
NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ?
-Afetler, Mülteciler ve Afganistan’da Değişen Dengeler-

K orona salgınının devam ettiği ve kelimenin her an-
lamıyla hararetli geçen yaz mevsiminde ülkemizde 

yangın, kuraklık, sel, mülteci krizi, dünyada ise Tunus’taki 
darbe ve Washington’ın ABD birliklerini geri çekme kararını 
müteakiben Afganistan’da Taliban’ın ikinci döneminin baş-
lamasıyla neticelenen gelişmeler ön plana çıktı. 

Afganistan’ın içinde bulunduğu siyasi şartlar ve 
Taliban’ın nasıl bir hareket hattı izleyeceğiyle ilgili iyimser-
likten karamsarlığa uzanan birtakım yorumlar yapılıyor. 
Hiç şüphesiz Afganistan’ı bekleyen sınavlar, yirmi yıllık sa-
vaştan daha zorlu bir süreç teşkil edecektir. Kurulacak yeni 
hükûmet bunları başarıyla atlatabilirse, ülke için müspet 
bir gelecek ve daha ötesinden söz etmek mümkün olabile-
cektir. Sahadaki gelişmeler, sonu gelmez iç çatışmalarla 
devam eden kaostan bıkan Afganistan halkının genelinin 
Taliban’ın yeniden yönetime geçmesini kabullendiğini, ha-
reketin yönetim politikasını beklediğini göstermektedir. Ne 
var ki ekranlarda/sosyal medya mecralarında Afganistan 
üzerine siyasi yorum yaptığını sananların büyük çoğunluğu, 
Batı’nın şeytanlaştırdığı Taliban imgesini pekiştiren ögeler-
le ilgilenip, büyük bir intikamla sokaklarda kanın akmasını 
beklerken ABD işgalinin yol açtığı yıkımların yakınından 
bile geçmemektedirler.

Türkiye’nin de dâhil olduğu savaşların coğrafyamızı 
altüst ettiği, yıkımın, açlığın ve yoksulluğun kurbanı olan 
mültecilerin akın akın sınırları zorladığı günlerde ülkemiz 
bir yandan orman yangınları ile boğuşurken diğer yandan 
sel felaketi ile karşılaştı. Yaşananlar gösterdiki devletin, afet-
lerden sonra değil ondan önce riskli bölgelere gidip, riski 
azaltma noktasında neler yapılabileceğini tespit etmesi ve 
ona göre afetlere hazırlıklı olması gerekiyor. Son yaşadığı-
mız orman yangınları ve sel felaketlerine afet yönetimi açı-
sından baktığımızda, risk azaltma ve hazırlık aşamalarının 
ihmal edildiğini görüyoruz. 

Öte yandan hayli zamandır gündemde olan Suriye-
li mülteciler konusu, toplumda infial yaratarak birtakım 
provokasyonlarla kaşınırken bir de Afgan mülteciler krizi 
gelip gündeme oturdu. Türkiye’ye dönük mülteci akınının, 
kontrol edilmediği takdirde yakın bir gelecekte sosyolojik 
ve demografik problemler doğuracağı ve bunun sonunda 
Türkiye’nin içini karıştıracak siyasi bir mesele hâline gele-
bileceği göz ardı edilmemelidir. Ülke açısından göç mesele-
sinin artık bir “beka” meselesi hâlini aldığı söylenebilir. Zira 
Afganistan’da Taliban’ın zaferiyle sonuçlanan iç savaşın da 
etkisiyle başta Afganistan’dan olmak üzere, Orta Asya’dan, 
Afrika’dan ve dünyanın muhtelif yerlerinden gelenlerle bir-
likte Türkiye’nin aldığı göçmen sayısı resmî rakamlara göre 
4 milyonu aşmıştır; gayrı resmi rakamlar ise krizin boyutu-
nu genişletiyor!

 Kardeşliği, dayanışmayı ve merhameti önde tutarak her 
türlü ırkçılığa ve linç girişimine karşı çıkmak elbette mül-
teci meselesini konuşmanın başlangıç noktasıdır. Mülte-
cilere ilişkin sorunların gün geçtikçe artmasına ve son ay-
larda tezahür eden olaylar ve toplumda mültecilere bakışın 
olumsuz hâle dönüşme tehlikesine karşın bu konudaki yasal 
düzenlemeler ve çalışmalar maalesef yeterli düzeyde değil-
dir. Esas itibarıyla Türkiye bölgesel bir güç olarak bunca 
zaman boyunca bu yükü neredeyse tek başına idare ederek 

muazzam bir iş başarmıştır. Batı ise, mülteci dalgaları ken-
disine ulaşmadan başka yerlerde durdurmak şeklinde özet-
lenebilecek bir plan uygulamaktadır. Kapsamlı politikalar 
uygulanmadığı takdirde Türkiye’nin mülteci meselesine iliş-
kin sorunlarının her geçen gün daha da artacağını, zamanla 
içinden çıkılmaz bir hâl alacağını, ülkenin iç huzur ve gü-
venliği önündeki en büyük engellerden biri hâline gelebile-
ceğini öngörmek için kâhin olmaya gerek yoktur.

***
İnsanın fıtratı zorlamasıyla ortaya çıkan afetler göster-

mekledir ki insanın tüketim müptelalığı, heva ve heveslere 
uyması başta olmak üzere her türlü olumsuz durumu aşarak 
iki cihan saadetini elde etmesi ancak İslâm sayesinde müm-
kün olacaktır. Zira İslâm koyduğu sınırlarla insanları ihtiyaç 
duyduğundan fazlasını tüketmekten alıkoyduğu gibi kazan-
dıklarından bir kısmını Allah yolunda harcamayı tavsiye 
eder. Buna mukabil sömürü düzenini kullanan Batı ve kapi-
talizm sistemi iklim krizinin yaşanmasında öncü rol oynadı. 
Bu noktada atmosfere en çok karbon salan ülkelere bakıldı-
ğında karşımıza ABD, Çin ve AB ülkelerinin çıkması hiç de 
şaşırtıcı değildir. Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği krizi 
artık büyük yangınlar ve sellerle net bir şekilde hissedilir 
hâle geldi. İklimlerde meydana gelen değişimlerle ilgili çe-
şitli araştırmalar yapıyorlar. Ancak bu araştırmaları finanse 
eden yapıların siyasi, fikrî eğilimlerine, ülke yönetimlerinde 
olanların ilişki zincirine, dünya hâkimiyet mücadeleleri ve-
renlerin öngördükleri stratejilerine bağlı olarak raporlarda 
gizlenen ya da gizlenmek istenen bazı noktalar vardır.  

Kapitalizmle kışkırtılan egoistçe tüketimi yeryüzü kay-
naklarının karşılaması mümkün değildir. Kapitalist yağma 
ve yığma hırsının neticesinde meydana gelen küresel ısın-
ma, atmosferin kirlenmesi, doğanın tahrip edilmesi gibi 
hususlar amatör ve kontrolsüz tasarımcılığın bir örneğidir. 
Bu yüzden Kur’ân-ı Kerim “İnsanların kendi elleriyle yapıp 
ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böy-
lece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını 
onlara tattırıyor.” (Rûm Suresi, 30/41) şeklinde uyarıda bu-
lunmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen afetler ve ik-
lim krizi tahribatçı insana sesleniştir, ikazdır! Birkaç nesil 
sonrasının sağlıklı ve yeterli bir dünyada yaşamasını, günü-
müz insanının bu sese cevap verme, ikaza duyarlı olma şekli 
belirleyecektir.

Evet doğal her şey yok olup gidiyor; yanan ormanların 
yerine yeni ağaçlar dikiliyor, sel enkazı temizleniyor, yıkılan 
evler yenileniyor, mallar telafi ediliyor. Ama insan eliyle inşa 
edilen fitne ve fıskla kirletilip harap edilmiş dünya mevcut 
şartlarda artık kolay tamir edilebilir gözükmüyor. Dolayısıy-
la insana, hayata ve dünyaya dair yeni bir bakış açısı, yeni 
bir hayat felsefesine ihtiyaç var. Dünyadaki çarpık düzene, 
adaletsizliğe, zulme ve paylaşım dengesizliğine dur demek, 
bunun karşısında adil, paylaşımcı, güçlünün haklı olmadığı, 
zayıfın ezilmediği yeni bir dünya inşası için çaba harcamak 
gerekiyor. Vicdansızlık, haksızlık, adaletsizlik, açgözlülük 
virüsüne karşı, insanın ve toplumun çürümesini durdur-
mak, toplumu ayağa kaldırmak için çok daha fazlasına ih-
tiyaç var.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle…
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G Ü N D E M

“Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle 
işledikleriniz yüzündendir.” (42 Şûra 30)

“Eğer hak, onların hevalarına (istek ve tutku) 
uyacak olsaydı, hiç tartışmasız, gökler, 
yer ve bunların içinde olan herkes 

ve her şey bozulmaya uğrardı...” 
(23 Mü’minûn 71)

GIRIŞ

D ünya, koronavirüs 
salgını ile uğraşır-

ken dünyanın pek çok 
ülkesinde eş zamanlı ola-
rak yangınlar, seller ve 
depremler olmaya başla-
mıştır. Bazı yanardağlar 
aktif hâle gelmiştir. Dün-
yada var olan hükümetler, 
aynı anda karşı karşıya 
kaldıkları bu ekolojik durumla 
mücadele etmeye, halklarını ve 
ülkelerini kaostan kurtarmaya 
çalışıyorlar. 

Bu ekolojik sarsıntı sürecinde 
dikkat çeken bir nokta, koronavirüs 
salgınında olduğu gibi bir merkez-
den büyük bir psikolojik harekâtın 
eş zamanlı olarak başlatılmış olma-
sıdır. Dünyanın her tarafında aynı 
anda başlatılan kampanya, çok ciddi 
ve merkezî bir psikolojik harekâtın 
ürünüdür. Âdeta bir merkezden düğ-
meye basılmış, tüm psikolojik harekât 

ajanlar, uyuyan hücreler harekete geçirilmiştir. Bu 
yangın-sel-deprem üçgeninde meydana gelen ekolo-
jik hareketlenme de yürütülen psikolojik harekât, 

koronavirüs salgını başladığında yürütülmüş 
olan psikolojik harekâtın daha düşük 

dozda bir benzeri olarak ortaya çık-
maktadır. Bu durum, sürecin çok 

farklı boyutları ile ele alınması-
nı; sürece etki edebilecek olan 

tüm faktörlerin/dinamiklerin 
göz önüne alınmasını gerekli 
kılmaktadır. 

Sular durulduğunda her 
iki süreçte de yürütülen psi-

kolojik harekâtın tahribatı 
ve arkasındaki güçler daha 
iyi görülecek ve anlaşılacak-
tır. Bu denli yoğun psikolojik 

harekât, arka planda bir şeyle-
rin planlanıp yürürlüğe sokul-
mak istendiğinin ciddi bir göster-
gesidir. 

“Küresel dijital dünya 
düzeni”/“dijital diktatörlük” kur-
mak isteyen belli güç merkezlerinin 

gerek Covid-19 salgını ve gerekse son 
zamanlarda meydana gelen olağan dışı 
ekolojik olaylardan, ister doğal olsun is-
terse beşeri kaynaklı olsun, yaralanmak 
istedikleri/yararlanmak isteyecekleri; 
olayları, dünyaya kendi amaçları istika-

metinde yön ve şekil vermek için de-
ğerlendirip yorumlayacakları 
asla göz ardı edilmemelidir. 

Ekolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-1

İKLİM DEĞİŞİMİ RAPORLARINDAKİ
GİZLİ YÖNLENDİRMEYİ OKUYABİLMEK

 BURHANETTIN CAN 

Bilimsellik maskesi arkasında gizlenen iklim değişikliği raporlarında yer alan ifadeler, o kadar 
masum olmayıp arkada yürürlüğe sokulmak istenen çok ciddi bir stratejinin ürünüdürler. Bu 

stratejinin ne olduğunu anlamak için giriş bölümünde verilen makalelerin okunmasında fayda 
vardır. IPCC’nın yayınladığı raporları, yalnızca kendi başlarına değerlendirmek, öngörülenlere, 

objektif olgular olarak bakmak bizi çok temel yanılgılara götürebilir. Bu bağlamda iklim 
değişikliğine ilişkin raporları, dünyada yayınlanmış stratejik amaçlı diğer raporlarla birlikte ele 

alıp değerlendirmek gerekmektedir.
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İKLİM DEĞİŞİMİ RAPORLARINDAKİ GİZLİ YÖNLENDİRMEYİ OKUYABİLMEK

11 Eylül 2001 yılından bu yana (ABD’de İkiz 
Kuleler’in ABD derin devleti tarafından vurulma-
sı) dünya, yeni şok dalgaları ile bir şeye hazırlan-
mak ve ikna edilmek istenmektedir. O nedenle 
süreç iyi takip edilmelidir. Dünya hâkimiyeti için 
ABD, İngiltere, Vatikan, uluslararası sermaye, Siyo-
nizm, Rusya ve Çin bazen birlikte bazen birbirine 
karşı mücadele etmektedir. Uzun zamandan beri 
ABD’de, Amerikan Milliyetçileri (WASP’çılar) ile 
Neocon-Siyonist ittifakı arasında çok ciddi bir kav-
ga vardır ve bu, dünyanın her tarafına yansımak-
tadır ve yansımaya devam edecektir. 

Küresel satranç tahtasında çok değişken bir ze-
minin var olduğunu göz önüne almak gerekmek-
tedir. Kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli 
olmadığı, son derece karmaşık, karanlık ilişkiler 
zincirinin ortaya çıktığı, dost ve düşman tanımla-
malarının anlık olarak değişebildiği/değişebileceği 
göz ardı edilmemelidir. Bir konuda dost/müttefik 
olanlar, bir başka konuda birbirine düşman olabil-
mekte, müttefik olamamaktadır. 

Hem koronavirüs vakasına hem de son ekolo-
jik olaylara -dünya hâkimiyet mücadelesi veren 
küresel projeler kapsamında; -özellikle “dünya nü-
fusunun azaltılması”, “sanayi 4.0” ve “dünyanın 
dijital dönüşümü”, “küresel hegemonya” projeleri 
kapsamında- daha dikkatli bir şekilde bakmakta 
fayda vardır. Koronavirüs vakasında başlangıçta, 
biyolojik savaş, psikolojik savaş, sosyolojik savaş 
ve ekonomik savaş birlikte yürütülmekteydi. Şimdi 
bu sürece ekolojik savaş süreci de eklenmiştir. Bu 
yazı serisinde dünyada meydana gelen son ekolo-
jik olaylar, ekolojik savaş olarak isimlendirilmekte 
olup Şer ittifakının küresel hâkimiyet projeleri kap-
samında ele alınarak değerlendirilecektir. 

Yangın-sel-deprem üçgeninde meydana gelen 
ekolojik olayların, önümüzdeki Kasım ayında 
İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılması planlanan 
COP26’da görüşülecek olan IPCCO’nın hazırladığı 
“İklim Değişikliği 2021: Fizik Biliminin Temeli” adlı 
6. Rapordan önce vuku bulması, geçmişte vuku bu-
lan olayları göz önüne aldığımızda, çok anlamlı ve 
düşündürücüdür. O nedenle Yangın-sel-deprem 
üçgeninde meydana gelen ekolojik olayları, farklı 
boyutlarda ele alıp değerlendirmek istiyoruz:
· İklim değişimi ile ilgili hazırlanan raporlar ne 

kadar tarafsız ve özgürce hazırlanmaktadır? 
Raporlarda dijital dünya düzeni ya da yeni 
dünya düzeninin kolayca inşa edilebilmesi için 
bir altyapı hazırlama durumu olabilir mi?

· Son ekolojik olaylar (Dünyada ve Türkiye’de 
vuku bulan son yangın-sel-deprem ekolojik 
olayları), HAARP teknolojisi ile meydana geti-
rilebilir mi?

· Son ekolojik olayların, “Neocon, Evanjelik, Si-
yonist” ittifakının “Tanrıyı kıyamete zorlamak” 
projesi ile bir ilişkisi var mı?

· Son ekolojik olaylar, dünyadaki kadife darbe-
leri organize eden beyin takımı (Soros ekibi) 
tarafından kullanılmakta mıdır? Bu olaylar, 
Türkiye’de Boğaziçi kadife darbe süreci bağla-
mında Şer İttifakı tarafından değerlendirilmiş 
midir? Değerlendirilmekte midir?

3. Dünya Savaşı çıkararak kurmak istedikleri 
“yeni dünya düzenini”, biyolojik savaş (korona-
virüs salgını), ekolojik savaş (doğal olmayan sel, 
yangın-deprem-yanardağ patlaması…) üzerinden 
başlattıkları psikolojik harekât/savaş aracılığıyla 
kurmak istiyor olabilirler. O nedenle bu yazı seri-
sinin amacının daha iyi anlaşılabilmesi için daha 
önce Umran dergisinde yazdığımız makalelerin 
okunmasında fayda vardır.1

SOSYAL HADISELERI, SALGIN 
HASTALIKLARI, DEPREM, SEL, YANGIN, 

KITLIK, YANARDAĞ PATLAMASI GIBI
BÜYÜK OLAYLARI DEĞERLENDIRMEK

Sosyal hadiseleri, salgın hastalıkları, deprem, 
sel, yangın, kıtlık, yanardağ patlaması gibi büyük 
olayları değerlendirmede, genelde iki ihtimal göz 
önüne alınmaktadır: 
· Birincisi; deprem, sel, yangın, yanardağ pat-

lamaları ve salgın hastalıklar gibi büyük ha-
diseler, Allah’ın insanlığa bir ikazı, uyarısıdır. 
Olaylar, ilahi iradenin mutlak müdahalesi ile 
olmaktadır.

· İkincisi ise; bir ülkenin/devletin/insan unsuru-
nun, başka bir ülkeyi/devleti/insan unsurunu 
dize getirmek, teslim almak, mahvetmek için 
kullandığı bir savaş türüdür. Bu anlamda olay-
lar insan eliyle meydana getirilmektedir. 

Her iki durumda da hadise, Allah’ın iradesi ve 
bilgisi dâhilinde vuku bulmaktadır. Allah’ın izni, 
müsaadesi olmadan hiçbir şeyin vuku bulma, ha-
reket etme güç ve iradesi olmayacağını, olama-
yacağını göz önüne alarak vuku bulan olayları, 
vakaları değerlendirmek gerekmektedir. Birinci 
ihtimalde olaylar Allah’ın doğrudan “ol demesi” ile 
ya da görevli meleklerin müdahalesi ile gerçekleşti-
rilirken; ikinci ihtimalde olaylar, aracı olarak İblis/
İblis’in yolundan gidenler kullanılarak gerçekleşti-
rilmektedir. İblis’in Hz. Âdem’i saptırması (büyük 

1 “İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-1: “Kaostan Kaynaklanan 
Düzen” ve “Küresel Savaş”, Umran, Eylül 2017; “İslâm Coğrafyası 
ve Küresel Savaş-2: “Küresel Savaş” Türkiye Üzerinden mi (!) 
Çıkarılmak İsteniyor?”, Umran, Ekim 2017; “Biyolojik Savaş 
Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-1, Umran, Nisan 
2020; “Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa 
Etmek-2: “Kaostan Kaynaklanan Düzen Projesi”, Umran, Mayıs-
Haziran 2020 ; “Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya 
Düzenini” İnşa Etmek-3: “Dünya Nüfusunun 500 Milyona 
İndirilmesi Projesi”, Umran, Temmuz 2020; “Biyolojik Savaş 
Üzerinden “Dijital Diktatörlüğü” İnşa Etmek - 4: Şer İttifakının 
Büyük Sıfırlama Projesi”, Umran, Mayıs 2021. 
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imtihan), Samiri’nin Hz. Musa’nın kavmini saptır-
ma girişimi bu anlamda önemli iki örnektir. 

Samiri olayının, bugüne tekâbüliyet açısından 
ana hatları ile ele alınıp değerlendirilmesinde ve 
üzerinde tefekkür edilmesinde fayda vardır: 

(Allah): “Ey Musa, seni kavminden çabucak ay-
rılıp gelmeye sevk eden nedir?”

Dedi ki: “Onlar arkamda izin üzerindedirler, 
hoşnut kalman için, sana gelmekte acele ettim Rab-
bim.”

Dedi ki: “Biz senden sonra kavmini deneme (fit-
ne)den geçirdik, Samiri onları şaşırtıp-saptırdı.”

“…Musa, kavmine oldukça kızgın, üzgün ola-
rak döndü. Dedi ki: “Ey kavmim, Rabbiniz size 
güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size (verilen) söz 
(ya da süre) pek mi uzun geldi? Yoksa Rabbinizden 
üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi iste-
diniz de bana verdiğiniz sözden caydınız?”

Dediler ki: “Biz sana verdiğimiz sözden kendili-
ğimizden dönmedik, ancak o kavmin (Mısır halkı-
nın) süs eşyalarından birtakım yükler yüklenmiş-
tik, biz onları (ateşe) attık, böylece Samiri de attı.”

Böylece onlara böğürmesi olan bir buzağı hey-
keli döküp-çıkardı, “İşte, sizin de ilahınız, Musa’nın 
da ilahı budur; fakat (Musa) unuttu.” dediler.

“(Musa) Dedi ki: “Ya senin amacın nedir ey Sa-
miri?”

Dedi ki: “Ben onların görmediklerini gördüm, 
böylece elçinin izinden bir avuç alıp onu atıver-
dim; böylelikle bana bunu nefsim hoşa giden (bir 
şey) gösterdi.”

“Dedi ki: “Haydi çekip git, artık senin hayatta 
(hak ettiğin ceza: “Bana dokunulmasın”) deyip ye-
rinmendir.” Ve şüphesiz senin için kendisinden asla 
kaçınamayacağın (azap dolu) bir buluşma zamanı 
vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek önünde eğildi-
ğin ilahına bir bak; biz onu mutlaka yakacağız, 
sonra darmadağın edip denizde savuracağız.” (20 
Tâ-Hâ 83-88, 95-97)

Hz. Musa yaklaşık 200 yıl köle olarak yaşamış 
bir toplumun, köleleşmiş psikolojisini göz önüne 
almadan, onlara özgür düşünme ve yaşama irade-
sini kazandırmadan, toplumsal değişim yasalarını 
ihmal ederek, kavmini kardeşine bırakarak Allah’ın 
huzuruna gitmesi, ilahi sünnetin değişik bir ihla-
li olduğundan Allah, Hz. Musa’yı ve Hz. Musa’nın 
şahsında tüm iman edenleri imtihan etmekte, eğit-
mekte ve onlara yol göstermektedir. Bu konuda kul-
lanılan insan unsuru sapmış, azmış, yoldan çıkmış, 
kibirlenmiş Samiri’dir. Gelecek kuşaklara örnek 
olması açısından Hz. Musa, Hz. Harun ve toplum 
Samiri üzerinden imtihana tabi tutulmuştur. 

Bugün “küresel dijital diktatörlük” kurmak is-
teyenlerin, sosyolojik, biyolojik ve ekolojik savaş 
aracını kullanmaları, Samiri’nin yapmak istediği 
ile aynı olup başta iman edenler olmak üzere tüm 
insanlık “Neocon, Evanjelik ve Siyonist” ittifakı 

üzerinden çok ciddi bir imtihana tabi tutulmakta-
dır. Olayın bu boyutunu, öncelikle iman edenlerin 
görmesi, ona göre konumlanmaları ve gereğini yap-
maları gerekmektedir. 

Bu noktada tüm iman edenlerin, Allah’ın her 
şeyi bir kanuniyete göre hak olarak yarattığına iliş-
kin Kur’ân ayetlerini hatırlamasında ve gereğini 
yapmasında fayda vardır:

“Hiç şüphesiz, biz her şeyi bir kader/ölçü/kanu-
niyet ile yarattık.” (54 Kamer 49)

“İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayı-
sıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur 
ki, dönerler diye, Allah onlara yapmakta oldukla-
rının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır.

De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha 
öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. On-
ların çoğu müşrik olanlardı…” (30 Rûm 41-42)

“Yeryüzünde kibirlendiler ve kötülük 
tezgâhladılar. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden 
başkasını sarıp kuşatmaz. Öncekilerin başına ge-
lenlerden (sünnetinden) başkasını mı bekliyorlar? 
Allah’ın yol ve yasasında (sünnetinde) kesinlikle 
bir değişiklik bulamazsın. Allah’ın sünnetinde ke-
sinlikle bir dönüşüm bulamazsın.

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, böyle-
likle kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğra-
dıklarını görsünler; üstelik onlar, kuvvet bakımın-
dan kendilerinden daha da şiddetliydiler.” (35 Fâtır 
43-44; Bk. 17/77; 18/55; 33/38,62; 40/85; 48/23)

Bugün küresel bazda meydana gelen ekolojik 
ve biyolojik olaylar, görüntüsü ve tezahür şekli 
nasıl olursa olsun, Allah’ın farklı kanuniyetlerinin 
devreye girmesinin bir sonucudur. Son iki yılda 
meydana gelen biyolojik ve ekolojik vakalar, Sami-
ri olayı göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. 
Duygusal, anlık analizlerden, yorumlardan kaçın-
mamız gerekir. 

İki ihtimalden hangisi gerçekleşmiş olursa ol-
sun yukarıda yol boyu ifade ettiğimiz projelerin sa-
hiplerinin bir dünya geleceği tasavvuru vardır. Bu-
nun için de ya “kaos” ortamını bizzat çıkarmışlar ya 
da çıkan kaos ortamından yararlanmak, insanlığı 
kendi amaç ve stratejileri istikametinde yönlendir-
mek, şekillendirmek istemişlerdir/istemektedirler.

Yol boyu istikamet kayması olmaması için 
kaostan medet umanların, dünya hakimiyet mü-
cadelelerinde kaos dönemlerini bilerek, isteyerek 
meydana getirdikleri ya da meydana gelen kaos 
ortamını kendi menfaatleri istikametinde kullan-
mak istedikleri/isteyecekleri gerçeğini unutmamız 
gerekmektedir. 

EKOLOJIK SAVAŞ

21. yüzyıl öncesinde savaşın “evrensel kümesi-
nin” adı “klasik sıcak savaş” iken; 21. yüzyılda sa-
vaşın evrensel kümesinin adı “sosyolojik savaştır”. 
Diğer savaş türleri, sosyolojik savaşı kazanabilmek 
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için kullanılmaktadır. Bu bağlamda, “klasik sıcak 
savaş”, “soğuk savaş”, “psikolojik savaş”, “biyolojik 
savaş”, “kimyasal savaş”, “asimetrik savaş”, “eko-
nomik savaş”, “politik savaş”, “iç savaş”, “gayrı ni-
zami harp”, “sosyolojik savaş” evrensel kümesinin 
alt kümeleridir.2 Bugün gelinen süreçte, yaşanan 
olayları göz önüne alarak savaşın evrensel küme-
sine, ekolojik savaş ve genetik savaş alanlarını da 
eklemek gerekmektedir. Bu nedenle bugün küresel 
düzlemde yürütülen biyolojik, ekolojik, genetik ve 
psikolojik savaş sosyolojik savaş amaçlıdır. Öyley-
se; Bu sosyolojik savaşın ana amacı ve hedefi ne-
dir? Yol boyu bu sorunun hatırlanması; ona göre 
sorgulanma yapılması gerekmektedir. 

EKOLOJI ILE ILGILI 
BAZI TANIMLAR3

Ekoloji: “canlı varlıkla-
rı çevre şartları içinde ele 
alan ilim dalı, çevre bilimi.” 

Ekolojik: “ekoloji ile 
ilgili, çevre bilimiyle ala-
kalı.”

Ekolojik Denge: “belli 
bir çevrede yaşayan canlı-
larla fiziki çevre arasında 
var olan tabii denge.”

Ekolojik Ortam: “can-
lılar arasındaki bağlantıla-
rın, ilişkilerin kurulduğu 
yer, çevre.”

İklim: 1. Bir yerin hava 
olayları, soğukluk, sıcak-
lık, güneş alma durumu 
vb. şeylerin umumî (genel) 
hâli; bir yerin hava şartları; 
soğuk iklim, ılıman iklim; 
2. Ülke, memleket, kıta; 
eski coğrafyada dünya-
nın bölündüğü yedi parça 
(yedi iklim).”

Atmosfer: “dünyanın etrafını kuşatan ve birçok 
farklı gazın karışımından oluşan, 900 km kalınlı-
ğındaki bir tabaka” olup Atmosfer, Tropesfer, Stra-
tosfer, İyonosfer, Egzosfer, Mağnetosfer alt katman-
larından oluşmaktadır.4 

Troposfer: “atmosferin yeryüzüne en yakın 
tabakası olup kalınlığı 8 ile 18 km / 10-20 km ara-
sında değişmektedir. Bütün hava olayları burada 
oluşmakta, su, bu tabakada bulunmaktadır. Bu 

2 Çağlayan, Y., Osmanlı’dan Ortadoğu’ya Sosyolojik Savaş, 
Etkileşim, İstanbul, 2013, s. 43-45.

3 Doğan, M; Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, İstanbul, 18. 
Baskı; Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 
Ankara, 10. Baskı, 2005.

4 Fiona Watt-Francis Wilson, Hava ve iklim, TÜBİTAK, Ankara, 
15. Basım, 2002, Kathy Gemmell, Fırtınalar ve Kasırgalar, 
TÜBİTAK, Ankara, 14. Basım, 2004.

tabakada hava %21 civarında oksijen ihtiva eder, 
geri kalanın çoğu azottur. En üst kısmında sıcaklık 
yaklaşık -50 derecedir. Yeryüzüne yaklaştıkça sı-
caklık artar. Dünyadaki hava koşullarını oluşturan 
bütün öğeler bu katmanda bulunur.” 

Stratosfer: “50-80 km yüksekliğe kadar uzanır. 
Güneşten gelen pek çok zararlı ışının dünya yüze-
yine ulaşmasını engelleyen Ozon gazı bu tabakada 
bulunur. Ozon gazı, stratosferin içinde ayrı bir ta-
baka oluşturur. Bu gaz, Güneşten gelen bazı zararlı 
ışınları / yüksek enerjili güneş ışınlarını soğurarak 
bu katmanın ısınmasına neden olur. Zararlı ışınla-
rın yeryüzüne gelmesini engeller. Sıcaklık stratos-
ferin en üst kısmında yaklaşık “0” derecedir.

İyonosfer: “Mezosfer ve 
termosfer denilen iki taba-
kadan oluşur. Bu tabakalar-
da zararlı güneş ışınlarını 
soğuran gazlar bulunmak-
tadır. 

Termosfer: Güneşten 
gelen bazı zararlı ışınları 
soğuran gazlar içerdiğinden 
daha sıcaktır. Yerden yakla-
şık 450 km yüksekliktedir. 

Mezosfer: Yüksekliği 80 
km olup en soğuk kısmı en 
üst kısmıdır.” 

Egzosfer: “Üst sınırı 
yerden 900 km yükseklikte 
olan ve hava yoğunluğunun 
çok düşük olduğu bir taba-
kadır.” 

Mağnetosfer: “Dünya ile 
uzay arasındaki sınırı belir-
leyen ve hiçbir gazın olma-
dığı atmosferin en üst taba-
kası / katmanıdır. Uzaydan 
gelen birçok parçacığın dün-
yanın atmosferine girmesini 

engeller.” 
Hava Basıncı: “Atmosferin dünya yüzeyine uy-

guladığı ağırlık kuvvetine denir.” 

KÜRESEL ISINMA VE ETKILERI

“Küresel ısınma, çeşitli kimyasalların aşırı kul-
lanılması yüzünden doğanın dengesinin bozulması 
ve buna bağlı olarak buzulların erimesi ve iklimle-
rin değişmesi” olarak tanımlanmaktadır.”5

Güneş sisteminde, sistemin bir bütün olarak 
hareket edebilmesi için tüm dinamikler, etkenler 
arasında optimal (en uygun) bir ilişki ve denge 
vardır. Güneş etrafa değişik dalga boylarında ışın 
yaymaktadır. Güneş’ten gelen kısa dalga boylu 

5 Onay Yaşar, Küresel Isınma ve Batının Yeni Yurt Arayışı, Neden? 
İstanbul, 2007, s.31.

İklim değişimleri üzerinde 
dikkate alınmayan, ifade 

edilmeyen, ifade edilmekten de 
kaçınılan çok temel bir olgu, G-4, 

G-5, HAARP teknolojilerinin, 
uzaydaki uyduların, uydular 

üzerinden yapılan görüşmelerin, 
cep telefonlarının, internet 

teknolojisinin, uzaydaki bazı 
uydularda var olan güneş 

panellerinin ve bu panellerin 
lazer ışınları üretiminde 

kullanılmasının etkilerinden hiç 
bahsedilmemesi; bunlar yokmuş 

gibi yorum ve değerlendirme 
yapılmamasıdır.
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radyasyonun/elektromanyetik dalgaların/(Güneş 
ışınımı) bir kısmı yeryüzüne kadar ulaşıp yeryü-
zü tarafından emilmektedir. Bir kısmı da atmos-
ferin alt tabasında (troposferde) emilmektedir. 
Güneş’ten gelen ışınımın bir kısmı, yeryüzünde 
ve Troposfer tabakasında emilmeden yansıyarak 
uzaya geri dönmektedir. Şekil 1’de Güneş’ten yer-
yüzüne gelen güneş ışınımının, değişik katmanlar-
la, okyanus, bulut vs. gibi bileşenlerle yaptığı etki-
leşim görülmektedir. Yeryüzünde ve Troposferde 
emilen enerji, Atmosfer ve okyanustaki dolaşımlar 
aracılığıyla yeryüzüne dağılmakta ve “uzun dalga-
lı yer ışınımı” olarak Atmosfere geri verilmektedir. 
Bu uzun dalgalı ışınımın önemli bir bölümü, tek-
rar Atmosfer tarafından emilmektedir. Daha sonra 
emilen bu ışınım “Atmosfer ve okyanus dolaşımıyla 
daha az güneş enerjisi alan orta ve yüksek enlem-
lerde kullanılmaktadır.” “Yeryüzünden uzun dalga 
boylu kızıl ötesi ışınım yayılmaktadır. Bunların bir 
kısmı, sera gazları ve bulutlarca emilmekte ve yeni-
den salınmaktadır. Bunun sonucunda yeryüzü ve 
alt Atmosfer tabakası ısınmaktadır.”6

Normal şartlar altında fıtrat düzeninde, güneş 
sisteminde her şey insan ve canlıların hayatını dün-
yada devam ettirecek şekilde ayarlanmış, bütün 
bileşenler, etkenler arasında optimal (en uygun) 
bir ilişki ve denge vardır. Sistemin bileşenleri ara-
sındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bozulması, 
sistemin anormal çalışmasına, kurulu düzenin, 
dengenin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Bu 
açıdan meseleye baktığımız zaman yer/Atmosfer 
sistemine giren kısa dalga boylu güneş enerjisi ile 
geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımı arasın-
da bir denge mevcuttur. Bu yaratılış yasası olup 
Sünnetullah’ın bir yansımasıdır. Bu dengenin her-
hangi bir şekilde bozulması küresel ısınmaya sebe-
biyet vermektedir. 

