KRİZDEKİ AVRUPA’NIN İSLÂM DÜŞMANLIĞI
-Depreşen Korkular, Yeryüzünün Lanetlileri ve Batı’nın Yeniden Yapılandırılması-
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odernlik öncesi Batı, tahrif edilmiş dine dayanarak hareket ediyor, İslâm’la mücadelesini kabaca İslâmî şiarlara iftira atmaya
dayandırıyordu. Kur’ân’a, peygamberimize karşı yaptığı hakaretleri Hıristiyanlığı öne sürerek meşrulaştırıyordu. İslâm’la şimdiki
mücadelesi Hıristiyanlık adına değil, müşrik yahut cahili bir kültüre göre oluşturduğu hayat anlayışını ikamesi adınadır. Ancak
bunu yaparken Hıristiyanlık ve Yahudilikten yararlanmıyor değildir. Modern tutumu sırf İslâm değil, genelde din karşıtıdır. Ancak
aktifliği nedeniyle özel olarak İslâm karşıtıdır. Macron gibi cahiliye kanı bitlenen siyasiler de böylesi bir tutumun aktörleridirler.
Avrupa’nın son yıllarda İslâm’a ve Müslümanlara karşı sergilediği tavır, sürekli kendini yücelttiği değerlerin geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir. İslâm düşmanlığı maraziliğine kapılan Avrupa, söylendiği gibi rasyonel, özgürlükçü, eşitlikçi, tolerans sahibi, birey
ve grupların yaşama imkânını geliştiren, farklı kültürleri bünyesinde barındıran bir uygarlık olmadığını göstermektedir. Yaşanabilir
Hollanda Partisi kurucusunun, kimliğini, ülkenin liberal değerlerini ‘geri’ İslâm kültüründen korumak şeklinde açıklaması sebepsiz
değil. İslâm topluluklarını dışarıda bırakan Batı merkezli ifade özgürlüğü safsatası yalancının mumunun söndüğünün açık ilanıdır.
Afrika’da Fransa’nın siyasi nüfuzunun azaldığını fark eden Macron, 2018 yılında âdeta yeni bir Pavlus edasıyla İslâmiyet’te bir
reform yapılması ve bunun üzerinden İslâm’ın Batı değerleriyle uyumunun sağlanması istikâmetindeki “Fransa İslâm”ı projesini ilan
etmiştir. Siyasal varlığını İslâm karşıtlığı üzerinden inşa eden ve proje sürecinin Fransa’da yaşayan Müslümanların gönüllü bir kabul
göstermeyeceğini düşünen Macron, Ekim ayının başında durduk yere İslâm’ın, kendilerinin cumhuriyetçi değerleriyle uyuşmadığını
ve kriz içerisinde olduğunu, terör ürettiğini ifade etti.
Macron, Batı’nın bilinçaltında yer alan ama aslında yönetme konseptinin bir gereği olan “şeytanlaştırma” ve “kötüleştirme”
tezini yeniden gündeme getirdi. O’nun İslâm hakkındaki zanlarının ve stratejisinin Rothschild ve Lehman Brothers gibi uluslararası
yapıların ileri gelenlerinin vehimleri ve stratejileri olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple Batılı emperyalist sermayenin yeni stratejisinin başta Fransa olmak üzere İslâmî düşünceyi kontrol altına almak olduğu anlaşılıyor.
Aslında Batı’da İslâm ve Müslümanlarla ilgili ortaya konulan her proje Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra “Batı’nın yeni düşmanı
İslâm’dır.” şeklindeki anlayış değişimi ile birebir ilişkilidir. Bu değişim, dünyanın siyasi ve stratejik dengelerini değiştiren 11 Eylül
ile hızlandırılmış, Samuel P. Huntington’un medeniyetler çatışması adım adım dünya siyasetinin temel düsturu hâline gelmiştir.
Bu bağlamda Batı dünyasının ırkçı, ayrımcı, köleci ve köleli tutumunu yansıtan ehlileştirilmiş bir İslâm anlayışı, yani “İslâmsız
bir Müslümanlık” ihdas etme arayışı sürüyor. Politik faydacılığın oluşturduğu bu gerçeklik kaybı çok farklı alanlara da sirayet ediyor.
Batı Avrupa’da artan Müslüman nüfusun etkileri ile alakalı son dönemde Fransız düşünürlerin yazdığı bazı eserlerde ise Müslüman
azınlıkların çoğunluğu oluşturduğu şehrin dış mahalleleri için “cumhuriyetin kaybedilmiş toprakları”, “laiklik ve demokrasinin geçersiz olduğu vahşi topraklar.” gibi dışlayıcı kavramlar kullanılmıştır. Bu yaklaşım, sadece akademisyen ve entelektüeller düzeyinde
olmayıp halk düzeyinde de var olan bir yaklaşımdır.
Mesele şu: Kültürel gelişmesinin sonunda medeniyetler güven duygusunu yitirir ve yapay bir güvenlik sistemi kurmaya kalkışır. Gerçekten de Batı bugün, (tüm maddi gücüne rağmen) ontolojik güven duygusunu kaybetmiştir. Kendini yeterince güvende
hissetmemektedir. Bir kendine güven demek olan ontolojik güven duygusu yıkıldığı yerde özel bir güvenlik sistemi oluşturma
ihtiyacı doğar. Bu dönem, medeniyetin öncül ve hedeflerinin de ıskalandığı bir aşamadır. Bu yönüyle Batı’nın krizi çok büyük ve derindir. Batı dünyası politik yapısıyla açık bir şekilde sırf Müslüman kimlikli bir insan kesiminin değil, bizzat İslâm dininin karşısındadır.
İslâm’ın bir krizi yok, krizde olan Batıdır. Dozajı gittikçe artan krizlerinin sebebinin de İslâm olduğunu düşünmektedirler.
Öte yandan küresel emperyalist kapitalist sistem, kendisine muhalefet potansiyeli taşıyan kişi ve kurumları önce kendi cephesinin ince müttefiki yaparak kullanmakta, çeşitli strateji ve taktiklerle yeni kapitalist süreçte onları dönüştürmektedir. Böylece,
hem kendine yeni ve usta savaşçılar oluşturmakta hem de kendini her şartta bir tür tekrar üreterek hükümranlığını sürdürmeye
devam etmektedir. Bu tür operasyonlarla istediği konuma getiremediklerini ise etkisizleştirmeye, yozlaştırmaya ve yok etmeye
çalışmaktadır.
Avrupamerkezci Macron’un İslâm’a aydınlanmacılık önerirken İslâm’ı dünyevileştirme maksadını açığa vurması da bununla
alakalı. Dar kafalılığıyla “Fransız aydınlanmacılığı” diyerek İslâm ile uzlaşma aradığını göstermek istese de bir mutasyon arzuladığı
aşikâr. Bunu Mekkeli cahiliyenin temsilcileri de Peygamberimiz’e (s.) önermişti. “Bir yıl sen bizim taptıklarımıza tap, bir yıl da biz
senin önerdiğin tanrıya tapalım; hangisi faydamıza ise ona tabi olalım.” demişlerdi. Bu teklif Allah’ın resûlü tarafından reddedilmiş,
üstelik “Kâfirun Suresi” ile de reddiye nas hâlinde çok net bir şekilde ifade edilmişti: “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
Şu günlerde bir taraftan ABD seçimlerine yaklaşırken Batı dışı dünyanın, çevrelemeler ve yalnızlaştırmalarla örülü siyasi ama
temelde fikri bir sıkışmışlık içinde yaşadığı görülüyor. Durum ne olursa olsun insanlık düşmanı küresel kapitalizmin sonu da yakındır.
Yeter ki insanlığın fıtratından bir alternatif neşvünema bulsun, insanlık vicdanı ve ahlak ayaklansın. Tam da bunun farkında olan
Batı ve küresel emperyalist güçler insanın ve insanlığın yegâne umudu ve geleceği olan İslâm’a ve Müslümanlara saldırmaktan ve
onları manipüle etmekten geri durmamaktadır. Ama bunun ona bir faydası olmayacak ve mukadder akıbetinden kaçamayacaktır!
Ne var ki Batılılar kendi batılları içinde debelenmeye devam ederken İslâm dünyası iyi bir hâl üzerinde bulunmamakta, Müslümanlar İslâm’a yakışmamaktadır. Dünya, İslâm hakkındaki hükmünü bizlerden gördüğü Müslümanlık ile vermektedir. İslâmiyet
güneş gibidir ama bizi gerçeğe yabancılaştıran durumlar zirve yaptığı için anlayışımız yerlerde sürünmektedir. Zihinsel, entelektüel,
ideolojik, politik, kültürel saldırılara cevap veremiyoruz. Bu yüzden dosdoğru yolda istikamet üzere hareket etmek, merhamet,
rikkat, tefekkür, tezekkür, gibi diğer başka değerleri ayağa kaldırmalıyız.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle...
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Kur’ân’daki Şiddet Kavramı Açısından
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi-1:

İstanbul Sözleşmesi 21. Asrın Tağutlarına
İbadeti Öngören Bir Tuğyan Hâli Olup
Bir İfsad ve Zulüm Mekanizmasıdır
Felsefi olarak özgürlük kavramı, ötekinin önemsenmediği hatta ötekinin olmadığı,
bireyselleşme merkezli bir dünya inşasına yönelmiştir. Bu yaklaşımın sonucu
toplumsal yaşam dışlanmış, toplum yığın hâline indirgenmiş ve önemsiz bir
varlık olmuştur. İstanbul Sözleşmesi’nin birçok maddesinde toplumsal kimliğin
ve kültürel değerlerin aşağılanmasının sebebi, böyle bir yaklaşımın sonucudur.

Burhanettin CAN

1. Giriş
4

K

arşılaştığımız her türlü soruya ve sorunlara
cevap ararken öncelikle
varlık nedenimizi (misyon) ve gayemizi (vizyon)
göz önüne almalıyız. Hangi değer sisteminin, hangi
kültür ve medeniyetin insanı olduğumuzu düşünmemiz gerekir. Değer sistemimiz, kültür ve medeniyet kodlarımız ve ahlak
sistemimiz bize yol gösterir, neyi yapıp neyi yapamayacağımızı söyler. Değer sistemlerinin ortaya
çıkışında iki temel yaklaşım, tez, teori söz konusudur: 1. Yaratılış, 2. Tesadüfen meydana gelme ya
da 1. Dinî, 2. Felsefi yaklaşım
Genel olarak bu yaklaşımlar, kendi içlerinde
farklı ekoller, yapılar, alt gruplar ve akımlar olarak
şekillenmiştir. Yanı her biri, güneşin yedi renginde olduğu gibi bir yelpazeye/spektruma sahiptir.
Bunların ayrıntılı tartışılma zemini burası değildir.
Ancak sorulan sorulara verilecek cevaplar, bu yol
ayırımına gelip dayanmaktadır. Sürekli kullanılan
“Türkiye’de halkın %95’i Müslümandır.” genel
hükmünü referans aldığımızda, Müslüman olanla
olmayanın; ya da farklı inanç sistemlerine sahip

olanların sorulan sorulara
verecekleri cevaplar farklı
olacaktır.
Toplumsal
Cinsiyet
Eşitliğini merkeze alan,
İstanbul Sözleşmesi’ni ve
İstanbul Sözleşmesi’nin temel dayanağı olan “şiddet”
kavramını, bu genel yapı
içerisinde değerlendirmek
gerekmektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
2011 İstanbul Sözleşmesi referans alınarak hazırlanan 6284 sayılı Aileyi Koruma(!) Yasası, 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu sadece birer hukuki metin olarak
değerlendirilemez. Hukuk sisteminin, sosyolojik,
psikolojik, ahlaki, değer sistemi ve kültür medeniyet kodları üzerinde ciddi etkileri söz konusudur.
Tüm bu yasa ve uygulama yönetmeliklerinde
kullanılan dil, kavramlara yüklenen anlamlar,
kavramlara yapılan vurgular, bir psikolojik savaş mantığının ürünüdür, çoğu bizim değer sistemimizle, kimliğimizle ve umran (kültür ve medeniyet) kodlarımızla uyumlu değildir; çok ciddi ve
köklü zihinsel bir değişim amaçlanmaktadır. O nedenle hukuk metni olarak İstanbul Sözleşmesi’nin
amacına, kullandığı kavramlara, neden olacağı
sosyolojik, psikolojik, ahlaki ve değer sistemi
boyutlarına bir bütün olarak bakmamız, kendi
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kültür ve medeniyet kodlarımıza göre değerlendirmemiz ve var olan sorunlara kendi kodlarımızı
dikkate alarak çözüm getirmemiz gerekmektedir.
Burada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, İstanbul Sözleşmesi ve bunları referans alarak hazırlanan yasalarda var olan şiddet kavramı Kur’ân
ve Sünnet çerçevesinde ele alınıp değerlendirilecektir. Şiddet ile ilgili Kur’ân’da geçen kavramların
çok oluşu hem sorunun çok farklı boyutlarının
hem de İslam’ın bu konudaki hassasiyetinin bir
göstergesi olarak görülmelidir.

2. İslâm’da Şiddet Kavramının İyi Anlaşılabilmesi İçin
İki Ana Konu
Şiddet konusunun çok iyi anlaşılabilmesi için
iki konunun anlaşılması gerekir:
1. İnsanın yaratılış sonrasında İblis’in isyanı ve
Cennette İblis ile Hz. Âdem arasında vuku bulan
mücadele,
2. İnsan bünyesinde var olan ve birbiri ile sürekli çatışan “heva” ve “fıtrat” yapısı.
Son derece kapsamlı olan bu iki konu hakkında burada sadece bir kesit sunulacaktır.
2.1. İblis Şiddetin Kaynağıdır
Yaratılış tezine inananların hayatın, kâinatın
ve insanın yaratılışındaki gayeyi görmeleri, ona
göre düşünüp davranmaları, insan ve toplumun
yaşam tarzını ona göre şekillendirmeleri gerekmektedir. Şiddet, yaratılış tezine göre, bizim inanç
sistemimize göre, “İblis’in Allah’a isyan etmesi”,
“kıyamete kadar yaşama izni alması” sonrasında
“insan nesline savaş ilanı olan yeminiyle” beraber
ortaya çıkmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de yaklaşık 15 ayrı surede, Hz.
Âdem ile eşinin yaratılması ve İblis’in onlara savaş
açmasının üzerinde durulmasının özel bir anlamı
ve mesajı vardır. Hz. Âdem’in yaratılışı sonrasında
Allah’ın “saygı ve üstünlük bağlamında”, davranış
olarak melekler olan topluluğa (nurdan yaratılmış
melekler ve nardan yaratılmış cinler), topraktan
yaratılmış Hz. Âdem’e secde etmelerini emrettiğinde, “İblis hariç melekler topluluğunun hepsi
secde etmişlerdir.” İblis secde etmeyerek Allah’ın
emrine karşı gelmiş ve isyan etmiştir. İnsanlık tarihi, bu olayla şekillenmeye başlamıştır. İblis’in kıyamete kadar yaşama izni istemesi ve bu iznin de
kendisine verilmesi sonucunda İblis, Hz. Âdem’e
ve onun izinde olanlara sınırsız ve topyekûn bir
savaş ilan etmiştir (2/30-39; 7/11-31; 15/26-48;
17/61-65; 18/50; 20/115-127; 23/12; 32/7; 35/11;
37/11; 38/71-85; 40/67; 53/32; 55/14-15; 71/19).

Bu savaş ilanından sonra tarih şekillenmiş ve birbirinin zıddı olan ve fakat her biri kendi içerisinde
farklı renkler ihtiva eden ikili bir genel yapı, hakbatıl şeklinde ikili değer sistemi ortaya çıkmıştır
(2/42, 119; 3/3; 4/105, 171; 6/57; 7/8, 43; 8/7;
9/33; 10/32, 55, 82; 21/24; 23/ 71; 31/33; 43/78;
48/28; 53/28; 103/3).
İblis’in Hz. Âdem ile eşine uyguladığı sözel
ve psikolojik şiddetin sonucu, Hz. Âdem ile eşi
Allah’ın kendilerine tayın ettiği hukuk sistemini
ihlal etmişlerdir. Bu hukuk ihlalinin sonucu da
Hz. Âdem ile eşi vazedilen hukuku ihlal ettikleri için “zalim olarak nitelendirilerek” (2/30-39)
Cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderilmişlerdir.
İblis, Allah’ın secde et emrine karşı gelerek zalim olmuştur. Allah’tan, “Kıyamete kadar yaşama
izni istemiş” ve bu “izin kendisine verilince”, Hz.
Âdem ve soyuna kıyamete kadar savaş ilanı yaptığını beyan etmiştir. Allah, İblis’in bu savaş ilanına
karşılık insanları uyarmak, doğru yola sevk etmek
için hidayetçiler, peygamberler, resuller göndereceğini, bunlara tabı olanların kurtuluşa ereceklerini; tabi olmayıp isyan edenlerin ise helak olacaklarını bildirmiştir (2/38, 39).
Hz. Âdem ile İblis arasında Cennette başlayan
mücadele Hz. Âdem ile eşinin yeryüzüne gönderilmesi ile son bulmamış; İblis, Hz. Âdem’in
tüm neslini, Allah’ın yolundan saptıracağına dair
yemin ederek sınırsız ve topyekûn bir savaş ilanı yaparak şiddetin her türünü insanlık tarihine
sokmuştur:
“(İblis)Dedi ki: ‘Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları (insanları saptırmak) için Mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra da onlara önlerinden, arkalarından,
sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Onların çoğunu şükrediciler bulmayacaksın.”
(7/A’râf 16, 17). “(İblis)Dedi ki: ‘Rabbim, beni
kışkırttığın şeye karşılık ant olsun ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici göstereceğim ve onların
tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım.’ ‘Ancak
onlardan muhlis olan kulların müstesna...’” (15/
Hicr 39-40).“Onlardan güç yetirdiklerini sesinle
sarsıntıya uğrat, atlıların ve yayalarınla onların
üstüne yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda
onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun.’
Şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vadetmez.” (17/İsrâ 64)
2.2. İnsanda Savaşan İki Yapı: Fıtrat ve Heva
Şiddetin daha iyi ve gerçekçi bir analizinin
yapılabilmesi için insan bünyesinde var olan ve
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sürekli olarak birbiri ile çatışan iki zıt yapının,
fıtrat ve heva varlığının ve etkileşimlerinin göz
önüne alınması gerekmektedir: “Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik.” (95/İnşirâh 4-5). “Nefse
ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene, ‘Sonra ona
fücurunu ve ondan sakınmayı ilham edene (ant
olsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah
bulmuştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.” (91/
Şems 7-10)
Heva cephesi şiddetin ana kaynağı, rehberi ve
yönlendiricisidir. O nedenle insandaki heva cephesinin bazı temel özellikleri, şiddetin boyutu ve
kaynağı konusunda bize fikir verebileceğinden
aşağıda özetlenmiştir:
“İnsan, ‘bencil ve haris’ olarak yaratılmıştır.”
(70/19-21); “İnsanda ölümsüzlük arzusu, isteği
özlemi vardır.” (26/Şuara 129; 7/A’râf 121, 123;
104/Hümeze 1-3); “İnsan aceleci, sabırsızdır.”
(21/37; 27/ 46); “İnsan kuruntu sahibidir.” (4/118119; 22/52); “İnsan cimridir.” (17/100; 47/36-38;
70/19-21); “İnsan nankördür, şımarıktır, kibirlidir.” (11/9-11; 17/67-70; 22/11, 65-66; 41/4950; 10/12; 14/34; 16/4,70-72; 30/33-42; 33/4951; 42/48; 43/15; 55/1-78; 70/20-21; 80/17-24;
89/15, 16; 100/6, 7); “İnsan şükürsüzdür.” (7/10;
12/38; 10/21-24; 12/33-40 (38); 16/78; 27/6773; 32/7-9; 40/61; 41/49-51); “İnsan kibirlidir.”
(16/29; 27/14); “İnsan dedikoducu, gıybetçidir.”
(4/83; 24/10-20); “Tartışmacıdır.” (18/54; 22/3, 8
-10; 31/6, 8, 20; 3/65, 66, 61, 20; 6/80; 2/139);
“Ahdine sadık olmayan, vefasızdır.” (2/177; 8/5556; 13/25; 16/91-93; 17/34; 23/8; 33/15; 70/33);
“İnkârcıdır” (10/21; 11/17; 12/103; 13/1; 17/89;
19/66-67; 21/1-3,24; 30/8; 5/49; 17/89; 30/89,
8); “Gaflet içerisindedir.” (21/1-3; 23/53-54); “Tuzak kurucu, entrikacıdır.” (10/21); “Oyun-eğlence
peşinde koşandır.” (21/1-3; 31/6; 49/11; 104/1-9);
“Vesvesecidir.” (114/1-3; 7/199-201); “Zalimdir.”
(14/34; 16/61; 10/44; 13/6); “Saldırgandır.” “Bozguncu, kan dökücüdür.” (2/30; 33/72); “Aşırı mal
tutkunudur.” (3/152-153; 8/47; 17/16; 100/6-11;
38/23-24; 70/17-18; 89/17-20; 102/1-2); “Müstağnidir.” (42/27; 43/23, 33-35; 90/4-18); “Bölücüdür.” (23/53-54); “Doyumsuzdur.” (41/4951); “Yese düşer, umutsuz”, “tezat içerisindedir.”
(41/49-51); “Helal-Haram tanımayandır” (89/1720); “Müsriftir” (90/4-16); “Zora gelmeyendir.”,
“Rahatına düşkündür.” (90/4-16); “Fücur sahibidir.” (75/3-6; 91/8); “Hasetçidir, bağy edendir.”
(113/1-5; 2/113; 3/19; 42/14; 45/17; 2/109;
4/54); “Hüsrandadır.” (103/1); “İnsan Kıskançtır.”

(4/128); “Kindardır.” (5/ 2,8; 59/9, 10); “Fasıkfesatçıdır.” (5/49; 2/213; 10/23; 96/5, 6); “Cahildir.” (12/21, 40, 68; 21/24; 16/38,39, 74; 22/3, 8;
30/6,7,30; 39/49; 45/26); “Hevasını ilah edinendir.” (25/43; 45/18, 23; 47/16-18).
Bunun tam zıddı özellikler ise fıtrat cephesinde vardır. Bilgisayar üzerinde virüs ve anti virüsün
hâkimiyet mücadelesi vermesi gibi bu iki zıt yapı
da insan üzerinde sürekli olarak hâkimiyet kurma
mücadelesi verir. Fıtrat yapısı insanı hep iyiye ve
güzele götürmek isterken; heva yapısı insanı hep
kötülüğe, çirkinliğe sevk etmek ister. İnsan bu iki
zıt kuvvetin bileşkesine göre bir yön ve istikamet
tutar:
“Resûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm): ‘Şeytan
da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine
birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik
etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hak ve hayra, iyiliğe çağırmak
ve kötülükten uzaklaştırmaktır. Kim içinde hakka,
hayra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki bu
Allah’tandır ve hemen Allahü Teâlâ’ya hamd etsin. Kim de içinde şerr ve inkâra çağıran bir fısıltı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytandan Allah’a sığınsın.” Resûlüllah (aleyhissalâtu
vesselâm) bu sözlerine şu mealdeki ayeti ekledi:
“Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur, size
cimriliği emreder.” (Bakara 268) Tirmizî, Tefsir,
(2991).1
İnsanın tutacağı yol, Allah ve Ahiret gününe
imanla alakalı bir konudur. Akaidine, değer sistemine, kültür ve medeniyet kodlarına bağlı olarak,
hak ya da batılı tercih edecektir. Ya Allah’ın dosdoğru yolunda ilerleyip cennete giderek gerçekten
kuruluşa erenlerden olacak ya da İblis’in yolunda
ilerleyerek cehenneme ulaşıp gerçek hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
Şiddet konusuna bu pencereden, bu zaviyeden bakılmadığı sürece soruna çözüm getirmek
mümkün değildir. Aranacak her çözüm ilahi yasalara, yaradılışın kanuniyetlerine uygun olmak
zorundadır. Mesele bir bütün olarak ele alınmalı,
parçalanmamalıdır. Tarih boyu zehrin bal ile karıştırılıp sunulduğu göz ardı edilmemelidir.

3- Şiddet Kavramının Yapısı ve Temel Unsurları
Tarihi süreç içerisinde şiddet olgusu göz önüne alındığında son derece karmaşık bir alt yapısı
ve ilişki zinciri vardır. Bunun için öncelikle yapmamız gereken, şiddet kavramının anlam alanını
1

Tirmizî, Tefsir, (2991).
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(semantik alan) ve ilişki içerisinde olduğu diğer
Şiddet kavramının bileşenlerinden olan “ihlal”
kelimesinin sözlük anlamı, “yıkmak, bozmak, inanahtar kavramların neler olduğunu ortaya koycitmek, zarar vermek”tir.5 Bu anlam alanına bamaktır. Bu yazı serisinin daha iyi anlaşılabilmesi
kıldığında ihlal de güç, kuvvet ve enerjinin yıkım
için konunun, daha önce genişçe anlatıldığı için,2
amaçlı olarak kullanıldığı söylenebilir. Bunda nibir özetinin yapılmasında fayda vardır.
yet, ıslah etmek, inşa etmek ve olumlu bir sonuç
Gerek yapılan tanımlamalar ve gerekse bielde etmek değildir. Bu bağlamda “şiddet, bir hak
limsel / felsefi yaklaşımlar göz önüne alındığınve adalet ihlali” olarak görülebilir. Hak ve adalet
da şiddet kavramında “fail”, “mağdur”, “güç”,
ihlali olarak şiddet tanımlandığında, kişinin vü“kuvvet”, “ihlal”, “olumsuzlama”, “saldırganlık”,
cuduna yönelik ve saygınlığına, kişiliğine yönelik
“öteki”/“ötekileştirme”, “izafilik”, “ıslah”, “inşa”,
olmak üzere iki boyut öne çıkar. Ancak hak ve
“rıza”, “özgürlük”, “cezalandırma”, “ödüllendiradalet kavramları konusunda evrensel bir anlaşme”, “muhteva” ve “niyet” kavramlarının, değişik
ma bulunmamakta, dine, felsefeye ve kültür ve
gruplamalar yapılmış olsa bile, şiddetin ortak paymedeniyete bağlı olarak kapsam alanı değişmekdası olduğu söylenebilir.3,4
tedir. Hak kavramının hangi
Bilimsel çalışmalarda ve felaçıdan, hangi bilgi kaynakları
sefi ekollerde, bu ortak paygöz önüne alınarak değerlendaların bir kısmı göz önüne
Ahlak sistemi, yanlışlıklara,
dirileceği önemli bir sorunalınarak değişik analizler yakötülüklere karşı insanları
dur. İnanç sistemlerine, külpılmış, farklı görüşler ortaya
ve toplumu koruyan,
tür ve medeniyet kodlarına
konulmuştur.
bağlı olarak değişir. Dolayıfiziksel güç içermeyen bir
Tanımlar içerisinde yer
sıyla izafi bir alandır. Ortaya
müeyyideler sistemidir.
alan “güç”, “kuvvet”, “enerkonan teoriler, ihlalin sınırlaAhlak sisteminin kullandığı
ji”, amaçları/hedefleri gerçekrını belirleyememektedir.
güç/enerji/kuvvet yıkıcı
leştirme, yapabilme hâlidir,
“Şiddet”in olumsuzlama
değil yapıcıdır, ıslah
imkânıdır. Bu noktada temel
boyutu, “Birinin bir başkasını
edicidir. Sözel ve psikolojik
soru; “Her kuvvet ve güç kulolumsuzlaması hem bir ‘sınır
yaptırım gücüdür. Şiddet
lanımı şiddet midir ve olumihlali, sınır çiğnemesi’ hem
olarak
vasıflandırılamaz.
suz mudur? Hangi eylem ve
de ötekileştirme yapmak.”
demektir. Olumsuzlamanın,
O nedenle her güç, kuvvet
tavırlardaki güç ve kuvvet
hem fiziksel güç / kuvvet bokullanımı şiddet kavramının
kullanımı şiddet değildir.
yutu hem de saygı gören bir
kapsamına girmektedir ve
Aksi takdirde ne ahlak
özne olmaktan çıkarma (sayolumsuzdur?”
sistemi ne inanç sistemi
gınsızlaştırma) / ötekileştirme
Bu soruların cevaplandıne de hukuk sistemi ortada
boyutu vardır. Ötekileştirrılmasında amacın, niyetin ne
kalır.
menin
derecesine, boyutuna
olduğu sorusu önem kazanbağlı
olarak
“muhatap, ortamaktadır. Bu aşamada olumdan kaldırılabilecek bir nesluluk ifade eden ıslah ve inşa
ne hâline dönüştürülebilir.”
kavramları göz önüne alınmalıdır. Bir amacı, heBu durumda “olumsuzlama olarak şiddet”, güç ve
defi gerçekleştirmek için ıslah ve inşa amacı taşıkuvvet kullanarak fiziksel şiddete veya “aşağılamayan güç, kuvvet ve enerji, şiddeti doğurur; sisma, hor görme bağlamında ise, psikolojik şiddete/
temi, yapıyı bozar, parçalar, tahrip eder ve yıkar.
tahribata vücut verebilir.6
Bu aşamada da değer sistemi, kültür ve medeniyet
“Şiddet yanlış yönlendirilmiş, yıkıcı ve zararlı
kodları ve ahlak sistemi devreye girer, önemli olur.
bir güç olarak da tanımlanmaktadır.7 Bu tanımlaO nedenle güç, kuvvet ve enerjinin kullanım amamaya göre güç ve kuvvet kullanılan bir eylemin,
cı, hedefi, niyeti ve yapma şekli sorgulanmalıdır.
şiddet olarak kabul edilmesi için, “yanlış yönlendirmenin” olması, “yıkıcı ve zararlı” olma2
Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesi-9: İstanbul Sözleşmesindeki Şiddetin Felsefi Arka
sı gerekir. Yanlış yönlendirmenin, niyet ile ilgisi
Planı”, Umran, Eylül 2020
3

Celal Türer, Şiddetin Neliği ve Kavramsal Çerçevesi, Şiddet Karşısında
İslam, DİB Yayınları, Ankara 2015, S: 13-29.

4

Sadık Kılıç, Kur’ân’a Göre Şiddetin Semantik Alan Tahlili ve Düşünceye
Yansımaları, DİB Yayınları, Ankara, 2015, s. 175-245.

5

Celal Türer, a.g.e., s.13-29.

6

Celal Türer, a.g.e., s.13-29.

7

Celal Türer, a.g.e., s.13-29.
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olduğunu göz önüne aldığımızda, niyetin varlığına bağlı olarak kullanılan güç ve kuvveti, şiddetin kapsam alanına dâhil edebilir de edilmeyebilir
de. Tam bu noktada, “ıslah” ve “inşa” kavramları
devreye girer. Güç, kuvvet kullanımı, yıkım, zarar
verme, tahrip etme niyetli / amaçlı olabildiği gibi
ıslah etme niyetli/amaçlı olabilir. Dolayısıyla güç,
kuvvet ve enerjinin kullanım amacına, niyetine
bağlı olarak sonuçlar ya olumlu ya da olumsuz
olabilir.
Psikoloji ve sosyal psikolojide şiddetin (violence) kökeni olarak canlılardaki “saldırganlık”
(aggression), içgüdüsü kabul edilmektedir. “Saldırganlık”, zarar verme, yıkma ve tahrip etme
özelliği olan bir davranış olarak “şiddetin temelini
oluştururken, şiddet ise saldırganlığın uygulamaya dönüşmüş kısmını ifade etmektedir.” 8
Kuvvet/güç/enerjinin kullanımı ve saldırganlık, “niyete”, “ıslaha”, “inşaya” ve “olumlamaolumsuzlama” eksenlerine bağlı olarak anlam kazanmaktadır. O nedenle bir fiil ya da tavrın, şiddet
olup olmadığına bu faktörler göz önüne alınarak
karar verilmelidir. Bir diş hekiminin hastasının
dişlerini tedavi ederken kullandığı güç, kuvvet
ve enerji, niyet, ıslah, inşa ve olumluluk boyutları
göz önüne alınmadığı takdirde şiddet olarak yorumlanabilir. Hakeza ameliyatlar için de bu değerlendirme geçerlidir. Dinamit yol açmak için kullanıldığında, gerçekleştirilen eylem, şiddet olarak
değerlendirilemez; insanları öldürmek amaçlı kullanıldığında ise eylem, bir şiddet eylemidir. Kastı
olarak birine çarpmak şiddet/saldırganlık iken,
dalgınlıkla çarpmak şiddet/saldırganlık değildir.
Bir futbol maçında rakip futbolcunun oyununu
bozmak için ayağına kasti olarak vurmak şiddet/
saldırganlık iken; ayağından topu almaya çalışırken gerçekleşen ayağa vurma hareketi şiddet/
saldırganlık değildir. Bu ve buna benzer örnekler,
şiddet/saldırganlık kavramının izafilik boyutunun
var olduğunu göstermektedir.
Bir toplumun, bir inanç sisteminin, bir kültür ve medeniyetin şiddet olarak gördüğü bir eylem, başka bir coğrafyada, bir toplumda, inanç
sisteminde, kültür ve medeniyette şiddet olarak
görülmeyebilir. Bugün laik, seküler batı kültürmedeniyetinde şiddet olarak görülen pek çok
davranış, tavır ve tutum, doğu toplumlarında,
İslâm dünyasında şiddet olarak kabul edilmemektedir. İspanyollarda Boks, şiddet olarak görülüp değerlendirilirken boğa güreşleri şiddet olarak
8

Celalettin Vatandaş, Aile ve Şiddet, Türkiye’de Eşler Arası Şiddet,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, 2003,s. 4-18.

değerlendirilmemektedir. Et yedikleri hâlde İslam’daki “Kurban ibadetini hayvanlara yönelik şiddet” olarak gören, değerlendiren insanlar
mevcuttur.
Bir güç, kuvvet, enerji kullanımı, olumsuzlama, yapıldığı yere, zamana, kimin yaptığına ve
neden yaptığına bağlı olarak şiddet/saldırganlık olarak veya olmayarak değerlendirilmelidir.
Bu nedenle her güç, kuvvet, enerji kullanımı ve
olumsuzlama, şiddet olarak kabul edilemez ve
değerlendirilemez.
Postmodern dönemde laik ve seküler Batı
dünyasında ahlaka savaş açıldığı için ahlakın öngördüğü bir müeyyideyi uygulamak, şiddet olarak algılanmakta, yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Eşcinsellikle, zina ile ilgili Kur’ân
ayetlerinde var olan kınama, şiddet olarak kabul
edilip tepki verilmektedir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ramazan’ın ilk cuma hutbesinde
eşcinsellikle ilgili Kur’ân ayetine atıfta bulunarak
“eşcinselliğin lanetlenmiş” olduğunu söylemesi ile
bazı baroların başlattığı kampanya, bunun en güzel örneğidir.
Güç/kuvvet/enerji kullanımı ile niyet, olumlama-olumsuzlama, ihlal, ıslah, inşa arasındaki
ilişki, ahlak kavramını, inanç sistemini, kültür
ve medeniyet kodlarını otomatik olarak devreye
sokar. Ahlak sistemi, yanlışlıklara, kötülüklere
karşı insanları ve toplumu koruyan, fiziksel güç
içermeyen bir müeyyideler sistemidir. Ahlak sisteminin kullandığı güç / enerji / kuvvet yıkıcı değil
yapıcıdır, ıslah edicidir. Sözel ve psikolojik yaptırım gücüdür. Şiddet olarak vasıflandırılamaz. O
nedenle her güç, kuvvet kullanımı şiddet değildir.
Aksi takdirde ne ahlak sistemi ne inanç sistemi ne
de hukuk sistemi ortada kalır.
Bir toplumda ahlaksızlık olarak değerlendirilen herhangi bir eylemi icra edene karşı verilen
tepki, tepki verenler açısından yapılan iş, şiddet
olarak değerlendirilemez. Çünkü niyet, toplumsal
yapıyı, değer sistemini, ahlak sistemini, kültür ve
medeniyet kodlarını korumaktır. Bizim kültür ve
medeniyet kodlarımıza göre ahlakı müeyyide uygulamak, şiddet olarak kabul edilmez, edilemez.
Kötü niyetli, ıslah edici/düzeltici olmayan güç
kullanımı, varlığın, düzenin yozlaşmasına sebebiyet verirken; ıslaha dayalı güç kullanımı, düzeni
ve varlığı korur. Dolayısıyla güç, kuvvet ve enerji
kullanımı, niyete ve olumlu-olumsuzluğa, ıslah ve
inşa amaçlı olup olmamasına bağlı olarak şiddetin
kapsam alanına girer. Bütün bunlar, şiddet kavramı bünyesinde izafilik özelliğinin ne denli güçlü
olduğunu ortaya koymaktadır.
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Gelinen noktada felsefi olarak özgürlük kavramı, ötekinin önemsenmediği hatta ötekinin
olmadığı, bireyselleşme merkezli bir dünya inşasına yönelmiştir. Bu yaklaşımın sonucu toplumsal yaşam dışlanmış, toplum yığın hâline indirgenmiş ve önemsiz bir varlık olmuştur.9 İstanbul
Sözleşmesi’nin birçok maddesinde toplumsal
kimliğin ve kültürel değerlerin aşağılanmasının sebebi, böyle bir yaklaşımın sonucudur. Toplumsal
kimlik, kültür ve medeniyet kodları, ahlak, önemsizleştirilip itibar kaybına uğratılınca, özgürlüğün
serbestlik alanı son derece genişletilmiştir. Bu yaklaşımın doğal sonucu, fert, yaptığı ya da yapmak
istediği her şeyi kendi hakkı ve özgürlüğü olarak
görmektedir. Şiddetin bu yapısal dönüşümü, tatminsiz bir insan unsuru inşa ederek insanın içten
içe çürümesine sebebiyet vermektedir.10 Dışta ötekinin olmadığı, yok sayıldığı bir dünyada öteki,
insanın içini kemiren, insanın içinde var olan bir
virüs olarak ortaya çıkarmaktadır. Böylece insanda, kendi kendine şiddet uygulayan ve fakat kendini özgür sanan bir ruh hâli oluşmaktadır.11 Böyle
bir zihnin oluşmasının sebebi, “insanın başarıya
ve performansa odaklı olmaya” şartlandırılmış olmasıdır. Bu yaklaşım tarzında, itaat yoktur, din,
ahlak ve yasalar önemli değildir. “Önemli olan
özgürlüktür”, “keyif almaktır” ve “bireysel eğilimlerin gerçekleşmesidir”. Düşünce dünyasında
öteki yoktur, onun emir ve yönlendirmeleri önemli
değildir. Kendi kendisinin efendisi olduğu inancı,
sınırlandırılmamış bir özgürlük anlayışının doğal
sonucudur. Bu da kişilik bozukluğuna, narsizme
sebebiyet vermekte,12 kişi farkında olmadan “narsist olmakta” ve “kendinde boğulmaktadır.”13
Özgürlük- şiddet denkleminde önemli parametrelerden biri de rıza kavramıdır. Batı’da gelişen ve yaygınlaşan şiddet felsefesinde ferdin, şiddet olarak kabul edilen bir güç, kuvvet ve enerji
kullanımına veya olumsuzlama yapılmasına razı
olması; o fiilin, mahiyeti ve muhtevası ne olursa
olsun, şiddet olarak isimlendirilmesine, değerlendirilmesine, kabul edilmesine mâni olmaktadır.14
Rıza varsa içinde baskı, güç, kuvvet ve enerji kullanımı olsa dahi, o eylem, tavır, tutum şiddet değildir; fakat rıza yoksa aynı eylem şiddettir.15
9

Byung- Chul Han, Şiddetin Topolojisi, Metis Yayınları, İstanbul, 2017,
s. 49-50.

10 Byung- Chul Han, a.g.e., s.18.
11 Byung- Chul Han, a.g.e., s. 46.
12 Nevzat Tarhan, Şiddetin Psikososyopolitik Boyutu, DİB Yayınları,
Ankara, 2015, s. 77-132.
13 Byung- Chul Han, a.g.e., s.36-37.
14 Byung- Chul Han, a.g.e., s.71.
15 Byung- Chul Han, a.g.e., s.86.

Kadınların gönüllü olarak, rızaları ile yaptırdıkları, “güzellik ameliyatları”, “kozmetik emplantlar”, “botoks iğneleri”, batılılar tarafından
şiddet olarak algılanmazken; Afrika toplumunda
“bir klitoris sünneti uygulaması” şiddet olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla rıza kavramı, yapılan
eyleme, ortaya konan tavra çok ciddi bir izafilik
kazandırmaktadır.
Hem rıza-şiddet ilişkisi hem de İstanbul
Sözleşmesi’nin oturtulduğu felsefi altyapıyı görme
açısından Sözleşme’nin 36. maddesi, çok güzel
bir örnektir. Buna göre, rızaya dayanan her türlü
cinsel ilişki, serbesttir, normaldir. İstanbul Sözleşmesi, zinayı ve fuhşu normal görmekte, yasaklanmasına karşı çıkmaktadır. İnanç, değer ve ahlak
sisteminin, kültür ve medeniyet kodlarının tahrip
edilmesi önemli değildir. Bu noktada sorulması ve
tartışılması gereken ana soru, rıza temelli böyle
bir eylemi yapmanın; inanç, değer, ahlak sistemini, kültür ve medeniyet kodlarını savunan insanlar üzerinde meydana getireceği, küçümseyici,
horlayıcı, olumsuzlaştırıcı, önemsemeyici, yıkıcı,
ihlal edici, tahrip edici ve saldırgan etkisi ile şiddet arasında hiçbir bağlantı yok mudur?
Zina ve fuhşu meşru görüp icra edenlerin icraatlarının, zina ve fuhşu haram ve günah sayan bir
insan unsuru üzerindeki etkisi ile şiddet arasında
bir bağlantı yok mudur? O nedenle İstanbul Sözleşmesi, inşa ettiği zihin, öngördüğü hayat tarzı ile
iman edenler üzerinde sözlü, psikolojik ve kültürel
şiddet uygulamanın hem aracı hem de kaynağıdır. Bu mantığı, yaklaşım tarzını sözleşmenin 38
ve 39. maddelerinde çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz. Rıza temelli olmak kaydıyla kadın
sünneti, kürtaj ve kısırlaştırma serbesttir; aksi bir
durum şiddettir.
Tıbbi bir gerekçe olmadan kürtaj ve kısırlaştırma, insanlığa ve insan neslinin geleceğine karşı
işlenmiş bir suç değil midir? Çocukların bilerek,
istenerek öldürülmesi bir suç değil midir? Bu
anne karnındaki çocuğa uygulanan fiziksel şiddet,
topluma, nesle ve bu eyleme karşı çıkanlara karşı
uygulanan sözel, psikolojik, zihinsel ve kültürel
bir şiddet değil midir? O nedenle İstanbul Sözleşmesi, inşa ettiği zihin, öngördüğü hayat tarzı ile
iman edenler üzerinde sözlü, psikolojik, zihinsel
ve kültürel şiddet uygulamanın hem aracı hem de
kaynağıdır.
Bir güç, kuvvet, enerji kullanımı, rızaya dayandığında şiddet olmaktan çıkarken; rızanın dışında
ise şiddet olarak yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda muhataplar arasında asla “arabuluculuk yapılamaz”, “barışmaları
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sağlanamaz”.16Şiddeti bu şekilde inşa eden bir
kültürel/felsefi yaklaşım, İstanbul Sözleşmesi’ne
olduğu gibi yansımış ve sözleşmede her türlü arabuluculuk ve şikâyeti geri çekme yasaklanmıştır
(Madde 48, madde 55, “6284 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği MADDE 35 - (3)).
Şiddet-özgürlük denkleminde hem özgürlük
hem de şiddet kavramının bünyesinde çok geniş
bir izafilik alanı meydana getirilmiştir. Özellikle
21. asrın insanı, toplumu, ahlak sistemini, kültür
ve medeniyet kodlarını, toplumun diğer bireylerini göz önüne almadan her şeyi yapabilme hakkını
kendinde görecek tarzda bir şartlandırmaya tabi
tutulmuştur. Bu anlayışa göre “yapabilme sınır tanımaz”, “özgürlük zorlamanın karşıtıdır”, “özgür
olmak zorlamalardan arınmış olmak demektir.” 17
“Sonsuz özgürlük” için “sıfır şiddet” mantığının felsefi olarak inşa edilip nesillerin aldatılması,
yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi söz konusudur. Algılanan şiddet eşiğinin düşmesi, bireyler
arasında tolere edilebilecek davranışların bile şiddet olarak algılanmasına yol açmaktadır. Algılanan
şiddet eşiğinin düşürülmesi, muhtemelen, şiddet
olarak yorumlanan olayların sayısını arttırmakta,
şiddet olarak yorumlanan davranışlara karşı aşırı
duyarlılık meydana getirmektedir.
İstanbul Sözleşmesi, böylesi tehlikeli felsefi
yaklaşım üzerinde oturtularak tüm dünya insanlığının küresel sermaye tarafından köleleştirilip
sömürülmesini; farklı inanç, kültür ve medeniyet, ahlak değerlerinin tasfiye edilmesini, “kökünün kazınmasını” istemektedir. O nedenle İstanbul Sözleşmesi asimilasyoncu kültürel bir şiddet
hareketidir.
Yukarıda şiddetle ilgili ortaya konan çerçeveyi
göz önüne alarak şimdi İslam’da şiddet kavramının kapsam alanını ele alıp değerlendirebiliriz.

4- Kur’âni Kavramlar Bağlamında Şiddet
Şiddet-özgürlük-rıza-niyet-değer/ahlak/kimlik arasındaki denklem lineer değildir. Bileşenleri
arasında çok karmaşık bir ilişki söz konusudur.
Bu non-lineer, karmaşık ilişki âlemlerin Rabbi Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla açıklığa
kavuşturulmuş ve bir çerçeve ortaya konmuştur.
İman edenler açısından büyük oranda izafilik sorunu ortadan kaldırılmıştır.
Michaud’ın şiddetle ilgili yaptığı tanımlama,
eksik olmakla birlikte dikkate değerdir: “Bir

karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan biri veya
birkaçı doğrudan veya dolaylı, toplu veya dağınık
olarak, diğerlerinin bir veya birkaçının bedensel
bütünlüğüne veya törel (ahlaki/moral/manevi) bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel ve sembolik ve kültürel değerlerine, oranı ne olursa olsun
zarar verecek şekilde davranmaktır.”18
Bu tanımlamayı dikkate alarak şiddeti, niyetin
olumlu olmadığı, ıslaha ve inşaya yönelmeyen,
“yanlış yönlendirilmiş”, kişiye fiziksel, ruhsal, zihinsel, psikolojik, sözel, manevi, kültürel, ahlakı,
cinsel ve ekonomik olarak zarar veren yanlış bir
güç, kuvvet, enerji kullanımı, bir saldırganlık ve
bir ihlal hareketi diye tanımlayabiliriz.
Kur’ân’da şiddet muhtevalı kavramlar oldukça
fazladır ve anlam alanlarının bir kısmı birbiri ile
örtüşmekle beraber, genel olarak şiddetin farklı boyutlarına, bileşenlerine, uygulama alanlarına, faillere, mağdurlara, sonuçlarına ve sembol
tiplerine dikkat çekmektedir. Kur’ân’da geçen
şiddet muhtevalı kavramlar, genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir: “Eş-Şiddet”, “ez-Zulm”,
“el-Fesad”, “el-Usuvvu”, “el-‘Isiyyu”, “el Qast”, elQâsıt”, “et-Tuğyân”, “ el-‘Utuvv”, “eş-Şatatu”, “erRehaqu”, “el-Hatmu”, “et-Tebru” , “et-Tetbîru”,
“el-Ezzu”, “el-İğvâ”, “et-Temmiyetu”, “el-İrhâb”,
“et-Teşrîd”, “el-İshân”; “fırka/tefrika”, “fısk/fasık”,
“ikrah”, “şıkak”, “teref”, “teshir”, “vizr”; “el-Beh’u”,
“el-İstihzâ’u, “el-İstihfâfu”, es-Suhriyyetu”, “elHemzu”, “el-Lemzu”, “en-Nebzu”, “et-Tenâbüz”,
“er-Recmu”, “el-Ve’du”, “ed-Darbu”, “el-İstihyâ’u”,
“el-İbtiğâ’u”, “en-Naqmu”/”Na-qa-me”, “el-İkrâh”,
“el-Fitnetu”, “fücür”, “es-Saddu”, “el-‘Aqru”; elGalîz”, el-Gılâz”, “el-Fezzu”, “el-‘Utüllü”, “elEşkâ”, et-Tâğût”, “Etğâ”, “el-Cebbâr”, “el-Batşu”,
“el-Batşatu”, “el-Musaytır, el-Musaytırûne”19 Bu
kavramların Hz. Peygamber (sav.) ve Dört Halife Döneminde nasıl anlaşılıp uygulandığı çok
önemlidir.20
4.1. Eş-Şiddet
Şiddet, Arapça bir kavram olup Türkçeye olduğu gibi geçmiştir. Şiddetin Türkçedeki sözlük
anlamı, “1. Kuvvet veya güç derecesi, 2. Sertlik,
18 Michaud, Yves, Şiddet, çev. Cem Muhtaroğlu, İletişim Yayınları,
İstanbul, 1991, s. 11. Celalettin Vatandaş, Modern Çöküş, İnsanın
Modern Halleri, Açılım Kitap, İstanbul, 2015, s.151-201.

16 Byung- Chul Han, a.g.e., s. 86.

19 Sadık Kılıç, Kur’ân’a Göre Şiddetin Semantik Alan Tahlili ve Düşünceye
Yansımaları, DİB Yayınları, Ankara 2015, S. 175-245. Vecdi Akyüz,
Kur’ân’da Siyasi kavramlar, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1998. Yaşar
Nuri Öztürk, Y. N., Kur’ân’ın Temel Kavramları, Yeni Boyut, İstanbul,
1991. Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslam, cilt: 4, Ankara,
2012.

17 Byung- Chul Han, Psikopolitika, Neoliberalizm ve Yeni İktidar
Teknikleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2017, s. 11-13.

20 İ. Hakkı Ünal, Sünnet ve Şiddet, DİB Yayınları, Ankara, 2015, s. 249288.
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3. Peklik, aşırılık, sıkılık.” Şiddet göstermek, “müsamaha etmemek, sert davranmak” demektir.21
Arapçada şiddet kelimesi, “eylemin kendisini
yansıtır.” “Yapılan şeyden daha çok, yapma, etme
tarzını ifade etmede kullanılır.” “Şiddet, yarı sertlik, katılık, kuvvet, celadet (yüreklilik, yiğitlik)”
demektir.22 Şiddet kelimesinin ‘şedîd’, eşiddâ’u,
şidâdun, eşeddu, eşuddu’ ve şidad gibi formları
Kur’ân’da yer almaktadır. Ancak şedîd (şedidun)
formu Kur’ân’da en çok kullanılan form olup farklı boyutlarda kullanılmaktadır.
Şiddet kavramı, “Allah Şedîdü’l-İkab’tır” (Allah, “ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır)
şeklinde Allah’ın bir sıfatı olarak Kur’ân’da yer almaktadır (2/Bakara 211, 3/Âl-i İmrân 11, 5/âaide
2, 98; 8/Enfâl 13, 25, 48, 52 13 Ra’d/6; 40/Ğâfir
3, 22, 59/Haşr 4,7). Ayrıca sert, güçlü, sağlam, zor
anlamında “Cebrailin sıfatı” (53/5), “Hz. Lut’un
sığınmak istediği kalenin sıfatı” (11/80), “Gök
muhafızları olan meleklerin sıfatı” (72/8), insanların şiddetli açlık ve kıtlığa maruz kaldığı “yedi
yılın sıfatı” (12/48), “Cehennemde görevli meleklerin sıfatı” (66/6) ve “yedi kat göklerin sağlam,
mükemmel, muhkem olduğunu” belirten bir sıfat
olarak (78/12-3) geçmektedir. Ayrıca müminlerin
kâfirlere karşı tutumlarının sert, güçlü, kuvvetli,
sağlam olduğu ifade edilerek müminlerin, kararlı, özgüven sahibi, değer, kimlik ve ilkelerine bağlı,
eğilmeyen, bükülmeyen, dik duran, izzetli, onurlu
kimseler olduğuna vurgu yapılmaktadır. (48/29;
5/54)
“Şedîdün Be’sun” terkibi “zorlu azab” anlamına gelip Şedîdü’l-İkâb’dakı anlam ve amaçla
uyumludur. Öteki dünyadaki yüce mahkemede,
yüce yargıcın gücünün bir göstergesidir. “Zorluazabımızı hissettikleri”, “Allah’tan dayanılmaz
bir azap gelecek olursa”, “dayanılmaz-azabımızı gördükleri zaman” şeklinde yapılan ikazlarla
bu dünyada yaşayan insanlar, hata yapmamaları,
günah işlememeleri için şimdiden uyarılmaktadır
(21/12, 40/29,84). Verilmek istenen mesaj, gittiğiniz yol yanlıştır, yanlışta ısrar ederseniz ahiret
âlemindeki yüce mahkemede karşılaşacağınız durum, bundan başka olmayacaktır.
İlahi sünnete göre uyarılar, sadece öte dünyadaki mahkemede karşılaşılacak durumlarla ilgili değildir. Aynı zamanda bu dünyada sapmış ve
sapmada ileri gitmiş bazı toplumlar için de yapılmaktadır. Bu uyarılarda kullanılan ifade, “zorlu
azabımız geldiği zaman” şeklindedir. Bu durumda
21 D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, 18. Baskı,
İstanbul, 2005.
22 Sadık Kılıç, a.g.e., s.175-245.

