve felaketlerin
daha da şiddetlenmesini doğurabilir. Çünkü mekanik bir süreçten sibernetik bir sürece geçildiği
ve bu sibernetiğin enformasyon ve askeri teknolojide kullanılmasıyla ülkeler arası rekabet daha
da arttığı gibi şiddetli hâle gelmesi muhtemeldir.
Aslında farkında olunmadan ülkeler, aralarında oluşturdukları büyük kutuplar etrafında toplanarak kutuplaşma sürecini yaşamaktalar. Yalnızca
AB, NATO, Körfez Birliği, Şangay Beşlisi gibi ticari
oluşumlar değil bölgesel ve askeri-çatışma içeren
oluşumlar da meydana getirilmektedir. Körfez
Ülkeleri (S. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn vb.), yine Körfez ülkelerinin
yönetimlerini belirlemeye çalıştığı Fas, Tunus,
Cezayir, Lübnan, Mısır, Ürdün, Sudan ve İsrail,
Hindistan gibi ülkeler ABD etrafında kümelendirilmeye çalışılırken Avrasyacılık üzerinden bir
blok oluşturmak isteyen Rusya ise etrafında karşı
kutup olarak Türki Cumhuriyetleri’ni, Türkiye,
Katar, İran, Pakistan gibi ülkeleri toplamak istemektedir. Nüfus, iktisadi ve askeri bakımdan çok
güçlü olan Çin ise bu kutuplardan birine katılma
kaygısı duymamaktadır. Çünkü kendisinin yeterli
bir güç olduğunu düşünmektedir. Şangay Beşlisi
ise daha çok ticari bir yapı olarak varlığını devam
ettirmektedir. İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin ise dinî, tarihsel ve kültürel olarak ABD-İsrail
birlikteliğinin dışında bir oluşum olabilmesi veya
başka bir kutba dâhil olması mümkün değildir.
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Dünyanın çok kutuplu bir hâle gelmesi güçleri dengelediği gibi G. Orwell’ın işaret ettiği gibi
kutuplar arasında büyük çatışmaları da doğurabilir. Türkiye dünyada olan dengelerin yeniden
kurulduğunun ve sibernetik sahada yapılan çalışmaların hususiyetle askeri alanda yapılan sibernetik-robotik çalışmaların farkında olarak kendini
siyasi, askeri, iktisadi ve kültürel olarak müstakil
bir güç hâline getirmek için çalışmalıdır. Tüm bu
kutuplaşmalarda Türkiye’nin yaşayacağı bir siyasal istikrarsızlık ciddi sorunları doğurabilir. Birtakım sorunları olsa da mevcut siyasal iktidar, bu
ülke topraklarının bütünlüğünün korunması ve
tahakküm altına alınmasına engel olabilecek en
iyi alternatif olarak görülmektedir.
AK Parti’nin yapması gereken dünyanın yeniden düzenlendiği bir süreçte hayvan imgelerini kullanan oluşumlardan kendini kurtarmak
ehil insanları bünyesinde barındırmak, kendini
toparlamak, liyakat, adalet ve dürüstlük barındıran bir siyaset duruşu gerçekleştirmek olmalıdır.
Türkiye’nin sağlam ve güçlü olması İslâm ülkelerinin de geleceğini ve istikrarını da belirleyecektir.
Aksi takdirde İsrail ve ABD’ye eklemlenmiş adeta
uşaklık yapma çabası içerisinde olan başını Suudi
Arabistan’ın çektiği Körfez ülkeleri İslâm dünyasını daha da berbat hâline getirecek işler yapmaya meyillidir. Kısaca İslâm dünyasının geleceği,
Türkiye’nin geleceği ile doğrudan ilişkilidir ve ona
bağlıdır.
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Küreselleşen “Epistemik Şiddet” ve
Ortadoğu
Ortadoğu’da küreselleşmenin nasıl bir etki yaptığı ve bundan sonraki
süreçte nereye doğru evirileceği gibi yakıcı sorular cevap bekliyor.
Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bu coğrafyada artık rutinleşmiş
kaosun sebebi yalnızca petrol ve doğalgaz değildir elbette. Hatta
denebilir ki, Ortadoğu’yu petrol-doğalgaz rezervlerinin zenginliği
bağlamında değerlendirmek ve hâlihazırda yaşadığımız kaosu bu
bağlama hasretmek meseleyi oldukça sığ bir zeminde tartışmak olur.

Kamil ERGENÇ

Y

ürürlükte olduğuyla
ilgili neredeyse kimsenin şüphe etmediği
olgulardan biridir küreselleşme. Ne zaman
başladığı ve nasıl cari olduğuna ilişkin farklı kanaatler olsa da bir realite
olarak varlığı kuşku götürmeyen bir gerçeklik.
Bilinen insanlık tarihinin bütün safhalarında kendisini bir şekilde hissettirmiş kaçınılmazlık adeta. Yani yeni bir şey değil…
Kimi zaman daha iyi bir hayat sürme arzusu, kimi zaman sahip olma güdüsü, kimi zamansa inancı yayma tutkusu ile insanlık ailesi tek bir
mekâna saplanıp kalmaktan kurtulmuş. Başka kültürlerle, toplumlarla, mekânlarla tanışmış. Kimi
zaman ürettiklerini satmak için, kimi zamansa bilgisini, görgüsünü arttırmak için çıkmış yola ve bu
yolculuk bazen tarihin seyrini değiştirmiş. Örneğin
Hicaz yarımadasında küçücük bir belde de doğan
İslâm’ın bugün Fas’tan Endonezya’ya, Kurtuba’dan
Buhara’ya, Kırım’dan Güney Afrika’ya kadar yayılmış iki milyara yakın mensubu var. Aynı şey Hıristiyanlık için de geçerli… Hz. İsa (a.s)’ın Brezilya’da
bağlıları var… Konfüçyüs hayattayken vazettiği öğretinin bir gün Asya’nın yarısında egemen olacağını
muhtemelen bilmiyordu. Ya da Haçlılar Kudüs’ü ele
geçirmek için yola çıktıklarında, bu yolculuklarının
tarihin seyrini değiştireceğini tahmin bile edemezlerdi. Kristof Kolomb yanına aldığı birkaç gemiyle
çıktığı seferin Kıta Avrupa’sının geleceğini şekillendireceğini bilemezdi. Ya da İbn Rüşd savunduğu
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fikirlerin bir gün Hıristiyan
ilahiyatında devrim yapacağını ve Aydınlanmaya ilham
vereceğini öngöremezdi.

Farklı Tanımlar ve
Müşterek Noktalar
Küreselleşme, insanlık
ailesinin kümülatif olarak
biriktirdiği bilimsel, felsefi, hikemi, irfani, estetik vb.
alanlara ilişkin bilginin küre ölçeğinde yayılımını
konu alan bir bağlam esasında. Ancak bu bizim iyi
niyetle yaptığımız bir tanım. Oysa bu olgunun ne
olduğu ve olmadığı hususunda tam bir mutabakat
olduğunu söylemek zor… Nerede durduğunuza,
hangi ideolojik kampta yer aldığınıza göre tanım
değişebilir. Örneğin her şeyi iktisadi zaviyeden
açıklamaya teşne bir ekonomiste göre küreselleşme “bireylerin ve firmaların diğer ülkelerde yaşayanlarla gönüllü ekonomik işbirliği yapma özgürlüğü ve becerisi” olarak tanımlanabilir.1 Hatta bu
tanımlamaya paranın serbest dolaşımı, uluslararası
geçerliliği olan para biriminin ihdas edilmesi gibi
eklemelerde de bulunabilir. Bir başka tanıma göre
küreselleşme “eşyaların ve düşüncelerin yayınımıyla damgalanan günlük yaşam deneyiminin, dünyanın her yerinde kültürel ifadelerle standartlaşma
güdebileceği süreç olarak tanımlanmış.2 Bir anlamda kültürel tek tipleşme, homojenizasyon, kültürel
bir örneklik süreci… Ulusal sınırları anlamsızlaştıran, yerellikleri dışlayan ve egemen bir kültürün
etrafında kümelenmeyi şiar edinen bir süreç olarak
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ta okunabilir. Sol entelijansiyanın zaviyesinden bakıldığında “genişlemeci/yayılmacı ve emperyalist
kapitalizmin egemen kılınması olarak tanımlanabilir.”3 Kapitalizmin firmalar aracılığıyla kendisine
meşruiyet zemini bulması bu tanımı güçlendiriyor.
İslâmcı ideolojinin küreselleşme hakkındaki kanaati ise “Batı kültürünün epistemik şiddet yoluyla tüm
diğer kültürleri massederek yayılması ve homojen
bir kültürel kimliğin oluşumu” olarak ifade edilebilir kanaatindeyim.
Dikkat edilirse, bu tanımlar arasında bazı ortak
noktalar tespit edilebilir. İslâmcı ve sol ideolojilerin
ortak noktası, küreselleşmenin emperyalist (ve pek
tabi ki kolonyalist) bir karaktere sahip olması ve
(Batı düşüncesi etrafında) kültürel bir örnekleşmeyi
yeğlemesidir. Ahmet Cevizci’nin felsefe sözlüğünde
küreselleşme siyaset felsefesi başlığında ele alınmış
ve “20.yüzyılın son çeyreğinde yaşanan ve ticaretin,
kitlelerin hareketinin, enformasyon ve bilimsel bilgiyle birlikte, dezenformasyonun ve cehaletin, kısacası insan tarafından yaratılmış her şeyin yayılımının önündeki her türlü engelin neredeyse tamamen
ortadan kalkmasıyla belirlenen süreç” olarak tarif
edilmiş ve eklenmiş “küreselleşmenin çıkışında
ulaşım, iletişim ve pazarlama alanında yaşanan teknolojik ilerlemelerle halk kitlelerini uyutan kapalı
rejimlerin çöküşü öne çıkarılabilir.”4
Düşünsel alanda küreselleşmeyi daha iyi bir
dünya yarattığı için coşkuyla karşılayanlar kadar,
ona emperyalizmin en üst noktası olduğu inancıyla
karşı çıkanlar da vardır Cevizci’ ye göre... Bu tanıma
göre küreselleşme iki tarafı da keskin bıçak formundadır. Nasıl kullanacağınıza bağlıdır. Bilginin hızlı
yayılımının sağladığı imkânlar, yerel ötesi alanlarda
etkili olmayı sağlayabileceği gibi, farklı kültürlerin
massedilmesi ya da bastırılması gibi hegamonik bir
durum da söz konusudur. Süleyman Hayri Bolay’ın
Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü’nde küreselleşme kültürel yönden “tek tip dünya köyü”
meydana getirmeyi hedefleyen süreç olarak adlandırılmaktadır.5 Öte yandan küreselleşmenin bir
taraftan millî devletleri ve kültürleri eritip, bir çatı
altında hâkim güçlerin kültürlerini egemen kılmaya
çalışırken, bir yandan da farklılıkları, etnisiteleri,
çoğulculuğu, çok kültürlülüğü teşvik ettiği ifade
edilmektedir. Böylece küreselleşme iki taraf yaratmaktadır. Bunlar;
a) Ülkelerin sınırlarının kalkmasını olumlu bir
gelişme olarak görüp savunan ve anlatan emperyalist taraf;
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b) Ülkesinin doğal zenginliklerini tüm dünyaya
açmak ve emeğini ucuza satmak zorunda bırakılan
ve üstelik kültür istilası ile kültürlerini kaybetmek
tehlikesiyle karşı karşıya kalan, dolayısıyla küreselleşmenin olumsuz tesirlerini doğrudan yaşayan
taraf.6
Bu özellikleri itibariyle küreselleşmenin ulusdevletlerin hegemonyasını sınırlayan hatta ortadan
kaldıran bir hususiyete sahip olduğu söylenebilir.
Devlet sadece yasal bir hakem pozisyonuna veya
tarafsız kalmaya mahkûm bir aygıta indirgenmiştir.
Böylece hem popüler kültürün yayılımının önündeki “otorite” engeli ortadan kalkmış, hem de pazarın
denetimini sağlayacak şirket egemenliği temin edilmiş olmaktadır. Bu noktadan sonra ulusal sınırların,
bağımsızlık marşlarının ya da bayrakların folklorik
anlamları dışında bir anlamı kalmamıştır. Çünkü
toplumun bir aradalığını sağlayan ortak kültür ve o
kültürü oluşturan dil ciddi anlamda tahribata uğramıştır. Bu durumu “epistemik şiddet” olarak adlandırmak zannediyorum mümkündür. Bu şiddet türü
muhatabını düşünemeyen, akledemeyen, bağımsız
bir irade ortaya koyamayan, tercihlerinin öznesi
olamayan, direnemeyan, isyan edemeyen, yası tutulamayan bir şekilde kodlar ve bu koda uygun bir
yaşamın ikamesi için çaba gösterir.