6 İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, DPT: 2532 – ÖİK: 548, Ankara, 2000, s. 
10-11

SERA ETKISI 

Atmosferde var olan gazlar, Güneşten gelen 
yüksek enerjili ısı dalgalarını geçirmekte, dünya-
nın yaydığı ısıyı da içerde tutmaktadırlar. Dünya, 
yakalanan ısıyı soğurarak mevcut sıcaklığını mu-
hafaza etmektedir. Dünyanın sıcaklığını bu şekil-
de koruması, dengede tutması işlemine sera etkisi 
denmektedir7. Sera etkisi olmasaydı yeryüzündeki 
ortalama sıcaklık -150C olurdu. 

Karbondioksit ve su buharı temel sera gazı ola-
rak isimlendirilmiştir. Bunların yanı sıra kloroflo-
rokarbonlar, diazotmonoksit ve metan gibi gazlar, 
sıcaklığı tuttuklarından dolayı sera gazı olarak 
isimlendirilmişlerdir. “Bu gazlar, güneşten gelen 
yüksek enerjili ışınların yeryüzüne ulaşıp ısınması-
na izin verirler; ama yeryüzünden yansıyan düşük 
enerjili ışınları da soğururlar. Daha sonra da bütün 
yönlere daha düşük enerjili ışınlar olarak yayarlar. 
Bu ışınların bir kısmı daha çok ısı alarak yeniden 
yeryüzüne ulaşır.” 8

“Ortalama şartlarda, yer/Atmosfer sistemine gi-
ren kısa dalga boylu güneş enerjisi ile geri salınan 
uzun dalga boylu yer ışınımı arasında bir denge 
vardır. Bu denge Sera gazı miktarı tarafından tayın 
edilmektedir. Bu dengeyi bozan herhangi bir et-
men, sera gazlarının olması gerekenden daha fazla 
olacak tarzda artması gibi, iklim değişimine sebep 
olmaktadır. Bir başka deyişle “Güneş ışınımı ile yer 
ışınımı arasındaki bu dengeyi ya da enerjinin at-
mosferdeki ve atmosfer ile kara ve deniz arasındaki 
dağılışını değiştiren herhangi bir etmen, iklimi de 
değiştirebilmektedir.”9 Yerküre’nin ışınım dengesi-
ni bozulmasının iklim üzerindeki en önemli etkisi, 
Yerküre sıcaklığını arttırmasıdır (Küresel Isınma).

Fıtrat/yaratılış yasalarına uygun olarak atmos-
ferdeki sera gazı miktarları yeryüzündeki canlıla-
rın en iyi bir şekilde yaşayabilmeleri için optimal 
değerlerdedir. Sera gazları diye isimlendirilen Kar-
bondioksit, su buharı, kloroflorokarbonlar, metan 
ve diazotmonoksit gibi gazların hem atmosferde 
belli oranlarda olması hem de birbirlerine göre 
oranlarının değişmemesi gerekmektedir. Bu ikili 
dengenin bozulması, yeryüzünde ve atmosferde 
soğurulan ve yansıtılan güneş ışınları oranlarının 
değişmesine; o da küresel ısınmaya ve iklimlerin 
değişmesine sebebiyet vermektedir. İklimlerin de-
ğişmesi, yeryüzündeki canlıların hayatını etkile-
mekte ve tehlikeye atmaktadır. 

7 Kathy Gemmell, age., s. 38.

8 Fiona Watt-Francis Wilson, age., s. 28.

9 İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, s.10.

Şekil 1. Sera etkisinin şematik gösterimi (WHO, 1996’ya göre Türkeş ve 
arkadaşları, 1999b) ( İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT: 2532 – ÖİK: 548, Ankara, 2000)
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KÜRESEL ISINMAYA NEDEN OLAN
SERA GAZLARININ KAYNAKLARI10

Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından 
Karbondioksitler, elektrik santrallarında ve fab-
rikalarda yakılan fosil yakıtlardan (kömür, petrol 
ve gaz); Metan gazı, çeltik/pirinç tarlalarından, 
büyükbaş hayvanlardan ve çöplüklerden; Kloro-
karbonlar, soğutuculardan ve aerosol püskürtü-
cülerden; Azotoksitler, egzoz gazları ve tarlalarda 
kullanılan gübrelerden açığa çıkmaktadır. Olması 
gerekenden fazla olan gazlar, atmosfere karışarak 
atmosferde optimal olarak var olan karbondioksit, 
metan gazı, klorokarbon, azotoksit, su buharı vb. 
oranlarının değişmesine ve böylece var olan ekolo-
jik dengenin bozulmasına sebebiyet vermektedir. 
Orman yangınları ve çürümüş bitkiler, bataklıklar 
atmosferdeki karbondioksit ve metan oranını artır-
maktadır. 

Dolayısıyla küresel ısınmaya neden olan sera 
gazı oranlarının değişimi, farklı enerji elde etme 
kaynakları, sanayi (enerji ilişkili ve kimyasal süreç-
ler, çimento üretimi, vb. gibi enerji dışı), ulaştırma 
(kara ve hava taşıtları, deniz taşımacılığı, vb. gibi), 
arazi kullanımı değişikliği, katı atık yönetimi ve 
tarımsal (enerji ilişkili ve anız yakma, çeltik ekimi, 
hayvancılık, gübreleme gibi enerji dışı) etkinlikler-
den kaynaklanmaktadır. Son yıllarda iklim deği-
şimlerinde “uçucu küçük parçacıklardaki (özellik-
le sülfat aerosollerindeki) artışlar”11 etkili olmaya 
başlamıştır. Bu etkenlerden dolayı her yıl atmos-
fere salınan karbon oranı yaklaşık 3,2 milyar ton 
civarındadır. Bunda en etkili unsur enerji üretimi 
için fosil yakıt kullanılması ve sanayi üretimleri-
dir (Tablo1).12 

İklim değişimleri üzerinde dikkate alınmayan, 
ifade edilmeyen, ifade edilmekten de kaçınılan çok 
temel bir olgu, G-4, G-5, HAARP teknolojilerinin, 
uzaydaki uyduların, uydular üzerinden yapılan gö-
rüşmelerin, cep telefonlarının, internet teknolojisi-
nin, uzaydaki bazı uydularda var olan güneş panel-
lerinin ve bu panellerin lazer ışınları üretiminde 
kullanılmasının etkilerinden hiç bahsedilmemesi; 
bunlar yokmuş gibi yorum ve değerlendirme yapıl-
mamasıdır.

IKLIM DEĞIŞIKLIĞINE ILIŞKIN RAPORLAR

Atmosferde var olan sera gazlarına ilişkin oran-
ların değişmesi ile meydana gelen küresel ısınma-
nın en önemli etkisi, canlıların hayatını normal 
şartlar altında devam ettirebildikleri optimal iklim 

10 İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, s.10-11, Kathy Gemmell, age., s. 28. Fiona 
Watt-Francis Wilson, age., s. 38.

11 İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, s. 10.

12 İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, s.9.

durumunun değişmesi, canlıların hayatında önem-
li olumsuz etkiler meydana getirmiş olmasıdır. İk-
limlerde meydana gelen bu değişimleri, anlamlan-
dırmak ve sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla 
ulusal ve uluslararası kuruluşlar yol boyu iklimler-
le ilgili değişik araştırmalar yapmışlardır. Bunların 
ne denli objektif, gerçekçi olduğu sorgulanabilir. 
Araştırmayı finanse eden yapıların ve yapanların 
siyasi, fikrî eğilimlerine, ülke yönetimlerinde olan-
ların ilişki zincirine, ülkenin o anki stratejilerine, 
dünya hâkimiyet mücadeleleri verenlerin öngör-
dükleri stratejilerine, sahip oldukları iş alanlarına 
bağlı olarak raporlarda gizlenen ya da gizlenmek 
istenen bazı noktalar vardır. Özellikle atmosferi 
kirleten etkenleri dile getirmede bu daha etkin bir 
şekilde görülmektedir. 

Burada yapılmış bazı iklim araştırma rapor-
larından bir kısmı ele alınıp değerlendirilecektir. 
Önemi dolayısıyla ABD Başkanı Bush zamanında 
(2000’li yıllarda) Pentagon’un yaptığı bir iklim 
araştırma raporu, özellikle değerlendirilecektir. 

PENTAGON’UN KÜRESEL ISINMA RAPORU 
(1990/2000)

ABD’de Başkan Bush zamanında Pentagon ta-
rafından “Küresel Isınma Raporu” adında bir rapor 
hazırlanmıştır. Raporun son cümlesi oldukça an-
lamlı ve düşündürücüdür:13 

“Yıkım ve Çatışma 2020’den itibaren insanoğ-
lunun yakasına yapışacak. Savaş bir kez daha in-
san yaşamının günlük bir unsuru olacaktır.”

Yaklaşık 20-25 sene önce hazırlanan bir rapor-
da 2020 yılına özel vurgu yapılması, “savaşların 
günlük yaşamın bir parçası olacağının” söylenmesi 
bir tesadüf mü yoksa öngörülen bir stratejinin ha-
yata geçirilmesi mi? Nitekim dünya iki yıldır, bir 
biyolojik savaşın muhatabıdır; bu savaşın ne kadar 
devam edeceği, edebileceği bilinmemektedir. Şim-
di de buna ekolojik savaş eklenmiştir.

13 Onay Yaşar, age., s. 53-57; http://www.gumuscevre.org/kureseli-
sinmahaber2.htm.04.02.2007.

Tablo 1: Ekosistemlere ve sektörlere göre küresel karbon dengesi (Salım ve Alım, 
Milyar Ton (İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, DPT: 2532 – ÖİK: 548, Ankara, 2000, S: 9.)
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Raporun hazırlayıcılarından Doug Randall’ın 
yaptığı açıklamalar üzerinde düşünülmesi 
gerekmektedir:14:

“Küresel ısınma bilimsel bir tartışmanın ötesin-
de, ABD’nin birinci dereceden ulusal güvenlik soru-
nu olarak değerlendirilmelidir.”

“…Bize silahlarını doğrultan bir düşman yok. 
Düşman her yerde ve üzerinde kontrol kuramaya-
cağımız kadar küresel.”

“… Bazı ülkeler için inanılmaz sonuçlar doğu-
racak, bugün ya da yarın, ne kadar çabuk davra-
nırsak o kadar iyidir, zira felaket ardı ardına geldi-
ğinde çok geç olabilir.”

Bu rapor, ABD kamuoyundan gizlenmiştir. ABD 
Çevre Koruma Dairesi uzmanlarından Jeremy 
Symons bu gizlemenin nedeninin Başkan’ın ilişki 
zincirinde gizlendiğini ifade etmektedir:

“Bush yönetimi, petrol ve enerji şirketleriyle 
olan sıkı bağlarının, Beyaz Saray’ın küresel ısın-
mayı inkâr etmesini açıklamaya yettiğini…” Bu 
ifadeler, aynı zamanda, küresel ısınmanın ana kay-
nağının petrol ve enerji şirketleri dolayısıyla ABD 
olduğunu ortaya koymaktadır. ABD’nin Kyoto Pro-
tokolünü imzalamamasının ana nedeni de buydu. 

Jeremy Symons’u destekleyen benzer bir açıkla-
ma, “Dünya Bankası Hükümetlerarası Küresel Isın-
ma Dairesi” eski başkanı Bob Watson tarafından 
yapılmıştır:15:

“Küresel ısınma ekonomiyi etkilemeden müda-
hale etmek isteyecekler, sonuçta Bush iki makamın 
sözünü dinler, petrol lobisi ve Pentagon.”

Greenpeace sözcüsü Rob Gueterbock’un rapor-
la ilgili yaptığı açıklamada “iklimsel savaşlardan” 
bahsetmesi ilginçtir:

“Washington’un bir taraftan küresel ısınmayı 
kategorik olarak reddeden bir Başkan, öbür tara-
fında ise daha şimdiden iklimsel savaşlara hazır-
lanan bir Pentagon var.”

Rob Gueterbock’un bahsettiği “iklimsel savaş-
lardan” ne kastettiğini, belli boyutları ile anlayabil-
mek için, Pentagonun, Küresel Isınma Raporunda 
ön görülen sonuçlara bakmamızda fayda vardır:16 

“Hollanda’yı sular kaplayacak: 2007 yılında 
çıkacak bir fırtına, Hollanda kıyılarını vuracak ve 
ülkenin geniş bir bölümü yaşanmaz hâle gelecek. 
Lahey yok olacak.

Avrupa donacak: 2010-2020 arasında Avrupa 
kıtasında ısı 14.5 santigrat derece düşecek. Ancak 
ABD ve Avrupa kıtasında, sıcaklığın 350 C dereceyi 
geçtiği gün sayısı da artacak. İklimdeki dengesiz-
lik, tarımı ve ülke ekonomilerini vuracak. İngiltere 
soğuk ve kurak olacak. İklim Sibirya’ya benzeye-
cek.

14 Onay Yaşar, age.,s. 54.

15 Onay Yaşar, age.,s. 55.

16 Onay Yaşar, age.,s. 55.

Kıyı kentler tehlikede: Deniz kabaracak, Kıyı-
lardaki Avrupa kentleri, yükselen suların altında 
kalacak, Lahey’le aynı kaderi paylaşacak.

Ülkeler parçalanacak: Hindistan, Güney Afri-
ka ve Endonezya kuraklık ve açlık yüzünden iç ka-
rışıklıkların pençesinde dağılacak. Kitlesel yağma 
olayları başlayacak.

Su savaşları çıkacak: Suya sahip olmak için 
savaşlar çıkacak. Nil, Tuna ve Amazon nehirleri 
çevresi, savaş alanına dönecek. 

Nükleer silahlanma yayılacak: Su ve enerji 
kaynaklarını korumak için Japonya, Almanya, 
Kuzey Kore, Güney Kore, İran ve Mısır nükleer si-
lah geliştirecek.

Yaşamak için savaşılacak: Din, ideoloji ya 
da ulusal onur gibi gerçeklere dayanan savaşlar 
tarihe karışacak, savaşların tek amacı “hayatta 
kalmak” olacak.

Kitlesel göçler kapıda: ABD ve Avrupa, kurak-
lığın 400 milyon insanı tehdit edeceği Afrika’dan 
kitlesel göç akınlarıyla boğuşacak. Zengin ülkeler, 
göçten korunmak için birer “kale” olacak. İskandi-
nav ülkelerinden de güneye göç başlayacak. 8200 
yıl önce iklim değişikliğinin yol açtığı dev kitlesel 
göçün bir benzeri yaşanabilir.

Milyonlarca insan ölecek: 20 yıl içinde, dün-
yanın doğal kaynaklarının, nüfusu besleme ka-
pasitesi azalacak. Savaş ve açlık nedeniyle mil-
yonlarca insan ölecek, sonunda yeryüzünde doğal 
kaynakların besleyebileceği sayıda insan kalacak.”

Raporda öngörülen sonuçlara bakıldığında, 
Rob Gueterbock’un ABD için belirttiği “İklimsel 
savaşlara hazırlanan bir Pentagon var.” ifadesi bir 
başka boyut ve anlam kazanmaktadır. Raporda bir 
güç merkezinin ya da güç merkezlerinin öngördü-
ğü dünya sisteminin inşası için yapılması gereken-
lere ya da vuku bulması gerekenlere özel, anlamlı 
bir vurgu yapılmaktadır: “Ülkeler parçalanacak”, 
“su savaşları çıkacak”, “nükleer silahlanma yayı-
lacak”, “yaşamak için savaşılacak”, “kitlesel göçler 
kapıda”, “milyonlarca insan ölecek”. Bütün bunlar 
bugün yaşanmaktadır. Bunlar küresel ısınmanın 
doğal sonucu mu yoksa Dünya hâkimiyet mücade-
lesi veren bazı güç merkezlerinin hâkimiyet kurma 
mücadelesinde öngörülmüş olanların hayata geçi-
rilmesi mi?

Bugün yaşanan salgın ve yangın-sel-deprem sü-
recine bu açıdan bakılmalıdır. Aksi takdirde ödene-
cek olan bedel çok yüksek olacaktır. 

Pentagon’un Küresel Isınma Raporu’nda etkin 
olan güç merkezleri kimler olabilir? 

ABD’de etkin üç güç merkezi vardır: 
1. ABD’nin 21. Yüzyılda da liderliğini devam ettir-

mek isteyen Amerikan milliyetçileri, 
2. “Tek dünya devleti”, “tek dünya hükümeti”, “tek 

hukuk”, “tek para”, “tek merkez bankası” ve “tek 
din” diyen Siyonistler, 



11 umranmran  |  Eylül 2021  |

İKLİM DEĞİŞİMİ RAPORLARINDAKİ GİZLİ YÖNLENDİRMEYİ OKUYABİLMEK

3. “Tanrıyı kıyamete zorlamak” için kaos çıkar-
mak isteyen ABD yönetiminde ciddi etkisi olan 
Neocon, Evanjelik ve Siyonist İttifakı.

Her üç güç merkezinin öngördüğü bir dünyanın 
inşa edilebilmesi için “kaos ortamına” ihtiyaçları 
vardır ve bugün de Covid-19 salgını ve yangın-sel-
deprem ile bu kaosu oluşturmaya, ülke yönetimleri-
ni başarısız hâle getirip düşürmeye çalışmaktadır-
lar. Pentagon’un yazmış olduğu İklim Raporu, ABD 
açısından önemli olup yayınlanmamış olması, bir 
iç sorunun varlığının işareti olarak değerlendirile-
bilir. Belki de medyaya yansıması istenmeyen çok 
özel başka bilgileri de içerisinde barındırmaktadır.

BIRLEŞMIŞ MILLETLER IKLIM RAPORLARI 
(IPCC)

BM’ye bağlı “Hükümetlerarası İklim Değişikli-
ği Paneli (IPCC: The Intergovernmental Panel on 
Climate Change)”, yol boyu değişik iklim raporları 
yayınlamıştır. Aşağıda bu raporların bir kısmı de-
ğerlendirilmektedir:

“Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC)”17 1988 yılında BM’ye bağlı Çevre Örgütü 
(UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tara-
fından kurulmuştur. Hem 1988’de BM Hükümetler 
Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) hem de 
1992’de BM İklim Değişikliği Paneli’nin kuruluşun-
da Rockefeller Braderler Fonu’nun önemli katkısı 
bulunmaktadır. Her iki yapı yol boyu Rockefeller 
tarafından desteklenmiştir.18

IPCC’nin Türkiye’nin de içinde bulunduğu yak-
laşık 200 üyesi vardır. IPCC, iklim değişikliğinin 
etkileri, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim de-
ğişikliğine uyum konularında raporlar hazırlayıp 
yöneticilere sunmaktadır. ”5 ila 7 yılda bir, dünya-
nın iklim sistemi ile ilgili Değerlendirme Raporları 
hazırlamaktadır.” Bu raporlardan birincisi 1990 
(FAR), ikincisi 1996 (SAR), üçüncüsü 2001 (TAR) 
ve dördüncüsü de 2007 (AR4), beşincisi Eylül 2013 
-Eylül 2014 ve altıncısı 6 Ağustos 2021’de yayınlan-
mıştır. 

Birleşmiş Milletler 2007 İklim Raporu, 
4. Rapor (IPCC):
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Uzmanlar 

Grubu tarafından hazırlanan 21 sayfalık raporda 
aşağıdaki hususlara dikkat çekilmektedir19:

17 deutsche welle türkçe 09.08.2021; 
 h t t p s : / / w w w. d w. c o m / t r / b m - r a p o r u - k % c 3 % b c r e s e l -

%c4%b1s%c4%b1nma-2030a-kadar-15-derece-artacak/a-
58805684https://www.wwf.org.tr/?2340/ıpcc5degerlendirme-
raporuaciklandi

18 https://gazetetek.com/2021/08/01/rockefeller-yolu-ailenin-giz-
li-iklim-degisikligi-plani/

19 Oya Yaşar, age., s. 63-64; http://www.cnnturk.com/bılım_tekno-
loji/bılım/kuresel_ısınma/haber_detay.asp?pıd=1600&hıd=1&
haberıd=295424,02.02.2007.

· “2100’e kadar sıcaklık 1,8 ile 4 derece arasında 
artacak. Bu binlerce yıldır iklimde olacak en 
dramatik değişikliktir.

· Uzun süreli ve yoğun sıcak hava dalgalarıyla 
daha sık karşılaşılacak.

· Uygarlaşma ne kadar yavaşlarsa yavaşlasın 
ya da sera gazlarının salımı ne kadar azalır-
sa azalsın, küresel ısınma ve deniz seviyesinin 
yükselmesi asırlarca sürecek. Okyanuslardaki 
su seviyesi 18 ile 59 cm yükselecek.

· Daha şiddetli fırtınalar görülecek.
· Sıcaklık dalgaları daha sık yaşanacak.
· Kutup buzulları eriyecek. 2100 yılı yazında ar-

tık Antarktika olmayabilir.
· Bangladeş’ten Hollanda’ya pek çok kıyı ülkesi 

sular altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalacak.” 

Yukarıdaki üçüncü madde yer alan “Uygarlaş-
ma ne kadar yavaşlarsa yavaşlasın ya da sera gaz-
larının salımı ne kadar azalırsa azalsın, küresel 
ısınma ve deniz seviyesinin yükselmesi asırlarca 
sürecek” ifadesi, oldukça dikkat çekici ve düşündü-
rücüdür. Yani ok yaydan çıkmıştır. Yapılabilecek bir 
şey yok denerek Pentagon’un 2007 yılında hazırla-
dığı rapora dolaylı olarak destek verilmektedir. 

The Guardian gazetesinin, “The American Ent-
reprise Institute’un (AEI), Hükümetler Arası İklim 
Değişikliği Uzmanlar Grubunun açıkladığı rapora 
itiraz etmeleri için bilim adamları ve ekonomistle-
re 10 bin dolar para verdiğini” iddia etmiş olması, 
arkada güçler arası bir kavganın var olduğunu orta-
ya koymaktadır. AEI, petrol devi ExxonMobil tara-
fından finanse edilen bir kuruluştur. ExxonMobil 
ve KOCH ailesinin temsil ettiği güçle Rockefeller’in 
temsil ettiği güç arasında çok ciddi bir kavga var-
dır.20 Bu olgunun yol boyu unutulmaması gerek-
mektedir.

Birleşmiş Milletler 2013-14 İklim Raporu, 
5. Rapor (IPCC)21:
IPCC’nin 5. Değerlendirme Raporunda, iklim 

değişikliğinin “büyük ihtimalle (% 90 ihtimalle)” 
“insan faaliyetleri kaynaklı” olduğu belirtilmiş 
ve bir önceki raporlardaki değerlendirmelerde yer 
alan “kesinlik düzeyini” artırmıştır (“Neredeyse 
kesin: En az yüzde 99 ihtimalle doğru; Çok büyük 
olasılıkla: En az yüzde 95 ihtimalle doğru; Büyük 
olasılıkla: En az yüzde 90 ihtimalle doğru; Olası-
lıkla: En az yüzde 66 ihtimalle doğru; Yanlıştansa 
doğrudur: En az yüzde 50 ihtimalle doğru”)

20 https://gazetetek.com/2021/08/01/rockefeller-yolu-ailenin-giz-
li-iklim-degisikligi-plani/ Ergün Diler, “Para ve Güç”, 13 Ağustos 
2021; https://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundi-
ler/2021/08/13/para-ve-guc.

21 https://www.wwf.org.tr/?2340/IPCC5degerlendirmeraporuaciklandi 
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5. Değerlendirme Raporu’nda öne çıkan konu-
lar, aşağıdaki gibi özetlenebilir:
· “1951-2010 dönemindeki küresel ortalama yü-

zey sıcaklıklarındaki artış, kesin olarak (%95-
%100 ihtimalle) insan etkinliklerinden kaynak-
landı.” 

· “1901-2012 döneminde Küresel ortalama yüzey 
(kara ve okyanus) sıcaklığı, yaklaşık 0.9°C’lik 
bir artış göstermiştir. Bu dönem boyunca yerkü-
renin hemen hemen tüm yüzeyi ısınmıştır.”

· “Geçen 30 yıl, küresel ölçekte 1850’den beri kay-
dedilen en sıcak ardışık 30 yıl, 21. yüzyılın ilk 
10 yılıysa en sıcak 10 yıldır.”

· “Karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve diazot-
monoksit (N2O) gazlarının atmosferik birikim-
leri (konsantrasyonları) bugün itibarıyla en 
azından son 800,000 yıllık dönemde hiç olma-
dığı kadar yüksek bir düzeye yükselmiştir.”

· “CO2 birikimleri, temel olarak fosil yakıt yan-
ması ve ikincil olarak net arazi kullanımı deği-
şikliğinden kaynaklanan salımlar nedeniyle, 
sanayi öncesi döneme göre %40 oranında art-
mıştır.

· “Paleoklimatolojik dolaylı verilerin analizle-
ri, Kuzey Yarımküre’de 1983-2012 döneminin 
büyük olasılıkla son 800 yılın en sıcak 30 yıllık 
dönemi olduğunu (yüksek güvenirlik) ve olası-
lıkla son 1400 yılın en sıcak 30 yıllık dönemi 
olduğunu (orta güvenirlik) göstermektedir.”

· “Grönland ve Antarktik buz kalkanları geçen 
20 yıllık dönemde kütle kaybetmekte, buzullar 
(dağ, vadi ve takke buzulları, vb.) neredeyse kü-
resel ölçekte küçülmeyi sürdürmekte ve Kuzey 
Kutup deniz buzu ve kuzey yarımküre ilkbahar 
kar örtüsü alansal olarak küçülmelerini sür-
dürmektedir (yüksek güvenirlik).”

· “Okyanuslar atmosfere salınan insan kaynaklı 
karbonun yaklaşık %30’unu emmiş ve bu da ok-
yanusların asitlenmesine yol açmıştır.”

· “Küresel okyanuslardaki ısınma, iklim siste-
minde biriken enerjideki artışı denetlemektedir. 
Bu kapsamda, 1971-2010 döneminde okyanus-
larda biriken enerjinin %90’dan fazlası küresel 
okyanus ısınmayla bağlantılıdır. Üst okyanus 
(0-700 m) 1971-2010 döneminde kesin olarak 
ısınmıştır ve 1870’ler ve 1971 arasındaysa ola-
sılıkla ısınmıştır.”

· “19. yüzyıl ortasından beri gözlenmiş olan de-
niz düzeyi yükselmesi oranı (hızı), önceki iki bin 
yıllık dönemdeki ortalama yükselme oranından 
daha büyüktür (yüksek güvenirlik). Küresel or-
talama deniz düzeyi 1901-2010 döneminde 19 
cm yükselmiştir. Olasılıkla küresel ortalama de-
niz düzeyi yükselmesini sürdürecektir.”

· “Birçok aşırı hava ve iklim olayında 1950’den 
beri değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Büyük 
olasılıkla, küresel ölçekte soğuk gün ve gecele-
rin sayıları azalmış, sıcak gün ve gecelerin sa-
yısı artmıştır. Büyük olasılıkla, dünyanın bazı 
bölgelerindeki sıcak hava dalgalarının sıklığın-
da artış gözlenmiştir. Olasılıkla kuvvetli yağış 
olaylarının sayısının arttığı kara alanları bu 
olayların azaldığı karalardan daha geniştir.”

· “Küresel yüzey sıcaklığı değişikliği, 21. yüzyı-
lın sonuna kadar, biri dışında tüm yeni IPCC 
senaryolarına dayanarak olasılıkla sanayi ön-
cesi döneme göre 1.5°C’yi ve iki yeni senaryoya 
göreyse 2°C’yi aşacaktır.”

· “Küresel ısınma, bir senaryo dışında tüm yeni 
IPCC senaryolarına dayanarak 2100 yılı son-
rasında da sürecektir. Isınma, yıllar arası değiş-
kenlikten on yıllık değişkenliklere kadar çeşitli 
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değişkenlikler sergilemeyi sürdürecek ve bölge-
sel olarak türdeş olmayacaktır.”

· “1986-2005 dönemine göre 2016-2035 döne-
mindeki küresel ortalama yüzey sıcaklığı de-
ğişikliği, olasılıkla 0.3°C ile 0.7°C aralığında 
olacaktır. Doğal içsel değişkenliğe göreyse, mev-
simlik ortalama ve yıllık ortalama sıcaklıklar-
daki kısa süreli artışların tropikal ve subtropi-
kal kuşaklarda orta enlemlerden daha büyük 
olması beklenmektedir (yüksek güvenirlik).”

Bu raporun en dikkat çekici özelliği, yaşanan ik-
lim değişikliğinin ana sebebi olarak “insan kaynak-
lı olduğu” ifadesinin kullanılmış olmasıdır. Aynı 
durum 6. Raporda öne çıkmakta ve bu kavramsal-
laştırma aşırı tekrarlanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler 2021 İklim Raporu, 
6. Rapor (IPCC): 
‘İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim 
Temeli’ 22:
IPCC’nın 6. Değerlendirme Raporunun (AR6) 

hazırlanmasına IPCC’nin Şubat 2015’teki 41. 
oturumunda karar verilmiştir. IPCC’nin Ekim 
2015’teki 42. Oturumunda ise 6. Değerlendirme ra-
poru için yapılacak çalışmaları, hazırlanacak Özel 
Raporları denetleyecek yeni bir Büro kurulmuştur. 
6. Değerlendirme Raporu için IPCC, 3 tane özel ra-
por hazırlamıştır.23 

1-5 Ekim 2018 tarihinde Incheon-Güney 
Kore’de, IPCC’nin 48. Oturumda, “1,5 Derecelik Kü-
resel Isınma Özel Raporu (Yönetici Özeti)” hazırla-
nıp yayınlanmıştır. 2-6 Ağustos 2019 tarihlerinde 
İsviçre’nin Cenevre kentinde 50. Oturumda, “Ka-
rasal Ekosistemlerde İklim değişikliği, Çölleşme, 
Arazi Bozulumu, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi, 
Gıda Güvencesi ve Sera Gazları Değişimleri” ra-
porundan ‘İklim Değişikliği ve Arazi Özel Raporu 
(‘Politikacılar Özeti’) üretilerek 8 Ağustos 2019 tari-
hinde yayınlamıştır. 20-23 Eylül 2019 tarihlerinde 
Monako’da 51. Oturumda, ’Değişen İklimde Okya-
nuslar ve Kriyosfer Özel Raporu’nun Politikacılar 

22 euronews , son güncelleme: 09.08.2021 - 20:59; https://
tr.euronews.com/2021/08/09/bm-den-k-rm-z-kodlu-rapor-iklim-
krizi-her-yerde-daha-once-hic-gorulmemis-duzeyde-kotulesti 
Matt McGrath, BBC Çevre Muhabiri 10.08.2021; https://www.
bbc.com/turkce/haberler-dunya-58146970Utku Perktaş, 
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 10 
Ağustos 2021; 

 https://yetkinreport.com/2021/08/10/bmden-sert-iklim-uyarisi-
sona-dogru-hizla-yol-aliyoruz/ Yusuf Yavuz, Dr. Semra Cerit 
Mazlum; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, 
Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Doğanay Tolunay.

 https://odatv2.com/freni-patlamis-otobus-gibi...-11082115.html 
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ; https://www.yenicaggazetesi.
com.tr/birlesmis-milletlerden-carpici-rapor-istanbul-3-adaya-
bolunecek-468235h.htm, Daisy Dunne, 11 Ağustos 2021; 

 https://www.indyturk.com/node/397521/yazarlar/ipcc-raporu-
d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-kapsaml%C4%B1-ikl im-
raporundan-10-%C3%B6nemli-%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1m

23 15 Ekim 2019, https://cygm.csb.gov.tr/ipcc-ozel-raporlari-
haber-248919 

Özeti hazırlanarak 25 Eylül 2019 tarihinde yayın-
lamıştır.

Bu üç alt rapor 6. Değerlendirme Raporu için ön 
çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Bu alt raporlar-
da öne çıkan ana konular aşağıda özetlenmektedir. 

IPCC’nın “1,5 Derecelik Küresel Isınma Özel 
Raporu (Yönetici Özeti)”24:
Bu raporda 1.5 derecelik küresel ısınmanın 

neden olabileceği tehlikelere dikkat çekilmekte 
alınacak tedbirler üzerinde durulmaktadır. “IPCC 
raporu, 2015 Paris İklim Anlaşması’nın nasıl uygu-
lanacağı konusunda hükümetlere bir yol haritası” 
önermektedir:

· ‘Sera Gazı Emisyonları Düzeyi Bu Şekilde 
İlerlerse 1.5 Santigrat Derecelik Isınma 
Limiti 2030 İtibarıyla Aşılabilir’
Rapora göre “küresel ortalama sıcaklık artış li-

mitinin yüzyılın sonuna kadar 2 santigratta sınır-
landırılması yerine 1.5 santigrat derecenin altında 
sınırlandırılmalıdır.”

“Dünya yüzeyi 1 santigrat derece ısındı ve ya-
şanmaz bir düzey olan 3-4 santigrat derecelik bir 
ısınma yolunda ilerliyor.” “Şu andaki sera gazı 
emisyonu düzeyi ile 1.5 santigrat limiti 2030 gibi 
erken bir tarihte ve 2050’den geç olmamak üzere 
aşılabilir.”

·  ‘Önümüzdeki Yıllar Belki de İnsanlık 
Tarihindeki En Önemli Yıllar’
Rapora göre, küresel ısınmayı 2 santigrat de-

recenin altında tutma hedefine göre 1.5 santigrat 
derecenin altında tutma hedefi öngörülürse, “2100 
yılı itibarıyla küresel deniz seviyesi yükselme oranı 
0.1 metre azalacaktır”. Bu da selleri azaltacaktır. 

“1.5 santigrat derecelik bir küresel ısınmada, 
Arktik Okyanusu’nun yaz aylarında buzsuz olma 
ihtimali 100 yılda birken, 2 santigrat derecelik bir 
küresel ısınmada bu durum, 10 yılda en az bir kere 
gerçekleşecektir.”

“Mercan resifleri 1.5 santigrat derecelik bir kü-
resel ısınmada yüzde 70-90 kadar azalırken, 2 san-
tigrat derecede resiflerin hemen hemen tamamı 
yok olacaktır.”

Rapora göre “küresel ısınmayı daha düşük de-
recede sınırlama hedefi, türlerin yok olmasını ve 
kaybını azaltacak, karasal, tatlı su ve kıyı ekosis-
temlerine olan etkisini düşürecektir.”

Konunun önemi ile ilgili olarak, IPCC eş baş-
kanlarından Debra Roberts, “Önümüzdeki yıllar 
belki de insanlık tarihindeki en önemli yıllar” 
derken; IPCC eş başkanlarından Jim Skea da, “Biz 
üzerimize düşeni yaptık ve mesajı ilettik. Şimdi top 

24 https://tr.sputniknews.com/cevre/201810081035569805-bilim-
insanlarindan-son-uyari-15-santigrat-derece-kursel-isinma-
limiti-2030da-asilabilir/ 
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hükûmetlerde. Bu konuda eyleme geçmek onların 
sorumluluğu” diyerek raporun önemine dikkat 
çekmişlerdir.