“yalvarmaları”, “pişmanlık duymaları”, gittikleri
yoldan geri dönmeleri istenmektedir. Oysa “onların kalpleri taşlaşmış” ve “Şeytan da onlara yapıp
ettiklerini süslü göstermiştir.” (6/43, 7/94). Dikkat
edilirse bu dünyadaki “azaplandırma”, toplumları
daha büyük tehlikelerden korumak amaçlıdır. Bu
uyarıların yapıldığı toplumlar, uyarının mahiyetinin, hedefinin, amacının, niyetinin, ıslah olduğunu
görememişlerdir. Yanı niyet faktörü, ıslah ve inşa
olup korumaktır. Dolasıyla yapılan iş bir şiddet
uygulamak değildir.
Kur’ân “şedîdün” kavramını kâfirler arasındaki
mücadelenin sertliği ve şiddetini göstermek için
kullanmakta, kâfirlerin aralarındaki mücadelenin
çok sert ve şiddetli olduğuna dikkat çekmektedir.
(59/14)
Kur’ân’daki şiddet kavramının kapsam alanında amaç, iman etmeyip isyan eden kavimlerin
uyarılmasına dönük bir cezalandırma sistemine
dikkat çekmektir. İnsanlar bu dünyada Allah’ın
emir ve yasaklarına uymadıkları takdirde öteki
dünyada muhatap olacakları cezanın derecesine ve
kapsamına vurgu yapılmaktadır. Amaç, müminleri uyarmak, imansız isyankârları da tehdit ederek
yola gelmelerini sağlamaktır.
Şiddet kavramının elemanlarından niyet unsuru göz önüne alındığında Kur’ân’da geçen türevleri
ile birlikte şiddet kavramındaki amaç, sapmaya
mâni olmak, pişmanlık duygusu oluşturmak, tehlikeli gidişe dur demek, sapanların hak yola geri
dönmelerini sağlamak, bu dünyadaki yaşantılarını ıslah edip iman esaslarına göre yeniden inşa
etmektir.
Bu bağlamda şiddet kavramı kapsamında şu
insan unsurları uyarılmaktadır: “Allah’ın nimetini
değiştirenler.” (2/211), “Allah’ın ayetlerini tekzip
edenler.” (3/11), “Allah’ın ayetlerine küfredenler.”
(8/52), “Allah’a isyan edenler.” (8/13), “Fitne çıkaranlar.” (8/25), “Allah’a karşı başkaldırıp fitne
çıkaranlar.” (59/4), “İman edenlere saldıranlar.”
(8/48), “İnsanlara zulmedenler.” (13/6), “Servetin
sadece zenginlerin elinde bir devlet olmasını isteyenler.” (59/7), “Müminler” (5/2).
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, İstanbul
Sözleşmesi ve bunları referans alarak çıkarılan yasalar, Allah’ın ayetlerini, ret ve inkâr etmekte, küfretmekte, tekzip etmekte, aile hayatını yıkmakta,
evlilik kurumunu yozlaştırmakta, anne-baba, karı-koca kavramlarına savaş açmakta ve neslin geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Bu gidiş Lut, Ad,
Semud kavimlerinin gidişine benzemektedir.
O nedenle “Şedîdün” kapsamında şeklini, şemalını, muhtevasını öngöremediğimiz bir ilahi
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uyarının gelmesi, ilahı yasa gereğidir. Geçmiş kavimlerin başlarına gelenlerin bizlere sunulmasındaki amaç, Şeytanın tuzaklarına dikkat çekmek
içindir: “Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman
yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi.” (6/En’âm 43) O nedenle İstanbul Sözleşmesi’ndeki şeytani yapıya ve
zekâya dikkat edilmesinde fayda vardır.

12

4.2. Ez-Zulm Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
Kur’ân’da çok sık geçen şiddet ile bağlantılı,
anahtar, hatta odak kavramlardan biridir. Geniş
bir anlam alanı vardır.
Karanlık anlamını içeren z-l-m (zaleme) kökünden türetilen zulüm kelimesi, “bir şeyi kendine ait olmayan bir yere koymak”, “azaltarak
veya fazlasıyla vaktini ve yerini gözetmeden
yerine getirmek”, “vakitli vakitsiz, yerli yersiz
yapmak”23 anlamına gelir. Ayrıca “yanlış ve hatalı
davranmak”; “insan haysiyetine aykırı ve onur kırıcı biçimde muamele etmek”; “eksiltmek, noksan
hâle getirmek”, “başkasının mülkünde tasarrufta
bulunma ve haddi aşma”, “isabetsizlik, yerinde ve
layık olduğu şekilde davranmama, hakkı eksiltme”, “bir şeyi yerine koymama, layık ve müstahak
olduğu şekilde davranmama” 24 gibi durumlara da
işaret eder. Bunun yanında “haddini tecavüz ederek, bir şeyi bulunması lazım gelen yere değil de,
başka bir yere koymak”, “haktan yüz çevirerek batıla yönelmek” anlamlarına gelmekte olup küfür,
şirk, kötülük, baskı, işkence, haksızlık anlamlarını da içermektedir.25 Zulüm hakka tecavüzdür. O
nedenle hakka tecavüzün miktarına bakılmaz, az
veya çok olması fark etmez. Bu bağlamda günah
işlemek, zulüm yapmak demektir. Karanlık anlamındaki zulmet, zulümle aynı köktendir ve aydınlığın ve nur kavramının zıt anlamlısıdır. Zulmün
zıddı, adalet- adl ve kıst’tır.
Zulmün, yukarıdaki anlam alanını göz önüne
aldığımızda, yaradılışın kanuniyetine, “eşyanın tabiatına”, fıtrata, sünetullaha ters hareket ederek,
sınırı aşarak hakkı çiğnemek, gayri adil davranmak gibi kuşatıcı bir anlamının olduğunu söyleyebiliriz. Allah’ın peygamberler ve kitaplar aracılığıyla insanlığa bildirdiği fıtrat kanunlarına uygun
yaşama ilkesinin ihlalidir, zulüm. Muhtemelen bu
öneminden dolayı Kur’ân-ı Kerim’de türevleriyle
23 Vecdi Akyüz, a.g.e., s. 235.
24 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 175-245.
25 Veli Ulutürk, Kur’ân’a Göre Zulüm Kavramı, İstişâre Yayınları,
Kayseri, 1993, s.10.

birlikte 300; zulmet kelimesi ile 350 civarında
yerde geçmektedir.26. Bi Gayri Hakk, A’ted, Bağy,
Cebr, Mütekebbir-Cebbar, Adv, Adi, İteda, Yatedi,
Mu’tedi, İsraf, Azab, Azzebe, Eza, Fitne, Fısk, Fesat, Tuğyan, Teref kavramları ve bunların türevleri, zulüm kavramının anlam alanında birer alt
küme olarak yer aldıklarını göz önüne alırsak zulüm kavramı adeta şiddetin her türünün serasıdır.
Zulüm kavramı ile ilgili ayetler analiz edildiğinde zulmün kapsam alanının beş boyutu olduğu görülmektedir:
• Allah ve zulüm ilişkisi,
• İnsan ile Allah arasındaki ilişkide zulüm,
• İnsanın kendi kendine zulmetmesi,
• İnsanlar arası/fert veya toplum) ilişkide zulüm,
• Nesiller arası ilişkide zulüm.
Bu beş boyutun gereğince anlaşılması, zulüm
kapsamında şiddet kavramının gereğince anlaşılmasını sağlayacaktır.
Allah ve Zulüm İlişkisi
İlgili ayetler incelendiğinde Allah ve zulüm ilişkisinin kapsam alanı daha iyi görülüp
anlaşılacaktır:
“Allah zalim değildir.” (2/281; 3/182; 8/51;
40/17; 22/10; 50/29; 18/49; 46/29; 26/208-209;
41/46; 4/40; 10/44); “Allah zulüm istemez, dilemez.” (3/108; 40/30 -31); “Allah zalimlerden
haberdardır.” (10/ 95, 246; 9/ 47; 62/7; 6/58;
14/42); “Allah Zalimleri sevmez.” (3/57,140;
42/40); “Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.”
(7/44; 11/18, 19; 40/52); “Allah zalimleri doğruya eriştirmez.” (2/258; 3/86; 5/51; 6/144; 9/ 19,
109; 28/50; 46/10; 61/7; 62/5); “Allah’ın ahdi zalimlere erişmez.” (2/124) Allah zalimlerin en büyük düşmanı olup “Şedîdü’l-İkab” olarak zalimleri
cezalandıracaktır.
İnsan ile Allah Arasındaki İlişkide Zulüm
Ayetlere göre insan ile Allah arasındaki ilişkide
zulüm aşağıdaki gibi özetlenebilir: “Allah’a şirk
koşmak” (31/ 13; 16/84-87; 22/71; 10/104-106;
2/ 165, 167, 179; 2/51-54,92,258; 28/21,25,3741,50; 26/10; 79/24; 5/72); “Küfre sapmak”
(2/234; 6/82; 29/46); Münafıklık etmek (24/4850; 46/12); “Allah’a karşı yalan söylemek” (7/3739; 6/21,93; 11/18; 39/32; 76/94; 18/15; 10/17;
61/7-9); “Ayetlerden yüz çevirmek” (18/57;
6/157); “Ayetleri Tekzip ve inkâr” (7/9, 103; 6/33;
26 Yaşar Nuri Öztürk, Kur’ân’ın Bütün Kavramları, Yeni Boyut Yayınları,
İstanbul, 1991, s. 727-732.
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8/54; 16/113; 17/59,99; 25/ 4,8,9; 27/14; 29/49;
46/10; 62/5); “Ayetleri değiştirmek” (2/58-59;
7/161-162); Allah’ın bildirdiği gerçeği gizlemek”
(2/140); “Vahiy aldığını iddia etmek” (6/93); “Hesap gününden şüphe” (21/1-3); “Gaybı bilmek
iddiasında olma ve Allah’ın hazinelerine sahip
olduğunu söylemek” (11/31); “Yaşarken Allah’ı
görmek istemek” (4/153); “Barışa, İslam’a çağrıldığı hâlde sırt çevirmek” (61/7-9; 29/68; 10/17;
8/54,57; 32/22; “Mucizeleri inkâr etmek” (28/3637; 27/12-14; 43/65); “Allah’ın indirdiği ile hükmetmemek” (3/93-94); “Allah iftira etmek” (7/37;
10/17; 6/20-21, 93, 144; 11/17-18; 18/14-15;
29/67-68; 39/32; 61/7); “İlahi gerçekleri saklamak, saptırmak, çarpıtmak” (2/59,40; 6/144;
18/56; 7/162); “Allah’ın düşmanlarını veli edinmek” (2/145; 5/51; 9/23; 14/22; 18/50; 60/ 8,9);
“İblisi veli edinmek” (18/50); “Şeytana itaat etmek” (14/72); “(Fakir) müminleri kovmak” (6/52;
11/29-31); “Hududullahı aşmak” (2/35, 229,
231, 4/30; 5/106,107; 7/19,23; 6/52; 10/12-14;
65/1; 68/29); “Tövbe etmekten kaçınma” (49/11);
Allah’ı anmakta gaflet (18/16-17; 43/38-39).

cezalandırmak” /” Haksız tutuklamak (12/78,79);
“Hükümde haksızlık etmek” (10/47,54; 39/6970); “Yalancı şahitlik yapmak” (2/140); “Yalancılık” (11/31); “Mabetlere saldırı yaparak insanların ibadet yapmasını engellemek” (2/114; 256);
“İnsanları Allah’ın yolundan alıkoymak” (7/4445; 6/52, 157; 22/40);“Halkı saptırmak” (6/144;
2/256; 22/25; 71/21-24; 10/ 99); “Zina, fuhuş
etmek” (12/23); “Homoseksüelllik” (11/81-83);
“Vefasızlık ve hıyanet” (12/23); “Heveslere uymak” (2/145; 28/50; 30/29); “Kibir, büyüklenme,
hor görme, aşağılama, gıybet etme, lakap takma”
(4/ 148; 28/38-40; 46/10; 49/11); “Yetim malını
yemek, gasp etmek” (4/10; 107/1-7); “Hırsızlık”
(5/38-39); “Sadakadan kaçınmak” (68/27-29);
“Casusluk yapmak” (9/47); “Düşmanla dostluk”
(60/9).
İnsanın kendi nefsine zulmetmesi ağırlıklı olarak Allah ile ilişkilendirilirken; insanlar arasındaki zulüm doğrudan muhatapla ilişkilidir. Fail ve
mağdur, iki farklı insan olup etkileri toplumsaldır.
Bu kısımdaki zulüm ilişkisi, nihai olarak kişinin
kendi nefsine de zulmüdür.

İnsanın Kendi Nefsine Zulmetmesi
İnsanın kendi nefsine olan zulmünün ana
boyutu, Allah ile ilişkilerde meydana gelen kırılmaların sonucu olarak tezahür etmektedir:
“Allah insanlara zulmetmiyor, insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar” (3/117; 10/44; 4/111;
29/40; 7/160; 30/9; 35/32; 2/54, 57); “İnkâr
etmek” (16/33; 27/44; 30/9); “Ayetleri yalanlamak” (7/177); “Kıyameti inkâr etmek” (23/37,
41); “Adam öldürmek” (28/16); “Büyük ve küçük
günah işlemek” ( 4/110; 27/11); “Hududullahı aşmak” (65/1; 2/229); “Kadınları boşadıktan sonra yanında alıkoymak” (2/231); “Haram aylara
riayetsizlik” (9/36); “Bir şeyi helal veya haram
kılmak” (16/116-118); “Nimete karşı nankörlük”
(34/19); “Kitaba uymada kusurlu olmak” (35/32);
“Peygamberlerin Allah‘tan izin almadan görev yerini terk etmesi (21/87; 37/113). Burada fail de ve
mağdur da bizzat insanın kendisidir.

Nesiller Arası İlişkide Zulüm
Var olan neslin gelecek olan nesillerin haklarını ihlal etmesidir. Var olan tüm imkânların gelecek nesilleri düşünmeden harcanması, gelecek
nesillerin doğru yoldan ayrılmasına ve sapmasına
sebebiyet veren tüm strateji ve politikalar, gelecek
nesillere yapılan zulümdür. (71/26-28; 12/33;
9/70)

İnsanlar Arasındaki İlişkide Zulüm
Ayetler analiz edildiğinde insan arasındaki
zulmün tezahür şekillerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: “Bir insanının canına tecavüz” (5/2829, 45; 28/15-17; 2/178,179; 17/33; 22/39); “Bir
başkasının malına tecavüz” (12 / 72-75; 38 / 2124); “Faiz almak, vermek” (2 / 278-279,250,281;
2/267,268,270,271,272; 8/60); “Haram kazanç” (2/297; 4/30; 38/24); “Suçsuz bir insanı

Kur’ân’da Zalim Tipleri
Kur’ân’ın mantığı içerisinde peygamber gönderilmiş toplumlar, hak yola davet edilip uyarılırken, geçmişte sapmış, Allah’a isyan etmiş, Allah’ın
çizdiği sınırları aşıp zulmetmiş kişi ve toplumların
Allah tarafından cezalandırılmaları, cezalandırma şekilleri ve akıbetleri, çok vurgulu bir şekilde
Kur’ân’ın değişik ayetlerinde ifade edilerek, var
olan toplumlar uyarılmaktadır. Geçmiş toplumların akıbetlerinin hatırlatılması, İslâm’da tebliğ
yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda
zulmetmiş ve zulümde ifrata varıp “hudûdullâh”ı
ve fıtrat yasalarını çiğnemiş toplumlar, Allah tarafından zalim olarak nitelendirilip değişik şekillerde cezalandırılıp yok edilmişlerdir.
Kur’ân’da zulümleri nedeniyle zalim olarak
vasıflandırılıp helak edilmiş kişi ve toplumlar
şunlardır:
· Firavun ve Önde Gelenler (8/54, 9/70, 10/85;
26710-11; 28/40),
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Lût Kavmi (11/83; 29/31),
Nûh Kavmi (9/70; 11/37, 44),
Eyke Halkı (15/78),
Âd Kavmi (9/70),
Salih Kavmi-Semûd Kavmi (9/70; 11/66-67;
17/59; 27/52),
Şu’ayb Kavmi-Medyen Halkı (9/70),
İbrahim’in Kavmi (7/90).

Zulüm kavramının kapsam alanı oldukça geniştir. Zulüm, insanların huzurunu, mutluluğunu,
bir ve beraber olmasını, toplumsal dayanışmasını
engelleyen, yıkan, yok eden, Allah’ın hiç sevmediği ve affetmeyeceği, kapsam alanı geniş şiddet
şekillerinden ve davranışlardan biridir. O nedenle Kur’ân’da “Allah zalim değildir”, “Allah zulüm
istemez, dilemez”, “Allah zalimlerden haberdardır”, “Allah Zalimleri sevmez”, “Allah’ın laneti
zalimlerin üzerinedir”, “Allah zalimleri doğruya
eriştirmez” ve “Allah’ın ahdi zalimlere erişmez”
ifadeleri ile tüm zalimler tehdit edilmekte, öte
âlemde hesap verecekleri kendilerine şimdiden
hatırlatılmaktadır.
Kur’ân’da insanlar arası ilişkilerle ilgili geçen
ve zulüm olarak nitelendirilen şiddet şekillerine
baktığımızda; “Bir insanının canına tecavüz” (Fiziksel şiddet), “Bir başkasının malına tecavüz”,
“faiz almak, vermek”, “Yetim malını yemek, gasp
etmek” (ekonomik şiddet), “Suçsuz bir insanı cezalandırmak” (her türlü şiddet), “İnsanların inançlarına baskı yapmak”(Akidevi, kültürel ve manevi
şiddet), “Zina, Fuhuş”,-“Homoseksüelllik”(cinsel
şiddet, ahlaki şiddet, kültürel şiddet); “Kibir, büyüklenme, hor görme, aşağılama, gıybet etme,
lakap takma” (Sözel, psikolojik, moral, ahlaki
şiddet) gibi her türlü şiddet şeklini bünyesinde
barındırmaktadır.
Zulüm Kavramı Kapsamında
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi ve
İstanbul Sözleşmesi
Şiddetin zulüm boyutu açısından Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi, İstanbul Sözleşmesi ve bu ikisini referans alan 6284 sayılı Aile
Yıkım (!) Yasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu değerlendirildiğinde tüm bu yasa ve sözleşmeler şiddetin ana
kaynağıdır.
Zulüm kavramının dört boyutlu uzayına baktığımızda, söz konusu yasalar, sözleşmeler insan
ile Allah arasındaki ilişkilere ve Allah’ın vazettiği yasalara, fıtrat kanunlarına, “hudûdullâh”a
aykırı olacak tarzda hayatı tanzim ettikleri,

düzenledikleri için bizzat zulmün kaynağıdır.
Allah’ın günlük hayata müdahale etmesine karşı
çıkılarak inşa edilen seküler düzenler, şiddet/zulüm üretirler. İlahı yasaların, fıtrat kanunlarının
ret ve inkâr edilmesinin doğal sonucu, insanın
hem kendi nefsine hem toplumun diğer fertlerine
hem de gelecek nesillere zulmetmesine sebebiyet
vermektedir.
Söz konusu yasalar, bu ülkede yaşayan Müslümanların, müminlerin inançlarına baskı yaptıkları, alaya aldıkları, hor gördükleri, Allah’ın
yolundan alıkoydukları için, zinayı, fuhşu, eşcinselliği (homoseksüelliği) meşru görüp insan
nesline savaş açtıkları için zulmün, dolayısıyla
şiddetin ana kaynaklarıdır.
4.3. “El-Fesad” Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
Şiddetin kapsam alanında olan önemli anahtar kavramlardan birisi de f-s-d kökünden türeyen
fesat kavramı olup Kur’ân’da 40’tan fazla yerde
geçmektedir.27
Râğıb El-İsfahani’ye göre fesat, “Bir şeyi itidal dairesinden az veya çok çıkarmaktır.” Karşıtı
salâh kavramıdır.28 Fesadın özünde, yaratılıştaki dengenin bozulması ve kötüye doğru mahiyet değiştirmesi vardır. “Kötü olmak, bozulmak,
güvenilir olmamak, hatalı ve gayri âdil olmak”29
fesat kavramının kapsam alanı içerisindedir. Aynı
kökten türeyen ifsat sözcüğü, “bozmak”, “bozgunculuk yapmak”, “bozgun çıkarmak”, “denge
ve asayişi bozmak”, “ıslah etmeyip yozlaştırmak”
anlamlarına gelmektedir. İfsad eylemini gerçekleştirene de müfsit denmektedir. Fesat, meydana
geliş mekânına göre üç boyuta sahiptir:30
• Fesadın İnsanın ruh dünyasında, nefsinde
meydana gelmesi,
• Fesadın insan bedeninde meydana gelmesi
• Fesadın insanın dışındaki dünyada meydana
gelmesi, (“cemiyete baskı yapmak”, ona tasallut
etmek” şeklinde tezahür etmektedir.)
Fesat çıkarmak insanın heva cephesinin çok
önemli özelliklerinden biridir (2/30). Evrende
fesat olmaması, yaradılış kanunlarına uygun bir
şekilde evrenin varlığını devam ettirmesi, Allah’ın
tek rab ve ilah oluşunun doğal sonucudur. Allah’ın
dışında başka rab ve ilahlar olmuş olsaydı evrenin
27 Yaşar Nuri Öztürk, a.g.e., s. 129.
28 Râğıb El – İsfahani, Müfredât, Pınar Yayınları, İstanbul, s. 1125.
29 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 175-245.
30 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 175-245.
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tevhidi bozulup fesada uğrardı (21/22; 23/71).
Toplumsal kaos, çevresel bozulma, insan elinin
ürünüdür (30/41).
Fesat Olan Tutum ve Davranışlar
Kur’ân’daki ayetleri göz önüne alıp analiz ettiğimizde, fesat olarak nitelendirilen tutum ve
davranışların, değer sistemi / inanç sistemi, kültürel, sosyal, siyası ve ahlakı boyutlarının olduğu
görülmektedir.31
İnsan ile Allah Arasındaki İlişkide Fesat
Bunları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Allah’ı inkâr etmek (3/62-63; 16/88; 7/85-87;
10/39-42); Allah yolundan alıkoymak (3/62-63;
16/88; 7/85-87; 10/39-42); Allah yolunun eğri
olduğunu söylemek (7/85-87); Peygamberleri yalanlamak (29/ 37-39; 7/103, 109-110; 27/13-14;
7/127; 40/26-27).
İnsanlar Arasındaki İlişkilerde Fesat
Toplumsal yaşam, farklı insan unsurlarının
belli kural, kaide ve anlayışın toplumun fertleri
tarafından ortak payda olarak görülüp kabul edilmesi ile gerçekleşir. Fesat ise böyle bir düzen ve
denge anlayışını bozma hâlidir.
Fesadın insanlar arası ilişkilere/toplumsal ilişkilere yansımasının en yaygın hâlleri, aşağıdaki
gibi tasnif edilebilir:
İnsanları kasten öldürmek, terör (5/32-34);
İnsanların mallarına, mülklerine ölçü ve tartıda
hile yaparak zarar vermek, ele geçirmek (7/8593; 11/ 84-94; 26/ 177-189; 83/1-2); Servet yığıp
böbürlenmek (28/ 76-83); Bozgunculuk çıkarmak
(7/127; 18/ 93-94; 27/45-50); İnsanları bölmek,
parçalamak (28/3-4); Sözü doğru söylememek,
çarpıtmak (33/ 70-71); Eşcinsel yaşam tarzını
savunmak (homoseksüellik-livata) (29/ 28-30);
Akrabalık bağlarını koparmak (47/20-22); Sihir
yapmak (10/ 81-82); Şehirlerde yaşam tarzıyla
azgınlaşmak, Tuğyan hâli (89/9-14); Aşırılık-ifrata varmak ve ifrata varanların emirlerine uymak
(26/151-152).
Fesat kavramının kapsam alanında ahlaki ilkelerin, müeyyidelerin ihlal edilmesi vardır. Yukarıda ifade edilen fesat hâllerinin pek çoğu, aynı
zamanda ahlaki ilkelerin ihlal edilmesine ve ferdin
kendi kendini ifsat etmesine neden olmaktadır.
31 Vecdi Akyüz, a.g.e., s. 339-367.

Nesiller Arası İlişkide Fesat
Nesiller arasındaki en büyük fesat ilişkisi, zulüm kavramında olduğu gibi bir neslin yaptığı, icra
ettiği fesadın gelecek nesillere zararlarının olması,
onları da etkilemesi hatta tahrip etme ihtimalinin
de bulunmasıdır. Bu nedenle insanlar arası ilişkilerde meydana gelen fesat, sadece o an yaşayan
toplumu değil aynı zamanda gelecekteki nesilleri
de etkileyebilmektedir (2/Bakara 204-205).
Diğer taraftan gelecek nesillerin sosyal dayanışmasını, aile hayatını, akrabalık ilişkilerini
bozacak tüm davranışlar (47/20-22) gelecek nesillerin ifsadına neden olmaktadır. Bunlardan daha
da etkin ve önemli olan, eşcinsel yaşam tarzının
savunulup hayata geçirilmesidir (homoseksüelliklivata) (29/28-30). Bu zihinsel hastalık hâli, bir
taraftan aile hayatını bitirirken diğer taraftan da
neslin geleceğini, nüfusun çoğalmasına mani olduğundan dolayı tehlikeye atmaktadır. Diktatörlük
ise hem var olan neslin hem de gelecek nesillerin
ifsadına neden olur (27/34).
Fesadın Yaygınlaşmasının
Neden Olduğu Sonuçlar
Toplumlarda fesadın yaygınlaşıp toplumsal
bir yaşam tarzına dönüşmesinin doğal sonucu,
toplumsal bunalımın yaygınlaşması ve toplumsal
çözülmenin sonucunda bireyselleşmenin meydana gelmiş olmasıdır. Fesadın doğurduğu sonuçlar,
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Müfsitler lanetlenmiştir (13/25); Müfsitler
hüsrana uğramışlardır (2/27); Belalarla karşılaşıp helak olacaklardır (30/41; 7/85-94; 11/84-94;
29/36-37; 7/73-79; 7/80-84, 29/33-35; 17/4-7;
7/103; 10/89-92; 27/14); Öte dünyada mekânları
Cehennemdir (16/88).
Müfsit Tipler
Kur’ân’da fesadın en zirve temsilcileri, açık bir
şekilde ismi zikredilerek belirtilmekte, tasvir edilmektedir. Kur’ân’da geçen sembol müfsitler aşağıda verilmektedir:
Lût kavmi (29/28-35); Firavun (7/103, 127;
27/13-14; 28/3-4; 40/ 26-27); Semud Halkı (7/7479); Medyen halkı (7/85-95; 11/84-95; 29/3637); İsrailoğulları (5/64; 17/4-7); Yecuc- Mecuc
(18/93-98); Kâfirler (8/73; 16/88); Münafıklar
(2/8-15, 204-205; 47/20-25); Sahte ıslahçılar
(2/ 8-12; 7/127; 28/4; 30/44; 38/28; 40/26,58;
45/21).
Yukarıdaki analizlerin sonucunda fesat kavramının, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, sözel
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şiddet, cinsel şiddet, kültürel şiddeti bünyesinde
barındırdığı söylenebilir.

16

Fesat Kavramı Kapsamında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi ve
İstanbul Sözleşmesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği küresel projesi ile
İstanbul Sözleşmesi ve bunları referans alarak hazırlanan yasalar, ifsat-fesat düzleminde, Medyen
halkı ve Lût kavmi, sahte ıslah ediciler kategorisinde değerlendirilebilir. Medyen halkının temel
özelliği, “ölçüde, tartıda, mizanda tahribat” yaparak, toplumsal değerleri altüst etme ve kendilerine karşı çıkan “Hz. Şu’ayb’ı ise yurtlarından sürüp
çıkarıp kökünü kazımak” olarak ifade edilebilir.
İstanbul Sözleşmesi de kadına şiddet bağlamında yaptığı tanımlamalarda, açık seçik hiçbir ölçü
koymadan, muğlak ifadeler kullanarak, var olan
bütün ölçüleri tahrip etmekte ve ölçü koyan, din,
kültür, örf, adet, gelenek ve törelerin kökünü kazımak istemektedir. O nedenle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi tam bir
ifsat hareketidir.
İstanbul Sözleşmesi, cinsel yönelim kavramsallaştırması ile helak olan Lût kavminin yaşam
tarzına meşruiyet kazandırarak zina ve fuhşun her
çeşidinin önünü açmakta, toplumların bozulup
çözülüp dejenere olmasına sebebiyet vermektedir.
Bu açıdan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi tam bir ifsat hareketidir.
Kur’ân’a göre sahte fesatçıların başında münafıklar yer almaktadır (2/8-12). Bunlar toplumları ifsat ettikleri hâlde kendilerini” ıslah ediciler”
olarak tanıtıp takdim etmektedirler. Bu açıdan da
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi tam bir ifsat hareketidir.
Diğer taraftan en büyük ifsat edici lider Firavun ve çevresi olmuş olmasına rağmen Hz. Musa’yı
fesatçı olarak suçlamışlar ve yok etmek istemişlerdir (7/127; 40/26; 28/4). Firavun ve yönetimi,
“İsrailoğullarının erkeklerini öldürüp kadınlarını
sağ bırakmak” isterken ki niyetleri, kadınları seks
metaı olarak kullanmaktı. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddet maskesi ile erkekleri, “bitik erkekler”
hâline dönüştürüp tasfiye ederken; kadınları “rıza
temelli her türlü cinsel sapkınlığa” sevk etmekte
ve yönlendirmektedir.
Firavun’un zihinsel yapısını, düşünme ve yaşam tarzını, tutum ve tavrını göz önüne aldığımız zaman, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi
ve İstanbul Sözleşmesi, Firavuni bir düşüncenin
ürünü olarak değerlendirilebilir.

İman edenler açısından, fesat kavramı kapsamında İstanbul Sözleşmesi değerlendirildiğinde,
İstanbul Sözleşmesi kültürel şiddet, akidevi şiddet, cinsel şiddet, sözel şiddet ve psikolojik şiddet
hareketidir.
4.4. El-’Usuvvu, El-’Isiyyu Kavramları
Kapsamında Şiddet Olgusu
El-’usuvvu, “asa” fiilinin mastarıdır. El-’usuvvu
ve türevleri genel olarak fesat ve müfsit kavramları
ile birlikte kullanılarak “fesat ve kötülüğün çokluğu, şiddetli olanı” anlamına gelmektedir olup
Kur’ân’da beş yerde, üç farklı boyutta kullanılmaktadır.32 (2/60; 7/74; 11/85; 26/183; 29/36):
• Birinci boyut: Lüks ve israf içerisinde yaşayan
insanların kendi durumlarını daha da kuvvetlendirmek isterken; başkalarının fakru zaruret içerisinde yaşamasını istemekte ve bunun için gayret
sarf etmektedirler (2/60; 7/74). Bu boyutu ile el’usuvvu, ekonomik boyutlu bir şiddet hareketidir.
• İkinci boyut: “Ölçü ve tartıda hile yapılarak”
insanların mallarının değeri düşürülerek yeryüzünde şiddetli bir fesada, bozgunculuğa sebebiyet
verilmektedir (11/85; 26/183). Bu boyutu ile el’usuvvu, ekonomik olarak kaosa sebebiyet verecek ekonomik bir şiddet hareketidir.
• Üçüncü boyut: Allah’a kulluk etmek ve ahireti hatırlamak ile yeryüzünde fesat çıkarma arasında el usuvvu kavramı kullanılarak bir ilişki
kurulmaktadır (29/36). El-’usuvvu kapsamında
yeryüzünde fesat hâlinin engellenmesi için Allah
kulluk, ahiret şuuruna ağırlık verilmeli, imani bir
hareket öne çekilmelidir.
4.5. El-Qast, El-Qâsit Kavramları
Kapsamında Şiddet Olgusu
Qa-se-ta kavramının, birbirine zıt iki anlam
alanı bulunmaktadır. El-qıstu, aq-se-ta, “adil olmak, adaletli davranmak, insaflı davranmak”
iken (49/9, 5/42); qa-se-ta; el-qastu, “başkasının
payını, hissesini almak, zulmetmek” anlamlarına
gelmektedir (72/14-15). Birinci boyut adaletle ilgili iken ikinci boyut zulmetmekle ilgilidir. İkinci
boyut, ‘İnsanı cehenneme yakıt olmaya kadar götürecek bir şiddet, isyan ve küfür durumudur.”33
İkinci anlam boyutu, muhteva olarak bir başkasının hakkını, hukukunu çiğnemekle ilgili olduğu için hukuksal ve ekonomik şiddeti ifade eder.
32 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 175-245.
33 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 175-245.
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4.6. Et-Tuğyan-Tâğut Kavramları
Kapsamında Şiddet Olgusu
T-g-y (ta-ğa-ye) kökünden türeyen tuğyan,
genel olarak, “sınırları geçmek, haddi aşmak, isyanın başkaldırının şiddetlenmesi; suyun havuzdan taşması/aşırı yükselip taşma’) anlamlarına
gelmektedir. Râğıb el-İsfahani’ye göre tuğyan,
“isyan ve günahta, sınır tanımayacak ölçüde ileri
gitmektir.”34 Dolayısıyla “İstenilmeyen, hoş görülmeyen şeylerde, baskı ve şiddetle beraber her türlü
ölçüyü aşmak, ölçüsüzce ve aşırı bir şekilde azgınlık yapıp şiddete yönelmektir.”35
Tâğiye, tuğyan kökünden türeyen bir isim
olup, “tuğyan eden insanları cezalandırmak için”
Allah tarafından devreye sokulan “tuğyan edici bir
tabiat kuvvetini” ifade etmektedir.36 Kur’ân’da geçiş şekline göre Tuğyan’ın kapsam alanını aşağıdaki şekilde tasnif etmek mümkündür:
· Sapıklık, delâlet, yok oluş (10/11; 50/27;
37/30; 38/55),
· İsyan, başkaldırı, azgınlık hâli (79/17, 20/81),
· Kabarıp yükselme ve çoğalma, büyüklük taslamada aşırılık (69/11),
· Zulüm, mizanda ölçüyü kaçırma, sınırı aşma,
başkasının hakkını yeme (55/8, 53/17).
Tuğyanın Tezahür Şekilleri
İnsanın müstağnileşmesinin sonucu kendini
ilahlaştırması ve her istediğini yapabilme güvenine kavuşmasıdır. Tuğyan hâlinin dışa vurum/tezahür şekilleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
İnsanın Allah ile İlişkilerinde Tuğyan
Allah’a iman etmeme ve saygısızlık yapmak
(6/109-110; 7/186; 10/11; 17/60; 23/73-77;
51/50-55; 52/29-33; 68/17-33; 78/21-29); Ayetlere inanmamak (6/109-110); Meleklere iman
etmemek (6/109-110); Peygamberleri yalanlamak (51/50-55; 52/29-55; 91/11-12); Evrendeki
ilahi sünnete, hududullaha, yaratılış kanunlarına
inanmamak (7/185-187). Ahirete, kıyamete inanmamak, hesap gününe inanmamak (7/185-187;
10/11; 78/21-29); Allah’ın uyarılarını dikkate almamak, sonuçlarını idrak edememek (17/60; 2377). Tuğyan içerisinde bulunan tuğyan hâlini yaşayan insan ve toplumlar, Allah tarafından tâğiye
ile uyarılacaklar/cezalandırılacaklar. (53/52;
69/5; 91/11; 79/39; 78/21-22; 50/27; 38/55-56);
Tuğyan eden insanların kalpleri ve gözleri ters
34 Râğıb El – İsfahani, a.g.e., s. 911.
35 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 175-245.
36 Yaşar Nuri Öztürk, N., Kur’ân’ın Temel Kavramları, Yeni Boyut,
İstanbul, 1991, s. 604-608.

çevrilecek. (6/110); İstikamet kaybı/sıratı-müstakimden/Allah’ın dosdoğru yolundan sapmak; şaşkınca oyalanmak (11/112; 7/186; 10/11); Dünya
nimetlerini ilahlaştırmak (79/37-38).

·
·
·
·
·
·

İnsanlar Arası İlişkilerinde Tuğyan
Fakirleri ve yoksulları düşünmemek, yok saymak, dışlamak (68/17-33),
Ölçü ve tartıda adaletsizlik, ölçüsüzlük
(55/8-9),
Aşırı tüketim, israf etmek (20/ 80-82),
Temiz rızık aramamak ve yememek (20/80-82),
Müminlerle alay etmek (2/14-15),
Gaflet içerisinde istikameti kaybedip birbiri ile
oyalanma (2/15, 6/110; 7/186; 10/11; 23/75;
52/32).

Tuğyanın Sembol Tipleri
Kur’ân’da tuğyan ile ilgili örnek olarak verilen
bazı şahıs ve toplumlar vardır. Bunları aşağıdaki
gibi özetleyebiliriz:
· Nûh kavmi (53/52; 11/27-32; 26/111-116;
71/6-7, 22-23),
· Semûd kavmi (7/73-79; 11/65,68; 17/59;
26/146-157; 91/11-14),
· Firavun (20/24,43,45; 28/38; 79/17,24,1826, 77, 137; 89/9-14),
· Tağut (2/256; 4/51-52, 60, 76; 5/60; 16/36;
39/17-18).
İnsanın tuğyan hâlini yaşamasının nedeni, insanın heva cephesinin insan üzerinde tam
hâkimiyet kurması ile birlikte başlayan, müstağnileşmedir (kendini kendine yeter görme, kimseye
ihtiyaç hissetmeme hâli, “istiğna”). Bu durumdaki
insan kendini tanrı, ilâh ve rab olarak görmekte;
Allah’ı, ahireti ve yaratılışı unutmaktadır. Tuğyan
hâlinde olan insan arzu ettiği, istediği her şeyin
hayata geçirilmesini ve kendi hâkimiyetinde olmasını tutkuyla istemekte; ilke, hak, hukuk ve sınır tanımamakta; istikameti kaybolup gitmektedir
(96/6-8; 92/4-13; 11/113; 20/81).
Tâğut Kavramı Kapsamında Şiddet Olgusu
Tuğyan kelimesinden türetilen bir kavram
olup “tuğyanı yaşayan ve yaşatan kişi ve kudret”
anlamındadır. “Azgın, sınır tanımaz, Allah yerine
kendisine tapılan, zulüm, cebir ve şiddet kullanan
Firavun ruhlu, Şeytan yaradılışlı varlıktır.”37
37 Yaşar Nuri Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları, Yeni Boyut, İstanbul,
1991, s. 604-608.
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Temel özelliği hayrı engellemektir. İyilik ve
hak yoldan alıkoyanların genel ismidir. Allah’tan
başka ibadet edilen, insanı Allah’tan uzaklaştıran
ve şeytana yönelten her şey ve her güç için kullanılan bir kavramdır. Tağut, taştan, odundan yapılan bir put olmayıp, putlaştırılıp ilahlaştırılan bir
insandır.
Tâğutun Kur’ân’da geçtiği ayetlerin sayısı sekiz olup muhteva olarak aşağıdaki gibi tasnif
edilebilirler:
· İman ve inkâr Düzleminde Tâğut (2/256; 4/5152, 60, 76),
· Kulluk-İbadet Düzleminde Tâğut (5/60, 16/36;
39/17-18),
· Veli-Dost-Sırdaş Edinme Düzleminde Tâğut
(2/257).
Allah’a isyan edip küfre sapanların dostları/velileri tâğutlardır:

18

“Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi) dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; küfredenlerin velileri ise tâğut’tur. Onları da nurdan
karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda sürekli olarak kalacaklardır.” (2/257).
“İman edenler, Allah yolunda savaşırlar, küfredenler tağutun yolunda savaşırlar ve daima tağutun hakemliğine baş vururlar (4/76, 60). Tâğut
hastalığına yakalananlar, nefislerini ilahlaştırdıkları için kendilerine yapılan tüm ikaz ve uyarıları,
düşmanlık olarak görüp zulümlerine zulüm katarlar (5/64,68; 17/60).
Tâğutlar ve onların yardımcıları, her devrin
Firavunlarıdır, İblisin en iyi yardımcıları, dostları
ve temsilcileridir. Kur’ân’da lanetlenen ve Allah’ın
gazabına uğrayarak en iğrenç cezaya çarptırılacaklarla ilgili iki boyuta dikkat çekilmektedir: 1.
Domuz ve maymun suretine çevirme; 2. Tâğutun
kölesi hâline getirme (5/60).
Tuğyan-Tâğut Kavramları Kapsamında
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi ve
İstanbul Sözleşmesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği küresel projesi ile
İstanbul Sözleşmesi ve bunları referans alarak
hazırlanan yasalar, tuğyan ve tağut düzleminde,
ayetlere inanmamak (6/109 -110); Evrendeki ilahi
sünnete, hudûdullâha, yaratılış kanunlarına inanmamak (7/185-187); Allah’ın uyarılarını dikkate
almamak, sonuçlarını idrak edememek (17/60; 2377); İstikamet kaybı/sırâtı-müstakimden/Allah’ın
dosdoğru yolundan sapma; şaşkınca oyalanma
(11/112; 7/186; 10/11); Dünya nimetlerini ilahlaştırmak (79/37-38); Ölçü ve tartıda adaletsizlik,

ölçüsüzlük (55/8-9); Gaflet içerisinde istikameti kaybedip birbiri ile oyalanmak (2/15, 6/110;
7/186; 10/11; 23/75; 52/32); Firavun (20/24,43;
79/17,24; 28/38; 20/45; 79/18-26; 77 137; 89/914) eksenlerinde değerlendirilebilir.
“Ölçüde, tartıda, mizanda tahribat”, evrendeki
ilahi sünnete, “hudûdullâha, yaratılış kanunlarına inanmamak bağlamında, Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği projesi ve İstanbul Sözleşmesi değerlendirildiğinde; biyolojik cinsiyetin insan davranışları
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı savunularak gerçekler çarpıtılmakta, insanın tabı olduğu
kanuniyetler reddedilmektedir. Keza eşcinselliğin
“cinsel yönelim” kavramsallaştırılması ile hukuki
bir forma sokulması, ölçünün, mizanın bozulması demektir. İstanbul Sözleşmesi cinsel yönelim
kavramsallaştırması ile helak olan Lût kavminin
yaşam tarzına meşruiyet kazandırarak zina ve
fuhşun her çeşidinin önünü açmakta, toplumların bozulup, çözülüp dejenere olmasına sebebiyet
vermektedir. O nedenle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi ve İstanbul Sözleşmesi tam bir
tuğyan hâlidir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kriterleri, tamamen
maddiyat merkezlidir ve kadınların evlerinin dışına çıkıp çalışmaları istenmektedir. Aile ortamı,
evde üretilenler, el emeği, çocukların durumu,
bakımı ve sayısı, gelecek nesil meselesi, yaşlıların durumu ve bakımı, evin dışında çalışanların
mutlu olup olmaması (mutluluk dereceleri), farklı
aile türleri ve bunların ne getirip götürdüğü, karı
kocanın birbirlerini bütünleme ve mükemmelleştirme hâlleri göz önüne alınmamaktadır.38 Aile,
kadına şiddetin ana kaynağı olarak gösterilmektedir. “18 yaşın altındaki kızlar, kadın” diye nitelendirilmektedir. Bütün bunlar ölçü ve mizandaki
tuğyan hâlleridir. O nedenle Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği küresel Projesi ve İstanbul Sözleşmesi tam
bir tuğyan hâlidir.
İstanbul Sözleşmesi’nde kadına şiddet bağlamında yapılan şiddet tanımlamalarında, açık
seçik hiçbir ölçü ortaya konulmamakta, muğlak
ifadeler kullanılarak var olan bütün ölçüler tahrip edilmekte ve ölçü koyan, din, kültür, örf, adet,
gelenek, görenek ve törelerin kökünün kazınması
istenmektedir. O nedenle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği küresel Projesi ve İstanbul Sözleşmesi tam bir
tuğyan hâlidir.
Diğer taraftan en büyük tağut olan Firavun ve
yönetimi, “İsrailoğullarının erkeklerini öldürüp
38 Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesi-1: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin
Kapsam Alanı”, Mart 2019, Umran.
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kadınlarını sağ bırakmak” isterken ki niyetleri,
kadınları seks metaı olarak kullanmaktı. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddet maskesi ile erkekleri, “bitik erkekler” hâline dönüştürüp tasfiye
ederken; kadınları “rıza temelli her türlü cinsel
sapkınlığa” sevk etmekte ve yönlendirmektedir.
Firavun’un zihinsel yapısını, düşünme ve yaşam
tarzını, tutum ve tavrını göz önüne aldığımız zaman, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği küresel projesi ve
İstanbul Sözleşmesi, Firavun’i bir düşüncenin ürünü bir tuğyan hâli olarak değerlendirilebilir.
Tuğyan ve bütün türevleri, olumsuzluk, yıkım,
zulüm, hakikate muhalefet, ölçüsüzlük, yoğun
ve aşırı bir şiddeti ifade etmektedir. İman edenler
açısından, tuğyan-tâğut kavramı kapsamında İstanbul Sözleşmesi değerlendirildiğinde, İstanbul
Sözleşmesi’nin kültürel şiddet, akidevi şiddet, cinsel şiddet, sözel şiddet ve psikolojik şiddet hareketi
olduğunu söyleyebiliriz.

5. Sonuç: İstanbul Sözleşmesi 21. Asrın Tâğutlarına
İbadeti Öngören Bir Tuğyan Hâli Olup
Bir İfsad ve Zulüm Mekanizmasıdır
İslam’ın şiddete bakışı ile ilgili kavramların
bir kısmını (Şiddet, Zulüm, Fesat, ’Usuvvu, Qasıt, Tuğyan) ele alıp inceledik. Bu kavramların tümünde iki boyut vardır: 1. Yaratan Allah boyutu,
2. Yaratılan insan boyutu.
Kavramların Allah ile ilgili boyutuna bakıldığı
zaman, iki dünyanın varlığına vurgu yapılarak bu
dünyada yapılanların öte dünyada ödül ve ceza
olarak bir karşılığının bulunduğuna dikkat çekilmektedir. Allah’ın koyduğu yasalara bu dünyada
tabı olmayıp tersini yapanların şiddetle cezalandırılacağına, özellikle ve ısrarla vurgu yapılmaktadır. Şiddet, zulüm, fesat, tuğyan kavramları
kapsamında “Allah şedîdü’l-ikâbtır.” ifadesinin
kullanılması bir uyarı, ikaz mahiyetinde olup gelecek dünyada hak yoldan sapmış olanların ya da
günah işleyenlerin ne ile karşılaşacakları, şimdiden kendilerine bildirilerek kendilerine gittikleri
yoldan geri dönmeleri çağrısı yapılmaktadır. Aynı
zamanda müminler de uyarılmış olmaktadır.
Öteki dünyada Allah’ın cezalandırıcı özeliğinin
öne çekilmesine şiddet kavramındaki niyet açısından yaklaşıldığında, niyetin bir ıslah ve inşa etmek
olduğu görülecektir. Ayetlerde, öteki dünyadaki
yüce mahkemede verilecek cezalara dikkat çekilmektedir. Bu da, öteki âlemdeki hukuk sisteminin
yapısı ile ilgilidir. Bu dünyada yargıcın mevcut yasalara bağlı kalarak, yargılanan hakkında verdiği

ceza, nasıl bir şiddet değilse, Allah’ın öteki dünyada vereceği cezalarda, şiddet değildir.
Zulüm, ifsat/fesat, usuvvu, Qast ve tuğyantâğut kavramları kapsamında TCE ve İstanbul
Sözleşmesi analiz edildiğinde, toplumsal cinsiyet
kavramsallaştırması” ile (madde 3-c), “Cinsel yönelim” kavramsallaştırması ile (Madde 4-3) eşcinselliğe, pedofiliye, zoofiliye, grup seksine, eş değiştirmeye, nikahsız birlikteliğe; “rıza merkezli zina
ve fuhşu caiz görmesi” ile (madde 36) her türlü
cinsel yönelimi meşrulaştırması ve Kur’ân’daki
zina- fuhuş- eşcinsellikle ilgili tüm ayetleri ret ve
inkar etmesi ile ;“18 yaşın altındaki kızları kadın
olarak niteleyerek” (madde 3-f) kız kavramına
karşı çıkması, aile içinde şiddetle ilgili “arabuluculuğu” yasaklaması (madde-48) nedeniyle hakemlik sistemine karşı çıkması, “karı-koca kavramları yerine “partner “kavramını kullanarak
(madde 3-b,36-3, 59) karı-koca kavramlarını
ortadan kaldırmak istemesi nedeniyle; hem bir zulüm hem bir ifsat hem bir ’usuvvu hem bir Qast ve
hem de tuğyan anlamında şiddetin ana kaynağıdır.
Ekonomik şiddettir, psikolojik şiddettir, zihinsel ve
sözel şiddettir. İnsan fıtratına, insan nesline ve Allaha açılmış bir savaş hâli olup kültürel şiddettir,
şirk dini şiddetidir.
Bu yasalara karşı susanlar, ellerini kıpırdatmayanlar, yasaların devam etmesini isteyenler,
zulmün dört farklı boyutunda kendi konumlarını
kendileri takdir etmeli ve helak olmuş toplumların
akıbetleri üzerinde tefekkür etmelidirler. Unutmamak gerekir ki yüce mahkemede “Şedîdü’lİkab” olan Allah tarafından kesin bir yargılama
yapılacaktır.
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Türkiye’yi Boykot Edip İsrail’in Kucağına
Atlıyorlar
Beşir EL-BEKR

S
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osyal medya üzerinden Suudi Arabistan ve BAE’de
Türk olan her şeye karşı bir kamuoyu yaratmak için kampanya yürütülüyor. Açık hedef ise
Suudi Arabistan Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Aclan
el-Aclan’dan gelen çağrıda yer
aldığı gibi Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Türk şirketleri de
dâhil Türkiye’yi yatırım, turizm
ve ticaret alanlarında tamamen
boykot etmek.
Şu ana kadar sadece Suudi Arabistan twitterde başlayan
kampanyalar yürüttü. Vatandaşları Türk olan her şeyle ilişkiyi
durdurmaya teşvik eden sloganlar ve ifadelere yer verildi.
Ardından ticaret ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Suud
kurumları ve şirketleri ülke pazarlarında Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapan kampanyalarını yoğunlaştırdı. Suud
medya organlarına göre kampanyalar emlak ve e-mağazalara

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)

kadar uzandı. Sosyal medya
organları Suudiler ve BAE vatandaşları için Türkiye’ye gidilmemesi, emlakların satılması ve
yatırım projelerinin iptal edilmesi yönünde talimatlar çıkarıldığı
haberlerini paylaştı. Aclan boykotun Türk ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolara mal olacağı
tahmininde bulunuyor.
BAE sadece ticari sebeplerden dolayı aynı yöntemi izlemedi ancak aynı hedefte Suudi
Arabistan’a katıldı. Sorunun
doğrudan tarafı olarak Türkiye karşıtı hamlenin ana motoru
BAE’dir. Aynı zaman zarfında bu
ülke İsrail’le normalleşme girişimini pazarlamak için büyük
bir çaba harcamakta ve hatta
normalleşmeye karşı farklı bir
tutum sergileyen vatandaşlarını
hapse atacak kadar tüm enerjisini içeride ve dışarıda bu konuya
yoğunlaştırmaktadır. Normalleşmeyi pazarlamaları amacıyla
medyada yazı yazmak için bazı
yazarlar görevlendirildi. Diğer
taraftan Türkiye karşıtı hava
kapsamlı şekilde yürütülüyor ve
BAE medyası Gülen cemaatinin
15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimini sevinçle
karşıladı. Ankara Fetih Hareketinden ayrılan ve Abu Dabi
Veliahdı’nın danışmanı Muhammed Dahlan için kırmızı bülten
çıkararak başarısız darbe girişiminde temel rol oynamakla suçladı, Gülen örgütüyle ilişkisini
ortaya koydu. Türk iddianamesinin gerekçesinde BAE’nin Abu
Dabi’de planlanan darbeyi finanse ettiği bilgisi yer alıyor
Türkiye bu kampanyalara
resmî olarak veya medya organları üzerinden bir karşılık
vermedi. Bu tutum devletler ile
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halklar arasındaki ilişkilere yönelik sorumlu hassasiyeti yansıtıyor. Türkiye, anlaşmazlıkları
üzerinde çalışılmış, ölçüleri hesap etmeyen bazı yöneticilerin
eğilimleri ve hastalıklı mizaçlarıyla idare edilmiyor. Türk yöneticileri Suudi Arabistan’ın
açıkladığı boykot kampanyasını
hiç olmamış gibi gördü. Bunun
sebebi görmezlikten gelmek değil, krizlerin çözümü için farklı
bir bakış açısına sahip olmasıdır.
Nefretten uzak duran ve anlaşmazlıkların boyutu ne olursa olsun diplomasi yolunu açık bırakan büyük ve medeni devletlerin
davranışıdır bu. Buradaki ironi,
Suudi Arabistan’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin
İstanbul’daki konsolosluğunda
2 Ekim 2018’de öldürülmesinin ikinci yıl dönümü ile birlikte tırmandırması. Ankara’nın
Kaşıkçı’nın katillerinin yargılanmasından kaçan Riyad’a karşı
gerginliği arttırmak için kullanması yerine saldırı Suud tarafından geliyor.
Bu sorun bağlamında dışarıdan bir gözlemci son yıllarda Abu Dabi ve Riyad’dan
Ankara’ya karşı büyük bir medya
ve siyaset kışkırtması olduğunu
görür ve bu kışkırtmanın dayandığı sağlam bir gerekçe bulamaz.
Diğer tarafta Türk eli Arap dünyasıyla kapsamlı iş birliği vizyonu kapsamında bu iki ülkeye
uzatılmıştı ve uzun vadeli stratejilere sahiptir. Hiç kuşkusuz
Türkiye’nin 5 Haziran 2017’de
dörtlü ablukaya karşı Katar’ı
desteklemesi Türkiye’ye karşı
düşmanlığını arttırdı ancak bundan önce Türkiye’ye yönelik bu
iki başkentin düşmanlığını haklı
çıkaracak bir sebep yoktu.
(El-Arabi El-Cedid gazetesi,
23 Ekim 2020)
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Suriye’de Savaş Bitti mi?
Yahya EL-ARİDİ

“Suriye’de savaş bitmedi” ifadesi
rejimin başının Rus medyasına
verdiği son mülakatında yer aldı.
Bu mülakattan bir hafta önce
Rus diplomasisinin başı Lavrov
“Suriye’de savaş bitti” dedi. Bu
çelişkideki paradoks kimin doğru söylediğinde değil, ikisi arasındaki çatlağın özelliklerinde
saklı. Oysa karşılıklı övgülerle
bu çatlağı gizlemeye çalışıyorlardı. Peki, Suriye’deki savaşa dair
anlayış ve hedeflerinde nerede
birleşiyor ve ayrılıyor bu ikili?
Esed Suriye’ye yönelik savaşın küresel olduğu ve kendi tabiriyle Suriye’nin terörle mücadeledeki kaderinin tarihi olduğu
yönündeki bozuk plağı sürekli
çaldığı zaman bu savaş bitmiyor. Ancak Suriye’de yaşananlar
işin böyle olmadığını gösteriyor.
Suriye’ye yönelik küresel savaş
veya terörle savaş anlatısı rejimin
kendisine karşı ayaklanan bir
halka karşı işlediği suçlarını bağladığı bir mum gibi kullanıldı.
Tüm dünya rejimden, kendi halkına yönelik savaşını durdurmasını, ateşkes yapmasını, ablukayı
kaldırmasını, tutukluları serbest
bırakmasını, savaşın sona erip
Suriye’nin istikrar bulması ve
hayata dönmesi için siyasi girişimlerin başlamasını isterken
nasıl bir küresel savaş bu!?
Bitmeyen savaş rejimin halka karşı savaşıdır. Basit ifade ile
savaş rejimin hayat damarlarıdır.
Yoksa kendi kontrolü altında
kalan milyonlar üzerinde başka
nasıl tahakküm kuracak! Kaldı
ki bu milyonların kaygısı sadece kendi bekalarını sağlamakla
sınırlı kalmışken. Köleleştirmeyi kolaylaştırmak için, kontrolü altındaki bu rehin insanların
endişeleri, rejim açısından bir
yaşam lokması, yakıt ve elektrik
mesabesindedir..