Kültür ve Tasavvur
Sözünü ettiğimiz “epistemik şiddet” kültür emperyalizmiyle yakından ilişkilidir. Avrupa merkezci
dünya algısının ve kültür evreninin başka bütün
kültürleri tesiri altına alması ve dönüştürmesi ve
böylece dünyayı tek kültürlülüğe mahkûm etmesi
anlamına gelen kültür emperyalizmi, küreselleşmeyi kendi meşruiyetini tahkim etmek amacıyla kullanmaktadır. Kültürlerin itikatla olan yakın
ilişkisi göz önüne alındığında, bir kültürün başka
bir kültürü baskılaması demek, kendi itikadını başkasına dayatmak anlamına gelir. Her itikat “tasavvur” biçimlerini havi olduğu için, bu dayatma aynı
zamanda tasavvur biçimini değiştirme amacı taşır.
Toplumlar itikatlarını ve bu itikat zaviyesinden inşa
ettikleri tasavvur biçimlerini “dil” aracılığıyla aktardıkları için, dilde yaşanan kırılma/zayıflama bütün
bir hayatı etkilemektedir. Küreselleşmenin asistanlığında yol yürüyen kültür emperyalizminin en bariz vasfı da, toplumların dillerine müdahale etmek,
ilgili dilin geleneksel dokusunu bozmak ve direnç
noktalarını aşındırarak, İngilizceyi küresel bir dil
olarak bütün toplumlara takdim etmektir. Nitekim
bugün Türkiye’de dâhil birçok Batı dışı toplumda

Küreselleşen “Epistemik Şiddet” ve Ortadoğu
İngilizce oldukça önemli bir yer işgal etmekte, örneğin Türkiye’de, ilkokul ikinci sınıftan itibaren
“zorunlu” ders olarak okutulmaktadır. Kendi kendini sömürgeleştirmenin bundan daha iyi bir “yolu”
olamaz herhâlde… Türkçenin her geçen gün fakirleşmesi, geleneksel dokusundan uzaklaş(tırıl)ması,
kutsalla irtibatlı doğasının tarumar edilerek seküler
bir çerçeveye razı edilmesi, sözünü ettiğimiz küreselleşme-kültür emperyalizmi ittifakıyla mümkün
olmuştur. Bu ittifakın değirmenine su taşıyanlar
ise, istisnaları olmakla birlikte, entelektüel/aydın
kesimleridir.
Günümüzde kendisini en fazla iktisadi alanda
hissettirse de küreselleşme sadece ekonomik veriler
üzerinden açıklanamayacak kadar girift bir surecin
adıdır. Evet, ekonomi öteden beri insanların/toplumların birbirleriyle iletişim kurmalarının öncelikli yollarından birisi olmuştur. Ancak her ekonomik
yöneliş beraberinde bir ahlaki duruşu, bir dünya
algısını da getirdiği için sadece mal/meta değişimi
bağlamında değerlendirilemez. İktisadi girişim bir
süre sonra kültürel ve siyasi girişimin de önünü
açar. Osmanlı’nın henüz 16. yüzyılda Fransa’ya
verdiği kapitülasyonların sonraları nasıl büyük bir
buhranın müsebbibi olduğu ve nihayet 19. yüzyılın sonuna doğru “duyun-u umumiye” adı altında
iktisadi sistemin yabancıların kontrolüne verildiği
bilinmektedir. Öyle ki imparatorluk hinterlandında
yatırım yapan şirketler, çıkarlarının zarar görmemesi için ülkelerinin askeri müdahalede bulunmasını
bile temin edebilmişlerdir. Taktik bugün de aynıdır. Askeri müdahaleye maruz kalan ülkeler, küresel şirketlerle işbirliği yapmaya icbar edilmektedir.
Örneğin ikinci Körfez Savaşı sonrasında ulus üstü
petrol şirketlerinin Irak’ta ki yatırımları teminat altına alınmıştır. Libya’nın istila edilmesi sürecinde
de benzer bir durum söz konusudur. Mevcudiyetini devam ettir/e/bilmesi için Suudi Arabistan’a verilen güvence, silah ve petrol şirketlerinin finanse
edilmesiyle yakından ilgilidir. Katar ve BAE gibi diğer körfez krallıkları için de durum farklı değildir.
Fransa’nın Afrika’daki varlığının amacı uranyum
şirketi Ariva başta olmak üzere diğer şirketlerinin
güvenliğini temin etmektir.7 Körfez krallıkları küresel istikbarın iktisadi güvenliğini sağlamak için
oldukça büyük fedakârlıklarda bulunmaktadırlar. Fakat iş burada kalmamakta, kültürel ve siyasi alana da şamil kılınmaktadır. Örneğin Ezher’in
eğitim müfredatı, küresel sistemin işleyiş biçimine
halel getirmeyecek şekilde yenilenmektedir. Tıpkı
Napolyon’un gelişinde olduğu gibi… Aksi takdirde
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Ezher ulemasının Sisi ile iş birliği yapması mümkün olmazdı. Türkiye’de ikinci dünya savaşı sonrası
izlenen strateji de aynıdır. İktisadi alanda şirketlere
sağlanan imtiyazlar beraberinde siyasal ve kültürel
alana da müdahil olmayı sağlamıştır. Soğuk savaş
sürecinde Sovyet tesirini kırmak için ihdas edilen
NATO hattına dâhil olan Türkiye’nin siyasal ve
kültürel hayatında bu örgütle olan ilişkisi oldukça
belirleyici olmuştur. 1960 darbesi de dâhil bütün
darbeler bu örgütün sevk ve idaresi ve desteğiyle
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin askeri, siyasi, iktisadi ve kültürel tercihlerinde NATO örgütü oldukça
belirleyici ve tayin edici bir özelliğe sahip olmuştur. Hangi şehre ne tür üniversite kurulacağından,
akademik hayatın hangi gündemle meşgul olması
gerektiğine varıncaya kadar bir çok alanda doğrudan inisiyatif alan bu küresel örgüt, son numarasını
15 Temmuzda yapmış ve fakat başarılı olamamıştır.
Nitekim bu darbeden sonradır ki Türkiye, kamuoyuna fazla yansıtmadan bu örgütle arasına mesafe
koymaya çalışmaktadır. Ancak yaklaşık yetmiş beş
yıllık birlikteliğin oluşturduğu her alana “nüfuz”
kolay bertaraf edileceğe benzememektedir.

Çok Boyutlu Bir Süreç
Demek ki küreselleşme sadece ekonomik hareketlilikle açıklanmamalı… Aynı zamanda siyasi,
askeri, kültürel, bilimsel bağlamları da içeren bir
süreçle karşı karşıya olduğumuz unutulmamalı.
Ancak ilginçtir, başlangıçta mono-kültür odaklı
çalışan -yani Batı dışı kültürleri massetmeyi veya
entegre etmeyi amaçlayan küreselleşme- 21. yüzyılla birlikte, özellikle de 11 Eylül sonrasında, ulusdevletler bünyesindeki “yerel kültürleri” de dikkate
alan bir tutum takınmıştır. Amaç, kanaatimce, yerel/
lik/ler aracılığıyla ulus-devletleri yıpratmaktır. Çünkü ulus-devletler küresel iktisadi sistemin neoliberal ve kapitalist formuna, bütünüyle olmasa bile,
kısmen itiraz etmekte ve özellikle iktisadi ve askeri
alanda millileşmeyi öne çıkararak kendi göbeğini
kesmeye çalışmaktadır. Bu durum, küresel iktisadi
sistemin çarklarını elinde tutan “şirketler” açısından
kabul edilebilir olmadığı için ilgili ulus-devletler,
bünyelerinde barındırdıkları farklı kültürel havzalarla istikrarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ulusdevletin tek bir kültür ve etnisite esasına dayanarak
bir tür homojen ve standart toplum yaratma eksenli
karakteri düşünüldüğünde, yerelliklerin öne çıkması karşısında dayanma gücü zayıflayacaktır. Hatta küreselleşme olgusu bu yerellikleri “özgürlük”
“çok kültürlülük” “farklılıklara saygı” gibi klişeler
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aracılığıyla palazlandırmakta ve nihayetinde ilgili
ülkede cari siyasal iktidarlar üzerinde baskı kurabilmektedir. Post-modern paradigmanın merkezsiz/öznesiz/hakikatsiz/göreli ve plüralist(çoğulcu)
doğasına uygun olarak göstermelik saygı duyulan
yerellikler, sistemin genel gidişatına muhalif olmamak koşuluyla her türlü lojistik desteği alabilmektedir. Ulus-devletlerin küreselleşme karşıtlığının
temel sebebi de budur. Nitekim Türkiye’de son
yıllarda ulus-devletin mukaddesatlarına karşı yapılan yüksek dozlu eleştiriler, muktedirleri endişelendirmiş ve “beka kaygısı” klişesi etrafında ittihatçı
söylemin merkezileşmesine hizmet etmiştir. Fakat
ilginçtir öteden beri ulus-devlet paradigmasıyla
kavgalı olan (ya da olması gereken) Müslümanlar/
İslâmcılar bu süreçte ulus-devletten yana tavır aldılar ve küreselleşmenin sunduğu bu “ulus-devletle
hesaplaşma” imkânını ellerinin tersiyle ittiler. Burada hesaplaşmadan kastım küreselleşmenin istediği/
arzu ettiği bağlamda bir hesaplaşma değil elbette.
İslâm’ın cihanşümul söyleminin şiarlaştırılması ve
ulus-devletin insanlığın başına gelmiş en büyük
bela ve musibet olarak İslâm noktai nazarından
teşrih masasına yatırılmasıdır. Böylece yaklaşık bir
asırdır İslâm dünyası toplumlarının zihinlerini felç
eden; İslâm’ı bir “kültür bileşeni” olarak kodlayıp
bu kültürün öne çıkarılması/merkezileşmesi için
dini araçsallaştıran; tek boyutlu/tek ufuklu, homojen ve standart bir insan ve toplum tasavvuruyla
Allah’ın “ayet”leri olan farklılıkları törpüleyen; ulusa özgü İslâm/lar (Türk İslâm’ı, Arap İslâm’ı, Fars
İslâm’ı, Kürt İslâm’ı vb.) icat eden; Allah’ın mülkü
olan toprağı kutsayan, sınırlandıran ve etrafına duvarlar ören; referans aldığı seküler bilginin himayesinde bir kamusal alan inşa eden ulus-devletle
hesaplaşmak, İslâmcı ekolün boynunun borcudur.
Çünkü ulus-devletle hesaplaşmak, aynı zamanda,
aydınlanma paradigmasıyla ve bu paradigmadan
ilham alan moderniteyle, yani küreselleşme aracılığıyla yaygınlaştırılmaya çalışılan değerler sistemiyle
de hesaplaşmak anlamına gelir.
Yerel olanı dikkate alan yaklaşımın literatürdeki adı “küyerellik” olarak barizleşir.8 Yerelin dışlanmadığı ancak egemen sistemin kodlarına halel
getirmeyecek şekilde “endoktrine” edildiği bir vasatın adı olarak “küyerel” faklı yerellikleri küreselin
içinde kabul ettiğini iddia etmektedir. Burada anahtar kavram sistemin işleyişine halel gelmemesidir.
Sistemden kasıt, kapitalist/neoliberal ve (elbette
ki Batılı) değerlerin tartışılmazlığına olan inançla
beslenmiş merkezdir. Bu merkezin işleyiş biçimi,
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Batılı değerlerin ve yaşam tarzının küre ölçeğinde
yaygınlık kazanmasını temin etmek ve ilgili yerel
kültürleri bu işleyişe ikna etmektir. Suriye özelinde
ihdas edilmeye çalışılan yeni ulus-devletin ilham aldığı paradigmaya dikkat edilirse, söylemek istediğimiz daha iyi anlaşılır. Her ulus-devletin yaptığı gibi
Suriye’de kurulmaya çalışılan yeni ulus-devlette aydınlanma paradigmasına sadakatini izhar etmiş ve
bu sebeptendir ki, küresel sistem tarafından teveccühe mazhar olmuştur. Garip olan ise, kendisi de
bir ulus-devlet olan Türkiye’nin bu sürece duyduğu
öfkedir. Kuruluşundan beri küresel sistemin “epistemik şiddetine” maruz kalan ve hatta bu şiddeti
devlet aygıtı eliyle Batılı tarzda bir toplum modeli oluşturmak amacıyla kendi halkına uygulayan
Türkiye, yakın coğrafyasında tıpkı kendisi gibi bir
ulus-devletin inşasına itiraz etmektedir. Bu itirazın
küresel sistem tarafından ciddiye alınıp alınmayacağını zaman gösterecektir. Ancak sözünü ettiğimiz
küresel sistemin “birlik-bütünlük” fikrine alerjisi
olduğunu yani “tevhid” den nefret ettiğini unutmamak gerekir. Ulus-devletlerin evvela ilham aldıkları
referans sistemlerini sorgulamaları ve 21. yüzyıla vaziyet edecek yeni bir siyasal dilin imkânları
üzerinde düşünmeleri gerekir. Müslüman halklara
vaziyet eden ulus-devletler kendi zaaflarıyla yüzleşmedikçe daha büyük sıkıntılarla karşılaşacaklar.
Kishore Mahbubani’nin ifadesiyle “Batı, demokrasi
ve ferdiyetçilik kılıcını elinde tuttuğu müddetçe küresel arenada ayrıcalıklı konumunu koruyacaktır.”9
Ferdiyet bilinci gelişmemiş, gelişmesi uğrunda gösterilen çabaların da anında etiketlendiği muhaberat
devletlerinde-ki İslâm dünyasında bu devletlerden
mebzul miktarda var- Batı’nın demokrasi ve özgürlük söylemi her zaman karşılık bulacaktır. Küreselleşen epistemik şiddetten kurtulmanın yolu, vahyin
kılavuzluğunda, ferdiyet bilinci gelişmiş insanların
bir aradalığıyla zenginleşen bir toplumsal doku inşa
etmektir.