· “1.5 Santigrat Derece Hedefi İçin Dünya’nın 
2050 İtibarıyla ‘Karbonsuz’ Olması 
Gerekiyor.”
Rapora göre küresel ısınmanın 1.5 santigrat 

derece hedefini tutturmak için insan kaynaklı 
karbondioksit (CO2) emisyonlarının 2010’daki dü-
zeyini 2030 itibarıyla yüzde 45 oranında azaltmak 
ve yüzyıl ortasında (2050) bu seviyeyi sıfıra düşür-
mek gerekiyor.” 

IPCC’nin Başkan Yardımcısı Thelma Krug küre-
sel ısınmayı,1.5 santigrat derecede tutmanın önemi 
konusuna özel olarak dikkat çekmiştir: “1.5 santig-
rat derecede etkileri farklılaştırmayı başarabile-
ceğimiz konusunda şüpheler vardı. Ancak bilim 
insanları bile küresel ısınmayı 2 santigrat derece 
yerine 1.5 santigrat derecede sınırlandırmanın ne 
kadar fazla yararı olduğunu görünce şaşırdı. Artık 
çok az bir ısınmanın bile önemli olduğunu her za-
mankinden daha fazla biliyoruz.” 

· Çözüm  
1. Şu an elektrik üretiminde %25 payı olan yenile-

nebilir enerjinin, 2050 itibarıyla payının % 70 
ila % 85’ olması gerekir.

2. “Karbon yakalama ve depolama tekniklerinin 
yanı sıra doğalgazlı enerjinin yüzde 8 oranında, 
kömürün de yüzde 2 seviyesinin altında olması 
gerekir.”

3. “Ortalama küresel ısınma derecesinin 1.5 san-
tigratı aşması hâlinde bu seviyeyi 2100 itiba-
rıyla eski düzeyine çekebilmek için ek karbon 
giderme tekniklerine ihtiyaç olacaktır. 

4. “1.5 santigrat derece hedefini tutturmak için 
2018-2035 yılları arasında enerji sistemlerin-
de ‘yıllık ortalama 2.4 trilyon dolar (dünyanın 
gayri safi milli hasılasının yüzde 2.5’i) yatırım 
yapılması’ gerekiyor.”

Bu raporda en dikkat çeken nokta, enerji sis-
temlerine yıllık 2.4 trilyon dolarlık bir yatırımın 
yapılmasının öngörülmesidir. Bu parayı kim ve na-
sıl temin edecektir sorusu önemlidir. IMF ve Dün-
ya bankası üzerinden bir operasyon ön görülüyor 
olabilir.

IPCC’nin İklim Değişikliği ve Arazi 
(‘Politikacılar Özeti’)’ Özel Raporu:
Bu raporda “gezegenin iklim değişikliğinin üs-

tesinden gelmenin en iyi yolunun, “arazi bozulumu 
ile mücadele etmek” ve “iklim değişikliğini engelle-
mek” veya “iklim değişikliğine uyum sağlamak için 

kullanılabilecek yöntemlerin” ne olması gerektiği 
ortaya konulmaktadır:25

· “Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin bitki örtü-
sü üzerindeki olumsuz etkileri artarken gıda 
güvenliğini temin etmek için arazilerin, üret-
ken kalması gerekiyor. Bu durum, toprakların 
iklim değişikliği ile mücadeleye katkısının sı-
nırlı olacağı anlamına da geliyor. Örneğin, gıda 
güvenliğine dair riskleri önlemek için enerji 
bitkilerinin ekimi ve biyoenerji konusunun dik-
katlice ele alınması gerekiyor. Ayrıca, ağaçların 
ve toprakların karbonu verimli bir biçimde tut-
ması zaman alan bir süreç. Biyoenerji bu yüz-
den gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve arazi 
kullanımı alanındaki risklerden kaçınmak için 
dikkatlice yönetilmeli. Bu tür konularda isteni-
len sonuçlara ancak yerel ihtiyaçlara ve koşulla-
ra uygun politikalar ve yönetişim sistemleri ile 
ulaşılabilir.”

· “Gıdaların üçte biri kaybolmakta ya da çöpe 
atılmaktadır”. “Gıda kaybı ve atığının nedenle-
ri, gelişmiş ile gelişmekte olan ülkeler ile bölge-
ler arasında büyük farklılıklar gösteriyor.” “Bu 
kaybı azaltmak, sera gazı emisyonlarının azal-
tılmasını ve gıda güvenliğinin geliştirilmesini 
sağlayabilir.”

· “Eşitsizlikleri azaltmak, geliri artırmak ve bazı 
bölgelerin (toprağın yeterli gıda temin edeme-
diği yerlerin) dezavantajlı duruma düşmesini 
engellemek için gıdaya eşit erişimi sağlamak, 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı 
durmak için diğer yöntemlerdir”. 

· “Tarım, ormancılık ve diğer toprak kullanım bi-
çimleri, küresel insan kaynaklı sera gazı emis-
yonlarının %23’ünden sorumludur.”

· “Topraklar, insanların büyüyen baskısı ile kar-
şı karşıya olduğu ve iklim değişikliğinin bu bas-
kıyı daha da artırdığı, bununla beraber küresel 
ısınmanın 2°C altında tutulması, ancak tarım 
ve gıda sektörü dâhil tüm sektörlerde sera gazı 
emisyonlarının azaltılması ile mümkün olabile-
cektir.”

Bu raporda, daha önceki raporlarda yer almayan 
bazı yeni kavramsallaştırılmalar yapılmış ve öne çe-
kilmiştir: “Tarım arazileri”, “gıda güvenliği”, “gıda 
güvenliğinin geliştirilmesi”, “gıdaya eşit ulaşım 
imkânları”, “küresel insan kaynaklı sera gazları”, 
“toprakların, insanların büyüyen baskısı ile karşı 
karşıya olması”, “ağaçların ve toprakların karbo-
nu verimli bir biçimde tutmasının zaman alması”.

Bu raporda, medyada aldığı şekliyle, fosil ya-
kıtların, sanayileşmenin, ulaşım ve teknolojik 
gelişmelerin sera gazları üzerindeki etkileri öne 
çıkarılmamaktadır. Buna karşılık tarım arazileri, 

25 15 Ekim 2019, https://cygm.csb.gov.tr/ipcc-ozel-raporlari-haber-
248919https://report.ipcc.ch/srccl
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gıda güvenliği, gıdaya eşit ulaşma imkânları, tarım 
ve gıda sektörü ve insan kaynaklı sera gazlarının 
etkisi öne çıkarılmaktadır. Bu sonuçlara bakarak, 
raporun ana amacının, iklim değişimi bahane 
edilerek, dünya nüfusunun azaltılması, GDO’lu 
ürünlerin ve yapay et üretiminin öne çekilmesi, 
büyük baş hayvanların nüfus planlamasına tabi 
tutulması için bir psikolojik alt yapı oluşturulmak 
olduğu söylenebilir.

IPCC’nin ’Değişen İklimde Okyanuslar ve 
Kriyosfer, Politikacılar Özeti Raporu:
Bu rapora göre, “okyanus, buz ve kar örtüsü ik-

lim değişikliğine bağlı olarak değişmektedir.”26

· “Deniz seviyesi hızla yükselmektedir. Deniz 
seviyeleri şu ana kadar 16 cm yükseldi. Emis-
yonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itiba-
rıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek, 
deniz seviyelerindeki artış 2100 sonrasında da 
devam edecektir. Emisyonların artması hâlinde 
2300’de 5,4 metreye kadar bir yükselme olabi-
lecektir.”

· “Grönland ve Antartika buz tabakası yılda 400 
milyar tondan fazla suyu okyanusa bırakmak 
suretiyle erimektedir. Arktik’in karla kaplı böl-
gesi yaz aylarında her on yılda %13 oranında 
küçülmektedir. Emisyonların artmaya devam 
etmesi durumunda buzullar, kütlelerinin üçte 
birinden fazlasını kaybedecektir. Bu durum in-
sanların tatlı suya erişimini olumsuz etkileye-
cek, emisyonların azaltılması ise bu kaybın ya-
rısını önleyebilecektir. Emisyonlar azaltılmazsa 
2100 itibarıyla bazı dağlık bölgeler üzerindeki 
buzulların %80’i kaybolabilecek, birçok buzul 
ise tamamen yok olabilecektir. Yüzyıl bitmeden 
dağ buzullarının sağladığı tatlı su seviyesi önce 
tavan yapacak sonra düşmeye başlayacaktır. 
Kar ve buz örtüsünün kaybı, Dünya’nın sıcağı 
yansıtma özelliğini de azaltarak ısınmayı artır-
maktadır. Arktik deniz buzu her on yılda %13 
küçülmektedir. Küresel ısınma 2°C’yi bulursa 
bazı yaz mevsimlerinin tamamen yok olması 
ihtimaldir.”

· “Okyanuslardaki canlı yaşamı büyük ölçüde 
etkilenmektedir. Deniz suyu oksijen kaybına 
uğrayıp daha asidik hâle gelirken denizde yaşa-
nan sıcaklık dalgaları iki kat daha sıklaşmakta 
ve sıcaklaşmaktadır. Okyanus sıcaklığının ar-
tış hızı, 20. yüzyılın sonlarından buyana ikiye 
katlanmıştır. Denizlerdeki sıcaklık dalgalarının 
çok büyük bir kısmı (%84-90) insan kaynaklı 
iklim değişikliğinin sonucudur. Deniz yaşamı, 
mevcut okyanusların ısınmasından olumsuz 
etkilenmekte ve deniz canlıları yaşam alanla-
rını yılda 5 km gibi bir hızda değiştirmektedir. 

26 15 Ekim 2019, https://cygm.csb.gov.tr/ipcc-ozel-raporlari-
haber-248919 https://report.ipcc.ch/srocc

Okyanusların ısınması ve aşırı avlanma, balık 
popülasyonlarını düşürmektedir.
Bu raporda tatlı su kaynaklarında, balık üreti-

minde meydana gelecek azalma, deniz seviyeleri-
nin yükselmesi, buzulların erimesi üzerinde durul-
maktadır. “İklim değişikliklerinin insan kaynaklı” 
olduğuna özel vurgu yapılmaktadır. İnsanların tat-
lı suya ulaşmalarında ciddi sıkıntı olacağına dik-
kat çekilmiş olması, gelecekte ülkeler arasında “su 
savaşlarının” çıkabileceğine dikkat çekmek olarak 
değerlendirilebilir. 

Bu raporda da dikkat çeken en önemli kavram-
sallaştırma, “iklim değişikliğinin insan kaynaklı 
olduğu” ifadesidir. Bu kavramsallaştırma, 6. Değer-
lendirme raporunda çok daha fazla yer almaktadır. 

(IPCC)’nin “İklim Değişikliği 2021: 
Fizik Biliminin Temeli” Başlıklı Raporun 
Birinci Kısmı27

Bu rapor, Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow 
kentinde yapılması planlanan COP26 için hazır-
lanmıştır. 6 Ağustos 2021’de 195 üye ülke tarafın-
dan onaylanarak yayınlanmıştır. “İklim Değişikliği 
2021: Fizik Biliminin Temeli” başlıklı raporun İkin-
ci kısmı 2022’de yayımlanacaktır. 

Rapor yaklaşık 4000 sayfa olup 234 bilim insa-
nı tarafından hazırlanmıştır.

Raporun ve rapor üzerinde görüş bildiren bilim 
insanlarının dikkat çektiği ana konular, 1- İklim 
değişikliğinin muhtemel sonuçları, 2- İklim Değişi-
minin muhtemel sebepleri, 3-İklim değişimini En-
gellemek İçin Çözümler şeklinde üç alt başlıkta ele 
alınıp değerlendirilecektir. 

IKLIM DEĞIŞIKLIĞININ
MUHTEMEL SONUÇLARI

· “İklim değişikliği artık modern yaşamın bir ger-
çeği olup daha da kötüleşecektir.”

· “Dünya ‘Benzeri görülmemiş bir iklim krizi’ ile 
karşı karşıya”; “Dünya Tarihindeki En Sıcak Dö-
nem …”
“Dünya muhtemelen 125 bin yıl önceki 

son buzul döneminin başlangıcından bu yana 

27 euronews , son güncelleme: 09.08.2021 - 20:59; https://
tr.euronews.com/2021/08/09/bm-den-k-rm-z-kodlu-rapor-iklim-
krizi-her-yerde-daha-once-hic-gorulmemis-duzeyde-kotulesti 
Matt McGrath, BBC Çevre Muhabiri 10.08.2021; https://www.
bbc.com/turkce/haberler-dunya-58146970Utku Perktaş, 
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 10 
Ağustos 2021; 

 https://yetkinreport.com/2021/08/10/bmden-sert-iklim-uyarisi-
sona-dogru-hizla-yol-aliyoruz/ Yusuf Yavuz, Dr. Semra Cerit 
Mazlum; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, 
Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Doğanay Tolunay.

 https://odatv2.com/freni-patlamis-otobus-gibi...-11082115.html 
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ; https://www.yenicaggazetesi.
com.tr/birlesmis-milletlerden-carpici-rapor-istanbul-3-adaya-
bolunecek-468235h.htm, Daisy Dunne, 11 Ağustos 2021; 

 https://www.indyturk.com/node/397521/yazarlar/ipcc-raporu-
d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-kapsaml%C4%B1-ikl im-
raporundan-10-%C3%B6nemli-%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1m
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deneyimlediği en sıcak dönem içindedir.” Sanayi 
Devrimi başladığından bu yana dünyadaki sıcaklık 
artışı 1.1 santigrat derece düzeyinde olmuştur.” 

“Dünya yüzeyindeki küresel sıcaklık, 2011 ile 
2020 arasında, belirgin bir artışla 1850 ile 1900 
arasında olduğundan 1,09 derece daha sıcaktı. Ok-
yanuslarda da 0,88 derecelik bir artış oldu. Buna 
karşılık, 1901 ile 2018 arasında, deniz seviyesi 20 
santimetre yükseldi. Dünyanın jeolojik tarihinin 
son 300 bin yılında, hiçbir asırda bu kadar yüksek 
bir artış olmadı.

Kuzeyde, 2011 ile 2020 arasında, “Arktik deniz 
buzunun ortalama genişliği 1850’den beri en dü-
şük seviyesine ulaştı”. Bu arada buzulların erimesi, 
yüzeylerinin “2 bin yıldır görülmemiş” bir şekilde 
geri çekilmesine neden oldu.

“Karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının 
emisyonlarındaki güçlü ve sürekli azalmaların ik-
lim değişikliğini sınırlayacak; “Hava kalitesi için 
faydalar hızla gelse de küresel sıcaklıkların istik-
rara kavuşması 20-30 yıl sürebilir.” 

Rapora göre, “son zamanlarda yaşanan kor-
kunç sıcak dalgaları, orman yangınlarını körük-
leyen kuraklıklar ve selleri tetikleyen fırtınalar, 
küresel ısınmanın bir belirteci değil, doğrudan bu 
sorunun neden olduğu olaylar olarak kayıtlara 
geçmiş durumda.”

· “Şu ana kadar nadir görülen aşırı hava olay-
ları sıklaşacak”, “iklim değişikliği yaygın, yoğun ve 
hız kazanan bir sorun”

Rapora göre, “Şu ana kadar nadir görülen aşırı 
hava olayları, sıklaşacak; sıcaklık artışının 1,5 de-
rece ile sınırlandırılması durumunda dahi bu du-
rum” değişmeyecektir. “50 yılda bir görülen aşırı 
sıcak hava, artık yılda bir görülebilecektir.” “Tropik 
fırtınalar, yağmur ve kar yağışı artacaktır.” “Kurak-
lık 1,7 kat daha fazla olacaktır.” “Yangınlar daha yo-
ğun ve uzun sürecektir.” 

· “Buzullar eriyecek, okyanus ve deniz seviyele-
ri yükselecek ve bu durum, yüzlerce yıl telafi edile-
meyecek”, “deniz seviyesinin yükselmesi, geçmişte 
düşünülenden daha kötü olacak”, “yükselme hızlı 
ve yıkıcı bir şekilde gerçekleşebilecek”

Rapora göre, “geçmiş ve gelecek sera gazı salım-
larından kaynaklanan birçok değişiklik, deniz sevi-
yelerindeki, okyanuslardaki ve buz tabakalarında-
ki değişimler de dâhil, yüzlerce yıldan binlerce yıla 
kadar geri döndürülemez olacak”, “deniz seviyeleri 
binlerce yıl yüksek kalacaktır.” 

“Kuzey Kutup Dairesi’ndeki ısınma, dünyanın 
geri kalan yerlerine göre iki kat daha hızlı ilerle-
mektedir.” “En iyimser senaryo doğrultusunda 
dahi 2050’ye kadar bölgedeki buzulların tamamı 
erimiş olacaktır.” Küresel ısınmanın 1,5 derece ile 
sınırlandırılması durumunda dahi deniz seviyesi 
yüzlerce veya binlerce yıl içinde iki üç metre, hatta 
daha fazla yükselecektir. Bu süreç kutuplardaki 

buzulların erimesi ve okyanusların ısınması ile 
daha da hızlanacaktır. Deniz kenarındaki ülkelerde 
geçmişte yüz yılda bir görülen seller, 2100’e kadar 
her yıl meydana gelecektir.”

“Deniz seviyelerindeki küresel ortalama yükse-
liş, 1900’den bu yana, son 3000 yıldaki herhangi 
bir zamandan daha hızlı artış gösterdi. Denizler-
deki ısı dalgalarının oluşma sıklığı, 1980’lerden bu 
yana iki katına çıktı.” 

“Dağlarda ve kutup bölgelerinde yer alan bu-
zulların, on yıllar, hatta yüzyıllar boyunca erimeye 
devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda, 
çözülme sonucu donmuş tabakada tutulan karbo-
nun atmosfere salınması, bu tabakanın oluşmasını 
gerektiren bin yıllık zaman dilimi göz önünde bu-
lundurulduğunda geri döndürülemez etki yaratı-
yor. Buz tabakası süreçlerindeki belirsizlik nede-
niyle, küresel ölçekte deniz seviyesindeki artışın 
2100 yılında 2 metreye, 2150 yılında ise 5 metreye 
kadar olan olası aralığın üzerinde gerçekleşmesi, 
emisyonların en fazla arttığı senaryoda göz ardı 
edilemez hâl alıyor. Deniz seviyesindeki yükseli-
şin, iklim değişikliğiyle en iddialı şekilde mücadele 
eden yol haritalarında dahi yüz binlerce yıl devam 
etmesi öngörülüyor.”

Rapora göre en tehlikeli durum; Buzulların eri-
meye başlaması ile geri dönüşü olmayan bir yola 
girilecek olmasıdır:

“…Buzullardaki erime bir kere başladığında 
bunu durdurmak çok zor. Erime küresel ısınmanın 
etkilerini besleyerek daha fazla erimeye neden olu-
yor ve bu, deniz seviyelerindeki artışın önümüz-
deki 1000 yılda aralıksız devam etmesi demektir.” 
IPCC raporunu hazırlayan çalışma grubunun baş-
kanlarından Valerie Masson-Delmotte’ye göre, “De-
niz seviyesinin giderek yükselmesi, geçmişte yüz 
yılda bir yaşanan olayların, gelecekte çok daha sık 
yaşanması anlamına gelecektir.”

“Geçmişte yüz yılda bir meydana gelen olay, 
bu yüzyıl ortasında on yılda bir veya iki kez yaşa-
nacak. Bu raporda sunduğumuz bilgi çok önemli; 
göz önünde bulundurulmalı ve bu olaylara hazırlık 
yapılmalı.”

· ‘Yazlar uzun, kışlar kısa geçecek’
Rapora göre; “1,5 santigrat derece küresel ısın-

mayla sıcak hava dalgaları artacak, sıcak mevsim-
ler uzun, soğuk mevsimler ise kısa olacaktır.”

· “Sıcaklık artışında kritik eşik 1,5 santigrat de-
rece”

2013’te yayımlanan IPCC iklim değişikliği ra-
porunda, sıcaklık artışının 1,5 derecede sınırlan-
masının güvenli bir küresel limit olması konusu 
gündeme gelmemiştir. Ancak 2015’te imzalanan 
Paris Antlaşmasına göre ülkeler, “sıcaklık artışı-
nı 1,5 santigrat derecede tutma arzusuyla küresel 
ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat dere-
ce üzeriyle sınırlamayı kabul etmişti.”
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IPCC’nin 6. Değerlendirme raporunda sıcaklık 
artışının 1,5°C eşiğini aşmaması gerektiği belirtil-
mektedir: 

“1,5°C eşiğini ne kadar aşarsak, dünyamızda 
öngörülemez ve ciddi risklerin oluşma olasılığı 
o kadar artıyor. Geri döndürülemez etkisi olan 
bu kritik eşikler, göz önünde bulundurulan emis-
yon senaryolarında oldukça olası görülen ısınma 
değerleri için dahi küresel ve bölgesel ölçeklerde 
meydana gelebiliyor. Antarktika buz tabakasının 
hızla erimesi ve orman örtüsünün üst tabakasının 
kuruması gibi iklim sisteminde gerçekleşebilecek 
ani tepkiler ve kritik eşikler göz ardı edilemeyecek 
niteliktedir.”

Rapor göre “1,5 derece eşiğine 2040’ta ulaşı-
lacak, karbon emisyonunun sınırlanmaması du-
rumunda ise bu artış 10 yıl içinde gerçekleşmiş 
olacaktır.” Ancak “İklim değişikliğinde ani, hızlı 
ve büyük ölçekli azalmalar olmadıkça, sera gazı 
emisyonları, ısınmayı 1,5 santigrat derece, hatta 
2 santigrat dereceye kadar sınırlaması ulaşılmaz 
olacaktır.” “Atmosferdeki zararlı karbondioksit gazı 
emisyonunun radikal biçimde azaltılması duru-
munda dahi, sıcaklıkların sanayileşme öncesi dö-
neme göre 1,5 derece artmasının engellemesi artık 
mümkün değildir.” 

Rapor, dünyanın 2021 ile 2040 arasında bir za-
manda 1,5 santigrat dereceye “ulaşma ihtimalinin 
ulaşmama ihtimalinden daha yüksek” olduğunu 
açıklamaktadır. Rapora göre; “Bu iklim hedeflerine 
ulaşabilmek için sera gazı salımlarında acil, seri ve 
büyük ölçekli kesintilere ihtiyaç vardır.”

Raporun yazarlarından biri olan İngiltere’de Le-
eds Üniversitesi’nde görevli Dr. Amanda Maycock 
rapora göre daha ümitvar konuşmaktadır:

“1,5 derece eşiği, siyasi olarak önemli bir eşik 
elbette ama iklim bakımından bu bir bıçak sırtını 
ifade etmiyor; yani ‘1,5 derece sınırı aşıldığında her 
şey felaket olacak’ diye bir durum yok.” “Raporda 
değerlendirmeye alınan en düşük emisyon senar-
yosuna göre, bu yüzyıl içerisinde ısınma, 1,5 derece 
civarında veya altında stabilize oluyor. Bu şekilde 
ilerlenirse, iklim değişikliğinin sonuçları büyük öl-
çüde önlenebilir.”

IPCC’nin Eş Başkanlarından Panmao Zhai göre, 
“Yaşadığımız değişiklikler, ilave ısınma ile artacak-
tır.”

Oxford Üniversitesi’nden ve IPCC raporunun 
yazarlarından biri olan Dr. Friederike Otto göre: 
“İklim değişikliği geleceğin sorunu değil, bugünü 
ve her bölgeyi etkileyen bir sorundur.”

Raporun onaylanması aşamasında gözlemci 
olan Prof. Arthur Petersen’e göre, “Raporda sürpriz 
denebilecek tek bir şey yok; bu kadar güçlü kılan 
şey ise genel olarak hâkim olan kesinlik ifadesi.” 
“Ölçülü, serinkanlı, kimseyi suçlamayan, pat, pat, 
pat diye durumu ortaya koyan bir rapor.”

· Açlık, hastalıklar ve ölümler artacaktır, gıda 
kıtlığı vuku bulacaktır.28

“İki derecelik küresel ısınma, fazladan 420 mil-
yon insanı daha fazla ısı dalgası riskine maruz bı-
rakacaktır.”

“2050 yılına kadar 8 ila 80 milyon insan için ek 
bir açlık riski bulunmaktadır.” Açlık riskinin kap-
samı, sera gazı emisyonlarındaki gelişmelere bağ-
lıdır.”

“Yoksul ülkeler iklim değişikliğinden ciddi şe-
kilde etkilenmektedir. Bu durum Avrupa’ya da yan-
sıyacaktır. 

Sellerin neden olduğu hasar, küresel ölçekte en 
geç yüzyılın sonuna kadar önemli ölçüde artacak-
tır.  Bu nedenle özellikle Orta ve Güney Avrupa’da, 
iklim krizi ile ilgili ölüm riski yüksek olan insan sa-
yısının, küresel ısınmanın 3 derece olması hâlinde, 
1.5 derecedekinden üç kat daha fazla olacaktır.”

“Küresel ısınmaya bağlı nedenlerle tüm eko-
sistemlerin çökmesi, su ve gıda kıtlığının baş gös-
termesi ve hastalıkların ortaya çıkması, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması hâlinde bile, önümüz-
deki yıllarda daha hızlı bir şekilde artacaktır. Böy-
lece insanlar “Kendi yarattığı krizin en büyük mağ-
duru” olacaktır.”

· Göçler yaygınlaşacaktır
“Afrika’dan Avrupa’ya göçle birlikte sivrisinek 

kaynaklı sıtma gibi hastalıklar da gelecektir.”

IKLIM DEĞIŞIKLIĞININ SEBEPLERI

“Küresel Isınmanın En Önemli Nedeni/Asıl 
Nedeni İse İnsandır.” “Olanlardan İnsanlar So-
rumludur.” 

Raporu yazan grubun başkan yardımcısı Kana-
dalı Gregory Flato, araştırmanın en önemli hüküm 
cümlelerinden biri olan, “Küresel ısınmanın en 
önemli nedeni insandır.” ifadesi için “Şimdi bu bir 
gerçeğin ifadesidir.” demektedir. Keza Raporun öze-
tindeki giriş cümlesinde, “İnsan etkisinin atmosfe-
ri, okyanusu ve karayı ısıttığı kesindir.” ibaresi yer 
almaktadır. IPCC’nin yayınladığı son raporlarında 
olduğu gibi bu raporda da en çok üzerinde duru-
lan ve tekrar edilen konu, “küresel ısınmanın insan 
kaynaklı” olduğu olgusudur. 4 bin sayfalık raporda 
“insan” kelimesi 751, “fosil yakıt” ifadesi 121, “kapi-
talizm” ifadesi ise yalnızca bir kez yer almaktadır.29 

İklim sistemindeki hızlı değişimlerin ana so-
rumlusunun insan olduğuna özel bir vurgu yapıl-
makta ve bütün insanlık suçlanmaktadır:

“İnsan etkisiyle iklim, son 2000 yılda görülme-
miş bir oranda ısındı. Önceki IPCC değerlendir-
meleri uyarınca kesinliğe dayanan bu beyanlar, 

28 https://www.iklimhaber.org/ipcc-taslak-raporu-dunya-geri-
donusu-olmayan-bir-yolda/ 

29 Özge Güneş, “IPCC Raporunun İdeolojisi”, 7.8.2021, Birgün; 
https://www.birgun.net/haber/ipcc-raporunun-ideolojisi-
355408ı
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Karar Vericiler İçin Özet Raporu’nda, iklim de-
ğişikliğinin, yaklaşık 1750’den bu yana sera gazı 
konsantrasyonlarında gerçekleşen artış sonucun-
da gerçekleştiğini öne sürüyor. Bu durum, iklim 
değişikliğinin su götürmez bir şekilde insan faali-
yetlerinden kaynaklandığını gösteriyor. 2019’da 
atmosferdeki CO2 konsantrasyonu, 2 milyon yıl 
içinde herhangi bir zamandan daha yüksek şekilde 
gerçekleşti. Önemli sera gazları olan metan ve azot 
oksit gazlarının konsantrasyonları, 800.000 yıllık 
zaman dilimindeki herhangi bir zamanından daha 
yüksek şekilde gerçekleşti. Isınma hızında artış 
yaşanıyor. 1970’den bu yana küresel yüzey sıcak-
lıkları, son 2000 yıllık zaman dilimindeki 50 yıl-
lık dönemlere kıyasla daha hızlı yükseldi. Küresel 
ısınmanın neredeyse tamamından, insan kaynaklı 
emisyonlar sorumludur.”

Rapora göre, 1850-1900 döneminden bu yana 
“insanlar, ortalama olarak dünyanın 1,1 santigrat 
derece civarında ısınmasına neden olmuşlardır.” 
“İnsan kaynaklı ısınmanın sonucu olarak eşzaman-
lı sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar gibi birleşik 
ekstrem hava olayları artmaktadır.” “…1950’lerden 
bu yana sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha 
yoğun hâle gelmesinin, yükselmesinin “asıl nede-
ni” “insan kaynaklıdır.”

“İklimsel Değişimlerin Nedeni, İnsan Kay-
naklı Faaliyetlerdir.”

Rapora göre, “insan faaliyetleri sonucunda, ge-
zegenin ikliminde hızlı ve büyük ölçekli değişiklik-
ler meydana gelmiştir. Bu etkilerin bazılarının geri 
dönüşü bulunmamaktadır. İlişkilendirme bilimi, 
insanlığın iklim sistemi üzerindeki etkisine dair 
kanıtlar sunuyor. İnsan kaynaklı emisyonlar, geze-
genin değişmesine ve daha az istikrarlı hâle gelme-
sinin temel sorumlusu olarak görülüyor.”

“İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı 
emisyonları, 1850-1900’dan bu yana yaklaşık 1,1 
santigrat derece ısınmaya neden olmuştur. Gelecek 
20 yılda ortalama küresel sıcaklığın 1,5 santigrat 
dereceye ulaşması veya hatta bu ısınmayı aşması 
beklenmektedir.”

“Yaz Aylarında Yaşanan Seller İnsan Kay-
naklı Değişimin Sonucudur.”

Rapora göre insan kaynaklı ısınmadaki en kü-
çük artış önemlidir ve ciddi sonuçlara sebebiyet 
verebilir: “Aşırı uçlarda öngörülen değişikliklerin 
sıklığı ve yoğunluğu, küresel ısınmada oluşacak 
her ilave katkıyla birlikte artıyor. Yaz aylarında ya-
şanan yangınlar ve seller, insan kaynaklı küresel 
ısınma sonucu iklim sisteminin değişmesiyle aşırı 
hava olaylarının seyrine örnek oluşturuyor. 

“Denizel Isı Dalgalarına, İnsan Etkisinin 
Katkısı Oldukça Olasıdır.” 

IPCC’nin 2021 raporunda buzulların erimesin-
de insan etkisinin önemli bir katkısı bulunduğuna 
özel bir vurgu yapılmaktadır: 

“…2006’dan bu yana gerçekleşen denizel ısı dal-
galarına, insan etkisinin katkısı oldukça olası görü-
nüyor.” 

“Sera Gazlarına İlişkin Emisyonlardan Dolayı 
Dünya Sürekli Isınmaktadır”, CO2 seviyeleri, “2 
milyon yılın” en yüksek seviyesinde”

Günümüzdeki iklim değişiminin nedeni sera 
gazlarında meydana gelen artıştır. Rapora göre; 
“Küresel ısınmanın birincil nedeni olan CO2 se-
viyeleri, 2019’da “en az son 2 milyon yıldır” görü-
lenden daha yüksek; ısınmanın sırasıyla en büyük 
ikinci ve üçüncü nedeni olan metan ve azot oksit 
seviyeleri de 2019’da “en az son 800 bin yıldır” gö-
rülenden daha yüksek” hâle gelmiştir.

“Sıcaklık Artışlarında Önemli Etkenlerden 
Biri Metan Gazındaki Artıştır” 

Raporda, önceki raporlara nazaran küresel ısın-
ma ile ilgili etkenlerde ciddi bir değişikliğin var ol-
duğu gözlenmektedir. 2013 raporunda; “CO2 sevi-
yesinin iki katına çıkması 1,5 derece ile 4,5 derece 
arasında gezegende sıcaklık artışına sebep olacağı” 
öngörülmüş iken; 2021 raporunda üst sınır 3 dere-
ce olarak belirlenmiştir; 1.5 derecelik bir sıcaklık 
azalmasına gidilmiştir. Buna karşılık atmosferin 
ısınmasına yol açan gazlardan biri olan metan ga-
zının etkisi artırılmıştır. IPCC’ye göre, gezegende 
sıcaklık şu anda 1,1 derece artmış durumda ve bu-
nun 0,3 derecesi metan gazından kaynaklanmakta-
dır.

Raporda, “…gezegenin en az 1,5°C ısınacağı” 
öngörülmektedir. Dünyanın “iklim kriziyle başa 
çıkabilmesi için”, “CO2 salımlarını azaltmanın yanı 
sıra, “CO2 dışındaki sera gazlarıyla mücadele”, öne 
çekilmekte, “Sera gazı etkisi yüksek olan metan 
gazının emisyonlarının, bu kapsamda özellikle en-
dişe verdiği”, belirtilerek “metanda” “sert, hızlı ve 
sürekli azaltmalar” sağlanması” gerektiği ortaya 
konmaktadır.

IKLIM DEĞIŞIMINE MANI OLMAK IÇIN 
ÇÖZÜM

Raporun tamamı yayınlandığında önerilen çö-
züm şekilleri, daha geniş ve açık bir şekilde tartış-
ma imkânı sağlayacaktır. Burada önerilen çözüm 
şekillerinden bir kısmını ele alıp değerlendireceğiz:
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Atmosferdeki Sera Gazı Oranlarını Azaltmak
Raporda “İnsanlık/ülkeler, karbonu atmosfer-

den nasıl uzaklaştıracağını başarılı bir şekilde öğre-
nirse, okyanus asitlenmesi ve kara sıcaklıklarında-
ki artışı durdurabilir ve iklim değişiminin etkileri 
tersine çevrilebilir.” denerek genel olarak sera gazı 
oranlarının düşürülmesi önerilmektedir.

Öncelikli Olarak İnsan Kaynaklı Metan Salım-
ları ile Mücadele Etmek Gerekir

Raporda “İnsan kaynaklı metan gazının, tarım, 
hayvancılık ve fosil yakıt üretiminden ortaya çık-
tığı” özellikle belirtilerek bu alanlara müdahale 
edilmesi ve bu alanlarda alternatifler geliştirilmesi 
önerilmektedir. 