Rejim açısından savaş bitmedi çünkü toplumsal sıkıntılar,
rejimin halkın arda kalan kanını
emen kene gibi kendi bekasını
sürdürmesi demek. Ekonomik
açıdan boğmak savaşın bir türü
değil mi! Aşağılamak, kaçırmak,
fitneler, uyuşturucuların yayılması ve süregelen tutuklamalar
bitmeyen bir savaş değil mi?!
Diğer yandan “savaş bitmedi” söylemi Esed manzumesinin
hayat ve devamlılık iksiri olduğu
gibi İran’ın ve milislerinin Suriye’deki varlığının sürmesinin
de temel gerekçesi. Acaba rejim
başı halıyı, İran işgalinin ayakları
altından çekmeye cüret edebilir
mi? İran rejimin siyasi girişimleri başlatmasını ve sadece siyasi
girişimi kabul eden bir görüntü
vermesini engellemek için sürekli tahrik kaynağı değil mi?
Lavrov’un “savaş bitti” anlatısı içinde bu adam böyle bir söz
sarf edemez. Belki de Rusya’nın
“terörü durdurmak” için Suriye’deki ağır askeri müdahalesi
üzerinden 5 yıl geçtikten sonra
sıkıntılı bir konumda bu lafı ediyor. O vakitler Putin’in de dediği
gibi terörü durdurmak için 3 ay
bir süre kararlaştırılmıştı ancak
sonuç tam bir hayal kırıklığı
oldu. Ne barış sağlandı ne de
güvenlik çözüm oldu. Ne terör
yenildi ne de çıkarlar gerçekleşti.
Sebep ise Suriye’ye giriş amacı
açıklandığı gibi değildi. Aksine
aynı rejimin terörünü korumak
ve despotluğa karşı ayaklananların yüzüne karşı siyasi olarak
üzerini örtmekti. Evler, okullar,
hastaneler ve pazarlar imha edildi, insanlar evlerinden edildi,
Suriye’de savaşın durdurulmasıyla ilgili uluslararası kararlar içi
boşaltılarak hiçe sayıldı.
Rejimin varil bombalarının ve Rus uçaklarının Suriye
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semalarında görünmemesi rejimin ve destekçilerinin Suriye
halkına yönelik savaşlarının bittiği anlamına gelmez. Şöyle ki
ortada bombalanacak hastane,
okul ve pazar kalmadı. Belki de
Lavrov savaşın bittiği ifadesini siyasi ve ekonomik mahsulü
toplamak için müttefiki ve ortağı
İran üzerinde baskı oluşturmak
için kullandı.
Rejimin ve destekçilerinin
Suriye ve Suriyelilere yönelik
savaşı bitmedi ancak bittiğini
ve bitmediğini söyleyenler nihai
hedefin sunumunda hemfikirler, hedefe ulaşmak için amaç
ve araçta farklı düşünmekteler.
Rejimin başı savaşın sürdüğünü
ifade ediyor, hayatta kalmak için
sürmesini istiyor. Rusya ise bitmediğini bilmesine rağmen Esed
rejimini Şam’da sağlamlaştırmak
için bittiğini söylüyor. Böylelikle işgal olarak görülmeksizin
bocalayan hedeflere ulaşması
kolaylaşacak.
Suriye’deki savaş Rusya’nın
taktik ve manevralarını durdurmasıyla, işgalini itiraf etmek
istemeyen işgalci zihniyeti bırakmasıyla, koruduğu rejimin
Tahran’ın mollalarıyla iş birliği
içinde amaçlarına ulaştığı zaman
devrilecek bir çeteden ibaret olduğunu anladığı zaman biter.
Savaş uluslararası kararların uygulanması, despotluğun son bulması, işgallerin çıkması, Suriyelilerin saygın egemen özgür bir
ülke inşa etme noktasında kendi
geleceklerini belirlemesiyle son
bulur. Korkudan, çıkarı gereği ve
başka bir sebeple rejimin yanında yer alanlara çağrıda bulunuyorum; ülkemizi despotluktan
ve tüm işgallerden kurtarma zamanı geldi. Ülkemizin yakılması
bizim için en büyük derstir.
(Syria.tv, 12 Ekim 2020)
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Arap Nizamının Çöküşü
Semir EZ-ZEBEN

Arap Birliği Teşkilatı

B
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irçok Arap ülkesindeki petrol sıçramasının getirdiği
refahın seksenli yılların ortasından itibaren ortadan kalkması
ve başka Arap ülkelerinin sosyo-ekonomik krizlere girmesiyle
birlikte krizler patlama şeklini
aldı. Yetmişli yıllarda ayakta olan
Arap ülkelerinin şartlarının değişmesiyle birlikte -şöyle ki Arap
dünyasında zengin ülkeler ile
fakir ülkeler arasındaki uçurum
açıldı- Arap uzlaşı düğümü dağıldı. İçeride sosyal kutuplaşma
sürdü, kendi iktidarları için özgürlükleri ortadan kaldıran despot yönetimler denklemi çöktü.
Orta sınıf çöktü. Fakir daha fakirleşti, zengin daha da zenginleşti, daha fazla yetki aldı, gençler
ve özellikle de üniversite mezunları arasında işsizlik oranı arttı.
Bu durum 21. yüzyılın ilk
on yılının sonunda Arap devrimleri kıvılcımını attı. Bu devrimler Tunus’ta başlamış ve çok
geçmeden diğer Arap devrimleri
ülkeleri de Tunus’a katılmıştı.
Bu ülkelerin devrimleri önceki
krizlerini aşan bir geçiş gerçekleştiremedi. Yönetimlerin sert
direnişi ve bu ülkelere despotluğun yıllarca yarattığı yıkımın
düzeyi bu ülkelerin, despotluk

zamanındakinden daha kötü şekilde ortaya çıkmalarına yol açtı.
Arap devrimleri Arap nizamının önceki bölünmüşlüklerle
birlikte bölünmüşlüğünü daha
da arttırdı. Libya, Yemen ve Suriye gibi silahlı çekişmenin sürdüğü ülkelerin çekişmelerinde
taraflara yönelik mali müdahaleler ve askeri destek de arttı. Her
ülke bu devrimleri etkilemek içi
bölgesel rolüne ilişkin yerel piyonlar aradı. Ülkeler Yemen’de,
çatışmalara doğrudan Körfez
müdahalesiyle yaşandığı üzere
doğrudan çekişmeye etki etmeye
çalıştı. Veya BAE’nin Libya’daki durumu gibi yarı açıklanmış
veya Suriye’de olduğu gibi gizli
müdahalesi yaşandı.
Bu müdahalelerin tümünde
Suudi Arabistan-BAE’nin eksenini oluşturduğu Körfez ittifakının Arap devrimlerini başarısız
kılmaya çalıştığı açıktı. Ki böylelikle bu devrimler bir ilham
kaynağı olmasın ve son 30 yıldır
Körfez ülkelerinin hâkim olduğu
Arap nizamı ülkelerinin kırılgan
altyapısını değiştirmekte başarılı
olamasın.
Arap nizamı Arap devrimlerinin etkisiyle bu duruma gelmedi.
Zira bu nizam Irak’ın Kuveyt’i işgalinden itibaren keskin şekilde
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bölündü. Bu gelişmeyle birlikte
Arap-Arap ilişkilerine geçmişte
hâkim olan birçok değişmez ilke
kırıldı. Bu anlaşmazlıkların bazı
durumlarda kapsamlı savaşa
ve bir Arap ülkesinin başka bir
Arap ülkesini tamamen işgaline
dönüşmeyen silahlı bir çekişmeye gitse de bir çıtası vardı.
Bu geçmiş bazı Arap ülkelerini,
düşman tanımıyla ilgili önceliklerini yeniden düzenlemeye sevk
etti. Yakın kardeş uzak düşmanın yapamayacağı yakın bir tehlike oluşturdu. Böylelikle Körfez
Savaşı Arap-Arap ilişkilerinde
derin bir çatlak oluşturdu. Bu
çatlak açılmaya başladı ve bölge ülkelerinin yaşadığı siyasi bir
tükenmişliğe neden oldu. Bu tükenmişlik hali çözülme dönemine giren Arap nizamının tümüne
yansıdı. Çözülme dönemini de
bu nizamın Arap devrimlerine
muamelesi ifade etti. Kolektif nizam kendisini yeni gerçekle ilişki kurmakta aciz gördü.
Geçmişte Arap nizamı -alternatif rejim arayışı üzerinden dağılması yönünde- birçok girişime
maruz kaldı. İsrail hâlihazırdaki
nizamın alternatifi olarak Ortadoğu nizamı kurulmasını gündeme getirdi. Bu alternatif rejimler,
Arap nizamına ve kırılganlığına
rağmen ulusal bağına zarar vermek için sunulmaktadır. İsrail
başta olmak üzere Arap olmayan
başka ülkeler sisteme katılarak
bu nizama zarar verilmektedir.
Resmî Arap nizamı bu soruna
biçimsel düzeyde dirense de üye
ülkeleri arasında minimum düzeyde bir uyum sağlamaya kadir
kolektif Arap nizamı olarak varlığını sürdürmekte açık ara başarısız oldu.
Başından itibaren Arap nizamının bölgeye yönelik uluslararası müdahalelere yanıtı olumsuz
oldu. Şöyle ki uluslararası sistem

ORTADOĞU’DAN
Arap nizamının öncelikleri hususunda
kafasını karıştırdı ve uluslararası düzlemde dengesini ayarladı. Arap Birliği
1945’te kurulmasından itibaren bir
trajedi içindeydi. Kuruluşu uluslararası/Arap ilişkileri temelliydi, bu sınırda
kendi seviyesini korudu ve Arap ülkelerine hâkim uluslararası ilişkilerde en
yüksek düzeyde geliştirme girişiminde
bulunmadı. Bunun sonucu olarak uluslararası müdahale çekişmeyi Arap ülkeleri arasında daha üst düzeylere taşıdı.
Eş zamanlı olarak güvenlik alanı
kavramı, milliyetçi eğilimin yokluğundan, Arap Birliğinin yapısal ve davranışsal rolünün eksikliklerinden kaynaklı dış tehlike arttı. Tarihsel olarak
Arap Birliğinin kurulmasının ardından
geçen yıllarda Arap-Arap ilişkileri geriledi. Bu devletlerin yüksek yakınlaşmalar ve entegrasyonlar çıkarmak yerine
ellili yıllardan itibaren eksen çekişmelerine girdiklerini görüyoruz. Açık askeri
müdahalelere vararak durum kötüleşti.
Bu da resmi Arap nizamını anlamsız
kabuk bağlamalara dönüştürdü. Bu kabuk bağlama, soğuk savaş döneminin
bölünmüşlüğüyle ve bu savaşın ardından bölgesel eksenlerin bölünmüşlüğüyle ilişkili sebeplerden dolayı siyasi
olarak bölünmüş taraflar arasında şiddetli çekişmeleri ihtiva ediyor.
Kolektif Arap çalışması aleyhine
olacak şekilde bencillik -Önce Mısır,
Önce Suriye ve Önce BAE- formülünü
baz alan “yeni Arap ulusalcılığının” doğumuyla birlikte Arap kolektif çalışması kendi ülkelerinde yeni milliyetçilik
söylemini sunan yönetimler üzerinde
bir yük oldu. Arap nizamının çöküşü
sürecin tamamen dağıldığının, Arap
ilişkilerinin çöktüğünün, minimum
uzlaşıların kalmadığının ifadesidir. Bölgenin yaşadığı kaos hâlinin ifadesidir.
Arap devrimlerinden kurtulan yönetimlerin ele aldığı bu kaos durumunun
temel başlığı “ben olmazsam tufan gelir” şeklindedir. Sanki bölge tufanın göbeğinde yaşamıyormuş gibi!
(El-Arab El-Cedid gazetesi, 17
Ekim 2020)

Suud-BAE’nin Türkiye’ye Karşı
Yeni Cephesi: Ermenistan
Ali Hüseyin BAKİR

E

ylül ayı sonunda Azerbaycan
ile Ermenistan arasında çatışmalar patlak verir vermez BAE ve
Suudi Arabistan Türkiye ile mücadelede yeni bir cephe açmak için
bu çekişmeyi kullanmakta gecikmedi. Medyanın taşıdığı siyasi mesajlar yanı sıra çatışmaları ele alış
biçiminde bu tutum açıkça görülüyor. Her iki ülkenin hareketleri genellikle nefret politikalarına
ve süper güçlere boyun eğme girişimine dayanıyor.
Suudi Arabistan Ermenistan’la diplomatik ilişkiler kurmamasına rağmen Türkiye’ye zarar vermek için Ermenistan’la
temas köprüsü kurmaya çalıştı. 2018 yılında Veliaht Prens
Muhammed bin Selman, Ermenistan’ı bağımsızlık gününde
kutladı. Sonraki yıl Suudi Arabistan’ın Lübnan Büyükelçisi
sözde Ermeni katliamı anıtını ziyaret etti. Resmî düzlemde
Suudi Arabistan tarafları ateşkese ve çekişmenin Güvenlik
Konseyi’nin ilgili kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmesine teşvik etti ancak pratikte Al-Arabiya kanalı
Ermenistan Başbakanını konuk eden ilk kanallardan oldu.
Şöyle ki Nikol Paşinyan bu ekranlar üzerinden Türkiye ve
Azerbaycan’a şiddetli yüklendi ve sert şekilde eleştirdi.
Suud basını Türkiye’ye saldırdı, çekişmenin patlak vermesinin arkasında olmakla ve zorbalıkla suçladı. Buna ilaveten
aynı basın kendi tabiriyle Osmanlı katliamlarından bahsetti
ve Ankara’yı bölgede yıkıma yol açmakla suçlayarak çekişmenin, Türkiye’nin bölgeyi aşıp Kafkaslara uzanan yayılmacı
emellerinin bir yansıması olduğunu yazdı.
Ermenistan’la, Suudi Arabistan’dan siyasi, ekonomik ve
güvenlik alanında daha derin ve güçlü ilişkileri bulunan BAE
ise geçen Nisan ayında Ermenistan’a Covid-19’la mücadelede
destek olmak için yardımlar gönderdi. Son yıllarda Abu Dabi
Ermenistan’la daha güçlü ilişkiler üzerinden Kafkasya’da kendisine yer bulmaya çalıştı. Birçok antlaşma imzaladı, bazı ekonomi ve savunma sanayi sektörlerinde yatırım yapmaya çalıştı. Ermeni yazar George Minishian’a göre BAE-Ermenistan
yakınlaşmasının birinci teşvik edici kusuru Türkiye karşıtı bir
ittifak kurulmasıdır. Şöyle ki Erivan Abu Dabi’ye bölgede Ankara karşıtı eksenini yaymasına destek oluyor. İşin garip tarafı
bir BAE internet sitesinde makalesi yayınlanan Ermeni yazar
tarafların buluşması çerçevesinde Ermenistan’ın Suriye’ye Rus
operasyonlarını desteklemek için asker gönderdiğini, BAE’nin
de Kürt milislerine destek gönderdiğini itiraf ediyordu. >>
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Sudan ve İsrail’le Normalleşmesinin
Açık ve Gizli Yönleri
Abdulmecid SUVEYLİM

S
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udan’ın teröre başvuran veya
destekleyen ülkeler listesinden adının çıkarılması karşılığında terör kurbanlarına tazminat olarak yaklaşık 350 milyon
dolar ödeyeceği açıklandı. Sudan bu büyük parayı dışarından
birileri tarafından değil, kendi
özel kaynaklarından ödeyecek.
Sudan’ın bu tutarı ödemesi halinde dış dünyaya ve özellikle de
uluslararası kredi kuruluşlarına
açılabilecek. Bu açılımın kendisine dünden daha fazla ihtiyaç
duyduğu yeni bir kalkınma sürecini başlatması umut ediliyor.
Bu yüzden Sudan yönetiminin Başkan Trump’a nasıl teşekkür ettiğini, özel çabalarını
övdüğünü ve bu işin tamamlanması için gerekli adımları -özellikle de Kongreye, Amerikan
ve uluslararası resmi kanallara
ulaştırılması- atmasında onu
aracı kıldığını gördük. Sudan’ın
terörle savaşa bağlılığı açıklanan
konular arasında. Yine yukarıda
anlatılanlar ile İsrail’le normalleşme arasında “şartlı” bir ilişki
olmadığı da açıklandı. Gerçi bu
açıklama kesin olmayan bir şekilde yapıldı.
Sudan’daki iktidar kanatları
içinde birçok konuda yeterince
anlaşmazlık olduğu açık ve bunların geçici ve ikincil planda olmadığı da bir gerçek. Ancak bu
kanatların nihai saflaşması henüz net değil. Çünkü bu saflaşmalar homojen ve her dosyada
uyumlu değil. Zira bu dosyalara
yönelik bakış açıları dosyadan
dosyaya değişiyor.
Peki, açıklanmayan gizli yönleri nedir? Bu yönler henüz gün

yüzüne çıkmadı ama şu dosyalarda kendini gösteriyor:
1) İktidar Kurumu ile Ordu
Arasındaki İlişkiler
Askeri kurumla tam bir uyum
olduğu yönündeki tüm söylentiler medya iddialarıdır. Zira ordu
savaşın sonlandırılması ve ateşkes anlaşması dosyasını elinde
tutmaya çalışıyor. Bu şartların
uygulanışını takip ediyor ve ağırdan alınılmaya çalışılırsa herkesi
tehdit etmekten geri durmuyor.
Ordunun başka dosyayla ilişkisi sebebiyle özellikle de İsrail’le
normalleşme, Nahda Barajı, Mısır, Libya ve Çad da dâhil komşu
ülkelerle bazı ilişkilere yönelik
Sudan’ın tutumu etrafında çekinceleri var.
2) Normalleşme Dosyası
Bazı bilgiler Körfez ülkelerinin sadece Sudan’a fidye vermeye değil, aynı zamanda krize
gelecekte kolaylıklar sağlanması
yönünde uluslararası kredi kuruluşlarına arabuluculuk yapmaya
hazır olduklarına işaret ediyor.
Bununla birlikte Sudan’ın tüm
borçlarının veya bir kısmının
silinmesi, faiz şartlarının hafifletilmesi yönünde çalışılacağı vaadinde bulundular ancak İsrail’le
normalleşme yönünde gerçekçi
adımlar atması şartını koştular.
Aynı
bilgi
kaynakları
Sudan’ın ilkesel olarak normalleşmeye onay verdiğine ve
normalleşme başlamadan önce
hükûmetin ve tüm kurumlarının
kartlarını yeniden düzenlenmesi
için zaman istediğine işaret ediyor. Bu da normalleşme etrafında yeterince bir uyum ve anlaşmanın olmadığına, hükümet ve
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General
Abdülfettah Burhan

iktidar kurumu nezdinde bazı
siyasi güçlerin ve Ümmet Partisi
yanı sıra Sudan Komünist Partisi
gibi klasik partilerin ve toplumun etkili kesimlerinin alacağı
tutumlarına yönelik endişelerine
işaret ediyor.
Bu bilgiler bazı Arap Körfez
ülkelerinin sadece birkaç ay zarfında normalleşme çağrısından
barış antlaşmalarına ve İsrail’le
ittifaklar kurmaya nasıl geçiş
yaptıklarını da gözler önüne seriyor. Bu ülkeler siyasi ve mali
nüfuzlarını İsrail’le normalleşme
lehine ve Ortadoğu politikalarını
ve seçim vaatlerini destekleyerek
Trump’ı razı etme yönünde seferber etmek için kullanıyorlar.
Gerçekten de bu süratli
ve hızlı normalleşme dosyasının -Amerikan seçimleri ve
Netanyahu’nun peşi sıra gelen krizler gölgesinde direnebilmesiyle ilişkili- doğrudan
ABD-İsrail ihtiyacı olduğunu
gösteriyor.
3) Nahda Barajı Dosyası
Beşir rejimi bölgede Müslüman Kardeşler örgütüyle bir
ölçüde bağlantılıydı ve Mısır ile
Sudan ilişkilerinin çok iyi olmaması da anlaşılır bir durumdu.
Bu anlamda iki ülke arasında
Nahda Barajı konusunda yeterli
düzeyde bir ortak tutum yoktu.
İşin garibi Sudan hâlihazırdaki
yönetim altında bu dosyadaki

ORTADOĞU’DAN
tutumlarını değiştirip Mısır’la ortak
bir anlayışa varmadı. Mısır’ın İhvan’a,
taraftarlarına ve kollarına yönelik düşmanca tutumu var ve Sudan’ı destekleyen Körfez ülkeleri İhvan örgütünü
kollayan Katar ve Türkiye’ye düşmanlıklarından dolayı bu özel desteği
veriyorlar.
Keşke iş sadece bu noktada kalsa
ama mevzu daha büyük ve riskli. Bildiğimiz üzere Körfez ülkeleri Nahda
Barajı sorununda Mısır ile Etiyopya
arasında bazen tarafsız tutum aldılar
bazen de Etiyopya’nın tutumunu destekleme eğilimi gösterdiler. Masa altından destek verdiler ve aynı barajın bazı
inşa aşamalarının açılışına katıldılar.
Daha da ilginci Mısır Cumhurbaşkanı
Etiyopya’nın tutumunun su güvenliği
üzerinde oluşturduğu tehdit konusuna ilişkin Mısır’ın tutumlarını vurgulamayı sürdürüyor ancak Körfez ülkeleri tarafsızlık veya Etiyopya’ya destek
tutumlarından geri adım atmıyorlar.
Sudan Mısır’ın hedeflerine yakınlaşma yönünde adımlar atmıyor ve hatta
Etiyopya’nın meşru olmayan emelleriyle mücadelede iki ülke arasında anlayış
birlikteliği dahi yok.
Bizler Etiyopya’nın İsrail’den tam ve
ABD’den yeterli destek aldığını biliyoruz. Bu yüzden Sudan’ın baraj konusundaki tutumu sonuç itibarıyla Amerikan-İsrail-Körfez tutumuna boyun
eğmektir. Bu da İsrail’le normalleşmenin kesin olacağına ve gecikmenin ise
iç şartları buna hazırlaması için Sudan’a
verilen zamandan ibaret olduğuna
işaret ediyor. Amerikan-İsrail-Körfez
şantajı yürürlükte ve Sudan’ın ekonomik, mali ve siyasi (terörü destekleyen ülkeler listesi) açıdan sorunlarının
“çözümü” normalleşmeye bağlıdır. Bu
ise sadece normalleşmeye ilkesel onay
vermeyi değil, pratik adımlar atmayı
gerektirmektedir.
(Filistin El-Eyyâm gazetesi, 22
Ekim 2020)

>> BAE Türkiye’nin Büyükelçisi Volkan Bozkır’ın geçen Haziran ayında BM 75. dönem Genel Kurulu başkanlığına gelmesini engellemek için Ermenistan, Yunanistan ve Rum kesiminin
tutumunu destekledi. Eylül ayı sonunda askeri çekişmenin
patlamasıyla birlikte Skynews Arapça kanalı Azerbaycan’ı savaş çıkarmakla suçlaması ve Azerbaycan topraklarının yüzde
20’sini işgal ettiği bir zamanda Türkiye’nin tutumunu eleştirmesi için Ermenistan cumhurbaşkanını ekranına çıkardı.
İşin ironik yanı Suudi Arabistan ve BAE Türkiye’ye karşı
Ermenistan’ın yanında durarak İran’la aynı tutumu paylaşıyorlar. İran resmî açıklamalarını takip edenler Tahran’ın pratik olarak Ermenistan’ın bölgedeki en güçlü müttefiklerinden
biri olarak görüldüğü bir zamanda açıklamaların dengeli olduğunu görebilir. İroni BAE, Suudi Arabistan ve İran’ın Türkiye karşıtı tutumları arasındaki birliktelik ilk ez ortaya çıkmıyor. Son olarak Suriye, Irak, Libya ve Lübnan’da görüldü. Bu
tutumların, ayrıca BAE-Suudi tutumunun gerek AzerbaycanErmenistan çekişmesinde gerek Libya çekişmesi veya Doğu
Akdeniz’de Yunanistan ve Rum kesimiyle yaşanan çekişmede
Türkiye’ye karşı Fransa ile buluştuğu gözlemlenebilir.
BAE-Suudi Arabistan tutumunu daha geniş bir açıdan
okumak istersek Abu Dabi ve Riyad’ın İsrail’le normalleşme
ve yakınlaşmayı haklı çıkarmak için Filistinlilere yüklendikleri gözlemleniyor. Eş zamanlı olarak bu iki ülke KKTC ve
Türkiye’ye karşı Lefkoşa ve Atina ile benzeri bir yaklaşım sergiliyor. Hint yarımadasında ise Riyad’ın, Keşmir konusunun
İslam İşbirliği Teşkilatında gündeme gelmesine karşı çıkması
ve İslamabad’a karşı Abu Dabi ve Hindistan’ın yanında yer
alması sonrası BAE-Suud’un Pakistan’la ilişkileri olumsuz
etkilendi.
Doğu Asya’da Abu Dabi ve Riyad Müslüman Uygur azınlığa karşı Çin’in yanında yer aldı. Oysa ABD de dâhil dünya
ülkelerinin çoğunluğu Çin’in ülkedeki Müslüman azınlığa
yönelik politikasını eleştiriyordu. Avrupa’da BAE, Kosova’ya
karşı Sırbistan’ın yanında yer aldı ve bu ülkeyle son yıllarda
güçlü ilişkiler kurdu. BAE-Suud’un Fransa ile özellikle İslamcılarla savaşta güçlenen bir ortaklık gözlemleniyor.
İsraillilerin Yahudi davası diye kendi davalarının anlatımından istifade etmeye çalıştığı bir zamanda Ermeniler ve
Yunanlılar kendilerini Hıristiyanlık bağlamında takdim ediyor. Hindular iç ve dış Hinduların politikasına liderlik ediyor ancak bizler Abu Dabi ve Riyad’ın Doğu Asya’dan ABD’ye
kadar İslâmî olumluluklarla savaştıklarını görüyoruz. Hatta
o derece ki iki ülkenin İslâmî bir soruna ilişkin tutumlarını
önceden tahmin etmek mümkün artık. Hal böyleyken her iki
ülkedeki yetkililer boşluğu doldurmaya ve adil İslâmî konuları savunmaya çalışan ülkeleri kınıyor.
(arabi21.com, 10 Ekim 2020)
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Ermenistan’ın Karabağ’ı
İşgali Sorunu
AB, ABD ve Rusya, Ermenistan’a “işgale son ver’’ demediler. İşgale uğramış
Azerbaycan’ı Ermenistan’la aynı kefeye koyarak ateşkes çağrısı yapmaları
işgali ve kargaşayı savunmaktalar. Türkiye, işgalin karşısında Azerbaycan’ın
yanında yer almakla adalet ve barışı savunmaktadır. Ermenistan’ın sivil yerleşim
yerlerini vurması, el-Cezire ile TRT World dışında hiçbir uluslararası medyanın
ilgisini çekmemesi bu medyaların ne kadar bağımlı olduklarını göstermektedir.

Mehmet BEYHAN
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dağıldıktan son-

ra uluslararası politikada değişimler
meydana gelmiş ve
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görülmüş-

Mehmet Beyhan

tür. Eski Sovyet ve
Yugoslavya’nın bulunduğu coğrafyalarda ortaya çıkan çatışmalar yakın coğrafyamızın somut örnekleridir.
Dikkat edilirse bu bölgelerde ortaya çıkan
çatışmalar ırk ve din temelli sorunlar olsa da yayılmacı ve saldırgan siyasetlerinin niteliklerini
taşımaktadır. Sorunlar, ortaya çıktıkları bölgenin
güven ve istikrarını tehdit ettiği gibi temel insan
haklarının çiğnenmesine ve ekonomik sorunların
artmasına da yol açmaktadır.
Bu bağlamda Sovyetler Birliği’nin insanlığa
miras bıraktığı sorunlardan biri de Karabağ’da
Ermenistan’ın işgal sorunudur. Yeri gelmişken
medyamızda bu konuyla ilgili yapılan bazı yorumlarda: “Karabağ sorunu” denilmesinin yanlış
olduğunu belirtmeliyim. “Karabağ’da Ermeni işgal
sorunu” tanımlamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Ermenistan Azerbaycan’a ait
olan Karabağ’ı işgal ettiği için sorun yaşanmaktadır.

Erm e ni s t a n’ ı n
işgalci
tutumu
uluslararası hukukun “Uti Posidetis’’
prensibine açık bir
biçimde aykırıdır.
Çünkü bu prensibe
Şahin Ahmetoğlu
göre; bir devletin sınırlarının karşılıklı
antlaşma olmadığı sürece değiştirilmesi yasaktır.
Ermenistan, kendisine ait olmayan Karabağ’da
işgalci pozisyondadır. Ayrıca, sivillerin yaşadığı
yerleşim bölgelerine saldırarak savaş suçu işlemektedir. Azerbaycanlı bir anne Ermeni annelere
şöyle seslenmişti: “Bizim çocuklarımız toprakları için savaşmaktadır ya sizin çocuklarınız niçin
savaşıyor?’’
Bu annenin seslenişi bölgeyle bağı bulunanbulunmayan tüm insanların bu savaş hakkındaki
yargılarını şekillendiren şu üç hususa işaret etmektedir. Azerbaycan’ın savaşı ahlaken doğru, hukuken meşru, siyaseten zorunludur. Çünkü bölgede kalıcı bir barışın sağlanabilmesi Ermenistan’ın
işgal ettiği topraklardan temizlenmesine bağlıdır.
AB, ABD ve Rusya, Ermenistan’a “işgale son
ver’’ demediler. İşgale uğramış Azerbaycan’ı
Ermenistan’la aynı kefeye koyarak ateşkes çağrısı yapmaları işgali ve kargaşayı savunmaktalar.
Türkiye, işgalin karşısında Azerbaycan’ın yanında yer almakla adalet ve barışı savunmaktadır.
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Ermenistan’ın Karabağ’ı İşgali Sorunu
kelimesindeki “kara/siyah” renk ile birlikte “sık”,
Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerini vurması, el“kalın”, “büyük”, “koyu” gibi anlamlarda da kulCezire ile TRT World dışında hiçbir uluslararası
lanılır. Terim olarak “kara-bağ”, “büyük bağ”, “sık
medyanın ilgisini çekmemesi bu medyaların ne
bağ” ve “kalın bağ” olarak ifade edilmektedir.
kadar bağımlı olduklarını göstermektedir.
Karabağ; Doğu ile Batı’yı, Güney ile Kuzey’i
Karabağ’ın coğrafyası hakkında kısa bilgi verir
birbirine bağlayan Kafkasya’nın önemli jeopolimisiniz?
tik kavşak noktasındadır. Dünyanın bu önemli
Kafkas dağlarının güneydoğusunda yer
kavşağında Ermenistan ve destekçileri işgal için,
alan 4 bin 392 km2’lik Karabağ; Azerbaycan
haksızlık için, kötülük için savaşmaktadırlar.
Cumhuriyeti sınırları içinde Kür ve Aras nehirAzerbaycan ise, işgalcilere ve kötülere karşı savaşleriyle Gökçe Gölü arasında batıda Ermenistan,
maktadır. Türkiye ise, Azerbaycan’ın haklı davasıgüneyde İran sınırına yaklaşan kuzeyden güneye
na destek vermektedir.
120 km, doğudan batıya ise 35-60 km uzunlukta
Biz de Karabağ meselesini doğru anlamak için
dağ ve ovalardan oluşan bir
Kırıkkale
Üniversitesi’nde
bölgedir. Bu coğrafyanın üst
Öğretim Üyeliği yapan Doç.
kısımları, dağlık bir bölge
Dr. Şahin Ahmetoğlu’yla bir
olduğundan Dağlık Karabağ
Sovyetler döneminde
röportaj gerçekleştirdik. Peki,
veya Yukarı Karabağ diye de
Ermeniler
zaman
zaman
kimdir Şahin Ahmetoğlu?
adlandırılmaktadır.
Azerbaycan’dan toprak
1973 yılında Azerbaycan’ın

talebinde bulunmuşlardır.
Saatlı şehrinde doğdu. İlk ve
Karabağ tarihi hakkında
Orta öğrenimini Saatlı ilinÇoğu kez bu talepleri
kısaca
ne söylemek istersiniz?
de tamamlayan Ahmetoğlu,
Ruslar tarafından kabul
Karabağ, Azerbaycan’ın
1998 yılında Ankara Ünivergörmüştür. 1918-20
en
kadim meskûn bölgelesitesi İlahiyat Fakültesi’nden
yıllarında kurulmuş olan
rinden biridir. Yazılı kaynakmezun oldu. 2001 yılında
Azerbaycan Cumhuriyetinin
larda 12. Yüzyıldan itibaren
“Sasani Kültürü’nün Şia’nın
yüzölçümü 114 bin 000
Karabağ’ın adına rastlanmakTeşekkülündeki Rolü” başkm2 olmuştur. 1990’lara
tadır. Azık/Azıh mağarasınlıklı teziyle yüksek lisankadar bu yüzölçümü 86 bin
daki tarihi buluşlar, buranın
sını tamamladı. 2005’te
000 km2’ye inmiştir. Şu
kadim Türk yurdu olduğunu
“Azerbaycan’da Şiiliğin Yaanda
ise
yaklaşık
olarak
açıkça ortaya koymaktadır.
yılma Süreci” başlıklı tezi
Ayrıca Mirza Cemal KarabaAzerbaycan’ın
%20’si
ile doktor unvanı aldı. 2010
ği, Mir Mehdi Hazani, Mirza
Ermenistan tarafından işgal
yılına kadar Azerbaycan’da
Adıgüzel Bey ve Ahmed Bey
edilmiş durumdadır.
çeşitli okullarda öğretmenlik
Cavanşir gibi tanınmış tarihyaptıktan sonra aynı yıl Iğdır
çiler, Karabağ tarihi hakkında
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
kıymetli bilgiler vermişlerdir.
İslâm Mezhepleri Tarihi AnaEski bir yerleşim yeri olan Karabağ, 6. yüzyılbilim Dalına atandı. 2015 yılında doçent oldu.
dan itibaren Hazarların bölgeye gitmesi ile Türk
2017’de Kırıkkale Üniversitesi İslâmi İlimler Fatarihi içerisindeki yerini almıştır. Bu yüzyıldan
kültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Kelam ve
sonra sırasıyla 10. ve 12. yüzyılın ortalarına kadar
İtikadi İslâm Mezhepleri Anabilim Dalına atandı.
Selçuklu, 12-13. yüzyıllarda Türk-Moğol, 14 ve
Hâlen Kırıkkale Üniversitesi İslâmi İlimler Fakül15. yüzyıllarda Timur, 15. yüzyılın ilk yarısı Katesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
rakoyunlu, aynı yüzyılın ikinci yarısı Akkoyunlu,
Bu kısa girişten sonra röportajımıza başlayabiliriz.
sonra Safevî ve Osmanlı hâkimiyeti bölgede etkili
olmuştur. Penah Ali Han’ın önderliğinde kuruKarabağ’ın Kısa Tarihi
lan Karabağ Hanlığı (1747-1822) 1805 yılındaki
Hocam, Karabağ ismi nereden gelmektedir?
Kürekçay Antlaşması’yla Çarlık Rusya’sına tabi olmuş, 1822 yılında ise Çarlık Rusya’sı tarafından
Karabağ ismi, Azerbaycan Türkçesi’nde “kara’’
ortadan kaldırılmıştır.
ve “bağ’’ sözcüğünden oluşmaktadır. Karabağ
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Yine bu süreçte 1813 yılında imzalanan Gülistan Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Karabağ
bir müddet Bakü, Şamahı ve Zengezur (şimdiki
Ermenistan sınırları içinde) vilayetlerine bağlı bir
kaza merkezi olmuştur. 1918-1920 arasında yeniden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hâkimiyeti
altına giren Karabağ’da, Ermenilerin, Hankenti başta olmak üzere 22-23 Mart 1920 tarihinde
başlattıkları soykırım sonucu binlerce Müslüman
Türk şehit olur, bu duruma seyirci kalamayan Osmanlı ordusu Nuri Paşa komutasında Karabağ’a
girer. Osmanlı ordusunun Anadolu’ya dönme zarureti ortaya çıkınca Ermeniler saldırılara yeniden
başlarlar, sonunda 12 Mayıs 1920 tarihinde 11.
Kızıl Ordu Karabağ’da duruma el koyar. Bu gelişmeleri takiben 7 Temmuz 1923 itibariyle de Karabağ Azerbaycan’a bağlı muhtar vilayet konumuna
getirilir. 1988 yılı şubat ayından itibaren bu bölgenin Türklerden arındırılması siyaseti yoğunlaşarak devam etmiş ve sonuç olarak bölgedeki Türk
nüfus soykırıma ve sağ kalanlar da göçe mecbur
edilmişlerdir.
“Karabağ”
sözündeki
“kara”
kısmının kadim Türk dilinde renk manasından
daha çok “büyük” anlamını ifade etmesi de onun tarihi geçmişi hakkında bilgi verir.
Karabağ’ın karşısındaki Aras’ın diğer kıyısında “Karadağ” mahallinin olması da (ona
“Karacadağ” da deniliyor) Bütün Azerbaycan toprağının bir vilayeti tarihte “Karabağ”, diğeri ise
“Karadağ” şeklinde adlandırılmıştır.
Safeviler döneminde dört beylerbeyliğinden
biri Karabağ/Gence Beylerbeyliği olmuştur. 16.
yüzyılın başlangıcında (1501) Safeviler devletinin
oluşturduğu inzibati bölgelerden biri olan Karabağ Beylerbeyliğinin sınırlarına 17. yüzyıldan

Ermenilerin Kafkasya’ya yerleştirilmesi
genel olarak Rusya’nın Şark siyasetinin
temelini oluşturmuştur. Bu işte Birinci
Petro’nun rolünün özellikle etkili
olduğunu belirtmeliyim. Petro’nun
yazdığı vasiyetnamesinde Rusya
imparatorluğunun harici siyaseti, aynı
zamanda Şark siyaseti açık şekilde ifade
edilmiştir.

19. yüzyılın başlangıcına kadar Ahtabad, Cavanşir, Bergüşad, Kazak, Şemşedil bölgeleri dâhil
edilmişti.
Karabağ’ın doğal kaynakları nelerdir?
Bölge maden yatakları, mineral suları, orman
ürünleri ve tatlı su balıkçılığı ile önemli bir merkezdir. 210 bin hektar tarıma elverişli arazi bulunmaktadır. Alan olarak bütün Azerbaycan’ın %5’i
kadardır.

İnançlar ve Etnik Yapı
Karabağ’ın inanç yapısı nasıldır?
Karabağ’da kadim inançlar ve dinler mevcut
olmuştur. Bölgede İslâm’dan önce Hristiyanlığın
yaygın olduğu görülmektedir. Karabağ bölgesine
Arapların gelişi miladi 7. ve 9. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Bölgenin büyük çoğunluğu İslâm’ı kabul etse de Karabağ’ın dağlık bölgelerindeki Hristiyanlığı benimseyen, Alban Türkleri kalmışlardı.
Karabağ’ın dağlık bölgesinde yaşayan Hıristiyanların Rus çarı Birinci Petro’ya yazdıkları mektupta
kendilerini Alban olarak isimlendirmekteydiler.
Görüldüğü gibi 18. yüzyılda yazılan bu mektuptan Albanların kendilerini “Ermeni” kabul etmedikleri görülmektedir.
1828 yılında Türkmençay ve 1829 Edirne
antlaşmalarından sonra İran ve Osmanlı devletlerinden Kuzey Azerbaycan’ın faklı bölgelerinden
Karabağ’a Ermeniler, topluca göç ettirildi.
1836 yılında Alban Katolikolsuğu kaldırılarak
Karabağ’daki Albanlara da “Ermeni” denilmeye
başlandı. Ancak Albanların bir kısmı bu süreçte
İslâm’ı kabul etmeye başlamışlardı.
Karabağ’ın etnik durumu hakkında kısaca bilgi
verir misiniz?
En kadim dönemlerde bölgede Albanlar, Utiler, Karkarlar ve Savdeylerle birlikte, sonradan
bölgeye göç eden, Maskutlar, Saklar, Geller ve Ballar yerleşmişlerdir. Bu etnik gruplarla birlikte bölgede Barsiller, Sabirler, Hunlar da yaşamışlardır.
1727 yılında Gence-Karabağ nüfusu 122 bin
olmuştur. Kısaca nüfus dağılımı şöyleydi; Azerbaycan Türklerinin nüfus oranı %66, Grigoryanlaşmış Albanların %31, Kürtlerin nüfus oranı ise,
%3 olmuştur.
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Ermenistan’ın Karabağ’ı İşgali Sorunu

Rus Çarı I. Petro

Geçmişten Günümüze Rusya’nın Siyaseti
Çar Rusyası’nın Ermeni siyaseti nasıldı?
Ermenilerin Kafkasya’ya yerleştirilmesi genel olarak Rusya’nın Şark siyasetinin temelini
oluşturmuştur. Bu işte Birinci Petro’nun rolünün
özellikle etkili olduğunu belirtmeliyim. Petro’nun
yazdığı vasiyetnamesinde Rusya imparatorluğunun harici siyaseti, aynı zamanda Şark siyaseti açık şekilde ifade edilmiştir. Vasiyette, “Rusya
devletinin hudutları kuzeyde Baltık Denizi’ne,
güneyde ise sıcak denizlere kadar olmalıdır. Bunu
uygulamak için Türkiye ile İran arasında fitnefesat çıkarmak lazımdır. Rusya nüfuzunu Şarkta
güçlendirmek için Sünni-Şiî ihtilafları en önemli
bir vasıtadır.” denilmektedir. Petro’nun vasiyetinde Gürcülerden bahsedildiği olduğu halde Ermeni isminden bahsedilmemektedir. Çünkü o zaman
Ermeni devleti mevcut değildi. Ermeni zenginleri
Petro’nun yardımıyla bir devlet kurmak istemekteydiler. Bu nedenle temsilcileri daha 1701 yılında Petro’yla görüşerek kendi “hizmetlerini” ifade
etmişlerdir. Petro kendi siyasetini uygulamak için
Ermenileri kullanmayı hedeflemişti. Ermeniler de
bu konuda Rusya’ya yardım edeceklerdi. Nitekim
Petro ölmeden önce 10 Kasım 1724 yılında Ermenileri Kafkasya ve Hazar etrafındaki vilayetlere
yerleştirmek için bir karar imzalamıştı.
Sovyetler dönemiyle ilgili ne söylemek
istersiniz?
Sovyetler döneminde Ermenistan’da yaşayan
Azerbaycan Türkleri göçe zorlandılar.
Sovyetler döneminde Ermenistan’da yaşayan yüzbinlerce Azerbaycanlı Türk 1947 yılında
Stalin’in aldığı kararla göçe zorlanmıştır.
SSCB Bakanlar Kurulu kararı şu şekildedir:
1) 1948-50 yıllarında Ermenistan’dan
Azerbaycan’ın Kür-Aras ovalığına gönüllülük

esasında 100 bin köylü ve diğer Azerbaycanlı ahali, onlardan: 10 bini 1948 yılında, 40 bini 1949
yılında ve 50 bini ise 1950 yılında göç ettirilsin.
2) Ermenistan SSCB Nazırlar Sovyeti, Azerbaycanlı ahalinin Azerbaycan SSCB’nin Kür-Aras
ovalığına göç ettirilmesinden sonra onların bıraktıkları evlere ve mahallere yabancı ülkelerden gelen Ermenilerin yerleştirilmesine izin versin.
Gökçe-Dilican toprakları, Zakafkasya MİK’nin
18 Şubat 1929 tarihli kararı ile Nahçivan Muhtar
Cumhuriyeti’nin 9 köyü, 5 Mart 1938 tarihli Azerbaycan SSC MİK’nin kararı ile Ermenistan’a ilave
topraklar verilmiştir. Ermenistan 1969 yılında 7
Mayıs tarihli protokolle, yine 1983-1987 yıllarında yeni topraklar ele geçirmiştir. Nihayet, 1989
yılı Nisan ayında Sederek köyünün 94 hektarlık
“Hasankulu Bağı” denilen bölge Ermenistan’a
verilmiştir.
Sovyetler döneminde Ermeniler zaman zaman
Azerbaycan’dan toprak talebinde bulunmuşlardır.
Çoğu kez bu talepleri Ruslar tarafından kabul görmüştür. 1918-20 yıllarında kurulmuş olan Azerbaycan Cumhuriyetinin yüzölçümü 114 bin 000
km2 olmuştur. 1990’lara kadar bu yüzölçümü 86
bin 000 km2’ye inmiştir. Şu anda ise yaklaşık olarak Azerbaycan’ın %20’si Ermenistan tarafından
işgal edilmiş durumdadır.
Ermeniler 1988’den başlayan süreçte Karabağ
dâhil 12 rayonu işgal etmiş, 1 milyondan fazla
insan kendi yurtlarından göç etmek zorunda kalmıştır. Yine Ermeniler Rus ordusunun yardımıyla
1992 yılında Hocalı şehrinde 600’den fazla insanı
katletmiştir.
Hocam, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Ben de Karabağ meselesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.
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KRİZDEKİ AVRUPA’NIN İSLÂM DÜŞMANLIĞI

Krizde Olan İslâm Değil,
Ontolojik Güven Bunalımındaki Batı’dır
Batı dünyası politik yapısıyla açık bir şekilde sırf Müslüman kimlikli bir
insan kesiminin değil, bizzat İslâm dininin karşısındadır. İslâm’ın bir krizi
yok, krizde olan Batıdır. Dozajı gittikçe artan krizlerinin sebebinin de İslâm
olduğunu düşünmektedirler. B. Lewis’in ifadesiyle kendilerini yerlerinden
edecek ve tüm kazanımlarını bitirecek bir gelişme gittikçe yaklaşmaktadır.