Küreselleşmenin Etkileri
İslâm dünyası toplumları uzun süreli imparatorluk tecrübesi nedeniyle ben bilinci zayıf
kitleler hâline ge/tiri/lmişlerdir. Yönetilen halk
için kullanılan “reaya” kavramı çoban-sürü ilişkisi üzerinden üretilmiştir. Buna göre sultan/
kral/padişah “râi(bakan/gören/gözeten)”, halk ise
“reâyâ(sürü)”dür. Çobanın sürüye karşı sorumluluğu onları sevk ve idare etmek, dış tehlikelerden(kurt
ve çakallardan) korumaktır. Sürünün sorumluluğu ise et, süt, yün vermek( vergi) ve gerektiğinde

Küreselleşen “Epistemik Şiddet” ve Ortadoğu
savaşmaktır. Bu perspektif asırlarca cari olmuş, aziz
İslâm’ın ferdiyeti/şahsiyeti öne çıkaran söylemi perdelenmiştir. İnsanı âlemin özü olarak tavsif eden
ilmi geleneğin bu söylemi siyasal otorite/ler tarafından iğdiş edilmiş ve Müslüman toplumlar modern
paradigmanın “özgürlük” “emansipasyon” “insan
hakları” vb. klişelerine ram olmuşlardır. Nitekim
bugün bile Batı dünyası (ideolojik olarak ciddi bir
zafiyet içerisinde olmasına rağmen) bu kavramları
kullanarak Müslüman ve Doğulu toplumlara vaziyet eden iktidarlar üzerinde baskı kurabilmektedir.
Ceberut yönetimler tarafından asırlardır ben bilincinden mahrum bırakılan Ortadoğu’nun Müslüman
halkları, küreselleşme aracılığıyla reklamı yapılan
demokrasi, özgürlük, insan hakları gibi kavramların emperyalizmine direnmek için İslâm’ın şahsiyet
manifestosuyla işe başlayabilirler. Küreselleşmenin
sağladığı hızla akan bilgi ikliminden istifade ederek
bu manifesto odağında örgütlülük sağlanabilir.
Bu safhada adına Ortadoğu denilen coğrafyada
küreselleşmenin nasıl bir etki yaptığı ve bundan
sonraki süreçte nereye doğru evirileceği gibi yakıcı sorular cevap bekliyor. Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bu coğrafyada artık rutinleşmiş
kaosun sebebi yalnızca petrol ve doğalgaz değildir
elbette. Hatta denebilir ki, Ortadoğu’yu petrol-doğalgaz rezervlerinin zenginliği bağlamında değerlendirmek ve hâlihazırda yaşadığımız kaosu bu
bağlama hasretmek meseleyi oldukça sığ bir zeminde tartışmak olur. Esasında sorun bütünüyle küreselleşen epistemik şiddetle ilgilidir. Bu tespit, petrol
ve doğalgazın önemsiz olduğu anlamına gelmez.
Ancak küresel sistemin egemen kılmaya çalıştığı tasavvur biçimine en sağlam itirazın Müslümanlardan
değilse bile İslâm’dan geldiğini sistemin baronları
bile itiraf ediyor. İslâm orada durduğu müddetçe
sistemin tıkırında işlemesi mümkün olmayacak.
Bu bağlamda Ortadoğu uluslarının küreselleşmeye
gösterdiği direnç körü körüne bir refleksin sonucu
değildir. Bu uluslar, egemen kılınmaya çalışılan sistemin İslâm’ın değer dünyasına yabancı olduğunu
ve bütünüyle Batılı beyaz adamın çıkarlarına hizmet
etmeyi amaçladığının farkındadır. Mısır’ın başına
gelenler bu farkındalığın sonucudur. Afganistan’ın
küresel tiranların dayatmalarına boyun eğmeyeceğini yüksek sesle ve birinci muhataplarına açıkça
beyan ettiği için Ahmet Şah Mesut’un 11 Eylül’den
iki gün önce suikasta uğramasının sebebi de bu
farkındalıktır. Filistin direnişinin sembolü olan
Hamas’ın öncelikli tehdit olarak kodlanmasının sebebi de aynıdır…
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Hungtington’un sipariş üzere kaleme aldığı medeniyetler çatışması tezinde üzerinde durduğu hususlardan biri de Türkiye’nin Ortadoğu uluslarına
model olması ve eğer İslâm adına konuşulacaksa
bunu Türkiye’nin yapmasıdır. Çünkü Türkiye 20.
yüzyılın başında bütünüyle Batılı referans sistemlerinden ilham alarak kendisini inşa etmiş, ekonomisi petrole bağlı olmadığı hâlde Ortadoğu uluslarına
göre oldukça ileride olan, belli periyotlarla kesintiye
uğrasa da işlevsel bir demokratik geleneği sahip bir
ülkedir. Pazar ekonomisine bütünüyle sadıktır ve
orta sınıfını güçlendirme yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir. Seküler hukuku ve güçlü laik ordusuyla göz kamaştırmaktadır. Böyle bir Türkiye’nin
önderliğinde Arap Ortadoğu’su çok kolay bir şekilde
küresel sisteme entegre edilebilir. Hungtington’un
1990’lı yıllarda ortaya attığı bu tez, bir süre işlevselliğini korudu. Türkiye stratejik ortaklıktan model
ortaklığa terfi etti ve Ortadoğu’nun sevk ve idaresinde kendisine rol verildi. Osmanlı’dan gelen “ağabey” rolü de bu süreçte oldukça faydalı oldu. Küresel sistemin “entegre edilemeyen boşluk” olarak
gördüğü Ortadoğu’nun sisteme entegrasyonunda
görev verdiği Türkiye, ulus-devlet realitesinin küreselleşme karşısında dayanamayacağını fark ettiği
için millici söyleme tekrar rücu etti ve bu ricat sayesinde küresel saldırıları püskürtmeyi hedefliyor.
Şimdilik püskürttüğü söylenebilir. Ancak epistemik
şiddet hâlâ devam etmekte ve böyle devam etmesi
hâlinde, uzak olmayan bir gelecekte, Türkiye ciddi
bir kimlik ve kişilik kriziyle karşı karşıya kalabilir.
Millî söylemin 21. yüzyılın Türkiye’sine söyleyecek
fazla bir şeyi yok. Hatta çürütücü rol oynayacağını
söylemek kehanet olmaz. Neredeyse 20. yüzyılın
tamamında bu söylem nedeniyle büyük buhranlar
yaşadık. Çünkü bu söylem, sözünü ettiğimiz epistemik şiddetin sonucu…
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Osmanlı’nın Son Yüzyılı
“Taklit ve Çöküş”
Tanzimat, tüm kurumları ve kuruluşlarıyla batılılaşma anlayışının üst yönetim kadrosu
tarafından paylaşıldığı, Avrupa’yı örnek alarak devletin ve ülkenin gelişip güçlenilebileceği
inancının yine yönetim kadrosunun ortak inancına dönüştüğü bir dönemi temsil etmiştir.

Celalettin VATANDAŞ
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vrupa’nın sadece
askeri yapısı sayesinde değil, askeri
yapıyı da ayakta tutan
ve Osmanlıdakinden
çok farklı tarzda işleyen bir ekonomik
sisteme, idari yapıya, eğitim sistemine,
hukuk
kurumuna
sahip olduğu ve bunlar sayesinde güçlenip geliştiği, Osmanlı devlet adamları tarafından
çoktandır bilinen bir durumdu. Avrupa’nın sadece askeri sisteminden değil, söz konusu özelliklerinden de yararlanılması gerektiği inanç ve
anlayışı, III. Selim zamanından beri (iktidar yılları:1789-1808) Osmanlı yöneticileri tarafından
yaygın olarak paylaşılıyordu. Fakat bu yönde kapsamlı bir adım atılmamış, sadece bazı girişimler
de bulunulmuştu.
1826 yılı yeni döneme geçişin önemli bir aşamasını temsil etti. Avrupa’ya yönelişin ağırlıklı ve
hatta tamamıyla askeri alanla sınırlı olduğu uzun
dönem, 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kanlı bir girişimle ortadan kaldırılmasıyla yeni bir aşamaya
evrildi. 20 Haziran 1826 günü, Topkapı Sarayı’nın
dış bahçesinde trampet takımı eşliğinde bir gösteri yapıldı ve Sultan, bu talimi geleneksel kaftan
ve sarık yerine, Avrupai bir üniforma ve Mısır tipi
serpuşla izleyerek, oldukça yeni olan bir toplumsal düzene ve hayat tarzına geçişin işaretlerini
bizzat kendi üzerinde göstermiş oldu. Yine Sultan
Mahmut döneminde (iktidar yılları:1808-1839)
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bizzat Sultan’ın kendisinin de dâhil olduğu ve alafranga
olarak isimlendirilen
Avrupai hayata gösterilen ilgi, paşa hanımlarının ve kızlarının
beğenilme isteklerine
yeni bir boyut getirdi; Saray, Batılı hemcinslerinin kıyafetini
giyerek onlardan geri
kalmadıklarını ispat etmeye çalışanlarla dolup taştı. Toplumun sosyoekonomik düzeyi yüksek kesimleri ise kendilerini Saray’ı takip etmenin tatlı
telaşına kaptırdılar.
Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılmasıyla,
batılılaşma girişimlerinin ağırlık merkezi askeri
alandan idari alana kaydı. İdari alanda gerçekleşen reformları ise eğitim sisteminde ve hukukta
gerçekleşen reformlar ve hatta devrim niteliğinde
hızlı gerçekleşen kapsamlı ve derinlikli girişimler takip etti. Bunlar bağlamında olmak üzere II.
Mahmut dönemi, Türkiye’nin batılılaşma sürecinde muadili olmayacak kadar önemli yerini hızlı
bir şekilde almış oldu. Çünkü bu dönemde değişim büyük oranda topyekûn hâle geldi ve hatta
değişimin sonrası aşamalarında olması beklenen
kılık-kıyafet, hayat tarzı, bireysel hâl ve hareketler
gibi özellikler ve alanlar diğer birçok şeyden daha
hızlı bir şekilde Avrupaileşmeye (alafrangalaşmaya) başladı. Bu bakımdan özellikle de II. Mahmut
dönemi, kılık ve kıyafet açısından bireysel görünümün bizzat Sultan’ın öncülüğünde batılılaşma
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kendini açığa vurmuştur. II. Mahmut döneminde
programına dâhil edildiği bir aşamayı temsil etmesi açısından ayrıcalıklı bir öneme sahip olmuştur.
resmî alanı pek aşamayan ve bu yönüyle dahi bir1800’lerin ilk çeyreğini takiben, kılık-kıçok kesimin tepkisini çeken özellikler, Tanzimat’la
yafetiyle ve hayat tarzıyla Avrupalı bireyler ve
birlikte Osmanlı sosyetesi üzerinden tüm topluma
toplumlar gibi olma çaba ve girişimleri, eğitim
örnek olacak şekilde sivil hayatın bütün alanlarısisteminde, ekonomik sistemde, yasal ve idari yana bir selin istilası hızıyla hâkim olmaya başlamışpıda gerçekleşmesi planlanan ve arzulanan tüm
tır. Geleneksel yapıyı dışlayan ve hatta aşağılayan
değişikliklere oranla çok daha baskın bir nitelik
‘Avrupai hayat tarzı’, adeta resmî bir nitelik kazahâline geldi. Kurumsal düzeydeki Avrupai olma
narak günlük hayata hâkim hâle gelme sürecine
düşünceleri uygulamaya konulmadan, özellikle
girmiştir. Bu konuda özellikle İstanbul çok önembireysel görünümlerle ve yalidir. Çünkü İstanbul’da günşayış tarzıyla Avrupai olma islük hayat Tanzimat’la birlikte
teği çok kısa sürede Osmanlı
oldukça hızlı ve radikal sayılaII. Mahmut döneminde
sosyetesini bir sel gibi önüne
bilecek bir şekilde değişikliğe
resmî alanı pek aşamayan
katıp sürüklemeye başladı.
uğramıştır.
ve bu yönüyle dahi birçok
Bireysel görünümlerde kendikesimin tepkisini çeken
ni açığa vuran Avrupai hayat
Taklit ve moda ruhunun
özellikler,
Tanzimat’la
tarzı ve davranışlar, başta İsmotive ettiği Avrupai kılıkbirlikte Osmanlı sosyetetanbul ve Selanik olmak üzere
kıyafetler ve yaşama biçimi,
si
üzerinden
tüm
topluma
Osmanlı’nın en çok Avrupa’ya
İstanbul’un günlük hayatıörnek olacak şekilde sivil
açılan büyük şehirlerinde göznın sıklıkla rastlanan parçası
hayatın bütün alanlarıle görünür hâle geldi. Eğer
hâline gelivermiştir. Gazetena bir selin istilası hızıyla
tüm be gerçekleşenler için bir
ler, ‘Avrupai modanın’ reklam
zaman eşiği tayin etmek gerehâkim olmaya başlamışaracı olarak var güçleriyle çakirse, Tanzimat, bu yeni süretır. Geleneksel yapıyı dışlışmaya başlamışlardır. ‘İngicin şekillenişinde en önemli
liz usulü mobilya’, ‘piyano’,
layan ve hatta aşağılaeşik oldu. Çünkü Tanzimat
‘haremlerde piyano dersleri’,
yan ‘Avrupai hayat tarzı’,
ile birlikte Osmanlı üst dü‘kotra yarışı’ gazetelerin en
adeta resmî bir nitelik
zey yöneticileri ve sosyetesi
çok ilgi çeken reklamları arakazanarak günlük hayata
görünümleri, yaşayış tarzları
sında yer almaya başlamıştır.
hâkim hâle gelme sürecine
ve zihniyetleri ile kendileriEskiden beri genellikle ‘ecnegirmiştir.
ni toplumun kahir ekseriyebi’ karaktere sahip olan Betinden ayırdılar. Dolayısıyla
yoğlu ise yeni hayat tarzının
Tanzimat, tüm kurumları ve
merkezi durumuna erişmiştir.
kuruluşlarıyla batılılaşma anAvrupalılar gibi giyinmiş yölayışının üst yönetim kadrosu tarafından paylaşılneticiler, memurlar Beyoğlu’nun daimi müdavimdığı, Avrupa’yı örnek alarak devletin ve ülkenin
leri olmuşlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar’a (1901gelişip güçlenilebileceği inancının yine yönetim
1961) göre1 bütün bu değişikliği yönetip kontrol
kadrosunun ortak inancına dönüştüğü bir döneeden Mustafa Reşit Paşa (1800-1858), değişikliği
mi temsil etmiştir. Sonrası dönemler için hemen
hayata aktaran ise genç Sultan’ın (Abdülmecid)
hiç değişmeyen bu inanç, gerek 1856 Islahat rebizzat kendisidir. Fransızca bilgisiyle, piyano çalformlarının, gerekse 1876 ve 1908 Meşrutiyet hama becerisiyle, tiyatro ve batı müziğine düşkünreketlerinin ve daha radikal boyutuyla da Cumhulüğüyle Sultan’ın bizzat kendisi, her gün farklı bir
riyet devrimlerinin özünü teşkil edecektir.
yeniliğin habercisi ve uygulayıcısı olmuştur. Avrupa standartlarında tesis ettirdiği Saray OrkestTaklit Salgını
rası ve Dolmabahçe sarayının yanına inşa ettirdiği
tiyatro binası ile süreci daha da hızlandırmıştır.
Türkiye’nin batılılaşma sürecinde günlük haSaraydaki kadınların dansa, Avrupai müziğe ve
yata yansıyan ve ‘yaşayışıyla ve görünümüyle
baleye ilgileri ve bu doğrultuda aldıkları dersler
Avrupa’yı taklit’ biçiminde açığa çıkan özellikise değişimin bir diğer parçasını teşkil etmiştir.
ler Tanzimat’tan hemen sonra bütün yönleriyle
Umran • Ekim 2019

67

KRİTİK

Kısacası, dönemin doğrudan tanığı olan Ahmet
Cevdet Paşa’nın (1822-1895) ‘Servet-i kâzibe’
adını verdiği yapay bir mutluluk durumu, Saray
merkezli olmak üzere adeta tüm İstanbul’u sarıp
sarmalamıştır. İstanbul sosyetesi, sahip olduğu
imkânlarıyla değişimin öncülüğünü yaparken,
genel halk kitlesi ise biraz şaşkın, biraz mesafeli
durarak, ama bir o kadar da imrenerek olup biteni
seyreder duruma gelmiştir.