Görülebildiği kadarıyla sera gazı etkisi yapan 
ana unsur CO2 iken Raporda bununla mücadele 
ikinci plana itilmiş, “İnsan kaynaklı metan gazı” ile 
mücadeleye öncelik verilmiştir. 

ABD Çevre Savunma Fonu’ndan Fred Krupp, 
“Rapor, özellikle petrol ve doğal gaz sektörünün 
yol açtığı metan kirlenmesinin acilen azaltılması 
konusundaki tartışmalara son noktayı koyuyor; bu 
alandaki azaltma en hızlı ve en ucuz yoldan sonuç 
almayı sağlayacak”,… Küresel ısınmaya karşı en 
hızlı ve en etkili yolun, insan etkinliklerinden kay-
naklı metan gazı emisyonunu azaltmaktan geçtiği-
ni” söyleyerek dikkatlerin karbondioksitten metan 
gazına çevrilmesini sağlamaya çalışmaktadır. 

Böyle bir değişikliğe gitmenin bir nedeni olma-
lıdır. Bu yaklaşım, Dünya nüfusunun 500 milyonun 
altına düşürülmesi projesini bize hatırlatmaktadır. 

Rapora göre metan gazı üretimine sebebiyet ve-
ren üç alanda tedbir alınmalıdır: 1.Tarım, 2. Hay-
vancılık, 3. Fosil yakıt üretimi,

· “Yeniden toparlanma, yeni türlerin türetilme-
si ve yeni ekosistemlerin var edilmesi ile mümkün-
dür”

Rapora göre “Dünyadaki yaşam, yeni türler üre-
tilerek ve yeni ekosistemler yaratılarak, iklimde 
kaydedilen keskin dalgalanmalar karşısında yeni-
den toparlanabilir.” Yeni türler ve yeni ekosistemler 
ifadesi oldukça kapalı ifadelerdir. Bu ifade, doğada 
var olan türlerin yerine yeni türler üretilecek ve var 
olanların genetik yapıları değiştirilecek anlamına 
gelmektedir. Bunun ne getirip ne götüreceği tartı-
şılmalıdır. O nedenle bu ifadelere mutlaka açıklık 
getirilmelidir.

· “Temel üretim koşulları üzerinde sorumlu-
luktan ziyade, söz, yetki ve karar verme talebi” 

Raporda iklimsel değişimin, küresel ısınmanın 
ana failinin insan olduğunda ısrar edilmekte buna 
sürekli vurgu yapılmaktadır. Raporda “temel üre-
tim koşulları” kavramı kullanılarak özel bir yeti 
istenmektedir: 

“Neticede iklimimizi, gezegenimizi, ekosistem-
lerimizi, çocuklarımızın geleceğini çöküşe sürükle-
yen temel üretim koşulları üzerinde sorumluluktan 
ziyade, söz, yetki ve karar talebimiz var.”

“Temel üretim koşulları” ifadesi ile insanın en 
tabii, en doğal ihtiyaçlarının karşılandığı temel 
üretim şartları mı kastedilmektedir? Kavramda 
kapalılık vardır. Eğer insanın en tabii, doğal ihti-
yaçlarının karşılandığı temel üretim şartları kas-
tediliyorsa, doğal olan bütün tarımsal, hayvansal 
alanlarda yapılan tüm üretim ilişkileri kontrol altı-
na alınacak, kısıtlamalar getirilecek ve zamanla bir 
kısmı yasaklanacak demektir. Doğal ürünlere savaş 
açılırken yeni türler üretilecektir. 

Bu durum bize, Bill Gates ve avenesinin son yıl-
larda seslendirdiği “yapay gıda / fabrikasyon gıda” 
yaklaşımını hatırlatmaktadır. Bu aşamada “insan 
kaynaklı faaliyetler nelerdir?” sorusunun cevabı 
önem kazanmaktadır. 

SONUÇ: RAPORLARDA AÇIKÇA 
SÖYLENMEYEN GERÇEK, INSANLIĞIN 

KÖLELEŞTIRILMESIDIR.

IPCC’nin 5. ve 6. Değerlendirme Raporlarında 
ise bazı konularda, mahiyeti net olmayan ifadeler 
kullanılmakta, kapalı imalarda bulunulmaktadır. 
İklim değişikliklerinin sebepleri ile ilgili daha ön-
ceki raporlarda üzerinde çokça durulmayan konu-
lar, bu raporda öne çekilmiş ve ana sorumlu olarak 
“insan kaynaklı faaliyetler” gösterilmektedir:
· “Küresel ısınmanın en önemli nedeni/asıl nede-

ni ise insandır.” 
· “Olanlardan insanlar sorumludur.” 
· “Küresel ısınmanın neredeyse tamamından, in-

san kaynaklı emisyonlar sorumludur.” 
· “İklimsel değişimlerin nedeni, insan kaynaklı 

faaliyetlerdir.”
· “İnsan kaynaklı metan salımları büyük ölçüde 

tarımdan, özellikle de hayvancılıktan ve fosil 
yakıt üretiminden kaynaklanmaktadır.”

· “İnsanlar “Kendi yarattığı krizin en büyük 
mağdurlarıdırlar.”

· “Temel üretim koşulları üzerinde sorumluluk-
tan ziyade, söz, yetki ve karar talebimiz var.”

Şekil 2: Ortalama Bir Kişinin Karbon Ayak İzinin Temel Bileşenleri (İsmail 
Sarı, Doç. Dr. İsmail Dabanlı (İTÜ) ile yapılan röportaj 28 Temmuz, 2021, isa-
ri@hurriyet.com.tr
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/su-an-yasananlar-devede-kulak-
kalacak-gezegeni-kurtarmak-icin-birey-olarak-ne-yapabiliriz-41866037)
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Açıklığa kavuşturulması gereken en önemi 
konu, “İnsan kaynaklı faaliyetlerden” ne kastedildi-
ği ve bunların sera gazları ile olan ilişkisidir. “İnsan 
kaynaklı faaliyetlerden” açığa çıkan gazları hesap-
layabilmek için “karbon ayak izi” diye bir kavram 
üretilmiştir:30

“Karbon ayak izi tükettiğimiz her ürünün yetiş-
mesi veya üretilmesi aşamalarında atmosfere salı-
nan karbon ve eşdeğer gazların hesaplanmasıyla 
ortaya konuyor. 

Su ayak izi de benzer şekilde, her bir ürünün 
üretilip sofralarımıza ya da hizmetimize sunul-
duğu zamana kadar harcanan su miktarına göre 
hesaplanıyor. 

Karbon ve su ayak izi hesap etmek oldukça zor 
ve karmaşık. Belli kabuller altında hesaplanan 
değerler bunlar... Ortalama bir insan ömrünü de 
hesaba katarsanız, bir insanın ortalama ömrü bo-
yunca bıraktığı karbon ve su ayak izini hesaplaya-
bilirsiniz.” (Şekil2)

Karbon ayak izini azaltmak için ne yapılmalıdır 
sorusunun cevabı, değerlendirme yapabilmemize 
yardımcı olacaktır:31

“Bu soruya çok detaylı cevap verilebilir ama işin 
çok basit bir özeti var, karbon ayak izini azaltmak 
için; 1- İsraftan kaçının. 2- Her tükettiğiniz ürü-
nün, giydiğiniz elbisenin, kullandığınız çantanın, 
aksesuarın arkasında binlerce ton karbon salındı-
ğını ve su tüketildiğini unutmayın.

Daha detaylar vermek gerekirse örneğin; ça-
maşırlarınızı kurutucu kullanmak yerine asarak 
kurutun, bulaşık makinenizi dolmadan çalıştırma-
yın, sifonunuza pet şişe yerleştirin, yürüyün ya da 
bisiklete binin, ampullerinizi değiştirin, çöp öğütü-
cü kullanmayın, e-faturaya geçin vb. gibi durumlar 
çoğaltılabilir. Ne kadar sade yaşar, aşırılıktan uzak 
durursanız karbon ve su ayak iziniz o kadar azalır 
ve iklim krizi karşısında kişisel olarak katkı sağlan-
mış olursunuz.” 

Karbon ayak izinin hesaplanmasındaki for-
mülasyonu bilmediğimiz için değerlendirme yap-
mak zor olacaktır. Eğer Afrika’da yaşayan insanla 
ABD’nin zenginleri aynı kategoride değerlendirili-
yor ise, hesaplama insan sayısı üzerinden ortalama 
alınarak yapılıyorsa, bu kavramsallaştırma adil ve 
doğru değildir. 

Bu kavram nasıl hesaplanırsa hesaplansın, Bill 
Gates, Rockefeller ekolü bu kavramı kullanarak 
“İnsan kaynaklı emisyonlar/metan gazı salımları 
üzerinden dünya nüfusunun azaltılması gerekir 
projesine destek arayacaklardır. Bu ekip her fırsatta 

30 İsmail Sarı, Doç. Dr. İsmail Dabanlı (İTÜ) ile yapılan röportaj 28 
Temmuz, 2021, isari@hurriyet.com.tr

 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/su-an-yasananlar-devede-
kulak-kalacak-gezegeni-kurtarmak-icin-birey-olarak-ne-
yapabiliriz-41866037

31 İsmail Sarı, Doç. Dr. İsmail Dabanlı (İTÜ) ile yapılan röportaj 28 
Temmuz, 2021, isari@hurriyet.com.tr

 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/su-an-yasananlar-devede-
kulak-kalacak-gezegeni-kurtarmak-icin-birey-olarak-ne-
yapabiliriz-41866037

dünyanın nüfusunun azaltılması gerektiğini söyle-
yip durmaktadır. Bu yaklaşımla “Dünya nüfusu-
nun 500 milyona indirilmesi projesine bilimsellik 
görüntüsü verilmiş olmaktadır. 

IPCC’nin 6. Değerlendirme Raporunda; “Yeni-
den toparlanma; yeni türlerin türetilmesi ve yeni 
ekosistemlerin var edilmesi ile mümkündür.” “Dün-
yadaki yaşam, yeni türler üretilerek ve yeni eko-
sistemler yaratılarak, iklimde kaydedilen keskin 
dalgalanmalar karşısında yeniden toparlanabilir.” 
ifadeleri yer almaktadır. Bu, var olan türlerin yok 
edilmesi, azaltılması, genetiklerinin değiştirilmesi 
demektir ki bu da dünya nüfusunun 500 milyona 
indirilmesi projesi ile bağlantılıdır. Yeni türlerin 
üretilmesinden kasıt genetiği değiştirilmiş bir in-
san unsuru ya da robotlar olabilir. 

Bütün bu ifadeler, o kadar masum olmayıp ar-
kada yürürlüğe sokulmak istenen çok ciddi bir 
stratejinin ürünüdürler. Bu stratejinin ne olduğu-
nu anlamak için giriş bölümünde verilen makalele-
rin okunmasında fayda vardır.

IPCC’nin yayınladığı bu raporları, yalnızca ken-
di başlarına değerlendirmek, öngörülenlere, objek-
tif olgular olarak bakmak bizi çok temel yanılgılara 
götürebilir. Bu bağlamda iklim değişikliğine ilişkin 
raporları, dünyada yayınlanmış stratejik amaçlı di-
ğer raporlarla birlikte ele alıp değerlendirmek ge-
rekmektedir.

Pentagonun Küresel Isınma Raporu’nda küre-
sel ısınmanın neden olacağı sorunlara dikkat çekil-
mektedir. Ancak yapılan öngörüler, doğal olarak 
mı meydana gelecek yoksa beşerî bir müdahalenin 
sonucunda mı vuku bulacaktır; bu belli değildir.

Yararlı olacağı için “Küresel Eğilimler 2030 
Alternatif Dünyalar” (2012) adlı raporun dikkate 
alınmasında fayda vardır. Rapor; ABD’de 17 istih-
barat teşkilatının içinde yer aldığı “Küresel İstih-
barat Konseyinin” “Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 
Birimi” tarafından hazırlanmış bir çalışmadır. Her 
ABD başkanı için böyle bir rapor hazırlanmaktadır. 

2012 yılında hazırlanan “Küresel Eğilimler 
2030 Alternatif Dünyalar” adlı raporda 8 ana konu 
öne çekilmiştir:32 
• “Küresel boyutta şiddetli salgın hastalık,
• Küresel iklim değişikliğinin daha da hızlanması,
• Avro bölgesinin / AB’nin çökmesi,
• Çin’in demokratikleşmesi, ya da çökmesi,
• İran’ın reform sürecine girmesi ya da çökmesi,
• Nükleer savaş ya da kitle imha silahları denen 

biyolojik-kimyasal silahların kullanıldığı bir 
saldırı,

• Siber saldırı ve siber savaş uyduları,
• Küresel para / kur savaşları.”

2012 raporunda öngörülenlerden “Küresel 
boyutta şiddetli, salgın hastalık”; “Küresel iklim 

32 Ramazan Kurtoğlu, Biyo-Politik Savaşlar, Destek Yayınları, 
2018, s. 56; www.dni.gov/files/documents / GlobalTrends_2030.
pdf
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değişikliğinin daha da hızlanması”, “Siber saldırı 
ve siber savaş uyduları” ve “Küresel para/kur savaş-
ları” gerçekleşmiştir.

Küresel iklim değişiklikleri ile ilgili gerçekleş-
tirilen raporlarda yapılan yorumlar, değerlendir-
meler ve önerilen çözümler, “yeni dünya düzeni” / 
“küresel dijital diktatörlük” için bir alt yapı hazırla-
ma çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır:33

“İklim değişiklikleri elitlerin yeni dünya düzeni 
oluşturmalarında uygun bir araçtır. Burada iklim 
değişikliklerini bilimsel olarak tartışmak gereksiz-
dir. Çünkü, bu konuda birbirleriyle zıt bilimsel yak-
laşımlar söz konusudur. Ancak küresel elitler daha 
büyük bir projeyi saklamak için iklim değişikliği 
problemini sanki bilimsel olarak üzerinde herke-
sin anlaştığı bir konuymuş gibi kullanmaktadırlar. 
Elitler için küresel olarak tanımlanan bir probleme 
küresel bir çözüm bulunması gerekmektedir. İklim 
değişikliği, dünya parası ve dünya vergisi sistemini 
kapsayan gizli ajandayı uygulamak için mükem-
mel bir platformdur.”

…İklim değişikliği üzerine yapılan girişimlerin 
merkezinde Birleşmiş Milletler örgütü ve özellikle 
de BM İklim Değişikliği Altyapı Komisyonu ile bu 
konvansiyon sonucu ortaya çıkan protokoller var-
dır. Tek başına bakıldığında iklim değişikliğinin 
dünya parası ile hiçbir ilişkisi yokmuş gibi görüle-
bilir ancak bu ikili yeni dünya düzeninde çok ya-
kın ilişki içindedir.”

“2008 yılı başlangıcından beri her G20 zirvesi 
kapanış bildirgesinde ilkim değişikliğine vurgu 
yapılır. Her yıl yapılan IMF toplantısında ve IMF 
direktörünün pek çok konuşmasında iklim deği-
şikliğine ve küresel bazda çözümüne gönderme 
yapılmaktadır. BM finansal sistemi ele geçirecek 
sermayeyi sürdürülebilir gelişme diye adlandır-
dığı amaca yönlendirecek projeyi devreye sokmuş-
tur. Ekim 15’de BM 112 sayfalık “İhtiyacımız Olan 
Finansal Sistem” isimli raporunu yayımlamıştır. Bu 
raporda sunulan önerilerden biri “Kamu Bilanço-
sunun Dizginlerini Ele Almayı” içermektedir.”

Bu değerlendirmelerde iklim değişimi ile kü-
resel para sisteminin kontrolü arasında bir ilişki 
kurulmaktadır. Nitekim BM Proje danışmanı And-
rew Sheng ekibi tarafından yazılan 26 Nisan 2016 
tarihinde yayımlanan “Küresel Reflasyonu Nasıl 
Finanse Etmeli” başlıklı makalede, Küresel Isınma 
ile Küresel para sistemi yönetimi arasında özel bir 
ilişki kurulmaktadır:34

“Kamu altyapı yatırımları yani gelişmekte 
olan ülkelerin altyapılarına ve iklim değişikliğini 
azaltmaya yönelik yatırımlar küresel reflasyonu 
artıracaktır. Önümüzdeki 15 sene boyunca yılda 
tahminen 6 trilyon dolarlık altyapı yatırımı sade-
ce küresel ısınma problemi için gerekmektedir.

33 James Rickards, Çöküşe Giden Yol, Destek Yayınları, İstanbul 
2017, s. 120; Ramazan Kurtoğlu, age., s.71-72.

34 Andrew Sheng, Küresel Reflasyonu Nasıl Finanse Etmeli”, 
26.4.2016; Ramazan Kurtoğlu, age., s.72-73.

Dünyada en geçerli para birimi sahibi ABD bu 
altyapı yatırımdaki açığı kapatacak parayı ver-
mek istemediğine veya vermediğine göre ‘Triffin 
Açmazı’na girmeyeceği yeni bir para biriminin dev-
reye girmesi gereklidir. Bu da bize bir tek alternatif 
bırakmaktadır. Ve bu alternatif IMF’nin bastığı 
SDR’dır. Küresel yeni finans mimarisinde SDR’nin 
rolünün para politikalarını daha etken hâle getir-
mek için marjinal olarak artırılması devletlerarası 
büyük tartışmalar gerektirmeyecektir. Çünkü kav-
ramsal olarak SDR miktarındaki artış küresel mer-
kez bankasının büyümesine eşit olacaktır.

Üye merkez bankalarının IMF’de tuttukları 
SDR rezervlerini bir trilyon dolar artırdıklarını 
varsayalım. Bu senaryoda beşli kaldıraç ile IMF, 
üye ülkelere veya çok uluslu teşkilatlar kanalıyla 
altyapı yatırımlarına en az 5 trilyon dolar daha 
fazla kredi verecek hâle gelecektir. Ayrıca çokulus-
lu kalkınma bankaları da sermaye piyasaların-
dan borçlanarak sermayelerine kaldıraç uygula-
yabilirler. İMF ve büyük merkez bankalarının bu 
yeni bilgiyi kullanarak uzun vadeli borçlanma 
yerine alt yapı yatırımlarına sermaye ve likidite 
sağlamaları gerekmektedir.”

Yapılan tekliflerden anlaşılan o ki, küresel iklim 
değişikliği altyapı yatırımlarını finanse etmek için 
“küresel vergilendirme sistemi” inşa edilip ülkelerin 
eli kolu bağlanacaktır. Küresel zalimler, bunun için 
BM-IMF-WB(DB) gibi sözde “Milletlerarası kuru-
luşları” kullanmışlar ve de kullanacaklardır.

Şimdi IPCC’nin 6. Değerlendirme Raporun-
da yer alan “Temel üretim koşulları üzerinde so-
rumluluktan ziyade, söz, yetki ve karar talebimiz 
var.” ifadesine yukarıdaki açıklamalar açısından 
bakmak gerekir. Eğer Kasım ayında İskoçya Glas-
gow’daki COP26 toplantısında bu rapor bu şekilde 
geçerse, Dijital diktatörlük peşinde olan küresel za-
limler, “Büyük Sıfırlama Projesi” kapsamında BM 
üzerinden tüm ülkelere baskı yapacakları göz ardı 
edilmemelidir. 

Böyle bir stratejinin uygulamaya sokulması du-
rumunda, “Küresel bağlamda tek dünya devleti, 
tek dünya hükümeti, tek dünya merkez bankası, 
tek dünya ordusu, tek dünya hukuku ve tek dünya 
dini” projesi için çok önemli bir altyapı oluşturul-
muş olacaktır. Bilimsellik maskesi arkasında giz-
lenen bu kirli oyunu görmek ve bu oyunu bozmak 
zamanıdır.

Henüz vakit varken!
“Onlar ise bir düzen kurdular. Allah da (buna 

karşılık) bir düzen kurdu.» Allah, düzen kurucula-
rın en hayırlısıdır.” (3 Âl-i İmrân 54) 

“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. 
Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oyna-
tacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış 
düzen (kötü bir karşılık) vardır.” (14 İbrahim 46)
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G Ü N D E M

ERBAKAN İLE 
ERDOĞAN 
MODELLERİ 
ARASINDA 
GANNUŞİ

MACID AZZAM

Tunus gerçeği dikkate alındı-
ğından Nahda liderinin Erbakan 
ile Erdoğan modelleri arasından 
kendisine özel bir model seçti-
ği görülüyor. Şöyle ki darbeyi 
tanımadı, tıpkı Erbakan’ın yaptı-
ğı gibi darbeye -yenilgiye uğrat-
mak için mümkün olduğunca 
yumuşak tutma çabasıyla bir-
likte- teslim olmadı, Erdoğan’ın 
yaptığının aksine en azından şu 
süreçte güce başvurarak karşı 
koymadı veya öldürücü darbey-
le hezimete uğratmadı ancak bu 
seçeneği masada tuttu ve kendi 
özel yöntemiyle de olsa kazan-
masını sağlayacak inatçı ve 
kararlı siyasi araçlara başvurdu.

T unus Cumhurbaşkanı Kays 
Said’in, anayasaya, parlamen-

toya, güvenoyu alan hükûmete, 
siyasi hayata ve demokrasiye dar-
be yaptığı şüphesiz. Said’in darbe-
si genel olarak temelde ülkedeki 
ve parlamentodaki en büyük par-
tili güç Nahda hareketini hedef 
aldı. Hükûmette temsil edilme-
mesine, kilit ve önemli bakan-
lıkları üstlenmemesine rağmen 
Nahda, küstah, karizma yoksunu 
ve tüm otoriteleri kontrolü alma-
ya susamış Said’in önünde temel 
engel oluşturuyor. 

Said’in açıklanan darbesi Nah-
da ve lideri Raşid Gannuşi’yi bü-
yük bir sorunun karşısına koydu. 
Bu sorun, anayasanın çiğnenme-
si, Tunus devriminin gerçekleş-
tirdiği demokratik kazanımların 
ve demokratik değişim sürecinin 
tehdit edilmesidir. Acaba Gan-
nuşi destekçilerini sokağa davet 
ederek, başkent ve diğer kentler-
de büyük gösteriler ve oturma 
eylemleri gerçekleştirerek yani 
güce başvurarak mı mücadele 
edecek yoksa barışçıl ve sakin 
siyasi ve partili çalışmayla mı bu 
duruma karşı çıkacak? 

Bu durum bizlere doğru-
dan Türkiye’de yaşananları 

hatırlatıyor. Şöyle ki eski Başba-
kan Necmettin Erbakan 1997 
darbesini halkı sükûnete çağıra-
rak karşılamış, öğrencilerini ve 
destekçilerini korumak, onların 
yola devam etmelerini sağlamak 
ve ordunun iktidara gelmesini 
engellemek amacıyla askerin tüm 
taleplerini hayata geçirmişti. Bu-
nunla birlikte yumuşak darbenin 
ülkeyi mahvedecek ve insanları 
öldürecek haşin bir darbeye dö-
nüşmemesi için kendisini ve si-
yaset yapma hakkını feda ederek 
siyaset lokomotifini anayasa ve 
doğru demokrasi rayı üzerinde 
tutmuştur Erbakan. 

Eski Başbakan ve 
hâlihazırdaki Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ise 
2016’daki darbeyi, destekçilerini 
demokratik ve anayasal hayatı 
korumak için sokağa çağırarak 
yani güce başvurarak karşıladı 
ve birkaç saat için darbeyi yenil-
giye uğratmakta başarılı oldu. 
Erdoğan’ın başarısının Erbakan’a 
atfedildiğini unutmamak gerekir. 
Erbakan 1997’deki yumuşak dar-
beyi yenilgiye uğratmakta stra-
tejik açıdan başarılı oldu. Halefi 
ve öğrencisi Erdoğan’ın öldürücü 
darbeyle 2016’daki darbeyi yenil-
giye uğratmasına imkân sağladı. 

Buradan hareketle Said’in 
darbesinin aslında Türkiye’deki 
1997 ve 2016 darbelerinin bir 
karışımı olduğu sonucu çıkarıla-
bilir. Şöyle ki Said bu darbenin, 
Türkiye’de 2016’daki Türk dar-
becilerin yaptığı gibi -parlamen-
tonun bombalanması da dâhil- 
askerî değil, mümkün olduğunca 
yumuşak olmasına çalıştı. Said 
kendi şahsi yorumuyla anayasayı 
koruma iddiasıyla parlamentoyu 
kapattı ve Türkiye’deki darbecile-
rin seçilmiş rakiplerini zayıflatma 
ve iktidar erkini tüm eklemleriyle 
kontrol altına alma hedeflerinin 
aynısının peşine düştü. 

Tunus gerçeği dikkate alındı-
ğından Nahda liderinin Erbakan 
ile Erdoğan modelleri arasında 
kendisine özel bir model seçtiği 
görülüyor. Şöyle ki darbeyi tanı-
madı, tıpkı Erbakan’ın yaptığı gibi 
darbeye -yenilgiye uğratmak için 
mümkün olduğunca yumuşak 
tutma çabasıyla birlikte- teslim 
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olmadı, Erdoğan’ın yaptığının ak-
sine en azından şu süreçte güce 
başvurarak karşı koymadı veya 
öldürücü darbeyle hezimete uğ-
ratmadı ancak bu seçeneği masa-
da tuttu ve kendi özel yöntemiyle 
de olsa kazanmasını sağlayacak 
inatçı ve kararlı siyasi araçlara 
başvurdu. 

Tunus’taki devrim lokomoti-
finin şu ana kadar doğru rayda 
tutulması, karşı devrime karşı 
direnerek Arap halklarının iko-
nuna dönüşmesi, devrimin başa-
rılı olacağı yönündeki umudun 
somutlaşması Nahda ve şahsi ola-
rak Gannuşi sayesindedir. Tabi 
diğer partilerin, siyasi güçlerin ve 
sendikaların hakları görmezden 
gelinemez. Gannuşi, devrim loko-
motifinin rayda tutulmasının, bu 
devrim krizlerine ve sıkıntılarına 
rağmen -örneğin Mısır’da yaşan-
dığı gibi rakipleri tamamen ve 
şiddetle uzaklaştırmak suretiy-
le- iktidara darbe yapmaktan ve 
hegemonya kurmaktan çok daha 
iyi bir seçenek olduğunu vurgula-
maktadır.

Gannuşi 2014 yılında Arap 
karşı devriminin -2013’te 
Kahire’de kolay ve ucuz başarı-
sı sonrası- vahşetinin gayet far-
kındaydı. Ünlü kuralını sundu: 
Hükûmetten ayrılıyoruz ancak 
yönetimde kalıyoruz. Yani baş-
bakanlıktan ve başka kilit mev-
kilerden ödün vermeye karşın 
parlamentoda ve genel çerçevesi 
içinde iktidarda kalmayı kastedi-
yordu. Bu kural genel olarak ulu-
sal diyaloğun başarısına ve de-
mokratik değişim lokomotifinin 
doğru anayasa ve siyaset rayında 
tutulmasına katkıda bulundu. 

Geçen yıllarda Gannuşi ülke-
de istikrar ve iç barışı korumak 
için parlamento seçimlerini ka-
zanmasına rağmen ödünler ver-
meyi sürdürdü. Buna Nahda’nın 
sadece kilit bakanlıklar değil 
hükûmette temsil edilmemesi 
yönündeki son ödün de dâhildir. 
Tüm bunlar demokratik değişim 
treninin doğru rayda kalması he-
defini gerçekleştirmek içindi. 

Aynı bağlamda Nahda lide-
ri ulusal çıkarlar, Tunuslular ve 
genel olarak Araplar için umudu 
canlı tutmak için Cumhurbaşkanı 

Kays da dâhil rakipleriyle her za-
man diyaloga ve orta çözümlere 
açık oldu. Bununla birlikte ülke-
nin ve genel olarak bölgenin yaşa-
dığı dönüşüm şartlarıyla birlikte 
ekonomi ve sosyal dosyalardaki 
başarısızlık yadsınamaz. Bu ba-
şarısızlığın tek sorumlusu sadece 
Nahda değil tabi ki. 

Şu an Kays Said’in yumuşak 
darbesiyle mücadelede Gannuşi 
anlamlı bir başka kural daha su-
nuyor. Bu kural anayasanın ikti-
dardan daha önemli olduğudur. 
Yani Nahda demokratik değişim 
treninin rayında kalması şeklin-
deki stratejik hedefi gerçekleştir-
me yolunda başka ödünler ver-
meye ve sadece hükûmetten değil 
yönetimden de çıkmaya hazır. 

Gannuşi 29 Temmuz’da 
AFP’ye verdiği dikkat çekici de-
mecinde gayet açık ve gerçekçi 
şekilde bir güvenlik tehdidi ol-
mamasına rağmen anayasanın 
80’inci bendinin doğru biçimde 
uygulanmasına zorlamak için 
cumhurbaşkanı Kays Said ile bir-
likte hareket etmeye ve kendisiy-
le çatışmamaya hazır olduğunu 
ifade etti. Said’in anayasada ön-
görüldüğü üzere meclis başkanı 
Gannuşi ve başbakanla bu konu-
yu istişare etmediğini ve parla-
mentonun daimi oturumda kal-
madığını belirtmek gerekir. 

Koronanın ekonomik ve sos-
yal yansımalarıyla yüzleşme ar-
gümanına gelince; Said’in idari 
atamaları, yönetimi özellikle de 
güvenlik ve medya boyutlarıyla 
ele geçirme çabası bu argümanı 
geçersiz kılmaktadır.  

Said’in şahsen kabul ettiği 
darbenin dış boyutu -finansal 
ve güvenlik-, karşı devrimlerin 
başkenti Abu Dabi’nin vahşeti, 
devrimleri beşiğinde boğmadaki 
aciliyeti, Libya’da seçimlerin ve 
demokratik dönüşüm pratiğinin 
tamamlanmasını engellemesi, 
kendisine bağlı karşı devrim ku-
şağıyla Cezayir’e baskı yapması, 
Tunus ve başka ülkelerin eko-
nomik ve sosyal krizlerini kul-
lanması mülahaza edilmektedir. 
Amerikan Joe Biden yönetimi 
kafası karışmış durumda ve şu 
ana kadar bölgeye ilişkin net bir 
vizyona sahip değil. 

Her hâlükârda Gannuşi hâlâ 
barışçıl ve sakin bir tutum ser-
gilemektedir ancak darbeye ger-
çekçi bir yaklaşım içinde belirli 
talepler ve şartlar sunarak inatçı 
ve kararlı olduğunu göstermekte-
dir. Bu tutum anayasanın 80’inci 
maddesi doğrultusunda daimi 
oturum hâli içinde kalması gere-
ken “Parlamentodan güvenoyu 
almamış hiçbir hükûmetin meş-
ruiyeti yoktur.” kuralına dayan-
maktadır. Kaldı ki Said de darbe-
sinde bu maddeye dayandığını 
iddia etmektedir. Gannuşi ayrıca 
cumhurbaşkanına karşı bir ar-
güman oluşturmak ve anayasa-
yı kurtarmak için kapsamlı bir 
ulusal diyalog açılımı içindedir. 
Aksi takdirde destekçilerini güç 
kullanarak da olsa parlamento 
kapılarının açılması için sokağa 
çıkmaya, gösteri ve oturma eyle-
mi yapmaya çağıracaktır. 

Gannuşi bu bağlamda yapısı 
gereği darbeci olmayan ve tarih-
sel olarak iktidarda olmayı iste-
meyen Tunus ordusunun tutu-
mundan, keza darbeden rahatsız 
bölgesel ve uluslararası tutumlar-
dan ve işlerin Tunus’ta ve genel 
olarak bölgede yıkım ve kaosa sü-
rüklenme ihtimalinden istifade 
etmeye çalışmaktadır. 

Gannuşi ayrıca darbeci cum-
hurbaşkanının ülkenin yönetimi 
için hiçbir plan veya tasavvura 
sahip olmamasından, bir müddet 
sonra bile olsa kendi iradesiyle ve 
istemeyerek içine düştüğü bu tra-
jediden çıkmak ve yol haritasıyla 
şahsen kendisine sağladığı mer-
diven ile çıktığı yüksek ağaçtan 
inmek zorunda kalacak olmasın-
dan yararlanmaya çalışmaktadır. 
Bu yol haritası seçim yasasının 
değiştirilmesi ve erken seçime gi-
dilmesi de dâhil siyasi, ekonomik 
ve sosyal sorunlar etrafında kap-
samlı bir ulusal diyalog başlata-
rak yeni hükûmetin parlamento-
dan güven almasını içermektedir. 

Genel hatlarıyla Gannuişi’nin, 
Nahda ve parti sahasının daimi 
ve stratejik hedefi, -bir süre sonra 
da olsa olsa puanla ve hatta gere-
kirse nakavtla- darbeyi yenilgiye 
uğratarak ve içeriğini boşaltarak 
anayasal ve barışçıl siyasi demok-
ratik hayatı korumaktır. 

(arabi21.com, 26 Ağustos 2021)
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TALİBAN’IN 
ZAFERİ VE 
YENİ DÖNEMİN 
KODLARI

MÜNIR ŞEFIK 

Yaşanan müthiş değişim kar-
şısında üzerinde durulması, 
yorum yapılması ve tahmin-
lerde bulunulması gerekli üç 
konu bulunmaktadır. Birincisi 
Taliban’ın zaferi ve şaşırtıcı 
dönüşü. Ikincisi Taliban önce-
ki tecrübesinde Afganistan’ı 
yönettiği gibi kendisini tekrar-
layacak mı? Üçüncüsü ulusla-
rarası stratejisi, komşularıyla, 
El-Kaide ve genel olarak Islâmî 
hareketlerle ilişkileri nasıl ola-
cak?

A BD yenildi, Taliban ve Af-
ganistan’daki halk kazan-

dı. Taliban, kendisini deviren 
ABD-uluslararası savaşıyla son 
bulan ilk yönetiminde gör-
düğü acı tecrübeleri sonrası 
Afganistan’ı yönetmek için 
döndü. Afganistan demir ve 
ateşle, Taliban’ı bütün açılar-
dan şeytanlaştıran bir propa-

ganda ile işgal edildi. 
Taliban’a 

üzerinde duracağı bir toprak bı-
rakmayacak maddi sosyal değişi-
mi sağlamak için Afganistan Batı-
lı anlamda “modernleştirilmeye” 
çalışıldı. 

Ancak Amerikan işgalinden 
ve Afganistan’ın ABD ile siya-
si, ekonomik ve kültürel olarak 
müttefik elitler tarafından yö-
netilmesinden yirmi yıl sonra 
Amerikan işgali direniş karşısın-
da yenilerek çekildi. Bu elitler ve 
altlarında 400 bini aşan ordu ve 
güvenlik güçleri kendilerini vi-
layetlere birbiri ardında baskın 
düzenleyen Taliban güçleriyle 
mücadele içinde buldu. Çoğu vi-
layet teslim oldu veya barış yaptı. 
Böylelikle başkent Kabil iki pençe 
arasında kaldı. Devlet Başkanı Eş-
ref Gani’nin önünde Tacikistan’a 
kaçmak dışında bir seçenek yok-
tu. Çünkü Taliban’ın Kabil’e girişi 
ilk girişinden daha kolaydı artık. 