Mustafa AYDIN

S
30

on günlerin dünya konjonktüründeki önemli konularından birisi Batı’nın
İslâm düşmanlığıdır.
İslâmofobi,
başta
Fransa olmak üzere Almanya, İsveç,
Hollanda ve benzeri
ülkelerde tabir caizse tavan yapmaktadır. Söz konusu sorun aslında
yeni değildir, bir güncellemeden ibarettir. Batı’nın
geneli için geçerli sayılan İslâm düşmanlığı göründüğü kadarıyla yeni bir patlama dönemi yaşamaktadır. Avrupa’nın büyüklerinden kabul edilen
Alman yetkililerin biraz daha ihtiyatlı davranmalarına karşılık AB’den ayrılan İngiltere’nin yerini
Fransa doldurma hevesindedir ve fütursuzca laflar
etmektedir.
Ülkenin başındaki Macron denen adam devlet
adamından çok bir jöne (genç film oyuncusuna)
benzemektedir ve sanki rol gereği bir hacıyatmazlığı temsil etmekte, hop oturup hop kalkmaktadır. Hepsinin ortak politikası Avrupa’nın hemen
her yerinde tüm Müslümanları potansiyel tehlike
olarak almakta, üzerinde baskı eksik edilmemesi
gereken ikinci tür vatandaş olarak görmektedir.
Müslümanları gözlemleyip fişlemekte, kılık kıyafetiyle alay etmekte, bir dönemlerin Türkiye’sinden öğrendikleri başörtüsü yasağını hemen pek
çok kurumda uygulamaktadırlar. Karikatürcüler

gibi İslâm düşmanlarını
ödüllendirmekte, tam da kendilerini
resmeden
bu
karikatürleri
sokaklarda inadına
sergilemektedirler.
İşi daha ileri götüren Macron,
“İslâm’ın kriz içinde
olduğunu ve bir reform yaparak bundan kurtarılması gerektiğini” söylemektedir. Aslında bu laflar
da yeni değildir, yarım yüzyıldır sürümdedir. Macron gibi kapasitesizler yeni bir laf üretemeyeceği
için öncekileri tedavüle sürmektedir. Esasen post
modern Batı siyaseti, uzun zamandır yeni İslâmlar
üretme peşindedir. Mesela CIA ile ortak çalışan
ünlü Amerikan kuruluşu RAND’ın çalışmaları bunun tipik örneğidir. Batı’nın katı bulduğu İslâm’ın
yerine ılımlı bir İslâm vahyetme(!) çabasındadır.
Hatta bu amaçla bazı aktif ayetlerden arındırılmış
bir Kur’ân taslağı bile ortaya koymuşlardır. Yani
Macron bu girişimde geç kalmıştır.
Aslında, Batı bu çerçevede günümüze kadar bir değil, pek çok İslâm (!) türetmiştir. ABD
İslâm’ı (Ilımlı İslâm), Avrupa İslâm’ı (Euro İslâm),
bunun içinde de Franco İslâm, vb. alt İslâmlar
yer almaktadır. Adı geçen RAND raporlarında,
ılımlı İslâm, radikal İslâm, muhafazakâr İslâm,
laik İslâm, gibi yarım düzine kadar İslâm ortaya
konulmakla kalmamış, hangisinin yanında olup
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Krizde Olan İslâm Değil, Ontolojik Güven Bunalımındaki Batı’dır
hangisinin karşısına çıkacakları ve bunun nasıl
Esasen Batılılar bu hâlleriyle sahilde kumdan
yapılacağı üzerinde uzun uzun durulmaktadır.
kaleler yapan sonra da zevkle yıkan çocuklara
Sonuç olarak Batı dünyası politik yapısıyla açık
benzemektedirler. Demokrasiden insan haklarına
bir şekilde sırf Müslüman kimlikli bir insan kekadar bu değerler şimdilerde dökülüp inmiş, bir
siminin değil, bizzat İslâm dininin karşısındadır.
yüksek değer değil, çıkar sağlayıcı birer araç değer
İslâm’ın bir krizi yok, krizde olan Batıdır. Dozajı
oldukları ortaya çıkmıştır. Onun için demokrasiyi
gittikçe artan krizlerinin sebebinin de İslâm olMısır, İnsan haklarını Beşşar Esed, İnsan haklarını
duğunu düşünmektedirler. B. Lewis’in ifadesiyle
Müslümanı yaraladığını bildikleri için vatandakendilerini yerlerinden edecek ve tüm kazanımlaşının başörtüsüne savaş açan Batı ülkeleri temsil
rını bitirecek bir gelişme gittikçe yaklaşmaktadır.
etmektedir.
Dünyanın böylesi bir yeniden
Unutulmamalıdır
ki
yapılanmasına neden olabiyüksek değerler; hak, adalecek bir etken olacaksa bu,
let, dayanışma, yardımseBatı tarihte din bağlamında
İslâm’dan başkası değildir.
verlik gibi evrensel değerlere
hareket ediyor, İslâm’la
Bunun içindir ki Batı yaldayanarak o toplumun kenmücadelesini kabaca
nızca Müslüman demografik
di hayatından türetilirler.
İslâmî fenomenlere iftiraya
unsuru üzerinde değil, bizBatı örneğinde olduğu gibi
dayandırıyordu. Kur’ân’a,
zat İslâm dini üzerinde durbaşka toplumların ürettiği
peygamberimize karşı
makta ve ona saldırmaktadır.
tüm değerler, onların araç
Batı dünyasında Müslümanyaptığı bu hakaretleri de
değerleridir ve onları belar, içinde yaşadıkları toplum
Hıristiyanlığı öne sürerek
nimseyenler sahiplerine hiziçin hiçbir sorun oluşturmamet etmiş olurlar. Şu örnek
meşrulaştırıyordu. İslâm’la
maktadırlar. İçine dahil edibu gerçeği gayet iyi açıklar.
şimdiki mücadelesi
len sorunlarda Müslümanlar
Mesela demokrasi evrensel
Hıristiyanlık adına değil,
gadredenler değil, mağdurlarbir değer değil, arkasındaki
müşrik bir kültüre göre
dır. İslâm dünyasıyla savaşsahiplerinin çıkarına işleyen
oluşturduğu hayat anlayışını
mak için ürettikleri el-Kaide,
ve Batıyı küreselleştirici bir
ikame adınadır. Ancak bu
DAEŞ, Taliban, PKK, PYD,
araç değerdir. Buna göre Mıhareketinde Hıristiyanlık ve
vb. bütün örgütlerin hemen
sır cuntası demokrasiyi temYahudilikten yararlanmıyor
tamamı Batı’nın İslâm adına
sil ederken Türkiye’de haldeğildir. Modern tutum sırf
uydurduğu (tabir caizse eykın yüzde ellisinin oyuyla
lem reformlarının ürünü) örİslâm değil, genelde din
iktidara gelen Erdoğan dikgütlerdir. Kendi bunalımlarını
karşıtıdır. Ancak aktifliği
tatördür (!). Yani darbe bir
aşmak için ürettikleri kriz aknedeniyle özel olarak İslâm
yerde demokrasiye aykırı
törleridir. Hıristiyan evlerini
karşıtıdır. Macron gibi
iken, bir başka yerde onun
basan, kiliselere sabotajlar
gereğidir. Bu mantığa göre
siyasiler de böylesi bir
düzenleyen, sokakta halkın
bir şey yerine göre hem taş
tutumun aktörleridirler.
özellikle dini kılık ve kıyafetihem de kuş olabilir (!). Bu
ne saldıran, yerli vatandaşlara
bakış farkı Batı’nın çıkarına
karşı bir nefret dili geliştiren
bağlıdır ve bu çarpık bakış
Müslümanlar olsaydı, Müslübütün değerleri için geçerlidir. Bir dönemler dünmanların kriz yaşadıkları ve yaşattıkları söyleneyanın geniş bir kesimini bir şeyin hem taş hem
bilirdi. Ama olup bitenler bunun tam tersidir.
kuş olduğunu kabul ediyorlar diyerek geçmiş
İşin gerçeği Batı derinlerde bir ontolojik gütoplumları ilkellikle damgalayan Batı’nın gelişmiş
ven bunalımı yaşamaktadır ve bütün bu olaylar
zihniyeti (!) de böylesi bir şeydir.
söz konusu krizin görünümleridir. Evet, Müslümanlara kendi eserleri olmayan, hak etmedikleri
Batı’nın İslâm Düşmanlığı
insanlık dışı bir kriz yaşatılmaktadır. Bir dönemler
Batı’nın genelde kendi dışındaki dinlere taBatı’yı diğer toplumlar nezdinde üstün gösteren
hammülü olmamıştır. Sömürgeleştirdiği toplumdemokrasi, insan hakları özgürlük vb. gibi ilkeların din ve inanç sistemlerine hep aşağılayarak
leri Müslümanların hiçbir işine yaramamaktadır.
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bakmış, onları ilkel olarak görmüştür. Ona göre
kurtarıcı din yalnızca Hıristiyanlıktır. Bu çerçevede kendinden saydığı Yahudiliğin cinsler arasındaki ayrımcılığını, katı diyet kurallarını, hayvan
boğazlamalarını, giyim biçimlerini hep hoşgörü
ile karşılamış ama Müslümanların giyim-kuşamı, başörtüsü vb. onun hazmedemediği bir şey
olmuştur. Hep İslâm’a sataşabilmek için vesileler
arana gelmiştir.
Danimarka basınındaki İslâm peygamberini
karalayan karikatürlerin yeniden gündeme alınıp
sokaklarda sergilenmesi, sıkça tekrarlanan İslâm’a
hakaret yarışmaları, en yüksek dini otorite sayılan
Papanın İslâm’la ilgili olumsuz beyanları, genelde kılık kıyafet gibi bir sorunu olmayan Batı’nın
ülke yönetimlerinin başörtüsü yasağı konusundaki uygulamaları, insan haklarının nihai sözcüsü
sayılan AİHM’nin bu konudaki tutumu hemen
hatırlanabilecek sıradan örnekledir. Üstelik bu
İslâm karşıtlığı tek türden bir kesime ait değil, basın mensupları, siyasetçiler, din adamları, mahkemeler, bazı yerel yönetimler gibi farklı kesimleri
aynı noktada buluşmaktadırlar. Yani Batıda İslâm
karşıtlığı belli bir kesime ait marjinal (çizgi dışı)
bir hareket değildir.
Batı’nın kültürel gelişmişlik iddiasının hilafına
bu durum nasıl açıklanabilir? Kanaatimizce bu
soru dünden bugüne Batı’nın İslâm’la olan ilişki sürecine bakarak cevaplandırılabilir. Batı’nın,
Amerika (Ilımlı) İslâm’ı ve Euro (Avrupa) İslâm’ı
projeleriyle dediği bellidir. “İslâm’ın vicdani bir
inanç sistemi olmanın ötesinde bütün toplumsal
boyutu atılmadığı sürece ortak bir tarafım olamaz. Başka türden ne yaparlarsa yapsınlar, standartlarıma uymuş da sayamam. Bizim sistemimiz
İslâm alternatifliği üzerine kuruludur. Onun için,
İslâm’ın eşcinsellik gibi ahlaksızlık ilan ettiği şeyleri kabul edemeyiz. Hatta bunu garantileyebilmek
ve kendimizi güvende hissedebilmemiz için sizleri de buna uymaya zorlayacağız, vb.” İstedikleri
İslâm pençesi ve dişleri sökülmüş bir Arslan’dır.
Üstelik Batı’nın İslâm karşısındaki bu tutumu tarihsel tutumu da değildir. Batı tarihte din bağlamında hareket ediyor, İslâm’la mücadelesini kabaca İslâmî fenomenlere iftiraya dayandırıyordu.
Kur’ân’a, peygamberimize karşı yaptığı bu hakaretleri de Hıristiyanlığı öne sürerek meşrulaştırıyordu. İslâm’la şimdiki mücadelesi Hıristiyanlık
adına değil, müşrik bir kültüre göre oluşturduğu
hayat anlayışını ikame adınadır. Ancak bu hareketinde Hıristiyanlık ve Yahudilikten yararlanmıyor

değildir. Modern tutum sırf İslâm değil, genelde
din karşıtıdır. Ancak aktifliği nedeniyle özel olarak İslâm karşıtıdır. Macron gibi siyasiler de böylesi bir tutumun aktörleridirler.
Günümüz postmodern ortamında İslâm’a karşı
çıkan siyasiler onun hakkında hiçbir bilgiye sahip
değildirler. Eksikli de olsa klasik oryantalistlerin
dediklerini bile anlayacak bir seviyede değildirler. Şimdi onlara yalan ve yanlış üzerine kurulu
postmodern manipülasyonlar yetip artmaktadır.
Bu bağlamdaki mevcut düşünceleri şöyle özetlenebilir: “İslâm bir düşmandır, o öğrenilmez onunla mücadele edilir. Bunun için de onu mücadele
edilebilir kılmak gerekir. Bunun en önemli yolu
ise bazı Müslümanları terörize etmektir”. Maalesef
bütün İslâm toplumları bugün terörize edilmiş bir
ortamda yaşamaktadırlar. Macron’un utanmadan
Müslümanlara has kıldığı kriz, kendi inşa ettikleri bu ortamdır. İşin gerçeği Müslümanlar tarihte
olduğundan çok daha fazlasıyla problemlerle boğuşmaktadırlar. En önemlisi de açık bir tepkiye
zorlanmakta ve mücadele edilmesi gerekli bir şiddet sarmalı içinde mahsur kalmışlardır.
İşin kötüsü Batı peşinen düşman bellediği
İslâm ile yüzleşmekten ısrarla kaçınmaktadır.
Çünkü din bazında onun üstesinden gelemeyeceğini bilmektedir. Hıristiyanlıkla İslâm’ın karşısına
çıkmasının mümkün olmadığını, üstün olduğu
teknoloji ile bu alanın doldurulamayacağının, bilmektedir. Teknolojinin sağlayacağı destek silahlanmadan başkası değildir. İngiliz düşünür Ernest
Gellner’in ifadesiyle “İslâm her şart ve konumda
var olma yeteneğine sahip, maddi-manevi, dünyevi-uhrevi, beşerî dengeleri çok iyi kurabilen bir
dindir. Bu açıdan din bağlamında İslâm’ın rakibi
olamaz.” Onun için de İslâm ile muhatap olan din
ve kültürlerin kabul veya karalamaya, daha ötede fiili müdahaleye dayalı tepkiden başka yolları
yoktur ki Batı’nın yaptığı da budur.

Batı’nın İslâm Düşmanlığının Sebepleri
Ontolojik Güven Bunalımı
Güncellenen İslâm düşmanlığının gerekçesi Batı’nın yaşamakta olduğu derin bir ontolojik
güven bunalımı, Macron’un İslâm dünyası için
kullandığı bir nitelemeyle krizidir. Gerçekten de
Batı ciddi bir kriz yaşamaktadır. Bu süreçte, uzun
zaman kendisini dış dünyaya karşı üstün gösteren tüm değerlerini yiyip bitirmiştir. Özellikle günümüzde kristalize edilmiş sömürgeciliğin bitme
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emareleri Batıyı çılgına döndürmektedir. Batı gelecekte Bernard Lewis’in dediği gibi kültürünün çöküp kendisinin aç kalacağı bir sonuç yaşayabilir.
Söz konu ettiğimiz ontolojik güven bunalımının teknolojik gelişmelerle de giderilemeyeceğini gören Batı tabir caizse akrobatik davranışlara girmiştir. Pek çok medeniyet tarihçisine göre
böylesi durumlarda kültürler, çevresini bir kere
daha yeniden kurmayı denerler, rakip gördükleri
potansiyel güçleri eritmeyi düşünürler. Şu anda
Amerika’nın yaptığı da budur. Nereden bakarsak
bakalım bu potansiyel birikim İslâm’dır. Batı, kalenin içinden fethedilebileceği kaygısıyla İslâm ile
uzlaşma yerine onunla mücadele yolunu seçmiştir. Tabi bu teorik sorunların yanında daha pratik
kaygıları yok değildir. Batı, modern kültürünün
hayat tarzını, her hâliyle onaylamayan İslâm’ın,
kendi hayat tarzına müdahale edebileceği kaygısını taşımaktadır. Bu tema tarih boyunca var olagelen bir müşrik söylemdir, bütün peygamberlerin muhatapları bu itirazı ileri süre gelmişlerdir.
Şüphesiz İslâm’ın modern kültürün hayat anlayışından farklı bir bakışı, müminlerinin yaşamasını
istediği sosyal içerikli ilkeleri vardır. Ama İslâm,
kendisine inanmayanlardan dini vecibelerini yerine getirilmesini asla talep etmez.
Batı kültürü de sonuç olarak her büyük uygarlığın izlediği bir süreci yaşıyor. Kriz ontolojik
güven bunalımını getiriyor ve bu çerçevede bir
seri olay yaşanıyor. Ali Bulaç’ın da belirttiği gibi
medeniyetler, yükselişini tamamladığı zaman,
mükemmellik ve özellikle gelecek garantisinden
kuşku duymaya başlar. Medeniyet bu safhada kibirli ve gururludur ama çok sıkıntılıdır da. Ufuk
bir hayli daralmıştır. Spengler’in deyimiyle uzun
ve görkemli olan kendisi değil, gölgesidir. Bu durum bütün büyük uygarlıkların sonunda görülür.
Roma’da Pax Romana, Osmanlıda Nizam-ı Âlem
bunu tipik örnekleridir. Bunlar, aşılamayacak bir
noktaya geldiklerini düşünmüşlerdi. Ama bu işin
sonuydu. Şu anda Batı bu süreci yaşamaktadır.
Mükemmellik duygusuna ulaşması, kendisine katılmak istemeyenleri tarihi dışına itmesi, paranoyak davranışlar sergilemesi söz konusu düşüşün
en somut göstergeleridir.
Kültürel gelişmesinin sonunda medeniyetler
güven duygusunu yitirir ve yapay bir güvenlik
sistemi kurmaya kalkışır. Gerçekten de Batı bugün, (tüm maddi gücüne rağmen) ontolojik güven duygusunu kaybetmiştir. Kendini yeterince
güvende hissetmemektedir. Bir kendine güven

demek olan ontolojik güven duygusu yıkıldığı
yerde özel bir güvenlik sistemi oluşturma ihtiyacı
doğar. Bu dönem, medeniyetin öncül ve hedeflerinin de ıskalandığı bir aşamadır. Onun içindir ki
mesela modern batı kültürünün nihai hedefi olarak ilan edilen ve özgürlükçülük anlamına gelen
liberalizm, özgürlüklerin kısıtlanıp hegemonyanın yaygınlaştırıldığı, baskının meşrulaştırıldığı
bir sisteme dönüşmüştür.
Esasen bir medeniyetin insan anlayışı, ahlâk
görüşü problemli hâle gelmişse, kafadaki tasarımla yer yüzünde dolaşan insan arasında bir çelişki doğmuşsa, ekolojik dengesizlik hat safhayı
bulmuş, hayatı sırf güç (ekonomi) denetler hâle
gelmişse, o kültür için kaygı verici bir noktaya gelinmiş, artık uzak ya da yakın bir sona yaklaşıldığından ya da çöküş veya çözülüşten söz edilebilir
hâle gelmiş demektir. Çöküşün temel esprisini
gücün azalması oluşturursa da bir kültürün çöküşü tek tek alt unsurların (mesela ekonominin)
çöküşünden daha fazla bir anlam ifade eder. Bunun içindir ki fiziksel gücünün doruk noktasında
bulunmasına rağmen Batı kültürünün bir çöküşünden söz edebiliyoruz.
Aslında ABD’nin öncülüğünde modern Batı
çevre kültürlerle de iyi bir diyalog kurup kendini yeniden inşa edebilirdi. Ama Batı’nın bilmediği
şey diyalogdur. Dünyayı tarumar ederken mevcut
toplumlarla kültürleşebilseydi şimdi dünya farklı olurdu. Ama o kendini merkeze koyup çevreyi
kendi egosuna göre yeniden kurmayı tercih etti.
Amerikan kovboyları (sığır çobanları) Kızılderilileri, kendilerinden hiçbir şey almadan yok ettiler, bir insanlığı tarihe gömdüklerinin şimdi bile
farkında değildirler. Tabi insani üretime hiçbir
katkısı olmayan teknolojiyle de bu eksiği kapatamayacaklardır. Kaygılarını aşıp ortaya çözümler
üretemediği için de yapmak durumunda olduğu
şey, maddi gücünü korumaya yönelik bir güvenlik
sistemidir. Kadim kültürlerdeki gibi gücün üstünde ahlaki bir denetim mekanizmasına sahip olmayınca da her denetimsiz güç, sonuçta geri dönüşlü
olarak kendisini de etkileyen ciddi problemler doğurmaktadır. Modern batı kültürü sahip olduğu
gücü aşkın değerlere bağlayamadı. Mesela adalet,
yerini bulamadığı için işi eşitlik gibi hiç de içeriği bulunmayan değerlerle götürmeye çalışmaktadır. Hâlbuki eşitlik ve bir ütopyadır, gerçek olan
adalettir. Eşitlik ve özgürlük birilerinin haklarının
gaspı üzerine de kurulabilir, ama adalet başkası
zarar görmeden gerçekleşebilen bir şeydir.
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Bir yargının altını özel olarak çizmemiz gerekiyor. Batı kültürü diğer din ve kültürlerle ilişki
kurma ve birlikte yaşama konusunda ciddi hiçbir
deneyime sahip değildir. Endülüs gibi İslâmî unsurları yok ederek uzun zaman kendi içine katlanıp yaşamıştır. 15. yüzyılda başlayan sömürge
hareketleriyle değişik dinlerle karşılaşmışsa da
empati yoluyla onları yakından tanımayı düşünmemiş, ilkel bulduğu bu dinleri anlama yerine onları yok edip veya en azından yok sayıp yerine Hıristiyanlığı ikame etmeye çalışmıştır. Onun için de
hiçbir diyalog tecrübesi gelişmemiştir. Bu konuda
o kadar deneyimsizdir ki uzun zaman kendi dini
içindeki farklı mezhep mensuplarını uzlaştırmayı
bile becerememiş, kanlı Engizisyon mahkemeleri,
100 Yıl Savaşları, 30 Yıl Savaşları din politikasındaki bu eksikliğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Avrupa (AB) kendi içinde farklı bir din ile yaşama bağlamında ilk defa fiilen karşı karşıya geldi. Avrupa şimdiye kadar Müslümanları karşıdan
görmüştü. Şimdi kendi sahasında milyonlarca
Müslüman yaşıyor ve gerçekten de bunlara karşı
nasıl davranacağı konusunda kafası bir hayli karışık. Aslında bu camiadan şöyle veya böyle fiilen
bir zarar görmüyor. Bu insanların kendi kültürüne
uyum gösteremediğini söylüyor ve kendine özgü
bir standart içinde erimelerini bekliyor. Ne var ki
İslâm çevreye ne kadar uyarlanmak istenirse istensin kendine özgülükleri koruyabiliyor. Bu ise
onun erimesini bekleyenlerde tedirginlik doğuruyor ve kısıtlayıcı yollar aranıyor. Daha da olmazsa
karikatür olayı gibi marijinal gözüken ama arka
tarafı bir hayli destekli mizansenlere başvuruluyor. Tahrik edici, aşağılayıcı beyanlar, başörtüsü
yasağı gibi uygulamalar devreye sokuluyor. İş, ev
ve cami kundaklamaya kadar götürülüyor.
Kendi içerisine katlanıp İslâm’ı dışladığı zaman bu, çevresi için olduğu kadar kendisi için de
sıkıntılı bir süreç olacaktır. Avrupa, İslâm’ı kapsayacak şekilde bir açılım sağlayamayacaksa AB’nin
iddialı projesi de sığ ve yerel bir proje olarak tarihteki yerini alacaktır. Şüphesiz Avrupa’nın İslâm’a
hoşgörüyle bakması şöyle ya da böyle Avrupa
merkezciliğinin reddi demektir ki Avrupa bunu
yapabilecek gibi gözükmüyor. Esasen tarihsel kültür koduna dayalı İslâm karşıtı çıkışlar sürecin hiç
de iyi gitmediğinin sinyallerini veriyor. Bu da onu
hırçınlaştırıyor, daha önce de belirttiğimiz gibi akrobatik hareketlere sürüklüyor.

Amerika’da bilim adamı olarak bilinen ve yakınlarda ölen Bernard Lewis adlı İslâm düşmanı
sık sık stratejistleri toplayıp özet olarak “İslâm’a
karşı mutlaka projeler üreterek bir şeyler yapılması gerektiğini, eğer bunu yapmazlarsa tüm başarı
ve kazanımlarının yok olacağını, mevcut hayat
tarzlarını, Müslümanların yok edeceğini” söylemekteydi. İslâm’la mücadele konusunda, hayatının son toplantılarının birisinde Lewis’in önerdiği
proje İslâm ülkelerini mümkün olduğunca parçalamak ve birbirleriyle kavgalı hâle getirmektir.
Irak ve Suriye’den sonra Suudi Arabistan, Pakistan ve özellikle Türkiye’nin en azından üçer ülke
hâline getirilmesi ve bunun için zaman kaybedilmemesi gerektiğini savunmuştu. Bu arada Türkiye
özel olarak hedeftedir. Çünkü İslâm dünyası yöneticilerine rağmen Türkiye odaklıdır.
Hele şükür ki birilerinin endişe ettiği gibi Türkiye küresel Haçlı-Siyon yapılanmasından hızla
kopmakta, kendi ayakları üzerinde durmaya ve
mümkün olduğunca bağımsız bir siyaset takip
etmeye çalışmaktadır. Bu ise Batı’nın öfkesini kabartmaktadır. İslâm dünyasının kendine gelmesi
noktasında Türkiye’nin tarihsel misyonunu üstlenmesi ihtimali Batı’yı çıldırtmaktadır. Ama Türkiye tarihsel gelişmenin gelinen noktasında söz
konusu misyonu üstlenmek zorundadır. Erdoğan
bunun için bir şanstır. Türkiye’nin ablukaya alınması böyle bir gelişmeye engel olabilmek içindir.
Onun için saldırılar devam edecektir. Toplumca
duyarlı olmak zorundayız. Çünkü İslâm Batı için
artık bir korku objesidir. Öldürülmesi gerekli bir
hortlaktır.
Esasen tarih boyunca toplumların dönüşümünde, dengelerin yeniden kurulmasında iki
önemli aktör var olmuştur: Peygamberler ve Monarşi (veya diktatör) diye tu-kaka ettiğimiz hükümdarlar. Gerçekten de peygamberlerin yanında
Sargonlar, Hammurabiler, İskenderler, Kanuniler
önemli misyonlar yerine getirmişlerdi. Şimdi onların yerinde bir otorite yok, hiçbir sorumluluk
taşımayan ve dolayısıyla yaptıklarının hesabı sorulamayan demokrat maskeli çapulcular var. Demokrasi gibi sözde değerleri onlar, onları o sözde
değerler koruyup kollamaktadır.

Düşmanlığın Geldiği Nokta: Reform Düşüncesi
Burada önemli bir noktanın altının çizilmesi gerekir. Bugün Batı fiziksel olarak sırf Müslümanlara değil, doğrudan İslâm’a düşmandır. Bu
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yargımızın en önemli delili İslâm üzerinde reform düşüncesidir. Müslümanlarla uğraşmak onu
kesmemekte, bizzat din üzerinde operasyonlar
düzenlenmesi gerektiğine inanmaktadır. Gerçi Batı’nın İslâm’la ilişkisinde bu modern proje
yeni değildir. Dünya tarihinde böylesi bir durum
yaşanmamıştır. Bir topluluğun başka dinden bir
toplulukla anlaşmazlıkları olmuştur. Ama sorun
dinler arası değil, topluluklar arasıdır. Batı’nın
ilkel olarak nitelediği hiçbir topluluk tarih boyunca, başkalarının düşünce, din ve inançlarıyla
uğraşmamışlar, ona kendilerince bir şekil vermeye
kalkışmamışlardır. Dini ne olursa olsun kendileri
için zararlı gördükleri kişi, grup ve örgütlerle mücadele etmişlerdir. Böylesi bir müdahaleci tutum
ancak demokrat, laik, özgürlükçü, insan hakları
savunucusu (?) Batı’nın yapabileceği bir iş, tabir
caizse yiyebileceği bir nane olmuştur.
Buna göre şimdi Müslümanlar Budistler
Myanmar’da dindaşlarımızın burnundan geliyorlar diye Budizm üzerinde operasyon mu yapmalıdırlar? Veya Müslümanlar fanatik Yahudi ve Hıristiyan kesimlerden düşmanlık görüyor diye bunlar
üzerinde bir reform yapma peşinde mi olmalıdırlar. Onların dininden bana ne? Kaldı ki mesela
ben akidevi konuların dışında genelde bir ahlak
kitabı olan İncil metninin yüzde 70 ine katılırım.
Oryantalistlerin dışında politika üreten haçlılar,
Kur’ân’ı bir kere olsun okumuş değillerdir. Gerçi
onlar için Kur’ân’ın dediği değil demediği önemlidir. Onun için de rivayeten duyduğu birkaç çarpıtılmış ayet de yetmektedir.

Bu süreç içinde dikkatimi çeken önemli noktalardan birisi üstte uygulama noktasındaki siyasal
elitlerin, kendi icatları olan dinde reform konusunda da sağlıklı genel geçer bir görüşe dayanmadıklarıdır. Dinde reform dışardan birileri tarafından yapılmaz. Ben öteden beri din ile barışık
olmayan Cumhuriyet aydınlarının, dinde reform
düşüncelerini zırcahillikle açıklaya geldim. Ama
görüyorum ki bu saçmalık sadece bizim aydınlara has değil. Dinde reform, sonuç olarak, doğru
veya yanlış, bir dinin içindeki insanların yaşadıkları dinî sorunlarla ilgili olarak ihtiyaç duydukları
(belki biraz da uç noktalarda) yeni yorumlardır.
Mesela din ve namazla ilgisi olmayan birilerinin,
beş vakit namazı ikiye indirmek, namazdan secdeyi kaldırmak, şu dilden veya bu dilden namazda okunacak metinler belirlemek ve benzeri laf ve
projeler üretmek bir reform değil, hariçten gazel
okumak; bir din karşıtlığı ve hatta yerine göre bir
tür din düşmanlığıdır.
16. yüzyılda Avrupa’da Protestanlığı doğuran Hıristiyan reformasyonu da birilerinin farklı
beklentilerine ve doğurduğu olumsuz sonuçlara rağmen belirttiğimiz bu kurallar çerçevesinde
gerçekleşmişti. Katı bir kurumsallaşma ile formelleşip tıkanan ve iyiden çıkarcılaşıp yolsuzluklara
karışan bir din anlayışından bir çıkma girişimydi.
Burada asıl altını çizmek istediğimiz nokta bu işi
gerçekleştirenlerin, Fransa Kralı (Çağın Macron’u)
veya Alman Şansölyesi gibi siyasilerin veya RAND
araştırmacıları değil, Martin Luther ve arkadaşları
gibi din konusunda bir donanıma sahip üst düzey
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rahiplerin olmasıdır. Reformun temel esprisi de
dinî daha iyi anlama ve formalitenin ötesinde ahlaken daha dindarca yaşama idi. Mesela bu bağlamda ilkelerden birisi ferden de Hıristiyanların
İncil’i bizzat kendilerinin okuyabilmesiydi. Macronlar İslâm’ı okumasalar da fırıldak çevirmeyi bırakıp kendilerine özgü bu temel sorunları okuyup
bir düşünmeleri iyi olur.
Aslında Batı sıkıntıdadır, bir dönemler ileri
sürdüğü ve kendine üstünlük sağlayan değerleri
kendisi yaşamadı ve tabi yaşatamadı. Bütün değerleri bir daha ele alamayacağı şekildi dibe vurdu. Demokrasiyi, Mısır’da siyasal sorunlar karşısında gösteri hakkını kullanan 3000 vatandaşını
bir günde katleden Sisiler; İnsan haklarını, kendi
vatandaşlarından yüz binlercesini insanlık dışı
şartlarda hapishanelerde tutan, 7 milyon insanı
tehcire zorlayan, bir milyon insanının da ölümüne
sebep olan Beşşar Esedler; özgürlüğü, kendi özgür
vatandaşlarını konsolosluklarda katledip cesedini
testere ile parçalayan kendilerine destek verdikleri
Veliahtlar temsil ediyor. Bunlar doğruysa ve itiraz
edilmiyorsa demokrasi insan hakları ve özgürlük
de yok demektir. Aslında bu cinayetler, bunlara
ses çıkarmayan aksine destek veren öncelikle ABD
ve AB üyelerinin eseridir. Bunlar İslâm’ın eseri değil, çünkü sizler buralara sokulmadan bölgenin
insanları huzur içinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla
bunlar İslâm’ın değil, sizin krizinizdir.

Batı Kininin İçinde Boğulacak
Modern Batı kültürel gelişiminin sonlarında
ciddi bir bunalım yaşıyor. Kishore Mahbubani’nin
ifadeleriyle “anahtar hüviyetindeki batılı başkentlerde gelecek hakkında derin bir huzursuzluk
duygusu mevcuttur. Batı’nın 4-5 yüzyıldır sürdürdüğü hâkimiyetin 21. yüzyılda da süreceği
konusunda kaygılar var. Doğu Asya’nın yükselişi,
İslâmî gelişmeler bu kaygının argümanlarını oluşturuyor. Bir de ABD’nin Ortadoğu ve Pasifik’ten,
uzak da olsa çekilme ihtimali Avrupa’yı korkutuyor.” Buna göre çevre tekin olmayan ruhlarla (oluşumlarla) doludur ve Batı varlığını sürdürebilmek
için sahip olduğu güçle bir şeyler yapıp, dünya
yeniden tanzim etmek zorunluluğunu hissediyor.
Robert L. Bartley’in deyimiyle “Batının kendisine
güvenmesi ve bir şeyler yapması gerekiyor, yoksa ABD başta olmak üzere Batı, güç ve başarılarının mağduru olacaktır”. Ne var ki Batı her geçen gün bu güvenini hızla yitirmektedir. ABD’nin

merkezliğinde oluşturduğu küresel güvenlik sistemi şimdilik acizliği örtüyorsa da kendisine, ihtiyaç duyduğu güveni vermiyor.
Bu güvenlikçi sistem, Batı destekli rejimlerle
dengesi bozulmuş bir ortamda özellikle ABD tarafından dolaylı da olsa teşvik görmüş marjinal
(terörist) gruplar üzerinden yürütülen bir yeniden
yapılandırmadır. Söz konusu sistem tam anlamıyla bir açmazda bulunuyor: İslâm’ı sisteme dâhil
ederse devreye girecek enerjiden tedirgin oluyor,
dâhil etmezse dışta kalan bu enerjinin doktriner
biçimde kendisini göstermesinden kaygı duyuyor.
Bu paradoksal iki durum da uzun vadede İslâm’ın
lehine gelişecek potansiyelleri taşıyor.
Bu değerlendirmeler ışığında bakıldığında
denebilir ki İslâm’a kendi doğasında hayat hakkı tanımak istemeyen girişimler başarısızlığa
mahkûmdurlar. Aşırı yaptırımlara dayalı bir baskı
ise ortamı, bu yola başvuranların da kolay yaşayamayacağı hâle getirir. Yani birileri hak ve özgürlükleri o derece kısarsa kendi yaşama alanını da
tahrip etmiş olur. Ulusal bazda İslâmî hakları kısıtlama girişiminde bulunan 28 Şubat süreci, yalnız
Müslüman’ın değil, hemen herkesin pek çok hak
ve özgürlüklerinin yok edildiği, barış ve güvenin
bozulduğu, ekonomisinin altüst olduğu bir ülke
ortaya çıkardı. Aynı şekilde küresel hak ve özgürlükler alanı da İslâm dışlanarak gerçekleşemez.
Şüphesiz Müslüman kimlikle yaşamanın yeni
zorluklar getirdiği bir dönemde bulunuyoruz. Bununla birlikte Müslüman bazı avantajlara da sahiptir. Ancak bunun için Müslüman, İslâm’ı kendi
doğasında algılamaya dikkat etmeli; marjinalliklerden, manipülasyonlardan uzak, siyasal/ askeri
değil, insanlığın bir başka kültür alternatifi olduğunun bilincinde olmalıdır.
Bütün olup bitenlere rağmen Müslümanlar diyaloga açık olmalı, temel konularda, başka din ve
kültürlerle iş birliğine girebilmelidir. Bununla birlikte küresel hegemonya ile hiçbir şekilde kendini
özdeşleştirmemeli, hakkaniyet noktasında orada
durabilmelidir. Çünkü güce yaranmaya çalışmak
en soylu hareketleri bitirici bir süreçtir. Mesela
Macron farkında olmasa da konuştukça batmaktadır. AB, bu İslâm düşmanlığıyla bir yere varamaz. Geliştirdiği kin ve nefret kendini de boğar ve
şüphesiz zenginin iflası, sıradan birisinden daha
kötü olur.
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İslâm Dünyasında
Yaşanan Kriz
İslâm dünyası iyi bir hâl üzerinde bulunmamakta, Müslümanlar İslâm’a
yakışmamaktadır. Dünya, İslâm hakkındaki hükmünü bizlerden gördüğü
Müslümanlık ile vermektedir. İslâmiyet güneş gibidir ama bizi gerçeğe yabancılaştıran
hamaset zirve yaptığı için düşünce yerlerde sürünmektedir. İşte bu nedenle,
zihinsel, entelektüel, ideolojik, politik, kültürel saldırılara cevap veremiyoruz.

Metin ALPASLAN

S

oğuk Savaş döneminde tüm
iç ve dış politikalarını “komünist tehlike” üzerinden yürüten ABD, 1990’lardan itibaren bu tehlike ortadan kalkınca
yeni bir güvenlik konseptine
ihtiyaç duydu. Önceleri Sovyetleri çevrelemek için geliştirdiği “yeşil kuşak” projesinin
yürümediğini görünce bu defa
İslâm ve Müslümanları “terörle”
ilişkilendirecek projelere başvurdu. ABD ve onunla beraber
hareket eden işgalci güçler, bir taraftan Müslümanların en hassas noktalarına saldırarak, tahrik
ederek, terörize etmeye çalışırken, bir taraftan da
her türlü şeytani projeyi uygulayarak İslâm’ı cahillikle, karanlıkla ve esaretle eşdeğer hâle getirip
İslâmofobi’yi kışkırtarak, İslâm coğrafyasında giriştikleri işgal, katliam ve talana bunu mesnet teşkil ettiler.
Yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sarf ettiği “Paralel bir düzen
yaratmaya çalışan İslâmcı ayrılıkçılıkla mücadele
etmeliyiz.” şeklindeki sözlerini bu zaviyeden değerlendirmemiz gerekiyor. Müslümanların kendi
dil, din ve kültürlerini yaşamalarını ayrılma girişimi olarak niteleyen Macron, İslâm’ın dünyada
kriz yaşayan bir din olduğunu ileri sürerek, “Bu
aynı zamanda köktendincilik, dini ve siyasi projeler arasındaki gerilimlerle bağlantılı derin bir kriz
ve giderek çok güçlü sertleşmeye yol açıyor.” ifadesini kullandı.

İslâm Düşmanlığında
Yeni Dalga
Avrupa’nın önceleri geçici
bir iş gücü olarak baktığı Müslümanların, Avrupa’da artık
kalıcı olduklarını gördükleri
andan itibaren rahatsız olmaya
başladılar. İslâm karşıtı söylemleri ile bir algı oluşturarak Müslümanlar üzerindeki baskıları
artırmaya, işgal ve asimilasyon
projelerinde Müslümanları siyasi bir araç olarak kullanmaya
başladılar. Şayet Macron’un Fransa İslâm’ı projesi Fransa’da kendilerince başarılı olursa, bazı
revizyonlarla, bunun diğer AB ülkelerine de model oluşturacağını umuyorlar. Böylece “Almanya
İslâm’ı”, “Hollanda İslâm’ı”, “Avusturya İslâm’ı”
gibi Avrupa’da “ulusal İslâmlar” inşa etme yönündeki projelerin pilot çalışmasının Fransa ile
başlatılacağı anlaşılmaktadır. Macron’un “Fransa
İslâm’ı” projesi ile ilgili olarak Fransız düşünce
kuruluşu Montaigne Enstitüsü’nün, Macron’a yakınlığı ile bilinen Hâkim El Karoui başkanlığında
“İslâmcılık Fabrikası” adıyla bir rapor yayımladığını biliyoruz. Bu raporda El Karoui gibi selforyantalist bir devşirmenin, “mevcut durumun
sürmesi, Müslümanların entegre olmalarına engel
oluyor.” ifadesi raporun asıl amacını gösteriyor.
Asıl amacın; reforme edilmiş, içi boşaltılmış, görünürlüğü minimize edilmiş, hayata dair temel
iddialarından arındırılmış, Avrupa norm ve değerlerine uydurulup ehlileştirilmiş bir İslâm anlayışı,
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yani “İslâmsız bir Müslümanlık” ihdas etme olİslâm Dünyasının Parçalanmışlığı
duğu anlaşılıyor. Fransız Ortadoğu uzmanı Gilles
Macron’un “İslâm’ın kriz yaşayan bir din” olKepel Müslüman Zihinleri Kazanma Savaşı: İslâm
duğu iddiası çok geniş bir yankı bulurken, günüve Batı adlı kitabında “Müslüman zihinleri kazanmüzde İslâm dünyasının derin bir siyasi, hukuki
mak için verilen en önemli savaş, artık Filistin,
ve ekonomik kaos içerisinde olduğu da inkâr ediAfganistan ve Irak’ta değil, Paris, Londra ve diğer
lemeyecek bir gerçektir. Bugün İslâm dünyasının
Avrupa şehirlerindeki Müslüman topluluklardadört bir yanında birbirinden son derece farklı dini
dır.” diyor.
yorumlar, görüşler ve yönetim şekilleri hâkimdir.
İsveç’te İslâm ve göçmen karşıtı ırkçı bir grup
Neyin gerçekten İslâm’a uygun, neyin aykırı olducadde ortasında Kur’ân-ı Kerim yaktı. Norveç’te
ğunu belirleyecek, bu konuda dünya Müslümanpolisin gözü önünde Kur’ân-ı
larına yol gösterecek merkezi
Kerim yırttılar. İsveç’te bir mesbir otorite yoktur. Katoliklerin
cidin önüne yakılmış Kur’ân-ı
Vatikan’ı, Ortodoksların PatAvrupa norm ve
Kerim sayfaları ve domuz pasrikhaneleri vardır ama İslâm
değerlerine uydurulup
tırması bırakıldı. Almanya’da,
dünyasında onların sorununu
Avusturya’da, Hollanda’da caehlileştirilmiş bir İslâm
çözecek, birliğini sağlayacak,
milere baskın yapılması, kunanlayışı, yani “İslâmsız
dini bir birlik ve merkez bulundaklanması, Fransa’da Charlie
bir Müslümanlık” ihdas
mamaktadır. Dünyanın değişik
Hebdo’nun Hz. Peygamber’i
etme arayışı sürüyor.
yerlerinde herhangi bir Müstahkir eden karikatürleri inaFransız Ortadoğu
lüman topluluk haksızlığa ve
dına yeniden yayımlaması gibi
zulme uğradığı zaman, Filistin,
uzmanı Gilles Kepel
olaylar, Batı’da Müslümanların
Suriye, Keşmir, Yemen, Doğu
Müslüman Zihinleri
gittikçe Hitler dönemi YahuTürkistan veya Myammar’da
Kazanma Savaşı: İslâm
dileri konumuna itilmeye çaterk edilmiş ve ümidi kalmamış
ve Batı adlı kitabında
lışıldığının işaretlerini veriyor.
mazlum insanların “Hukuk ve
Haçlı seferleri ile büyük katli‘Müslüman zihinleri
insanlık âlemi nerede?” feryaamlar yapan, sömürgecilik ile
kazanmak için verilen
dına cevap verecek, perişan dudünyanın yeraltı ve yerüstü
en önemli savaş, artık
rumdaki Müslüman âleminin
kaynaklarını talan eden, insanFilistin, Afganistan ve
acziyetten kurtulup, dünyada
ları köleleştiren, darbe ve suionurlu yerini almasını sağlayaIrak’ta değil, Paris,
kastlarla vatansever yöneticileri
cak bir “İslâm Birliği” maalesef
Londra ve diğer
kuklalarla değiştiren, iki dünya
yoktur. Oysa İslâm’ın özünde
Avrupa şehirlerindeki
savaşında 100 milyonlarca cana
böylesine bir dağınıklık ve başıMüslüman
kıyan, Kızılderili katliamı yaboşluk değil, birlik vardır. Düntopluluklardadır.’ diyor.
pan, pedofil papazları ile kiliseya, bugün bu birliğe muhtaçtır.
lerde çocuk iğfal eden bir külBölgemizde yaşanan çatıştürün mensupları şimdi çıkmış
malar ve yıkımlarla ilgili olarak
İslâm’a ve Müslümanlara parmak sallıyorlar!
siyasal tavrımızı, konumumuzu, bizim adımıza,
Batı’da İslâm ve Müslümanlarla ilgili ortabize rağmen başkaları inşa ediyor, geleceğimizi
ya konulan her proje Soğuk Savaş’ın bitiminden
dışarıda birileri biçimlendiriyor. Müslümanların
sonra “Batı’nın yeni düşmanı İslâm’dır.” şeklindağınıklığı ve provokasyonlara açık vaziyeti İslâm
deki paradigma değişimi ile birebir ilişkilidir. Bu
dünyasını Batı politikalarının kurbanı hâline gedeğişim, dünyanın siyasi ve stratejik dengeleritirmiştir. Müslüman toplumların, kendileri adına
ni değiştiren 11 Eylül ile hızlandırılmış, Samuel
düşünen, kendileri adına konuşan, kiminle ilişki
P. Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” tezi
kurup kurmayacaklarını emreden, küstah Emperadım adım dünya siyasetinin temel paradigması
yalist-Siyonist akıl doğrultusunda hareket etmesi,
hâline gelmiştir. Bu tarihten itibaren İslâm karonların çıkarlarına ve taleplerine boyun eğerek
şıtlığı artış göstermiştir. Afganistan ve Irak işgal
birbirleriyle çatışması, utanç verici bir durumdur!
edilmiş, Ortadoğu alev alev yanmaya başlamış,
Bu şeytani planların farkında olmadan birbirleriyLibya ve Suriye iç savaşları ile milyonlarca insan
le savaşıyor ve birbirlerini yok etmeye çalışıyorkatledilmiş, yerinden yurdundan edilmiş, İslâm
lar. Keşmir’den Afganistan’a, Libya’ya, Yemen’e,
beldelerinde taş taş üstünde bırakılmamıştır.
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Sudan’a, Irak’a, Suriye’ye, Filistin, Azerbaycan’a
kadar birçok yerde savaşlar, çatışmalar, çekişmeler
ve terör yaşanıyor. Filistin’i destekleyen nerdeyse
hiçbir Arap devleti kalmadı. Filistinliler, İsrail karşısında çatışmanın en dip noktasında bulunuyorlar. Küfür ile kol kola girmiş Suudi Arabistan ve
BAE’nin başı çektiği bazı yönetimler sadece Türkiye karşıtlığında ittifak etmeyi becerebiliyorlar(!).

Bölgenin Yaşadığı En Karanlık Dönem
Halkı Müslüman olan ülkelerin kahir ekseriyeti, zulüm idarelerinin pençesinde olup, siyaseten
güdümlüdür ve hiçbirisinin dünya çapında bir
ağırlığı, itibarı ve ciddiyeti yoktur. Müslümanlar,
kendi ülkelerinde siyasi erk konusunda söz sâhibi
değildirler. Hepsinin tepesinde despotlar, tiranlar,
hanedanlar, oligarşiler bulunmakta ve insanları
âdeta kendilerine secde ettirmektedirler. Yönetimlerin toplumda bir destekleri yok, politik muhalefet oluşamıyor ve ekonomileri halk için dönmüyor. Kendi halkıyla bir bağı olmayan, bu çağın
ürünü olmayan ne idüğü belirsiz devletçiklerin liderleri, Allah’tan ziyade Amerika ve İsrail’den korkuyorlar. Zor kullanarak iktidarlarını dayatan bu
yönetimler gerçek anlamda ülkelerini yönetemediği gibi, son derece istikrarsız olan bu sistemlerin
bir geleceği de yok. En vahimi ise Müslümanların
çoğunun bu çarpık hâli zihinlerinde meşrulaştırmış olmasıdır.
Şu an “Arap Ligi” üyesi ülkelerin birçoğunu
zengin, militarist, Batı yanlısı kuklalar yönetiyor.
Bunların kontrolü gerçek bir güç temeli üzerinde
değil kum üzerinde duruyor. Bunların emrindeki,
Ezher Üniversitesi dâhil, din adamı-ulema taifesi,
“Siyasal İslâm’ın karşısında yer aldıklarını” deklare ediyor, despot yöneticilerin uygulamalarını
sorgulamadan onaylıyorlar. Suudi Yüksek Ulema
Meclisi, İhvan’a verdiği destekten dolayı Katar’ın
kuşatılmasını doğru bulan ve Müslüman Kardeşler Teşkilâtını “terörist” ilan eden resmi bir açıklama yayımlıyor. Sudeys, güya Kâbe imamı olacak
adam, Kâbe’deki cuma hutbesinde dönemin Suudi Arabistan Kralının darbeci Sisi’ye desteğini övmüş, İhvan’ı ve Hamas’ı da terörle ilişkilendirmekten çekinmemişti. Kervana Mısır’dan, Kuveyt’ten,
Libya’dan, birçok ülkeden katılan önemli isimler
olmuş, hepsi de içinde Yûsuf el-Karadavî’nin de
bulunduğu sözde “terör listesi”ni onaylayan, Mısır
darbesini benimseyen beyanlarda bulunmuşlardır.
İslâm beldelerinde, baskıcı yönetimlerin sert
müdahaleleri yüzünden dinî tefekkür ve fikrî

üretim durma noktasına gelmiştir. Rejimin emrine
giren Ezher Üniversitesi “din dilini ıslah” adı altında birçok ayet ve hadisi müfredattan çıkarmış ya
da yorumunu gündeme adapte etme cüretini göstermiştir. İslâm’ın duvarlar arkasına hapsedilmesi
ve güncel hayata dair herhangi bir dinî referansın
ortaya konulamaması anlamına gelen bu duruma
bakıldığında, İslâm dünyasını İslâmî kimlik ve
İslâmî siyaset bakımından oldukça karmaşık ve
fırtınalı bir sürecin beklediğini görüyoruz.

Sykes-Picot Antlaşmasının İkinci Evresindeyiz
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının öncesinde
Fransa ile İngiltere arasında yapılan Sykes-Picot
Antlaşması’nın ikinci yüzyılının eşiğinde bulunuyoruz. Bilindiği gibi, bu antlaşmadan sonra
bölge bölündü ve Siyonist bir devlet kuruldu. O
günden beri İsrail sınırlarını genişletmeye devam
ediyor. Şu an Irak, Suriye, Yemen, Libya ve diğer
ülkelerde yaşanan çökertme operasyonu, İslâm
dünyasının yeniden bölünmekte olduğunu gösteriyor. Bu bölme-parçalama stratejisinde, Türkiye
ve İran dâhil olmak üzere tüm İslâm toprakları
hedeftir. Türkiye’de gezi olayları ve 15 Temmuz
darbe girişimi bu amaçla yapıldı. Mısır gibi bir ülkeyi bir dilim ekmeğe muhtaç ederek kendilerine
uşak yaptılar.
Bölgedeki İslâmî yapılanmaları kara listeye
alan Suudiler, ABD’ye milyarlarca dolar haraç vererek ayakta durmaya çalışan müptezel bir pozisyona mahkûm edildi. BAE gibi ülkeler, Siyonist
rejimle normalleşme anlaşmaları imzalayarak
Müslümanlara karşı ittifak yaptılar. İsrail’in Filistinlilere ait geri kalan toprakları da kontrol altına
aldıktan sonra “gerçek” bir Ortadoğu devleti olarak kayıtlara geçme stratejisinin piyonu oldular.
Kendi aralarında doğru dürüst bir beraberlik ve
dayanışma sağlayamayan bu kabile devletleri, kılıç dansıyla Amerikan mandası olmaktan ve İsrail
ile ittifak kurarak Siyonist projenin hedeflerine
hizmet etmekten, içine düştükleri zillet ve aşağılanmadan utanmıyorlar.

İslâm Dünyasının Yaşadığı Krizin Nedeni
Müslümanlar Batı’nın meydan okumasına cevap verememiş durumda olduğu için, tarihinin en
büyük medeniyet krizini yaşıyor, bu mağlûbiyetin
faturası ise çok ağırdır. Son üç yüz yıldır var olan
medeniyet krizi sanattan kültüre, siyasetten eğitime kadar bütün alanlarda kendini gösteriyor.
Ortaya çıkan bu kırılmanın en belirgin nedeni,
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kendini geliştirme, eğitimini düzeltme yerine
taklit ve zillet bataklığında bocalayıp. İslâmî hareketleri besleyecek entelektüel derinliklerin bulunmamasıdır. Oysa ne kadar düşünce üretirseniz
o kadar var olursunuz.
İslâm, insan hayatını düzenlemek için Allah’ın
koyduğu bir kurallar bütünü olup, kendine özgü
bir sistemi ve yönetim biçimini öngörmektedir. Ve
Müslümanlardan bu sisteme uygun bir hayat yaşamalarını ister. Müslümanca yaşamanın yolu ise
Müslümanca bir hayat inşa etmekten geçer. Kurulu sisteme karşı kendi alternatifinizi inşa edemiyor, bir düşünce sistematiği geliştiremiyorsanız
bugün yaşanan zillet hâli kaçınılmaz olacaktır.
Teorisi olmadan ortaya konulan pratikler sadece
günü kurtarmış, neticede İslâm dünyası bütünlüğünü yitirmiş, ümmet, İslâm dışı sistemlerin kimlik dokumasına maruz kalmış, zenginlikleri talan
edilmiş, onurları zedelenmiş, insanlığı kurtuluşa
çağırma misyonunu yitirmiş, bu içler acısı duruma düşmüştür!
İslâm dünyasında, dinî ve politik popülizm
her şeyi sıradanlaştırıp, kısırlaştırdığı için doğru
dürüst yeteneklerin, düşünürlerin, entelektüellerin, dava adamlarının ortaya çıkmadığını görüyoruz. Çağımızın dünyasına kalıcı katkılarda
bulunabilecek düşünürler, toplumsal olaylara yön
verebilecek entelektüeller, tarihçiler, teorisyenler
yetiştirilemedi. Dolayısıyla evrensel iddialarda
bulunabilecek doğru dürüst bir dil, düşünce ve
felsefe üretemedik. Bunun yerine günümüz Müslümanları, etnik, mezhepçi, hizipçi parçalanmalar
sebebiyle, sloganlarla, kalıplarla, klişelerle konuşan, istenildiği zaman istenilen yöne sevk edilebilen “sürü toplumlara” dönüştü. Siyasi kaygılarımız entelektüel kaygılarımızdan daha önemli hâle
geldi ve günü kurtarmanın verdiği haz bizi tatmin
edince Müslümanlığımız bir türlü istenilen derinliğe ulaşamadı.
İslâm dünyasının karşı karşıya olduğu asıl sorun kafalardaki zihinsel savrulma ve dağınıklıktır.
Yaşanan krizin nedeni, başkalarının kurguladığı
ve hayata geçirdiği modernizme eklemlenip uyum
sağlarken, Müslümanın zihnini de bu gayri İslâmî
hayata uymaya zorlamasıdır. Tebliğ ile temsil
birbirine uymamakta, eylem ile söylem arasında
derin uçurumlar bulunmaktadır. Kalpler ve zihinler, görüntüsü muhteşem ama derinliği, ahlakı, etkisi sıfır bir Müslümanlık anlayışına teslim
olmuş vaziyettedir. Sulh, selamet, barış anlamına
gelen bir dinin mensuplarının yaşadığı coğrafya
kan-revan içindedir. İslâmî değerlerden uzaklaşıp

gerileyince, İslâm âlemi zayıflamış, parçalanmış
ve devasa nüfusuna rağmen Batı sömürgeciliğinin saldırısı altında haksızlığa uğrayan bir ümmet
hâline gelmiştir. Ancak, burada yenilen “İslâm”
değildir. Yenilen “Müslümanım” diyen ama İslâm’ı
hayatına hâkim kılmayanlardır.
İslâm dünyası iyi bir hâl üzerinde bulunmamakta, Müslümanlar İslâm’a yakışmamaktadır.
Dünya, İslâm hakkındaki hükmünü bizlerden
gördüğü Müslümanlık ile vermektedir. İslâmiyet
güneş gibidir ama bizi gerçeğe yabancılaştıran
hamaset zirve yaptığı için düşünce yerlerde sürünmektedir. İşte bu nedenle, zihinsel, entelektüel, ideolojik, politik, kültürel saldırılara cevap
veremiyoruz.
Müslümanlar kendi inanç ve idealleri istikametinde bir dünya inşa etmek yerine başkalarının emrinde çalışmayı tercih ettiler. Bu paradoks
sürdürülebilir bir durum olmadığı gibi insanları
ikiyüzlü yapmaktadır ve bilinç yarılmasına neden
olmaktadır. Yerlerde sürünen İslâm dünyasının
artık ayağa kalkması gerekmektedir. Müslümanların aynı dili konuşması, aynı hedefi dövmesi lazımken, herkesin ayrı telden çaldığı bir dünyada
hiçbir yere varılamaz.
Dünya’nın birçok yerinde tarihçiler, düşünürler, ekonomistler, akademisyenler dünyanın
geleceğini ve yeni dünya düzenini tartışıyor. Bu
konularda öne çıkmış, söylediklerine kulak verilen yüzlerce isim ve kuruluş var. Peki, biz Müslümanlar olarak bu tartışmaların neresinde bulunuyoruz? Hangi pozisyonda olduğumuzun farkında
mıyız? İslâm dünyasında böyle bir felsefi entelektüel birikimin olmadığını, ses getirecek düşünürlerin ve akımların niçin doğmadığını sorguluyor
muyuz? Eğer bizler birikimimiz ile bu tartışmalara
bir katkıda bulunamıyor isek, dışımızdaki kurumlar ve kişiler bizim adımıza kendi zaviyelerinden
tartışırlar ve geleceğimizi inşa ederler.
Yaşadığımız dünyayı şekillendirebilmemiz
için Müslümanlar olarak hem sahip olduğumuz
potansiyelimizi hem de yapısal sorunlarımızı ve
zaaflarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Hayatı
yeniden anlamlandırmak, değerlerimiz istikametinde yeni yapılar üretmek elzemdir. Toplumsal
hayatiyet derin sorumluluk bilinciyle ve bilgelikle
üretilen tez ve projelerle ancak sürdürülebilir.

Müslümanların Dünya’daki Yeri
İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) üyesi 57 İslâm
ülkesi bulunuyor. Bu ülkeler dünya nüfusunun
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İslâm Dünyasında Yaşanan Kriz
%23’ünü oluşturuyor. 7,4 milyarlık dünya nüfusunun 1,7 milyarı İİT ülkelerinde yaşamaktadır.
Ancak bu nüfus büyüklüğüne karşılık, İslâm İşbirliği Teşkilatı, iktisaden geri olup, dünya toplam
gayri safi yurtiçi milli gelirinin (GSYH) sadece
%8,6’sını oluşturmaktadır. Kişi başına gelir rakamları 57 İİT ülkesinin 17 tanesinde 1000 doların altındadır. Ortalama kişi başı gelir dünya ortalamasından 3’te 1 oranında daha düşüktür.
İİT ticaretinin dünya ticaretine oranı da oldukça düşüktür. İİT toplam ihracatının dünya toplam
ihracatındaki payı %8,5’tur. Bunun çoğunu da
başta Allah’ın bahşettiği petrol olmak üzere doğal
kaynaklar oluşturmaktadır. Petrol ürünleri ihracatını çıkardığınızda ihracatta aldığı pay %5,6’ya
gerilemekte, nüfusuna göre üçte bir düzeyinde
kalmaktadır. Teşkilata üye ülkelerde teknoloji yoğun malların üretimi oldukça düşük olup dünya
toplam ileri teknoloji ihracatındaki payı sadece
binde 4’tür. Petrol gelirinin yarısını da insani gelişme yerine, silah ve savunmaya harcamaktadır.
İslâm İşbirliği Teşkilatı cesamet bakımından
dünyadaki sayılı büyük örgütlerden birisi olmasına rağmen, şimdiye kadar ortaya koyduğu performans nedeniyle ne ekonomik ne de siyasi anlamda dünya çapında bir etki yaratamamıştır. İİT,
50 yıllık geçmişine rağmen üye ülkeler arasında
beklenen işbirliğinin gerçekleştirme noktasında
yetersiz kalmıştır. Teşkilat üyelerinin kendi aralarındaki ticaret seviyesi de yine düşük düzeydedir.
Bunun ana sebeplerinden biri üye ülkeler arasındaki çeşitli anlaşmazlık, çekişme ve devam eden
savaşlardır. Üye ülkelerin bir kısmı aşırı yoksul,
diğer kısmı ise sadece doğal fosil kaynaklardan gelen gelir nedeniyle oldukça zengindir. Emek, bilgi
ve zekâ ürünü olmayan bu zenginlik mide bulandıran görgüsüzce bir israfa sürüklemekten başka
bir sonuç vermemektedir.
Müslüman nüfusun eğitim düzeyi ve insani
gelişmişlik endeksi dünya ortalamasının altındadır. 114 yıldır verilen Nobel Bilim Ödüllerine
baktığımızda Müslüman bilim adamımızdan, 1
Pakistan, 1 Mısır ve 1 Türk bilim adamı olmak
üzere toplam 3 kişi ödül aldı. Bu ödülü alanların tamamının Batı ülkelerinin, laboratuvarlarından veya eğitim imkânlarından faydalandığını
görüyoruz. İslâm dünyasının büyük bölümünde,
analitik düşünceye dönük, sorgulayıcı, araştırıcı,
bilgi üretmeye yönelik bir eğitim yerine, çocuğun
zihinsel gelişimine faydası olmayan, teslimiyetçi,
sorgusuz, ezberci, dayatmacı bir eğitim sistemi

var. Bu anlayış yetişen neslin düşüncesine ve ürettiklerine olumsuz olarak yansıyor.
Devletlerimiz İslâm ahlakından kopuk bir şekilde yönetilmektedir. Aydınlarımızın çoğu kendi
köklerine yabancı birer Batı devşirmesidir. Çünkü eğitim sistemi gayri İslâmî, gayri millî, seküler,
materyalist ve sömürgecidir. Bu köhnemiş otoriter
devlet yapıları yükselen siyasi değişim, adalet ve
temsil taleplerini karşılamada aciz kalmaya devam
ederse yaşadığımız çatışma ve kaos dönemi daha
uzun süre devam edecektir. Şu an İslâm coğrafyası ve merkezindeki Ortadoğu neredeyse küresel
kaosun düğüm noktasıdır. Çatışmalar içinde çalkalanan İslâm dünyasının küresel liderlik savaşlarında esamisi bile okunmamaktadır.
Müslüman toplumlar o kadar çökmüşler ki,
bize zulümden başka bir şey getirmeyen batı ülkelerini kurtarıcı olarak görebiliyorlar. Müslümanların kendi toplumundan kaçıp, Hristiyan coğrafyasının merhametine sığınma yolunda denizlere
açılarak boğulması, Aylan bebeğin kıyıya vurmuş
yüz üstü yatan cesedini seyretmek insanın içini
acıtıyor.