Zevkte Değişim
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Tanzimat’ı takiben oluşan ve Türkiye’nin
Avrupa’ya yönelişinin yeni aşamasını teşkil eden
Avrupai kılık-kıyafet, hayat tarzı ve eğlence tercihi, Avrupalı ressamların, müzisyenlerin yanı
sıra tiyatro ve müzik topluluklarının İstanbul’a
gelmesini teşvik etmiştir. Müzisyen, besteci, piyanist, orkestra şefi, müzik öğretmeni Franz Liszt
(1811-1886) bunlardan birisi ve hatta en önemlisidir. Avrupa’nın kalburüstü merkezlerinde faaliyet sürdüren, hükümdarlara konserler veren,
bu özellikleriyle de aydın ve ünlü kişiler arasında popüler birisi olan Liszt, İstanbul’a gelmiş ve
18 Haziran1847 tarihinde Sultan’a bir konser
vermiştir. Bu, egemen olan geleneksel anlayış ve
uygulamalar açısından oldukça radikal sayılabilecek düzeyde bir değişimdir. Daha da önemlisi,
iyi derecede Fransızca bilen Sultan Abdülmecid’in
1856 yılında Fransa Elçiliği’nde verilen baloya
katılması Osmanlı tarihinde bir ilk olmuştur. Söz
konusu baloya şeyhülislam, patrik ve haham başı
da davet edilmişler, fakat Şeyhülislam itiraz etmiş
ve katılmamıştır. Sadrazamların elçilik ziyafetlerine ve balolarına gitmeleri ise 1856’dan sonraki tarihlerde gerçekleşecek, sıklıkla Avrupa ülkelerinin
elçiliklerinde verilen davetlerde boy göstermeye
başlayacaklardır.
Abdülmecid’in Fransız elçisi Touvernol’un
verdiği baloya katılması, ardından Abdülaziz’in
Avrupa’ya yaptığı seyahat, Avrupa’da egemen olan
zihniyetin, görünümün ve hayat tarzının etkisini,
böylesi bir etkilenmeyi hazır bekleyen İstanbul
sosyetesinde güçlü şekilde hissettirmiş ve Avrupai olmayı hepten yaygınlaştırıp derinleştirmiştir.
Özellikle İstanbul’daki sosyo-ekonomik durumu
görece iyi olan kesimler, sosyeteye oranla daha
geri planda kalmak üzere, bu etkilenmenin kendilerini kuşatacağı günün özlemiyle beklentiye
geçmişlerdir.
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Abdülmecid’in (iktidar yılları: 1839-1861)
sarayda kurdurmuş olduğu ‘kadın orkestrası’, Avrupai görünümü ve davranışları kadınlar arasına
taşıması bakımından dikkat çekicidir. Abdülmecid, saray kadınlarının ve üst bürokrat ailelerinin
katıldıkları bayramlaşma ve sultan düğünleri gibi
resmi veya yarı resmi törenlerde faaliyet icra etmesi için, kadınlara mahsus olmak üzere bir orkestra kurulmasını arzu etmiştir. Bu iş için müzisyen
Giuseppe Donizetti görevlendirilmiştir. Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılmasından sonra kurulmuş olan
Mûsıkâ-i Humâyûn adlı saray bandosunun şefi
olmak üzere 1828 yılında Sultan Mahmut tarafından İstanbul’a davet edilen ve o tarihten beri
İstanbul’da yaşayan Giuseppe Donizetti, hemen
gerekli çalışmaları başlatmıştır. Kısa zaman içinde
de arzulanan orkestra kurulmuş ve faaliyetlerine
başlamıştır. Mensubu olunan bu sürecin doğal
bir sonucu olarak, zamanla ‘yerli’ bazı girişimler
de gerçekleştirilmiştir. Hekimbaşı İsmail Paşa’nın
kızı Leyla Hanım’ın (Leyla Saz) (1850-1936) girişimi bunlar içerisinde oldukça önemlidir. Leyla
Hanım’ın haremdeki hanımlardan oluşturduğu
hanımlar bandosu, yalnız Saray için değil, zamanla konaklar için de müzisyen yetiştirir hâle gelmiştir. II. Mahmut’un kızı Adile Sultan şefliğindeki Saray Orkestrasında viyolonsel, klarnet, obua,
musikâr, zither, kopsa gibi sazların bulunduğu
bilinmektedir.
Saray çevresindeki ve Osmanlı sosyetesindeki zihniyet ve eğlence anlayışında gerçekleşen değişime etkileri sebebiyle, Saray Kadınlar
Orkestrası’nın kuruluşu işine görevlendirilen
Donizetti’yi biraz daha detaylı tanımakta yarar
var. Zira o, batılılaşma sürecinin önemli şahsiyetlerinden birisidir. II. Mahmut için bestelediği
Mahmudiye Marşı 11 yıl, Sultan Abdülmecid için
bestelediği Mecidiye Marşı 22 yıl boyunca Osmanlının devlet marşı olarak çalınmıştır. Sultan
Abdülmecid tarafından ’Paşa‘ unvanı ile taltif edilen Donizetti’nin çalışmaları sadece askeri bando
kurulması ile sınırlı kalmamıştır. Donizetti, bazı
Türk musikisi eserlerini Klasik Batı Müziği sistemine uydurarak çok sesli hâle getirmiştir. Türk
musikisi makamlarını kullanarak bazı eserlerin
bestelemesini yapmıştır. Saraydaki Osmanlı hanedan ailesinin fertlerine ve harem halkına müzik dersleri vermiştir. Batı müziğinin Türkiye’de
öğretimi ve kurumlaşması için gayet ciddi çabalar
sarf etmiştir. Yetiştirdikleri arasında Necip Paşa,
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Hacı İbrahim Paşa, Süleyman Paşa, Neşet Paşa,
Miralay Halil Bey, Kaymakam Atıf Bey ve Dürrinigar Kalfa gibi kimseler vardır. Müzik alanında
yaptığı çalışmalar dolayısıyla Sultan II. Mahmut
tarafından ‘iftihar’, Sultan Abdülmecid tarafından
‘Mecidi’ ve Fransa tarafından ‘Légion d’honneur’
nişanları ile ödüllendirilmiştir. Ölümünden sonra
yerine Callisto Guatelli Paşa atanmış ve Guatelli Paşa 1856-1858 ile 1868-1899 yılları arasında
da Mûsikâ-i Hümâyûn bandosunu yönetmiştir.

Sahne Sanatları ve Tiyatro
Batılılaşma sürecinde tiyatronun özel bir önemi
ve rolü vardır. Tiyatro, her şeyden önce, Avrupai
olmanın temel göstergelerinden birisi kabul edilmiştir. Bu sebeple, ‘Avrupalılar gibi olma’ idealine
sahip Sultan Abdülmecid, Beyoğlu’nda bir tiyatro
binası inşa etmek isteyen Naum Efendi’ye maddi
katkıda bulunmakta tereddüt etmemiştir. Sultan
Abdülmecid’in maddi destekleriyle ve kesintisiz
ilgisiyle Beyoğlu İstiklâl Caddesi’nde, bugünkü
Çiçek Pasajı’nın olduğu yerde faaliyetlerine başlayan Naum Tiyatrosu, 5 Haziran 1870’deki büyük
yangında tamamen yok oluncaya kadar faaliyetini
aralıksız sürdürmüştür.
Batılılaşma sürecinde önemli işlevler üstlenmiş Naum Tiyatrosu’nun biraz daha detaylı tarihi şöyledir: 1840 yılında, Cadde-i Kebir (İstiklal
Caddesi)’de Mekteb-i Tıbbiyeyi Adliyenin (daha
sonra Galatasaray Lisesi) tam karşısında derme
çatma bir şekilde ahşaptan inşa edilmiş birkaç
cambazhane ve bir de sirk vardı. II. Mahmut döneminde Saraylı hanımlar öküz arabalarıyla cambazhanenin yakınına kadar gelip, gösteriyi arabadan seyrederlerdi. O günlerde Arnavutköy’deki
paşa konaklarında ve özellikle de Abdülmecid’in
kız kardeşi Atiye Sultan gibi hanedan mensuplarının saraylarında illüzyon gösterileri yapan İtalyan
Giovanni Bosco de söz konusu yerde ahşap platformlu bir tiyatro inşa ettirmişti. Basco’nun tiyatrosu perdelerini Vincenzo Bellini’nin Norma trajedisi ile açmıştı. Dört yıl boyunca Bosco’nun iyi
iş yaptığını gören Naum Kardeşler, 1844 yılında
buraya bir tiyatro binası inşa ederek işletmeye karar verdiler. Naum Tiyatrosu 22 Aralık 1844 akşamı Donizetti’nin Lucrezia Borgia’sı ile açıldı. Daha
sonra, 1847 de, kariyerinin en parlak döneminde
Giuseppe Verdi’nin Ernani’si, New-York’tan bir yıl
önce Naum Tiyatrosu’nda sahnelendi. Ancak aynı
yıl İngiliz Büyükelçiliği yakınlarında çıkan bir
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Naum Tiyatrosu