Düşen kukla rejime hizmet 
edenlerin saflarında bir panik 
havası hâkim oldu. Bu panik ve 
korku, medyalarında Taliban’ın 
imajını tasvir etmeleriyle bir-
likte en üst seviyeye çıkacak 
şekilde körüklendi. Kulakları o 
kadar sağır kesilmişti ki Taliban 
tarafından herkes için ilan edilen 
güvence ve güveni duymadılar 

bile! Afgan kadının durumuna 
ilişkin Batının ağlaşması başladı 
ve Taliban’ın önceki görüşünden 
farklı açıklamalarını umursama-
dılar. 

Yaşanan müthiş değişim kar-
şısında üzerinde durulması, yo-
rum yapılması ve tahminlerde 
bulunulması gerekli üç konu bu-
lunmaktadır. Birincisi Taliban’ın 
zaferi ve şaşırtıcı dönüşü. İkin-
cisi Taliban önceki tecrübesinde 
Afganistan’ı yönettiği gibi kendi-
sini tekrarlayacak mı? Üçüncüsü 
uluslararası stratejisi, komşula-
rıyla, El-Kaide ve genel olarak 
İslâmî hareketlerle ilişkileri nasıl 
olacak? 

Taliban deneyimi, bu hareke-
tin, İslâmî veya devrimci cemaat 
ve örgüt modeline benzer elit bir 
hareket değil, Afgan halkından 
neşet etmiş organik bir hareket 
olduğunu gösterdi. Doğuşundan 
bugüne kadar halkla kurduğu 
ilişkisinin yapısı, savaşla ve işga-
lin kontrolüyle nasıl mücadele et-
tiğini, uluslararası tecrit ve sonu 
gelmez şeytanlaştırmaya nasıl di-
rendiğini, ABD’ye aşağılayıcı bir 
çekilme ve askeri yenilgiyi nasıl 
dayattığını açıklıyor. Yanıt halk-
la ilişkisinde saklı. Çünkü halk 
Allah’ın gücünden sonra en güçlü 

taraftır. 
Taliban’ın ve hal-

kın zaferi direnişten 
ve verilen kurbanlar-
dan yirmi yıl sonra 
geldi. ABD yirmi yıl bo-
yunca sürdürdüğü(!) 

hem siyasi 

Taliban Kabil Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda
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hem de askerî olarak küresel ege-
menliğinden çekildi ve yenilgisi 
olgunlaştı. 2001’de Taliban’ı ve 
Afganistan’ı silip süpüren Ame-
rikan askeri, hâli hazırdaki Ame-
rikan askeri değil. Ne psikolojik 
olarak ne moral ne de hayata ba-
kış açısı itibarıyla. Şu an Ameri-
kan yönetimi yönetmeye daha az 
kadir, zihni daha fazla karışık! 

Diğer yandan Taliban’ın, in-
sanlardaki bilinci ve inancı öğ-
renmek, eğitmek ve yaymak için 
oluşturulmuş seçilmiş elitlerin 
eli altında neşet etmiş İslâmî ha-
reket gibi reform edilmesi gerek-
miyor. Taliban olduğu gibi, kendi 
halkının durumuna daha yakın 
direnişçi bir halk hareketidir. 

Bu gözlemden İslâmî hareket-
lerin ortaya çıkış şekilleri arasın-
da taraflı bir ayırım yapıldığı an-
lamı çıkarılmamalıdır. Bu gözlem 
daha çok Taliban hareketinin or-
taya çıkışının karakteristik yapı-
sına ve halkla ilişkisine işarettir. 

Taliban’ın halka ilişkisine 
damgasını vuran bu karakteris-
tik yapı, genel olarak insanlarda 
ve hayatın gerçekleriyle ilişkile-
rinde yaşandığı üzere deneyim-
lerden, pratiklerden ve olayların 
sonuçlarından dersler çıkarmaya 
-spontane şekilde- açık olmaya 
izin vermektedir. Taliban’ın em-
peryalist ABD ve düşman Batıyla 
savaştan, İslâm ülkeleri ve İslâmî 
güçlerle olumsuz ilişkilerinden 
çok şey öğrenmiş olması gerek-
mektedir. Dolayısıyla önümüz-
deki dönemde iç ve dış politikayı 
nasıl yöneteceğini öğrendi. Bu 
yüzden hiçbir şey olmamış gibi 
kendisini tekrarlaması beklen-
memektedir. 

Doğal olarak değişim kararı 
alan siyasi elitlerde yaşandığı gibi 
niteliksel bir değişim bekleme-
meliyiz. En yakın model halkın 
modelidir ve o da özellikle de dav-
ranış, gelenekler, değerler ve ha-
yata bakış söz konusu olduğunda 
değişmektedir. Deneyim gösterdi 
ki kızların eğitimi veya çalışma-
sıyla ilgili Taliban’a yapılan tüm 
eleştirileri halkın kendisi yapma-
maktadır. Aksi hâlde halkın ezici 
çoğunluğu neden Taliban’a bağlı 
kalmaya, güvenmeye ve şu an 
geldiği noktaya kadar saflarında 
direnişe devam etti ki? Taliban 
şimdi geçmişin değil, geleceğin 

önündedir. İnişte değil, yükseliş-
tedir. Başkanlık sarayına girdi-
ğinde yaptığı açıklamalar bunun 
kanıtıdır. Bir zekâyı, tecrübeden 
ders çıkarmayı, geçmişe değil ge-
leceğe bakışı ifade ediyordu. 

Bu açıklamaların önemi içe-
riye, Kabil’deki topluma yönelik 
olmasından kaynaklanmaktadır. 
İçeriyle ilişkiye dönüşebilecek bir 
yöntem için olumlu bir başlangıç-
tır. Bu yöntem Afganistan halkına 
uygun olacak şekilde çeşitliliğe, 
farklılığa ve katılıma alan açacak-
tır. Bu açıklamalar ayrıca ülkeden 
ayrılmak isteyenlere yönelik bir 
açılım ortaya koydu. Zira gitme-
yi tercih edenlere kalmayı tercih 
etme olasılıklarını da içerecek şe-
kilde güvence verdi. 

Buradan hareketle Taliban, 
adı Afganistan olan ülkeye özel 
İslâmî bir rejimin modelini suna-
bilir. Bu da hakkıdır. İslâm’ın ge-
nişliği buna imkân tanımaktadır 
ve “modernite” savunucularının 
kalpleri daralmayacaktır. 

Geriye uluslararası stratejisi, 
komşularıyla ilişkileri, El-Kaide 
ve genel olarak İslâmî hareketler-
le ilişkisiyle alakalı üçüncü konu 
kaldı. 

Bugün İslâm dünyası Türkiye, 
İran, Endonezya, Pakistan ve Af-
ganistan gibi 57 ulus devlete bö-
lünmüş durumda. Bunun dışında 
bölgesel temele dayalı Arap ül-
keleri var. Ulus devlet ifadesinin 
kullanılması bu ülkelerin milli-
yetçiliği benimsediği anlamına 
gelmemektedir. Her ülkeye, küre-
sel sistem, uluslararası kanunlar, 
sözleşmeler ve emperyalist süper 
devletlerin kontrolü altındaki güç 
dengeleri çerçevesinde çalışması 
dayatılmıştır. Bu süper devletler 

gücü tekele alma ve uluslararası 
politikalarda kullanma hakkını 
kendilerine vermektedirler. 

Uluslararası, bölgesel ve iç 
strateji benimseyen her devlete 
bu realite dayatıldı. Taliban’ın ik-
tidardaki ilk deneyiminde, ABD 
işgaline karşı yürüttüğü kurtuluş 
savaşındaki deneyiminde aldığı 
dersler ve ardından dünyayı an-
lama biçimi doğrultusunda yap-
ması gereken budur. Afganistan’ı 
işgal eden ve ortalığı kasıp kavu-
ran bir numaralı düşmanı ABD ve 
Avrupalı müttefikleriyle -ki hâlâ 
düşmanlar- ilişkiler kurarak baş-
layacaktır. Sonrasında Birleşmiş 
Milletler ve başka uluslararası 
kurumlara ortak üye olması açı-
sından uluslararası yasalara ve 
sözleşmelere bağlılığı gelecektir. 

En önemlisi ise başta Pakis-
tan, İran ve İslâm ülkeleri olmak 
üzere komşu ülkelerle bölgesel 
ilişkiler kurmaktır. Şöyle ki ortak 
pazarı, sağlam iş birliğini ve da-
yanışmayı tesis eden eşit kardeş 
ilişkiler kurmalıdır. 

Geriye Afgan halkının farklı 
oluşumları arasında birlik ve or-
taklık üzerine inşa edilmesi ge-
reken iç strateji kalmaktadır. Bu 
bir yönü. İkinci yön ise yeni bir 
bilinçle El-Kaide ve İslâmî hare-
ketlerle ilişkilerle alakalıdır. Bu 
yeni bilinç Afganistan’ın geçmiş-
te yaşadığı, haksız ve illegal sa-
vaşa ve işgal edilmesine yol açan 
gelişmelere maruz kalmasını en-
gelleyecektir. 

(arabi21.com, Filistinli yazar, 
18 Ağustos 2021)



26 |  Eylül 2021  |  umranmran

G Ü N D E M

CEMALEDDİN 
AFGANİ’DEN 
ÖZÜR 
DİLİYORUZ

ABDUNNASIR BIN ISA 

D üşünür Cemaleddin Afgani 
şöyle diyor: “Köle özgürlük-

ten kaçandır. Efendileri kovalasa 
dahi bir başka efendi ararlar”. 

Afganistan’ın ferasetli, 
müceddit ve devrimci evladı 
Cemaleddin’in 150 yıl önce attığı 
özgürlük çığlığı bu. Afgani, ahlak 
ve ilim için çalışan mutedil dinin 
yetiştirdiği ülkenin evlatlarının 
bir gün Afganistan’dan ülkeyi 
yıkıma uğratan, milletin izzetini 
zelil hâle getiren Amerikalıların 
ülkesine gitme talebiyle uçakla-
ra binmek için yarışacağını tah-
min edemezdi. Yıkılmış, yakılmış 
toprağı terk etme kararı aldıkları 
zaman içlerinden çoğunun öz-
gürlükten kaçan köleler olduğu 
görüldü. O dereceki Afgani’nin 
yıllar önce dediği gibi efendileri 
kendilerini kovsa bir başka efen-
di arıyorlar. 

Birçok Müslüman halkın sun-
duğu bu aşağılanma hâli tüm sı-
nırları aştı ve Hz. Peygamber’in 
liderliğini yaptığı büyük İslâm 
tarihini rencide etti. Bu tarihteki 
şan ve şeref Allah, Resûlü ve mü-
minler içindir. Allah’a verdikleri 
söze sımsıkı bağlı olan erkekler 
onun yolundan gitmişlerdir. 

Aç gençler sokak çöpçüsü ve 
temizlikçi bile olsalar İtalya, Kıb-
rıs ve diğer Avrupa ülkelerinin 
sancağı altında yaşama hayali 
için ölüm botlarıyla hicret ediyor-
lar. Diğerleri benzeri görülmemiş 
bir mazoşist durum içinde daha 
fazla zillet içine girerek ülkeyi 
terk eden emperyalizmin uçakla-
rının kanatlarına sarılıyorlar! 

Dünya nüfus yoğunluğu az 
ve maddi imkânları sınırlı bir ül-
kede yaşanıyor bütün bunlar. Bu 
kimseler 1,5 milyarlık Müslüman 
bir ümmetin kimliğini taşıyorlar. 
Abbasi döneminde bu ülkede gü-
neş batmıyordu. Tüm bilimlerin 
güneşi ve hayallerin toprağıydı. 

Taliban’ın özgürlükleri göm-
mesi veya 40 milyon insanı kelep-
çelemesi önemli değil. Ülkenin 
evlatlarının El-Kaide’nin mütte-
fiğinin verdiği ödünlere rağmen 
bu dönüşe karşı çıkmasının bir 
önemi yok. Zira İslâm ülkeleri-
nin çoğunluğunda yöneticiler ile 
halklar arasındaki kopuk ilişkiler 
kronik bir kural hâlini aldı. İş di-
ğer milletlerin denizlerinde, ha-
vaalanlarında veya toprakların-
da bu yöneticileri ve ülkelerinin 
içinde bulunduğu şartları red-
dederek intihar etme derecesine 
kadar vardı. Çünkü bizler manevi 
açıdan birçok İslâmî kuralı değiş-
tirdik. Bu kurallar insanlar için 
gönderilmiş en hayırlı ümmet 
olduğumuzu ve izzetin -Allah’ın, 
Muhammedî risaleti tahsis etti-
ği- bu ümmet için olduğunu ifade 
etmektedir. 

Birçok İslâm ve Müslüman 
karşıtı güç, Afgan gençlerinin 
işgal altındaki Filistin de dâhil 
herhangi bir devlete göç etme 
talebiyle başkent havaalanını 
işgal ederkenki sefil görüntüle-
rini iyi kullandı. Bu görüntüleri 
kapsamlı şekilde yaydılar, insan-
lık tarihinde yaşanmış en tuhaf 
intihar eylemi içinde kapılarına, 
pencerelerine, kanatlarına ve 
hatta tekerlerine tutundukları 
uçaklardan düşüş görüntülerine 
odaklandılar. Bu kimselerin lisa-
nı hâli dünyayı İslâm ümmetinin 
düştüğü sefilliği izlemeye çağı-
rıyordu. Bu insanlar sadece baş-
kalarının ektiğini yemekteler ve 
sadece İslâm’ın aleyhinde çalışan 
“diğerlerine” olan sevgileri yolun-
da ölmekteler. 

Ferasetli insan Cemaleddin 
Afgani’ye dönecek olursak kendi-
sine “sömürgeciler birer kurttur” 
denildiği zaman şöyle cevap ve-
riyordu: “Onlar sizi koyun olarak 
bulmasalardı kurt olamazlardı!” 

(Cezayir gazetesi Şurûk, 21 
Ağustos 2021)
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BÖLGENİN ACİZ 
DEVLETLERİ VE 
KURTLAR VADİSİ

SEMIH EL-MUAYATA

Herhangi bir devlet, kendi istik-
rarını tehdit eden büyük bir 
krize maruz kaldığında genelde 
büyük devletler bir süre takip 
ederler ve izlerler. Devletin 
kendi sıkıntısını aştığını görün-
ce yardım elini uzatırlar. Aciz 
olduğunu görürlerse alternatif 
arayışı ve bu alternatifle ant-
laşmanın kapılarını açarlar. Bu 
yüzden Afganistan ve başka 
ülkelerde yaşananlar şaşırtıcı 
değil. Zira denklem gayet açık.

U luslararası ilişkilerde başka 
devletlere bir baba ve anne 

zihniyeti ile yaklaşan bir devlet 
olmaz. Hatta müttefiklerin halka-
sı içinde bazı anlarda ve durak-
larda büyük devletler kendi evlat-
larını denize atarlar veya makûs 
kaderleriyle baş başa bırakırlar, 
yeni alternatiflerle ilişkileri inşa 
etmeye başlarlar. 

Bir devlet kendi iç gücünün 
unsurlarına sahip olmazsa en-
dişe ve karışıklık zamanlarında 
müttefikleri üzerinde bir yüke 
dönüşür. Doğunun İsviçre’si Lüb-
nan, nüfus yapısı gereği Batılı 
ülkelere çok yakın gibi davranan 
ülke 10 yıl boyunca iç savaş yaşa-
dı ve bu savaşta devletin ve hatta 
doğal hayatın tüm dinamiklerini 
yitirdi. Savaşın sona ermesinden 
itibaren bir krizden diğerine ge-
çerek bugüne geldi. Şöyle ki orta-
da devlet formaliteleri var ancak 
elektrik, ilaç hizmetleri, doğal bir 
yaşam yok. Siyasi bir karmaşayla 
mücadele ediyor ancak herkes bu 

devlet için esenlik diliyor ama 
dünya bu ülkenin esenliğe kavuş-
masını kendi evlatlarından bekli-
yor. 

Bundan önce bölgede Batılı-
nın çıkarlarına en fazla hizmet 
eden İran Şahı gücünü kaybe-
dip ülkeyi din adamlarına tes-
lim edince ve hatta Humeyni, 

Şah’ın müttefiklerinden biri olan 
Fransa’dan gelince İran Şahı’nı 
sadece Mısır Cumhurbaşkanı 
Enver Sedat kabul etmişti. İran 
Mısır’a ramazan savaşında petrol 
vermişti geçmişte. 

Hatta Hüsnü Mübarek’in 
devrildiğinin açıklaması ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 
tarafından yapılmıştı. Clinton 
Mübarek’ten görevi bırakmasını 
istemişti. Demokratik ABD yö-
netiminin Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı ile 4 konuda (kadın, İs-
rail, şeriatın uygulanması ve azın-
lıklar) antlaşmaya varması sonra-
sı Mübarek’in üzerindeki örtü 
kaldırıldı, o da denklemi anladı 
ve makamı terk etti. İhvan yöneti-
me geldi ve sonrasında bir dizi se-
bepten ötürü iktidardan ayrıldı. 

Tunus bir başka örnek ve keza 
kısmen de Yemen. Bu yüzden 
Afganistan’da yaşananlar şaşır-
tıcı değil. ABD çekilme kararı 
aldığında ve ardından oradan 
çekildiğinde Taliban’ın ülkeyi 

yöneteceğini biliyordu. Doğ-
rudan veya aracılar vasıtasıyla 
önceden varılan antlaşmalar da 
olabilir. Cumhurbaşkanı’nın kaç-
ması veya ordunun ve Afgan po-
lisinin gizlenmesi sürpriz olmadı. 

Yıllar önce eski Lübnan Baş-
bakanı Emin El-Cumeyl kendi 
tecrübesini ve Batılı güçlerin 

Lübnan’daki müttefiklerini yal-
nız bırakışını yazmıştı. 

Tam denklem için güçlü koalis-
yonların ve ittifakların çok önem-
li olduğu ancak denklemin bir 
devletin kendi öz güç unsurlarına 
sahip olmasıyla birlikte tamamla-
nacağı, devlet kendi sorunları ve 
krizlerinin üstesinden gelmek-
te başarılı olduğu zaman -güçlü 
olduğu için- daha büyük destek 
alacağı bilinen bir gerçektir. 

Herhangi bir devlet kendi is-
tikrarını tehdit eden büyük bir 
krize maruz kaldığında genelde 
büyük devletler bir süre takip 
ederler ve izlerler. Devletin kendi 
sıkıntısını aştığını görünce yar-
dım elini uzatırlar. Aciz olduğunu 
görürlerse alternatif arayışı ve bu 
alternatifle antlaşmanın kapıları-
nı açarlar. Bu yüzden Afganistan 
ve başka ülkelerde yaşananlar şa-
şırtıcı değil. Zira denklem gayet 
açık. 

(Ürdün Re’y gazetesi, 18 Ağus-
tos 2021)
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İSLÂMCILAR, 
DEMOKRASİ 
VE KARŞILIKLI 
TANIMA: TUNUS 
ÖRNEĞİ

KASIM KASIR 

Islâmcılar iktidarda olduğu 
zaman kendilerine yönelik sert 
kampanyalar açılıyor, kendi-
lerini ve ülkelerini saran iç ve 
dış şartlar dikkate alınmaksı-
zın başarısızlığın tüm sebeple-
ri onlara yükleniyor. Bu durum 
yaptıkları hatalar ve başarısız-
lıklarda sorumlu olmadıkları 
anlamına gelmez ancak süre-
cin düzeltilmesi darbeyle değil, 
demokratik araçlarla olur.

A rap ve İslâm dünyasında 
demokrasinin, liberal dev-

let veya sivil devlet çağrısının 
yayılmasından ve İslâmî hare-
ketlerin ortaya çıkmasından iti-
baren düşünürler ve araştırma-
cılar tarafından yöneltilen şöyle 
bir soru vardı: Acaba İslâmcılar 

demokrasiyi, liberal veya sivil 
devleti kabul edecek mi? Demok-
rasi ve halkın yönetimi İslâm’ın 
öğretileriyle uyum sağlar mı? 

Geçen yüz yıl zarfında yani 
Osmanlı hilafetinin yıkılışından 
bugüne kadar İslâm ve demok-
rasiyle ilgili binlerce kitap, tez ve 
araştırma yazıldı. Görüşler birbi-
rinden farklı ve karşıttı. Kimileri 
demokrasiyi kabul etti, kimileri 
reddetti. Geçen elli yıl boyunca 
görülen en büyük sorun şuydu: 
İslâmî hareketlerin demokrasiyi 
kabul etmesini ve dâhil olmasını 
nasıl sağlayabiliriz? 

Bu hareketlerden bazıları-
nın demokrasiyi reddedişlerinin 
sürmesine (Hizbü’t-Tahrir ve 
bazı aşırı Selefi akımlar) rağmen 
İslâm hareketlerin çoğunluğu 
demokrasiyi ve seçim pratiğini 
kabul etti, dâhil oldu, cumhur-
başkanlığı, milletvekilliği ve be-
lediye seçimlerine katıldı. Ayrıca 
laik veya demokratik anayasalar 
gölgesinde yönetime doğrudan 
katıldı. 

Tüm bu hareketleri ve ülkele-
ri saymak mümkün değil ancak 
örnek bağlamında Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı İhvan’ın tüm 
hareketleri ve ondan neşet eden 
hareketler demokrasiyi benimse-
di. Keza Lübnan’da Hizbullah ve 
Irak’taki İslâmî hareketler de… 

Bunların yanı sıra İran’da velaye-
ti fakih teorisi, Türkiye’deki de-
mokratik deneyim ve Müslüman 
Asya ülkelerindeki demokratik 
deneyimler altında demokrasinin 
şekilleri benimsendi. 

O hâlde İslâmî hareketler de-
mokratik pratiği tamamen kabul 
ederek, tanıyarak ve katılarak 
bu sorunu aştı, solcu ve laik baş-
ka güçlerle yönetime katılmaya 
onay verdi. Tıpkı halk devrimi 
sonrası Tunus’ta yaşandığı gibi. 
Keza Mısır’da İhvan deneyimi, 
Fas ve başka ülkelerde yaşanan 
deneyimlerde olduğu gibi. 

Tunus deneyimi, yaşanan son 
gelişmelere ve Cumhurbaşkanı 
Kays Said’in çıkardığı kararlara 
kadar geçiş demokrasisinin ve 
ülke yönetiminde İslâmcı-laik 
uyumunun en iyi modeli olarak 
görülüyordu. 

Buna karşın her zaman yö-
neltilen soru şuydu: Gerek Arap 
ve İslâm ülkeleri içinden gerekse 
de özgür dünyadan başka güçler 
seçim sonuçlarını, demokratik 
pratiği ve İslâmcıların iktidara 
gelişini kabul etti mi? 

Geçen yüzyılın doksanlı yıl-
larındaki Cezayir seçimlerinden 
Filistin’deki seçimlere ve HAMAS 
hareketinin iktidara gelişine, 
Türkiye’de AK Parti ve öncesinde 
Refah Partisi deneyimine, Arap 
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Baharı sonrasına, İslâmcıların 
Tunus, Mısır ve başka ülkeler-
de iktidara gelmesine kadarki 
süreçte bu deneyimlere yönelik 
sert bir kampanya olduğunu göz-
lemledik ve bu kampanya bazen 
İslâmcılara karşı askerî darbeleri 
destekleme, İslâmcıların bazı ül-
kelerde siyasi pratikteki rollerini 
kuşatma altına almaya çalışma 
veya tüm deneyimlerini nesnel 
değerlendirmelerden uzakta sert 
eleştirme noktasına kadar çıktı. 

Doğal olarak bazı İslâmcı ha-
reketler performanslarında veya 
ülke yönetimlerinde, bazı tutum-
larındaki ve siyasi ittifakların-
daki hataların sorumluluğunu 
taşıyabilirler ancak bu durum 
demokrasi karşıtı hiçbir eylemi 
veya seçim sonuçlarını iptali ka-
bul etmeyi haklı göstermez. Her-
hangi bir süreci düzeltmenin en 
iyi yolu darbeyi değil, demokratik 
seçeneği tercih etmektir. 

Bu paradokslara cevap ver-
mek için bazı siyasi güçler, 
partiler ve düşünce sahipleri 
demokrasi konusunun seçim 
sandıklarıyla sınırlandırılamaya-
cağını, geçiş süreçlerinde anaya-
sal kurumların tesisi için başka 
mekanizmalara dayanılması ge-
rektiğini, halkın tıpkı Mısır’da 
yaşandığı gibi ordunun desteğiy-
le bir cumhurbaşkanını -halk ta-
rafından seçilmiş olsa bile- azlet-
me veya Tunus’ta yaşandığı gibi 
cumhurbaşkanının demokratik 
pratiği dondurma yönünde ka-
rarlar alma hakkı olduğunu ifade 
ettiler.  

İslâmcılar iktidarda olduğu 
zaman kendilerine yönelik sert 
kampanyalar açılıyor, kendile-
rini ve ülkelerini saran iç ve dış 
şartlar dikkate alınmaksızın ba-
şarısızlığın tüm sebepleri onlara 
yükleniyor. Bu durum yaptıkları 
hatalar ve başarısızlıklarda so-
rumlu olmadıkları anlamına gel-
mez ancak sürecin düzeltilmesi 
darbeyle değil, demokratik araç-
larla olur. 

Ne zaman bazı İslâmcı ha-
reketler sivil devleti kabul edip 
demokrasi oyununa katılsa ve 

bu oyun kanalıyla iktidara gelse 
başka güçler, ordunun veya dış 
güçlerin desteğiyle İslâmcıları 
kuşatmak ve onlara darbe yap-
mak veya ülke yönetiminde siya-
si deneyimlerini başarısız kılmak 
için çalışmaktalar. 

İslâmcılar demokrasiye saygı 
duyduklarını, bağlı kaldıklarını 
vurgulayıp yönetim tecrübelerini 
değerlendirmeli ve başarısızlıkla-
rın sorumluluğunu taşımalı an-
cak laik, sivil, liberal ve ulusalcı 
güçler de İslâmcıların katıldığı 
demokratik deneyimi korumak-
la, darbelere izin vermemekle, 
İslâmcıları seçim sandıklarıyla 
iktidara geldiklerinde engelleme-
mekle sorumludurlar! 

O hâlde bizler ortak bir sorum-
luluk karşısındayız. İslâmcılar 
demokratik deneyimi korumalı, 
yönetimine ve idaresine katıldığı 
ülkeye hizmet için kendilerini ge-
liştirilmelidir. Buna karşı demok-
rasi ve halkın seçme ve yönetme 
hakkına saygı duyulmasını iste-
yenler, İslâmcıların demokratik 
pratiklerini korumalı ve gelişme-
ler laiklerin istediği yönde sey-
retmediği vakit İslâmcılara darbe 
yapılmasını kabul etmemelidir-
ler. 

Bizler ülkelerimizde de-
mokratik deneyimleri koruma, 
ülkelerimizin ve halklarımızın 
çıkarlarını gerçekleştirecek şe-
kilde bu deneyimleri geliştirme 
noktasında İslâmcılar, laikler, 
milliyetçiler ve solcular olarak 
ortak bir sorunla karşı karşıya-
yız. Her ülkede demokrasinin tek 

bir reçetesi yoktur ancak önemli 
olan, demokrasinin kurallarına 
saygı noktasında temel ilkelere 
bağlılıktır, temel seçeneklerin 
belirlenmesi için halka dönmek, 
iktidarın nöbetleşe değişimini ve 
çeşitliliği kabul etmektir; şiddete, 
baskıya ve darbelere başvurmak 
değildir. 

Demokrasinin, temelleri ve 
araçlarının İslâmcılar ile laikler 
arasında hakem olarak kalması 
gerekir. Böylelikle gerçek sivil 
devleti ve vatandaşlık devletini 
kurma hedefini gerçekleştiririz, 
ülkelerimizin daha iyiye doğru 
gelişim süreci tamamlanmış olur. 
Aksi takdirde yeniden şidde-
tin, aşırılığın, demokrasi karşıtı 
akımların dönüşüne zemin hazır-
larız. Bu akımlar farklı sebeplerle 
hâli hazırdaki yönetici ve iktidar-
larla mücadelede şiddet temelli 
seçeneklerin benimsenmesi çağ-
rısı yapmaktadır. 

Acaba Tunus’taki demokratik 
deneyimi koruyacak mıyız yoksa 
tıpkı Arap ve İslâm dünyasındaki 
başka tecrübelerde yaşandığı gibi 
tekrar şiddetin, çekişme ve baskı-
nın yayılmasına katkıda mı bu-
lunacağız? Bu, milliyetçiler, libe-
raller, solcular olarak hepimizin, 
demokrasiye inanan ve çağrısını 
yapan herkesin sorumluluğudur! 

(arabi21.com, Lübnanlı yazar, 
11 Ağustos 2021) 

Kays Said’in Darbe Konseyi
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G ünlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi 
gibi elektronik veya yazılı basın organlarına 

erişmek, kritik bir şekilde okumak, yargılamak, 
çıkarımlarda bulunmak büyük bir önem taşıyor. 
Medya tüm mecralarıyla bilgi akışının taşıyıcısı du-
rumda. Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla be-
raber medya mecralarında dönüşüm kaçınılmaz 

bir noktaya evrildi. İnternet medyası ve son 10 
senedir Twitter, Instagram benzeri sosyal medya 
platformlarının her cebe erişmesiyle sosyal medya 
medyası ortaya çıktı.

TARIHSEL SÜREÇ IÇERISINDE
TÜRKIYE’DE MEDYA DÜZENI VE ETKI GÜCÜ

Türkiye’de medyanın gelişimine 
baktığımızda ilk modern kitle ileti-
şim aracı gazetenin basılması ile batı 
ile bütünleşme faaliyetlerinin hız ka-

zanmasının benzer tarihlere denk düş-
tüğünü görüyoruz. İlber Ortaylı’nın 

deyimi ile imparatorluğun en 
uzun yüzyılında başlayan 
gazetecilik deneyiminin ilk 
nüveleri yabancı kaynaklı-

dır. İlk gazeteler yabancılar 
tarafından yabancı dilde neşredil-

mişti. İlk gazete Bulletin des Nouvel-
les 1795 yılında İstanbul’da 15 günde bir 6-8 say-
fadan ibaret olarak yayımlanmıştır. Yaklaşık bir yıl 
kadar yayında kaldıktan sonra sahibi Vermainac’ın 
Fransa’ya geri dönmesi üzerine yayını durmuş, bu 
gazetenin yerine Gazette Française de Constanti-
nople yayına başlatılmıştır. Bu gazete de 4 sayfa ola-
rak ayda bir kez yayımlanmıştır. İlk Türkçe gazete 
ise Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isteği ve em-
riyle 4 Aralık 1828’de yayınlanmaya başlamıştır.

Geçmişten günümüze Türkiye’de, medyanın 
toplum üzerindeki tahakküm gücü ve kitleleri ha-
rekete geçirme başarısına baktığımızda önemli bir 
başarı görüyoruz. 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e kadar, 
6-7 Eylül pogromundan (çatıştırmalarından) 28 
Şubat’ın brifingli günlerine değin Türk medyası-
nın yönlendirici ve harekete geçirici rolünün ciddi 

ÜÇ YÜZLÜ MEDYA: 
YANDAŞ, YOLDAŞ, FONDAŞ

 FURKAN GENÇOĞLU 

Beşinci kol faaliyetlerinin sadece Batı tarafından yapıldığını bu tip fonlamaların tamamen 
Batı kaynaklı olduğunu söylemek doğru olmaz. Batılılar bu işi biraz daha gizli ve profesyonel 
bir biçimde yapıyorlar. Yoksa Türkiye’de Rusya’nın, Çin’in fonladığı onlarca kuruluş var. Fakat 

Türkiye hangi düzlemde yoluna devam ediyor?, sorusunun cevabını ararken bu tip ilişki ağlarını 
da dikkatle izlememizde fayda var. 
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sonuçlara sebep olduğunu anlayabiliriz. Örneğin, 
Türkiye’de 6-7 Eylül olayları ile azınlıkların İstan-
bul iktisat hayatından sökülmesi bir sonuçtur. Se-
bepleri ise medyanın olaylara zemin hazırlamak 
için aylarca yaptığı propaganda faaliyetlerinde giz-
lidir. O dönem Türkiye’de en çok satan gazete olan 
Hürriyet’in başlığında İstanbul’daki Rum azınlı-
ğın aralarında bağış toplayarak Kıbrıs Rumlarının 
ENOSİS çetelerine gönderdiğini yazıyordu. “Atamı-
zın evi bombalandı!” manşetiyle ikinci baskı yapan 
Mithat Perin’in sahibi, Gökşin 
Sipahioğlu’nun yazı işleri mü-
dürü olduğu İstanbul Ekspres 
gazetesi genelde tirajı 20.000 
civarında olduğu hâlde 6 
Eylül’de 290.000 basmış ve 
o dönemde kurulmuş olan 
Kıbrıs Türktür Derneği üye-
lerince bütün İstanbul’da 
satılmaya ve halkı galeyana 
getirmek üzere kullanılmaya 
başlanmıştı. 

Çatışmalara, cinayetle-
re, demografik değişimlere, 
darbelere ortam hazırlaya-
cak yayınlara imza atan bir 
güç kümesini doğal olarak 
kontrol altına almak isteyen 
pek çok odak merkezi ola-
caktır. İdeal medya düzeni-
nin kitle fonlamasıyla ortaya 
çıkan bağımsız bir anlayışla 
yayınlarını idame ettiren ay-
gıtlardan müteşekkil olması 
gerektiği anlatılır. Fakat kitle 
fonlaması az ve orta gelişmiş 
ülkelerde çok mümkün de-
ğildir. Demokratik sistemin 
işletilmediği ülkelerde med-
ya aygıtları genellikle kamu 
kontrolü ve fonlaması ile ya-
yın hayatını sürdürür. Sosyal 
medya haberciliğinin medya 
düzeni üzerinde kamu kont-
rolünü sarstığı için İran, Su-
udi Arabistan, Çin, Kuzey Kore 
gibi ülkelerde sosyal medya büyük oranda yasak-
lanmıştır. 

Türkiye gibi görece Batı ile bütünleşmiş, işleyen 
demokratik bir düzen bulunan orta gelişmiş ülke-
lerde ise medya aygıtı kamu ve sermaye kontrolün-
dedir. 1980 darbesi sonrası piyasacı, neoliberal eko-
nomi politikalarının uygulanması ile medyada özel 
televizyonların sayısı artmıştı. Aydın Doğan, Dinç 
Bilgin, Cem Uzan gibi büyük sermayedarlar med-
ya patronluğuna soyunmuştu. Koalisyonlar Türki-
ye’sinde politikacıların etkisi o kadar azalmıştı ki 

Aydın Doğan’ın başbakanı pijamalarıyla karşıladı-
ğı görüntüleri uzun süre hafızalardan çıkmamıştı. 
Şimdi hapishanede tutuklu bulunan 28 Şubat’ın 
haşmetli paşalarının brifinglerle yön tayin ettiği 
apoletli medya AK Parti’nin ilk iktidara geldiği ta-
rihlerde de yoğun bir direnç göstermişti. Fakat İk-
tidarın ilk yıllarında batı ile uyumlu politikaların 
da getirdiği bir sonuç olarak Batı destekli liberal 
sol medya kuruluşları ve FETÖ medyası uzunca bir 
süre İktidar ile aynı düzlemi paylaştılar. 