Yaşadığımız Süreç Zaaflarımızla Yüzleşme Dönemidir
Olaylara, meselelere, hayata vahyin penceresinden bakılmadığı için, malda, makamda, lükste,
konforda elitleşirken, ahlakta, kültürde, nezakette
ve insanlıkta büyük bir bedevileşme krizi yaşanmaktadır. Cüzdanlar, kasalar, makam koltukları
dolmuştur ancak ama gözler doymamıştır. İzzeti
ve şerefi İslâm’da ve Resûl’ün ahlakında bulması gereken toplumumuzda, şeref ve itibar malda,
makamda ve parada aranır olmuştur. Bir makama
gelebilmek için gerekirse ahlakını, adaletini, merhametini ve değerlerini bile gözden çıkarabilen
makam bağımlısı tipler türemiştir. Ruhları ve bedenleri lüks, konfor, gösteriş, israf ele geçirmiştir.
Maddi imkânlar arttıkça maneviyat yok olmuş,
mefkûre unutulmuştur.
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İslâm’ı yüceltmek yerine, kavmimizi, ırkımızı,
cemaatimizi, mezhebimizi yüceltme gayreti içine
girilmiştir. Davet ve eğitim çalışmalarına ağırlık
vermek yerine, bütün enerjilerini siyasal iktidara
yönlendirmiş olan Müslümanların düzene bağımlılıkları artmıştır. Adaletin, merhametin, vicdan
ve hikmetin hâkim olduğu diriltici bir yol üzere
gitmek varken, dini değerlerimizi yok sayan bir
sistemin muhibbi ve aşığı olunmuştur.
İnancımızla çelişen, örtüşmeyen o kadar çok
ayıplarımız, kusurlarımız var ki, hangisini söyleyelim. “Nasıl bu hâle geldik, ne oldu bize, bu işte
payımız nedir?” diye kendimizi sorgulamamız gerekiyor. On yıllardır devam eden Kur’ân okumalarından, tefsir ve meal derslerinden, Siyer okumalarından neden bir değer sistemi, bir model, bilgi
felsefesi, siyasi felsefe çıkaramıyoruz.
21. yüzyıla söyleyecek doğru dürüst bir sözümüz, kurucu/inşa edici bir iddiamız ve oluşmuş
bir kültürümüz yok. Köklü sorunları günübirlik
politikalarla çözeceğimizi sanıyor, ödünç alınmış
bir kültürle yaşıyoruz. Kendi inancı temelinde
bir iddia ortaya koyamayan, bir siyaseti olmayan
Müslümanlar, devlet/iktidar ile inancı arasında sıkışmış bir sürü görüntüsü veriyor adeta. Sorumluluklarını başkalarının güdümüne havale etmiş,
mevcut şartlarda daha iyi nasıl yaşayabilirim derdinde. Oysa Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman
edenler, “Raina-Bizi güt” demeyin. “Unzurna-Bizi gözet” deyin ve dinleyin. Kâfirler için acı bir
azab vardır.” (Bakara 104). Bu ayet bize yönetim
ile ilişkimiz hakkında “sürü olmayın” uyarısında
bulunuyor.

Bu Krizden Çıkış Mümkündür
Müslümanların birçok problemi olduğu ve hatalarımızın da olduğu doğrudur. Bu problemleri
çözmeye, hataları telafi etmeye, bugünün dünyasında karşılaşılan olumsuz tutum ve tavırlarla
nasıl mücadele edileceğine dair düşünmeye ve çalışmaya ihtiyaç vardır.
Süreci anlamak için önce ’Biz neredeyiz? sualini kendimize sormalıyız. Şu anda yaşadığımız
tıkanma hâlini “Hangi zihinsel üretim ile aşabiliriz?”. Enfal 53’teki: “Allah, bir topluma bahşettiği nimeti ve esenliği, o toplum kendi gidişini
değiştirmedikçe asla değiştirmez ve (bilin ki) Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.” ayeti temel
düstûrumuz olmalıdır.
Kur’ân’ın öngördüğü şahitliği önce kendi şahsiyetimizde göstermeli, Müslüman zihnin yeniden

inşası için kavramları İslâm’ın istediği şekilde
kullanmalıyız. Müslüman, bütün İslâmî değerlere uygun hareket eden kişi demektir. Müslümanı ancak inancı bağlamalıdır. Kendimizi yeniden
gözden geçirmeliyiz. İktidar merkezli düşünmek
yerine yaşadığımız sistemi sorgulamalıyız. Her
alanda egemenlere karşı uzlaşma yerine bir hesap
sorma tavrı içinde olmalıyız. Allah, uzlaşma ihtimaline karşı Resûlü’nü ikaz etmiştir. “Sana gelen
bu ilimden sonra onların hevasına uyacak olursan senin için Allah’tan ne bir yardımcı, dost; ne
bir koruyucu vardır.” (Ra’d 37). Küçük lütuflarla,
kısa süreli iktidar hevesleriyle avunmayı bırakmalı, kokuşmuş bir bataklıkta yaşamaya tenezzül
etmemeliyiz!
İslâm’ın belli ritüellere hapsedilmiş bir din olmaktan çıkarılması, bir hukuk, ahlak ve medeniyet projesi olarak algılanması, Kur’ân’daki İslâm’ın
ve Hz. Peygamber’in yaşadığı Müslümanlığın
yaşanması gerekmektedir. Müslüman olmadan
İslâmî bir hayat mümkün değildir. İyi bir Müslüman olarak ahlak, vicdan, adalet temel ilkelerimiz
olmalıdır. Kur’ân’ın nurundan ve hikmetinden
kaynaklanan bu İslâmî yükselişi tekrar başlatmak
için Müslümanların Kur’ân ahlakını temel alan bir
yol göstericiliğe ihtiyaçları vardır.
Müslümanın kirlenmiş zihninin temizlenmesi
gerekmektedir. İslâm âleminin karşılaştığı problemlerin çözümü ve yeni bir medeniyet dirilişinin
gerçekleştirilmesi için öncelikle bizim yeni bir dile
ve derin bir kavramsal dünya inşa etmeye ihtiyacımız var. Problemi teşhis edememiş, ona dönük
projesi olmayan anlayışlar her daim baskı politikalarına teslim olacaktır.
Kur’ân bizden ümitli olmamızı istiyor.
“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin; bilin ki,
hakkı inkâr eden insanlardan başkası Allah’ın hayat bahşedici rahmetinden ümit kesmez.” (Yûsuf
87). Hz. İbrahim’in, Nemrut’un zulmünden nasıl
çıkıp Mekke’de yeni bir başlangıca imza attığını
biliyoruz. Biz de yılgınlıktan kurtularak, insanlığı
şirkin fesadından kurtarmak, Rabbani ilke ve hakikatleri onlara götürmek, bu ilkeler ışığında yeni
bir gelecek inşa etmek için önce kendimizi inşa
etmenin yollarını aramalıyız.
Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
İnşallah bir gün gerçek bir Arap Baharı yayılacak,
bu diktatörler şebekesi, çöle, kuma ve toza karışacaktır. Nerede ve ne zaman olduğu bilinmez ama
bu tıkanıklığın mutlaka aşılacağına dair ümidimizi muhafaza ediyoruz, biiznillâh.

Umran • Kasım 2020

Batı’nın Krizi ve Küresel Kapitalizmin Sonu
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Batı’nın krizi çok büyük ve derindir. İnsanlık düşmanı küresel kapitalizmin
sonu da yakındır. Yeter ki insanlığın fıtratından bir alternatif neşvünema bulsun,
insanlık vicdanı ve ahlak ayaklansın. Tam da bunun farkında olan Batı ve küresel
emperyalist güçler insanın ve insanlığın yegâne umudu ve geleceği olan İslâm’a
ve Müslümanlara saldırmaktan ve onları manipüle etmekten geri durmamaktadır.
Ama bunun ona bir faydası olmayacak ve mukadder akıbetten kaçamayacaktır.

Temel HAZIROĞLU

M

ateryalizmin iki yüzü
olan kapitalist ve
sosyalist sistemler aynı
hayat ve kâinat telakkisi
üzerine kurulu olup aynı
felsefeye yaslanarak hareket etmekte, insanlığı ve
dünyayı fitneye, fesada
ve teröre boğmaktadırlar. Küresel emperyalist
kapitalist sistem olarak
konsolide olan bu sistemlerin ortak özellikleri
bütün otoriter ve sermayedar sistemler gibi insanı
ve insanlığı sevmemeleri, onlara bir nesne gözüyle
bakmaları ve dünyayı kendi mülklerine kapatma
arzularıdır.
“Küresel emperyalist kapitalist sistem”; benzer
dünya görüşüne sahip insanların arasındaki çarpışmadan bir grubun öne çıkması, sermayeyi ele
geçirip tekelleşmesi, zenginleşip varsıl hâle gelmesi, kendini dünya efendisi gören tiranlar ve büyük
toprak ağaları ile kutsal bir menfaat ittifakı yapması, oluşturduğu güç ve kuvvetle otoriteyi ele
geçirmesi ve insan görmediği kendi dışındakileri,
insanlığı ve dünyayı yönetmeye çalışıp sömürmesi
demektir. Kendine karşı çıkanları bile kendi özel
yöntemleriyle bünyesine katıp sönümlemesini
sağlamakta, sürekli geliştirdiği sömürü mekanizmaları ile insanların ve toplumların üzerinde tahakküm kurmaktadır.

Dünya Sisteminin Uzantıları
ve Şebekeleri
Birbirlerine karşıtmış
gibi görünen aslında aynı
merkezden türeyen ve
beslenen fikri, siyasi ve
ekonomik akım ve hareketler gerçekte büyük
devletlerin ve çok uluslu
şirketlerin başını çektiği bir dünya sisteminin
uzantıları ve şebekeleridir. Bu şebekeler her türlü tarihi, sosyolojik, dini, fikri, iktisadi vb. anlayış
ve gelişmeleri, insanlığın zenginliği olan her türlü ırk, dil, din, mezhep, renk, cins vb. değerleri
istismar edip kullanmaktan, bunu yapamıyorsa
saptırmaktan geri durmazlar. İnsana ve insanlığa
saldırmaktan, onları asli değerlerinden uzaklaştırmaktan, insanı, yeryüzünü ve ekini ifsat etmekten
anlaşılmaz bir şekilde zevk almaktan vaz geçmezler. Bir tür dünya devleti gibi ya kendine doğrudan
bağlı “acenteleri” ya da nispi olarak halkın onayını
almış “işbirlikçileri” ile her ülkeyi bir şubesi gibi
yönetip sömürmekten ve bunu bazen örtüp gizlemekten bazen de insanların gözüne sokmaktan
keyif alırlar ve bu zulmü yapmaktan özel ve sapkın bir haz duyarlar!
Kapitalizmin küresel emperyalist ve sömürgeci gücü Batı kendine özgü kölelik, soykırım ve
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sömürgecilik yöntemleri ile birçok insanlık suçu
işlemiş, tarihi ve sosyolojik olarak birçok zulmün
bizatihi faili olmuştur. Batı, haçlı seferleri ile yaklaşık 4 milyon insanı, dünyayı sömürgeleştirirken
50 milyon insanı ve 6 milyon Yahudi’yi öldürmüştür. Birinci dünya savaşında 17 milyon, ikinci
dünya savaşında ise 55 milyon insanı katletmiştir.
Batı ayrıca, Afrika’dan yaklaşık 8 milyon siyahi
insanı getirtip köle yapmış ve gayri insani şartlarda çalıştırıp telef etmiştir. Dünyanın her yerinde
yerel halkların yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el
koyup gasp etmiş ve direneni itlaf etmiştir. Üstelik
bu kadar gayri insani fiilin müsebbibi olarak yüzleşme yapmaktan da utanç duymaktan da sürekli
kaçmıştır.
Batı kendine has bir ahlak ve eğitim felsefesi
oluşturarak bütün dünyaya hükmetmeye ve kendine bağlı hâle getirmeye çalışmaktadır. Batı, ahlaktan, eğitimden ve bilimsel gelişmelerden sürekli kendine paye çıkararak diğer bütün ülkelerin
gençlerini ve aydınlarını standart bir paket eğitimine tabi tutmakta ve onlara yabancı dil adı altında kendi dillerini zorla öğretmektedir. Bu suretle
kültür emperyalizmi ile kendine bağlı aydın tipleri oluşturup yaymaktadır. Herhangi bir yabancı
dil, o dilin ülkesine zihnen yaklaşmadan ve hatta
kültürüne sempati duymadan öğrenilemeyeceği
gerçeğini fark etmeyen mazlum ülkeler de bu tuzağa çoğu zaman gönüllü olarak düşmektedirler.
Ancak burada şunu da söylemek gerekir ki,
Batı, Doğuya nispetle maalesef bazı alanlarda en
azından kendi halkına davranışı konusunda daha
ileride görünmektedir. Zira Batı kendi halkına Doğunun kendi halkına verdiğinden daha fazla değer
veriyor, daha çok hak tanıyor. Devleti, kendi insanına hizmet etmenin bir aracı olarak gördüğünün
belirtilerini bazı eyleyişleri ile yansıtıyor. İnsanlığın kazanımı olan ancak Batınınmış gibi görünen
Endülüs ve İslâm medeniyetinin tetiklediği bazı
insani değerlerin Doğuda pek esamisi okunmuyor. Maalesef Doğuda insan ve hakları genel olarak bir değer ifade etmediği gibi devletin bizatihi
kendisi bir değer olarak görülmekte ve kutsal bir
yapı olarak algılanmaktadır. Bu da insan ve insanlık adına acı bir durumdur.
Yahudi-Hıristiyan geleneğinden beslenmiş küçük bir beyaz azınlığın başını çektiği aynı Batı,
kendi kimliğini ötekinin reddi üzerine kurmaktan,
insanlığın bugüne kadar bulup geliştirdiği insanlığın ortak kazanımı olan demokrasi, insan hakları,

özgürlük, barış, hukuk vb. insani değerleri sadece
kendine has görmekten, diğer insanların bunlara
layık olmadığını ısrarla ve defalarca yansıtmaktan
da geri durmamaktadır. Çıkarına hizmet etmeyen,
hoşuna gitmeyen ülkeleri kendine bağlamak için
bu insani değerleri silah olarak kullanmaktan çekinmemektedir. Çifte standart ve ikiyüzlü tutum
ve davranış göstererek nispi demokrasi olan ülkelere düşman olmaktan, seçimle gelen iktidarları
darbe ile alaşağı etmekten hiç çekinmemektedir.
Daha da ötesi şiddet ve terör örgütlerini aleni
desteklemekten ve silah vermekten de hiç uzak
durmamaktadır. Hatta eskiden biraz mahcup ve
gizli yaptığı bu tür gizli darbe ve teşvikleri artık
insanların gözünün içine baka baka adeta “bana
hizmet etmezseniz sonunuz böyle olur” dercesine
korkutarak yapma cüretini gösterebilmektedir.

İslâm Âlemi, İslâmizasyon ve Muhalefet
Batı ayrıca, kendine insani ve yegâne bir alternatif olarak gördüğü İslâm âlemini etkisi altına
almak ve köle hâline getirmek için ya doğrudan
saldırıya geçmekte ya da olabilecek uyanışları
yönlendirip sabote etmektedir. Bozulmuş ve gayri
insani bir hâl almış olan mevcut sistemlerini küresel ve bir üst sistem olarak sunmakta ve üstelik
sanki alternatifsizmiş gibi yansıtmaktadır. Bunun
farkında olmayan ve yüksek bilinçten mahrum
olan bazı Müslümanlar da bundan etkilenerek her
türlü sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi İslâmî
tezleri küresel emperyalist kapitalist sistemin bir
alt sistemi gibi sunarak “İslâmizasyon” projesine
hizmet etmektedirler. Böylece sözüm ona İslâmî
entelektüel camia, Batıda her ne varsa başına
İslâm ya da kutsal bir dini kavram koyarak kopyacılık, gizli Batıcılık yapmakta, bir umut ve alternatif olan gerçek devrimci hareketin engellenmesine
hizmet etmektedirler. Bu suretle Batı, bir taşla da
iki kuş vurmaktadır. Bir yandan kendi emperyalist
arzularını yerine getirmekte diğer yandan ise insanların ve toplumların umutlarını manipüle edip
saptırmaktadır.
Ayrıca küresel emperyalist kapitalist sistem,
kendisine muhalif olan, olma ihtimali bulunan
kişi ve kurumları önce kendi cephesinin ince
müttefiki yaparak kullanmakta, çeşitli strateji ve
taktiklerle yeni kapitalist süreçte onları dönüştürmektedir. Böylece, hem kendine yeni ve usta savaşçılar oluşturmakta hem de kendini her koşulda
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Batı’nın Krizi ve Küresel Kapitalizmin Sonu
kurdu ve İtalya sosyal cumhuriyeti başkanı oldu
bir tür tekrar üreterek hükümranlığını sürdür(faşist: Roma imparatorluğu döneminde otoritemeye devam etmektedir. Bu tür operasyonlarla
yi simgeleyen tahta demetinden yapılmış balta).
istediği konuma getiremediklerini ise etkisizleştirMussolini’nin bütün amacı kültür esaslı sosyal bir
meye, yozlaştırmaya ve yok etmeye çalışmaktadır.
düzen kurmak ve yaymak idi. Yine Alman Nazi
Çoğu zaman da bunu bir şekilde başarmaktadır.
lider Hitler Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi
Kapitalizmin alternatifi olarak sunulan sosbaşkanı idi (nazi: nazional-sozialist ifadesinin kısa
yalizm, bir sosyolojik analiz olarak bazı doğru
adı). Hitler’in bütün amacı ırk esaslı bir ulusçu
şeyler söylüyor gibi görünmektedir. Ancak bu
sosyalizm kurmak ve yaymak idi. Velhasıl insanlıdurum söylem düzeyinde olup son derece yağın başına bela olan faşizm ve Nazizm, bir şekilde
nıltıcıdır. Gerçekte sosyalizm, kapitalizmle aynı
sosyalist siyaset ve kültürden
ideolojik eksende ve paralel
etkilenip beslenmiştir.
dünya görüşü çerçevesinde,
Bu arada şunu da ifade etdünyayı mülk görme anlaKüresel emperyalist
mek gerekir ki, büyük sermayışı üzerinden sınıf kavgası
kapitalist sistem, kendisine
ye ve sosyalizm ilişkisi hem
başlatmış ve tarihi materyamuhalif olan, olma ihtimali
organiktir hem de çok çarpıcı
lizmi güncellemiştir. Ancak
ve ibret verici bir ilişkidir. İkibunların iç ve derin çelişkibulunan kişi ve kurumları
si arasındaki kavga göstermelerini unutmuştur. Çözüm
önce kendi cephesinin
lik olup, gerçekte iktidar kavolarak mülkiyetsiz ve devince müttefiki yaparak
gasının ötesinde burjuvazinin
letsiz toplum derken aslınkullanmakta, çeşitli
soyarak ve sömürerek birikda “proletarya diktatörlüğü”
strateji ve taktiklerle yeni
tirdiği mala, mülke ve servete
adı altında örgütlü sosyalist
kapitalist süreçte onları
sahip olma, hükmetme kavdiktatörlüğün kapısını aradönüştürmektedir. Böylece,
gasıdır. Biri aşırı üretim ve tülamıştır. Sosyalizm gerçekte
hem kendine yeni ve usta
ketim ile servetini artırmaya
burjuva içi iktidar kavgasını
savaşçılar oluşturmakta
diğeri ise doğrudan müdahale
doruğa taşımıştır. “İşçi sınıfı
hem
de
kendini
her
koşulda
ile birikmiş servete el koymaiktidarı” adı altında tüm topbir tür tekrar üreterek
ya çalışır. Başka bir deyişle bu
lumu tek tipleştirmiş ve tüm
hükümranlığını
sürdürmeye
kavga üretim ve değişim adı
imkânları yönetici bir sınıfın
devam etmektedir. Bu tür
altında siyasal iktidarı ele getekeline vermiştir. Sınıfsız bir
operasyonlarla
istediği
çirme kavgasıdır. Sosyalizm,
toplum kuruyoruz aldatmasiyasal aldatmaca ile burjuvacası ile insanları köleleştirmiş,
konuma getiremediklerini
zinin yerine geçmek istemekiradelerini ellerinden almış
ise etkisizleştirmeye,
te ve ondan aldığı destekle
ve tarihin görmediği otoriter
yozlaştırmaya ve yok
kalıcı bir hükümranlık peşine
ve vahşi sistemler kurmuşetmeye çalışmaktadır. Çoğu
düşmektedir. İlginçtir ki çoğu
tur. Akabinde de kapitalizmin
zaman da bunu bir şekilde
zaman, burjuvazi, sosyalizmi
içinde erimiş ve en fazla onu
başarmaktadır.
ve sosyalistleri kendi iktidamutasyona uğratmıştır.
rının devamı için kullanmaKapitalizmi iyi analiz etyı adet hâline getirip onları
mesine rağmen sosyalizm
beslemekte, buna karşılık sosyalistler de bu dukendisini çok koyu bir otoriter sisteme dönüşrumdan istifade ile büyük sermaye ile yakın iliştürmekten alamamaktadır. Üstelik bununla da
kiye girip ondan güç almakta ve çoğu zaman akıl,
kalmamakta ve faşist hareketlerin oluşmasına
bilgi ve maharetlerini onun emrine vererek onun
zemin oluşturmaktadır. Dikkate şayandır ki, fadaha da palazlanmasına hizmet etmektedirler.
şizmin ünlü liderlerinin çoğu sosyalist kültürden
Böylece, kapitalizmin bir sonraki aşaması sosyabeslenmiş ve o gelenekten gelmiş kimselerdir. Örlizmdir tezlerini bu tutumları ile ortaya koymuş
neğin İtalyan faşizminin kurucusu ve faşist lider
olmaktadırlar.
Mussolini gençliğinde İtalyan Sosyalist Parti’ye
Sosyalizm, sonuçta kendisini besleyen büyük
katıldı ve onun yayın organı Avanti gazetesinde
sermayenin kölesi, meşruiyet aracı ve tetikçisi
başyazarlık yaptı. Daha sonra ulusal faşist partiyi
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olmuştur. Aslında sosyalizmin, kapitalizmin arsız,
saldırgan ve huzursuz bir çocuğu olduğu gerçeği
Sovyet Rusya ve Çin örneklerinde açıkça görülmektedir. Bu iki ülke de sosyalizm denemelerinden sonra kapitalizmin bir türüne dönmüşlerdir.
Bu tecrübeler sosyalizm ve kapitalizm arasındaki
ilişkinin açık, net ve ibret verici örnekleridir. Demek ki, sosyalizm kapitalizmin nispeten çaktırmadan ve incelikle yaptığı şeyleri son derece kaba
ve sert yöntemler kullanarak yapmaktadır.
Sosyalizm, komünizm ütopyası bahanesi ile
insanlığı gerçek yürüyüşünden alıkoyan, birikmiş
bütün umutları istismar edip tüketen ve sonuçta kapitalizme sos olan bir sistemdir. Başka bir
ifadeyle sosyalizm, kapitalizmin yürümesine incelikle
katkı sağlayan, ahlak dünyasının biraz daha fazla yıkılışına neden olan ve hakikati
zehirleyen bir irticadır.

Mutasyona Uğrayan Küresel
Kapitalizm
46

Kendine karşı çıkanları
kendi içinde eriterek mutasyona uğrayan küresel kapitalizm, ekonominin öznesi
olması gereken insanı nesneleştirmiş ve kendisine yabancılaştırmıştır. Kapitalizm,
hayatı ve kâinatı menfaat
üzerinden tanımlayıp inşa etmiş, Ya ben ya o mantığıyla
çarpışmayı alevlendirmiştir.
Gerçek ahlakı yok etmiş ve
onun yerine maddeci ahlakı
inşa etmiştir. Kapitalizm, hak ve adaletten uzak,
insanı yozlaştıran ve bitiren tutumu ile küresel
anarşi ve terörün en büyük nedenlerinden biridir.
Hem kendini hem insanlığı hem de dünyayı bitirecek süreci tetiklemeyi de hâlen sürdürmektedir.
İnsanı bir değer değil de bir üretim aracı, bir
kaynak ve bir tüketici olarak gören, dünyayı bir
emanet değil de ele geçirilmesi gereken bir mülk,
bir mal olarak gören mevcut sistemler insanı, insanlığı ve dünyayı tüketmektedir. Gücün ve sermayenin temerküz edilerek otoritenin ve zenginliğin belli ellerde toplandığı bu fıtri/doğal olmayan
gayri ahlaki düzen artık sürdürülemez. Zira biz

biliyoruz ki, bu dünyada birlikte yaşamanın iki
yolu var: Biri yasalarla diğeri kaba kuvvetle. İlki
insana özgüdür, ikincisi ise hayvanlara. Şu açıktır ki, güce dayalı düzenler nihayetinde hayvanlar
âlemine has sistemlerdir ve insanlar bunu uzun
vadede taşıyamazlar. O yüzden de bir düşünce
sistemi istediği kadar incelikli ve ekonomik olsun hakikatten nasibini almadıysa yok olmaya
mahkûmdur.
Velhasıl Batının krizi çok büyük ve derindir.
İnsanlık düşmanı küresel kapitalizmin sonu da
yakındır. Yeter ki insanlığın fıtratından bir alternatif neşvünema bulsun, insanlık vicdanı ve
ahlak ayaklansın. Tam da bunun farkında olan
Batı ve küresel emperyalist
güçler insanın ve insanlığın
yegâne umudu ve geleceği
olan İslâm’a ve Müslümanlara saldırmaktan ve onları manipüle etmekten geri
durmamaktadır. Ama bunun ona bir faydası olmayacak ve mukadder akıbetten
kaçamayacaktır.
Sonuçta küresel kapitalizm, insanı arz sürecinde bir
üretim aracına ve kaynağa,
talep sürecinde ise bir tüketiciye dönüştürüp nesneleştirmekte, eşya hâline getirmektedir. Dünyayı da bir mülke
dönüştürmek istemektedir.
Kısaca, kapitalizm ve onun
hırçın yavrusu sosyalizm ve
bunlardan müteşekkil küresel emperyalist kapitalist sistem insanı, nesli, ekini ve doğayı ifsat etmeye ve dünyayı da kendine
kapatmaya çalışmaktadır. Çeşitli tür ve renkleriyle, doğunun ve batının önderliğinde tüm dünyaya egemen olan ve toplumsal hayatı ekonomik
ilişkiler üzerinden inşa eden, materyalizmin iki
tezahürü olan “kapitalizm” ve onun arsız çocuğu
“sosyalizm”, zihinleri işgal eden tahakkümleriyle insanlığı ve dünyayı tehdit ederken bir bakıma kendi yıkımını hazırlamaktadır. Yeryüzünde
bozgunculuk yapıp fitne fesat çıkaran küresel
emperyalist kapitalist sistem artık kendi sonuna
yaklaşmaktadır.
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Fransa ve İslâm’la İmtihanı

-Bir Jakobenlik Örneği OlarakFransa ve İslâm’la İmtihanı
Afrika’da Fransız siyasi nüfuzun etkinin azaldığını fark eden Macron, 2018
yılında Fransa İslâm’ı projesini ilan etmiştir. Siyasal varlığını İslâm karşıtlığı
üzerinden inşa eden ve iki yıl önce ilan edilen proje sürecinin Fransa’da
yaşayan Müslümanların gönüllü bir kabul göstermeyeceğini düşünen Macron,
Ekim ayının başında durduk yere İslâm’ın kendilerinin cumhuriyetçi değerleriyle
uyuşmadığını ve kriz içerisinde olduğunu ve terör ürettiğini ifade etti.

Ahmet DAĞ

P

usula, matbaa ve
barut gibi buluşlar; her ne kadar Batı
Uygarlığı’nın gelişme
ve ilerleme nedeni
olarak görülse de bu
buluşlar, Newton’un
cisimleştirdiği
“güç”
kavramı üzerinden Batı
işgalciliğini ve tahakkümünü hızlandıran buluşlar olmuştur. Tıpkı bu
buluşlar gibi modern dünyanın siyasi kurucu ilkeleri olan Fransız İhtilali’nin ilkeleri de paradoksal bir biçimde Fransız sömürgeciliğini daha da
güçlendirmiş ve acımasızlaştırmıştır.
1789 öncesi Fransa’nın nasıl olduğunu ve neler yaptığını çok bilmiyoruz, fakat 1789 sonrası
Fransa’nın çok iyi olmadığını ve iyi işler yapmadığını biliyoruz. Hem Sanayi İnkılabı’nın tetiklediği hem de Fransa’nın Afrika’da başlattığı
kolonicilik, Fransa’sız sömürgeciliğini 19. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Bu yüzyılda Fransa’da
başlayan yeni bir sömürge imparatorluğu girişimi
ve çabaları, tıpkı salgın gibi diğer Avrupa memleketlerine de bulaşmıştır. Bu sömürgecilik türü
bizatihi Fransız din adamları, akademisyenleri ve

entelektüelleri tarafından desteklenmiştir.
19. yüzyılın başından sonra Müslümanların yoğunluklu olarak
bulunduğu coğrafyaların sömürgeleştirmesini başlatan Fransa,
“müsavat,
özgürlük,
adalet ve ulusçuluk”
gibi kulağa hoş gelen kavramları kullandığı Fransız İhtilali’nden kısa bir süre sonra (15 yıl) 1804
yılında Mısır’ı işgal etmiştir. Daha sonra Cezayir
(1830), Gabon (1839), Moritanya (1854), Senegal
(1854), Gine (1855), Fildişi Sahili (1855), Kongo
(1859), Mali (1883), Madagaskar (1896), Benin
(1899), Burkina Faso (1896), Togo (1884-Almanya, 1918-Fransa), Çad (1900) ve Nijer (1900) gibi
pek çok ülke Fransa’nın kontrolüne geçmiştir.1
Fransa, işgal ettiği bu topraklarda yukarıda zikredilen kavramları iptal etmiş sömürge edindiği yerlerde eşitsizlik, kölelik, adaletsizliği doğuran faşizan uygulamalar gerçekleştirmiştir. 1789 Fransız
İhtilali’nin liberté, egalité, fraternité (özgürlük,
1

Erdoğan Uygur -Fatma Uygur, “Fransız Sömürgecilik Tarihi
Üzerine Bir Araştırma”, TSA, sayı: 3, Aralık 2013, s.275.
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eşitlik, kardeşlik) sloganı, sadece bir söylemden
ibaret kalmış ve Fransız sömürgeciliğini saklayan
bir enstrüman ve kılıf olmuştur. Fransa, sömürgeleştirdiği ülkelerin yalnızca maddi kaynaklarını
değil manevi (din, gelenek, eğitim, giyim-kuşam
gibi tüm unsurlarını) tüm imkânlarını da sömürmüştür. Bu ülkelerde Fransızcanın resmi ve eğitim
dili olması ayrıca Fransız eğitim sisteminin müfredatının zorun olması bunun en büyük göstergesinden birisidir. Hâlâ Fransa, Afrika sömürüsünden ciddi gelir elde etmeye devam etmektedir.
Fransa’nın 14 ülkenin sömürüsünden elde ettiği
yıllık gelir; yaklaşık 500 milyar dolar kadardır.

Batı Avrupa’da Artan Müslüman Nüfusun Etkileri
Sanayileşmeyle birlikte 19. yüzyılın ortalarından itibaren Mağrip’ten Fransa’ya taşınan Müslümanların nüfus oranı, İkinci Dünya Savaşı’nda
yıkılan Avrupa’nın yeniden inşası için İslâm ülkelerinden gelen göçmen işçilerle 1960’larda daha
da artmıştır. Bu nüfus Müslümanların görünürlüğünü (cami, başörtüsü vs.) artırmış ve Müslümanların kendi dinî hayatlarını inşa ettiği yeni
alanlar meydana gelmiştir. Avrupa’ya dair olan
İslâmofobia ve avrobistan korkusu Fransa’da da
meydana gelmiştir. Charlie Hebdo saldırısı sonrası hem Avrupa’da hem Fransa’da “İslâm’ın terör
ürettiği” ve “İslâm’ın ehlileştirilmesi” gibi söylemlerin sayısı artmıştır. Bu bağlamda Fransız sosyolog Shmuel Trigano’nun “Avrupa’nın Osmanlılaştırılması” olarak adlandırdığı Batı Avrupa’da artan
Müslüman nüfusun etkileri ile alakalı son dönemde Fransız düşünürlerin yazdığı bazı eserlerde ise

Müslüman azınlıkların çoğunluğu oluşturduğu
şehrin dış mahalleleri için “cumhuriyetin kaybedilmiş toprakları”, “laiklik ve demokrasinin geçersiz olduğu vahşi topraklar” gibi dışlayıcı kavramlar
kullanılmıştır. Bu yaklaşım, sadece akademisyen
ve entelektüeller düzeyinde olmayıp halk düzeyinde de var olan bir yaklaşımdır.
Le Figaro gazetesinin 2012 Ekim tarihli kamuoyu araştırmasına göre Fransızların %43’ü Müslümanları ulusal kimliklerine bir tehdit olarak görürken sadece %17’lik bir kısım Müslümanların
da ulusal kimliği zenginleştiren unsurlar olduğunu düşünmektedir. “Müslümanlar, Fransız toplumuna uyum sağlayabildiler mi?” sorusuna ise
verilen “hayır” cevabının oranı %67 seviyesindedir. Ankete katılanların %60’ı İslâm’ın Fransa’da
“fazla” etkin ve “görünür” olduğunu düşünürken
peçe ve başörtüsüne karşı olanların oranları da
%60 seviyesinin üstüne çıkmıştır. Okullarda peçe
ve başörtüsüne karşı olanların oranı %89 iken sokakta giyilmesine karşı olanların oranı %63’tür.2
Hem bu karşıt ve olumsuz algının farkında
olan hem de Afrika’da Fransız siyasi nüfuzun etkisinin azaldığını fark eden Macron, 2018 yılında
Fransa İslâm’ı projesini ilan etmiştir. Siyasal varlığını İslâm karşıtlığı üzerinden inşa eden ve iki yıl
önce ilan edilen proje sürecinin Fransa’da yaşayan Müslümanların gönüllü bir kabul göstermeyeceğini düşünen Macron, Ekim ayının başında
durduk yere İslâm’ın kendilerinin cumhuriyetçi
değerleriyle uyuşmadığını ve kriz içerisinde olduğunu ve terör ürettiğini ifade etti. Bu açıklamadan
10 gün sonra sınıfta Hz. Muhammed’in karikatürlerini gösteren Fransız bir öğretmenin, Çeçen
biri tarafından öldürülmesi olayı meydana geldi.
Macron, bu hadiseyi de araç olarak kullanıp sofistik bir proje olduğunu düşündüğü Hâkim el
Karoui’nin yürüttüğü Fransa İslâm’ı projesi üzerinden değil elinde olan devletin mekanizmalarını kullanarak despotik bir dayatma tavrı edinmiştir. Bu bağlamda Macron’un “Sorunun adını
koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslâmî radikalleşmeden koruyacağız.” ifadesi; İslâm’ın nasıl olması gerektiğine ve Fransız vatandaşlarının
İslâm ile ilişkisinin nasıl olacağının Fransız devleti
2

Ömer Behram Özdemir, “Fransa’da İslâmofobik Söylemin
Ana Akımlaşması ve Arap Baharı’nın Etkisi”, Ortadoğu
Yıllığı, 2012, s. 449.
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Fransa ve İslâm’la İmtihanı
uzakta oluşu krizin en önemli nedenidir. Batılı
devletler, yalnızca kendi coğrafyasında asimilasyon çabaları içerisinde olamamış başka topraklarda da bu doğrultuda politikalar uygulamışlardır.
Tarihsel olarak karşısındakini anlama sorunu olan
Avrupalılar, durduk yere dünyanın en büyük ikinci din mensuplarının değer verdiği peygamberlerine neden tahkir içeren karikatürler yayımlarlar
ve bunu düşünce özgürlüğü bağlamında nasıl ele
alırlar, anlaşılır değil! Müslümanların dünyasında
bu durumun, ne kadar yıkıcı ve üzücü olduğunu
anlamayacak kadar empati ve
Ehlileştirme ve Tasfiye Politikaları
anlama yeteneğinden yoksun
bir topluluk gerçekliği ile karşı
Batı Avrupa’da artan
Fransa’nın 200 yıldır Müskarşıyayız. Pakistan Başbakanı
Müslüman nüfusun
lüman coğrafyasında uyguladıImran Khan, bir yıl önce BM’de
etkileri ile alakalı
ğı sömürgeciliğin yanı sıra 100
yaptığı toplantıda bu idraksizson dönemde Fransız
yıldır kendi toprakları üzerinliğe şu cümlelerle dikkat çeker:
düşünürlerin yazdığı
de yaşayan Müslümanlara kar“Sadece bir İslâm vardır
bazı eserlerde ise
şı uyguladığı dengesiz politikave takip ettiğimiz İslâm buMüslüman azınlıkların
lar, içtimai sorunları ve kişilik
dur. Peygamber Efendimiz’in.
çoğunluğu oluşturduğu
sorunlarını doğurmuştur. YokBunu anlamak önemlidir. Peyşehrin dış mahalleleri
sun bırakılarak, tahkir edilerek
gamber kalbimizde bulunur.
için “cumhuriyetin
ve toplum içerisinde varlık
O hakarete uğradığında bizi
kaybedilmiş toprakları”,
bulmasına müsaade edilmeyen
incitir. Hepimiz biliyoruz ki,
“laiklik ve demokrasinin
Avrupa’da yaşayan Avrupalı
kalbin ağrısı fiziksel bir acıdan
geçersiz olduğu vahşi
olmayan bireyler, toplumsal
çok çok daha acı vericidir. Ve
topraklar” gibi dışlayıcı
ve psikolojik sorunları olan
bu yüzden Müslümanlar tepki
kavramlar kullanılmıştır.
kişiler haline dönüşmüştür.
gösteriyor. Ve her zaman şanBu yaklaşım, sadece
Bu bireylerin tüm bunlara versım olduğunda bunu dünyaya
akademisyen ve
dikleri tepkiler ve hatalı yaklaaçıklayacağımı diledim. Özelentelektüeller düzeyinde
şımlar ise İslâm’a ve Müslüman
likle batı dünyası… Bir insan
kimliklerine atfedilmiştir. Tüm
olmayıp halk düzeyinde
topluluğunda diğer insanlara
bunlar içinde Avrupa halklade var olan bir
acı veren şeylere karşı duyarlı
rı ve devletleri kendisine çeki
yaklaşımdır.
olmalıyız. Batı toplumları Yadüzen vermek yerine ya İslâm’ı
hudi holocaust konusuna çok
ehlileştirme veya Müslüman
duyarlıdır. Ve haklı olarak Yakimliğin Fransa örneğinde olhudi cemaatine acı verdiğinden tüm isteğimiz bu.
duğu gibi Avrupa’dan tasfiye edilmesini çözüm
Peygamberimize hakaret ederek bize acı vermek
olarak görüyorlar. Katı ve dengesiz bir tavır öriçin konuşma özgürlüğünü kullanmayın. Tüm isneği olarak Almanya’da İçişleri Bakanlığı’nın 150
teğimiz bu.”
polisle Berlin Mevlana Cami’sine yaptığı baskın
verilebilir. Neo-Nazilerin, evlerini yakarak Türk
Charlie Hebdo Olayı, Fransız İslâm’ı ve İslâmofobya
vatandaşlarını katlettikleri eylemlerde olay yerinCharlie Hebdo olayının sonuçlarına şahit olde bu kadar çok sayıda polis hiç olmamıştı.
duktan sonra aradan birkaç yıl geçtikten sonra bir
İslâmofobia-Avrupa İslâm’ı ikiliğinde Müslüöğretmen, bir sınıfta bu iğrenç, aşağılık karikamanları konumlandırma çabası içerisinde olan
türleri neden gösterme gereği duyar. Rasyonel ve
Avrupa kimliğinin, birlikte yaşama kültürüne çok
tarafından belirleneceğine dair jakoben tutumu
göstermektedir.
Avrupa’da 11 Eylül sonrası yaygınlaşan
İslâmofobik tutuma sahip olanlar, kendilerinin
İslâm’a yönelik her türlü hakaret hakkına sahip
olduğunu düşünmektedir. Bu fütursuz bireysel
tutum, Fransa örneği üzerinden devletleşmiş bir
tutum haline gelmektedir. Bu devletleşme süreci,
Avrupa’nın tarihsel despotizmini ortaya çıkardığı
gibi Müslümanların Avrupa’dan tasfiyesi sürecini
başlatacak gibi görünüyor.
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değerlere saygılı olduğunu iddia eden Avrupalılar,
böyle bir şeyin hem rasyonel bir şey olmadığını
hem de değerlere saygısızlık olduğunu nasıl göremezler. Çünkü Avrupa devletleri; kendisi dışında
olan kültür ve değerlerin medeni olmadığını, bir
işe yaramadığını ve tahkir edilmesinin doğallığına
inanan tarihsel bir düşünce dinamiğine sahipler.
Bu dinamik ve ikiyüzlü tutum, sürekli kendini
İslâm’ı ve onun mensuplarını tahkir etme hakkını
doğurmaktadır.
Tüm bunlara karşın İslâm dünyasının hususiyetle Körfez Bölgesi ülkelerinin olup bitenlere
karşı suskunluğu ve İslâm’ı yok sayan devletlerle (İsrail, Fransa, ABD, İngiltere vs.) geliştirmiş
olduğu olağanüstü ilişkiler, İslâm topluluklarını
savunmasız kıldığı gibi ileride onların daha çok
tahkirlerle karşılaşılacaklarını göstermektedir.
Halklar ve yönetimler arasındaki bu büyük açıklığa Oliver Roy, 2006 yılındaki bir yazısında şu
şekilde dikkat çekmektedir:
“Protestolar İslâm dünyasının birliğini göstermek yerine bölünmüşlüğünü gözler önüne serdi.
Bir tarafta, [özelikle Avrupa’da] sürgit çoğalan
modernist [sekülerleşen] Müslümanlar topluluğu;
öte tarafta ise iktidarlarını ve gizli çıkarlarını korumaya kararlı yaşlı ve otoriter politikacılar [ve
İslâmcılar], Modernist Müslümanlar, kendilerini,
her şeyden önce ve öte Avrupalı olarak görüyorlar ve kendilerine göçmen olarak muamele edilmesine ve hakaretler edilmesine rıza göstermek
istemiyorlar.”
“Fransız kimliği” söyleminde İslâm’ın bu kimliğe tehdit edici unsur olduğunu düşünen Fransa, bir yandan Fransa İslâm’ı gibi “sevimli” (!) bir
projeyi önerirken bir yandan da medyası ve devlet aygıtlarını İslâm’a karşı alabildiğince kullanan
İslâmofobik bir tavır takınmaktadır. Bir eğitimcinin fütursuz bir biçimde bir dinin Peygamberine
yönelik tahkir içeren karikatürleri sınıfta yayımlama cesareti bulması, Fransa’da devlet yapısının bu
tür İslâmofobik tavırları kamuda ne kadar meşrulaştırdığını gösteren önemli bir göstergedir.
Sömürgeciliğin en sofistik alanı oryantalizm
olmuştur. Oryantalizm, hem belirleme hem de
ötekileştirme içeriğini kendi taşımakta olan son
derece sofistik bir yaklaşımdı. Edward Said,

Avrupa’nın son yıllarda İslâm’a ve
Müslümanlara karşı sergilediği tavır
sürekli kendini yücelttiği değerlerin
geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir.
İslâmofobya maraziliğine kapılan Avrupa,
söylendiği gibi rasyonel, özgürlükçü,
eşitlikçi, tolerans sahibi, birey ve
grupların yaşama imkânını geliştiren,
farklı kültürleri bünyesinde barındıran
bir uygarlık olmadığını göstermektedir.
sofistik bir dönüştürme ve eritme hareket olarak
gördüğü oryantalizmi şöyle tanımlar; “Oryantalizm Avrupa’nın havadan bir uydurması değildir.
O birkaç neslin birlikte çalışarak uzun yatırımlarla
meydana getirdiği önemli doktrinler ve uygulamalar paketidir. ... Bu sistem açıkça ayrı bir dünyanın
yönlendirilmesi, kullanılması, hatta eritilmesi için
gösterilen gayretlerin tamamını kapsar.”3
19. yüzyılda “sömürgeleştirmenin kolu” olan
ve daha nitelikli bir hareket olan oryantalizmin
yerini önyargıyı, husumeti ve ötekileştirmeyi
esas alan daha pejoratif ve marazi bir tutum olan
İslâmofobya almıştır. Avrupa’nın son yıllarda
İslâm’a ve Müslümanlara karşı sergilediği tavır
sürekli kendini yücelttiği değerlerin geçerliliğini
yitirdiğini göstermektedir. İslâmofobya maraziliğine kapılan Avrupa, söylendiği gibi rasyonel, özgürlükçü, eşitlikçi, tolerans sahibi, birey ve grupların yaşama imkânını geliştiren, farklı kültürleri
bünyesinde barındıran bir uygarlık olmadığını
göstermektedir. İslâm karşısındaki tutum ve tavırları, Avrupa’nın tüm değerlerinin simülatif olduğunu gerçeklik boyutuna erişmediğini gösteren
bir turnusol kâğıdı işlevi görmektedir. Yüceltilen
Avrupa’nın değerleri, İslâm’la ve Müslümanlarla
test edilecek görünüyor. Avrupa’da İslâm’ın ve
Müslümanların varlığı, “Avrupalı değerlerin” ne
kadar yapay ne kadar doğal varlığının olduğuna
dair test olma özelliği taşımaktadır.
3

Edward Said, Oryantalizm Doğubilim: Sömürgeciliğin Keşif
Kolu, çev. Nezih Uzel, Pınar Yayınları, İstanbul,1982, s.46.
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Yeryüzünün Lanetlileri
Avrupa’yı Taşralaştırabilecek mi?
Avrupa’ya göç eden bir yerlinin ilk kaybettiği şey dilidir, tespiti bağımsızlığın inşasına
giden yolun köşe taşlarından birinin dil/lisan olduğunu açık eder. Kelime ve kavramlarının
hürriyeti için çaba göstermeyenler, zihinsel sömürgeleşmenin mağdurları ve madunları
olarak yaşamaya mahkûmdurlar. Yeryüzünün lanetlileri kendi cümlelerini kurmaya
başladıkları anda “beyaz adam” tasını tarağını toplayıp tarih sahnesinden çekilecektir.

Kamil ERGENÇ

Y

azımın başlığını Fransız sömürüsüne karşı sömürgesizleşme mücadelesinin öncü
isimlerinden olan Martinikli psikolog Frantz Fanon ile
Avrupa’yı taşralaştırma önerisiyle dikkatlerimizi celbeden Hintli entelektüel Dipesh
Chakrabarty’den ilham alarak
koydum. Fransa’nın İslâm’ın
değerlerine yönelik saldırısının ardından yaşananlar ve bu
saldırıdan çok önce-bilhassa
Arap Baharı olarak bilinen süreçte- genel olarak Avrupa’nın
takındığı tavır ve bu tavrın sonuçları bağlamında bu başlığın uygun olacağını
düşündüm.
Mustazaf halkların tiranlıklar karşısındaki duruşu ve direnişi modern tarihyazımının beyaz adamı kayıran yaklaşımına ciddi bir reddiye anlamına
geliyordu. Edilgen, pısırık, itaatkâr ve duygularının
esiri olarak tesmiye edilen Doğulu (Müslüman)
toplumların, Batı aklıyla efsunlanmış totaliter rejimler karşısında özgürlük, onur ve adalet arayışı
bağlamında gerçekleştirdikleri eylemlerin bilerek
ve isteyerek görmezden gelinmesi sıradan bir olay
olarak değerlendirilemez.

Avrupamerkezci Yaklaşım
Gerçek devrimi sadece Batı aklından ilham
alanların yapacağına inanan Avrupamerkezci yaklaşım, taktik ve stratejik gerekçelerle Müslüman
halkların isyanına kayıtsız kalmayı tercih etti.