yangında, elçilik binası ile beraber Naum Tiyatrosu da yandı. Yangından sonra Sultan Abdülmecid,
mağdur olan sanatçılara on bin kuruş, tiyatro binasının yeniden yapılabilmesi için de Naum’lara
elli bin kuruş bağışta bulunmuştur. Bunlar o günün şartlarında oldukça yüksek rakamlardır. Yeni
bina Avrupa’daki emsallerini aratmayacak şekilde
kesme taştan ve son derece lüks olarak inşa ve dekore edilmiştir. 860 bin kuruşa mal olan yeni bina
sahnesini 4 Kasım 1848’de Verdi’nin Macbeth
operasıyla açmıştır.
Naum Tiyatrosu’nun repertuarı ilk kurulduğu
yıllarda İtalyan ve Fransız bestecilerinin eserlerinden oluştuğu için, nereyse tamamen denecek
düzeyde olmak üzere İstanbul’un elit gayrimüslim tabakasına ve yabancılara hitap etmiştir. Ancak Sultan Abdülmecid’in tiyatroya olan ilgisi ve
cömertçe yaptığı bağışlar ile asker-sivil bürokratları tarafından da rağbet edilen bir yer hâline
gelmiştir. Tiyatroda meydana gelen kimi olaylar
Londra, Paris, Viyana ve hatta New York medyasında geniş yer bulmuştur. Naum Tiyatrosu,
1849-1850 temsillerinin sonunda sadece operaya
yönelmiştir. Donizetti Paşa, Naum Tiyatrosu’nda
müzik direktörü olarak görev yapmıştır. Sahne
yönetmeni ise Lanzoni’dir. Saray ile çok iyi ilişki
kuran Naum, 1851-1852 sezonunda 15 yıl süre
ile opera oynatma hakkını elde etmiş ve kadrolu
olarak 117 kişilik bir İtalyan opera topluluğunu
koro, orkestra, teknik personel ve yöneticileri ile
birlikte İstanbul’a getirmiştir. Grup, Verdi’nin I.
Masnadieri operasının Türkiye prömiyerini yapmıştır. Verdi’nin II. Trovatore operası ise 19 Ocak
1853 günü Roma’da sergilendikten yalnızca 10
ay sonra, 18 Kasım 1853’te, Naum Tiyatrosu’nda
sergilenmiştir.
İstanbul, 1849-50 yıllarında Avrupa’daki monarşi karşıtı ayaklanmalar sebebiyle ülkelerinden
kaçan bürokratlar, sanatçılar ve aydınlarla dolmuştu. Bu Avrupalı topluluğu Naum Tiyatrosu’nun
aynı zamanda balo salonu hâline dönüşmesine
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katkı sağlayacaktır. Naum tiyatro binası balolarıyla da anılır hâle gelecektir. Bunun bir örneği olarak 1849 tarihli gazetelerdeki bazı haberler dikkat çekicidir. 1849 tarihli gazetelerin bazılarında
Naum’da sabahın dördüne kadar süren balolar
ve yaşanan olaylara geniş yer verilmiştir. Daha
da önemlisi Saray’ın, Naum Tiyatrosu üzerinden
tiyatro oyunlarına yönelik yakın ilgisidir. Sultan
Abdülmecid 26 Mart 1851 akşamı, tamamen habersiz olarak, geleceğin sultanları Murad (V), Abdülhamid (II) ve Mehmed (V) ile birlikte Naum
tiyatrosuna gelmiş ve gösteriyi izlemiştir. Naum
Efendi, gördüğü maddi destek ve büyük ilgi sebebiyle Sultan Abdülmecid için ‘Bu sanat koruyucusu ve müzik düşkünü Hükümdar, özellikle
matineleri yeğ tutmak için Opera Naum’a sık sık
gelirdi’2 diye yazacaktır.
İtalya Birleşik Krallığı’nın birinci kuruluş yıldönümü için Naum Tiyatrosu’nda yemekli bir
gösteri düzenlenmiştir. Opera temsilinin hemen
arkasından masalar kurularak yemeğe geçilmiştir. Sultan Abdülaziz ve Kral Emaunelle şerefine
kadehler kaldırılmıştır. Bu kutlamanın coşkusu Fransız L’İllustrasion dergisine kapak olacaktır. ‘Alaturka Sultan’ olarak nitelenen Abdülaziz,
1868 de, pırıl pırıl aydınlatılan ve halılar serilen Cadde-i Kebir’den (İstiklal Caddesi) geçerek
Naum Tiyatrosu’na gelmiş, akşam on bire kadar
burada kalmış ve temsilleri çok beğendiğini söyleyerek, sanatçılara l.000 lira ihsanda bulunmuştur. Tüm bunlar bağlamında olmak üzere 1870’li
yıllar balolar dönemi niteliği kazanacaktır. Genelde Müslüman devlet erkânının himayesinde
yapılan bu baloların en büyüğü ve ilginci, Mısır
Prensi Mustafa Fazıl Paşa’nın himayesinde, yaklaşık üç bin kişinin katıldığı ‘maskeli kıyafet balosu’
olacaktır.
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Osmanlı’da, batılılaşma sürecinin aracı olma
işlevini gören tiyatro ile ilgili olarak hatırlanması
gerekenlerden birisi de Dolmabahçe Sarayı yanına
inşa edilen Saray Tiyatrosu’dur. Sultan’ın istek ve
emri ile 1857’de inşa edilmiştir. Avrupa’dan gelen topluluklar opera, operet, tiyatro gösterileri
yapmışlardır. Oldukça büyük ve pahalı bir şekilde tefriş edilmiş bir tiyatro binasıydı. Üç sıra
üzerinde otuzdan fazla loca barındıran tiyatro üç
yüz kişi alabilecek kadar büyüktü. Üst düzey davetlilerin görkemli tiyatro binasına girebilmeleri
için, kapı ve koridorlar, her biri kendi kesimine
ait salona en yakın girişi kullanmasını sağlayacak
şekilde düzenlenmişti. Herkesin yeri belliydi. Saltanat locası, Sultan için hazırlanmış olan özel dairelere bitişik olup, sahnenin karşısında merkezi
biçimde birinci katın tamamını kaplamaktaydı.
Cumba biçimli bu locanın zemini üzerine sırma
işli kiraz rengi kumaşla kaplıydı. Girişten biraz
önde yer alan bir merdiven Sultanın ve hareminin
üst kattaki yerlerine gitmesini sağlıyordu. Hanım
sultanların locası kafesliydi. Locanın duvarları altın ve ipekle süslenmişti. Tavan, imparatorluğun
rengi olan gelincik kırmızısı kumaşla kaplıydı.
Döşemelerde XV. Louis tarzı tercih edilmişti. Şehzadelerin, paşaların ve elçilerin kendilerine ait girişleri, salonları ve locaları vardı. Tiyatro salonu
Versailles Sarayı Operası ile aynı özelliklerdeydi.
Locaları birbirinden ayıran korinth tarzı bir sıra
sütun yer alıyordu. Kolonların arasındaki parlak
ışık saçan avizeler gaz yağıyla aydınlanan salonu
gün ışığı gibi aydınlatmaktaydı. Parterde koltuklar bulunmaktaydı3.
Tiyatronun resmi açılışı 12 Ocak 1857’de
Naum Tiyatrosu Kumpanyasının temsiliyle gerçekleştirilmiştir. Açılışta Sultan ve üst bürokratların yanı sıra, davetli elçiler ve eşleri de hazır
bulunmuşlardır. Açılışta, Ricci’nin Scaramuccia
operasının ilk iki perdesi, Padovani’nin keman
konseri ve Chasse de Diane balesi temsil edilmiştir. 25-26 Şubat’ta da temsiller gerçekleştirilmiş
ve bunlara saray kadınlarından izleyiciler de katılmışlardır. Tiyatronun, takip eden zamanlarda,
Buğdan Prensi Alexandre Jean, Grand Duc Constantin gibi yabancı ve ünlü konukları da olmuştur.
Journal de Constantinople’da yer alan bir habere
göre4 Sultan, 13 Ekim 1859’daki gösteriyi saat
19.00’dan 23.00’e kadar büyük bir beğeniyle locasından izlemiştir. Sultan Abdülaziz tahta çıkınca
bütçe kısıntısı nedeniyle kapatılmış ve 1863’te bir

Osmanlı’nın Son Yüzyılı “Taklit ve Çöküş”
yangında içi kullanılmaz hâle gelmiştir. Tiyatro binası 1920’li yıllarda Bolşevik Devrimi’nden kaçanlar için barınak olmuş, 1937’de Taksim’e uzanan
yolun inşası sırasında da yıkılmıştır.

Eğlence Anlayışındaki Değişim
Geleneksel dönemde genel halk kesimlerinin
katıldığı eğlenceler, kendi kültürlerinin ve hayat
tarzlarının bir parçası olan düğün, nişan, sünnet
gibi merasimlerden ibaretti. Buna sultanların ve
paşaların öncülük ettikleri büyük şenlikler, şehzadelerin sünnet düğünleri, sultan kızlarının veya
kız kardeşlerinin düğün merasimleri de eklenebilir. Halk bu eğlencelere aktif olarak katılır ve eğlenirdi. Ancak batılılaşma süreciyle birlikte halkın
eğlence anlayışı da kökten değişikliğe uğramıştır. Batılılaşmanın halk eğlencelerine getirdiği en
önemli farklılık ise, eğlencelerin bir mekânla sınırlandırılması olmuştur. XVIII. yüzyıla kadar kahvehanelerde toplanan halk, Tanzimat’ı takiben ve
özellikle de yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’dan
kopya edilen tiyatro, kafe, restoran gibi mekânlara
yönelmeye ve buralarda gerçekleştirilen eğlence
programlarına ve eğlenceli sohbetlere katılmaya
başlamıştır. Değişen toplumsal yapının etkisiyle
geleneksel dönemden farklılaşan eğlence anlayışı,
yeni mekân ve tavırlarla toplum hayatında yer almaya başlamıştır. Gittikçe yaygınlaşan bu eğlence
anlayışına ilaveten belediyelerin bazı faaliyetleri
de halkın eğlence anlayışında radikal değişimlerin
gerçekleşmesine yol açmıştır. ‘Belediye bahçeleri’
bunlardan birisi ve hatta en önemlisidir. Özellikle yaz aylarında, kış sezonunun kapanmasıyla
sona eren kapalı salon eğlencelerinin yerini özel
olarak belirlenmiş ve dizayn edilmiş bazı bahçelerde ve açık havalarda düzenlenen müzik, tiyatro gibi gösteriler almıştır. Halktan kimseler, ilkin
Taksim’de ve Tepebaşı’nda açılan bahçelerde kadınlı-erkekli bir araya gelip eğlenmişler; meşrubat içip, sohbet etme alışkanlığı kazanmışlardır.
‘Bahçeler’, o günün şartlarında ve kısa sürede sosyal hayatın önemli merkezlerinden birisi hâline
gelmiştir. 1870’de halka açılan Taksim Belediye
Bahçesi dönemin basınına sıklıkla konu olmuştur. 1871 tarihli bir haberde, sakinlerinin yoğun
istekleri karşısında burada bir gece eğlencesinin
düzenleneceği, bahçenin tümüyle aydınlatılacağı,
şenlik fişeklerinin atılacağı, ayrıca bir konser ve
bir de piyango çekilişi düzenleneceği haber edilmiştir. Danslı baloların da yapıldığı bu Avrupai
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tarz bahçe, bazı küçük değişikliklerle XX. yüzyıla
kadar faaliyetini sürdürmüştür.

Erkekler ve Kıyafetleri
Batılılaşmanın topyekûn hâle gelmesinin ve
özellikle de görünümlerin batılılaşmasının kendini gösterdiği alanlardan birisi erkek kıyafetleridir.
Bunda da memur erkekler öncü olmuşlardır. Zira
Abdülmecid zamanında sivil ve memurlar için Avrupalı erkeklerin kullandığı kıyafet olan redingot
mecburi tutulmuştur. Ancak redingot, kullanım
zorluğu sebebiyle revize edilmiş ve ‘istanbulin’
olarak anılan bir kıyafetin oluşması sağlanmıştır.
Bu değişimde redingotun abdest almayı zorlaştırmasının etkisi büyüktür. Namaz kılan kişinin
her abdestte ıslanan ve kolası bozulan gömleği
kullanması ciddi problem olarak görülmüştür. Bu
sebepledir ki redingotun giyilmesi halk kesimlerinde ‘alafrangalık’ göstergesi, hatta ‘beynamazlık’
olarak değerlendirilmiştir. Ne var ki aynı dönemde batılı bir giyim tarzı olarak redingot gençler
tarafından beğenilerek kullanılmıştır. Osmanlı’nın
son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık
etmiş, bu dönemde yaşanan kültürel geçiş sürecini eserlerine yansıtmış bir sanatçı olan Leyla Saz
(1850-1936) bu dönüşümü şu şekilde anlatmıştır5: ‘Askeri giysi olan setire/pantolon modası halk
arasında da yayılmaya başlayınca İstanbul terzileri
alaturka bir setire modeli olan ‘istanbulini’ icat etmiştir. Abdülhamid döneminde, istanbulin yerine
diz kapağının altına kadar uzanan geniş etekli,
arkası yırtmaçlı alafranga bir ceket olan redingot
giyilmeye başlanmış, yakası kolalı frenk gömleği,
boyun bağı, yelek ve redingotla aynı kumaştan
pantolon İstanbullu beylerin yeni modası olmuştur. Sarık, cübbe ve ayakkabının yerini; redingotlar, pelerinler, pantolonlar ve siyah derili potinler
almıştır’. Yakup Kadri de ilk romanı (1922) olan
Kiralık Konak’ta istanbulin ve redingotu kullananların arasındaki ilişkiyi ve alafrangalığın hangi
sosyal şartların sonucunda ortaya çıktığını uzun
uzadıya anlatmıştır ki buna ilerleyen bölümlerde
yer vereceğiz.
1
2
3
4
5
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Cahiliyeden Feminizme
Kadın, Erkek ve Aile
Kur’ân’ın kadın hakları ve adalet eşitlik kavramları Nebi’nin
vefatından sonra çarpıtılarak, tekrar geriye döndürülmüş, kazanımlar
kaybedilmişti. Bu hususu bir sahabe şöyle ifade etmişti: İbn Ömer
(r.a.) şöyle diyor: “Biz Peygamber (s.) zamanında hakkımızda
vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı söz söylemekten ve
istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ancak Peygamber (s.)
vefat edince istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık.”

Abdulkadir KARAMAN
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llah Resûlü’ne gelen vahyin Mekke’de inen bölümü genellikle temel ve evrensel
gerçeklere işaret eder. Bu ayetlerin ortak özelliklerinden biri
de insanlığın temel sorunlarına
ve sorularına ilahi çözümler ve
cevaplardır. Vahiy bir taraftan
muhataplarının inanç ve iman
dünyalarını ve kavramlarını inşa
ederken bir yandan da insanlığa
hedefler gösteriyor, onları maddi
ve manevi güçlü bir ıslaha hazırlıyordu. Medine’de ise vahyin
hayata uygulanmasıyla insanlığa
bir örnek toplum, bir örnek düzen gösteriliyordu.
Medine’de kurulan örnek
toplum ve düzen; o coğrafya
ve çağda mevcut insan potansiyeliyle nebinin öğretmenliği
ve çabalarıyla sınırlı gücüyle
kurabildiği örnek bir düzendi. Ancak bu örnek; insanlığın
ulaşabildiği en iyi örnek miydi?
Veya insanlığın son aşaması mıydı? Nebi ve onun sahabesinin
bütün çaba ve gayretlerine rağmen bu toplumda da insanlığın
yaradılıştan getirdiği zaaflar ve
zayıflıklar elbette vardı. Yanlışsız

insan olamayacağı gibi yanlışsız
ve günahsız bir toplum da mümkün değildi. Ancak İslâm, sıfırdan bir topluma değil hataları
ve yanlışlarıyla yaşayan bir topluma inmişti. Kur’ân inananları
vahiyle boyadı, inanç ve kavram
dünyalarını yeniden inşa etti.
Ancak iş uygulamaya gelince işin
içine yanlışlar, zaaflar, günahlar
girecekti. Nebi’nin insan olarak
gücü sınırlıydı, görevini en iyi
şekilde yapsa da insanın ve toplumun değişmesi ve bu değişimi
sonsuza kadar devam ettirmesi
de sınırlı olacaktı.
Neticede Kur’ân ve Nebi’nin
uygulamaları cahiliye toplumunu bir noktadan çok daha iyi bir
noktaya gelecek şekilde ıslah etti.
Ancak insanlığın, Rabbimizin
gösterdiği nihai hedefe ve noktaya tam ulaştığı söylenemez. Örneğin Beled suresinde Rabbimiz
insanlığa zor, ancak zirveye varacak yol olarak gösterdiği akabe:
İnsanlığı kölelikten kurtarmak,
yoksulluğu kaldırmak hedefleri
hiçbir zaman hiçbir dönemde
tamamen ortadan kaldırılamayacak hedeflerdir. Ancak bir
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toplum bu hedeflere ne kadar
yaklaşırsa o ölçüde ıslah olmuştur. Mekki bir sure olan Beled
suresinde insanlığa hedef olarak gösterilen insanlığı kölelikten kurtarma hedefi, Medine’de
büyük ölçüde başarılmışsa da
tamamen sıfırlanamamıştır. Cahiliyeden kalma örfi dirençle,
kabileler, toplumlar arası hukuktan kaynaklanan sebeplerle kölelik tamamen kaldırılamamıştır.
Köle stoku azatlarla, anlaşmalarla, zekât harcamalarıyla, kölelik
sebeplerinin ortadan kaldırılmasıyla büyük ölçüde azaltılmasına
rağmen tamamen bitirilememiştir. Halifeler döneminden sonra saltanat döneminde, savaşlar
tekrar köle almak ve satarak gelir elde etme amacına yönelince,
neredeyse sona ermek üzere olan
kölelik tekrar canlandırılmıştır.
Aynı olaylar kadın hakları ve aile için de tekrar etmiş,
Kur’ân’ın kadın hakları ve adalet,
eşitlik kavramları Nebi’nin vefatından sonra çarpıtılarak tekrar
geriye döndürülmüş, kazanımlar kaybedilmişti. Bu hususu
bir sahabe şöyle ifade etmişti:

Cahiliyeden Feminizme Kadın, Erkek ve Aile
İbn Ömer (r.a.) şöyle diyor: “Biz
Peygamber (s.) zamanında hakkımızda vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı söz
söylemekten ve istediğimiz gibi
davranmaktan çekinirdik. Ancak Peygamber (s.) vefat edince
istediğimizi söylemeye ve rahat
davranmaya başladık.” (Buhârî,
Nikah, 81)
Bu sebeple, bugün ve geçmişteki yanlış uygulamaları, tarih
içinde İslâm topluluklarının
kadına ve aileye bakışını değil,
vahyi/Kur’ân’ı ve Resûlüllah’ın
uygulamalarını esas alarak
İslâm’ın kadın, aile ve evlilik
konusuna bakışını anlamaya
çalışalım.