YANDAŞLIK VS. FONDAŞLIK

7 Şubat MİT krizi, Gezi Par-
kı olayları, 17-25 Aralık süreci, 
AK Parti’nin Batı ile uzlaşma-
cı politikalarından kopuşunu 
hızlandırdı. İktidara yakın ser-
maye çevrelerinin medya grup-
larını satın almasıyla birlikte 
çok ciddi bir medya savaşı ya-
şanmaya başladı. İktidar yan-
lısı medyaya “yandaş medya”, 
“havuz medyası” gibi tabirler 
kullanılmaya başlandı. Medya 
dünyasında hem kurumsal an-
lamda hem personel yapısı iti-
barıyla sol tahakküm hâkimdi. 
Bu hâkimiyetin görece bir mik-
tar kırılmasıyla birlikte medya-
da tek seslilik eleştirileri yük-
selmeye başladı. 

Bu eleştirilerle birlikte 
öne çıkan diğer itirazlar yurt-
dışı kaynaklı müdahalelerin 
olduğuna yönelik itirazlardı. 
Özellikle Gezi Parkı olayları sü-
resince aşırı dezenformasyon 
içerik sosyal medya aracılığı ile 
dolaşıma sokuldu. Dijital med-
ya ilk gerçek imtihanını Gezi 
Parkı olayları sürecinde verdi 
diyebiliriz. Özellikle Twitter 
Gezi Parkı olayları ile birlikte 
aşırı politik bir mecra hâline 
geldi. Türkiye’de sayısı 10 mil-

yonu bulan Twitter kullanıcılarının ürettiği içerik-
ler diğer sosyal medya platformlarını ve hatta yazılı 
ve görsel medya kuruluşlarını beslemeye başladı. 

Son aylarda ABD merkezli Chrest Foundation 
Vakfı’nın Türkiye’de birçok dernek ve medya kuru-
luşuna yüz binlerce liralık hibe verdiği ortaya çıktı. 
Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede 
Türkiye’den birçok kuruluş var. On binlerce liralık 
destek alan kurumlar arasında Medyascope, Me-
zopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant 
Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Jo-
urnos, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, 

7 Şubat MİT krizi, Gezi 
Parkı olayları, 17-25 Aralık 
süreci, AK Parti’nin Batı ile 
uzlaşmacı politikalarından 

kopuşunu hızlandırdı. 
İktidara yakın sermaye 

çevrelerinin medya 
gruplarını satın almasıyla 

birlikte çok ciddi bir medya 
savaşı yaşanmaya başladı. 

İktidar yanlısı medyaya 
“yandaş medya”, “havuz 

medyası” gibi tabirler 
kullanılmaya başlandı. 

Medya dünyasında hem 
kurumsal anlamda hem 
personel yapısı itibarıyla 
sol tahakküm hâkimdi. 
Bu hâkimiyetin görece 
bir miktar kırılmasıyla 

birlikte medyada tek seslilik 
eleştirileri yükselmeye 

başladı.
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Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversite-
si, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda 
Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi 
(EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planla-
ması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarba-
kır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) 
bulunuyor.

Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff 
Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Tek-
sas, Amerika’da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan 
ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD’de 
dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve 
sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali destek-
lerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak 
Türkiye’deki STK’lara mali ve teknik destek verme-
ye başladı. Türkiye ile ailece yaptıkları bir seyahat 
ve Mısır’da katıldığı bir uluslararası toplantı sonu-
cunda tanışan Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı 
Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini 
Türkiye’ye yönlendirme kararını şöyle açıklıyor:

“Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan, var 
olan kaynakları birden çok ülkeye dağıtmak yerine 

tek ülke üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili so-
nuçlar yaratacağını düşündük. Desteklerimizi tek 
bir ülkeye yönlendirerek ülkenin dinamiklerini 
daha iyi anlayabileceğimize, o ülkede yaşayanlarla 
daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve toplum tara-
fından belirlenen sosyal hedeflere ulaşılmasına 
daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.”

Vakıf kurucusu Lou Anne King Jensen, Osman 
Kavala’nın tutuklanması sonrası hazırlanan kita-
ba destek için imza attığını görüyoruz. Türkiye’de 
bulunan kuruluşlara milyonlarca dolar aktaran bu 
vakfın Türkiye’de resmî bir temsilciliği yok.

Bir zamanlar Lou Anne King Jensen, Strat-
for Türkiye Masası’ndan Hakkari, Mardin ve 
Kandil’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev 
yapan askerlerin pozisyonları için brifing iste-
miş. Wikileaks’in yayımladığı gizli ABD belge-
lerine göre, Amerikan Chrest Foundation Vak-
fı Başkanı Lou Anne King Jensen, 31 Mayıs 
2001 saat: 19:32:21’de tarihinde Stratfor Tür-
kiye Masası’na çevirisini verdiğimiz şu e-maili 

göndermiş: Talep: Türkiye/PKK mevcut durum 
 “Chrest Vakfı Başkanı, Güneydoğu Türkiye’de sa-
hada bulunan personeli, arkadaşları ve bağlı kuru-
luşları ile o bölgedeki mevcut durum hakkında ek 
bilgi ve söz konusu bilgilerin fiyatını talep etmek-
tedir. Özellikle Hakkari, Mardin, Kandil Dağı alan-
larından bahsetti. Birlik hareketleri, olası güvenlik 
endişeleri ve gelişmeleri hakkında bilgi almak isti-
yor. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgeye 
seyahat edecek.”

CIA’nın gölge kuruluşu olarak bilinen Stratfor 
Araştırma Merkezi’nin, 15 Temmuz gecesi Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının ko-
numunu Twitter hesabından panikle paylaştığını 
unutmamamız gerekiyor. 

İsveç hükûmetinin resmî yardım sayfasındaki 
verilere göre, Nadire Mater ve HDP eski milletve-
kili Ertuğrul Kürkçü’nün yönetimindeki Bianet ha-
ber sitesine 2007-2010 döneminde 899 bin 121 do-
lar, 2015-2018 döneminde de 2 milyon 795 bin 141 
dolar destek yapıldı. İsveç hükûmetinin “Open Go-
vernment Data of Swedish Aid” internet sayfasında 

bulunan verilere göre, Bianet’e 2019-2021 dönemi 
için de 2 milyon 305 bin 439 dolar destek taahhü-
dünde bulunuldu. Bu kapsamda 2019’da 613 bin 
374 dolar, 2020’de 814 bin 359 dolar olmak üzere 
toplam 1 milyon 427 bin 732 dolar ödeme yapıldı.

Burada Nadire Mater’e bir parantez açmak gere-
kiyor. Mater, 1999 yılında yine bir fonlanma sonu-
cunda (MacArthur Vakfı’ndan aldığı 59 bin dolar 
karşılığında) Mehmed’in Kitabı’nı yazmıştı. TSK’da 
görev yapan 42 askerin deneyimlerinin ışığında 
kitabı hazırladığını söyleyen Mater bir dizi soruş-
turma geçirmişti. Kitaba toplatma kararı verilmiş 
fakat karar gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı. 

O dönem ABD Dışişleri Bakanı olan Madeleine 
Albright, Güneydoğu’da PKK’ya karşı savaşmış as-
kerlerle söyleşiler içeren ve bir süre önce toplatıla-
rak dava konusu olan kitabın yazarı Nadire Mater’e 
sahip çıkmıştı. “Nadire’ye hiçbir şey yapamazsınız, 
ceza almasını kabul edemem.” ifadelerini kullan-
mıştı. (Şu anda ABD Başkanı olan Joe Biden’ın 
Can Dündar’ın MİT Tırları haberi sebebiyle 

İsveç hükûmetinin resmî yardım sayfasındaki verilere göre, Nadire Mater ve HDP 
eski milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün yönetimindeki Bianet haber sitesine 2007-2010 
döneminde 899 bin 121 dolar, 2015-2018 döneminde de 2 milyon 795 bin 141 dolar 
destek yapıldı. İsveç hükûmetinin “Open Government Data of Swedish Aid” internet 

sayfasında bulunan verilere göre, Bianet’e 2019-2021 dönemi için de 2 milyon 305 bin 
439 dolar destek taahhüdünde bulunuldu.
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tutuklanması sonrası ailesini ziyaret etmesini ve 
ziyaret sonrası Can Dündar’ın bir yargı operasyonu 
ile Almanya’ya kaçırılmasını hafızamızın bir köşe-
sine yazalım.)

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ta-
rafından 2017’de Medyascope’a da 59 bin 280 do-
lar destek verildi. Yine Norveç Dışişleri Bakanlığı-
nın yaptığı hibeleri gösteren portaldaki bilgilerde, 
Punto24’e 2019-2021 döneminde 3 milyon 740 bin 
83 Norveç kronu (yaklaşık 422 bin dolar) yardım 
için anlaşma bulunuyor. Bu kapsamda Punto24’e 
2019’da 1 milyon 473 bin 450 kron (166 bin 300 
dolar), 2020’de ise 759 bin 310 kron (yaklaşık 85 
bin 700 dolar) yardım yapıldı. Portalda, Punto24’e 
2021’de henüz ödeme yapılmadığı görülüyor. 
Norveç’in, medya kuruşu Serbestiyet’e de 2020 ve 
2021 için toplam 847 bin 995 kron (yaklaşık 95 
bin 700 dolar) destek sağladığı bildiriliyor. Bu çer-
çevede Serbestiyet’e 2020’de 247 bin 995 kron (28 
bin dolar) yardımın ödendiği görülürken 600 bin 
kronun (67 bin 720 dolar) ödemesinin henüz yapıl-
madığı belirtiliyor. Norveç’in Medyascope kanalına 
ise 2021 için 582 bin 134 kron (yaklaşık 65 bin 700 
dolar) yardım yapmak için 11 Haziran 2021’de an-
laşmaya varıldığı görülüyor.

NEDEN FONLANIYORLAR?

Neden fonlandıklarına kesin bir kanaat getir-
mek mümkün değil. Fakat anahtar isimler ve kuru-
luşları yan yana koyduğumuzda bir kanaat oluşma-
sı mümkün. Cherest Vakfı, Osman Kavala, Graham 
Fuller, Henri Barkey, Joe Biden, Can Dündar, Ruşen 
Çakır, Washington Institute, İsveç Kalkınma Fonu, 
Stratfor… Ve fondaşların yayın politikalarının ta-
rihsel süreç içerisindeki konumuna bakmamız 
gerekiyor. Gezi Parkı Olaylarına nasıl yaklaştılar? 

17-25 Aralık Operasyonunda nerede durdular? Çö-
züm sürecinde tavırları ne oldu? FETÖ ile ilişkileri 
nasıldı? 

Faaliyetlere de odaklanmamız gerekiyor. İstis-
nasız tüm kuruluşlar LGBT faaliyetlerinde ulusal 
bir meşruiyet kazandırmak hedefiyle yayın politi-
kalarını sürdürüyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
propagandası için bir alan üretiyorlar. Bu bir sine-
ma aktivitesi olabilir, bir düşünce kuruluşu olabi-
lir, bir dijital medya faaliyeti olabilir. Batı kendi dü-
şünce ve anlam dünyasını ihraç ediyor. Bu fonların 
sebeplerinden biri de kültür ihracıdır. 

Beşinci kol faaliyetlerinin sadece Batı tarafın-
dan yapıldığını, bu tip fonlamaların tamamen Batı 
kaynaklı olduğunu söylemek doğru olmaz. Batılı-
lar bu işi biraz daha gizli ve profesyonel bir biçim-
de yapıyorlar. Yoksa Türkiye’de Rusya’nın, Çin’in 
fonladığı onlarca kuruluş var. Fakat Türkiye hangi 
düzlemde yoluna devam ediyor, sorusunun cevabı-
nı ararken bu tip ilişki ağlarını da dikkatle izleme-
mizde fayda var. 

Doğru çıkarımlar yapabilmek için bilginin kay-
nağını iyi tahlil etmek gerekiyor. Yoksa bir sürü-
nün içinde oradan oraya sürüklenir dururuz. Med-
ya bizi fanusumuzdan çıkartacak bir araç olmalı. 
Medya kanalıyla fanusumuzun etrafındaki camı 
kalınlaştırmamalıyız. Kim fonlarsa fonlasın bizim 
için bilgi kaynaklarını değerlendirirken en hasbi 
ölçü Hucurât Suresi 6. ayettir. “Ey iman edenler! 
Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığı-
nıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri 
size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.” 
Müslümanlar için en iyi medya okuryazarlığı eğiti-
mi bu ayetin tefsirinde en az birkaç ders kafa yor-
maktır!
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N A S I L  B İ R  D Ü N YA D A  YA Ş I Y O R U Z ?D O S Y A

A slında bu yazımda orman yangınları, sel fela-
ketleri gibi ilk elde “doğal” olarak nitelendiri-

len felaketlerden bahsedecek, doğallığın ve beşeri-
liğin sınırlarından, yukarıda tek iradede birleşen 
ama aşağıda insan ile ilgili yönlerinden, işin doğal 
tarafını da insana yükleyen ve bunun üzerinden bir 
fısk ve nifak üreten tutumlardan söz edecektim. Af-
ganistan sorunu ağır bastı, kaldı ki tasarlanmış ko-
nunun ikinci sıradaki önemli kısmı burada da vur-
gulanabilecek durumdadır. Fısk ve fücur ile dolu bir 
dünyada yaşıyoruz ve Müslümanlar olarak bunun 
yeterince bilincinde olmadan türbülans yapıyoruz. 

Dolayısıyla asıl felaket de doğal değil, bu beşe-
ri fâsık yapıdır. Doğal her şey olup gidiyor; yanan 
ormanların yerine yeni ağaçlar dikiliyor, sel en-
kazı temizleniyor, yıkılan evler daha iyileriyle ye-
nileniyor, mallar telafi ediliyor. Ama insan eliyle 
inşa edilen fitne ve fıskla kirletilip harap edilmiş 
dünya mevcut şartlarda kolay tamir edilebilir gö-
zükmüyor. Çünkü fâsıklar, fitneciler varlık şartları 
olarak buna sürekli yenilerini ekliyorlar. İyi niyetle 
bir şeyler yapmak isteyen Türkiye için Fransa’nın 
başındaki adamın “Batı, Türkiye’yi durdurmazsa 
aç kalır.” sözü tam da bu bağlamda yerini buluyor. 
Buna göre dünyanın öbür tarafı acından ölse de 

Batının yaşaması için sömürgeciliğin sürdü-
rülmesi gerekiyor. Ünlü ‘tarihçi’ Bernard 

Lewis’in sıkça tekrarladığı gibi şim-
di olmasa bile gelecekte Batının 

önünde engel oluşturabilecek 
yegâne potansiyel güç, İslâm 
dünyasıdır ve mutlaka 

AFGANİSTAN GERÇEĞİ VE 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 MUSTAFA AYDIN 
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bertaraf edilmelidir”. Bunun için de İslâm ülkeleri 
bölünmeli ve mümkün olduğunca kaos çıkarılma-
lıdır.

Bu konunun analizi için en iyi örnek önümüz-
deki Afganistan konusudur. Önce konuyu tasvir 
etmeye çalışalım ve veriliş tarzına bakalım, sonra 
da mevcut perdeyi kaldırıp arkasındaki gerçekleri 
görmeye çalışalım.

GENEL OLARAK AFGANISTAN

Afganistan, Orta Asya’nın güneyinde denize kı-
yısı olmayan bir ülkedir. Doğu ve güneyde Pakistan; 
batıda İran, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve 
Tacikistan; kuzeydoğuda ise Çin ile komşudur. 652 
bin km² yüz ölçümlü, kuzey 
ve güneydoğusunu düzlük-
lerin oluşturduğu dağlık bir 
ülkedir. Başkenti olan Afga-
nistan, 1709 tarihinde ku-
rulmuş, 38,04 milyon nüfusa 
sahip bir Müslüman ülkedir. 
Denize kıyısı olmamakla 
birlikte Asya’da (dolayısıyla 
dünyada) önemli bir stratejik 
konuma sahiptir. Dünden bu-
güne sağlam demografik bir 
yapısı vardır, bu çerçevede 
tarihte çağının süperi sayılan 
güçlerine karşı bile etkinlik 
gösterebilmiş başı dik bir in-
san topluluğu olarak yaşaya 
gelmiştir. İslâm âleminin kül-
türel dünyasında da önemli 
bir yere sahip olmuştur. Tüm 
geleneksel toplumlarda oldu-
ğu ve modern kültürün hep 
dezavantajlar hanesine kay-
dettiği gibi daha çok aşiretli 
bir yapı oluşturmuş ve bu 
varlığını da günümüze kadar 
sürdüre gelmiştir. 

Şimdilerde dünyanın ve 
tabi özel olarak Ortadoğu’nun 
en sorunlu ülkelerinden biri-
si olarak görülen Afganistan, 
her yerde görülebilen sıradan 
olayların dışında sosyal kül-
türel hiçbir zaman bir karga-
şa ortamı olmamıştır. Mesela İran’da yaşanagelen 
kargaşa ortamı burada var olmamıştır. Modern 
dönemin kışkırtma ve karıştırmalarına kadar o 
aşiretli yapı bir dezavantaj olarak işlememiştir. Din 
hayatında da bir homojenlik söz konusudur. Hane-
fi-Maturidi geleneği çerçevesinde bir İslâm anlayı-
şını yaşamaktadır.

Değişik yönetim dönemleri geçiren ve hayatı-
nı kendi şartları içinde devam ettiren, ekstra bir 

soruna da sahip bulunmayan Afganistan 20. yüzyı-
lın sonlarında bitmeyen bir sorun alanına girdi. Şu 
anda yaşanmakta olan sorun ise 1994’te Rusya’nın 
Afganistan’ı işgaliyle başladı. Afgan mücahitleri 
olarak bildiğimiz hareketin odağında Taliban örgü-
tü vardı. Bunu fırsat kabul eden ABD mücahitlere 
yardım bahanesiyle devreye girdi ve bundan sonra 
Afganistan’da olup bitenler Batı adına gerçekleş-
ti. İslâm düşmanı Batı sömürgeciliği buraya da el 
atmış ve sıkıntılı bir dönem başlamıştı. Bu arada 
Taliban 1996 yılında otorite boşluğunu gidermek 
üzere yönetime geldi ve beş yıl halkı memnun ede-
cek bir yönetimde bulundu. İslâmî bir yönetim 

geliştirmeye çalıştı. Bir kısmı 
daha sonra Batı tarafından 
karikatürize edilen ve kara-
lamada kullanılan ilkeleriyle 
Taliban hiçbir zaman radikal 
İslâmcılık diye nitelendirilen 
bir İslâm anlayışına sahip ol-
madı. Ancak Batı tarafından 
o hep selefi, fundamentalist, 
radikal/siyasal İslâmcı olarak 
nitelendirile geldi. Mesela yüz-
lerce yıldan beri süregelen ve 
bir yönüyle de gelenekselleşen 
bir başörtüsü tipi olan burka 
(peçe türünde bir dış giyim) 
bir radikal İslâm sembolü ola-
rak ilan edildi. Tıpkı bizdeki, 
başörtüsünü türban olarak ni-
telendirip Siyasal İslâm sembo-
lü sayılıp dinî/tarihsel başörtü-
süne savaş açılması gibi. Yani 
burka bugüne kadar tek başına 
Taliban’ın siyasal sembolü ola-
rak lanse edile geldi. Tıpkı bi-
zim laik Cumhuriyetçi Taliban 
(?) örneğinde olduğu gibi. 

2001 yılında İkiz Kuleler’e 
saldırıyı bahane eden ABD sal-
dıran kişilerin mensubu oldu-
ğunu iddia ettiği El-Kaide ve 
DAEŞ’i de çıkaran ülke, gerek-
çesiyle Afganistan’ı işgal etti. 
ABD burada kendi icadı olan 

bu düzmece terör örgütleriyle mücadele etmek id-
diasıyla burada 20 yıl hüküm sürdü, başkentten 20 
km uzakta halk üzerinde etkisi olmayan, bakanlık-
ları bariyerlerle koruma altına alınmış hükümetler 
oluşturdu. Yıllarca şu anda Batı medyasının ve yerli 
uzantılarının kullandığı “sokaklar kan gölü” oldu. 
ABD yetmedi buraya NATO’yu da soktu. Sözde ni-
zamı savaş için var olan NATO, burada sivil terör 
örgütleriyle gayri nizami bir savaş (?) verdi. 

Afganistan üzerine 
konuşup yazanların büyük 

çoğunluğu, ABD’nin 
Taliban’ı karalama retoriği 

olarak kullanılan kadın 
sorunuyla ilgilenip, büyük 
bir intikamla sokaklarda 

kanın akmasını beklerken 
asıl sorunun yakınından bile 

geçmemektedirler. İş için 
orada bulanan küçük bir 

kesimi dışarda bırakırsak, 
her zamanki gibi sınırlarda 

bekleyen, özellikle de 
havaalanını dolduran ve 20 
yıllık iş birliğinin hesabının 
sorulacağı endişesini taşıyan 

bir kesimin oluşturduğu 
manzara, Afgan halkının 

ülkeyi terk etmek için 
nasıl çırpındığına delil 

gösterilmektedir.
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20 yıl sonra ABD buradan çekilirken birileri bu 
barış meleğinin (!) bıraktığı boşluktan kaos doğ-
duğunu iddia ederken, geniş bir kesim ABD’nin 
başarısız kaldığını, kurmaya çalıştığı düzenin de 
kendisiyle birlikte çöktüğünü ileri sürmektedir. 
Asıl cevaplandırılması gerekli soru da askıda kal-
maktadır: Diğer sorular yanında burada asıl cevap 
bulması gereken soru ABD gerçekten başarısız mı 
oldu, ne yapmak istiyordu da yapamadı ve başarı-
sız oldu?, sorusudur. 

Afganistan üzerine konuşup yazanların büyük 
çoğunluğu, ABD’nin Taliban’ı karalama retoriği 
olarak kullanılan kadın sorunuyla ilgilenip, büyük 
bir intikamla sokaklarda kanın akmasını bekler-
ken asıl sorunun yakınından bile geçmemektedir-
ler. İş için orada bulanan küçük bir kesimi dışarda 
bırakırsak, her zamanki gibi sınırlarda bekleyen, 
özellikle de havaalanını dolduran ve 20 yıllık iş 
birliğinin hesabının sorulacağı endişesini taşıyan 
bir kesimin oluşturduğu manzara, Afgan halkı-

nın ülkeyi terk etmek için nasıl çırpındığına delil 
gösterilmektedir. Genel olarak apaçık bir çivi gibi 
gözlere batan “iyi de ciddi hiçbir çatışmaya girme-
den, silah kullanmadan bu korkunç Taliban örgütü 
(!) çok kısa bir zamanda ülkenin tamamına nasıl 
hâkim olmuştur, bu onun korkunçluğunun bir so-
nucu ise niçin kan akıtmamıştır?” Bunlar ve benze-
ri sorulara doğru bir cevap bulmadan ne Taliban’ın 
ne de Afganistan’ın geleceği sağlıklı bir biçimde 
değerlendirilemez.

TALIBAN NEDIR?

Bölge dillerinde ilim talep eden anlamına gelen 
Talib’in çoğulu olan Taliban, öğrenciler anlamına 
gelmektedir. Bir kısmı Pakistan medreselerinde 
okumuş, Hanefi-Maturidi çizgisinde geleneksel 
İslâm anlayışına sahip kişilerin oluşturduğu bir 
örgüttür. Çoğunluğu Afganistan’ın en kalabalık 
etnik grubu Peştunlar’dan oluşan örgüt 1994 yı-
lında Kandehar’da Muhammed Ömer, Abdulgani 

Birader liderliğinde kuruldu. Örgütü ortaya çıka-
ran en önemli sebep Rusya’nın Afgan işgali sıra-
sında sıkıntıları aşabilmek ve otorite boşluğunu 
doldurmak üzere iktidara geldi ve beş yıl ülkeyi 
sağlıklı bir biçimde yönetti. Ülkenin eğitim görmüş 
insanları olarak en azından Afganistan bağlamında 
İslâm algısını sistematize edip uygulamaya çalıştı. 
Sanıldığı gibi halk geneli bundan ciddi bir rahat-
sızlık duymadı. Güncel dünyada İslâm sorununu 
Taliban’ın çözmesi de söz konusu olamazdı. Birkaç 
ilke ve bazı pratiklerle hiçbir ülkede şeriat ne ge-
lir ve ne de giderdi. Ama İslâm düşmanlarına göre 
Humeyni İran’ı, Kaddafi Libya’sı, vb. örneklerinde 
olduğu gibi, bir tek ilke ile hem gelir hem de gide-
bilirdi. Afganistan Taliban’ı da böylesi bir şeydi. Bu 
ABD’nin şahsında Batı müdahalesinin en önemli 
gerekçesiydi. 

ABD’nin Afganistan işgalinin amacı ilk elde 
sonucu kestirilemeyen bir İslâmî gelişmeyi sabote 
etmek, içinden çıkılması zor bir kaos ortamı oluş-
turmaktı. Batıdan doğuya; Tunus, Mısır, Lübnan, 
Suriye, Irak, gibi pek çok İslâm ülkesinde olduğu 
gibi sanki kendinden kaynaklanmışçasına bir kar-
gaşa ortamı yaratmak, maddi-manevi enerjisini bu 
kör döğüşünün içinde eritmektir. Kendine gelmesi-
ni engellemek, İslâm çerçevesindeki sorunlar üze-
rinde yoğunlaşmaya fırsat vermemektir. Bu aşağı-
lık politikanın araçsal yapısı terördür ve Türkiye’de 
yaşanan da bunun tipik bir örneğidir. Terör sarma-
lındaki bir ülkenin İslâm gibi daha yüksek idealle-
re yönelmesi ve kafa yorması mümkün değildir. Şu 
bir gerçektir ki El-Kaide, DAEŞ, YPG, PYD, vb. hepsi 
ABD’nin üretimi düzmece terör örgütleridir. Terör 
örgütü üretmenin daha başka yolları da vardır, 
PKK örneğinde olduğu gibi kurulmuş bir örgütü ta-
şeron hâle getirmek, Taliban gibi meşru bir örgütü 
şeytanlaştırarak terör örgütü konumuna sokmak 
bunlardan bazılarıdır. 

ABD bu terör ortamının oluşturulabilmesi için 
20 yıl uğraşmış, cinayet ve kıtallerle kan dava-
sı türü süreçler oluşturmuştur. Böylece ABD’nin 
Irak’ta gerçekleştirdiği ve yıllar süren, saldırı ve sa-
botaj hareketlerinin burada da yaşanması ihtimali 
büyüktür. Bizzat Afganistan’da yaşayan ve küresel 
retoriğin doğrudan içinde olmayan bazı uzmanla-
rın verdiği bilgilere göre Afganistan’da tek türden 
bir Taliban yoktur. Burada farklı türden Talibanlar 
vardır. Talibanlardan kastımız, çeşitli aşiretlerden 
Talibanlar değildir. Esasen anladığımız kadarıyla 
Taliban’ın öncelikli sorunu da bu değildir. Hangi 
aşiretten olursa olsun bir Afgan, bir de USA marka-
lı iki tür Taliban’ın türetilmiş olmasıdır. 

Bugün Afganistan’da “ben Taliban’ım” diyen-
lerin önemli bir kısmı bir ABD başarısı (!) olarak, 
Taliban değil, yeni bir üretim, söz dinlemez şehir 
magandası, teröristtir. Öyle anlaşılıyor ki ABD işi 
onlara bıraktı. ABD’nin başlangıçtaki amacı bir 
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İslâm ülkesini kaos ve belirsizliğe sürüklemekse 
bunu başarıyla yerine getirerek çekilmiş oluyor. 
Şimdi bütün dünya Taliban’dan sağlıklı adımlar 
atmasını bekliyor. Pek çok ülke “Taliban ile görü-
şebiliriz.” diyor. Bu yerinde bir söz, ama görüşülen 
Talibanların farklı olması muhtemel. Bu durum, 
Afganistan’ı bekleyen potansiyel tehlikelerden bi-
risidir. 

Müslüman Afgan halkının endişesi şeriatın 
gelmesi değildir. Batılı İslâm düşmanlarının ve de-
ğişik ülkelerdeki yandaşlarının, ülkenin yegâne so-
runu hâline getirdikleri başörtüsü (burka) da değil-
dir. Evlerini geçindirmek zorunda olan erkeklerin 
iş bulamadığı bir ortamda kadınların çalışıp çalış-
maması da öncelikli bir sorun değildir. Gelişmiş bir 
ülkede kadın elbette çalışır, şartlar bunu gerekli kı-
lar. Ama işsizliğin çok yüksek olduğu Afganistan’ı 
bu söylem üzerinden vurmaya çalışmak düpedüz 
şarlatanlıktır. Buna rağmen karnını doyuramayan 
ülke insanının istediği öncelikli şey, gıda olmadığı 
gibi önüne acilen bir sandığın konması da değildir. 
20 yılda harabeye döndürülmüş ülkede yerli bir 
otoritenin oluşturulup had safhada olan haksızlık-
ların, suistimallerin giderilmesi, adaletin sağlan-
masıdır. Henüz bir hükümet bile oluşturmamış bir 
ekipten seçim talebi (Taliban seçim istemiyor, türü 
manşetler) en azından Afgan halkının talebi ola-
maz. Bu sorun Türkiye’de kendilerine oy vermeyen 
vatandaşın oyunun geçerli oy sayılıp sayılamayaca-
ğını tartışan kesimlerin sorunudur. Tıpkı burkanın 
(türbanın) onların sorunu olduğu gibi.

MODERN FÂSIKLIK:
SORUNLARIN EN ÖNEMLI KAYNAĞI

YALAN HABER

İçinde bulunduğumuz dünyada sorunların en 
önemlilerinden birisi yalan haberdir. Yalan, farkın-
da olmadan veya kontrol edememekten kaynak-
lanan bir yanlış bilgi değildir. Bu şartlardaki bir 
bilgi yanlış olabilir ama yalan olmaz. Çünkü yalan 
özel olarak gerçeğin hilafına insanları yanıltmak 
için üretilmiş, amaçlı bir bilgidir. İslâm’da buna 
“fısk” adı verilmektedir. Sözlükte kabuğunu yarıp 
çıkmak, sınırları aşmak anlamına gelen fısk, doğ-
runun hilafını gerçeklerin dışına çıkmak olarak ta-
nımlanabilir. Fıskla uğraşan kişiye de “fâsık” denir. 
Fısk (yalan haber) her zaman var oldu, ama kişisel 
ve mevzii idi. Ne var ki her zaman bozgunculuğun 
adresi idi. Toplumsal hayat için ciddi bir tehlike 
oluşturan ilahi sisteme olduğu kadar toplumsal dü-
zene musallat olan fıska karşı Kur’ân insanları 47 
yerde uyarmaktadır. Hucurât/6. ayetinde “Bir fâsık 
size bir haber getirdiğinde onun doğruluğunu mut-
laka araştırın, yoksa birilerine hiç de istemeden 
haksızlık etmiş olursunuz.” buyurulmaktadır. 

Burada iki önemli nokta vardır: Bunlardan 
birisi habercinin yalancı (fâsık) olduğunun nasıl 

bilineceği, ikincisi ise verilen haberin araştırılması 
sorunudur. Kişi veya kurum habercinin fâsık ol-
duğu daha önce verdiği toplum genelinin hilafına 
bozgunculuk sağlayan yalan haberler yaymasın-
dan anlaşılır. Bu kişi hep yalan söylemeyebilir ama 
onlardan gelen haberleri ihtiyatla karşılamamız 
gerekir. Fıskla dolu bir dünyada yaşıyoruz. İçimiz-
deki fâsıklar yandaşlarına “Hiç çekinmeden yalan 
söyleyin ve çok tekrarlayın, bir süre sonra insan-
ların onun doğru olduğuna inandıklarını görecek-
siniz.” diyorlar. O dünyanın önemli isimlerinden 
olan Marx, “konuştuklarınız için çokça istatistiki 
rakamlar verin, kimse bu rakamların doğru olma-
dığını araştıramayacaktır.” diyordu. Günümüzde 
de bu tür ilkeler yürürlüktedir. Müslüman bu ha-
berleri kimin getirdiğine ve kimin işine yaradığına 
bakmak zorundadır. 

Türkiye için her gün dinleyip durduğumuz ya-
lan haberler, Afganistan’la bağlantılı olarak devam 
etmektedir. Fâsıkların en önemli uğraşı alanların-
dan birisi İslâm karşıtlığı olduğu için Afganistan 
temasını bolca kullanmaktadırlar. Sıradan birkaç 
örnek: “Taliban sokakta insan avına başladı.”, “So-
kaklar kan gölü: Taliban sokaklarda katliama baş-
ladı.” (Reuters Haber Ajansı). “Taliban DAEŞ’leşi-
yor, elemanlarının bir kısmını oraya gönderiyor.”, 
“Afganistan’dan bütün dünyaya bir terör dalgası 
geliyor.”, “Taliban Afganistan’da insan avına baş-
ladı.”, vb. İnsanlık için asıl terör budur. Bu fâsıklık 
dünyayı teslim almak üzere. Her gün bir düzmece 
haber veya konu buluyorlar: “Taliban değişebilir 
mi?”, Taliban’ı bilmem ama sizin değişme şansınız 
yok, işiniz bittikten sonra çöp sepetine atılır ve öy-
lece gidersiniz. Son kullanma tarihini dolduran ve 
görevi sonlandırılan ve artık Boğaz’da villalarında 
son demlerini yaşayan pek çok kişi gibi süresini 
doldurmakta olan bir bayan yazar “Taliban kadın 
haklarından bahsedince ifrit oluyorum.” diyor. 
Adama, 28 Şubat sürecinde kızlarımızın burnun-
dan getirenlerin “Sizin özgürlüklerinizi savunuyo-
ruz” diyerek toplumla gırgır geçenlere niçin ifrit ol-
madığını sorarlar. Tabi burada amacımız Taliban’a 
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ciro edilen bazı icraatların savunması değil, bir ge-
nel geçer mantık arayışıdır. 