Fakat küreselleşme realitesinin
dünyayı küçük bir köy hâline
getirdiği bir vasatta bu kayıtsızlığın çokta fazla bir anlamı
olmadı. Bilakis Batı aklının insanlık ailesine armağanı olarak
kabul edilen -ki bu kabul bile
oldukça kibirli bir perspektifin
sonucudur- ve evrenselleştirilen demokrasi-özgürlükler-eşitlik-sivil toplum gibi olguların
aslında evrensel olmadığı, yani
sadece beyaz adamın çıkarlarını
korumakla amacıyla öne çıkarıldığı anlaşıldı.
Bunları söylerken Fanon’un
Yeryüzünün Lanetlileri kitabına
Sartre tarafından yazılan önsözde dile getirilen “yerliler ideallerimize sadık olmadığımızı söylüyorlar.
Demek ki ideallerimize onlar da inanıyorlar.”1 iddiasını sahipleniyor değilim elbette. Beyaz adamın
ideallerine saygı göstermek zorunda değiliz. Bu
idealleri sahiplenmek zorunda da değiliz. Vatandaşı
olduğu ülkenin Cezayir’de işlediği cürümlere yakinen tanıklık eden Sartre “Tatlı dil şiddetin izlerini
silemez. Sömürgeleştirilen ancak sömürgeciyi silahla sürüp atarak sömürge nevrozundan kurtulabilir.
Bir savaşçının silahı onun insanlığıdır.”2diyerek -bir
anlamda- Avrupa’nın değerleri olarak evrenselleştirilmeye çalışılan demokrasi-insan hakları-özgürlükler klişelerinin aldatıcılığına karşı anarşizan bir
duruşun öne çıkmasına öncülük etmektedir. Bu
1
2

Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, çev. Şen Süer, Versus
Yayınları, İstanbul, 2013.
Frantz Fanon, a.g.e.
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öncülüğü nedeniyle Fransız sağ/muhafazakârları
tarafından vatana ihanetle suçlanacak ve idamı istenecektir. Ancak Fanon’un sömürgesizleştirme çabası Sartre gibi varoluşçu bir filozof üzerinde hayli
etkilidir. Temsilciliğini üstlendiği varoluşçu tezlerin
tezahürlerini Cezayir direnişinde görmesi onu ziyadesiyle heyecanlandıracaktır.
Elbette ki, Avrupa’yı Fransa’dan ibaret görmek
eksik bir değerlendirmeye kapı aralayabilir. Ancak
kolonyal geçmişi ve modern Avrupa’nın inşasına
yaptığı ideolojik ve siyasal katkı bu ülkeyi diğerlerinden farklı kılıyor. İber Yarımadası’ndaki Müslüman ilerleyişinin önünü kesen tarihsel misyonu
ise onu emsalleri arasında bir adım daha öne çıkarıyor. İmparatorluk mirasından edindiği anti-İslâm
tecrübesini her fırsatta kullanmaya çalışmasına
şaşırmamak gerek. Kaldı ki kolonyal geçmişi onu
Müslüman toplumlar hakkında ciddi bir oryantalist
birikimin varisi kılmıştır.
Napolyon’un Mısır işgalinden derlediği olağanüstü bilgi birikiminden, Osmanlı ve Cumhuriyet
modernleşmesinin mimarlarına yaptığı ideolojik
rehberliğe varıncaya kadar Müslüman toplumlarla oldukça yakın temasa sahiptir. Küstah ve kibirli
tavrının ardında bu temasın sağladığı avantajı görmek mümkün… Mısır üzerine yapılan yürüyüşe,
görevleri daha önce hiç olmadığı bir biçimde Mısır’ı
gözlemlemek olan bir bilim ekibi de katılmıştır.
Elde edilen sonuç yirmi dört ciltlik Mısır Betimlemesi adlı ansiklopedik çalışmadır. Bu çalışma için
yazılan genel önsözde “Mısır’ın Afrika ile Asya arasında yer alan ve Avrupa’yla iletişimi kolay, eski
kıtanın merkezi bir ülkesi olarak tavsif edilmesi
(burayı beyaz adamın incelemesi için meşru bir yer
hâline getirmektedir). Homeros’tan Platon’a oradan
İskender’e kadar uzanan kadim tarihten alıntılar
yapılarak devam eden önsöz, “hatırı sayılır bir güç
hâline gelen herkesin, ister Asyalı ister Batılı olsun,
gözünü Mısır’a diktiğine işaret ederek -bir anlamda
buradaki varlığını- meşrulaştırmış olur.3
Mısır, İngilizlerin Hindistan deneyiminden sonra beyaz adam için oldukça önemli bir operasyon
alanı olacaktır. Afrika üzerindeki hegemonya buradan edilen tecrübeler ışığında tahkim edilecektir.
Tunus, Fas, Cezayir ve ardından Orta Afrika ülkeleri üzerinde kurulan sömürgeci tahakküm bugün
bile oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. İkinci Dünya
Savaşı sonrası süreçte bağımsızlıklarını kazansalar da sömürge öncesi dönemden farklı bir durum
3

Edward Said, Kültür ve Emperyalizm, çev. Necmiye Alpay,
Hil Yayınları, İstanbul, 2016.

söz konusu değildir. Ulusal sembolleri, marşları ve
meclisleri vardır. Ancak sömürgecinin miras olarak
bıraktığı “akıl” millî kültür içerisine zerk edilerek
devam ettirilmektedir. Fanon’un da yerinde çözümlemesiyle “milliyetçi siyasi partiler hiçbir zaman sömürgecinin karşısına dikilme ihtiyacı hissetmezler.
Tek yaptıkları sömürgeci burjuvaziden daha fazla
iktidar istemektir.”4 Milliyetçiliğin anti-emperyalist
olduğu savı düpedüz bir göz boyamadan ibaretti.
Bütün milliyetçilikler sömürgecinin ilham aldığı
referans sisteminin ulviliğine inanmıştı. Ulusal bilincin inşasına yönelik atılan adımlar, sömürgecilerin referans sistemlerinden istihsal edilen ideolojik
tortularla mümkün olabildi. Sürecin sonunda ulusal bilinç inşa edildi ve fakat -Müslüman toplumlar
özelinde- pozitivist-seküler perspektifin meşruiyeti
de tescillenmiş oldu. Vahiy ve nübüvvet bilgisi devre dışı kaldı.
Beyaz adam, günahlarını, cürümlerini, aşırılıklarını ve zalimliklerini gizlemede oldukça mahirdir.
Susan Sontag’ın “insanlık tarihinin en derin kanseri” olarak nitelediği beyaz adam, iyi giyimli ve parlak suratlı bedeninin içinde kapkara bir kalp taşır.
Çünkü O, “karga ile tilki” hikâyesini dinleyerek
büyümüştür. Başkasına ait olanı çalmasını iyi bilir.
Çalmak için gerekiyorsa muhatabına hak etmediği
methiyeler bile dizebilir. Merhum Şeriati’nin ifadesiyle “bize geçmişte olağanüstü nitelikli medeniyetler kurduğumuzu söyleyerek önce güvenimizi kazanır. Ardından ise “Bugüne söyleyecek bir şeyiniz
yok.” diyerek öldürücü darbesini vurur.”5 Geçmişte
inşa ettiğimiz medeniyetler bağlamında takdir edilmek bizi hoşnut eder. Ancak bu övgü ilerlemeci tarih tasavvurunun inşa ettiği bir zihnin ürünüdür.
Bu zihin dinlerin geçmiş toplumların manevi, duygusal ve mitsel ihtiyaçlarını temin sadedinde var
olduğunu, bilimsel bilginin tekâmülüyle artık hayattan çekilmeleri gerektiği tezi üzerinden hareket
eder. Beyaz adam överken bile zehirlemektedir…

İslâm’a Karşı Kibirli ve Küstah Tavır
Fransa özelinde Avrupa’nın İslâm’a karşı kibirli
ve küstah tavrı karşısında Müslüman toplumların
galeyana gelmesi beklenmeyen bir şey değildi. Bu
galeyanın “attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin” sözü bağlamında nereye tekabül ettiği ayrıca
tartışılmalı. Esaslı bir söylem ve eylem birlikteliğine ihtiyaç olduğu muhakkak… Tahrik altındaki
4
5

Frantz Fanon, a.g.e.
Ali Şeriati, Öze Dönüş, çev. Kerim Güney, Kitabevi Yayınları,
İstanbul, 1999.
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eylemler ürettikleri için bu yığına dâhil olmuştur.
zihnin düşünme yeteneğini kaybedeceği gerçeğinden hareketle slogancı, hamasi, popülist ve/veya
Bu yüzden şeytanca plan yapanlar kimi zaman bir
anlık duygusal tatmin sağlayan eylemler yerine
karikatür, kimi zamansa bildiri veya konferans
uzun erimli, sarsıcı ve bilinç inşa eden eylemlilikler
aracılığıyla hepimizin ayarını bozabiliyor. Oysaki
üzerinde tefekkür etmek gerekiyor. Fransa özelinde
(teşbihte hata olmasın) Müslümanların “deli gibi”
Avrupa’nın Müslüman toplumları tahrik etmek için
davranması gerekir. Deliyi korkutucu kılan şey,
başvurduğu ve vuracağı yollar çok çeşitlidir. Onlar,
öngörülebilir davranmamasıdır. Sistem, kontrol ve
Müslüman bilincin tahrikler karşısında kolaylıkla
denetim dışı olanlardan her zaman korkmuştur.
zaafa düşeceğini tahmin ettikleri hatta bildikleri
Eğer Müslümanlar bugün nicelikleriyle orantılı bir
için belirli periyotlarla bizi test ediyorlar. Onların
caydırıcılığın mümessili olamıyorlarsa, kendileribeklentilerine uygun hareket ettiğimizde yani bu
ni denetlenebilir kıvama getirdikleri içindir. Artık
tahriklere kapılıp anlık tepkiler
her şeyimiz şeffaf… Evlerimiz
verdiğimizde, elleri altındaki
bile… Hâlbuki aziz Kur’ân,
oryantalist literatürden de desşeytanın tuzaklarının muhlisler
Milliyetçiliğin antitek alarak Müslüman (doğulu)
üzerinde etkili olamayacağını
emperyalist olduğu
toplumların (henüz) olmamışbeyan ediyor. Demek ki muhsavı düpedüz bir göz
lığına dair kendi kamuoylarınlis olmak, kurulan tuzakları
boyamadan ibaretti.
da dile getirdikleri tezviratlafark etmeyi tazammun ediyor.
Bütün milliyetçilikler
rın haklılığına mesnet bulmuş
Şayet itikadımıza ihlasla bağlı
oluyorlar.
sömürgecinin ilham
isek endişe etmeye gerek yok.
Demek ki beklentilerine
aldığı referans sisteminin
Peygamberimiz (s.) “Size deli
uygun olmayan tepkiler gedenmedikçe imanınız sahih
ulviliğine inanmıştı.
liştirmek için çaba göstermek
olmaz.” buyuruyor. Nitekim
Ulusal bilincin inşasına
gerekiyor. Çünkü ne zaman ne
kendisi de en yakınları tarayönelik atılan adımlar,
yapacağı, hangi durumda nasıl
fından delilikle(mecnunlukla)
sömürgecilerin referans
davranacağı belli ve öngörülesuçlanmıştı. Delilikle suçlanan
sistemlerinden istihsal
bilir olan kişi ve toplumlar hem
peygamberin ümmeti olan bizedilen ideolojik tortularla
manipülasyona açıktır hem de
ler, zekice atraksiyonlar peşinmümkün olabildi. Sürecin
kolaylıkla sevk ve idare edideyiz. Oysaki zeka çoğu zaman
sonunda ulusal bilinç
lebilir. Bu önermenin tersi de
faydacı davranmaya meyillidir.
doğrudur. Yani ne zaman ne
inşa edildi ve fakat
Delice bir hayatı terk ettiğimiz
yapacağı belli olmayan kişi ve
-Müslüman toplumlar
için, zeki olanlar tarafından kotoplumlar kolayca sevk ve idare
laylıkla sevk ve idare ediliyoruz.
özelinde- pozitivistedilemezler. Manipülasyona da
Bu süreçte Fransa özelinde
seküler perspektifin
açık değillerdir. Manipülasyona
Avrupa’nın
kolonyal geçmimeşruiyeti de
müsait oluş, zihinsel sömürüye
şine dair çözümleme yaparak
tescillenmiş oldu.
açıklıkla eş değerdedir. İktisömürgeci bilginin nasıl meşdarlar, karşılarında her zaman
rulaştırıldığı hakkında nitelikli
“öngörülebilir” davranışlarda
çalışmalar yapılabilir. Sömürgebulunan bir toplum isterler. Öngörülemeyen davciliğin ideolojik referansları deşifre edilerek kamuranışlarda bulunan kişi ve toplumlar genellikle tehoyu farkındalığı sağlanabilir. Osmanlı ve Cumhulikeli addedilir. Bu nedenle ister siyasi ister iktisadi
riyet modernleşmesinin Fransa kültür ikliminden
isterse de manevi iktidarlar olsun ellerindeki tüm
nasıl etkilendiği ve bu etkiden kurtulmanın yol
imkânları -okul, medya-sosyal medya, seminer/
haritası üzerinde çalışılabilir. Örnekleri çoğaltmak
konferans vb.- kullanarak muhataplarını öngörülemümkün…
bilir davranışlarda bulunan bir yığın hâline getirChakrabarty’nin de eserinde dikkat çektiği
meye çalışırlar.
üzere “dünyanın geri kalanının ölçüldüğü kıstası
Avrupa’nın oluşturması”6 hem bizi hem de bütün

Önceden Kestirilebilir Eylemler

Üzülerek söylemek gerekir ki, Müslüman toplumlar uzunca bir süredir “önceden kestirilebilir”

6

Dipesh Chakrabarty, Avrupayı Taşralaştırmak, Post-Kolonyal
Düşünce ve Tarihsel Farklılık, çev. İlker Cörüt, Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012.
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Avrupa dışı ulusları oldukça yakından ilgilendiriTürkiye’nin 11 Eylül sonrasında “model ortak”lığa
terfi etmesi de tesadüf değildi. Hem laikliği anayor. Çünkü modern tarihyazımı tamamen Avruyasal güvence altına almış olması hem de seküler,
pamerkezciydi ve diğer toplum ve kültürler ilkel/
kapitalist, liberal değer sistemi ve dünya görüşüne
primitif/barbar olarak kodlandı. Hatta Batı ve Doğu
olan teveccühüyle halkı Müslüman bir ülke olarak
gibi kategorik ayrımlar ve karşıtlıklar bu tarihyazıTürkiye’nin Ortadoğu’ya model olması arzulanıyormının sonunda icat edildi. 18. yüzyıldaki bir Japon
du. Mısır’da Mübarek’in devrilmesi sonrasında iktiiçin Batı dendiğinde bu sözcüğün anlam dairesi
darı devralanlara Türkiye’nin laikliği tavsiye etmesi
içerisine Çin’de giriyordu. Doğu ise uçsuz bucaksız
bu bağlamda değerlendirilebilir.
okyanustan ibaretti.
Afganistan ve Irak işgali için gerekçe olan 11
Mekâna yüklenen bu ideolojik anlam karşıtlık
Eylül saldırısı “şok doktrini” uygulamasının önünü
üzerinden konumlanmaya zemin hazırladı. Doğulu
açmıştı. George Bush’la sert yüzünü bütün dünyaya
köklerinden rahatsız olan Avrupa Hıristiyanlığının
(ama aslında Ortadoğulu Müslümanlara) gösteren
kendini özel hissetmesini sağlayan bu karşıtlık,
sistem, Obama’yla gönül almaya çalışacaktı. Ancak
aynı zamanda varoluşsal bir zaruret hâlini aldı.
sözü edilen boşluk hâlâ sisteFransa Başkanı’nın “İslâm’ın
me entegre edilemedi. Edilmesi
krizde” olduğuna dair vurgude pek mümkün görünmüyor.
su esas itibarıyla bu Doğu-Batı
Eğer Müslümanlar bugün
İslâm, sömürgecilerin ve onlaikili karşıtlığından besleniyor.
rın sadık yarenlerinin tüm çabanicelikleriyle orantılı bir
Avrupa’nın kültür kodlarına uylarına rağmen küresel kapitalist/
gun bir İslâm icat etme arzusu
caydırıcılığın mümessili
neoliberal dünya görüşüne ve
taşıyor.
olamıyorlarsa, kendilerini
hayat tarzına karşı direnişini
Batı Hıristiyanlığı kendi
denetlenebilir kıvama
sürdürüyor. Batı’yı endişelenditarihsel tecrübesinin aynısını
getirdikleri içindir. Artık
ren ve saldırganlaştıran da bu…
İslâm’ın da yaşaması gerektiği
her şeyimiz şeffaf…
Onlar, Londra belediye başkanı
zannıyla hareket ediyor. Nasıl ki
Evlerimiz bile…
gibi Müslüman arzuluyorlar…
kendisi 1492’den itibaren DoHâlbuki
aziz
Kur’ân,
Hıristiyanlık (özellikle de
ğulu köklerinden koparak yani
şeytanın tuzaklarının
Batı Hıristiyanlığı) farlılıklarla
Kudüs’e sırtını dönerek Batı
muhlisler üzerinde etkili
bir arada barış içinde yaşamayı
Roma kodları içinde Avrupa’ya
tarih boyunca (pek) başaramaolamayacağını beyan
özgü olarak yeniden var olduydı. Ya asimile etti ya da gettolaediyor. Demek ki muhlis
sa İslâm’ın da aynı tepkiyi verra hapsederek dışarıda tutmaya
mesini bekliyor. İstiyor ki, İslâm
olmak, kurulan tuzakları
çalıştı. Anidjar’ın deyimiyle “…
da Kudüs’e sırtını dönsün ve
fark etmeyi tazammun
din Batılı Hıristiyanlığın kenAvrupalı gömleğini giysin. Buna
ediyor.
dini kurmasına dayalı olarak
ister Batı İslâm’ını inşa etmek,
aslında “ırk”la da bağlantılı bir
isterse 11 Eylül sonrasında daha
kavramdır; ırk “din”i “din” de
da görünür olan İslâm’ı ılımlı
ırkı
kurmuştur…
Batı
Hıristiyanlığında (ve daha
hâle getirmek diyelim sonuç değişmez. Her ikisi
sonraki ulusal bölünmelerinde) kan, embriyolode yeni bir yorumun gerekliliği üzerinden hareket
jiye
ve soykütüğüne, inanca ve ayine, yasalara ve
eder ve bu yorumun Avrupa’nın kurucu paradiggöreneklere,
şahıslara ve topluluklara, devlete ve
masıyla (yani Protestan Hıristiyanlıkla) barışık olkiliseye yatırım yapan ve bunlar tarafından yatırım
masının zarureti üzerinde durur.
yapılan en önemli element olmuştur. Kan Hıristi11 Eylül’ün ardından yeni bir Kur’ân tefsiri ve
yani hayatın yönetici merkezi olmuştur. İşte bizim
meali üzerinde çalışıldığı sır değildi. İslâm’ın 21.
muhkem mirasımız, işte bizim Hıristiyanlığımız.”7
yüzyılın koşullarına uygun olarak güncellenmesi
Modern bilgi sisteminin kılcallarına kadar nüfuz
arzusu “entegre edilemeyen boşluk” olarak tanımeden ırkçılık bu kültürel arka plandan beslenir.
lanan Ortadoğu’nun ehlileştirilmesi için talep ediBugün dahi Avrupa’ya göç edenler için özel alanliyordu. Küresel istikbara karşı direniş örgütleyen
lar -modern gettolar- inşa edilmektedir. PEGIDA
odakların marjinalleştirilmesi bu amaca yönelikti.
Soğuk Savaş hikâyesinin hitama ermesinin
ardından “stratejik ortak” olarak tavsif edilen

7

Gil Anidjar, Kan (Bir Hıristiyanlık Eleştirisi), çev. Ahmet
Demirhan, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018.
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(Batı’nın İslâmlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) hareketi başlangıçta marjinalken (üye sayısı
300) 2015’e gelindiğinde 20 bin üyeye ulaşıyor.
CSU, parti programına “evde Almanca konuşma zorunluluğu” koyabiliyor. Alman oryantalizmi üçüncü kuşak Türkleri devşiriyor. Bu devşirme sayesinde Neo-Oryantalizm daha derinlikli sorular sorarak
diasporadaki Müslümanlara muğlak ve amorf bir
perspektif sunuyor.8

Modern Tarihyazımı ve Şiddetin Biçimleri
Avrupa tekbenciliği (Avro-solipsizm) modern
tarihyazımının kılcallarına kadar nüfuz etmiştir.
Afrikalılar tarihlerini Avrupalının oraya ayak basmasından sonraki süreç bağlamında yaşananlardan
ibaret zannetmektedir. Yani esasında Afrika’nın tarihi yoktur. Afrika’ya ayak basan Avrupalının burada yaşadıklarının ve gördüklerinin tarihi vardır.
Benzer durum Hindistan için de geçerlidir. Hegel’in
“tarihsiz halklar”; Marx’ın “kendini temsil etme liyakatine sahip olmayan halklar” diye tesmiye ettiği Hindistan, beyaz adamın buraya adım attıktan
sonraki yaşananları kendi tarihi olarak öğrenmek
zorunda kalmıştır. Modern tarihyazımının “yazısı
olmayanın tarihi yoktur klişesi” Hindistan’ın ve (aslında bütün Doğu’nun) şifahi kültürünü bir anda
tarih dışı ilan etmiştir.
Amerikalı tarihçi Daniel J. Borstin 1955’te Porto
Rico’ya yaptığı ziyaretin ardından “Bu ada en azından 1898’de Amerikan Protektorası olana kadar
kayda değer bir tarihe sahip değildir.” diyecektir.9
Bu söylem, kayda değer tarihe sahip olmanın beyaz
adamla temas kurmak sayesinde gerçekleşeceğine
dair iyi bir örnektir. Bu tarihyazımı Avrupa dışındaki yerlerin değerlendirilmesinde Avrupalı gözlüğünü takmanın şart olduğunu iddia eder. Bütün
tarihlerin egemen öznesi Avrupa olmak zorundadır.
Avrupa dışı toplumların tarihçileri kendi tarihlerini yazarken Avrupa’ya referans verme ihtiyacı duyarken, Avrupalı kendi tarihini yazarken başkasını
referans almaya ihtiyaç duymaz. Bu ilgisizlik onun
akademik kariyerine de etki etmez. Husserl’e göre
Batı (Yunan-Avrupa) felsefesi evrensel bilim üretme
kapasitesine (mutlak teorik içgörüler) sayesinde sahipken Doğu felsefesi mitik-dini yapıda olduğu için
bunu yapamaz.10 Bu yüzden Avrupa’nın geçmişten
8

Yasin Aktay, Küreselleşme, Çokkültürlülük, Sahicilik
(Sosyoloji Temrinleri),Tezkire Yayınları, İstanbul, 2015.
9 Daniel Woolf, Tarihin Küresel Tarihi, çev. Mehmet Moralı,
Alfa Yayınları, İstanbul, 2014.
10 Dipesh Chakrabary, a.g.e.

bugüne gelinceye kadar etkili ne kadar düşünürü
varsa, Fransa başkanının dile getirdiği “İslâm’ın
krizi” klişesine referans olabilirler. Avrupa dışı toplumların henüz olmamışlıklarına yapılan vurgular
ilerlemeci tarih perspektifinin sonucu olarak belirginlik kazanır. Türkiye’nin de yıllardır kapısında
beklediği AB’nin kullandığı “henüz değil” dilinin
tarihsel arka planında bu tarihyazımının etkisi vardır. Kendi dışındaki toplumların ne zaman kıvama
geleceğine karar verme hakkını kendinde gören bu
kibirli tavır, az gelişmiş-gelişmekte olan-gelişmiş
gibi kategoriler icat ederek tarihselci perspektifi
meşrulaştırır. Böylece kendisi daima gelişmiş kategorisinde kalarak kendisinden sonra gelenlerin
nerede ve hangi seviyede olduklarına karar verme
imtiyazını elde etmiş olur. Bu imtiyaz onun ilmi/
entelektüel/bilimsel ayrıcalığı için işlevseldir. Gittiği her yere epistemik şiddet, ontik şiddet, metodik
şiddet olmak üzere üç tür şiddeti de beraberinde
götürür.
Epistemik şiddet; bilginin mahiyetine ve keyfiyetine dair çözümleme yapar ve neyin “bilgi” değeri taşıyıp taşımadığına karar verir. Bilginin nasıl
tanımlanacağına, yorumlanacağına ve kavranacağına dair yol haritası çizer. Muhatabını da bu haritayı
dayatır. Ontik şiddet; varlığın mahiyet ve keyfiyetine dair çözümleme yapar. Varlığın değerini, konumunu ve işlevini tespit eder. Metodolojik şiddet ise,
ilk iki şiddet türüyle bağlantılı olarak, neyin nasıl
yapılacağına, bilgi ve varlıkla hangi usul çerçevesinde ilişki kurulacağına dair tespitlerde bulunur ve
bu tespitlerini bağlacı/tayin edici kılar. Bu üç şiddet
türüne maruz kalan halklar paradigmatik bağımsızlığını kaybeder. Bu şiddet türlerinden kurtulmanın
yolu karşı şiddet üretmek değil epistemolojik, ontolojik ve metodolojik bağımsızlık için çaba göstermektir. Avrupa’nın taşralaşmasının yolu da buradan geçmektedir. Chakrabarty’nin “Avrupalılar
göç ettikleri yerlerde dahi kendilerini özne olarak
konumlandırdılar. Hiçbiri dillerini kaybetmedi. Bilakis yerel dili dönüştürdüler. Oysaki Avrupa’ya göç
eden bir yerlinin ilk kaybettiği şey dilidir.”11 Tespiti
bağımsızlığın inşasına giden yolun köşe taşlarından birinin dil/lisan olduğunu açık eder. Kelime ve
kavramlarının hürriyeti için çaba göstermeyenler,
zihinsel sömürgeleşmenin mağdurları ve madunları olarak yaşamaya mahkûmdurlar. Yeryüzünün
lanetlileri kendi cümlelerini kurmaya başladıkları anda “beyaz adam” tasını tarağını toplayıp tarih
sahnesinden çekilecektir.
11 Dipesh Chakrabary, a.g.e.
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Bir Yönetme Stratejisi Olarak
“Doğululaştırma”
Macron, Batı’nın derin dehlizlerinde, bilinçaltında yer alan ama aslında yönetme
konseptinin bir gereği olan “şeytanlaştırma” ve “kötüleştirme” tezini yeniden gündeme
getirdi. Bu tez ne zaman güçlü ve sıkı bir şekilde gündeme gelse İslâm inancına
sahip bir ülkenin kurtarıcılığına soyunan aday bir Batılı da kenarda bekliyordur.

Mehmet Furkan ÖREN
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orona süreciyle birlikte
ve parçası olduğumuz geniş
coğrafyanın
ölümünü
coğrafyamız bizim anlam
ilan edenler bir tarafa bıraçerçevemiz ve meseleleri
kılırsa, mekânın insan zihkavramsallaştırmamamız
ni ve tasavvuru üzerinde
üzerinde önemli etkilere
ki etkileri hâlen önemini
sahiptir.
korumaktadır. İbn Haldun
coğrafyanın kader olduğuMekân Odaklı Ayrımlar
nu ilan ederken, mekânın
Coğrafya son bulmaktayaşantımız, hayallerimiz,
dır tezlerine rağmen sınırlar
ilişkilerimiz, düşünceleriİnsan Hayvanat Bahçeleri
hâlen hayatımızın önemli
miz ve varlık tasavvurumuz
bir parçasıdır. Mültecilere
üzerindeki yadsınamaz et“sınırlar” çizer. Onları belli
kisine işaret etmekteydi. İbn Haldun’un hadari
bir mekânda tutmak isteriz. Duvarları örmeye ve
ve bedevi ayrımı, bununla paralel olacak şekilyeni sınırlar çizmeye çalışırız. Kimi antropologlar
de Durkheim’in mekanik ve organik tipolojisi,
sınır kavramını tarım toplumuna geçişle ilişkilenTönnies’in cemaat ve cemiyet ayrımı çoğunlukla
dirse de sınırın başladığı yer “beden”dir. Beden
mekânla ilgilidir. Mekân ve zaman bir şeyleri anmekân olarak beni bir ötekinden ayıran ve benim
lamlandırmak, onlara anlam katmak daha önembenle ilgili tasavvur oluşturmamda önemli bir
lisi kendimizle ilgili birtakım tasavvurlar geliştiryere sahiptir. Nitekim tanıdığımız veya bir şekilmek için önemlidir.
de gördüğümüz birini “simaen” tanımaya çalışırız.
Bu yüzden mezarları önemseriz, dedelerimizİsimlendirmenin asıl olmadığını, suretin temel olden ve atalarımızdan kalan mekânları özenle koduğunu biliriz. Aynı isimde yüzlerce kişi olsa da
ruruz. İçinde yaşadığımız mekânın bir parçasıyız.
onların aralarındaki farklılığı, bedenin belki de en
Dikkat çekici bir şekilde semavi dinlerde beden
dışa dönük olan yüzünden anlarız. Beden “ötekinbir mekândır. Ruhun konağı, evi ve barınağıdır.
den” ayıran temel bir olgu olduğu ve “benliğin”
Ruh özgürlüğü, ölümsüzlüğü ve her yerdeliği
merkezini teşkil ettiği için her insanın parmak izi
ifade ettiği halde bedeni önemseriz. Bedenin gefarklıdır.
çiciliğini bildiğimiz halde onu önemser, zarar
İnsan muhayyilesinde mekânlar sadece fiziki
görmemesi için elimizden geleni yaparız. Mekân
yerler değildir. Düşünsel/bilişseldir. Mekânları
tasavvurlarımız yakından uzağa doğrudur. Bekendi düşünsel duruşumuza göre şekillendirir,
denlerimiz, evimiz, beldemiz, şehrimiz, ülkemiz
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onları anlamlandırırız. Mekânla düşünceler arasında diyalojik bir ilişki vardır. Aslında düşünceler de bir çeşit mekândır. Sınırları, çerçeveleri,
bariyerleri, çıkmazları, girdapları ve kendi içerisinde güzellikleri vardır. Kimi düşünceler mekân
gibi çorak, kurak ve verimsizdir. Orada herhangi
bir şeyler yetişmez, kısırlaştırılmış ve dogmatik
hale gelmiştir. Bariyerleri çok serttir. Duvarları çeliktendir. Esnekliğe ve müzakereye açık olmazlar.
Mekânlar insanlara karşı edilgendir. İnsanların
renklerine ve duruşlarına göre şekil alırlar. Her
insan ve toplum kendi mekânını şekillendiricisidir. Kendi mekânlarımızda duvarlar inşa ederiz.
Mekânsal sınırlarımız ötekiyle olan ilişkilerimizin biçimini imler. Kimi toplumlar sahip olduğu
mekânları sağlam çitlerle tahkim eder, ötekine
katı sınırlar koyar, kendi zihinsel çerçevesi dışında kalana çizgiler çeker ve bir biçimiyle kendi hapishanesini inşa eder. Tarihsel olarak Çin Seddi,
güncel olarak Trump’ın ABD ile Meksika arasında
duvar örme taahhüdü, Yunanistan’ın mültecilere
karşı sınır boylarında aldığı katı önlemler ve kimi
açılardan insanlık dışı muameleler bu durumun iz
düşümleridir.
18. yüzyıl mekâna ve aidiyete darbelerin vurulduğu yüzyıl olarak temayüz eden bir yüzyıldır. Doğanın ve mekânın metalaştığı, iktisada,
paraya indirgenmeye başladığı bu yüzyılda soft
mekânlarımız olan bedenler de ölçüp biçilen, değiştirilen, estetik marifetiyle çeşitli formlara sokulan bir objeye dönüşecektir. Parolası “Çok kazan,
biriktir, bedenine ve doğaya hükmet” şeklinde olan
yeni anlayış doğa ve beden üzerinde yeni bir Tanrısallık oluşturma girişimidir. Özellikle Avrupa’da
yükselen bu egosantrik bakış beyaz adamın Tanrısallığı üzerinde kurgulanmıştır. Bu düşüncenin
ve felsefi anlayışın mekânı Batı’dır. Batı ve Doğu
ayrımları bir şekilde coğrafyaya/mekâna/yöne
işaret etse de giderek belli bir davranış, düşünce,
yaklaşım ve estetik duruşu ifade edecek bir çerçeveye bürünecek/bürünmüştür. Mekâna dayalı ayrıma işaret eden Doğu-Batı kavramları mekândan
ziyade belli tipolojideki yaklaşımları anlatmak
için kullanılacaktır. Köklü bir tartışma olan Doğu
ve Batı ayrımında Doğu ve Batı, mekânsal olarak
belirsizleşirken, fikri olarak daha belirgin bir ayrıma işaret eden bir çerçeveye bürünmüştür. Batı
ilerlemenin, rasyonel iktisadın, bürokrasinin,
istikrarın, kalkınmanın, demokrasinin ve “barışın” mekânı/tipolojisiyken; Doğu savaşın, krizin,

istikrarsızlığın, geri kalmışlığın ve diktatörlüğün
mekânı/tipolojisine hamledilmiştir. Bu düşünce
biçimi tıpkı geceyle gündüz, iyiyle kötü gibi belirli bir çerçevede yapılandırılarak çerçevelenmiştir. Aydınlık olanın Batı hanesine, karanlık olanın
Doğu hanesine yazıldığı bu çerçevede Batı barışı
getiren, kriz çözen bir üst merci olarak, krizlerin
ve sorunların kaynağı olarak kodladığı Doğu’yu
ehlileştirme, yönetme ve yönlendirme hakkının
kendisine ait olduğunu düşünmektedir.

İnsan Hayvanat Bahçeleri
Yakın zamanda bir kedinin gözlerinin oyulup yakıldığıyla ilgili bir haber çeşitli gazetelerin
üçüncü sayfasını “süsledi” (Milliyet, 22 Ekim
2020).1 Zaman zaman karşılaşılan bu gibi vahşi
durumlar önemli bir duruma işaret etmektedir.
Egosantriktik ve başka bir varlığın hayatı hakkında söz söyleme ona hükmetme düşüncesi… Hayvanlar ve insanlar arasındaki ilişki bir biçimiyle
ötekine hükmetmenin değişik bir örneğidir. Bir
bireyin hayvanlara zarar verme, onları öldürme,
onlara zulmetmesiyle onun sahip olduğu hayvana
dair bilgisi arasında paralellikler vardır. Hayvana
zarar vermeyle onu küçük, değersiz, işlevsiz, işe
yaramaz olarak görme arasında doğru orantı vardır. Hayvanı ne kadar küçük görürsek ona hükmetme hakkını da o denli kendimizde görürüz.
Dünyaya egemen olan bir varlık olarak hayvanlarla ilişkimiz bir egemenlik ilişkisidir. Bu egemenlik
ilişkisinin arka planında önemli ve basitleştirilecek bir bilgi vardır. Bu bilgi, kabaca hayvanların
güçsüz ve değersiz, bizlerinse güçlü ve değerli bir
varlık olduğu kabulüne dayalıdır.
Ne var ki insanlar bu durumu sadece “hayvanlar” âlemiyle bırakmaz, aynı zamanda türdeşlerine
de uygulamaya çalışır. Bunun için de genel strateji
bellidir: ötekini “hayvanlaştırma” ve onunla ilgili
olumsuz bir enformasyon oluşturmaktır. 18. yüzyılda Batı toplumunda meydana gelen ve yükselen
egosantrik bakış açısı böyle bir sürecin örneğidir.
Batı toplumu dışında kalan toplumları/Doğuluları
hayvan olarak gören bu paradigmaya sahip başta
Fransa olmak üzere çeşitli ülkelerde kurulan “İnsan Hayvanat Bahçeleri” bu sürecin bir nüvesidir.
Afrika ve dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilmiş,
1

“Tek kelimeyle vahşet! Kedinin gözlerini oyup, yaktılar”.
(Erişim 21 Ekim 2020). https://www.milliyet.com.tr/gundem/tek-kelimeyle-vahset-kedinin-gozlerini-oyup yaktilar-6267498
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Batı bakış açısında medeniyetsiz, gelişmemiş, aydınlanmamış, geri kalmış ve yönetilmeye muhtaç
olan “Doğulular”, bu bahçelerde teşhir edilerek,
Batı ve onun “beyaz” toplumunun geldiği aşamayı
gösteren bir katre olarak telaki edilmiştir.
Ebetteki tarih boyunca insanlar birbirlerine
egemenlik kurmak, birbirlerine hükmetmek için
uğraşmışlardır. Ancak insanlığın tarihinde 18.
yüzyılda meydana gelen Batı merkezli sistematik
küçümseme benzeri bir süreç meydana gelmemiştir. Bilginin sistematik bir şekilde işe koşturulduğu bu süreçte Batı kendi dışındaki toplumları
“sorun” olarak görmüş ve bu toplumları yönetme
hakkını sadece kendisinde görmüştür. İnsan hayvanat bahçeleri Batı’nın hükmetme stratejisinin
bir gereğidir. Nihayetinde eşit olarak görülen, değer verilen bir varlığı yönetmek, ona hükmetmek
ve onu kendi oyun sahasında oynatılacak evirilip
çevrilecek bir nesne gibi kodlamak zor olacaktır.
Bu açıdan bir toplumu yönetmek, onu değersizleştirmek, küçümsemek ve yönetilmeye muhtaç
bir grup olarak görmekle mümkündür.
Batı’nın egosantrik yaklaşımı ve diğer toplumları küçümseme yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe
sahiptir ve güncel olarak devam etmektedir. Bu
küçümseme bir tür Doğululaştırma faaliyetidir.
Edward Said’in Oryantalizm adlı çalışmasında
gösterdiği gibi Doğululaştırma işlemi Doğu üzerinde üretilen bilgilerle ilgilidir. Zihinseldir. Bilgi
ve belgeler, gerçek ve hakikatler Batı’nın yönetim
anlayışına, yönetme hırsına hizmet edecek şekilde tersyüz edilerek manipüle edilmiş, böylece
Doğu toplumu Batı’nın “şefkatli”! ve “barışçıl” (!)
medeniyetine muhtaç insan topluluğu olarak görülmüştür. Bu durumu bir çeşit “Doğululaştırma”
operasyonudur. Doğu burada bir mekân ve yön
olmaktan çıkmış Batı’nın yönetmesine, yönlendirmesine, kimi açılardan kızgınlık ve nefretinin
nesnesine dönüşen insanları temsil etmektedir.
Doğu ve Batı bu çerçeve içerisinde kendisini yeniden üretir, belli bir coğrafyanın/yönün ifadesi
olmaktan çıkarak her yerleşir. Çin’de Uygurlular
Doğuludur, Filistinliler doğuludur. ABD’de Meksikalılar, Avrupa’da Müslümanlar Batı’da yaşıyor
olsa bile Doğulu’dur.
Doğu’nun güncel arenada sembolize ettiği
“medeniyet” büyük oranda Batı tarafından oluşturulmuştur. Diğer bir ifadeyle modern dönemde
Doğu, Batı’nın kendi görkemini göstermek, açığa
çıkarmak ve gücünü konsülde etmek için ürettiği

bir enformasyon biçimidir. Bu enformasyonun
merkezinde İslâm yer almaktadır. Batı toplumu ve
kültürünün önemli bir öğesinin Hristiyanlık olduğu düşünüldüğünde İslâm’ın ana hedef olarak
görülmesi normaldir. Modern dönemde seküler
bir kimlik kazanmış olmasına rağmen Batı toplumunun Greko-Roma ve Hristiyanlık olmak üzere iki sacayağı üzerinde temellendiği bilinen bir
gerçektir. Bu toplumun önemli bir parçası olan
Hristiyanlık, tarihsel olarak daha ilk anlardan itibaren İslâm’ı kendisine rakip olan bir inanç olarak
görmüş ve mücadele edilmesi gereken “iblisçe” bir
düşünce olarak kodlamıştır. Bu bakış açısı Haçlı
Seferlerinde görüldüğü gibi kimi dönemlerde kanlı olayların ve insanlık dışı uygulamaların meydana gelmesine yol vermiştir. Bu anlamda İslâm’ın
ana hedef olarak görülmesi tarihsel bir hafızaya da
göndermede bulunmaktadır. Tarihsel olarak Batı
bilgi perspektifine meydan okuyan ve kimi açılardan Endülüs örneğinde olduğu gibi bu topluma
yön veren bir düşünce ve köklü bir paradigmaya
sahip olan İslâm’ın Batı projeksiyonlarının merkezini oluşturması şaşırtıcı olmamalıdır.
Batı, İslâm düşüncesini kendisine alternatif
olabilecek dişli bir rakip olarak kodladığı için bu
düşünce sistemine karşı manipülatif, tahrifçi ve
kötüleyicidir. Aslında medeniyetler ve topluluklar
da insanlar gibidir. Herhangi bir birey gündelik
hayatta başkasına kızdığında veya onu kendisine
rakip gördüğünde ilk olarak rakibiyle ilgili olumsuz “imaj” oluşturabilecek birtakım söylemlere
başvurur. Rakip evvela kötü olarak kodlanır. Sonra çevredekilere rakibin/istenmeyen kişinin kötü
olduğuyla ilgili propagandaya girişilir. O kişinin
kötülüğüne diğerleri de inandırılarak rakip üzerinde tahakküm kurulmaya çalışılır. Öyle ki bu
propaganda giderek güçlenir ve nihayetinde rakip
olarak görülen kişi de bu propaganda penceresinden kendisine bakmaya başlar, özündeki gücü
unutur, benlik algısı zedelenir, dünyayı ötekinin
gözüyle görmeye başlar. Bu süreçte yapılan şey
muktedir olduğunu düşünen kişilerce uydurulan hikâyelere kitleleri inandırmak, onları hedefe konulan topluluk/düşünce/kişi ile ilgili yanlış
enforme etmek ve bunun için çeşitli basın yayın
organlarını işe koşturmaktır.
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İslâm Dinini Sorunsallaştırma
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2
Ekim 2020 tarihinde yaptığı konuşmada “İslâm,
bugün tüm dünyada kriz içinde olan bir din,
bunu sadece ülkemizde görmüyoruz. Bu aynı
zamanda köktendincilik, dini ve siyasi projeler
arasındaki gerilimlerle bağlantılı derin bir kriz ve
giderek çok güçlü sertleşmeye yol açıyor.” şeklinde bir ifadeyle Avrupa tarafından oluşturulan
300 yüzyıllık hikâyeye göndermede bulundu (Euronews, 21 Ekim 2020).2 Kendi tarihinde “İnsan
Hayvanat Bahçe’lerine ev sahipliği yapmış ve bu
bahçelerin üzerine “lütfen yaklaşmayın”, “yemek
ve benzeri içecekler” atmayın uyarıları yazan bir
ülkenin cumhurbaşkanının kendi konsepti dışında kalan bir düşünce için iyi şeyler söylemesi
zaten abesle iştigal olur. Burada vurgulanması gereken şey, dönemsel olarak gündeme getirilen bu
hikâyenin hangi amaca matuf olduğudur. Batı’nın
İslâm dinini “sorunsallaştırma” değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyan bir din olarak görme eğilimi
İslâm’la ilgili bir sorun olmaktan çok Batı’nın bu
dinin hinterlandını yönetme ve yönlendirme arzusuyla ilgili bir durumdur. Aslında Doğu, Batı,
İslâm, Hristiyanlık gibi malzemesi insan olan kavramları kütle şeklinde algılamak indirgemeciliktir. Örneğin İslâm denince zengin ve çeşitlik arz
eden, bünyesinde farklı yorum biçimlerinin (ki
bunun içinde köktenci yorumlarda var, modern
yorumlarda) yer aldığı geniş sınırlı bir dinden söz
edildiği mutlaka akılda tutulmalıdır. Benzer bir
durum Hristiyanlık, Batı, Doğu kavramları içinde pekâlâ geçerlidir. Ne var ki Macron’un konuşmasında da görüldüğü üzere İslâm’ı kütle gibi ele
almak, yönetme ve yönlendirme stratejisinin bir
gereğidir. Netice de hedefe konulan bir düşüncenin, görüşün, anlayışın ve kitlenin netleştirilmesi,
belirginleştirilmesi kendisini muktedir sanan birisi için önemli bir stratejidir. Muktedir bu şekilde kendisiyle hedefe koyduğu düşünce, görüş ve
kitle arasındaki sınırları belirginleştirir, kendini
ayrıştırarak ötekiyle arasındaki mesafeyi yönetme
ve yönlendirme konsepti içerisinde değerlendirir.
Bu durum yeni bir mesele de değildir. Yaklaşık kırk yıl önce tarihin sonunu ilan eden Francis
2

“Macron Macron: Fransa’daki İslâm’ı dış güçlerin etkisinden
kurtaracağız” (Erişim 21 Ekim 2020). https://tr.euronews.
com/2020/10/02/macron-İslâm-bugun-butun-dunyada-krizyas-yor

Mekâna dayalı ayrıma işaret eden
Doğu-Batı kavramları mekândan ziyade
belli tipolojideki yaklaşımları anlatmak
için kullanılacaktır. Köklü bir tartışma
olan Doğu ve Batı ayrımında Doğu ve
Batı, mekânsal olarak belirsizleşirken,
fikri olarak daha belirgin bir ayrıma
işaret eden bir çerçeveye bürünmüştür.
Batı ilerlemenin, rasyonel iktisadın,
bürokrasinin, istikrarın, kalkınmanın,
demokrasinin ve “barışın” mekânı/
tipolojisiyken; Doğu savaşın, krizin,
istikrarsızlığın, geri kalmışlığın ve
diktatörlüğün mekânı/tipolojisine
hamledilmiştir.
Fukuyama, Batı’yı bir külte şeklinde kodlayarak
Batı ve diğerleri (Doğulular) şeklinde bir ayrım
yapmış ve Doğuluları Batı’nın o görkemli barış,
demokrasi, insan hakları davranışlarını benimsemeye davet etmişti. Oysa bu davetten birkaç yıl
sonra barışın “mekânı” olarak görülen Avrupa’nın
(üstelik Avrupa’nın müdahil olduğu) göbeğinde
insanlığın tarihine damga vuracak kara lekelerden
biri olan Bosna-Hersek olayları yaşandı. Binlerce Müslüman katliama uğradı. Batı toplumunun
geldiği medeniyet düzeyini, dolaylı olarak “geri”
kalmış, “barbar” olarak gördüğü diğer toplumlara
reçete olarak sunan Fukuyama’nın kütleci yaklaşımı üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bu kez
savaş konseptini gündeme getiren başka bir tez
gündeme geldi. Batı dışındaki toplumları şiddetle
ilişkilendirme çerçevesinin tekrarlandığı bu tezde “çıbanbaşı” olarak İslâm’ı gören Huntington,
Macron’un gündeme getirdiği hikâyeye kitleleri
inandırmak için uzunca bir metin kaleme aldı.
Özetle Macron, Batı’nın derin dehlizlerinde,
bilinçaltında yer alan ama aslında yönetme konseptinin bir gereği olan “şeytanlaştırma” ve “kötüleştirme” tezini yeniden gündeme getirdi. Bu tez
ne zaman güçlü ve sıkı bir şekilde gündeme gelse
İslâm inancına sahip bir ülkenin kurtarıcılığına
soyunan aday bir Batılı da kenarda bekliyordur.
Bilineni tekrarlamamak için Irak, Afganistan, Cezayir, Libya diyelim ve noktayı koyalım.
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Batı İslâm’a Karşı Yeniden Yapılanırken
Macron’un İslâm hakkındaki görüşlerinin ve stratejisinin Rothschild ve Lehman Brothers
gibi uluslararası banker ve Yahudi lobisinin ileri gelenlerinin görüşleri ve stratejileri
olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple Batılı emperyalist sermayenin yeni stratejisinin
başta Fransa olmak üzere İslâmi düşünceyi kontrol altına almak olduğu anlaşılıyor.

Abdülkadir KARAMAN

F
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ransa Cumhurbaşkasonra dünya basınındaki
nı Macron, Ekim bahaberleri analiz ettiğişında verdiği demeçte
nizde Macron hakkında
ülkede Müslümanların
aşağıdaki bilgilere koayrımcılığa uğramaması
laylıkla ulaşıyorsunuz:
gerektiğini söylerken,
21 Aralık 1977’de
yasayla “İslâmcı ayrılıkAmiens’da
dünyaya
çı fikirlerle mücadele”
gelen Fransa’nın yeni
etmeyi hedeflediklerini
Cumhurbaşkanı Emmaileri sürmüştü. Macron,
Rothschild
Rockfeller
Soros
nuel Macron, 2004’te
demecinde “ayrılıkçı”
Fransa’da “Devlet adamı
fikirleri savunan ideoloyetiştiren okul” diye bilinen l’ENA’dan (Ecole Najinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasationale d’Administration) mezun oldu. 2008’de
larını Fransa’nın yasalarından üstün gördüğünü
Yahudi kökenli Rothschild aile bankasında finans
savundu. Dahası “Fransa’da, cumhuriyetin ortağı
uzmanı olarak çalışmaya başladıktan kısa süre
olması için İslâm’ın yapılandırılması gerekiyor.”
sonra bankanın ortağı oldu.
ifadesini kullandı.
Genç finansçı, Cumhurbaşkanı François
Bu konularda Fransa İslâm Konseyi (CFCM)
Hollande’un
görev süresinin ikinci yılında Ekoile çalışacaklarını kaydeden Macron, ülkede
nomi Bakanlığı’na atanınca Elysée Sarayı’na ayak
İslâm’ı yabancıların etkisinden kurtarmak gerektibastı. “Macron Yasası” olarak bilinen “büyüme,
ğini ileri sürdü. Macron, Fransa’ya 2024 yılından
istihdam ve ekonomik anlamda şansların eşitliği”
itibaren Türkiye, Fas ve Cezayir’den imam gelmeyasası ile ülkede ekonomik reformların baş aktörü
yeceğini ve ilgili personelin ülkede yetişeceğini
oldu. Ancak yüzbinlerce Fransız sokaklara inerek
ifade etti. Camilerde yurt dışından gelen finansmanın sıkı şekilde kontrol edileceğini, bunun şefşiddetle bu yasayı protesto etti. Hollande’un gözfaf olması gerektiğini kaydeden Macron, İslâm ile
bebeğiydi. Ancak iki yıl süren Ekonomi Bakanlığı
ilgili bilimsel araştırmaların yapılacağı bir enstitügörevinden ayrılarak Nisan 2016’da ne sağcı ne
nün kurulacağını vurguladı.
de solcu diye adlandırdığı “En Marche” hareketini
kurdu.
Macron Kimi Temsil Ediyor?
Napolyon Bonapart’tan sonra ülkenin en genç
cumhurbaşkanı adayı olan Macron, Avrupa yanMacron’un bu söylemini ve stratejisini analiz
lısı, sınırlarını açık tutan ve değerlerini savunan
etmek için geçmişinden itibaren siyasi yaşamının
bir Fransa inşa edeceğini belirterek, göçmen
temel taşlarını incelememiz gerekir. Seçimden
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Batı İslâm’a Karşı Yeniden Yapılanırken
politikası konusunda her ülkenin elini taşın altına
koyması gerektiğini ifade etti.

Kapitalizmin Mozart’ı
Genç siyasetçinin okuduğu saygın okullar ve
ortağı olduğu Rothschild Bankasına karşın, “sisteme alternatif getirecek” halkın içinden biri diye
tanıtıldı. Kapitalizmin Mozart’ı arkasında herhangi bir parti desteği olmadığından seçim kampanyalarını Rothschild ve Lehmann Brothers yatırım
bankalarının mali desteğiyle yürüttü.
Bu bilgilerle Macron’un söylemini analiz ettiğimizde, onun İslâm hakkındaki yaklaşımlarının
Rothschild ve Lehman Brothers gibi uluslararası
banker ve Yahudi lobisinin
ileri gelenlerinin görüşleri
ve stratejilerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu
sebeple Batılı emperyalist
sermayenin yeni stratejisinin başta Fransa olmak üzere Batı merkezlerinde İslâmî
hayat tarzını kontrol altına
almak olduğu anlaşılıyor.
Sonuçta da Batılı kapitalist
düşünce içinde İslâm’ı eritmek, içeriğindeki aktif mücadele, tebliğ, ıslah gibi hedef
ve çabalardan arındırılmış, uysallaştırılmış, pasifleştirilmiş, sadece
camilere veya bireylerin vicdanlarında
hapsedilmiş, kendi deyimlerince ‘aydınlatılmış(!) bir İslâm’ yaratmak olduğu anlaşılıyor.

Pavlus ve Macron
Bu strateji tarih boyunca bütün zalim sistemlerin, müstekbirlerin Allah’ın dinine karşı
uyguladıkları “karşı çık, başaramazsan sulandır,
pasifleştir, küfre bütünleştir! Din Hakk’a hizmet
edeceğine, batılın çıkarlarına hizmet etsin!” anlayışından kaynaklanıyor. Aslında bu stratejiyi tarihte Yahudiler Allah’ın hak dini üzere olan döneminin müminleri İsevilere1 karşı uyguladılar.
Cepheden İsevilikle baş edemeyeceklerini anlayan Romalılar, Ferisi Yahudilerin kurumu Baş
1

İseviliği Hz. İsa’nın tebliğ ettiği gerçek dinin takipçileri
anlamında kullanarak bugün Pavlus’un dikte ettiği güncel
Hristiyanlıktan ayırmak için kullanıyoruz.

Kâhinlik ve Romalılarla iş birliği yapan Yahudi yönetici sınıf Herodesler’in görevlendirdikleri Pavlus
aracılığıyla Hz. İsa’yı ilahlaştırarak hayattan ve örneklikten çıkarmış, Hz. Meryem’le beraber ikinci,
üçüncü ilah yapmışlardı.
Böylece Pavlus Hz. İsa’yı göklere çıkarmış, yeryüzünde kendisi onun yerini almıştı. Pavlus rüyasında Hz. İsa’yı gördüğünü, ondan vahiy aldığını
iddia ederek kendini vahyin merkezi ve en önemli
havari ilan etmişti. Hıristiyanlığın aktivitesini diriliş heyecanını yok ederek, kötüler ve zalimlerle
mücadele etmeyen, münzevi, pasif, salih amelden
vazgeçmiş, kurtuluşu sadece ‘İsa’ya inanç’ gibi
müphem bir akideye bağlamıştır. Vahyi devreden
çıkarmak için vahiy alma yeteneğini başta kendisi olmak üzere bütün Hıristiyan din adamlarına
teşmil etmiş, şefaat ve günah çıkarma yetkisini ruhban sınıfına
dağıtmıştı.
Pavlus Hz. İsa’yı hayatında hiç görmemesine rağmen
İsa’dan 13 sene sonra MS 50
yıllarında İsa’nın kendisine
göründüğünü, kendisinin
İsa’nın 12 havarisinden
daha üstün olduğunu çünkü onların hayatta olan
insan İsa’yı gördüklerini,
kendisinin tanrı olan İsa’yı
gördüğünü
söyleyerek
kendini İsa’nın birinci havariliğine yükseltir. İsa’nın
kendisine görünmesinden
önce İsa’nın gerçek havarilerinin ve kardeşlerinin peşine düşer. Onları öldürtmek için Baş Kâhinlik ve
Roma iş birlikçisi Helen Yahudilerinden talimat
alan Pavlus, Romalılarla iş birliği yapan bir İbrani
olmasına rağmen Şam yolunda İsa’nın kendisine
göründüğünü ve nurundan kör olduğunu iddia
eder.
Pavlus daha sonra burada İsa’nın Hananya
isimli bir takipçisiyle karşılaşır, Hananya ellerini
onun gözlerinin üzerine koyar ve Pavlus’un gözleri görmeye başlar ve içi Kutsal Ruhla dolar(!),
vaftiz olup İsa’ya iman eder. Bu hikâye evanjelist Luka tarafından aktarılır. Luka Pavlus’un takipçilerindendir. Elçilerin İşleri kitabı Pavlus’un
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ölümünden otuz kırk yıl sonra yazdığı ustası Pavlus için bir kasideyken İncillere sonradan eklenerek kutsallık kazandırılmış bir Pavlus biyografisidir.2 Pavlus İsa’nın gerçek takipçileri olan Yakup,
Petrus ve Yuhanna’yı önemsizleştiriyor, onlardan
“sözde topluluğun direkleri sayılan”3 diye küçümseyerek bahsediyordu. Pavlus İsa’yı “insan benzeyişinde doğmuş olsa bile insan değildir.” diyerek
yüceltmiş, ilahlaştırmış, onu ‘zamanın başlangıcından önce yaratılmış, Tanrı’nın yarattığı ilk varlıktır.’ diyerek Allah’a ortak kılmıştır. Bununla da
kalmamış ‘her şeyin onun aracılığıyla yaratıldığını’
iddia etmiştir.
Böylece İsevilik, Roma Tanrılar Panteonu’na
üç ilah daha eklenmek suretiyle müşrik bir din
hâline getirilmişti. Roma medeniyetine dahil edilen resmî dine dönüştürülen devlet, kral ve din
adamlarının kontrolünde pasif Roma kapitalist ve
emperyalist düzenine entegre edilmiş Hıristiyanlık icat edilmişti. Gerçek hak dini savunan havariler, Esseniler, Ariusçular işkenceye maruz kaldılar,

Bu stratejinin mimarı Pavlus kapsamlı planını uygulamak için sadece yedi sefer yaptığı
Anadolu’da yıllarca İsa’nın dinini takip eden gerçek İsevilerle kilise ve manastırlarda münakaşa ve
münazaralara katılmıştır. Onlara teslis akidesinin
propagandasını ve Roma’yla uzlaşıyı anlatmış,
İsa’nın tebliğ ettiği dini pasif ve münzevi hâle getirmiş, yüzlerce talebe yetiştirmiş, İncillere Roma
imparatorlarının desteğiyle4 vahye kendi mektuplarını, görüşlerini ekletmiş, Allah’ın orijinal dinini
(kitabını) tahrif etmişti.
Şimdi de Macron ve onun ağababaları kapitalistler aynı stratejiyi İslâm’a karşı uygulamayı
düşünüyorlar. Macron’un İslâm’ın Batı’ya uyumlu kılınması amacıyla bir enstitü kurulacağını,
üniversitelerden yardım alınacağını vurgulaması
İslâmî söylem ve mücadelenin, böylesi bir uysallaştırma, dönüştürme ve pasifleştirme hamlesiyle
karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Bir dönem İngilizlerin Hindistan’da yürüttükleri cihadsız İslâm
projesi gibi.5

Macron ve onun ağababaları kapitalistler Pavlus’un stratejisini İslâm’a karşı uygulamayı
düşünüyorlar. Macron’un İslâm’ın entegre edilmesi amacıyla bir enstitü kurulacağını
üniversitelerden yardım alınacağını vurgulaması İslâmî söylem ve mücadelenin de böylesi bir
uysallaştırma, dönüştürme ve pasifleştirme hamlesiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.
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düşünce ve inançlarıyla birlikte, Roma ve iş birlikçi Ferisi Yahudiler tarafından ortadan kaldırıldılar.
Esasen Allah’ın kitaplarında kıssaları anlatılan
elçilerinin tebliğleri; çağının müstekbirleri ve onların düzenlerine karşı çıkan mücadeleyle şekillenirler. Hz. İsa da elçiliği boyunca Roma medeniyetine, Roma ideolojisine ve onların iş birlikçisi
Ferisi Yahudi hahamlarına karşı mücadele ettiği
hâlde Pavlus bu mücadeleyi sonlandırmış, gerçek
İseviliği/Hıristiyanlığı resmî Roma düzeni içinde
eritmişti. İsa müminleri Roma işgalciliğine karşı
kılıçla mücadeleye davet ettiği hâlde, bugün İsevilik adına elimizde Roma’ya, Roma medeniyetine,
onun devamı sayılabilecek bugünkü Batı medeniyetine entegre edilmiş zararsız pasif, tahrif edilmiş
bir din kaldı.
2
3

Zelot, Reza Aslan, s.234
Galatyalılar 2:9

Tarihin İlerletici Mekanizması Nedir?
Batı düşüncesinde hayat ve tarih hakkında ileri
sürülen bütün felsefi görüşler hukukun ve hakkın
değil güçlünün haklılığı üzerine temellendirilmiştir: Darwin, incelemelerinde “yaşam savaşı” dediği
ilkeye ulaşır. Buna göre, “belli bir çevrede farklı
özellikler taşıyan bireyler arasında yaşam savaşımı
var olduğundan, doğal koşullara uyum bakımından, özellikleri üstünlük sağlayan bireylerin (veya
türlerin) egemenlik kurması ve diğerlerinin elenmesi kaçınılmazdır. Böylece evrimin itici düzeneğinin doğal seçilim olduğunu” ileri sürmüştür.
4

5

İncillere Pavlus’un mektuplarının eklenmesi onun ölümünden çok sonra İznik Konsillerinde olmuştur. Ancak bunun
zeminini sağlığında Pavlus oluşturmuş, onun ölümünden
sonrada talebesi Luka bu mücadeleyi Pavlus adına sürdürmüştür.
Kadiyaniliğin kurucusu Gulam Ahmed aynı zamanda İngiliz
hükûmetini övüyor, silahlı mücadeleyi yeriyor, “cihat” çağrılarına karşı çıkıyordu.
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“Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir
gelecekte, medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine
geçecekler.” demiştir.
Adam Smith ise, “Tarih çıkarların mücadelesidir. İnsan, homoeconomicustur, yani çıkarları
peşinde koşar.” der. Nasyonal sosyalizmin mimarlarına göre ise tarih ulusların veya ırkların mücadelesidir. Güçlü olan saf ırklardır. Hitler şunu
iddia etmiştir: “Nasıl ki kadınlar zayıf olanlara
baskı yaptığı hâlde, kuvvetli olanın karşısında diz
çökerse; toplum da otoriteyi, her zaman zayıfa
tercih etmiştir. Dolayısıyla toplum hoşgörü gösterildiğinde, buna saygı duymak yerine bunu istismara meyleder ve bu her zaman böyle olmuştur.”
Tarih bir güç ve iktidar savaşıdır diyen Masonlar, Fransız İhtilali’ni yapmış, Hıristiyan despotluğuna ve kilisenin iktidarına karşı laiklik ve
çoğunluğun iktidar hakkını ileri sürerek mücadele vermişlerdi. Yine güçler ayrılığı ilkesini hayata geçirerek iktidarları sınırlamak istediler. Tarih
anlayışları güç ve iktidar savaşı ve sınıf çatışmasına dayanır. “Tarih sınıfların mücadelesine dayanır” felsefesini Karl Marx savunmuş, kapitalist
sömürüye karşı sınıf savaşı tezini Komünist Manifesto adlı eserinde “Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir” diyerek
özetlemiştir.