Kadın ve Erkek
Yaratan Allah’tan başka
bütün yaratılanlar çift kutupludur. Kadın ve erkek, insan
neslinin çift kutbu ve çift ayağıdır. Kadın ve erkek birbirinin
rakibi değil tamamlayıcısıdır.
Eşler birbirlerinin eksik yanıdır. Kadın ve erkek insanlık
çadırının birbirine yaslanan iki
direğidir. Eşler arasında sevgi
ve merhamet, Allah’ın fıtrata
yerleştirdiği duygulardır.
Evliliğin amaçlarından biri,
bu vesileyle aile içinde huzur
bulmaktır. Eşlerin eksik duygularını sevgi ve merhametlerini huzurlarını tamamlamaktır. (Rûm Suresi 21)
Evliliğin ikinci amacı; üremek, çoğalmak insan neslini devam ettirmektir. Bu da evliliğin
biyolojik tarafıdır. Bütün canlı
varlıklar gibi insanda neslini devam ettirmek amacındadır. (Şûrâ
Suresi 11)
Evlilik ve ailenin bu iki amaç
ve hedefini birbirinden isteyerek ayırmak, insanın doğasına
ve ilahi amaca aykırıdır. Kadın

ve erkek birlikteliği sadece duygusal tatmin veya sadece üreme
olursa o evlilik eksik kalmıştır.
Batı medeniyeti kadın erkek
cinselliğini sadece duygusal tatmine bağlayıp evlilik kurumunu
yıpratmıştır. Batı işgücü açığını
kapatmak için kadınları aileden
soyutlayıp iş ortamına çekerek
yalnızlaştırmış, çocuk yapmanın kadının kariyerinin önünde
bir engel olduğunu, aile hayatı-

İslâm dünyası Nebi’nin
vefatından sonra kadın
haklarındaki ilerlemeyi,
aileyi geliştirmeyi bir
yana bırakmış, eski
geleneksel kadın-erkek
ilişkilerine dönmeye
başlamış, kadınların
toplumdaki yeri tekrar
cahiliye dönemine doğru
gerilemiştir. Kur’ân
ayetleri değişmediğine
göre bu geri gidişe
gerekçe olarak uydurma
hadis ve rivayetler
üretilmiş, kadın
kutsallarla tekrar arka
plana itilmiştir.

nın kadının özgürlüğünün yok
olmasına sebep olduğunu iddia
ederek kadını fitri misyonundan
koparmıştır. Batı felsefesi ürünü
olan feminizm, kadının erkekleri
düşman ve rakip görmesine, aileden kopmasına sebep olmuştur.
İslâm dünyası ise, Nebi’nin
vefatından sonra kadın haklarındaki ilerlemeyi, aileyi geliştirmeyi bir yana bırakmış, eski geleneksel kadın-erkek ilişkilerine
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dönmeye başlamış, kadınların
toplumdaki yeri tekrar cahiliye
dönemine doğru gerilemiştir.
Kur’ân ayetleri değişmediğine
göre bu geri gidişe gerekçe olarak uydurma hadis ve rivayetler
üretilmiş, kadın kutsallarla tekrar arka plana itilmiştir. Kur’ân
ayetleri de bu görüşlere uygun
olarak tefsir edilmeye çalışılmış
veya görmezden gelinmiştir. Bu
sebeple biz bu incelememiz de
mihenk olan Kur’ân’da kadın
ve evlilik üzerinde durmaya
çalışacağız.
Öncelikle bu konuya, en
fazla yanlış anlaşılan veya anlamı kaydırılan kavramlardan
başlamak konuyu doğru anlamak için şarttır. Kavramların anlamını doğru anlamak
için Kur’ân bize iki yol tavsiye
etmiştir. Bu yolardan birincisi, her kavramı Kur’ân’ın bütünlüğü içinde diğer benzer
Kur’ân ayetleriyle açıklamaktır. Buna Kur’ân’ı Kur’ân’la
tefsir etmek diyebiliriz. İkincisi ise, Kur’ân ayetlerinin
(mesâni) yani ikişerli bir sistem içinde yine Kur’ân tarafından açıklanmasıdır. Bu ikişerli
sistem her kavramın zıt kavramları ve benzer kavramları
olduğunu bilerek bu kavramları anlamayı gerektirir. Yine
Kur’ân’da aynı kavramın veya
açıklamanın tekrarlarına da
dikkat etmek doğru bir anlamlandırma için gereklidir.

İtaat (Boyun Eğme)
Kadın erkek ilişkisinde yanlış yorumlanan ayetlerin başında
Nisâ suresi 34. ayet gelmektedir: ‘Erkekler kadınları, Allahın
kendilerine onlardan daha fazla
bağışladığı nimetler ve sahip oldukları servetten yapabilecekleri
harcamalarla koruyup gözetirler.
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Dürüst ve erdemli kadınlar, gerçekten Allah’ın koru(nmasını
buyur)duğu mahremiyeti koruyan sadık ve itaatkâr kadınlardır. Kötü niyetlerinden korktuğunuz kadınlara gelince, onlara
(önce) nasihat edin, sonra yatakta yalnız bırakın, sonra darabe
edin(dövün), bundan sonra itaat
ederlerse onları incitmekten kaçının. Allah gerçekten yücedir,
büyüktür’. (Nisâ Suresi 34)
Öncelikle bu ayette geçen
kavramlardan ‘itaat ederlerse’
kavramı üzerinde duralım: Birçok geleneksel tefsirde bu itaatin kocaya olduğuna işaret
edilmektedir. Ancak kadınların itaati kocalarına değil
Allah’adır. 33. surenin 35.
ayetinde: Allaha teslim olan,
itaat eden erkekler ve kadınlar denilmektedir (gânitîne
vel gânitâti). İtaat, bu ayette
erkek ve kadınlar için ortak
bir emirdir. ‘Gânita’ emri her
iki cins için de Allah’a yönelik
olup ‘birbirlerine itaat’ yani
‘gönülden teslim olma’ gibi bir
anlamı yoktur.
Yine
ahiretteki
pişmanlıkları anlatan 33. surenin 66. ayetinde: “Yevme
tugallebu
vucûhuhum
finnâri yegûlûne yâ leytenâ
eta’nallâhe ve eta’nerrasûle.”
Yani “Yüzleri ateşte evrilip
çevrildiği gün: Eyvah bize!
Keşke Allah’a itaat etseydik,
Peygamber’e de itaat etseydik!
derler.”
Tâ-Hâ suresi 123’te: “İkiniz
buradan inin düşman olarak.
Benden size bir rehber gelirse
kim benim rehberime uyarsa
gânit ve gânita olun. İyi kadınlar Allah’a itaat eden kadınlardır.
Kimsenin olmadığı yerde kendilerini korusunlar.”

Bu sebeple Nisa suresi
34’deki ayette: “Allah ben sizi
koruyorum. Siz de kendinizi koruyun. Sizde itaat edin.’ Allah’ın
onları korumasına karşılık dürüst ve erdemli kadınlar, gerçekten Allah’ın koru(nmasını buyur)duğu mahremiyeti koruyan
sadık ve itaatkâr kadınlardır.’
denilmektedir.

Üstünlük (Efdâliyet)
Farklı Özellikler
Nisâ suresi 34’te geçen klasik
tefsirlerde ‘yönetici-hâkim’ olarak manalandırılan ikinci kritik

O hâlde birbirinize
üstünlük kılan şeyleri
istemeyin, denilmesi
erkeğin erkek gibi
kadının da kadın gibi
olmalarına, birbirlerinin
rollerini çalmamalarına,
birbirlerine üstünlük
taslamamalarına da bir
işarettir.

bir kavram; ‘kavvâm’dır. Kavvâm
kelimesi Kur’ân’da 5. surenin 8.
ayetinde ‘gözetici-koruyucu’ anlamında kullanılmıştır (adaleti
ayakta tutanlar, koruyanlar gözetenler: adaletin üstünde olanlar değil).
Nisâ suresi 32. ayette: “Birbirinize üstünlük kılan şeyleri istemeyin!” denilmiştir. Bu
ayet; erkek veya kadınların bazı
yönlerden birbirlerinden üstün
olduklarını gösterir. Erkeklerin
kadınlar üzerinde bir derecesi
vardır, denirken, mirasta iki hisse almaları, çok evlilik ruhsatının
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işaret edildiğini düşünebiliriz.
Kadınlar için mehir almaları, ev
ve aile için harcama yapmamaları, çocuk yetiştirmeleri, şefkat
ve merhametleri, duygusal davranmaları da onlara verilen doğal
efdâliyet(üstünlük) olarak görülebilir. O hâlde “Birbirinize üstünlük kılan şeyleri istemeyin!”
denilmesi, erkeğin erkek gibi
kadının da kadın gibi olmalarına, birbirlerinin rollerini çalmamalarına, birbirlerine üstünlük
taslamamalarına bir işarettir.
Ra’d 4. ayette geçen efdâliyet;
“Biz yiyecekte onları üstün(farklı
üstünlükler) kılıyoruz.” Yiyeceklerdeki farklı özelliklere
işarettir. Sebe’ 10. ayette geçen
“Davud’u üstün kıldık.” tabiri Davud Peygamber’in diğer
resûllerden üstün olduğunu
değil farklı bazı vasıflarda, örneğin güç ve devlet yönetimi
gibi bazı üstün özelliklerine
işarettir.
Türkçe meallerin birçoğu,
ayetin ilk cümlesini “Erkekler
kadınlar üzerine hâkimdirler”
biçiminde yanlış olarak çevirmişlerdir. “Kavvâme” kelimesini Kur’ân boyunca “gözetmek, dikkat etmek, ayakta
tutmak” diye çeviren bu meallerin (4:135; 5:8; 4:127; 2:229;
20:14; 55:9) sıra kadına gelince
aynı kelimeye “hâkim, yönetici”
diye anlam vermeleri, erkek despotluğunun Kur’ân çevirilerine
yansıtılmasının bir örneğidir.
Erkeklerin kavvâm olmaları
onların, toplumun emniyet ve
güvenliğini sağlamak görevi ve
özelliği ile yaratılmış olduklarını
belirtmektir. Erkeklerin kavvâm
olmaları, kadınların itaat edeceği yönetici veya hâkim oldukları
anlamına gelmemektedir. Kadınlar ise toplumun ve çocukların yetiştirilmesi ve eğitimiyle

Cahiliyeden Feminizme Kadın, Erkek ve Aile
görevli şefkat ve merhamet özellikleri ve üstünlükleri ile öne
geçmiştir.

Nuşûz
Nisâ 34’de diklenme anlamında çevrilen kelime nuşûz
kelimesidir. Nuşûz kadınlara
has bir kavram değildir. Kur’ân
erkeklerin de nuşûzundan bahseder. (Nisâ 128)
Nuşûzundan korktuğunuz:
diklenme ve başkasında gözü
olan anlamında bu kelime iki
ayette geçer Nisâ 128’de erkek
kalıbıyla; “kocasının nuşûzundan
korkarsa; (gözü başkasında veya
terk edecek, boşayacak anlam-

yani zina şüphesi ve teşebbüsü
hâlinde bir kadının yatağını ayırmak ona bir ceza değildir. Çünkü
erkek te kadından ayrılmış o da
ceza çekmiş olur. Yatağı ayırmak;
zina şüphesinde kadının hamile
kalıp kalmadığını ve bu gerçekse doğacak çocuğun nesebinin
tayini bakımından bir tedbirdir.
O hâlde nuşûzun burada zina
teşebbüsü ve şüphesi olarak kullanıldığını anlayabiliriz. O hâlde
darabe sadece zinaya yaklaşan
veya ırzını koruyamadığına dair
kuvvetli belirtileri olan kadınlara
karşı bir tedbirdir diyebiliriz.

Nur suresinin 6. ayetinde:
Kocanın karısının zina yaptığına dair kendisinden başka şahit
yoksa kadının inkâr yeminiyle
zina cezası uygulanamaz. Kocaya da iddiasında ısrarlıysa
ayrılmaktan başka bir cezaya
da müsaade edilmemiştir. Nisâ
34’te ayetin devamında ise; ‘eğer
itaat ederlerse başka yol arama.’
denilerek Allaha itaat etmeleri
hâlinde ayrılmaktan başka bir
yol aranmaması, kadına şiddet uygulanmaması veya daha
ağır bir duruma muhatap kılınmamasına dikkat çekilmiştir.
Kur’ân’ın açıklama yöntemlerinden olan mesâni yani ikişerli
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larında) ikisinin arasında sulh
yapmalarında günah yoktur.”
der. Nefisler kıskançlık için hazır yaratılmıştır. Kıskançlık, başkasında gözü olmasına delalettir.
Kadının nuşûzu: kadının kendisini gerektiği gibi fuhuştan ve
yatağa başkasını almaktan koruyamamasıdır yani ırzını korumamasıdır. Yani saliha olmamasıdır.
Nisa 34’te geçen: “Onlara nasihat edin. Yataklarınızdan ayrılın!” emri bu sebeple verilmiştir.
Nebi Veda Hutbesi’nde: “Açık
bir fahişelikle gelirlerse başka.
Onu yaparlarsa yataklarında
yalnız bırakın.” diyerek bu ayeti işaret etmiştir. Nuşûz hâlinde

Veda Haccı’nda
Kadınların Durumu
‘Kadınlar hakkında Allah’tan
korkunuz. Çünkü siz, onları
Allahın emaneti olarak aldınız.
Allahın sözü uyarınca ırzlarını
kendinize helal edindiniz. Onların, sizin yatağınıza, istemediğiniz bir kimseyi yatırmamaları,
sizin onların üzerindeki haklarınızdandır. Eğer böyle bir şey
yaparlarsa hafifçe onları darabe
yapın. Sizin de onların geçimlerini ve giyimlerini sağlamanız,
onların sizin üzerinizdeki haklarındandır. (Müslim Hac B. 19
H. 147)
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sistemle Nisâ 34, Nur suresinin
6. ayetiyle açıklanmıştır.