Bugün Müslümanların büyük bir kısmının Af-
ganistan ile ilgili bilgisi bu yalan haberler üzerine 
kuruludur. Buna göre Afganistan Taliban adlı bir 
terörist ekibin elindedir. Bunlar radikal Müslüman-
lardır ve kendilerinden her türlü zorbalık beklene-
bilir. Kadınlara burkayı, erkeklere sakalı dayatmak-
tadır, işte her şeyi özetleyen bir Afganistan tablosu. 
Bir iki marjinal insanla yapılan ve biraz da isteğe 
göre alınmış cevaplara dayanan mülakatın dışında 
Afgan halkının, kadınların, vb. bakışını yansıtan 
hiçbir ciddi araştırmaya rastlamazsınız. Mesela 
halk Taliban’a nasıl bakıyor, konusunda sağlıklı bir 
bilgimiz yok. Burkayı dayattıklarına göre herhâlde 
en azından kadınlar ateş püskürüyordur. “Sonucu 
belli bu olayın nesi araştırılacak” diyebilirler. 28 
Şubat’ın Türk Talibanları okullarını ve işlerini elle-
rinden alıp gözyaşına boğdukları yüzbinlerce kızı-
mıza bu yaptıklarıyla özgürlük (!) bahşediyorlardı. 
Tabii ki özgürlük bir insanın neyi nerede ve nasıl 
giyeceğine kendi iradesiyle karar verebilmesidir. 

Birilerinin başındaki örtüyü çekip alması veya ba-
şına bir bez dolaması değildir.

Tarihî ve kültürel ortaklıkları olmayanların 
herhangi bir İslâm ülkesinin sorunlarını anlamala-
rı mümkün değil, çünkü bilgi felsefesine göre an-
lama aktının işlemesi, yani kişinin beşerî olayları 
sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmesi ortak ilgi 
alanı içinde olmasını ve mümkün olduğunca içe-
riden bakmasını gerektirir; yoksa söylenen şeyler 
bir mantıksal açıklama olarak kalır. Açıklamada 
gerçeğin dışında pek çok mantıksal neden bulu-
nabilir. Namazı duymamış bir kişi seyrettiği eylem 
için “Bu iş bir spor olmalı.” diyebilir. Bu yargımı-
zın tipik canlı bir örneği Afganistan’da 2003-2006 
yılları arasında üç yıl NATO Sivil Toplum temsil-
ciliği yapan ve bir Afgan uzmanı sayabileceğimiz 
Hikmet Çetin’dir. Makuliyetleriyle tanıdığımız ve 
Afganistan’ı iyi tanıdığını düşünebileceğimiz Çe-
tin, bu ülkeyle ilgili olarak kendisiyle yapılan bir 
mülakatta özet olarak şunları söylüyor: 

“Talibanların çoğu karşı cins görmemiş insan-
lardır. Bir kadına eli değmemiş bu insanlar, kadın 
görünce saldırıyorlar. Ölümden sonra cennette hu-
rilere kavuşacakları hayaliyle çarpışıyorlar. Sokak-
larda bile icra edilen cihat derslerinin genel olarak 
konusu budur.” Karalama gibi bir niyeti olmadığını 
düşündüğüm bu insanın cihat, cennet, huri gibi 
kavramlar hakkında sağlıklı bir bilgisi olmadığı 
gibi Taliban’ın kadın ile ilgili yaklaşımının temel 
esprisi hakkında da bir bilgisi olmadığı açık. 

AFGANISTAN VE TÜRKIYE

Afgan halkının Türkiye’ye derin bir sevgisinin 
olduğunu biliyoruz. Hayallerinde Türkiye bir yer-
yüzü cennetidir. Ana sevgilerinin nedeni, ne pa-
hasına olursa olsun Türkiye’de yaşama arzusuna 
değildir. Bu genel Türkiye sevgisine bağlı olarak Ta-
liban da Türkiye’ye ayrıcalıklı bir dost gözüyle bak-
makta ülkenin yeniden yapılandırılmasında açıkça 
yardım talep etmektedir. Türkiye bu samimi talebe 
bir biçimde olumlu cevap verilmelidir. Yeniden ya-

pılanma döneminde elbette bu yardım ekonomik, 
siyasal çok yönlü olmak durumundadır. 

Olup bitenleri bütüncül bir yaklaşımla toplum 
ve ümmet hukuku çerçevesinde değerlendirmeden 
yoksun, bir şeriat ülkesiyle iş birliği gibi içeriksiz 
ideolojik görüşleri bir kenara bırakırsak, Batı de-
ğirmenine su taşıyan bir kesim Afganistan’dan da 
Talibanın’dan da mutlaka uzak durulması gerek-
tiğini, buradan ülkemizin hiçbir kazanımının (ki 
bu kazanımdan neyi kastediyorlarsa) olmayacağı-
nı ileri sürmektedirler. Bir kesim de işi daha ileri 
götürerek Çin gibi bazı ülkelerden izin almadan 
Afganistan’la ilgilenmemizin sorun yaratacağını 
söylemektedirler. Türkiye artık kendi politikasını 
kendisi kurmaktadır. Gördüğümüz kadarıyla bu 
konu planlanmaktadır. Türkiye artık buna muk-
tedirdir. “Her şey ABD’nin izin verdiği kadardır!” 
manda aydını mantığı anlamını tümüyle yitirmek-
tedir.

Şüphesiz mağdur Afganistan’da hayatın 
normale dönüp istikrarın sağlanması için eski 

Afgan halkının Türkiye’ye derin bir sevgisinin olduğunu biliyoruz. Hayallerinde Türkiye 
bir yeryüzü cennetidir. Ana sevgilerinin nedeni, ne pahasına olursa olsun Türkiye’de 

yaşama arzusuna değildir. Bu genel Türkiye sevgisine bağlı olarak Taliban da Türkiye’ye 
ayrıcalıklı bir dost gözüyle bakmakta ülkenin yeniden yapılandırılmasında açıkça yardım 

talep etmektedir. Türkiye bu samimi talebe bir biçimde olumlu cevap verilmelidir. 
Yeniden yapılanma döneminde elbette bu yardım ekonomik, siyasal çok yönlü olmak 

durumundadır.
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dönemlerinden çok daha fazlasıyla güçlü bir 
merkezî otoriteye ihtiyaç vardır. Kabil’in 20 km 
ötesine gidemeyen ve Bakanlıkları vatandaşa karşı 
bariyerlerle korunan bir ABD hükümeti değil, var-
lığı Afganistan’ın her yerinde hissedilen bir devlet 
oluşturulmak zorundadır. Bu aşamada çevre ülke-
ler ve özellikle İslâm ülkeleri yardımcı olmak, kat-
kıda bulunmak durumundadırlar. Türkiye insani 
ve İslâmî duygularıyla Afganistan’ın bu olağanüs-
tü döneminin aşılmasına olumlu bir katkıda bu-
lunmak durumundadır. Esasen bölge ülkeleri her 
hâlükârda bu konuda bir yükün altında olacaklar-
dır. Bu yükü, Batı ülkelerini mümkün olduğunca 
dışarıda tutarak yerine getirebilmek gerekiyor. 

DEĞERLENDIRMELER

Bir işgalci olarak burada bulu-
nan ve tabii ki halkla barışık olma-
yan ABD bir gün çekilecek ve ülke-
yi, Taliban veya bir başkası yerli bir 
ekibe bırakmak zorunda kalacaktı. 
Yani bu durum hesap dışı değildi, 
öyle de oldu ve uzun bir süredir bu 
iş için mücadele veren Taliban işe 
el koydu. 20 yıllık bir dayatmaya 
rağmen, yurt dışına kaçmak için 
hava alanını dolduran küçük bir iş 
birlikçi kesimin dışında bir tepki 
de görmedi. Elbette mağdur Afgan 
halkı ve İslâm dünyası adına sağ-
lıklı bir icraat beklentimiz vardır. 
Ama ülkenin kendine has bazı 
sorunlardan hareketle meşruiyet 
tartışması yapıp karşı çıkmanın 
anlamı yoktur. Hele bu kurgular-
dan hareketle İslâm düşmanlığı 
yapanlar, önce kendilerinin meş-
ruiyet dışı düşüncelerinin farkına 
varmalı, kavramsallaştırdıkları 
Taliban’ın tam da kendileri oldu-
ğunu görmelidirler. 

Afganistan olayı ve Türkiye’de-
ki dışarıdan planlanan bir darbey-
le ülkeye el koyma girişiminin fiyaskoyla bitmesi 
gibi olaylar İslâm dünyasında halklara rağmen dış 
güçlerin uzun süreli başarılı olmayacağı gerçeğini 
göstermiştir. 

Şüphesiz Taliban ve onunla iş tutacak olanların 
işi bir hayli zor. Her şeyden önce güvenlik sorunu-
nun halledilmesi gerekir. Kaotik görünüm acilen 
ortadan kaldırılmalıdır. Esasen kaos Afganistan’ın 
değil, küresel siyasetindir. Küresel siyaset kaosunu 
gerekli gördüğü her yere kusuyor. Afganistan’da gö-
rülen kusmuk da ona ait. Ne var ki sadece Batı değil, 
kendisine ait bir dünya görüşü ve dolayısıyla bir si-
yaset sorunu yaşayan İslâm dünyası da olup biten-
leri bu kaos perspektifinden değerlendirmektedir. 

Hemen başlayan patlamalar, “Sizi rahat çalış-
tırmayacağız!” mesajı taşımaktadır. Saldırıların 
doğrudan veya dolaylı olarak arkasında olan ve 
Afganistan’da DAEŞ’i bitirdiğini söyleyen ABD 
patlamanın sorumluluğunu bu yok ettiği (!) kendi 
taşeron örgütüne ciro etmekte tereddüt etmemiş-
tir. Vakıa ülkeden ayrılma sebepleri arasında bu 
örgütün işinin bitirildiği gerekçesi de yer alıyordu. 
Bitirilen bir şey yok, ABD eskisi kadar cüretkâr ola-
masa da bu tür örgütleriyle burada ve diğer İslâm 
ülkelerinde maalesef hep var olacaktır. 

Elbette Afganistan ve Taliban ciddi sorunlarla 
karşı karşıyadır. Bu problem sarmalında yalnızca 

Batılılar ve örgütleri değil, yala-
ma olmuş veya yeniden üretilmiş 
çeşitli Talibanlar da sorun oluştu-
racaktır. Esasen yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi Amerika 20 yıl bu-
nun için mücadele vermiştir. Ama 
daha kötüsü yalan haberle dolu 
bir fâsık bir medya dünyasının 
odağında bulunan medyadır. Bun-
lar görev başındadır ve akıllarınca 
sorunu can evinden vurmaktadır-
lar. Birisinin manşetinde “Taliban 
demokrasiye taraftar değil.” diyor. 
Aynı görüşü paylaşan pek çok bi-
lim insanından birisi olan ünlü 
siyaset bilimci Sartori’nin dediği 
gibi “En gelişmişleri dâhil, çoğu 
ülkede demokrasi, yükünü tut-
muş emperyalistlerin bir kendini 
meşrulaştırma, halka karşılığı ol-
mayan, bir kendi kendini yönetme 
sanısının keyfini bağışlamakta ve 
yapılanların sorumlularını per-
deleme işlevini yerine getiren bir 
sistemdir”. 

Bir ülkeyi dışarıdan kullanma 
noktasında, sanıldığının aksine 

demokrasiler krallıklardan çok daha elverişlidir-
ler. Ecevit döneminde ABD’den atanan kayyımla 
yönetilme noktasına gelen demokratik (!) Türkiye, 
bugünkü dünyanın gündemine, gerektiğinde tek 
başına karar verebilen bir Başkan’la gelmiştir. Ne-
reden bakarsak bakalım bu başarı bir demokrasi 
dışılığın eseridir. Bir kargaşadan çıkmaya çalışan 
toplumlara demokrasi tavsiyesi söylediklerimizin 
gerçekliğini ortaya koyar. Şüphesiz yeri geldiğinde 
bir şûra sistemi olarak seçimlere girilmeli ama yer-
siz ve zamansız dedikodulara pabuç bırakmama-
lıdır. Taliban bazı konulara cevap yetiştirmek için 
uğraşmamalıdır. 
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İ hmal, kötü niyet veya iklim değişikliği nedeniy-
le ormanların cayır cayır yandığı, Türkiye’nin 

de dâhil olduğu savaşların coğrafyamızı altüst et-
tiği, yıkımın, açlığın, yoksulluğun kurbanı olan 
mültecilerin akın akın sınırları zorladığı, korona 
salgınının devam ettiği günümüzde, Türkiye, bir 
yandan orman yangınları ile boğuşurken diğer 
yandan sel felaketi ile karşılaştı. Diğer yandan Su-
riyeli mülteciler konusu, toplumda infial yaratarak 
birtakım provokasyonlarla kaşınırken bir de Afgan 
mülteciler krizi gelip gündeme oturdu. 

Dünyada doğal kaynakların yavaş yavaş tüken-
mesi, yeni kaynak arayışları, var olan kaynakların 
nasıl paylaşılacağı sebebiyle çıkan askerî, ekono-
mik ve sosyal çatışmalar çevre sorunlarına daha 
derin bir farkındalık getiriyor. Yerküreyi hoyratça 
kullanan kapitalizm, neoliberalizm dünyayı yaşa-
nılır bir yer olmaktan çıkarmış, insanları mutlu 
etmekten ziyade, insanlık için bir bataklık hâline 
getirmiştir. Gelecekte yaşanacak büyük gıda krizi, 
denizlerde canlı hayatın yok oluşu, daha büyük sel-
ler, kuraklık, salgın hastalıklar sebebiyle büyük yok 
oluşa doğru ilerleyen dünyamızda bugün yaşadık-
larımız buz dağının görünen kısmıdır.

Tabiata bu kadar müdahale ederseniz yıllar son-
ra döner sizi vurur. Yaşanan afetler çok kazanma 

hırsının sebep olduğu beton medeniyetinin sonu-
cudur. Kişisel menfaat sonucu çizilmiş imar reza-
letlerine rant uğruna göz yumulması, imar uğruna 
su yataklarının daraltılması, sel ve heyelan bölgele-
rine imar ve yapılaşma izni verilmesi, tabiatın kat-
ledilmesi sonucudur.

İnsan kaynaklı “küresel ısınma” nedeniyle yük-
sek şiddette yağmurlar, heyelanlar, orman yangın-
ları, susuzluk, kuraklık devam edecektir. Tabiat ve 
hayat dengesini bozan iklim değişikliğinin yıkıcı 
etkisi insanoğlunun sağlıklı yaşamasını giderek 
zorlaştıracaktır. Ekolojik hasarlar ile yeraltı suları 
çekilecek, tarımsal üretim düşecek, gıdaya erişim 
daha da zorlaşacaktır. Sağlıklı bir çevre yoksa sağ-
lıklı bir ekonomi, sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir 
sosyal hayat da olmayacaktır. Türkiye Avrupa’nın 
plastik ve kimyasal çöplerinin bir numaralı itha-
latçısı hâline getirildi. Yakın zamanda Marmara 
Denizi’nde yaşanan müsilaj felaketi de denizlerin 
çöp ve atıklarla bir plastik havuzuna ve fosseptik 
çukuruna çevrilmesi nedeniyle yaşanmıştır. Çevre 
tahribatı, inşaat çılgınlığı, betonlaşma, yeşilin yağ-
malanması, yandaş kayırmalarına baktığımızda, 
içinde yaşadığımız sistemin bizatihi kendisi sorun-
lar doğuran bir sistemdir.

DÜNYANIN ÇARPIK DÜZENİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

 METIN ALPASLAN 
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FELAKET ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLEMEK 
ESAS OLMALIDIR

Uzmanların ifadesine göre, esas olan yangının 
ilk 15 dakikada tespit edilmesi, süratle kontrol al-
tına alınıp ilk saat içinde söndürülmesidir. Aksi 
takdirde yangının kontrol atına alınmasının gide-
rek zorlaşacağı söylenmektedir. Orman yangınları 
ile mücadele ekiplerinin asıl işi büyümüş yangını 
değil, henüz yeni filizlenmiş yangını söndürmektir. 
Devletin, afetlerden sonra değil, ondan önce risk-
li bölgelere gidip riski azaltma 
noktasında neler yapılabileceği-
ni tespit etmesi ve ona göre ha-
zırlanması gerekiyor. Risk yöne-
timinin ihmal edildiği yerlerde 
kriz yönetimi başarılı olamaz. 
Etkin bir risk yönetimiyle afetle-
rin yıkıcı etkilerinin azaltılması 
mümkün olur. Son yaşadığımız 
orman yangınları ve sel felaket-
lerine afet yönetimi açısın-
dan baktığımızda risk azalt-
ma ve hazırlık aşamalarının 
ihmal edildiğini görüyoruz.

2013-2020 yılları arasın-
da 2 bin 500 yangının mey-
dana geldiği bir Türkiye’de, 
devlet bir adet bile yangın 
söndürme uçağı almamışsa 
ve hangi gerekçe ile olursa 
olsun Türk Hava Kurumu-
nun uçaklarını hangarlarda 
çürümeye terk etmişse orda 
bir yönetim zaafı var demek-
tir. “Koca memleketin o kadar 
ormanlık alanı var, akıl edip 
bir yangın uçağı alamamış-
lar mı?” diye sorarlar insana. 
Özel şirketlerden uçak ve he-
likopter kiralamanın makul 
ve mantıklı bir izahı varsa 
topluma anlatılmalıdır!

THK’nın deposunda bek-
leyen uçakların bakımının yapılması için gereken 4 
milyon dolarmış. Yığınla israfın olduğu Türkiye’de 
devede kulak mesabesinde olan böyle bir harcama 
neden yapılmadı? Kurumunun basketbol kulübü-
ne ayrılan 40 milyon dolarlık bütçesinden 4 milyon 
doları kesip uçakların bakımı için kullanılamaz 
mıydı? İtibardan tasarruf olmaz denilerek 28 lüks 
aracı 60 milyon dolara almanın makul görüldüğü 
bir ülkede, 360 milyon dolara makam uçağı alınan 
bir ülkede, Türkiye’nin iki saatlik faiz ödemesine 
denk gelen 4 milyon dolar neden bu uçaklardan 
esirgendi?!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Or-
manlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede 

sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın 
yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha 
etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır. İHA, 24 
saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulundu-
ğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını 
gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin 
yaptığı görevi yerine getirmektedir.” demişti. (17 
Haziran 2021) Hadi diyelim THK uçakları bakım-
sız olduğu için devriye uçuşları yapamadı. Peki, 
İHA’lar neredeydi?

ASLINDA YANAN SISTEMDI…

Yaşadığımız afetlerde iklim 
krizinin etkisi olmakla beraber 
yıkıcılığın insan eliyle daha da 
arttığını görmemiz gerekiyor. 
Turizm yağması, marinalara 
çökme, yeşil alanları parselle-
yip villalar, oteller kondurma, 
plansız şehirleşme, ihmal ve 

vurdumduymazlık, yalan ve 
talanla elde edilen imkânların 
kötü kullanılması ile yaşanan 
kirlenme ve yolsuzluk sistemi 
toplumun dokularını çürütme-
ye devam etmektedir.

Yangınlarla milletin canı, 
evi barkı yanarken yok Bakan-
lık yetkiliymiş, yok Büyükşehir 
Belediyeleri yetkiliymiş tartış-
maları yapılıyordu. Bu ülkenin 
her konusunu siyasi malzeme 
yapmak artık gına getirdi. İk-
tidar ve muhalefetin birbirini 
karşılıklı suçlaması ile ku-
tuplaşan Türkiye’de yangına 
körükle gitmek ülkeye hiçbir 
hayır getirmez. Türkiye, mese-
lelerini kamplara ayrılmadan, 
toplumdaki öfkeleri çoğaltma-
dan tartışabilmelidir. Burada 
özellikle siyasilere büyük görev 
düşmektedir. Bir çözüm alanı 

olarak işlev görmesi gereken siyaset bu ülkede bir 
dost-düşman karşıtlığında yapılmaktadır. Afetlerin 
toplumda ortak bir hassasiyet duygusu geliştirmesi 
gerekirken siyasallaştırılması yüzünden toplumda 
ayrıştırıcı bir husumet dili kullanılmasına vesile 
edilmektedir. Hatta daha da ileri gidilerek bir öfke 
ve nefret diline dönüşmektedir. Hâlbuki felaket 
anlarında toplumun bütünleşmesi, farlılıkları orta-
dan kaldırıp iş birliği içerisinde hareket etmesi ge-
rekir. Muhalefet “mal bulmuş mağribî” gibi felâketi 
fırsata çevirerek ucuz bir faydacılıkla iktidara bir 
saldırı vesilesi yapmıştır. 

Yangınlar sırasında akıl almaz bir bilgi kirliği 
ve dezenformasyon ile ortaya koymaya çalışılan 

Risk yönetiminin ihmal 
edildiği yerlerde kriz 

yönetimi başarılı olamaz. 
Etkin bir risk yönetimiyle 
afetlerin yıkıcı etkilerinin 

azaltılması mümkün 
olur. Son yaşadığımız 

orman yangınları ve sel 
felaketlerine afet yönetimi 

açısından baktığımızda, 
risk azaltma ve hazırlık 

aşamalarının ihmal 
edildiğini görüyoruz.
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algı yönetimi, yaşanan çaresizlik, çay paketi atma-
ları, bakanların beyanatları, bir belediye başkanı-
nın “Evi yanmayanlar ‘keşke benim de evim yan-
saydı’ diyecek!” şeklindeki zırvalamaları halkın 
devlete olan güvenini sarsmıştır. Aslında sel ve yan-
gın enkazının altında kalan, siyaset enkazıdır, bü-
rokrasi enkazıdır, ihmal ve beceriksizlik enkazıdır. 
Her şeyden önemlisi bir ahlak enkazı yatmaktadır. 
Çevreye, canlılara, suya, toprağa saygısız, kazanç 
için doğayı katleden açgözlü bir zihniyet ülkenin 
sahilleri, su havzaları, ormanları ve su kaynakla-
rıyla oynayarak, ekolojik dengeleri altüst etmiştir. 
Dere kenarlarını yapılaşmaya açan, rant hırsıyla 
dere yataklarına ve heyelan bölgelerine imar izni 
ve ruhsat veren, HES’lerle derelerin doğal yatakla-
rını değiştiren, selleri önleyecek ormanları tahrip 
edenler, mazgalları, altgeçitleri, kanalları teknik 
şartnameye uygun yapmayanlar bugünkü felaket-
lere zemin hazırlamıştır.

YURT DIŞINI VATANINA TERCIH EDEN 
MÜLTECILER

Nasıl bir ümitsizlik hâlidir ki yurt dışını va-
tanlarına tercih ediyorlar? Afganlı ana küçücük 
çocuğunu duvarın ötesindeki Amerikalı askerin 
eline teslim ediyor. Doğup büyüdükleri toprakları, 
sevdiklerini terk edip kendilerini bu hâle düşüren 
zalimlerin topraklarına gitmek için can atıyorlar! 
Afganistan’dan kaçmaya çalışan yüzbinlerce kişi-
nin yollara düştüğü, oluşan izdihamlarda ezilerek, 
uçağın iniş kalkış takımları arasında sıkışarak, 
uçakların kanatları üzerine oturarak düşüp ölenle-
rin görüntüleri uluslararası toplumun gündemine 
otururken Müslüman olarak bizim de canımızı ya-
kıyor. 

Vicdanını kaybetmiş, acılara duyarsız, güven-
sizliklerle dolu çarpık uluslararası sistemde açlık, 
kıtlık, iç savaşlar, dikta yönetimler, gelecek için 
ümitsizlik hâli göç hareketlerinin başat sebepleri-
dir. Egemenlerin strateji oyunlarının kurbanı bu 
aç, susuz, çaresiz insanların ellerinden paralarını, 
eşyalarını, hatta üzerindeki elbiseleri dahi alıp, 
öldüresiye dövüp yarı çıplak vaziyette ölüme terk 
ediyorlar. Kadınların ve çocukların içinde bulun-
duğu botlar batırılmaya çalışılıyor. Hücumbotları 
büyük bir süratle yanlarından geçirip oluşturduk-
ları dalgalarla botu ala bora etmeye çalışıyor, elle-
rindeki mızraklarla botları batırmaya kalkıyorlar. 
Korkudan titreyerek kıyıda bir kayaya tutunmaya 
çalışan çocuklara su verilmesine bile karşı çıkıyor-
lar. Küfürlerle, hakaretlerle, tehditlerle karşılıyor-
lar insanları. İnsanlık onurunun nasıl ayaklar altı-
na alındığına şahit oluyoruz. Göç eden insanların 
ülkelerini sömürerek elde ettikleri zenginliğin kü-
çücük bir parçasını paylaşmaktan ödleri kopuyor.  
 Birleşmiş Milletler’in 5 ülkenin kontrolündeki 
gayri adil yapısı ve yaşanan katliamlara, zulümlere, 

despot yönetimlere karşı sessiz kalması artık bu ku-
ruluşun miadını doldurmuş olduğunu gösteriyor. 
Siyonizm’in art arda iki dünya savaşı çıkartarak 
Yalta Konferansı’nda kurduğu Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı ile onun şemsiyesi altında oluşturduğu 
dünya düzeni artık işlerliğini yitirmiş, bir mevta 
hâline gelmiş bulunmaktadır. NATO ise barışı ko-
rumak yerine işgallere, 15 Temmuz gibi darbeler 
alet edilen, İslâm’ı birinci düşman ilan eden bir 
kuruluş olarak Irak, Libya ve Afganistan’daki başa-
rısız olmuş, dünyada kurulu çarpık düzeni devam 
ettirmekten başka bir işe yaramayan, ABD güdü-
münde bir yapılanma olarak önemini ve güvenirli-
liğini yitirmiştir. BM’den sonraki en büyük küresel 
kuruluş olan İslâm İş Birliği Teşkilatı (İİT) ise İslâm 
Dünyasının parçalanmışlığı ve İslâmofobi karşısın-
da hiçbir şey yapmayan, sadece kınama mesajları 
yayınlayan, olaylar karşısında kıymeti harbiyesi ol-
mayan tabela bir kuruluş olarak kalmıştır. Mülteci 
sorununda küresel bir norm ve politika belirlene-
memesi, adil bir çözüm üretilememesi uluslararası 
sistemin iflas ettiğini göstermektedir.

MESELENIN ALTINDA YATAN
GERÇEKLERE ODAKLANMAK

ABD, NATO ve diğer küresel güçlerin Suriye 
ve Afganistan’daki nihai hedeflerine projektör tut-
mak gerekmektedir. Dış güçlerin bilinçli bir şekil-
de Türkiye’ye yönlendirdiği mülteci akını kontrol 
edilmediği takdirde, yakın bir gelecekte sosyolojik 
ve demografik problemler doğuracağı ve bunun 
sonunda Türkiye’nin içini karıştıracak siyasi bir 
mesele hâline gelebileceği göz ardı edilmemelidir. 
Batı, mülteci dalgaları kendisine ulaşmadan başka 
yerlerde durdurma planı uyguluyor. Zor ve provo-
kasyonlara açık bir dönemden geçen Türkiye’nin, 
kendisine biçilen bu dalgakıran rolüne karşı çıkıp 
bu planı bozması gerekiyor. Türkiye’ye yönelik 
göçe, BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) uygulayıcısı 
küresel güçlerin oyunları ve güvenlik açısından da 
bakmak gerekiyor. Bu gelenlerin içinde özel yetiş-
tirilmiş kimselerin de olduğu muhakkaktır. Bunla-
rın Türkiye içinde ne gibi faaliyetler icra edecekle-
rini düşünmek gerekiyor.

Kabil Havaalanında AfganlılarKabil Havaalanında Afganlılar
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Göç olgusu, toplumların sosyal, ekonomik, kül-
türel ve güvenlik yapılarıyla yakın ilişkisi bulunan, 
önemli etkiye sahip olan bir olaydır. Ülkemizde ya-
şanan yoğun göçe bağlı olarak, kayıt dışı istihdam, 
ucuz işgücü, yerli işsiz sayısında artış, çocuk işçiler, 
sosyal ve ekonomik dışlanma, cinsel istismar gibi 
bir takım sosyolojik ve ekonomik sorunlar yaşan-
maktadır. Suriyelilerin devletten aldığı sosyal yar-
dımlar, dükkânlarının ruhsatsız olduğu ve vergi 
ödemedikleri yönündeki iddialar, salgın nedeniyle 
işsizlikle ve açlıkla boğuşan, işlerinden olmuş, her 
gün yağan zamlarla hayat ve geçim şartları zorla-
şan halkın içindeki yabancı düşmanlığını artır-
maktadır. 

Dil, kültür ve hayat tarzı farklıkları toplumsal 
uyumu güçleştirmekte, etnik ve mezhepsel kutup-
laşmayı tetikleyebilecek bir zemin oluşmaktadır. 
Bazı sınır illerinde ve büyükşehirlerin bazı ma-
hallerinde demografik yapı değişmektedir. Mül-
tecilerin hayat şartlarındaki zorluklar ve eğitim 
imkânından yoksun olmaları sosyal sorunlara uy-
gun zemin hazırlamaktadır. Birtakım lokal asayiş 
olaylarının daha sonra kitlesel eyleme dönüşme ih-
timali vardır. Altındağ ilçesinde Suriyeli gençler ile 
mahalleli gençler arasında çıkan kavga sonucu ya-
ralanan birinin hayatını kaybetmesinin ardından 
Suriyelilerin evlerine, işyerlerine, arabalarına, can-
larına yönelik saldırıları sosyal medya üzerinden 
körükleyen 148 kişi yakalandı. Çoğunun yağma, 
kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurma 
ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu anla-
şıldı.

Her şart altında toplumsal dokunun korunması 
gerekiyor. Yüksek oranlı göç dalgaları, demografik 
değişimler gerilim doğurur, büyük çalkantılara 
sebep olur. Bolu Belediye Başkanı’nın apartheid 
rejimlerini andıran cümleleri, tarih boyunca maz-
lumlara kucak açan, adaleti ve hakkaniyeti savu-
nan, insan ayırt etmeden misafirperverlik eden bu 
toplumu yaralamıştır. Tahammülsüz Başkan “Bu 
misafirlik fazla uzadı, yabancı uyruklular için 10 
kat suya ve katı atık ücretine 10 kat zam yapaca-
ğız.” diye sorumsuz olduğu kadar tehlikeli de olan 
bir söylem kullanmıştır. 

İktidarın da muhalefetin de yabancı düşman-
lığını körüklemek yerine uzun vadeli sürdürüle-
bilir entegrasyon politikaları üzerinde çalışmalar 
yapması gerekmektedir. Türkiye’ye girişler daha 
sıkı kontrol edilmelidir. Sığınmacıların kontrol ve 
denetimden uzak şekilde istedikleri yerlere gidip 
yerleşmelerine bir sınır getirilmelidir. Gettolaşma-
ya, şiddet ve asayişsizlik olaylarının yayılmasına, 
huzursuzluğun genişlemesine müsaade edilmeme-
lidir!

“YENI BÜYÜK OYUN”U GÖRMEK…

Orta Asya’nın kalbi olarak nitelendirilen Afga-
nistan, Orta Asya’da bir koridor niteliği taşıdığı ve 
emperyalist emelleri olan ülkelere stratejik avan-
tajlar sağlayacak konumda bir ülke olduğu için 
tarih boyunca bölgeyi ele geçirmek isteyen büyük 
güçlerin müdahalelerine maruz kalmıştır. Çin, 
Türki Cumhuriyetler, Pakistan ve İran arasında 
bulunan konumuyla İç Asya, sıcak sular, Hint Alt 
Kıtası ve Ortadoğu’ya çıkış için tek kavşak noktası 
konumunda bulunmaktadır. İbn Haldun’un “Coğ-
rafya kaderdir” sözünü doğrularcasına Afganistan, 
stratejik konumu nedeniyle tarihin farklı dönemle-
rinde egemen güçlerin odak noktası olan bir ülke 
olmuştur.

19. yüzyılın ikinci yarısında Rusya ile İngilte-
re arasında Orta Asya coğrafyasını kapsayan “Bü-
yük Oyun” diye adlandırılan hegemonya ve güç 
mücadelesinde; İngiltere, Rusya’nın Hindistan’a, 
Rusya ise İngiltere’nin Orta Asya’ya nüfuz etmesi-
ni engellemeye çalışmıştır. 11 Eylül 2001’den son-
ra ABD’nin Afganistan’a müdahalesiyle başlayan 
“Yeni Büyük Oyun”da büyük güçler bölgenin pet-
rol, doğal gaz rezervleri ve yeraltı zenginlikleri üze-
rinde etkili olmaya çalışmaktadır. Brzezinski’nin 
Büyük Satranç Tahtası’ndaki Avrasya senaryosu 
bir anlamda uygulamaya konmuştur. Afganistan’a 
hâkim olan, Güney Asya’ya, Ortadoğu, Orta Asya ve 
Çin-İran eksenine müdahale etme imkânı elde etti-
ğinden, dünya siyasetinde söz sahibi olmaktadır. 
Afganistan’da 42 yıldır devam eden iç savaş/kaos 
hâlinin temelinde, küresel ve bölgesel rekabet için-
de olan güçlerin arasındaki güç dengesinin korun-
ması için ülkenin istikrarsızlığa mahkum edilmesi 
yatmaktadır.

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi, Rusya’nın 
Yakın Çevre Doktrini ve Avrasyacılık yaklaşımı 
Huntington’un Medeniyetler Çatışması gibi yakla-
şımları Orta Asya’nın önemini daha da artırmıştır. 
ABD, Çin ve Rusya Orta Asya’da üstünlük sağlama-
ya, bölgedeki geçiş yollarını ve enerji kanallarını 
kontrol etmeye ve bölgedeki ülkeleri ekonomik, 
siyasi ve askerî olarak kendilerine bağımlı kılma-
ya yönelik politika izlemektedirler. Bölgede ve 
“Asya’nın anahtarı” olarak anılan Afganistan üze-
rinde gerçekleşen hareketlilik, “Yeni Büyük Oyun” 
kapsamında büyük güçlerin Afganistan’ı gelecekte 
kontrol altında tutma amacına yöneliktir.

Tarih boyunca jeopolitik öneminden dolayı 
küresel güç olma isteğindeki devletlerin ilgi odağı 
olan bölgeye, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlik-
te büyük güçlerin ilgisi daha da artmıştır. ABD’nin 
2001’de Afganistan’ı işgal etmesi sonrasında, böl-
gede ABD’nin ağırlığını artırmasını önlemek için 
Rusya Çin’le ittifak yaparak ABD’yi bölgeden uzak-
laştıracak politikalar uygulamaktadır. Tıpkı Orta-
doğu gibi Orta Asya da bugün dünya üzerinde Batı 
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ve Doğu’nun menfaatlerinin çatıştığı coğrafyalar-
dan biridir. 

Afganistan’daki çatışmanın siyasi bir çözüme 
ulaştırılması gerektiği fikrini savunan Çin, kendi-
si için önemli bir güvenlik sorunu olarak gördü-
ğü Uygur kökenli mücahitlerin Afganistan’daki 
kaos ortamından yararlanmasından endişe ettiği 
için Kabil’deki elçiliğini kapatmamış, Çin’in Afgan 
halkının istek ve tercihlerine saygı duyduğunu be-
lirten açıklamalar yaparak Taliban ile temaslarını 
sürdürmüştür. Rusya’nın amacı ise “yeşil kuşak” 
olarak adlandırılan İslâm’ın komünizme karşı 
kullanılması projesinin yeni bir sürümü ihtimali-
ne karşı tedbir almak, Taliban yönetimi altındaki 
Afganistan’dan Tacikistan ve Özbekistan başta 
olmak üzere, eski Sovyet ülkelerine ve oradan da 
Rusya’ya Orta Asya kökenli radikal militan akışı 
ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle elçi-
liğini kapatmayarak diplomatik ilişkilerine devam 
etmiştir. 