İnançların Mücadelesinin Tarihi Devam Ediyor
Kur’ân bize, Hz. Âdem’den bu yana insanların ve toplumların iman mücadelesini kıssalarla
anlatır. Şeytanla Hz. Âdem arasındaki mücadele
zaman ve mekân değişikliğiyle elan devam etmektedir. Kur’ân’a göre insan için hayat, iman ve
inanç mücadelesidir. Tarih; gerçekle-yalanın, güzelle-kötünün, hakla-haksızlığın yani aslında hakbatılın mücadelesidir.
Gelin bunu birkaç ayet üzerinden birlikte takip
edelim: “Onlar ki memleketlerde tuğyan etmişlerdi
de oralarda fesadı çoğaltmışlardı.” (Fecr 11-12)
“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları
kötü yoldan) dönerler.” (Rûm 41). “Ve gerçek şu ki,
sizden önce, kendilerine gönderilen peygamberler
onlara hakkın apaçık delillerini getirdikleri hâlde
(inat ve ısrarla) zulüm (ve kötülük) yapmaya devam ettikleri zaman, nice nesilleri yok ettik; çünkü

onlar (bu delillere ya da peygamberlere) inanmayı
reddettiler. Biz işte böyle cezalandırırız, günaha
gömülüp giden toplumları.” (Yûnus Suresi 13).6
Britanya İmparatorluğu, 1908 yılında dünyanın büyük bir bölümünü hâkimiyeti altında bulunduruyordu. Dönemin İngiliz başbakanı Henry
Campbell, dünya hâkimiyetinin devam edeceğini
düşünerek kendi adıyla bir stratejik plan hazırlatmış ve uygulamaya koymuştu. Bu belgeye göre,
İslâm toprakları
yeşil alan olarak
işaretlenmiş
ve
Batı uygarlığıyla
çatışan medeniyet alanı diye işaretlenmişti. Batı
uygarlığına düşman
gösterilen
bu
topraklarda
alınacak tedbirler
Henry Campbell
üç başlık altında
toplanmıştı.
Buna göre önce yeşil bölge şeklinde adlandırılan bölge devletlerinin bilim ve teknolojiden
mahrum bırakılmaları ya da kontrollü bilgi akışı
sağlanması amaçlanıyordu. Sonra bu devletleri
meşgul edecek sınır problemlerinin üretilmesi ve
olanların kaşınması gündeme getiriliyordu. Daha
sonra ise bu devletlerde azınlıkları sürekli kışkırtmak suretiyle söz konusu yönetimlerin toplumsal
dokularının zedelenmesi ve onların sürekli dış
müdahalelere açık bir hâlde yaşamaya mahkûm
bırakılması salık veriliyordu.7
Çinli strateji ustası Sun Tzu yüzyıllar evvel
“Başkasını ve kendini bilirsen, yüz kere savaşsan
tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini
bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne
de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin.”
demişti. Biz de Müslümanlar olarak böyle bir mücadeleye hazır mıyız? İmkânlarımız nedir? Nereden başlamalı, başlayana nasıl devam etmeli, diye
kafa yormalı ve tefekkürümüzü zorlamalıyız.
6
7

Ayrıca Hud 78, Yûnus, 75, Zuhruf, 23-54, Tevbe 33-34, A’râf
87, Mümtehine 4 ayetlerine de bakılabilir.
Dr. Casim M. Sultan, Stratejik Tarih Yorumu, Mana Yayınları,
İstanbul, 2012, s.70.
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Bireysel ve Toplumsal İnşanın
Önemli Bir Aracı Olarak
Adâb-ı Muâşeret
Avrupai zihniyet ve hayat arzının inşasında önemli bir rol üstlenen adâb-ı muâşeret
kitaplarından bazıları tüm toplum fertleri dikkate alınarak yazılırken, bazıları
ise belirli yaş veya meslek grupları dikkate alınarak yazılmıştır. Bu açıdan
hedef kitleleri açısından adâb-ı muâşeret kitaplarını, özellikle “belli bir kitleyi
hedefleyenler” ve “genel okura hitap edenler” olarak iki gruba ayırmak mümkündür.

Celalettin VATANDAŞ

Yeni İnsan

T
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anzimat’ı takiben bazı
sivil ve asker bürokratların ve gazetecilerin sahip
hâle geldikleri topyekûn
batılılaşma ideali, Kemalist
kadroların iktidarı döneminde devlet politikasına
dönüşmüş ve gereğine uygun her türlü girişim hiç
tereddüt etmeden uygulamaya konulmuştur. Etkisizleştirilmesi, yok edilmesi gereken geleneksel/
dinî unsurlar, kurumlar, alışkanlıklar ve davranışlar
çoğunlukla kanunun araç kılındığı bir zorlamayla
âdeta imha edilmiş; son derece kararlı şekilde sürdürülen ‘imha’ işlemine paralel olmak üzere ‘inşa’
için gerekli adımlar da seri bir şekilde atılarak, bireyden topluma, zihniyetten hayat tarzına, kurumlardan kuruluşlara kadar her şeyi ile Avrupai olma
hedefine ulaşılmaya çalışılmıştır.1 Gündelik hayata,
eğlenceye, kişiler arası ilişkilere, namus ve iffet anlayışına ilişkin ‘imha’ ve ‘inşa’ süreci de bunun dışında değildir. Ancak bu alanlarda/konularda araç
olarak kanun kullanılmamış; gazete, dergi ve kitapların teşvik ve ikna edici desteğinde, genellikle rol
modeller üzerinden özendirme yoluyla amaçlanan
inşayı gerçekleştirme girişimlerinde bulunulmuştur.
Örneğin, balolar aracılığıyla kadın-erkek ilişkileri;
1

“Şapka giyelim mi giymeyelim mi gibi sözler manasızdır. Şapka da
giyeceğiz, garbın her türlü âsarı medeniyesini de alacağız.” (Atatürk,
M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c:2, s.234). “Bu günkü
devletimizin şekli, asırlardan beri gelen eski şekilleri bertaraf eden en
mütekâmil tarz olmuştur.” Atatürk, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri, c:2, s.249). ‘Yeni Türkiye’nin eski Türkiye ile hiçbir alakası
yoktur.” (Atatürk, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c:3,
s.72).

güzellik yarışmaları aracılığıyla namus ve iffet anlayışı;
alkol ve piyango ile tevekkül, sabır, gayret, helal-haram inancı… gibi bireysel
tutum, tavır ve inançlar en
seri ve oldukça kapsamlı bir
şekilde değişime uğratılmıştır. Tüm bunlar yapılırken,
hemen her zaman, Kemalist kadronun lideri veya
Kemalist kadronun seçkin üyeleri duruma göre birer rol model olarak toplumun önüne dikilmiştir.
Böylelikle batılı zihniyetin, hayat tarzının ve hatta
inançların toplumun en ücra köşelerine kadar girmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Takrir-i Sükûn sayesinde her türlü muhalefetin susturulduğu 1925 ve
sonrası yıllar ise, ‘teşvik’ ve ‘özendirme’ yöntemiyle
gündelik hayata, bireylerarası ilişkilere, tutum ve
davranışlara yönelik ‘inşa’ çalışmalarının yoğunlaştığı özel ve önemli bir dönem olmuştur.
Genelde bireylerarası ilişkilerde ve özellikle de
cinsler arası ilişkilerde; günlük hayat pratiklerinde
ve eğlence tarzı konularında hedeflenen değişimin
önemli bir unsuru olarak adâb-ı muâşeret kitapları
ve bu bağlamda özel bir anlam ifade eden bazı özel
romanlar önemli işlevler üstlenmişlerdir. Osmanlı
döneminin son çeyreği ile Cumhuriyet döneminin
ilk çeyreği arasındaki elli yıllık süreçte yoğunlaşan
adâb-ı muâşeret kitapları ile ‘Avrupaî’ modele uygun bireyin ve yaşantının inşası gerçekleştirilmeye
çalışılırken, Avrupai görünüm ve duruşun bireyler tarafından benimsenmesi bir kişisel zevk ya da
seçim meselesi olmanın ötesinde, ‘medeni’ olmanın olmazsa olmaz şartı olarak takdim edilmiştir.
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Esasen genel anlamda hemen hiç değişmeden
Değişimin kapsamını ve inşanın şiddetini göstermesi açısından aynı kitapta, toplumun yapıtabugüne kadar devam eden bu anlayışa/misyona
şı olan aile hakkındaki tespit de temel anlayışı ve
Osmanlı dönemindekine ilaveten Cumhuriyet dözihniyeti ortaya koyar mahiyettedir: “Aile teşkineminde ‘inkılaba hizmet’ gibi siyasal ve ideolojik
latımızdaki terbiye sistemine, değerini kaybeden
bir sorumluluk duygusu da eşlik etmiştir. Osmangelenekler hâkim olmuştur.”3 Adâb-ı muâşeret kilı döneminde Avrupai olmayı varlık sebebi hâline
tabı yazarlarından birisi olan Semih Nafiz Tansu,
getirmiş şahısların kişisel gayretleriyle, Cumhuriyet
bu girişiminin sebebini “vatandaşı tam bir insan
döneminde ise hem şahıslar ve hem de yeri geldiolarak yetiştirme mecburiyeti”4 biçiminde açıklarğinde devlet eliyle inşası yürütülen ‘medenileştirken, bir diğer adâb-ı muâşeret kitabının yazarı olan
menin’ bireysel davranışlarda kök salmasını sağlaSüheyla Muzaffer ise, Semih Nafiz Tansu’nun son
yacak algı, anlayış ve uygulamaların neler olduğu
derece genel ifadesine açıklık kazandıracak mahiveya daha doğru bir ifadeyle ‘olması gerektiği’ söz
yette bir tespitini ve kanaatini dile getirmiştir: “Bizkonusu kitaplar aracılığıyla detaylı bir şekilde anlade Muâşeret en geniş manada ihmale uğramış bir
tılmış ve gösterilmiştir.
hâldedir… Benim şahsi kanaaAvrupai zihniyet ve hayat
tim
şudur: Mekteplerde, meslek
arzının inşasında önemli bir rol
mekteplerinde,
kurslarda zaüstlenen adâb-ı muâşeret kitapbitlere, askere, memura, polis,
Adâb-ı muâşeret
larından bazıları tüm toplum
jandarmaya, ameleye her müsait
fertleri dikkate alınarak yazılırkitaplarının yazarları,
şart içinde, o sınıfın yaşama vaken, bazıları ise belirli yaş veya
daha çok modern dönem
ziyetine göre Muâşeret telkin ve
meslek grupları dikkate alınarak
öncesi zamanların
hatta tedris olunmak gerektir…
yazılmıştır. Bu açıdan hedef kit“görgü” kitapları olan
Ben bugünkü Türkiyemiz inkıleleri açısından adâb-ı muâşeret
nasihatnamelerde
lap ve tekâmülünün muâşereti
kitaplarını, özellikle “belli bir
de tesise cebredeceğini düşürastlayabileceğimiz
kitleyi hedefleyenler” ve “genel
nerek bu eseri zabiti, memuru,
mevcut
kuralları
okura hitap edenler” olarak iki
askeri, polisi, jandarmayı velhaderleyen ve düzenleyen
gruba ayırmak mümkündür. Bu
sıl mektepliyi, bütün halkı göz
ise konu başlıklarında bir farkyazar rolünden çok,
önünde bulundurarak (Didacelılaşmaya yol açmıştır. Ancak
kurallar koyan veya
tique-tedrisi) şekilde yazdım.
temel anlayış ve misyonda bir
başka bir kültürde
Eser muhafazakâr bir muâşeret
farklılıktan bahsetmek mümüretilmiş
kuralları
taassup ve zihniyetiyle yazılmış
kün gözükmemektedir. Kurmay
değildir. Muâşeret en genel maTürkiye’ye aktaran
Albay Zekai Dormen tarafından
nasile modernize edilmiştir.”5
tercüman rolünü
yazılan, Genelkurmay BaşkanlıAdâb-ı muâşeret kitaplarının
üstlenmişlerdir.
ğı tarafından 1951 yılında yayınyazarları, daha çok modern dölanan Muâşeret Disiplini isimli
nem öncesi zamanların “görgü”
kitap söz konusu temel anlayış
kitapları olan nasihatnamelerde
ve misyonu herhangi bir şekilrastlayabileceğimiz mevcut kude yumuşatmadan, son derece açık seçik dile geralları derleyen ve düzenleyen yazar rolünden çok,
tirmiştir: “Bu memlekette Cumhuriyetin kurulması,
kurallar koyan veya başka bir kültürde üretilmiş
hurafeleşmiş bir din taassubu içinde ileri hamleleri
kuralları Türkiye coğrafyasına aktaran tercüman roköstekleyen bütün köhne itikatları yıkmış ve bize
lünü üstlenmişlerdir. Bu süreç ise genellikle iki ayrı
yeni ve medeni bir ruh aşılamıştır… Eski devkulvarda ilerlemiştir. Kulvarlardan birisini idealleşrin bir yobazlar oligarşisi inleyen akide ve vicdan
tirilen, diğerini ise tecrübe edilen tutum ve davraesareti artık kalmamış ve tek insandan başlayarak,
nışları konu edinen kitaplar oluşturmuştur: Benimaile, okul ve cemiyet bünyesinde her türlü sosyal,
senip, yaygınlaşması istenen tutum ve davranışları,
ekonomik, ilmi ve siyasî haklar ve muhtariyetler
durum ve duruşları ideal düzeyde öncelikle zihinmeydana gelmiştir. Bununla beraber, demokrasi rulerinde inşa eden söz konusu yazarlar, belirledikleri
hunun bağışladığı bu istiklal bizi, karşılıklı hak ve
münasebetlerde (Muâşeret) usûl ve kaidelerini bir
3
Zekai Dorman, Muaşeret Disiplini, s.5
yol gösterici olarak kabule mecbur kılmıştır.”2
4
Semih Nafiz Tansu, Talebeye Muaşeret Usulleri, Kanaat, İstanbul,1939,
s.4

2

Zekai Dorman, Muaşeret Disiplini, Muaşeret Disiplini, Ankara: Genel
Kurmay Yayınları, 1951, s. 4

5

Süheyla Muzaffer, Modern Adab-ı Muaşeret, İn
kılâp Kitabevi,
İstanbul,1939, s.4, 5
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kriterleri okura öğretme çabası yürütürlerken, ikinci grupta yer alanlar ise öğretici bir dil ile okuru
ikna etmeye çalışan bir yaklaşım sergilemişlerdir.
Aslında bu iki kulvardaki yaklaşımı şu biçimde de
ifade etmek mümkündür: İdeal ve tecrübe kitaplarının yazarları öğretim metotları konusunda ayrışmışlar; birinciler daha katı, ikinciler daha yumuşak
bir üslubu benimsemişlerdir. Ancak konuya dair
tüm kitapların cümle yapısında bir gereklilik ve
öğüt dili hâkimdir. Bu dil içinde mevcut olgulardan
çok, olması gerekenler üzerinde durulmuştur.

Adâb-ı Muâşeret

66

Adab, terbiye, iyi ahlâk, zarafet, beğenilen ve
uygun olan hareket ve söz anlamlarına gelen Arapça
‘edeb’ sözcüğünün çoğulu olup terbiye, töre ve usûl,
yol, kaide anlamlarına gelmektedir. Arapça kökenli
bir sözcük olan ‘muâşeret’ ise, iyi geçinme, birlikte
yaşama, güzel geçinme, insanlar ile kaynaşıp ülfet
etme anlamlarına gelen ‘işret’ kökünden türemiş
bir terim olup, en genel manasıyla ‘sosyal ilişkiler
içinde bulunma durumu’ anlamına gelmektedir. İki
kavram birlikte düşünüldüğünde; adâb-ı muâşeret,
benimsenmesi ve uyulması gereken ‘ahlâk’ ve ‘nezaket’ kurallarına işaret etmektedir.6 Bireysel ilişkilerin toplum tarafından kabul gören biçimini ifade
etmektedir. Türkçede bugün de yaygın olarak kullanılan bu terimin, kuralların kişiler arası ilişkileri
düzenleyen bu ikinci boyutuna vurgusu daha güçlüdür. Bu terim yerine yine yaygın olarak kullanılan bir diğer terim ise ‘görgü’dür. Görgü, Türkçe
sözlüklerde iki farklı anlam alanı ile tanımlanmaktadır: 1. Bir toplum içinde var olan ve uyulması
gereken saygı, incelik kuralları ve terbiye, 2. Bir
kimsenin, karşılaştığı ve kişiliği üzerinde olumlu
etki yapan deneysel bilgi ve deneyim. Görgü hem
toplumsal kabul gören normları hem de deneyimi
birleştirerek bu ikisi arasındaki yakın bağı ifade
etmektedir. Böyle olunca adâb-ı muâşeret, toplum
içinde yaşayan bireylerin birbirleriyle olan münasebetlerini iyi, doğru, güzel kabuller çerçevesinde
ve belirli bir estetik (yaygın isimlendirmesiyle ‘şık’)
kaygının eşliğinde gerçekleştirme durumunun ismi
olarak anlam kazanmaktadır. Elbette ki normal
şartlarda, hemen her zamanda ve toplumda, adâb-ı
muâşeretin (Görgü kurallarının) kaynağı/referansı,
üyesi olunan toplumun kültürüdür. Özellikle de
geleneksel ilişkiler bağlamında ‘seçkin’ kabul edilen
kesimlerin durum ve duruşları en güçlü düzeyde
6

Bir adâb-ı muâşeret kitabı olan Süheyla Muzaffer, muâşereti şöyle
açıklamıştır: “Muâşeret: İnsanların birbirine, birinin diğerine, diğerlerinin birine karşı cemiyet münasebeti bakımından en doğru hareketlerini tanzim eden bilgidir.” (Süheyla Muzaffer, Modern Adab-ı
Muaşeret, s.7).

adâb-ı muâşeretin referansı kabul edilmiştir. Ancak bu durum, batılılaşmaya bir tutkuyla bağlanmış Türkiye’nin ‘elitleri’ için geçerli olmayan ve
hatta daha da önemlisi hiçbir şekilde söz konusu
olmayan bir durumdur. Onlara göre Türkiye’nin
mevcut kültüründe, cari hayat tarzında, geleneksel
olarak konumlandırılmış ‘seçkin’ kesimlerinde var
alan durum ve duruşlar muhakkak terk edilmesi
gereken şeylerdir. Bu, batılılar gibi olabilmenin en
temel şartıdır. Bazı adâb-ı muâşeret yazarları bunu
kısmen bile yumuşatma ihtiyacı hissetmeden açıkça ifade etmişlerdir. Bu konuda ilk planda dikkat
çeken isim konuya ilişkin yazdığı kitap ‘Genelkurmay Başkanlığının düşünce ve görüşü’ vasfını kazanmış olan Kurmay Albay Zekai Dormen’dir. Zekai Dormen, yukarıda alıntılandığı üzere, Muâşeret
Disiplini isimli kitabında geleneksel/kültürel olanın
Adâb-ı Muâşerette referans olamayacağını açık bir
ifadeyle dile getirmiştir: “Bu memlekette Cumhuriyetin kurulması, hurafeleşmiş bir din taassubu
içinde ileri hamleleri köstekleyen bütün köhne itikatları yıkmış ve bize yeni ve medeni bir ruh aşılamıştır… Eski devrin bir yobazlar oligarşisi inleyen
akide ve vicdan esareti artık kalmamış ve tek insandan başlayarak, aile, okul ve cemiyet bünyesinde
her türlü sosyal, ekonomik, ilmi ve siyasi haklar ve
muhtariyetler meydana gelmiştir.” 7
Adâb-ı muâşeret kapsamında beş ayrı kitabın
yazarı olan Ademoğlu (yazarın asıl kimliği bilinmiyor) ise, konuya ilişkin çok daha detaylı açıklamalarda bulunma ihtiyacı hissetmiş ve hatta görüşünü ebeveynler örneği üzerinden somutlaştırmıştır.
Ademoğlu’na göre ebeveynler ya da yaşlılar deneyimli ve tecrübelerinden yararlanılacak bir kuşak
değildir. Bunlar, geçmişin köhne fikirlerinin savunucusu, dolayısıyla yeni tecrübelerin oluşmasının
önündeki engellerdir8.
Ademoğlu da dâhil olmak üzere adâb-ı muaşaretçiler için muâşerette referans hiç kuşkusuz
ve tartışmasız bir şekilde Avrupa’dır. Hatta öyle
ki Türkiye’nin dini/geleneksel değerleriyle, inançlarıyla, âdet ve alışkanlıklarıyla hiçbir şekilde örtüşmeyen veya cari hayatta hiçbir şekilde karşılığı
olmayan şeyler bile hiç tereddüt etmeden, en küçük şekliyle bir ‘adaptasyona’ ihtiyaç duyulmadan
topluma dikte edilebilmiştir. Bunun birçok örneği
arasından Abdullah Cevdet’in ‘kahvaltı’ bağlamında anlattıkları ilginç ve önemli bir örnek olarak
hatırlanabilir. Abdullah Cevdet, İngiltere’den referansla kahvaltıda yenilenleri/yenilmesi gerekenleri
7

Zekai Dorman, Muaşeret Disiplini, s. 4

8

Ademoğlu, Hayatta Muvaffak Olmak için Bir Genç Kızın Bileceği
Şeyler, Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul,1932, s. 20
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şöyle anlatmıştır: “Sütlü pirinç çorbası, ince levhalar hâlinde kesilmiş tereyağı, tereyağında kızartılmış ve üzerine iki-üç tane yumurta kırılmış domuz
eti, tereyağı, bal, çay veya kakao vs.”9 Abdullah
Cevdet, anlattığı, daha doğrusu uygulamaya aktarılması arzusuyla âdeta dikte edercesine resmettiği
‘kahvaltı’ modelinde yer alan domuz etinin bu toplumda dini ve kültürel gerekçelerle hiçbir şekilde
yenilmeyeceğini dikkate almadığı gibi, çay ve kakaonun ise İstanbul, Selanik gibi sayısı birkaçı geçmeyen kozmopolit şehirlerindeki çok dar bir elit/zengin kesimin ulaşabildiği bir içecek/ürün olduğunu
ve o zamanlarda genel kitle tarafından bilinmeyen
ve bulunmayan bir şey olduğunu; yine toplumda
sütlü pirinç çorbasının değil bulgur aşının bilindiğini ve içildiğini dikkate alma ihtiyacı hissetmeden
tahayyül ettiği ‘Avrupalı Türkiye’ fotoğrafının parçalarını tamamlamaya çalışmıştır. Ayrıca, kahvaltıda
ne yenileceğinin toplumun kültürüyle ve şahısların/
ailelerin ekonomik imkânlarıyla ve kişisel zevk ve
isteklerle irtibatlı olduğu gerçeğinin hiçbir şekilde
dikkate alınmamış olması da dikkat çekicidir. Üstelik ülke coğrafyasının neredeyse her bir noktasında
varlık-yokluk savaşının verildiği bir zaman diliminde; yokluğun ve yoksulluğun tavan yaptığı bir dönemde anlatılan kahvaltı malzemeleri ve “kahvaltı
seremonisi” en basitiyle toplumun ekseriyeti için
komik durmaktadır.
Türkiye’nin dinî/geleneksel değerleriyle, inançlarıyla, alışkanlıklarıyla hiçbir şekilde örtüşmeyen
şeyleri adâb-ı muâşeret kitaplarında kolaylıkla bulmak mümkün olduğu gibi, cari hayatta hiçbir şekilde karşılığı olmayan şeylerle karşılaşmak da aynı
şekilde son derece kolaydır. Bu konuda örnek bulmakta değil, anlatılanlar arasından en ilginç olanını
bulmakta zorlandığımızı ifade etmemiz gerekiyor.
Her biri ayrı başlıklar hâlinde anlatılan ve ‘medenî/
Avrupalı’ olabilmenin olmazsa olmaz şartları arasında sayılan ancak toplumda ve cari egemen yaşayış biçiminde karşılığı olmayan şeylerden bir
örnek olarak Ahmet Cevad’ın olduğu gibi tercüme
ettiği ve hiçbir şekilde topluma adapte etme ihtiyacı hissetmediği ‘kominyon’ törenini dikkate alabiliriz. Ahmet Cevad, Hıristiyan çocukların papaz
nezaretinde gerçekleşen dinî eğitimlerinin sonunda
düzenlenen ‘kominyon’ törenini anlatırken10, bu
anlattıklarının Müslüman ahalide karşılığı olmadığını ve olamayacağını dikkate alma ihtiyacı bile
hissetmemiştir.
9

Abdullah Cevdet, Mükemmel ve Resimli Adâb-ı Muâşeret, İstanbul,
1927, s.33,34

10 Kontes Dumaglin, Rehber-i Muaşeret- Avrupa Muaşereti, çev. Ahmet
Cevat, 1910, s.94

Adâb-ı muâşeretçiler arasında yer alan ve daha
da önemlisi, Türkiye’de yayınlanan ilk (yayınlanış
tarihi: 1894) adâb-ı muâşeret kitaplarından birisinin yazarı olmanın da ötesinde, yeri geldiğinde
anlattıklarına ‘bu bize uymaz’ diyerek çekinceler
koyabilen Ahmet Mithat Efendi bile, üyesi olduğu
toplumun cari hayat tarzında hiçbir şekilde karşılığı olmadığı hâlde ‘kol vermek’ ve ‘reveransı’ adâb-ı
muâşeret kapsamında üstelik takdir hisleri eşliğinde anlatabilmiştir. Diğer adâb-ı muâşeret kitaplarını
da dikkate alarak yüzeysel bir inceleme ile Türkiye
toplumunda hiçbir şekilde karşılığı olmadığı hâlde
takdir hisleri eşliğinde anlatılan ve uyulması istenenler listesine briç oyunu, briç çayı, at yarışları,
dekolte giysiler, bahşiş verme, kartvizit, kadını yabancı erkeğe takdim, balo, dans, suvare, aile kutlamaları, evlilik ve doğum yıldönümü kutlamları…
dahil etmek mümkündür. Ancak ilginç ve önemli
olan şey de bu aşama da fark edilmektedir. O zamanlar toplumda karşılığı olmadığı hâlde adâb-ı
muâşeret kitaplarında yer bulan bazı durum ve
davranışlar bugün itibarıyla toplumda yerleşik hâle
gelmiş durumdadır. Bu bağlamda evlilik ve doğum
yıldönümü kutlamaları ilk planda hatırlanabilecekler arasında yer almaktadır. Bu, söz konusu kitaplarda bahis konusu olan cari hayatı dikkate almama
‘eksikliğinin’ esasen sadece görünüşte olduğunu;
yoksa bu kitapların anlattıkları ile ‘cari hayatı dizayn etme’ ve hatta ‘yeni bir hayat tarzı inşa etme’
işlevini büyük oranda başarıyla yerine getirdiklerini; hatta asıl amaçlarının bu olduğunu göstermesi
açısından son derece önemlidir. Bir diğer ifadeyle,
yoğun bir şekilde 1920-30’larda, genel olarak da
Osmanlının son zamanları ile Cumhuriyet döneminin ilk çeyreğinde yazılan veya tercüme edilen
adâb-ı muâşeret kitapları toplum tarafından kabul
gören tutum ve davranış ölçülerini (görgü kurallarını) anlatan kitaplar olarak değil, toplum mühendisliğinin somut metinleri olarak anlam kazanmaktadırlar. Zira ‘toplum tarafından kabul gören’ ile
kastedilen şey; gerçekte toplum bireylerinin değil,
‘kendi iyiliğine olanları bilemeyecek kadar cahil durumdaki’ toplumun adına düşünen, konuşan, yazan
Batılılaştırmacı elitlerin ‘uygun buldukları’ tutumlar
ve davranışlar ve hatta inanç unsurlarıdır. Bunların
zihniyetlere ve hayat tarzlarına egemen olması istenmiştir. Tüm bu aşamada model ise Avrupa’dır.
Çünkü onlar için ‘medeniyet’ demek ‘Avrupa’ demektir. Adâb-ı muâşeret kitaplarında, yazarların
gidip görmelerinden, okuduklarından, işittiklerinden ve bazen de tahayyül ettiklerinden hareketle
bir ‘adap’ kurgusu tesis edilmiş ve bunlar uyulması
gereken en temel tutum, davranış ölçüleri olarak
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bireylere aktarılmıştır. Burada gözden kaçırılmaması gereken, oldukça detayda yer alıyor gibi gözüken
bir husus son derece önemlidir. Referans olarak
Avrupa toplumlarının gösterildiği ve ‘Türklerden’
‘medenî’ yani ‘Avrupai’ şahsiyetler olabilmeleri için
muhakkak uymaları istenen tutum, davranış, hâl
ve hareketler esasen anlatıldığı bütünlükte Avrupalının da sahip olmadığı, daha çok Avrupa’nın son
derece dar kozmopolit bir kesiminde söz konusu
olabilecek şeylerden ibarettir. Bu da gösteriyor ki
esasen ‘Avrupa’ çoğu zaman orada duran ve gidilip
görülen, incelenen, izlenen bir şey olmaktan çok
tahayyül edilen bir şeydir. Tahayyül edilen ‘Avrupa’ gibi olunabilmek için yine çoğu zaman tahayyül
edilen kural ve kaideler, hâl ve hareketler, duruş ve
tavırlar tesis edilmiştir. Veya Avrupa seyahatleri sırasında gözlenen yahut dergi ve gazetelerde okunan
çoğu zaman da tekil sayılabilecek kadar istisna/ideal bir durum tüm Avrupalının her zaman ve her durumda uyduğu bir özellik gibi anlatılmış, ‘medeni’
olabilmek için herkesin böyle olması gerektiği dile
getirilmiştir. Kısacası, adâb-ı muâşeret kitaplarında
ve okurlarını ‘medenileştirme’ misyonunu üstlenmiş romanlarda model çoğu zaman tahayyül edilen
biçimiyle Avrupa toplumları veya bu toplumların
‘seçkin’ bireyleridir; fakat hangi toplumun veya
kesimin öncelikli model olduğu konusunda görüş
ayrılığı vardır. Bu da söz konusu kitaplarda ve özellikle de adâb-ı muâşeret kitaplarında dikte dilen ve
uyulması istenen tutum ve davranış kurallarında
farklılıklara yol açmıştır.

Toplum Mühendisliği ve Adâb-ı Muâşeret
Adâb-ı muâşeret veya daha az isimlendirmeyle ‘görgü’ kitaplarında, hitap edilen kesime nerede
nasıl davranmaları, iletişimde bulunulan kişi veya
kişilere karşı tutum ve/veya davranışın nasıl olması
gerektiği titiz bir şekilde öğretilmeye çalışılmıştır.
Bu kitaplarda ortak olan genel kabul, mevcut tutum ve davranışların, hâl ve hareketlerin, durum
ve davranışların ‘yanlış’ veya ‘yetersiz’ kabul edilmesidir. Mevcut olan, hâlihazırda yürürlükte olan
tutum ve davranışlar, hâl ve hareketler, durum ve
duruşlar ‘yanlış’ veya ‘yetersiz’ kabul edildiği içindir ki, ‘yanlışların’ terk edilmesi, ‘eksik’ olanların da
tamamlanması amaçlanmıştır. Ancak mevcut olan
tutum ve davranışlara, hâl ve hareketlere, durum ve
davranışlara ilişkin söz konusu kitaplardaki baskın
tavır ‘eksikten’ çok ‘yanlış’ olduğu şeklindedir. Bu
da şu açından çok önemlidir: Adâb-ı muâşeret kitaplarında egemen olan anlayışa göre mevcut olan
tutum ve davranışlarda, hâl ve hareketlerde, durum
ve davranışlarda ‘doğruluk’ kırıntılarını bulmak bile

son derece zordur; bu sebeple mevcut olan tamamıyla terk edilmeli ve yeni olan en hızlı şekilde inşa
edilip tutum ve davranışlara, hâl ve hareketlere, durum ve duruşlara egemen kılınmalıdır.
Her toplumda ve zamanda çocuklara, toplumun gelecek kuşaklarına, o toplumun hem mevcut
ve hem de geçmiş kuşakları tarafından ‘doğru’, ‘iyi’,
‘güzel’ ve ‘estetik’ kabul edildiği için geleneksel nitelik kazanmış tutum ve davranışlarını, hâl ve hareketlerini, durum ve duruşları öğretmek, önemli işlevlerini kavratmak için kitaplar yazılmıştır. İslâm/
Türk geleneğinde ‘Ey oğul’11 ismini taşıyan metinler bunun örneklerindendir. Egemen anlayışa göre
özellikle çocuklara söz konusu şeyleri öğretmek ve
önemini kavratmak gereklidir, çünkü bilmiyorlar.
Dolayısıyla söz konusu kitaplar kuşaklar arasında
kültür aktarımının önemli köprüleri olmuşlardır.
Çocuklar açısından toplumsallaşmanın en önemli
araçları arasında yer almışlardır. Buna karşılık yetişkinlere; yaşının ve yaşadıklarının gereği olarak
toplumun üyesi sıfatıyla yerleşik tutum ve davranışlara, hâl ve hareketlere, durum ve duruşlara sahip kişilere yönelik kitaplar son derece azdır. Zira
genel kabule göre onlar bilmektedirler; uygulamalarında eksikler olabilir fakat o da toplumun diğer
bireylerinden görülerek, tecrübe edilerek öğrenilir.
Yetişkinlere olması gereken tutum ve davranışları,
hâl ve hareketleri, durum ve duruşları öğretmeye
yönelik çaba ve girişimler ancak toplumların tarihindeki radikal düzeydeki değişim aşamalarında
görülmüştür. Çünkü böylesi durumlarda ‘yeni olan’
bilinmemektedir. Bu açıdan toplumsal din değiştirme veya bir devletin diğerini tamamıyla işgal dönemlerinde bu tür kitaplara veya girişimlere tesadüf
etmek mümkün olabilmektedir. İşte bu aşamada
Türkiye’de yazılmış olan adâb-ı muâşeret kitaplarının işlevi ve anlamı özel bir önem kazanmaktadır.
Her ne kadar topluma açıkça dini/geleneksel olanın
tamamen terk edileceği açıkça söylenmemiş, ancak
parça parça (alfabe, kılık-kıyafet, hukuk, eğlence
tarzı…) değişim ile süreç yönetilmeye çalışılmışsa
da aslında değişim toptandır ve geçmişe ait hiçbir
şeyin devam etmesi istenmemektedir. Bu sebeple
de toplumun üyelerine hem yeni olanı öğretmek ve
hem de yeni olanı yerleşik hâle getirirken eskiye ait
olanı terk etmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Böylelikle yeni olana uygun birey ve toplum da inşa
edilmek istenmiştir. Model ise her türlü tartışma ve
itirazın üstünde Avrupa’dır. Avrupalının görünüşü,
zihniyeti ve yaşayış tarzı bir başka toplumu tanıtmak amacıyla değil, model olması için detaylı bir
11 Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî’nin Ey Oğul kitabı
bunun önemli örneklerinden birisidir. Kitabın özgün adı Eyyûhe’lVeled’dir.
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şekilde anlatılmıştır. Bu yapılırken, yukarı da kısaca
değindiğimiz gibi, çoğu zaman da reel Avrupa değil,
tahayyül edilen Avrupa anlatılmıştır.
Adâb-ı muâşeret kitapları toplum mühendisliğinin gereğine uygun olarak kaleme alınmış metinlerdir. Avrupa örnekliğinden hareketle, neredeyse tüm
tutum ve davranışları, hâl ve hareketleri, durum
ve duruşları ‘yanlış’ olan topluma veya toplumun
belirli bir kesimine ‘doğru’, ‘iyi’, ‘güzel’ ve ‘estetik’
olan ve dolayısıyla zihniyette, yaşantıda ve görünümde egemen olması gerekeni öğretmek amaçlandığı gibi, bunun pratiğe dönüştürülmesinin çabası
da yürütülmüştür. Adâb-ı muâşeret kitapları üzerinden fertler bağlamında bir zihniyet, hayat tarzı
ve görünüm inşa edilirken, bu fertler üzerinden de
her şeyi ile Avrupai bir toplum inşa edilmeye çalışılmıştır. Bu kitaplardaki mevcut geleneksel anlayış
ve hayat tarzına yönelik zihniyeti ve topluma bakışı anlamanın hemen herkes tarafından bilinecek
kadar yaygın örneği ise bazı Yeşilçam filmleridir.
Hemen herkesin bir şekilde izlediği ve tamamına
yakını 1950-70’li yıllara ait bu bazı Yeşilçam filmlerinin konusunu, köyden şehre gelmiş akıllı ve
zeki ‘köylü’ kadınına ‘şehirli’ ve dolayısıyla ‘medeni’
kılabilmek için konuşma, yeme-içme, alkol alma,
dans etme, konuşma, hitap etme, giyinme, yürüme… dersleri verilmesi oluşturmuştur. Olması gereken davranışları ve görünümleri en yetkin şekilde
bilen ve uzun yıllar Avrupa’da kaldığı için genellikle
de bozuk bir Türkçe ile konuşan ‘görgü öğretmeni’
şahıs, köylü ve dolayısıyla ‘ilkel’ kadından ‘medeni’
bir kadın inşa etmeye çalışır ve hemen her zaman
da başarılı olur. Kafaya konulan kitapla yürüme
seremonisi ise bu filmlerin hemen hiç değişmeyen
sahnelerinden sadece birisidir.
Söz konusu filmlerdeki bazı özellikler, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında adâb-ı muâşeret kitaplarında veya aynı misyonla kaleme alınmış romanlardaki zihniyeti anlamamıza katkı sağlayacak
önemli ipuçları sunmaktadır. Mevcut olanın tamamıyla ‘yanlış’, ‘ilkel’, ‘kaba’, ‘çirkin’ olduğu, dolayısıyla mevcut olanın tamamıyla terk edilmesi gerektiği anlayışı bunlardan birisi ve hatta en önemlisidir.
Niteliğin değil şeklin ön plana çekilmesi, şeklin esas
kabul edilmesi ise bir diğeridir. ‘Doğru olanı’ bilenin
ve dolayısıyla ‘doğru olanın’ ancak Avrupai olanı
bilenden öğrenilebileceği anlayışı ise yine bir başkasıdır. Değişimin sistemli ve kısa sürede gerçekleştirilmeye çalışılması, eski olan sahibine itibar kaybettirirken yeni olanın itibar kazandırması ise bir
başkasıdır. Kısacası söz konusu filmlerdeki zihniyet
ile adâb-ı muâşeret kitaplarındaki zihniyet hemen
hemen aynıdır; neredeyse tamamen örtüşmektedir.

Hatta belki de söz konusu filmlerdeki anlayış ve uygulamaları, adâb-ı muâşeret kitaplarındaki zihniyetin yansıması olarak okumak daha doğru bile olabilir. Bir süre önce Batılılaştırmacı elitlerin eliyle tüm
toplumu ‘adam etme’, ‘medeni kılma’ misyonuyla
gerçekleştirilenlerden esinlenen senaristler tarafından ‘ilkel’, ‘basit, ‘kaba’ köylü kadını ‘medeni’ kılma
çabalarına uyarlanmıştır.
Tüm bunlar ise Batılılaştırmacı kadroda egemen
olan ‘halkçılık’ anlayışının somut tezahürleridir.
Zira halkçılık anlayışına göre ‘halk doğru olanı bilmeyen bir sürüdür’ ve ona ‘doğru olanı bilenlerin’
gerekirse zorlayarak da olsa doğru olanı öğretmesi
gerekmektedir. Ancak yine Yeşilçam filmleri üzerinden izah etmek gerekirse, ‘halk doğru olanı’ ve
‘dolayısıyla kendisi için doğru olanın ne olduğunu’
bilmemekle birlikte, doğru olanı kavrama gücüne
ve zihniyetine, hayat tarzına egemen kılacak akla ve
zekâya sahiptir. Bu ise halkçılık anlayışının kendisini topluma sempatik gösterme arzusunun bir gereği
olarak anlam kazanmaktadır. Yoksa toplumla tüm
köprülerin atıldığı bir ortamda ve şartta toplum
mühendisliğinin planlanan gereklerini uygulamaya
aktarmak çok daha zor ve hatta imkânsız olacağı
açıktır. ‘Doğru olanı bilen seçkinler’ topluma ‘sen
zekisin ancak bilmiyorsun onu öğretecek olan da
biziz; çünkü biz hem zekiyiz ve hem de sende olmayana sahibiz yani biliyoruz. Zira Avrupa’yla ilgili
ve irtibatlıyız’ mesajı vermektedirler.
Yine Yeşilçam filmlerini dikkate alarak ifade etmek gerekirse tutum ve davranışlarıyla, hâl ve hareketleriyle, durum ve duruşuyla, konuşma tarzıyla,
giyim ve kuşamıyla, eğlence anlayış ve tarzıyla yanlışlar sembolü olan ‘köylü kadın’, ‘Avrupai öğretmenden’ aldığı adâb-ı muâşeret dersleriyle çok kısa
sürede ‘şehirli’ (dolayısıyla medeni; Avrupai) oluverir. Artık yemek yerken hangi kaşık-çatal ve bıçağı
kullanacağını bilen ve uygulayan, bir şeyler yerken
ağzını şapırdatmayan, hangi kadehle hangi içkinin
ne zaman ve ne kadar içileceğini bilen, yürürken
olması gereken şekilde adım atabilen ve vücut hareketlerini kontrol edebilen, mini eteği ile eğlence ve
iş toplantılarına katılan, dans edebilen, muhatabına
göre ses tonunu ayarlayabilen, muhatabına en uygun şekilde hitap eden, şiveli konuşmayan, erkekleri ayartmayı bilen ve ayartmanın sınırını doğru
şekilde tayin edebilen… birisidir. Olur ki arada bir
genellikle de ağır tahrik altında, konuşma, tartışma
ve hareketleriyle ‘geçmişe’ dönecek olursa, hemen
hatasını fark edip tekrar şehirli kimliğine dönmeyi
başarabilen birisidir; kısacası o artık ‘hidayete’ ermiş bir ‘mümindir’ ve hiçbir şekilde ‘küfrün karanlığına’ dönmez; dönmek istemez.
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MUTLULUK
ÜZERİNE
Allah yeryüzünde sahip olduğumuzda bütün dertleri bitirip bizi mutlu edecek
bir şey yaratmamıştır. Yoksa cennet boşuna yaratılmış olurdu. İnsan için
hayati ihtiyaçlarının karşılanmasından sonraki maddi kazanç ile mutluluk
arasında fazla bir bağ yoktur. Bir lokma bir hırka ile yetinen insanlar
arasında dağlar gibi servete sahibi olanlardan daha fazla mutlu insan vardır.

İlhan AKKURT

İ
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nsan dünyada mutlu bir hayat
sürmek ister. Yönetime talip
her anlayış insana daha mutlu bir
gelecek vaat eder. Kendisini çağdaş uygarlık diye sunan kapitalist
sistemin de iddiası budur. Önce
mutluluk nasıl tanımlanmış onu
görelim. Eflatun Devlet adlı eserinde mutlu olanın ahlaki olduğunu söyler. “En büyük erdem
adalettir. Adil olmayan iştahını
azdırdığından kendine yetemez
ve mutlu olamaz.” der. Aristoteles
ise Etik kitabında mutluluğu bir
duygu şeklinde değil bir etkinlik
diye ele alır.
Aristo’nun felsefesinde insan
bayındırlığı veya serpilmesi dediğimiz bir etkinliği belirtmiştir.
Eudamonia insanın en iyi hâlidir.
İbn Sina’ya göre mutluluk dünyevi olandan bağımsızdır. Mutluluğa akıl ile erişilir. Gazali,
Kimyayı Saadet eserinde İslâm’ın
gereklerine uygun yaşamayı ve
dolayısıyla günahtan kaçınmayı
kurtuluşun ve mutluluğun çaresi olarak görür. Bu konuda en
güzel tespitleri Farabi yapmıştır.
Ona göre göre insanlar sevgi ve
adaletle mutlu olurlar. Sevginin
olmadığı yerde adalet olmaz.

Mutluluk kayıtsız şartsız karşılıksız iyilik gerektirir ve herhangi
bir hazza dayalı bir şey değildir.1

Mutluluktan Hedonist Hazlara
Schopenhauer, mutluluğun
doyum sağlanan bir şey olduğunu söylemiştir. İnsan istedikçe
ister ve her doyum yeni bir isteğe yol açar. Bu da sürekli bir tatminsizlik getirdiğinden ıstırabın
uzatılmasına yol açar. İştah ve
bencillik engellenmedikçe mutlu olunamaz. İstekler acılar ile
birlikte gelir. Nietzsche’ye göre
mutluluk insan eylemlerinin en
yüksek amacı olan durumdur.
Ahlaklı olmak için yapılan davranışların daha çok mutsuzluğa yol
açtığını ve içgüdüleri bastırmanın
mutluluğu engellediğini söyler.2
Bu açıklamalarda görüldüğü
gibi mutluluğun maddi haz veya
nefsi zevklerle doğrudan bir ilgisi yoktur. Kapitalizm ise bütün
bu görüşlerin aksine mutluluğu,
insan ihtiyaçlarının tatminine
sonuçta hazza bağlayarak bunu,
“İnsan ihtiyaçları sonsuzdur.”
1

Topal
Mesud,
Farabi, İlmin ve
Aydınlanmanın Felsefesi, Destek Yayınları,
İstanbul, 2020, s.97.

2

tps://www.dmy.info/mutluluk-nedir/
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diyerek kendisi için temel ilke
yapmış ve “Bırakınız yapsınlar,
bırakınız geçsinler.” diyerek insan
isteklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmıştır. İnsan hayatta
acıdan kaçar ve hazlarının-çıkarı
peşinde koşar diyerek, medeniyetlerini “faydacı felsefe” üzerine
kurmuşlardır. Kapitalizm böylece
hedonist hedefler peşinde koşan
narsist (egoist-bireyci-kendine
tapan) kişiliğe sahip insanı kendisi için prototip seçmiştir. Onlar
da biliyordu ki her ihtiyaç tatmin
oldukça söner, bir zevk vermez
hâle gelir. Bu yüzden insana ihtiyaçları sonsuzdur diyerek, hep
yeni ihtiyaç uydurarak insanı peşinden koşturmuştur. Oysa son
yıllarda bu konulardaki bilimsel
çalışmalar, insan mutluluğu konusunda bize iki farklı gerçeği
ortaya koymuştur. Bunlar hedonik görüş ve eudaimonik görüştür.3 Eudaimonia eu (iyi), daimōn
(ruh) olmasından dolayı Batı dillerine mutluluk şeklinde çevrilmiştir. Eudamonia insanın en iyi
hâlidir. Prof. Dr. Zeki Bayraktar
bakın ne diyor:
3

h t t p : / / w w w. r a s y o n e l p s i k o l o j i . c o m /
mutluluk-nedir-bilim-ne-diyor/

MUTLULUK ÜZERİNE
“İki tip mutluluk vardır. Birincisi herhangi bir ideal olmaksızın
hedonistçe -haz alıcı- eylemlerin
yaşattığı hedonic mutluluk. Bu eylemde herhangi bir anlam arayışı
yoktur, amaç hedonistçe zevk ve
sefadır. Diğeri anlamlı ideallere
bağlı olarak yapılan fiillerin yaşattığı mutluluk olan eudaimonic
mutluluk tipidir. İkincisinde bireyin çevresiyle olan merhamet,
yardım severlik, fedakârlık gibi
anlamlı, yani salih ameller dediğimiz hayırlı işler yani başkalarının mutluluğu ile mutlu olma
gibi erdemli eylemlerin sonucunda duyulan mutluluktur”.