Darabe
Nisa 34’te geçen ve birçok
klasik tefsirde ‘dövmek’ olarak
manalandırılan darabe kelimesi
çok anlamlı bir kelimedir. Drb
kelimesi her iş için kullanılır.
‘Koymak’, ‘yürümek’, ‘deveyi yürütme’ anlamına geliyor.
Vadribûhunne: eski tefsirlerde
dövün olarak manalandırılıp
sonra da ‘ama’ deyip ifadeyi yumuşatılmaya çalışılıyor.
Semboliktir deniyor. Mendille veya havluyla veya misvakla

YAŞAYAN İSLÂM
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vurun, diyorlar. Ata; ‘zina tespiti
hâlinde’ diyor. Resûlüllah’ın uygulamalarında bu yok, Nebi’nin
örnekliğinden ve hadislerden
dolayı dövülmez diyorlar. İbni
Aşur; dövme burada Kur’ân’ın
indiği dönemdeki toplumun uygulamasına dayanıyor diyor. Kocanın karısını dövebilmesi için o
dönemde toplumda ayıpsa yapmayın diyor.
Oysa “darabe” kelimesi çok
anlamlı bir kelime olup Kur’ân’da
bağlamına göre farklı anlamlara gelir: Seyahat etmek, dışarı
çıkmak: 2:273; 3:156; 4:101.
Vurmak: 2:60,73; 7:160; 8:12;
20:77; 24:31; 26:63; 37:93.
Dövmek: 8:50; 47:27. Ortaya
koymak: 43:58; 47:27. (Örnek)
vermek: 14:24,45; 16:75,76;
16:112; 18:32,45... Sorumluluğu kaldırmak: 43:5. Mahkum
olmak: 2:61. Kapamak, vurmak:
18:11. Örtmek: 24:31. Açıklamak: 13:17.
Hukuk; kuralların cebren
uygulanmasıdır. Ancak görgü
kuralları ve geleneklerin cebri bir yaptırımı yoktur. O hâlde
hukuktan bahsetmek kuralların
güçle uygulanmasından bahsetmektir. Bu sebeple aile hukukunun ihlalinde de günümüzdeki
hukukta da kamu gücü kullanıldığı gibi İslâm Hukukunda da
güç kullanılır. Bugün çocukların
icra ile teslimi veya alınması, eşe
yaklaşmama cezası, kelepçe, tutuklama, hapis vs. fiili bir tedbir
ve müdahaleye işaret eden birer
uygulamadır. Bu sebeple ‘darabe’
kelimesi de bütün anlamlarıyla
hukuki bir kavram tedbir ceza
olarak kullanılabilir. Çünkü ‘darabe’ fiili çok anlamlı olmasına
rağmen, bütün manalarının ortak özelliği fiili bir müdahaleye
işaret etmesidir.

O hâlde darabeyi nuşûz
hâlindeki (zinaya teşebbüs etmiş veya edecek, yani zinaya
yaklaşacak veya 4 şahitle ispat
edilemeyen kuvvetli zina şüphesi) kadına ‘fiili müdahale’ olarak
anlamak doğrudur. Bu fiili müdahale darabenin çok anlamlı
yapısından dolayı çok farklı olabilecektir. Örneğin çıkartmak ve
yürümek anlamını esas alırsanız,
nuşûz hâlindeki (zinaya teşebbüs etmiş veya edecek, yani zinaya yaklaşacak veya 4 şahitle
ispat edilemeyen kuvvetli zina
şüphesi) kadını ‘evden çıkarın,
uzaklaştırın’ anlamı verilebildiği
gibi kapamak-örtmek anlamından zinaya teşebbüs eden kadınları ‘evlerine kapayın, zinaya
müsaade etmeyin’ anlamı da
verilebilir. Bütün anlamları gerek tedbiri olarak, gerekse ceza
olarak bir fiili müdahaleyi işaret
eder.
Bu müdahale yani darabe iki
amaçla yapılabilir:
1. Bir kötülüğü ve günahı
(zina ve zinaya yaklaştıran filleri) engellemek amacıyla tedbir
olarak (emri bil maruf nehyi anil
münker veya hadisteki gibi bir
kötülüğü ‘elle düzeltmek’, aşırıya
kaçmadan gerektiği kadar müdahale ederek, onurunu kırmadan, fiili müdahale yapmak, yani
güvenlik kuvvetlerinin tedbiren
kullandıkları fiili müdahale yetkileri gibi önleyici bir hukuk tedbiri olarak.
2. Ceza olarak; darabe fiili
müdahale, bir ceza ise; o zaman
bu cezayı kamu otoritesi verecektir. Kişiler bireysel olarak
fiili müdahale ve ceza veremez.
Kamu otoritesinin de günümüzde icra dairelerinin uyguladığı
fiili ceza ve tedbirler gibi. Bu sebeple darabeyi kocanın uygulayacağı bir ceza olarak göremeyiz.
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Darabe kelimesi çok anlamlı
olduğundan çok çeşitli uygulamaları olabilir. Ancak darabenin ‘dövme’ manasında bir
uygulaması, Peygamberimiz’in
uygulamamasından dolayı kabul edilemez. Kur’ân’ın hayata
en güzel uygulamaları O’nun
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Nebi eşleriyle zaman zaman sorun yaşasa da onlardan hiçbirini
dövmemiş, onlara bir fiske dahi
vurmamıştır. Nisâ suresi 34.
ayetinin örnek bir uygulaması
Nebi’nin eliyle yapılmıştır. Bilindiği gibi Hz. Aişe’ye yapılan zina
iftirası üzerine Nebi bu durumu
eşinin nuşûz şüphesi olarak değerlendirmiş, olayı araştırmaya
başlamış, Nisâ suresi 34’te emredildiği gibi yatağını ayırmış,
Aişe’yi babası Ebu Bekir’in evine
göndermiştir. Nisâ suresi 34’ü
ve ‘darabe’yi yatağını ayırmak ve
babasının evine göndermek olarak uygulamıştır. Nebi Allah’ın
emirlerinin bir uygulayıcısı olarak darabe emrini ‘dövme’ olarak asla yorumlamamıştır. Eğer
darabe klasik tefsirlerin yaptığı
gibi sadece ‘dövme’ anlamında
bir kelime ve Allah’ın emri olsaydı, Nebi bu emri tereddütsüz uygular ve eşi Hz. Aişe’yi döverdi.
Nebi Hz. Aişe’ye bir fiske dahi
vurmamıştır. Ayrıca ümmetini ve
sahabelerini, eşlerine karşı şiddet uygulamamaları konusunda
uyarmıştır. “Sizden biriniz karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam
onunla aynı yatakta yatacaktır.” (Buhârî, Tefsîrul sure (91)1;
Müslim, Cennet 49) “Birçok kadın Muhammed ailesine gelerek
kocalarını şikâyet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler, sizin
hayırlınız değildir.” (Ebû Dâvûd,
Nikâh 42. Ayrıca bkz. İbni Mâce,
Nikâh 51) buyurmuştur.

Bir Hicret Risalesi Üzerine

Bir Hicret Risalesi Üzerine
Yirmi yedi yazıdan oluşan Kalbin Sesi yeniliğin bitmeyen büyüsünü
sürekli kılan modern zamanlardan çıkışa işaret eden manifesto
niteliğindeki kitapların ruhuna uygun şekilde kaleme alınmış.

Gülşen ÖZER

H

er okurun yazarla kurduğu
ilişki kendisine özgüdür. Baştan söylemeliyim; Mustafa Kutlu
benim için okuma listemin başında hikâyeleriyle yer alan bir
yazar. Edebiyat dünyasında belli
bir türde muhkem yeri bulunan
yazarların metinlerini elinize
aldığınızda saygıyla okumaya
başlarsınız. Cümlelerin altını
çizmeye hazır olduğunuz için
hemen hikmetli sözlere yahut
aforizma mahiyetindeki mottolara odaklanırsınız.
Son yıllarda denemelerini
birbiri ardına kitaplaştıran Mustafa Kutlu’nun gazete yazılarından bir bölümünü topladığı
Kalbin Sesi kitabı hayati önem
taşıyan ve epey zamandır Müslümanların üzerinde durduğu meseleleri ele alması bakımından
önemli. Kutlu, özellikle okur ile
sohbet eder gibi kaleme aldığı
metinlerde parantez içlerinde
okurun kafasında doğabilecek
itiraz ve sorulara cevap veriyor.
Yaklaşımlarına dair farklı bakış
açılarının söz konusu olabileceği babında ise zaten “zihinlerde
oluşacak soru ve itirazlar için
yazdığını söylüyor.” Böylece

yazarın düşünce ikliminde bir
canlılık murat ettiğini anlıyoruz.

Hudûdullah ve Kapitalizm
Aktüel meseleler yanında asli
gündemimize dair fikir üretmek,
irade göstermek gerektiğini hatırlatan Mustafa Kutlu, kitabını
“Hayatın manası nedir?” kadim
sorusuyla açıyor. Devamınındıysa tahmin edilebileceği gibi
merhum Nurettin Topçu çizgisini izlediğini çeşitli vesilelerle ifade ediyor. Kitaptaki metinlerin
ana hattında sık sık hudûdullah
kavramıyla karşılaşıyoruz hatta
ilk denemenin başlığı da böyle. Muhtemelen bu Kur’ân-ı
Kerim’in pek çok ayetinde bu konunun işlenmesinde kaynaklanıyor. Metinler yalın bir dille, adeta bir hocanın genç bir talebesine
tane tane anlatması gibi yazılmış.
Bununla beraber, kimi yazıların
aynı başlıklı olması okurda bir
tekrar havası yaratıyor. En azından bunların başlıkları değiştirilebilir ya da daha çağrışımlı başlıklar konulabilirdi.
Mustafa Kutlu, bir hikâyeci
dikkatiyle yılların deneyimini manifesto mahiyetindeki bir
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netlikle ifade etmiş. Var olan durumu tarif etmek için “Arabası
Var Ama Ruhu Yok” metninde
“Olmaz denilenler oldu hâlâ oluyor, ilerde daha beter olacak.”
cümlesiyle aslında mevcut durumdaki sıkıntıları ifade edeceğinin işaretini veriyor. Toplumda ‘menfaat ahlakının’ gerçek
ahlakın yerini aldığını, paranın
yüceltildiğini kaydediyor. Şurası
çok açık; müellifin yazarak var
olan yanlışlara dikkat çekip karşı
çıkma niyeti.
Metinler bütün olarak düşünüldüğünde kapitalist teknolojik
ilerleme düzeninde Müslümanların neyi nasıl yapması gerektiğinin öne çıkarıldığı söylenebilir.
Buhar makinesinin icadıyla başlayan süreç hızla ilerlemiş bugün katlanan hızıyla dijital çağa
geçilmiştir. Buhar makinesinin
icadı bugünkü teknolojik durumun kalkış noktası, pisti olarak düşünülebilir fakat bunun
o dönemde bizde değil de niçin
Batıda vuku bulduğu önemli bir
soru. Kan emici kapitalizmin
pençesiyle de alakalı bu soruya
Kutlu’nun cevabı hudûdullahın
sınırlarını korumakla alakalı.
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Kutlu, kanaat ekonomisinin hayatiyet kazanması için
“az konuşmak, az uyumak, az yemek” gibi insanların
edinmesi gereken özellik ve alışkanlıklardan bahsediyor. Toprağa yakın yaşamayı yaygınlaştırmak özelinde
söyledikleri de esasında şehir yorgunluğu yaşayanların
hayallerini okşuyor. Uygulanmış örneklerle bu hayalin
gerçeğe doğru nasıl yola çıkabileceği gözler önüne seriliyor.