İki Tip Mutluluğun Sonuçları
Buradan ne çıkacak derseniz, bu iki tip mutluluk üzerinde, ABD’deki University of
North Carolina’da Fredrickson
BL, Grewen KM, Coffey KA’dan
oluşan bilim adamları “İnsan
mutluluğu üzerine işlevsel bir
genomic bakış” başlıklı bir
çalışma yapıyorlar.4 Sonuçta
bu iki tip mutluluğun insan
hücrelerin üzerinde çok farklı
etkilerini tespit ediyorlar. Hedonik-hazza dayalı ve belli bir
amacı olmayan faaliyetler sonucu elde edilen mutluluk-haz
sonucunda hücrelerimizdeki
CTRA-stres genleri, yani vücutta depresyon artmaktadır.
İkinci tip Eudaimonik-belli
bir ideal uğruna yaptığımız faaliyetlerin sonucunda elde edilen mutlukla, hücrelerimizdeki
CTRA-stres genleri yok olmaktadır. Yani Eudaimonic fiiller sonucunda vücudumuz fiziksel ve
ruhsal olarak hem kısa hem de
uzun vadede olumlu etkilenirken, hedonic eylemlerde tam aksi
bir şekilde vücudumuz olumsuz
4

Fedrickson BL, Grewen KM, Coffey KA etal.
A functional genomic perspective on human
well-being, July 29, 2013.

etkilenmektedir. Bilim adamları
hedonic hazları mutluluk olarak
değil anlık tatmin olarak yorumlamaktadırlar. Ama bu eylemler
bittiği zaman hemen depresyona
giriyoruz ve bir bağımlı gibi süreklilik kazanmasını istiyoruz. Bu
mümkün olmadığından sürekli
depresyon hâli yaşıyoruz.
Haz, mutluluk değil, ona götüren bir araçtır. Aksine, içsel
olarak mutluysanız hazlarınız
keyif verir. İçinizde size kemirenişlerinizin her geçen gün kötüye
gitmesi gibi bir sorun varsa dile-

Haz, mutluluk değil, ona
götüren bir araçtır. Aksine,
içsel olarak mutluysanız hazlarınız keyif verir.
İçinizde size kemiren-işlerinizin her geçen gün kötüye gitmesi gibi bir sorun
varsa dilediğinizi yiyip
için bir haz da duyamazsınız. Kapitalist kültürün bu
durumdaki insana tavsiyesi, içki, uyuşturucu gibi şeylerle insanı uyuşturarak,
bu dertleri kısa bir an için
unutturmaktır.

diğinizi yiyip için bir haz da duyamazsınız. Kapitalist kültürün
bu durumdaki insana tavsiyesi,
içki, uyuşturucu gibi şeylerle insanı uyuşturarak, bu dertleri kısa
bir an için unutturmaktır. Tabi
insanı zehirlemek pahasına…
Oysa tevekkül edip sabrederek bir Yaradana sığınmak o
hüznü mutluluğa çevirmek te
mümkün. Mutluluk çok yüce bir
duygudur bazen sizi güldürür,
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bazen sizi ağlatır. O öyle bir duygudur ki, hüzün bile mutluluğa
dönüşebilir. Herhangi bir maddi
şeye, beni mutlu etsin, diye anlam yükleyip mutlu olmayı beklerseniz, bu zoraki bir mutluluk
oyununa dönüşür. Eski oyuncağa
bıkan çocuk gibi devamlı yeni
şeyler arasınız. Bulamazsanız
kendinizi kötü hisseder, depresyondayım demeye başlarsınız.
Araştırmanın lideri Fredrickson’a
göre günlük hedonic aktiviteler
kısa sureyle hazlar sağlasa da,
uzun vadede negatif fiziksel sonuçlar doğuruyor. Hücresel
düzeyde bakarsak vücudumuzun olumlu tepki verildiği
tek bir mutluluk türü var. O
da “Bir amaç uğruna yaşamak
ve o amaca bağlı olmak.” Yani
hayatın bir gayesi ve bir anlamı
olması…

Tecrübeler ve Araştırmalar
Apple Computer, Inc.’ın
kurucu ortaklarından olan bilgisayar endüstrisinin önderlerinden olarak kabul edilen
Steve Jobs 5 Ekim 2011’de
hayatını kaybetmişti. Bakalım
mutluluk hakkında Jobs neler
söylemiş:
“Arabayı kullanmak için,
size para kazandırması için birilerini işe alabilirsiniz ancak
hastalığınızı taşıması için kimseyi işe alamıyorsunuz. Kaybedilen maddesel şeyler bulunabilir
ya da yerine başkası konur fakat
kaybedildiğinde bulunamayacak
ya da yeri dolmayacak tek şey var
o da “Yaşam”. Şu an hayatınızın
hangi sahnesinde olursanız olun,
zaman ile o sahne perdesinin
kapanması ile yüzleşeceksiniz.
Ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza çok kıymet verin ve sevin.
Kendinize iyi davranın ve insanlara değer verin. Yaşlandıkça
ve umut ediyorum akıllandıkça
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fark ediyorsunuz ki 300 dolarlık
saat de 30 dolarlık saat de aynı
zamanı söylüyor. İç huzurun bu
tarz şeylerle elde edilemediğini
anlıyorsunuz. İster first class ister
ekonomik uçun, bilin ki o uçak
düşerse siz de düşeceksiniz.
O yüzden umut ederim ki
şunu anlarsınız; kahkaha attığınız, sohbet ettiğiniz, şarkılar
söylediğiniz, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan, cennetten ve dünyadan konuştuğunuz,
ahbaplarınız, dostlarınız, eski
arkadaşlarınız, erkek kardeşiniz,
kız kardeşiniz varsa bilin ki gerçek mutluluk bu. Çocuklarınızı
zengin olması için eğitmeyin,
onları mutlu olmaları için eğitin.
Böylelikle büyüdüklerinde her
şeyin fiyatını değil, değerini bilirler. Yemeğinizi ilacınız gibi yiyin aksi hâlde ilacı yemek yerine
yersiniz.”5
İşte hayatın gerçeği bu, ama
bu gerçeği maalesef son nefeste
anlayabiliyoruz. Bu kez mutlu
olmanın sırrını çözen bir çalışma olarak, Harvard Üniversitesi
psikiyatri bölümü profesörü Psikiyatr Robert Waldinger’in araştırmasını sunalım.6 Bu araştırma
birbiriyle çok zıt iki grup arasında
1938’de başlayıp, tam 75 yıl sürmüş. Deneklerin yarısı Harvard
Üniversitesi mezunu, diğer yarısı Boston’un en yoksul mahallerinde yaşayan gençler. İlk gruba
Harvard Üniversitesi’nde ikinci
sınıfa giden 268 erkek öğrenci,
ikinci gruba ise Boston’da fakir
bir mahallede yaşayan 12-16 yaş
arası 456 erkek çocuğu alınmış.
Araştırmacılar her iki yılda bir
katılımcılara hayatları hakkında
anketler yapmış, iş tatminleri,
5

h t t p : / / w w w. h a b e r 7 . c o m / d u n y a /
haber/2737279-steve-jobsun-sonyazisi/?detay=1

6

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_ good_life_lessons_
from_the_longest_study_on_happiness?language=en

evlilikleri, sosyal hayatları hakkında sorular sormuşlar. Her beş
yılda bir de kan testi, röntgen, idrar testi ve eko kardiyogram gibi
sağlık taramalarından geçirmişler. Gençlere sormuşlar, “Hayatta
seni en mutlu kılacak şey nedir?”
Çoğunluk ne cevap vermiş tahmin edin. İki zıt toplumsal kesimde çoğunluk aynı cevabı vermiş: Zenginlik ve şöhret.

Mutluluk ve Erdemli Kişilik
Bu 750 genci, 70-80 yaşlarına
kadar takip etmişler. Hem de sağlık raporlarından, banka hesaplarına, aile bireyleri ile görüşmelerden her yaşta ayrı fotoğraflarına
kadar. Araştırmanın başındaki
psikiyatr Robert Waldinger Kasım
2015’te yaptığı TED konuşmasında 75 yılın sonunda araştırmanın
sonuçlarını açıklamış. O 750 kişiden kaçı ünlü ve zengin olmuş
bir yana, “Kaçı mutlu ve sağlıklı
yaşlılar olabilmişler?” Zengin ve
ünlü olmanın, maalesef mutlu
ve sağlıklı olmakla bir ilgisinin
olmadığı ortaya çıkmış. Mutlu ve
sağlıklı olanlar kimlermiş biliyor
musunuz? Çevreleriyle iyi dostluk kurabilenler! Her iki grupta
da eşleri, aileleri, arkadaşları ve
içinde yaşadıkları cemiyet ile yakın ilişkiler ve güçlü bağlar kurabilenlerin daha mutlu oldukları
ve daha uzun yaşadıkları tespit
edildi. Yalnızlığın, yani yabancılaşmanın tam tersine mutluluğu
yok ettiği ve ölüm riskini arttırdığını tespit edildi. İstemedikleri
hâlde yalnız kalanların daha az
mutlu oldukları, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının daha kötü durumda olduğu görüldü. İlerleyen
yaşlarda kolesterolünüzün veya
tansiyonunuzun kaç bastığı dahi
ilişkilerinizin güzelliğine bağlı.
İyi ilişkiler sadece vücudumuzu
değil, beynimizi de koruyor. 750
kişinin içinde, mutlu ve sağlıklı
Umran • Kasım 2020

olan kişiler, etrafında dostları,
akrabaları, komşularıyla, kısacası
sevgi ile çevrili olanlar. İster Harvard mezunu olsun, ister yoksul
bir ailenin çocuğu olmanız fark
etmiyor. Kaç arkadaşınız olduğu
da önemli değil. İlişkilerin niteliği önemli… Güven duygusu,
kabullenilme, takdir edilme, aidiyet vesaire. Tabi bütün bu ilişkiler önce kendimizin “sevecen
ve paylaşımcı” bir kişilikte olmamızla ilgili. Bir de sabretmesini ve
şükretmesini bilirsek, yani hedeflerimizi çok yüksek tutmazsak,
bizi dünyanın hiçbir şeyi hayata
küstüremez. Panik yapmaya gerek yok, biliriz ki her gecenin bir
sabahı vardır. Mutluluğun sırrı
erdemli kişilikte yatar. Biz nasılsak etrafımızda öyle bir çevre
oluşur.
Bir kanıtla devam edelim
meselenin özünü anlamaya. The
New York Times yazarı Arthur
Brooks 6 Nisan 2014 tarihli yazısında, “Vermekte cömert olanların gerçekten de daha iyi duruma
geldiklerine dair güçlü kanıtlar
mevcuttur.” der. Brooks bunu
hayırseverlik amaçlı bağışlarla ilgili bir kitap üzerinde çalışırken
keşfetmiş. Brooks, “Öğrendim
ki, psikologlar bağış yapmanın
ve bir hayır işinde gönüllü çalışmanın, yardım eden kişiye bir
dizi fayda sağladığını uzun zaman önce anlamış.” der. Harvard
Üniversitesi ile British Columbia
Üniversitesi’nden araştırmacılar
“mutluluğu rakama döktüklerinde, kişinin sadece kendisi için
para harcamasının neredeyse
hiçbir fark oluşturmadığı hâlde
başkaları için harcamasının mutlulukta ciddi bir artışa sebep olduğunu tespit etti.” diye yazdı.
Brooks şöyle söylüyor: “İnsanlar zamanlarını veya paralarını inandıkları bir davaya adadıklarında problem çözen kişilere

MUTLULUK ÜZERİNE
dönüşür. Problem çözenler seyirci kalan kişilerden ve bir olayda
mağdur durumunda olanlardan
daha mutludur.”7 Bu çalışma şu
önemli gerçeği anlamamıza yarar. Salt adalet sadece toplumda
çatışmaları önler ve dünyevi işlerin düzenli yürümesini sağlar
yani adalet mülkün temelidir. Bu,
“Benimki benim, seninki senin.”
anlayışıdır. Ancak mutluluk için
asıl şart, insanlar arasında sevgi
ve dayanışmadır. Bu ise “Seninki
senin, benimki de senin!” anlayışıdır. Kendini seçkin biri kabul
edip, insanlar üzerinde haksızca
üstünlük-hâkimiyet kurup, adaleti, sevgi, dayanışmayı yok ederek, zoraki bir saygı görebilirsiniz
ama herkes sizden nefret eder.
Bu durum kimseyi mutlu etmez.
Oysa insanlara yapılacak faydalı
paylaşımlarla onlardan sevgiye
dayalı bir dostluk ve takdir görerek herkes tarafından sevilen biri
olmak size gerçek bir mutluluk
sağlar.
Hadi gelin de şimdi “Birr’e
ulaşmayın. Demek ki hayırlı işler-erdemli-salih ameller denilen
insani dayanışmalar yani bir ideal
uğruna yapılan eylemler vücudumuz üzerinde olumlu etkiler
bırakırken, anlık hazlar ise aksine depresyonumuzu artırmaktadır. Mutlu ve sağlıklı olmak
için başkalarını da düşüneceğiz.
İşte fıtratımız dediğimiz fabrika
ayarlarımız, buna göre tasarlanmıştır. Merhamet duygusuyla
birilerine yardım etmek beynin
Serotonin, Dopamin ve Oksitosin
salgılamasını sağlıyor. Bir televizyon programında ABD’deki ünlü
Doktor Mehmet Öz’e, “Neler
vücudumuzdaki bağışıklık sistemini güçlendirir?” diye sordular.
Cevabı şöyle oldu, “İnsanlarla ve
çevrenle alçakgönüllü, sevecen,
7

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sefasaygili/iyilik-terapisi-ve-bir-kitap-27432.
html

iyi ilişkide olmak, yardımlaşmak
ve sosyal olmak.”
Beyin dışlanmaya karşı, fiziksel acıyla aynı tepkiyi veriyor.
Şimdi, toplum içinde yabancılaşma-yalnızlaşma ve hayatın anlamsızlaşmasının insanı ne derece
tahrip ettiği, sanırım şimdi daha
iyi anlaşılmıştır. Benzer şekilde,
beyin dokunulmayı sosyal kabul
olarak algılıyor. Dokunmak oksitosin salgılatıyor. Bu da Amigdala
tarafından kontrol edilen duyguları sakinleştiriyor. Sevdiğiniz kişinin elini tutmanın, beynin acıya
verdiği tepkiyi azalttığını gösteren araştırmalar var. Birçok kişi
hasta ziyaretinin hastayı nasıl iyileştirdiğine şahit olmuştur. Masaj
yaptırarak bile serotonin seviyenizi %30 arttırabiliyorsunuz.
Dokunmak stresi azaltıyor, acıyı
azaltıyor, uykuyu iyileştiriyor ve
yorgunluğu azaltıyor. Şimdi, iki
dostun karşılaşıp birbirine hasretle sarılınca neler olduğu daha
iyi anlaşılmıştır. Dostluğumuz bir
hayvanla da olsa, bizim için yine
büyük bir terapi kaynağıdır. Eğer
kapitalizmin iddia ettiği gibi insan mutluluğu keyfince, yani nefsince yaşayıp, hedonistçe zevkleri
tatmin etmek olsaydı, bugün gelinen noktada bu tüketim çılgınlığıyla batı insanı dünyanın en
mutlu insanı olurdu.
En fazla antidepresan ilaç kullanılan ülkeler refah seviyeleri en
yüksek ülkelerdir. İzlanda-Avusturya, İngiltere, İsveç, Kanada ve
Yeni Zelanda gibi en refah ülke
insanları bu işte başı çekmektedir.
Özellikle İsveç’te, 10-14 yaş arası
çocuklar arasındaki antidepresan kullanımının son on yılda üç
katına çıktığı görülüyor. Verilere
bakıldığında Finlandiya’da her
100 bin kişide görülen intihar
oranı 11.6 iken, ABD’de bu rakam 10.1 civarında. Diğer refah
seviyesinin iyi olduğu İskandinav
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ülkeleri de intihar vakaları oranının yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
İzlanda, OECD ülkeleri içinde en
fazla antidepresan reçetesi yazılan ülke. Türkiye’de antidepresan
kullanım miktarı günlük 1000
kişi başına 41 doz ile hâlâ OECD
ortalaması olan 61,78 dozun altında. Kapitalizm yanılmaktadır.
İnsan mutluluğunun ona sunulan
çılgınca tüketim ve ele geçen servetle fazla bir alakası yoktur.
İşte gerçek mutluluğun sırrı Bakara Suresi 201 gibi ayetler
gereği hedonic eylemlerden kaçınmak, Asr Suresi 3 gibi ayetler
gereği eudaimonik eylemlere-erdemli davranışlara-salih amellere koşmakla mümkündür. Allah,
Kur’ân’da insanın kurtuluşununmutluluğa erişinin ancak ulvi gayesi olan bu tür insani davranışlarla mümkün olacağını bizlere
bildirmektedir. Bunlar saf aklın
kabul edebileceği insan mutluluğunun evrensel değerleridir.
Dediğimiz gibi Allah yeryüzünde sahip olduğumuzda bütün
dertleri bitirip bizi mutlu edecek bir şey yaratmamıştır. Yoksa
cennet boşuna yaratılmış olurdu.
Psikolojimiz maddeyi, hayatı ve
olayları nasıl algıladığımıza bağlıdır. İnsan için hayati ihtiyaçlarının karşılanmasından sonraki
maddi kazanç ile mutluluk arasında fazla bir bağ yoktur. Bir
lokma bir hırka ile yetinen insanlar arasında dağlar gibi servete sahibi olanlardan daha fazla mutlu
insan vardır. İnsani bir medeniyetinin, maddeci kapitalist Batı medeniyetinin faydacılık felsefesine
alternatif hayat felsefesi, erdemli
davranışları üstün tutan “mutluluk felsefesi” olmalıdır. Mutluluk
aramızda ve içimizdedir. Mutluluğun gerçek reçetesi olan bu
felsefemiz, medeniyetimizin ana
direklerinden biri olmalıdır.
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Adalet Ağaoğlu:
Tutkulu Bir İnşanın
Hikâyesi
Adalet Ağaoğlu ideolojiler çağının büyüttüğü ön yargılara düşmeden
dinlemeyi sürdürmesine de borçluydu tıkanmaya düşmeden yazmayı. Elbette
ailesinin sağladığı çok taraflı bakabilme zenginliğinin de altını çizmeliyiz.
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adından şair olmaz, denilirdi. Furuğ vardı, Gülten Akın
vardı oysa, Yaşar Nezihe Bükülmez vardı. Kadından romancı
olmaz denilirdi. Adalet Ağaoğlu vardı, Doris Lessing, Simin
Danışver vardı. Adalet Ağaoğlu
yazarlığıyla birkaç kuşağa kadın
olsun erkek olsun cesaret verdi
susmayan kalemiyle. Dönemsel
ideolojik kalıpların kolaycılığına kapılmadan iyi romanlar, bu
toplum için anlam ifade eden romanlar yazmanın peşinde oldu.
Başarı vaat ederken klişelere gömen çevrelere sığınmaya da gönül indirmedi. Her türlü iktidar
hegemonyasını sorguladı, sorgulayabilme konumunda tutan bağımsızlığın, bir tür bağlanmayla
birlikte nasıl mümkün olabileceğini tartıştı. Yazma sebeplerini
sahipleniyor ve peşinde gidiyordu. Ölmeye Yatmak ve Bir Düğün
Gecesi romanlarıyla bir üçleme
oluşturan, bu üçlemenin sonuncu kitabı Hayır, dayatmalara ve

tahakküme karşı düşünümsellik
savunusunun ve “rıza” arayışının romanıydı. Dönemler geçer
ve aynı soru yeniden kendini
hatırlatır: Bütün baskılara ve
dışlanmalara, yanlış anlamaya
dayalı ithamlara karşılık hangi
sebeplerle “intihara meyletmeden” yolculuğunu sürdürebilir
bir düşünce insanı… “İntihar”
burada kuşkusuz hayatını heder
etmenin de adı.
Samimi, içten, doğru, kalıcı
ve anlamlı bir tek cümleyi yazabilmenin nasıl da büyük bedeller istediğinin irdelemesidir
Yalan. Sayfalarında ilerlerken
tek bir kültürel iktidarın olmadığını, çeşitli hesaplara dayalı
listelerle oluşturulan irili ufaklı
iktidar alanları olduğunu düşündürüyor okura. Bu alanlarda
hakkaniyetli davranmak nadiren
bulunabilir bir erdem. Kendinize verdiğiniz sözleri unutursanız koroya katılırsınız, aksi halde sözünüzün kuru gürültüyle
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bastırılıp tanınmaz hale geldiği
bir karmaşaya hazır olmanız gerek. Şair kendi kamusunu inşa
edebiliyorsa (Valery) roman yazarı neden yapamasın bunu?
Adalet Ağaoğlu’nun yazarlığı bir
bakıma bu tutkulu inşanın da
hikâyesidir. Susmak dünyanın
sonunu getirirdi erkence, yazdıkça ise bir şey sanki hep ayakta
durabilirdi aralıksız.

Cumhuriyet Kuşağının İkilemi ve
İdeolojiler
Bir romancı soluğuyla uzun
öyküler yazıyordu. Vefatından
üç dört ay kadar önce Sessizliğin
İlk Sesi’ni okuyup “Eskiden, Bir
Sabah”ı sosyal medyada yorumlamıştım. Kahramanımız kitapçıda bir davaya hizmet ağının dışında gördüğü herkese rahatlıkla
kaba davranma hakkını kendinde gören bir gençle karşılaşıyor.
1970’ler. Ancak karakterler bugün de aramızda dolaşıyor. Fanatizm, haklılık payını başkasının

Adalet Ağaoğlu: Tutkulu Bir İnşanın Hikâyesi
sözüne kulak tıkamakta aramak;
Adalet Ağaoğlu ideolojiler çağının büyüttüğü ön yargılara düşmeden dinlemeyi sürdürmesine
de borçluydu tıkanmaya düşmeden yazmayı. Elbette ailesinin
sağladığı çok taraflı bakabilme
zenginliğinin de altını çizmeliyiz. Vefatından bir yıl önce Sabah
gazetesinde yayımlanan röportajında anne babasının Osmanlı
ahlakıyla yetişmiş, kendisinin ise
Cumhuriyet kuşağı olmasının
yaşattığı -Ölmeye Yatmak’ta irdelediği- ikileme değiniyordu: “Babamın hafız olduğunu uzun süre
söylemekten çekindim. Çünkü o
dönemde İslâm’a doğru bakılmıyordu. Çok yanlıştı bu. Hayatım
boyunca sadece şiddete karşı oldum; inançlara karşı olmadım.
Yalnız içinde şiddet olan inançlara karşı durdum.” Anne ve babasının kuşağının “eski yazı” bilirken yeni alfabe geldiğinde cahil
konumuna düşmesinin yaşattığı
dramı otuzundan sonra anlamıştı. “Kökten değişim çok tehlikelidir. Altyapısı olmadan değişim
yapılmamalıydı. Yoksa dramlar
yaşanıyor.”1 diye vurguluyordu.
Toplumsal meseleleri dert
eden romancılar metne yoğunlaşma zamanını hep bir borçluluk duygusuyla yaşarlar. Göç
Temizliği adlı anı kitabı yayımlandığında 56 yaşındaydı Adalet hanım ve kuşağından erken
ölenlerin hayatından çalıyormuş
gibi yaşamanın burukluğunu
dile getiriyordu, evrakı metrukesini karıştırırken. Kahredici
baskılara dayanamayan arkadaşların düşüncesi, birbiri ardı sıra
akan yıllarda kurgulara karışır,
kelimelerin seçimini belirler.
1

Adalet Ağaoğlu “Bu kadar uzun yaşamak istemezdim. Kendimden sıkıldım.”, Konuşan: Tuba Kalçık, Sabah,
19 Ağustos 2019.

Bir hayat en layık biçimde nasıl
yaşanır, “onun adına” da nasıl
sürdürülür, hiç tamamlanamaz
bu sorunun cevabı. Muhasebelerini sürdürerek 34 yıl daha yaşadı Ağaoğlu ve eserler vermeye
devam etti. Hayır’ı 12 Eylül’ün
puslu atmosferi henüz sürerken
yayımlattı. Fildişi kulesinde yaşayan bir yazar olmadı, dönemlerin zorlu sorularına yapıcı bir
cevap aradı ve her zaman bir tür
riski göze alarak bazen “evet”
dedi bazen de “hayır”! Burada
işte böyle kesin bir hükme sa-

Adalet Ağaoğlu, anne
ve babasının kuşağının
“eski yazı” bilirken
yeni alfabe geldiğinde
cahil konumuna
düşmesinin yaşattığı
dramı otuzundan
sonra anlamıştı.
“Kökten değişim çok
tehlikelidir. Altyapısı
olmadan değişim
yapılmamalıydı. Yoksa
dramlar yaşanıyor.” diye
vurguluyordu.

hiplik, biteviye sürdürdüğü muhasebelerle esniyor ve hakkaniyete açıyordu kalemini.
Yazmanın yeterli bir eylem
sayılmadığı hissini yerleştirir
ideoloji. Alejandro Amenábar’ın
Unamuno’nun İspanya iç savaşındaki rolünü konu alan 2019
yapımı etkileyici filmi Mientras
dure la guerra’da, darbeci general ve yazar arasında bir tartışmada dile gelir masa başıyla
savaş cephelerini kıyaslatan bir
kuşku. Kim daha fazla tehdidi
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göze alıyor, kimin işi daha büyük risklere açık? Yazmak sadece
“keyifli” bir uğraşı olamaz, fakat
yazarın rıza değil de keyif peşinde olduğu da kimin önyargısı… Zorlu dönemeçleri yeniden
tanımlamak yeni türde bir dışlanmayı da göze almak demek,
Unamuno kendisini statükoyla iş
birliğine zorlayan sayısız sebebe
rağmen bunu göze almıştı. İdeolojiler çağının yazarı Adalet Ağaoğlu da böylelikle önüne çıkan
uyum konforuna teslim olmadı.
Öncenin yargıları ve sonranın
kuşkuları arasında duran o kritik yorum anında kendi düşünce macerasının gerektirdiği söze
sadık kaldı. “Yetmez ama evet”
dediği için kuşkusuz teoride
fikir özgürlüğünü koşulsuz savunan çevreleri tarafından linçe
maruz kaldı. Bu kararı yüzünden
pişman olmadı, ancak kararının
siyasette bulduğu karşılık konusunda eleştirilerde bulunmaya
devam etti.
Naipaul’un onur konuğu
olarak davet edildiği 2010’da
gerçekleşen Avrupa Yazarlar
Parlamentosu’nda benzeri konularda sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Ben Naipaul’un konuk
olarak davetini protesto için
programdan çekileceğimi duyurmuş, ancak gelmediğini öğrenince de programa katılmıştım. Naipaul’un Hindistan’da
1992’de Babri Camiinin Hintli
aktivistler tarafından yıkılmasını
getiren, sayısız Müslümanın ölümüne yol açan olayları “yaratıcı
tutku” ifadesiyle değerlendirdiğini biliyordum, tepkimin sebebi
de buydu. Programa katılan birçok yazar, aralarında olduğum
bir grup yazarın Naipaul’un onur
konukluğuna yönelik protestosuna tepkiliydi. Davet edilmiş
bir yazarı protesto etmektense
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oturup dinlemek gerektiğini
söylüyorlardı. Adalet Ağaoğlu
da, “Naipaul gelseydi keşke, ona
soracağım sorular vardı.” diye
konuştu. Bu sözünü zarif bir
eleştiri olarak anladım. Ancak
protestomun hâlâ doğru olduğunu düşünüyorum. “Onur konuğu” payesi vermek o kadar kolay
olmamalı. Masa başında yazmayı
sürdürürken dile gelen cümleler
aralarında derin acıların gerilimi
bulunan kesimleri nasıl etkiler,
kelimelerin etki gücüne inanan
bir yazarın göz ardı edebileceği
bir soru değil bu.

Kaybedilen Çocuk Uçurumu
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İşte böyle şeyleri onunla konuşurken bir dil anlaşmazlığı
yaşamamıştım, memleketini seven, bu memleketin insanlarını
anlamaya çalışan bir yazardı.
Gerçi Yazsonu’nu okuduğumda sol görüşlü bir aydının halk
korkusuna dair ifadeleri yakalayıp rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Ancak kitap aynı zamanda
çok sonra fark ettiğim yaygın bir
olguyu ustalıklı bir dille işlemesiyle de hep aklımda kalacaktı.
Gençlerin bir o taraftan bir bu
taraftan faşistler veya komünistler tarafından öldürülmesinin
olağanlaştığı günlerde oğullarının kamplaşma çatışmalarında
ölümünün haberi, aydın anne ve
babanın arasında derin bir uçurum açacaktır. Çift, güneyde bir
yazlık beldede bulunan evlerindeyken alırlar haberi. Kadın hiç
vakit kaybetmeden hazırlanır
hemen yola çıkıp oğlunun öldürüldüğü şehre ulaşmak için, kısa
bir süre sonra kapı önündedir ve
kocasının ağırdan almasının duyurduğu acı yabancılaşmalarının
sebebi olur. O başka hiçbir şey
düşünemezken kocası vanaları

Buket Uzuner

Adalet Ağaoğlu

kapatmaya çalışıyordur, çocuğunun ölüm haberini alan bir baba
bunu nasıl düşünür… Hızla yola
çıkmak, bir an önce varmak belki başka bir haberi getirebilirdi,
anne bunu düşünmeden edemez ama baba acı olayın olup
bitmiş olduğu düşüncesiyle
geride kalan hayatla, vanalarla
uğraşmaktadır.
Ağaoğlu’nun yakaladığı “kaybedilen çocuk uçurumu” ayrılığına çocuklarını kaybeden birçok çiftte rastladım. Ölüm sebebi
ne olursa olsun çift kaybedilenin
boşluğunda içine düşülen sorgulamalar yüzünden belki de birbirine katlanamaz hâle geliyor.
Kuşkusuz tersi örnekler vardır.
Belki de güçlü bağın yitirilmesi,
çoktandır mevcut olmayanı görünür hâle getiriyordur. Bunu bu
şekilde okuyucuya düşündürmeyi de ancak büyük bir yazar
yapabilirdi.
Kimi yazar disipliniyle bir
öğrenme gerçekleştirerek gelişir, kimisi hiç de disipline gelemediği halde çalışma zamanını
tutkusuyla var kılar. Bunlar kesişmeyecek şeyler de değil. Adalet Ağaoğlu yazarlığı hayatının
merkezine yerleştirerek yaşadı,
bu merkeziliği eşi Halim Ağaoğlu da destekledi, birçok metninde mühendislik imgelerinden
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Cihan Aktaş

yararlanmasında

mühendis

eşinin katkısı olmalı. Edebiyat
dünyasında kadın yazarlar bağlamında çok rastlanmayan bir eş
dayanışmasının güveniyle, uzun
bir dönem boyunca ve farklı türlerde yazdı. Durmadan, sürekli,
farklı türlerde “severek” yazdı,
yazmayı bir öğrenme yolu olarak
gördüğünü gösteriyor bu konudaki konuşmaları. Moda konuların değil kendi imgelerinin
peşinden gitti ancak sürdürdüğü
takiple kopmadı zamanından,
bu nedenle nostaljiye de düşmedi. Bir tür hayat tarzı değişimi
getirdi eşinin vefatı. Planladığı
bütün kitapları yazarak mı kalemini durdurdu bilmiyorum,
öylece kenarda bırakmış olabilir
bazı dosyaları. “Hayatım boyunca yazmaya hiç ara vermemiştim
ama Halim öldükten sonra tükendim, artık yazmayı bıraktım.”
diyordu yukarıda alıntı yaptığım
röportajında. Buna rağmen görece mutmain olduğu izlenimi
uyandırıyor ifadeleri. Yeterince
yazma zamanına sahipliğin bir
imtiyazı olmalı sonu olmazmış
gibi gelen bir serüveni bir yerde
noktalama rahatlığı.

Mehmet Bursa Ağabey

Mehmet Bursa Ağabey
Sağduyulu ve bilge duruşuyla temayüz etmişti. Nitekim kendisi kıvrak
zekâsıyla ortaya koyduğu “bir de bu açıdan bakalım” perspektifi,
muhataplarına açılım sağlar; müzakere ve müşaverenin kıymetini bildirirdi.

Abdullah YILDIZ

A

ğabeyimiz, büyüğümüz, “davası
derdi ve derdi davası” olan gönül
insanı Mehmet Bursa da bu dünya
misafirhanesinden göçüp gitti; dünya imtihanını tamamladı, Rabbim
ukba hesabını kolay eylesin…
“Ölüm” soğuk ve yaman bir kelime. Temenni edilmez; tefekkür edilir. Peygamber Efendimiz (s.) “Ölümü temenni etmeyiniz.” (Buharî,
Temenni 6; Tirmizî, Kıyamet 40)
buyurmuştur. Bu, ölümü unutmak
anlamına gelmiyor; aksine onu sık
hatırlamak, ölüm gerçeği üzerinde
iyiden iyiye tefekkür ve teemmül
edip ders almak ve şu geçici dünya hayatımızı ölüm vakıasına göre
düzenleyip planlamak gerekiyor.
Peygamberimiz’in (s.a.), “Zevkleri
bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın!” (Tirmizî, Zühd 4); yine “Vâiz
olarak sana ölüm yeter.” (Tirmizî,
Kıyamet 24) nasihatleri de bu hikmete dayanıyor olmalıdır.
Doğrusu, “her nefsin kesinlikle
ölümü tadacağı” (Âl-i İmrân, 3/185;
Enbiya, 21/35; Ankebût, 29/57) hakikati, çok şeyler söylüyor hayatta
kalanlara: Temenni etmediğiniz ölümü “ta-da-cak-sınız”…
Ölümün hakikatini, bir son olmadığını ve daha sonra Rabbimize
dönüp bu dünyada yapıp ettiklerimizin hesabını vereceğimizi açıkça
gözlerimizin önüne seren şu ayet-i
kerime ne kadar sarsıcıdır!
“De ki: Kendisinden kaçtığınız
ölüm, kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Sonra, görünmeyen ve görünen
her şeyi bilene döndürüleceksiniz. O,
size yaptıklarınızı haber verecektir.”
(Cuma, 62/8. ayet)
Buna binaen denilebilir ki;
ölümden kaçış yok ve bizi yaratan
“Âlemlerin Rabbi”nin huzuruna
mutlaka çıkacağız.

Şairin dediği gibi: “N’eylersin
ölüm herkesin başında. / Uyudun
uyanamadın olacak / Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında? / Bir namazlık saltanatın olacak. / Taht misali o
musalla taşında.”
Ölüm sırasının kime, nerede,
nasıl ve kaç yaşında geleceğini elbette Allah biliyor. Öyleyse her an
ölecekmiş gibi “tetikte” olmalı ve
yaptıklarımızdan
sorgulanacağımız ahiret için azık hazırlamalıyız.
İslâm’ın ahlakıyla ahlaklanmalıyız.
Bütün bunların bilincinde olan,
dünya hayatını ukbaya göre yaşamaya çalışan Mehmet Bursa ağabeyimiz
de “ölümü tadanlar” listesine girdi
ve aramızdan ayrılıp gidiverdi…
Yakından tanıdığım ağabeyimizi bazı hususiyetleriyle anlatmaya
çalıştığımızda şunları söyleyebiliriz: İyi insandı, güzel insandı; “Rab
olarak Allah’a, Din olarak İslâm’a,
Nebî ve Resûl olarak Muhammed’e
iman edip razı olmuş” hakikatli bir
Müslüman’dı. İnandığı gibi konuşur, doğru bildiğini söyler ve elinden geldiğince de bildiklerini yaşamaya çalışırdı.
Burada öncelikle şu hususun belirtilmesinde fayda vardır: Mehmet
Bursa ağabey insan ve hayat gerçeğini iyi tanır; hayalci değil, gerçekçi
davranırdı…
Değerlerin insan ruhuna yerleştirilmiş müşahhas manalar olduğunun ayırdındaydı. Ehli salât, ehli
kıraat ve ehli nasihat idi: namazına
dikkatli, arkasında namaz kılınacak
kadar kıratlı, garip gurabaya şefkatli
ve merhametli, hak ve hakikati savunmada celadetli idi.
Okur, araştırır, dinler, anlar
ama sorgulardı. Mektepli değilse de
“alaylı” idi. Çok açıktır ki, kitap,
dergi ve gazete okurdu. İlgiyle takip
ettiği, istifade ettiği yayınlar vardı.
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Aynı zamanda bir mektep olan vakıftaki sohbetleri, dersleri kaçırmaz,
fakat kafasına yatmayan bir şey
oldu mu itiraz eder, eleştirir, fikrini söylemekten çekinmezdi. Gönül
dergâhımızda ayrı bir yeri bulunan
Mehmet Said Çekmegil üstadın ifadesi ile “tenkidi ibadet bilen” dosdoğru bir insandı. Onu dinamik
kılan da buydu.
Sağduyulu ve bilge duruşuyla
temayüz etmişti. Nitekim kendisi
kıvrak zekâsıyla ortaya koyduğu
“bir de bu açıdan bakalım” perspektifi, muhataplarına açılım sağlar;
müzakere ve müşaverenin kıymetini
bildirirdi.
Mehmet Bursa ağabey, kalbini
ihlasla Allah’a bağlayan, dilini doğrudan ayırmayan, gönlünü imanla
ferah tutan ve fıtratından sapmayan
bir mümindi. İslam davasına fikri,
zikri ve bütün varlığı ile katkı veren
ve davası uğrunda maddi ve manevi
fedakârlık yapmaktan çekinmeyen,
cömert ve özverili bir şahsiyetti.
Hasbî ve harbî bir Müslüman’dı.   
Şunu özellikle zikretmek gerekir: İslam ahlakının mücessem
hâliydi; pasif değil aktif bir dava
adamı idi. Bu yönüyle amel medeniyetinin mensubuydu.
Hâsılı; değerbilir tutumuyla
“adam gibi adam”dı Mehmet Bursa
ağabey…
Allah gani gani rahmet eylesin.
Mekânı Cennet olsun.
O Rabbimizden razı idi; Rabbimiz de hem ondan hem de cümlemizden razı olsun ve hepimizin taksiratını af ve mağfiret buyursun.
Bizler yüzünü dosdoğru dine çevirip sabit tutan ağabeyimizi unutmayacağız, örnek hayatını bizden
sonraki nesillere nakletmeyi vazife
bileceğiz.
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Kendini Avlamak ya da
Çürütmek
Hakikati buldukları hâlde başkaları farklı düşünüyor diye
onu söylemekten çekinirler. Bir meşgaleyi takıntı, saplantı
hâline getirirler. Hatalarını ölünceye kadar inatla sürdürürler.
Konuşurken var, dinlerken yok gibi davranırlar. Söyleyecek yerde
susar, susacak yerde söylerler. Gerektiği yerde değil de gerekmediği
yerde izah ederler. Zamanı nasıl öldüreceklerini düşünürler.

Adem KANDEMİR
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“Akıllılık, gurbette yakınlık
bulmak; ahmaklık, vatanda gurbete düşmektir.”
Kelam-ı Kibar
“Ahmakları takdir etmek için
ahmak, sürüyü takdir etmek için
sürünün içinde olmak gerekir.”
L. Rhinehart

B

ir zamanlar Schnepfe adında
bir tür kuş varmış.
Bazılarının göbekleri yıldızlı,
bazılarının ki yıldızsızmış. Göbekleri yıldızlı olan kuşlar,
göbeklerinde yıldız olmayan kuşlara oranla daha akıllı ve
önemli sayılırlarmış.
Ve göbekleri yıldızlı kuşlar,
göbekleri yıldızsız kuşlarla birlikte olmazlar;
kendi aralarında düzenledikleri toplantılara, eğlencelere onları almazlarmış.
Göbekleri yıldızsız kuşlar da
bu duruma çok üzülürlermiş.
Bir gün bu kuşların ülkesine
zeki, kurnaz bir adam gelmiş.
Kuşlar arasındaki bu hoşnutsuz durumu hemen fark etmiş.
Göbekleri yıldızsız kuşlara
yanaşıp,
“Ben size yardım edebilirim,
ancak karşılık olarak her birinizden bir dolar alırım.” demiş.

Bunu duyan göbekleri yıldızsız kuşlar sevince boğulmuşlar.
Teklife hemen evet deyip sıraya girmişler. Adamın kurduğu bir
makineye girmeye
ve göbeklerinde birer yıldızla
makineden çıkmaya başlamışlar.
Sevinçlerine diyecek yokmuş.
Artık onların da göbeklerinde bir
yıldız varmış.
Bundan böyle başları yukarı
da dolaşabilir,
kendilerini küçük gören yıldızlı kuşların arasına karışabilir,
onlarla arkadaş olabilirlermiş.
Bu duruma, daha önceden
göbeklerinde yıldız olan kuşlar
fena hâlde kızmışlar.
Elbette bunu görmekte gecikmemiş zeki, kurnaz adam.
Bu kez onlara yönelip, “Ben
size yardım edebilirim, yıldızlı
olmak artık modası geçmiş
bir şey.
On dolar karşılığında göbeklerinizdeki yıldızları silebilirim.”
demiş.
Bu teklif hiç de yabana atılır
bir teklif değilmiş.
Daha önceden göbeklerinde
yıldız olan kuşlar teklife hemen
evet deyip sıraya girmişler.
On doları veren yıldızlı kuşlar adamın kurduğu makineye
girmeye
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ve makineden yıldızsız olarak
çıkmaya başlamışlar.
Böylece rekabet, çekişme, yarış hız kazanmış. Aralıksız makineye giren bir grup
göbeğinde yıldızla, arkadan
giren grup ise yıldızsız çıkmaya
başlamış.
Durmadan yıldızlar silinmiş,
yıldızlar konmuş.
Ve zeki, kurnaz adam durup
dinlenmeden paraları toplayıp
durmuş.
Bu durum kuşların parası tükeninceye kadar sürmüş.
Kuşlarda para kalmayınca da
eşyalarını ve paralarını toplayıp
yola koyulmuş zeki, kurnaz
adam.
Giderken de şöyle demiş:
“Meğer bu Schnepfe kuşları hiçbir şey anlamayacak kadar
ahmakmış!”
Şurası muhakkak ki insan,
müspet ve menfi olmak üzere iki
yöne de açık bir hâlet-i ruhiyeye
sâhip olarak yaratılmıştır. Yani o,
kendisine hem terakki (ilerleme,
yükselme, olgunlaşma, varlık
kazanma) hem de tedenni (gerileme, düşme, çiğleşme, yokluğa karışma) imkânı, potansiyeli
sunulmuş bir varlıktır. Fazilete
(iyiye, güzele, yararlı ve gerekli olana) meylettiği gibi rezalete
(kötüye, çirkine, zararlı ve boş
olana) de meyledebilir. Karamsarlığa, umutsuzluğa yöneldiği
gibi nikbinliğe, iyimserliğe de yönelebilir. Bu iki eğilimin belirtileri çocukluğundan itibaren onda
görülür olmaya başlar.
Aktarmış olduğumuz yukarıdaki masalda bu iki eğilimden
yalnızca birine tanık oluruz. Nedir o? Tedenni. Bir yetersizliğin,
eksikliğin, başarısızlığın, zayıflığın, güvensizliğin, tatminsizliğin
ya da dışlanmışlığın beslediği
bu eğilim burada bir “üstünlük
duygusu” olarak çıkar karşımıza.
Bu duygu doğrudan kendini beğenme, büyüklenme, kendisine

Kendini Avlamak ya da Çürütmek
benzer olanlarla birlikte olma,
diğerlerini küçük görme isteğine;
bir ayrıcalığı, bir liderlik konumunu, bir mevkiyi elde tutma ya
da güçlü olup dış dünyaya hâkim
olma çabasına dönüktür. Bu istek
ve çaba sadece sapmaya, ahlâkî
düşkünlüğe, yozlaşmaya ve geri
gitmeye yol açan davranış kalıplarını besler. Tıpkı Schnepfe kuşları arasında bir rekabeti/çatışmayı körüklediği, onların sırtına en
ağır maliyeti yüklediği ve en sonunda onları “ahmak” konumuna sürüklediği gibi.
Ahmak/budala. Pek çok
Âdemoğlunun yüklendiği en
olumsuz, en yıkıcı sıfatlardan biri
olsa gerek. Sanırım Âdemoğlunun
içine düştüğü zavallılığı en dikkate değer şekilde bu kelime
açıklamakta. Katılırız ya da katılmayız, W.R. İnge iki çeşit ahmaktan söz eder: Biri, “Bu eski olduğu
için iyi” diyen, diğeri de “Bu yeni
olduğu için daha iyi” diyen. S.
Kierkegaard da ahmaklığa giden
iki yoldan bahseder: “Birincisi
doğru olmayana inanmak; diğeri doğru olana inanmayı reddetmek.” Bir ahmağı bulmak ise hiç
zor değil N. Machiavelli’ye göre:
“İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki; aldatmak isteyen, dilediği
kadar ahmağı kolayca bulabilir.”
Şu hâlde “insanın en kolay aldatabildiği ahmak” kimdir acaba? P.
Safa’ya göre “kendisi.” Peki, bir
ahmak nasıl tanınır? M. Rubin,
“Bir ahmağın en kesin işareti: zalimliktir.” der
Bu söylemlerin yanı sıra soralım. Ahmak ne türlü bir anlam
üstlenmiş sözlüklerde, nasıl bir
tanım bulmuş kendine? Bakalım:
“Aklını gereği gibi kullanamayan,
aklı kıt, görüşü kısa, basiretsiz,
bön, aptal.” Tipolojik açıdan alık,
kafasız ve salak kelimelerine özdeş olacak kadar yakın duran;
madrabaz ve soytarı kelimeleriyle de bir akrabalık bağı kuran
ahmak, sözlüklerin verdiği bu

anlamı yetersiz bulmuş olacak
ki, kendine daha nice anlamdaş/
yandaş sıfatlar edinme yoluna
gitmiş ve çok çeşitli durumlar
içinde boy gösterir olmuş. İyiyi kötüden ayıramayacak kadar
çetrefil bir hayatın yaşandığı günümüzde kimse ahmaklığı üstüne almasa da, ahmaklara has bir
takım davranış biçimleri tecrübe
ile sabittir. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamına dik-

Bir zihnî etkinlik
noksanlığı, bir düşünme
fakirliği, bir algılama
yetersizliği, bir davranış
bozukluğu ya da ayıplığı
olarak belirmekte
ahmaklık. Bu bakımdan
hayat ne kadar değişirse
değişsin, bilim-teknik
ne kadar gelişirse(!)
gelişsin, ilerleme(!)
nereye ulaşırsa ulaşsın
her zaman diliminde,
hayatın her alanında
(sanat, siyaset, felsefe,
bilim, din, meslek vb.)
ve her kademesinde
ahmaklara -hem de
haddinden fazlarastlamak mümkündür.

katle bakıldığında(taşınma oranı
kişiden kişiye değişse de) ahmakların özellikle şu davranış biçimlerini sergiledikleri görülür: “Her
şeye doğru derler. Peşin hüküm
ve sabit fikirlilikte ısrarcı olurlar.
Dik kafalıdırlar, körü körüne hareket ederler. Basmakalıp düşüncelere sarılır, karşılaştıkları yeni
düşüncelere karşı gelirler. Kendi
bilgisizlikleri dışında her şeyi bildiklerini zanneder, bilmek çabası
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içinde olmazlar. Zekâlarına haddinden fazla güvenirler. Sanata
ve ince ruhluluğa çok yönlü bir
direniş gösterirler. Kendilerinden
emin, küstahça bir tavır sergilerler. Değişim rüzgârları esince
duvar örerler. Kendilerini vazgeçilmez sanırlar. Parmak Ay’ı
gösterirken Ay’a değil parmağa
bakarlar. Yanlış şeylere tartışmasız inanır, doğru olana inanmayı
reddederler. Hakikati buldukları
hâlde başkaları farklı düşünüyor
diye onu söylemekten çekinirler.
Bir meşgaleyi takıntı, saplantı
hâline getirirler. Hatalarını ölünceye kadar inatla sürdürürler. Konuşurken var, dinlerken yok gibi
davranırlar. Söyleyecek yerde susar, susacak yerde söylerler. Gerektiği yerde değil de gerekmediği yerde izah ederler. Zamanı
nasıl öldüreceklerini düşünürler.
Ata binince bey oldum sanırlar.
Soy sop ile övünür, abesle iştigal
ederler. Yağları çok olursa sakallarına sürerler. Kasabın bıçağını
yalar; zeki, kurnaz kimselere de
bileği taşı olurlar…”
Bütün bu işaretlere bakılarak
denebilir ki bir zihnî etkinlik
noksanlığı, bir düşünme fakirliği,
bir algılama yetersizliği, bir davranış bozukluğu ya da ayıplığı
olarak belirmekte ahmaklık. Bu
bakımdan hayat ne kadar değişirse değişsin, bilim-teknik ne kadar
gelişirse(!) gelişsin, ilerleme(!)
nereye ulaşırsa ulaşsın her zaman
diliminde, hayatın her alanında
(sanat, siyaset, felsefe, bilim, din,
meslek vb.) ve her kademesinde
ahmaklara -hem de haddinden
fazla- rastlamak mümkündür. Ancak bu demek değildir ki insanlar
ahmak doğalar. Hayır, doğmazlar doğmasına ama sonradan bir
şekilde ahmak olurlar. Bir kimse
de ahmak olmayı görsün, onu
ahmak kılan şey ne ise başkasını
da ona inandırmayı bir borç bilir
kendine. Borç da uzadıkça kalır.
Borç kaldıkça ahmaklık kökleşir.
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Ahmaklık kökleştikçe gelişir, geliştikçe de biçimden biçime girer.
Bu durum ahmaklığın bulaşıcı
bir hastalık gibi kolayca yayılmasına yol açar. Belirtildiği gibi de
“bir ahmak her zaman kendisine
hayran olan daha büyük bir ahmağa” zahmetsizce ulaşıverir.
Belirtmek gerekir ki ahmaklık
katiyen sadece aklı kıt, dar kafalı,
kafası tembel, görüşü kısa, basiretsiz, amaçsız insanlara mahsusmuş gibi algılanmamalı. Pekâlâ,
bilgili, eğitimli ve zeki insanlar da
ahmak olabilirler. Aklın yoldan
çıkması, yönünü bulamaması,
düşünce eksikliği taşıması, çeşitli
anormallikler içinde kaybolması
ve değersiz, neticesiz, boş kuruntuların peşine düşmesi onları
da yanıltır; bozar, başkalaştırır,
sapkınlaştırır, çılgınlaştırır, ümitsizleştirir ve hamakat tuzağına
çeker. Her ne kadar bu gibi insanların ahmak olabileceklerine
inanılmasa, ahmaklık onlara yakıştırılmasa, ahmak olabilecekleri
dile getirilmek istenmese de bu
vakıa inkâr edilemez. Alain belirttiği gibi “nasıl ki kabartma bir
madalya ile oyma bir kalıp aynı
şekli temsil ederse” bunların ahmaklığı da “ötekilerin aynısı olan
karşı bir ahmaklık”tan başka bir
şey değildir. Hatta böylesi “bilgili
bir ahmak,” J. B. Moliere’e göre
“cahil bir ahmaktan daha almaktır.” Ahmağın ahmağı bu tipler
bilgisiz ahmaklardan çok daha
tehlikeli, ürkütücü olurlar. Çünkü tilki gibi kurnazca hareket
ederler. Düzen dolap çevirmekte
eşsiz bir incelik gösterirler, ona
buna çelme takmakta pek ustaca
davranırlar. La Rochefoucauld’a
göre de “ahmakların en belâlıları
eğitimli olanlarıdır.” Çünkü bunlar, ahmaklığı “üçkâğıtçılığın kılıfı” olarak bile bile kullanırlar. A.
France’ın bu tip ahmakların “düzenbazdan çok daha kötü” olduklarını söylemesi de boşuna değil.
Zira “düzenbaz faaliyetine zaman

zaman ara verir, ahmak ise asla.”
Demek ki kimi ahmaklar safça
bönce bir aldanış; kimi ahmaklar
da uyanıkça, zeyrekçe bir aldanış,
yanılış, oyalanış içindedirler.
Adama, “Güzel mi olmak istersin yoksa ahmak mı?” diye
sormuşlar. Adam, “Ahmak,” demiş, “çünkü güzellik geçicidir!”
Peki, ahmaklık bazılarının dediği
gibi kalıcı bir şey midir? Kimileri gerçekten ahmak olarak yaşamaya ve ahmak olarak ölmeye
mahkûmlar mı? Bir ahmak aklını
başına toplayamaz, sırtındaki bu
hamakat kamburunu söküp atamaz, şahsiyet zafiyetini gideremez mi? Denir ki bir akıllı da ahmaklaşabilir. Öyleyse bir ahmak
niçin aklıselim sahibi olamasın?
Hani insan iki yöne de(olumluolumsuz, ilerleme-gerileme) açık
ve eğimli bir yapı taşıyordu? Eğer
ahmak, İbn Cevzî’nin açıkladığı
gibi, yani “amacı doğru olmasına
rağmen yanlış yol takip eden ve
amaca ulaşacağı yolda ilerlerken
yanlış hareket eden” biriyse, böyle birinin yanlış yoldan dönüp
ahmaklıktan kurtulması da her
zaman imkân dâhilinde olamaz
mı? Yine C. Şehabettin’in tarif etmeye çalıştığı gibi ahmak, “ışıkla
alevi karıştıran ve kendisini her
yakanı güneş sanan” biriyse, bu
kimsenin -amacı yanlış bile olsadaha sonra kalbinde kendisini
aydınlatacak ışığa erişmesi, sanrıdan kurtulup ayıkması ve ahmaklıktan sıyrılması da her daim
düşünülecek bir şey değil midir?
Evet, bu sorulara hayır demek
hiç mümkün görünmüyor. Çünkü her şey değişiyor doğası gereği. Hiçbir şey olduğu gibi durmuyor. Bütün yaratıklar, nesneler ve
olaylar türlü devinimler, etkileşimler, dönüşümler içinde. Nesneler ya içten ya dıştan bir değişime uğruyor, bir hâlden bir başka
hâle geçiyor. Kimi zaman yapı
taşları (kimyasal), kimi zaman
da görünümleri/şekilleri(fiziksel)
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değişiyor: Yanıyor, eriyor, çürüyor, paslanıyor, küfleniyor, ekşiyor, mayalanıyor, kabarıyor, yırtılıyor, kırılıyor, donuyor, büyüyor,
yaşlanıyor, eskiyor, yenileniyor.
Bu değişme hem değişen/edilgen
hem de değiştiren/etken olan insan için de geçerli. Kendi hayatını da içinde yaşadığı dünyayı da
değiştirme gücü verilmiştir ona.
Bu bakımdan “Vatanda gurbete
düşmek/ahmaklık nedir?”, hemen ardından “Gurbette yakınlık
bulmak/akıllılık nedir?” sorularını sormak, bu soruların cevapları peşine düşmek ve bir çıkış
yolu bulma çabası göstermek
kimileri için muhtemel, kimileri
için mümkün, kimileri için de
muhakkaktır.
Burada olmazsa olmaz bir
ön şart vardır ki, onun mutlaka hesaba katılması gerekiyor.
O da şudur: Kalpte bir kurtuluş
ışığı fark edildiği andan itibaren rezaletlere(alçaklıklara/aşağılıklara) kapıyı sonuna kadar
kapatmak. Nedir bu rezaletler?
Kınalızâde’ye göre bunlar faziletlerin karşıtlarıdır ve dört
cinstir: “Hikmetin zıddı cehalet,
yiğitliğin zıddı korkaklık, iffetin
zıddı ahlâksızlık, adâletin zıddı
zulüm.” Ancak bu şartın gereği
yerine getirilirse farkında olma,
seçme, teşebbüs gücü kazanma,
eksik olan şeyi bilip arama, köklü bir değişime (tadil) gitme, ahmaklık kamburunu söküp atma
ve şifaya kavuşma imkânı yakalanacaktır. Çünkü “ahmaklık defosunu” giderebilmenin, “ahmaklık aynasını” kırabilmenin başka
bir yolu yoktur. Kim bu vahim
yola istim üstünde, ifrat-tefritten
uzak, vasat ve itidali muhafaza
ederek girerse bir süre sonra örtülmüş zihnin perdeleri açılacak
ve çok geçmeden şu gerçeği kavramış olacaktır: Ahmaklık, çürümeye kucak açmaktır.