Aktüel Siyaset ve Ahlak
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Türkiye’de yeniyi anlamak
ve tanımlamak için de bazı terimlerin önerildiğini görüyoruz
son zamanlarda. Güncel konulara değinmekten imtina etmeyen
Mustafa Kutlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de söylediği “Dünya beşten büyüktür” sözünü ya
da 15 Temmuz gibi yakın dönem
hadiselerini umuda tutunma açısından ele alıyor. Türkiye açısından Başkanlık sistemi yazarın
zikrettiği güncel meselelerden
birisi burada da ısrarla dile getirdiği bir önerisi var; yeni bir anayasanın gerekliliği. Yeni düzenin
akabinde yapılacak bir anayasayla toplumsal kutuplaşmanın aşılabileceğine işaret ediyor. Fakat
burada bugün muhalefet partileri, kararsızlar ve diğer kırgınlarca
sıkça dillendirilen kutuplaşma
da zımnen onaylanmış oluyor.
Aslında burada ülkede siyasi tartışmaların hararetlendiği
her dönemde kutuplaşmanın
var olduğuna, bunun da ancak
taşlar yerine oturdukça aşılacağına işaret edilebilirdi. Yeni
anayasa söylemi sorunun mahiyetini ve gidişatını değiştirmeye
yetmediği gibi çözümü sadece
yasalar alanına sıkışmış bir edilginlikten beklemenin ötesine

geçilemediğinin işareti. Uzun
lafın kısası, henüz eskinin tam
kaybolmadığı ve yeninin de tam
adlandırılamadığı bir uzun arazamanın tabii bir sonucu olarak
bakılabilir kutuplaşmaya.
Kalbin Sesi’nde tashih edilen
ve izah getirilen kavramlardan
birisi de otorite. Kutlu, olumsuz
algısı dışında kavramı etimolojik boyutlarıyla açıklıyor; otoritenin sanılanın aksine “müsaade etmek, izin vermek, çözüm
üretmek, salâhiyet vermek, yol
açmak” anlamlarına geldiğini
belirtiyor. Bunun yanında Kutlu,
bir toplum sözleşmesi gerektiğini fakat bunun modern kavramlardan olan demokrasi ve çok
hukuksuzluk ile karıştırılmaması gerektiğini yalın ve çok net bir
biçimde ifade ediyor.
Ünler, namlar, sahip olunan
her şey de gelip geçicidir; bu
sebeple insanın ahlaklı ve şahsiyetli yaşaması, hayatını anlamlı
kılan en önemli ölçüttür. Bu yanıyla Mustafa Kutlu, tıpkı Nurettin Topçu gibi sıklıkla ahlaka
vurgu yapıyor hatta hocasının
ilgi gören yazılarından alıntılar
yapıyor. Denemelerin önerdiği
siyaset bağlamında öne çıkan
ahlak nizamı; ahlak, hâkimiyet,
meşveret, iktisat ve bu dört unsuru kapsayan adalet şeklinde
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özetleniyor. Yine de bunları hayata geçirecek insan unsuru formülün bilinmeyeni olarak karşımızda duruyor. Kutlu, okurun
bunların herkes tarafından zaten
biliniyor algısı ihtimaline karşı
hemen kendisi açıklama yapıyor;
“Ne var bunda zaten bunları biliyoruz dediğiniz duyar gibiyim
fakat madem biliniyor neden
kimsenin kılı kıpırdamıyor.” diyerek esaslı bir çelişkiye işaret
ediyor. Modern tüketim mabetlerinde, yorgun bakışlı evlerde
kalbin sesini duyamayan hepimize sesleniyor. Burada bir katkı
olarak dinin esaslarının tekrar ve
hatırlatma üzerine süregeldiği,
namazla, sohbetlerle, hutbelerle
hakikatin tekrarlandığını belirtmekte fayda var. Zamanın geçip
gittiğine, insan ömrünün kısalığına ve gelgeçliğine sık sık vurgu
yapılmasını da hatırlayabiliriz.
Bu yüzden yazarın bildiğimizi
düşündüğümüz hususları tekrar
yazıp hatırlatması önem taşıyor.

Kanaat Ekonomisi,
Takva ve Cemaat
Çeşitli zamanlarda okuyucularla buluşan yazılardan oluşan Kalbin Sesi’ni biraz daha
yakından okumak isteyenler
kitaptaki teklifleri hemen fark
edeceklerdir. Günümüzün azalan doğal dünyasında ‘gücün
hukuku’ hükmünü sürdürüyor
fakat ‘kanaat ekonomisi’ için
çaba gösterilmesiyle kapitalizmin karşısında başka bir çıkış
yolunun bulunabileceği sık sık
ifade ediliyor.
İnsanların iliklerine kadar sömürüldüğü, arzularının ele geçirildiği, bedenlerinin birer pazara
dönüştüğü günümüzde kanaat

Bir Hicret Risalesi Üzerine
ekonomisi öne çıkarılmayı hak
ediyor. Ancak neredeyse her şeyin kapitalizmin kurallarınca
bunca çevrelendiği bir ortamda
çözüm sadece bunu önermekle
gelmiyor. Kutlu kanaat ekonomisinin nasıl uygulanacağı ile
alakalı olarak “Kimsede bir reçete olduğunu sanmıyorum yine
de ne yapmalı sorusunu sormalı
cevabını aramalıyız” diyerek mesuliyet odaklı bir çağrıda bulunuyor. Zaten kitabın bir önemli
yönü ele aldığı konulara dair
mümkün mertebe somut olarak
ne yapılabileceğini örneklerle
anlatmaya çalışması.
Mustafa Kutlu, bizi düze çıkaracak kanaat ekonomisinin
hayatiyet kazanması için “az
konuşmak, az uyumak, az yemek” gibi insanların edinmesi
gereken özellik ve alışkanlıklardan bahsediyor. Toprağa yakın
yaşamayı yaygınlaştırmak özelinde söyledikleri de esasında
şehir yorgunluğu yaşayanların
hayallerini okşuyor. Uygulanmış örneklerle bu hayalin gerçeğe doğru nasıl yola çıkabileceği
gözler önüne seriliyor. Buyurgan bir sese kapılmadan eğitim
meselesi de yazılarda sıklıkla
geçiyor, Kutlu bunun da hassasiyetle mercek altına alınması
gerektiğine işaret ediyor. Yakın
dönmede sıkça duyduğumuz
‘toplumsal mutabakat’ kavramı
da açılarak Türkiye’deki Müslümanların bütün öteki yurtsever
unsurlarla ortaklaşa bir anlayışa
varmaları gerektiği dolayısıyla
‘vatansever olma’ paydasında iş
görülmesi salık veriliyor.
Mustafa Kutlu siyasi ve aktüel konuları işlerken Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın
tefsirinden alıntılar yapılıyor ve

özellikle cemaat olma kavramında Fatiha suresinin tefsiri önemli
bir örnek olarak kaydediliyor.
Böylece bu işleri yapacak insan
unsurunun imkânı yoklanıyor.
Burada cemaati oluşturanın niceliksel değil niteliksel üstün-

Bununla beraber Kutlu, metinlerinde seçkinlerin gerekliliğini hatırlatıyor, bu sınıfın takva
üzerine öne çıkmış bir grup olabileceğinin altını çiziyor. Siyasal
iktidar öznelerinin ana sorunlarından olan ‘refik’ hususunda
yapılacak işlerin başında sağlam
yol arkadaşlarının geldiği yazar
tarafından vurgulanıyor. Bu yoldaşlıkların cemaat olmak için ön
şart olduğu, İsmet Özel’in yıllar
evvel Düşünce dergisinde ifade
ettiği yaklaşımlarıyla destekleniyor. Tekrar bir kadroya ihtiyaç olduğu, hâssa alayları gibi

Mustafa Kutlu, Nurettin
Topçu gibi sıklıkla ahlak
kavramına vurgu yapıyor hatta ondan alıntılar yapıyor. Denemelerin
önerdiği siyaset bağlamında öne çıkan ahlak
nizamı; ahlak, hâkimiyet,
meşveret, iktisat ve bu
dört unsuru kapsayan
adalet şeklinde özetleniyor. Yine de bunları
hayata geçirecek insan
unsuru formülün bilinmeyeni olarak karşımızda duruyor.

oluşumların yeni bir bakışa ele
alınması gerekliliği belirtiliyor.
Mustafa Kutlu risale formatındaki Kalbin Sesi kitabında
adeta evlatlarından iyi işler
yapmasını uman bir baba gibi
beklentilerini ifade ediyor. Zaman zaman da “Bunlar benim
işim değil, bunların, Allah’ın
hudutlarına bağlı kalarak siyaset bilimcilerin, hukukçuların, felsefecilerin çalışması” ile
gerçekleşebileceğini

söyleyip

yapılması gerekenlere dikkat
çekiyor. Denemeleriyle okuruna seslenen yazar seçtiği ve
sınırladığı meseleler çerçevesinde, kendi bildiğini bir kez

lüğü asıl olan takva sahipleri
olduğu belirtiliyor. Peki, bu insanlar nerede, diye sorduğumuzda yazarın cevabı birkaç sayfa
sonrasında gelip bizi buluyor.
Bu ruhun 15 Temmuz’da açığa
çıktığı söyleniyor dolayısıyla 15
Temmuz ruhunun diri tutulması
gerektiği ifade ediliyor.
Umran • Ekim 2019

daha söylüyor. Yirmi yedi yazıdan oluşan kitabın bu yönüyle
yeniliğin bitmeyen büyüsünü
sürekli kılan modern zamanlardan çıkışa işaret eden manifesto
niteliğindeki kitapların ruhuna
uygun şekilde kaleme alındığı
rahatlıkla söylenebilir.
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Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası Safahat’ın Yankıları (1911-1924)
N. Ahmet Özalp
Kitap üç ana bölümden oluşuyor: Giriş, Safahat’ın Yankıları ve Son Sözler. Giriş bölümünde kısaca Akif’in hayatının
dönüm noktaları ile toplumsal hayatı derinden etkileyen tarihsel olaylar hatırlatılıyor, dönemin şiir ve edebiyat
ortamı ve Akif’in şiir serüveni ele alınıyor. Safahat’ın Yankıları başlıklı ikinci bölüm, kitabın bel kemiğini oluşturuyor.
Bu bölümde hakkında çıkan yazılara toplu bir bakış ve değerlendirmeden sonra Safahat’ın ilk kitabından (1911)
başlayarak altıncı kitap Asım’dan (1924) sonra doğrudan Safahat ve Akif hakkında yazılan tüm yazılar sunuluyor.
Son Sözler başlıklı üçüncü ve son bölümde ise Sonrası başlığı altında 1925’ten sonraki gelişmeler özetlendikten
sonra, Akif’i sevenler-sevmeyenler, Akif, Fikret ve Nazım, Eleştiriler karşısında tutumu, Akif-Fikret kavgası, Kişiliği,
Şiiri ara başlıkları altında genel değerlendirmeler yer alıyor.

Büyüyenay Yayınları,
İstanbul, 2019

Küllerin Anlattığı
Cevad Karahasan

Demir Duvar
İsrail ve Arap
Dünyası
Avi Shlaim
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Çev. Tuba Demirci
Küre Yayınları, İstanbul,
2019

Katı
siyonistler,
1920’lerde
demir
duvar
doktrinini
geliştirdiler.
Buna
göre İsrail Araplarla
müzakereleri ancak
ve ancak güçlü bir
askeri konum edinerek yürütmeliydi. Avi
Shlaim’e göre, İsrail
siyasetinin
temel
taşı haline gelen bu
doktrin
yüzünden
ılımlılar ötekileştirildi
ve birçok uzlaşı fırsatı
kaçırıldı.
Shlaim İsrail’in siyasi
ve askeri hamlelerini,
yeni belgeler ve sürecin kilit önemdeki
isimleriyle
yaptığı
mülakatlar temelinde
tarafsız bir bakış açısıyla analiz ediyor ve
modern zamanların
en acımasız çatışmalarından birinin yeni
bir anlatısını ortaya
koyuyor.  

Çağdaş Boşnak edebiyatının usta yazarı Cevad Karahasan’ın, kimi eleştirmenlerce
Umberto Eco’nun Gülün Adı’na, Amin Maalouf’un Semerkant’ına akraba sayılan kitabı, Selçuklu’nun ve Ömer Hayyam’ın dünyasını rengârenk tablo şeklinde sunan
bir anlatı…
Selçuklu İmparatorluğu’nun payitahtı İsfahan’da beklenmedik ve şüpheli bir ölüm
gerçekleşir. Ölen, saygın bir adamdır ve Ömer Hayyam’ın dostudur. Büyük bilgin
ve şair, ölüm sebebini araştırmaya koyulur, bir yanda da hatıraların ve kederin tefekkürüne dalar. Derken, Selçuklu ülkesinin günü yavaş yavaş kararmaya başlar,
tehditler büyür, çöküş ilerler, “savaşlar, kargaşa, hastalık, fakirlik, açlık” kol gezer.
“Kütüphanelere ve benzer yerlere ihtiyaç duyulmayan bir zamana” gelinir… Ömer
Hayyam, ömrünün son deminde, kendi hayatıyla beraber, Selçuklu’nun parıltısının
ve çöküşünün de muhasebesini yapacaktır.

İletişim Yayınları,
İstanbul, 2019

Seyyahın Kitabı Evliyâ Çelebi Üzerine Makaleler
Nuran Tezcan
Evliyâ Çelebi Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Afrika’ya, Anadolu’dan Balkanlar’a,
Kafkasya’dan İran’a, büyük Avrupa şehirlerinden Nil boyu kabilelerine Osmanlı coğrafyasını elli yıl boyunca adım adım dolaştı. Kimi zaman han odalarında menakıb
dinledi, kimi zaman da çarşıların kalabalığına karışıp değişik kültürlerin insanlarıyla
tanıştı. Zengin konaklarına misafir oldu; dağ başlarında, terk edilmiş kalelerde bir
ateşin etrafına toplanmış başıbozuklarla dertleşti.
Bir dünya klasiği olarak okunan “Seyahatnâme”yi, verdiği bilgilerin ötesinde, edebi
özelliklerini, anlatım gücünü, çağının zihin yapısının izdüşümünü ve Evliyâ Çelebi’nin
sıra dışı kişiliğini irdeleyen elinizdeki kitap, “Seyahatnâme” külliyatına önemli bir
katkı.

YKY, İstanbul, 2019

Ahlâk, Tanrı ve Yasa
Mustafa Çakmak
Bir eylem, ahlaki bir değer taşıdığı için mi Tanrı tarafından emredilmiştir, yoksa Tanrı
tarafından emredildiği için mi ahlâkî bir değer taşır? Antik dönemde Sokrates ve
Euthyphron arasındaki diyaloğun en kritik parçası olan bu dilemma, ahlâkî olanla
ilahî olan arasındaki ilişkiye dair kadim bir tartışmayı ifade etmektedir. Dilemmanın
birinci bölümü doğal yasa ile ilişkilendirilirken, ikinci bölümde başat rol ilahî emirlere
verilmektedir. Ortaçağda İbrahimî dinlerin etkisi altında bir dönüşüm yaşayan bu
dilemma, modern dönemdeki ahlâk felsefesi tartışmalarının da önemli bir parçası
olmayı başarmıştır. Eser, bu tartışmalar bağlamında ahlakın Tanrıyla ilişkisini ve insan doğasında nasıl yerleşik hale gelebildiği sorularını kendine konu edinmektedir.
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İz Yayıncılık,
İstanbul, 2019