“Yeni Büyük Oyun”un aktörleri birinin diğerle-
rinden daha güçlü olmasını engellemek için denge-
leme politikası izlemektedirler. İşte buradaki denge 
noktası da heterojen etnik çeşitliliği, sürdüremedi-
ği barış ve istikrarsız yapısıyla Afganistan’dır. ABD, 
Afganistan’ı bu hâliyle terk ederek çıkmakla, Çin, 
Pakistan ve Türkiye’nin dolayısıyla Özbekistan’dan 
Kırgızistan’a, Kazakistan’dan Türkmenistan’a 
tüm Orta Asya coğrafyasını karıştırmayı ve de 
Çin ile Rusya’nın arasını bozmayı hedeflemiştir. 
Afganistan’ın şaşırtıcı bir şekilde 9 gün içinde 
Taliban’a teslim edilmesi, Taliban’ın beklenmedik 
bir şekilde “zaferi” kucağında bulması kafaları ka-
rıştırmaktadır. ABD devşirmesi Eşref Gani de bu 
oyunun bir parçası olabilir mi? 1996-2001 yılların-
da Taliban yönetimini ilk tanıyan ülkelerden biri 
olan Birleşik Arap Emirliği şimdi ise Taliban karşıtı 
Eşref Ganiyi ülkesinde misafir etmektedir. DEAŞ 
tekrar canlanır bahanesiyle Suriye’yi terk etmeyen 
ABD, Taliban’ı bile kâfir ilan DEAŞ’ın Horasan kolu 
katliamlar yaparken Afganistan’ı kaçarak terk et-
mektedir. Biraz tuhaf değil mi? 

BÜTÜN PROBLEMLERIN TEMELINDE 
SISTEMIN BOZUKLUĞU VE 

ÇARPIKLIĞI YATIYOR…

Dünya yeni bir dönemeçten geçiyor. 
Afganistan’da şahit olduğumuz gelişmeler, bölge-
yi ve İslâm dünyasını yıllarca etkileyecek dersler 
ihtiva ediyor. ABD’lilerin demokrasi getirme ve 
insan haklarına saygı gösteren rejimler kurma ba-
hanesiyle işgal ettikleri toprakları nasıl kan gölüne 
çevirdiklerini ve kendi çıkarlarını nasıl her şeyin 
önüne koyduklarını görüyoruz. Afganistan’daki 
tablo, gâvura güvenmenin, onun vicdanına sığın-
manın nasıl bir kayıp ve felaketle sonuçlanabilece-
ğini gösteren ibret verici bir tablodur! 

Çıkarı ve hırsı uğruna vicdanı körelmiş olan kü-
resel egemenler ve onların yerli işbirlikçileri, savaş, 
işgal, etnik temizlik, tehcir, zulüm, doğa katliamı, 
adaletsizlik, ayrımcılık gibi insani değerlerle çatı-
şan ne kadar rezillik ve kötülük varsa hepsini icra 
etmektedirler. Dünyada milyonlarca insan açlık ve 
susuzlukla boğuşuyor. FAO verilerine göre dünya-
da 820 milyondan fazla insan açlıkla boğuşurken 
diğer tarafta 670 milyondan fazla kişi ise obezite 
ile mücadele ediyor. Her sene yetersiz beslenme ve 
açlığa bağlı nedenlerle 25 bin kişi hayatını kaybe-
diyor. Dünya Bankası raporunda dünyada çöplük-
lere atılan yiyeceklerin açlıktan ölen insanların 
15 katını besleyecek düzeyde olduğu bilgisine yer 
veriliyor.

Güçlünün diline göre hükmünü icra eden bo-
zuk dünya düzeninde çark güçlüden yana dön-
mektedir. Bir avuç kapitalistin, birkaç emperyalist 
devletin menfaati için şiddet meşrulaştırılmakta, 
özellikle İslâm coğrafyasında terör bir aparat ola-
rak kullanılarak bu köhne düzen devam ettiril-
mektedir. Kapitalizm, neoliberalizm insanlar için 
çözüm olmaktan ziyade, insanlık için bir bataklık 
olmuş durumdadır. Yaşadığımız korona salgını bile 
mevcut kapitalist sisteminin sürdürülemez oldu-
ğunu bize göstermiştir. 

Bir tıkanmışlık hâli söz konusudur. Sorun 
hem insanda hem de sistemdedir. İkisi de birbiri-
ni olumsuz yönde beslemektedir. İnsana, hayata 
ve dünyaya dair yeni bir bakış açısı, yeni bir hayat 
felsefesine ihtiyaç var. Dünyadaki çarpık düzene, 
adaletsizliğe, zulme ve paylaşım dengesizliğine 
dur demek, bunun karşısında adil, paylaşımcı, güç-
lünün haklı olmadığı, zayıfın ezilmediği yeni bir 
dünya kurmak üzerimize farzdır. Sömürü hortum-
larıyla ayakta duran kapitalist sistemin nefesini ke-
sip aynen komünizm gibi tarihin çöplüğüne atma 
zamanıdır. Vicdansızlık, haksızlık, adaletsizlik, 
açgözlülük virüsüne karşı, insanın ve toplumun 
çürümesini durdurmak, toplumu ayağa kaldırmak 
için çok daha fazlasına; topyekûn bir “ahlak ayak-
lanmasına” ihtiyaç vardır. 

Öldürülen, ezilen, yok edilmek istenen bir üm-
metin mensubuyuz. İnsanlığın duyarsız ve kayıtsız 
kaldığı bunca zulme artık ümmetin ses verme-
si gerekmektedir. Bosna’da, Çeçenistan’da şimdi 
de Suriye’de Irak’ta, Afganistan’da, Myanmar’da, 
Doğu Türkistan’da insanlığın öldüğünü, bütün in-
sani değerlerin katledildiğini gördük.

Küresel zalimliğe karşı durma, bu çarpık dün-
ya düzenine direnme, değiştirme çabasında olmak, 
mazlumların ve mağdurların sesi olmak gerekiyor. 
Biz, yeryüzüne hakkı, adaleti hâkim kılmak için 
daha köklü çözümler üretilmesi gerektiğine ve adil 
bir dünyanın ancak vicdanları harekete geçirdiği-
miz zaman mümkün olduğuna inanıyoruz.



45 umranmran  |  Eylül 2021  |

KABİL’İN DÜŞÜŞÜ: ARKAPLANI VE SONRASI

N üfusunun neredeyse tamamı Müslümanlar-
dan oluşan Afganistan, savaşın kırk yılı aş-

kın süredir fiilen sürdüğü bir coğrafyadır. Bağım-
sızlık sonrasında, yönetim tarafından yürütülen 
“modernleşme” adı altındaki laikleştirme ve sekü-
lerleştirme çabaları, Afgan halkını yeni krizlerin 
içerisine itmiştir. İlk olarak 1970’lerin ortasında 
komünist iktidarın İslâmî yaşantıya ve İslâmî eği-
time karşı baskılarına karşı halk isyanları patlak 
vermiştir. Nihayetinde 1979 yılında başlayan Sov-
yetler Birliği işgaliyle, Müslüman halkın direnişi 
daha organize bir hale bürünmüştür. 10 yıllık savaş 
neticesinde Sovyetler Birliği Afganistan’a 
büyük darbe alarak çekilmeye mecbur 
kalmış, 2 yıl sonra ise SSCB dağılmıştır.

Sovyet destekli komünist yönetim 
de 1992’ye kadar ayakta kalabilmiş-
tir. Lakin bu dönemde Sovyetler’i 
mağlup eden Afgan hizipleri 
arasında bir iç savaş çıkmıştır. 
Taliban hareketi, iç savaştaki 
kaos ortamında, 1994 yılında 
medrese hocaları ve talebele-
ri tarafından, bölgede bozulan 
düzeni yeniden sağlamak adına 
kurulmuştur. Taliban, ülkede istik-
rarı büyük ölçüde tesis etmeyi ba-
şararak, 1996’da “Afganistan İslâm 
Emirliği” adıyla yeni bir yönetim 
tesis etmiştir. Bu yönetim ül-
kenin yaklaşık yüzde 90’lık 
bir bölümünde egemen 
olmuştur. 1996-2001 
arasında ayakta kalan 
bu yönetim 11 Eylül 
saldırıları sonrası 
ABD’nin Afganistan’a 
müdahalesi sonucu 
akamete uğramıştır.

ABD öncülüğündeki NATO koalisyonu, geniş 
kapsamlı bir askerî ittifak oluşturarak, 2001 yılın-
da Afganistan’ı işgale başlamıştır. İşgal neticesinde 
Taliban’ın idaresi yıkılırken, ABD, 2001 yılı so-
nunda ülkede İran destekli gruplar, savaş ağaları, 
seküler Afgan teknokratlardan müteşekkil yeni bir 
hükümet teşkil etmiştir.

2001-2018 ARASINDA IŞGAL YILLARI

ABD öncülüğündeki koalisyonda İngiliz güçleri 
de önemli ağırlığa sahip olmuştur. Bunların yanı 
sıra Çin, Rusya ve Hindistan gibi bölge ülkeleri, 
yanı başlarında büyüyen ve istikrar kazanan İslâmî 
bir yönetime karşı gerçekleştirilen bu işgale üstü 

örtülü destek vermiştir.
ABD’nin askerî hamlesine destek veren 

diğer iki bölge ülkesi de İran ve 
Pakistan olmuştur. Bu iki ülke, 

işgalin yanında saf tutmuş, 
ancak tüm yumurtala-

rını da aynı sepete 
koymamıştır. Yak-

laşık 4 milyon 
Afgan mülteci-

ye ev sahipliği 
yapan, aynı 

z a m a n d a 
Taliban’ın 
tabii uzan-
tılara sa-
hip olduğu 
Pa k i s t a n , 

topraklarını 
A m e r i k a n 

güçlerine aç-
mış ve ABD 
ile yakın 
bir iş birliği 

KABİL’İN DÜŞÜŞÜ: 
ARKAPLANI VE SONRASI

 EDIP OĞUZ 

Afganistan’ı bekleyen sınavlar, yirmi yıllık savaştan daha zorlu bir süreç teşkil edecektir. 
Kurulacak yeni hükümet bu sınavları başarıyla atlatabilirse, Afganistan için müspet bir 

gelecekten ve daha ötesinden söz etmek mümkün olabilecektir. Sahadaki gelişmeler paralelinde 
tahlil ettiğimiz kadarıyla, Afganistan halkı da genel olarak Taliban’ın yeniden yönetime 

geçmesini kabullenmiş vaziyette, hareketin yönetim politikasını beklemektedir.
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içine girmiştir. İşgal süreci ve sonrasında Pakistan 
yönetimi, birçok Taliban liderini ve yabancı savaş-
çıyı, Guantanamo’da hapsedilmek üzere ABD’ye 
teslim etmiştir. Aynı zamanda birçok Taliban men-
subu ve lideri de Pakistan’ın cezaevlerinde hayatla-
rını kaybetmiştir.

İran ise ABD’nin Afganistan’daki hamlesine 
hem askerî hem siyasi olarak destek sağlamıştır. 
İran sınırındaki Afgan şehirlerinin ABD ittifakı 
tarafından kontrol altına alınması için istihbarat 
paylaşımı ve kurmay destek sağlayan İran, ayrıca 
ABD’nin kara gücü olarak yapan Kuzey İttifakı bir-
liklerine de eğitim vermiştir.

Küresel ve bölgesel olarak büyük bir askerî itti-
fak kuran ABD karşısında Taliban konvansiyonel 
bir savaş yöntemi izlememiştir. Bu doğrultuda kır-
sal bölgelere, dağlık alanlara 
ve izole noktalara çekilen Ta-
liban liderleri ve mensupları 
ABD’ye karşı uzun soluklu 
bir savaş yolunu tercih etmiş-
lerdir.

2003 yılında etkisini gös-
termeye başlayan bu karşı 
savaş, uluslararası kamuoyu-
na “Taliban’ı yok ettiklerine” 
dair bir mesaj vermek isteyen 
ABD’yi zor durumda bırak-
mıştır. Taliban mukavemeti 
2007 yılında yükselen bir 
ivme yakalamış, bu sürecin 
sonucu olarak 2011 yılında 
ABD koalisyonunun ülke-
deki askeri kayıplarını zirve 
noktaya taşımıştır. 2011 yı-
lındaki kayıpların ardından 
ABD, ülkede güvenliğini, cid-
di şekilde yatırım yaptığı hü-
kümet güçlerine devretmeye 
başlamıştır. 2009’dan itibaren Afganistan’dan çık-
mak için arayışlara başlayan ABD’nin girişimleri 
bu yılın ardından hız kazanmıştır. 

Takip eden yıllar içerisinde Taliban, ülkenin 
kırsal bölgelerindeki hâkimiyetini arttırmıştır. 
ABD’nin bölgeden çekilmeye yönelik arayışları 
Taliban ile diplomatik teması zorunlu kılmıştır. 
Birkaç başarısız temas kurma ve müzakere girişi-
minin ardından nihayet 2018 yılının Ekim ayında 
Taliban ile ABD arasında ateşkes için müzakereler 
başlamıştır.

TALIBAN ILE ABD MÜZAKERELERI

Masaya, sahada eli güçlü olarak, ülkenin yüzde 
65’inden fazlasını kontrolü altında tutarak oturan 
Taliban, bu kapsamda üç ana ilke ileri sürmüştür:

- ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin ülkeden 
çekilmesi

- Ülkede İslâm şeriatına dayalı bir yönetim ku-
rulması

- Afganistan’ın iç işlerine karışılmaması
ABD’nin temel istekleri ise şunlar olmuştur:
- Afganistan topraklarının ABD ve müttefikleri-

ne karşı saldırılarda merkez olarak kullanılmasına 
izin verilmemesi

- Ülkede ABD sonrası dönemdeki yeni yöneti-
min kurulması için Afganlar arası görüşmelerin 
başlaması.

Taraflar, karşılıklı bu istekler üzerinde genel 
itibarıyla uzlaşmış, çalkantılı bir biçimde devam 
eden müzakereler zaman zaman dursa da nihaye-
tinde 29 Şubat 2020 tarihinde, savaşı sona erdire-
cek ateşkes antlaşması Katar’ın başkenti Doha’da 
imzalanmıştır.

Buna göre ABD’nin, 2021 yılının Mayıs ayında 
Afganistan’dan tamamen çekilmesi kararlaştırıl-

mıştır. Ancak süreç içerisinde 
ABD tarafı, antlaşmada verdi-
ği taahhütleri büyük ölçüde 
bozmuştur. Taliban tarafı ise, 
ABD’nin çekilme sürecini ha-
yata geçirmesi sebebiyle, an-
laşmayı tamamen feshetmemiş 
ve sürecin sürmesi taraftarı ol-
muştur.

ABD’de süreç içerisinde 
yaşanan hükümet değişikliği, 
Afganistan meselesinde bazı 
değişikliklere sebep olmuştur. 
2020 yılında seçilen ve 2021 
başında göreve başlayan Joe Bi-
den yönetimi, Afganistan’dan 
çekilme tarihini Eylül 2021’e 
ertelemiştir. Bunun üzerine 
Taliban ise, ABD’nin antlaşma-
ya uymadığını ifade ederek ül-
kenin tamamını kontrol altına 
alacağı harekata Mayıs 2021 
tarihi itibarıyla başlamıştır.

TALIBAN’IN IKI AŞAMALI HAMLESI

Bu tarihe kadar Afganistan’ın kırsal alanlarının 
yaklaşık %70’lik dilimine hâkim olan ve ateşkes 
antlaşması sebebiyle saldırılarını büyük oranda 
durduran Taliban, ilçe merkezlerini ve kırsal alan-
ları kontrol altına almayı hedeflemiştir.

Bu süreçte çözülmeye uğrayan ABD destekli 
hükümet güçleri, birçok ilçe merkezini Taliban’a 
savaşsız olarak teslim etmeye başlamıştır. Taliban 
da birçok defa genel af yayınlayarak teslim olanları 
af kapsamına almış, bu sayede hükümet güçleri-
nin çözülmesini kolaylaştırmıştır. Yaklaşık 2 aylık 
süreçte 200’ün üzerinde ilçe merkezinin yanı sıra, 
Afganistan kırsalının da tamamına yakını Taliban 
hâkimiyetine girmiştir.

Taliban’ın hamlesinin ikinci adımı ise Ağus-
tos ayıyla beraber başlamıştır. Bu hamleyle hare-
ket, 20 yıllık süreçte ilk defa vilayet merkezlerini 
hâkimiyet altına almaya yönelmiştir. Uzun süredir 

ABD öncülüğündeki NATO 
koalisyonu, geniş kapsamlı 

bir askerî ittifak oluşturarak, 
2001 yılında Afganistan’ı 

işgale başlamıştır. İşgal 
neticesinde Taliban’ın 

idaresi yıkılırken ABD, 
2001 yılı sonunda ülkede 

İran destekli gruplar, savaş 
ağaları, seküler Afgan 

teknokratlardan müteşekkil 
yeni bir hükümet teşkil 

etmiştir.
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kuşatma altında tuttuğu birçok şehre giriş yapan 
Taliban şehirlerin çevresindeki askerî mukavemeti 
kırarak hamlesini hayata geçirmiştir. Bunun ardın-
dan şehir merkezleri, bölge halkının ileri gelenle-
riyle ve hükümet güçleriyle yürütülen müzakereler 
sonrasında Taliban kontrolüne savaşsız olarak geç-
miştir. ABD destekli hükümet, Taliban ilerleyişinin 
ivme kazanmasıyla tamamen çökünce Taliban 15 
Ağustos 2021 tarihinde başkent Kabil’i de çatışma-
sız şekilde kontrol altına almıştır.

ABD DESTEKLI GÜÇLERIN 
ÇÖKÜŞÜNÜN SEBEPLERI

ABD’nin 20 senedir desteklediği hükümet güç-
lerinin hızlı bir şekilde çöküşünün birçok nedeni 
vardır. Göze çarpan ilk ve en önemli sebep ABD 
destekli Afganistan hükümeti otoritesinin uğrun-
da savaşılacak bir ortak ülkü inşa edememesidir. 
Ortak ülküden yoksun birliklerin ayakta kalabil-
mesi neredeyse tamamen ABD finansmanına da-
yanmaktaydı. ABD’nin geri çekilmesi süreci Afgan 
hükümet unsurlarının bir numaralı motivasyon-
larının yani ABD desteğinin de kısmen sonu an-
lamına gelmekteydi. Bu durum da hâliyle Taliban 
unsurlarına karşı savaş motivasyonunu kaybeden 
birliklerin peyda olmasına yol açmıştır.

Bunun yanı sıra, ABD destekli hükümetin halk 
nezdindeki imajının yolsuzluklar ve hak ihlalleri 
sebebiyle olumsuz olması da halkın desteğinin hü-
kümet güçlerinin yanında olmamasına sebebiyet 
vermiştir.

ABD NEDEN ÇEKILDI?

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi ve kont-
rolü ele almasının ardından akıllara gelen soru, 
‘ABD’nin neden Afganistan’dan çekilme kararı aldı-
ğı?’ olmuştur.

ABD, 2001 yılında apar topar ve makul şekil-
de planlanmamış bir biçimde, kazanması olduk-
ça zor bir savaşa girmiştir. Geçen yıllar içerisinde 
sivil kitlede Taliban’a olan desteği, ABD güçlerine 
karşıtlığı yok edememiştir. Tüm maddi desteklere 
rağmen istikrarlı ve güçlü bir hükümet kuramamış 
ve Taliban’a karşı sürekli maliyet çıkaran bir çatış-
ma konumunda kalmıştır. Bu sebeple Afganistan, 
Amerikan güçlerinin ciddi bir kazanım elde ede-
mediği ve sürekli kayıplar verdiği bir bataklık hali-
ni almıştır. Afganistan’dan petrol, doğalgaz, maden 
veya lojistik imkânlar gibi bir kazanımı olmayan 
ABD, işgalini finanse etmek için merkezi hükümet 
bütçesini kullanmaya mecbur kalmıştır.

Resmî rakamlara göre Afganistan’da ABD or-
dusundan 2 bin 452 asker ölmüştür. Koalisyonun 
toplam kaybı ise 3 bin 596’dır. Bu kayıplara, sa-
vaşta öldürülen on binlerce Amerikalı paralı asker 
ise dâhil değildir. Bunların yanı sıra sadece ABD, 
Afganistan’da 2 trilyon doların üzerinde para har-
camak zorunda kalmıştır. 

Tüm bu kayıplar devam ederken, ABD için Af-
ganistan’daki savaşın uzaması da bir yük hâlini 
almıştır. ABD’nin, savaşta üstünlüğü ele geçirebil-
mek için ülkeye yeniden 100 binin üzerinde asker 
konuşlandırması, hava operasyonlarını şiddetlen-
dirmesi, Kabil yönetimine yeniden yüzlerce milyar 
dolar kaynak akıtması gerekmekteydi.

Bu yol tercih edilse dahi, savaşı bu denli yüksek 
bir tempoda sadece birkaç yıl sürdürebilecek, bu-
nun ardından geçen yıllarda ise Taliban muhteme-
len bu kazanımları yeniden tersine çevirerek aynı 
döngüyü tekrarlatacaktı. ABD yönetimi bu çatışma 
döngüsüne girmek yerine Taliban ile uzlaşarak 
Afganistan’dan kendisine gelecek tehditleri engel-
lemek, Afganistan’a enerji harcamak yerine Çin ve 
Rusya gibi rakipleriyle rekabete geri dönmek gibi 
bir yol izlemek istiyordu. ABD’nin Afganistan’da 
harcadığı yirmi yılda Çin büyük bir ekonomik ve 
siyasi rakip olarak dünyayı domine etmiş, Rusya 
da aynı şekilde siyasi hegemonyasını bölgesel baz-
da yaymaya başlamıştı. ABD, Afganistan’da hiçbir 
şey elde edemeyeceği bir savaşı terk ederek, as-
lında kendi ulusal çıkarlarının peşine düşmüştü. 
Afganistan’da ABD sonrası nasıl bir gücün yüksele-
ceği ve olası riskler, Çin ve Rusya’nın artan gücü ve 
diğer riskler yanında sönük kalıyordu.

AFGANISTAN’I NE BEKLIYOR?

Hâlihazırda Taliban Afganistan’da kontrolü 
sağlamış ve yeni dönem için hazırlıklara başlamış-
tır. Yeni bir hükümetin kurulması için müzakereler 
devam etmektedir ve Taliban bu müzakerelere ül-
kenin tüm taraflarını dâhil etmeye çalışmaktadır. 
Bu kapsamda eski hükümetin ileri gelenleri, sivil 
toplum temsilcileri, kanaat önderleri, din adamları 
ve diğer önde gelen kimseler de hükümet kurma 
sürecinde yer almaktadır.

Öte yandan dünyada yeni hükümetin tanınma-
sı için çalışmalar da sürmektedir. Eylül ayı başında 
ilan edilmesi beklenen yeni hükümeti Çin, Rusya, 
Pakistan, Katar, İran, Türkiye, Suudi Arabistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Endonez-
ya, Malezya gibi ülkelerin ilk etapta tanıması bek-
lenmektedir. Yeni hükümetin tamamen Çin-Rusya 
bloğuna kaymasını istemeyen Batılı ülkelerin de 
benzer bir tanıma hamlesinde bulunabileceği dü-
şünülmektedir.

Afganistan’ı bekleyen sınavlar, 20 yıllık savaş-
tan daha zorlu bir süreç teşkil edecektir. Kurulacak 
yeni hükümet bu sınavları başarıyla atlatabilirse, 
Afganistan için müspet bir gelecek ve daha ötesin-
den söz etmek mümkün olabilecektir. Sahadaki 
gelişmeler paralelinde tahlil ettiğimiz kadarıyla, 
Afganistan halkı da genel olarak Taliban’ın yeniden 
yönetime geçmesini kabullenmiş vaziyette, hareke-
tin yönetim politikasını beklemektedir.
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A fganistan, Taliban’ın eline düştükçe Biden 
yönetiminin Afganistan’daki askeri birlikleri 

geri çekmesine yönelik düpedüz suçlama ve kar-
şılıklı itham bolluğu acımasız hâle geldi. Eski Ulu-
sal Güvenlik danışmanı General H.R. McMaster 
Afganistan’ın “barbarlık ve medeniyet arasındaki 
insanlık sorununun modern zamandaki sınırı” ol-
duğunu ve ABD’nin de “tüm insanlık adına çaba-
lamaya devam etmek” için iradeden yoksun oldu-
ğunu ifade ettiğinde pek çok kişinin duygularına 
tercüman oldu.

Yaşananlar korkunç bir trajedi ancak suç tek 
bir tarafa atılamaz. Biden yönetiminin, 11 Eylül 
saldırılarının 20. Yıldönümüne denk gelen geri çe-
kilme zamanlaması hatalıydı. Fakat eldeki durum; 
yirmi yıllık yanlış hesaplamaların, önceki üç ABD 
yönetimi tarafından izlenen başarısız politikaların 

ve Afganistan liderlerinin, kendi halklarının iyiliği 
için hükmetmekteki yetersizliğinin bir sonucudur. 
Şimdi konuşan muhaliflerin birçoğu bu politikala-
rın mimarlarıydı.

Afganistan’ın neden böyle kritik bir noktada 
bulunduğuna dair daha kapsamlı sorular ülkede 
yirmi yıldır sürdürülen “teröre karşı savaşı” meş-
rulaştırma çabalarını baltalıyor. 2013 ile 2016 
arasında (2014‘ten 2016‘ya kadar ABD büyükel-
çisi olarak), Kabil’de geçirdiğim üç yılı aşkın süre 
boyunca, ABD stratejisinin önündeki zorlukların 
ne kadar büyük olduğunu anladım. Ülkedeki El-
Kaide’yi ortadan kaldırmada ve ABD’ye yönelik 
terörist saldırı tehdidini azaltmada büyük ölçüde 
başarılı olmamıza rağmen, isyan bastırma, Afgan 
siyaseti ve “ulus inşası” konusundaki yaklaşımı-
mızda başarı sağlayamadık.

AFGANİSTAN’I 
HEPİMİZ KAYBETTİK!

Yirmi Yıllık Hatalar, Yanlış Hükümler, Kolektif Başarısızlık

  P. MICHAEL MCKINLEY 

Washington’ın ABD birliklerini geri çekme kararı bugün Afganistan’da yaşananların tek ve 
hatta en önemli açıklaması değil. Açıklama, yirmi yıllık başarısız politikalarda ve Afgan siyasi 

liderliğinin eksikliklerinde yatmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde “Afganistan’ı kimin 
kaybettiği” hakkında toksik bir tartışmaya girmeyeceğimizi hâlâ umut edebiliriz. Ama eğer böyle 

bir tartışmaya girersek, hepimizin Afganistan’ı kaybettiğini kabul edelim.
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Gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi: ABD bir-
liklerinin geri çekilmesinin bir veya iki yıl daha 
ertelenmesi kararı, Afganistan’daki katlanılmaz 
derecedeki hazin sonuçlar için hiçbir değişikliğe 
sebep olmazdı. Amerika Birleşik Devletleri, zayıf 
hükümete sahip, savaş şartlarının aşındırdığı bir 
ülkede kırılgan kazanımların olduğu az bir umut-
la ve yılda on milyarlarca dolar harcayarak süresiz 
bir şekilde kendini Afganistan’a adamak zorunda 
kalacaktı ve kesinlikle pek 
çok Amerikan hayatı, Taliban 
tekrar ABD kuvvetlerini ve 
diplomatlarını hedeflediğin-
de kaybedilecekti.

Birbirini suçlayıcı spekü-
lasyonların ve dersler alındı 
yorumlarının yapılmaya baş-
landığı bugünlerde çekilme-
ye karşı olanların, Afganistan 
müdahalesinin bizi bu nokta-
ya getiren yanlış hükümleri 
ve eksiklikleri adil bir biçim-
de ele almalarının ve yaşa-
nanların mesuliyetinin her-
kes tarafından paylaşılması 
gerektiğini kabul etmelerinin 
zamanı geldi.

ASKERÎ ÇÖKÜŞ

Geçtiğimiz günlerde Taliban’ın birbiri ardına 
Afgan şehirlerini süratle alması göz önünde tutu-
lursa belki de Amerika’nın en çarpıcı yanlış hükmü 
Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri’nin 
(AUSGG) kabiliyetlerini sürekli olarak abartma-
mızdır. AUSGG, Amerika’nın taktik askeri desteği 
olmadan dahi büyük şehirleri ve kritik askeri te-
sisleri savunabilir bir durumda olmalıydı. Çok sa-
yıda gözlemcinin dikkat çektiği gibi kâğıt üzerinde 
AUSGG, Taliban’dan önemli ölçüde daha büyük ve 
daha donanımlı ve örgütlüydü. Afgan Özel Kuv-
vetleri bölgedeki en iyilerle mukayese ediliyordu. 
Mart 2021’e kadar Biden yönetimi yetkililerinin 
ABD istihbarat brifinglerinde, Taliban’ın ülkenin 
büyük bir kısmını -birkaç hafta içinde değil- ancak 
iki ila üç yıl içinde alabileceğine dair bilgilendiril-
diği söyleniyor. 

AUSGG‘nin kapasitesinin olduğundan fazla gö-
rülmesi, 2009 ve 2011 yılları arasında Amerikan 
kuvvetlerinin “akınının” bitmesinden sonra daimi 
hâle geldi. Yılda iki kez ABD Savunma Bakanlığı 
tarafından Kongre’ye yapılan sunumlar, düzenli 
olarak Afganistan ordusunun giderek artan profes-
yonelleşmesine ve savaşma kabiliyetine vurgu yap-
tı. Aralık 2012 “Afganistan’da Güvenlik ve İstikrara 
Yönelik İlerleme Raporu” tipik bir rapordu ve Afgan 
kuvvetlerinin operasyonların %80’ini yürüttüğünü 
ve yetenekli asker ve polis tavan sayısına ulaşmak 

için yeterince Afgan’ı başarıyla askere aldığını be-
lirtiyordu. Kasım 2013 tarihli “Afganistan’da Gü-
venlik ve İstikrara Yönelik İlerleme Raporu” daha 
da ileri gitmişti: “Afgan güvenlik güçleri artık ken-
di savaşlarını sürdürerek halklarının güvenliğini 
başarıyla sağlıyor” ve “dünyanın en iyi eğitimli ve 
donanımlı kuvvetlerine sahip 50 ulusun koalisyo-
nu tarafından elde edilen kazanımları elinde tuta-
bilecek durumdadır.” 2014 yılına kadar, Afgan kuv-

vetlerinin “konvansiyonel ve 
özel operasyonların %99’unu 
yönettiği” ve “tam yetkili 
352 bin personel seviyesinin 
hemen altında kaldığı” bil-
dirilmişti. Sahadaki durum 
kötüye gittiği hâlde, 2017 
tarihli bir rapor AUSGG’yi 
“genel olarak büyük nüfus 
merkezlerini korumaya… ve 
Taliban saldırılarına karşılık 
vermeye muktedir” olarak ta-
nımlıyordu.

Ancak son raporlar son 
birkaç yılda daha endişe ve-
rici bir gerçekliği yansıtmaya 
başladılar. 2017 ve yine 2019 
yılında, on binlerce “hayalet” 

askerin görevden alındığına dair raporlar vardı; bu 
da bırakın 352 bini, Taliban’la savaşmak için hiç-
bir zaman 330 bine yakın askerin bulunmadığını 
gösteriyordu. Savunma Bakanlığı’nın Kongre’ye 
sunduğu Aralık 2020 tarihli rapor, tekrarlanan 
“hayalet” askerler ve firar problemine işaret ederek 
yalnızca “yaklaşık 298 bin AUSGG personelinin 
ödeme almaya uygun olduğunu” belirtti. 

Afganistan’ın Yeniden İnşası Özel Teftiş Heye-
ti (SIGAR) de ekipman ve maaş takibiyle alakalı 
sorunlara düzenli olarak dikkat çekti. Afgan or-
dusunu dönüştürmeye ayrılan kaynakların israfı, 
suitimali ve kötü idaresi, AUSGG’nin savaşma ka-
biliyetini daha da zayıflattı. İsraf ve suistimal üst 
düzey Afgan devlet yetkililerinin de dâhil olduğu 
yolsuzluklarla birlikte milyonlarca dolara ulaşıyor. 
SIGAR bunların çoğunu ortaya çıkarmayı başardı 
ama yine de bunları durdurmak için daha fazlası 
yapılmalıydı. 

YIPRANAN BERABERLIK1

Taliban’ın kurucusu Molla Ömer’in 2013’te öl-
mesine, halefinin 2016’da öldürülmesine ve 2018-
2019’da savaşın en ağır koalisyon bombardıman-
larına rağmen Taliban, 2013’ten bu yana, her yıl 
sahada daha fazla alan kazanmaya başladı ki bu 
Washington’un tabiriyle “yıpranan beraberlik” de-
nilen durumu ortaya çıkardı. 

1 “Stalemate”, savaşan tarafların aynı güce sahip olmasından 
doğan beraberlik durumu.
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Bu yıpranan beraberliğin tohumları erkenden 
atıldı. 2001’den sonraki ilk yıllarda Afganistan po-
lisine ve ordusuna yatırım yapılmaması, Taliban 
savunmadayken muktedir bir savaş gücü oluştur-
mak için kıymetli zamanın kaybedilmesi anlamına 
geliyordu. On yıldan fazla bir süre boyunca hava 
kuvveti inşasına öncelik verilmedi; yeni nesil Afgan 
pilotların yetiştirilmesine ancak 2009’da başlandı 
ve Afgan filosunu Rus araçlarından Kara Şahinlere 
intikal kararı yüzünden gerektiğinden daha yavaş 
gerçekleşti. Afgan hava kuvvetleri yakın zamanlar-
da nispeten etkili olarak görülmeye başlandığında, 
2019’da ABD danışmanlarının ayrılmaya başlama-
sıyla operasyonlara destek ve bakım sağlayan bin-
lerce paralı askeri geri çekme kararıyla herhangi 
bir başarı ihtimali de zayıflatılmış oldu. 

AUGSS’nin bu destekle bile savaşıp savaşmaya-
cağı kesin olmasa da Afgan ordusuyla çalışmış olan 
18 bin paralı askerin hizmetlerinin nakledilmeme-
si -veya masrafları için mali garantilerin sağlanma-
ması- Kabil’deki hükümete gerçekten de zarar ver-
di. Bu hizmetler, ABD kuvvetlerinin çekilmesine 

rağmen AUGSS’ye sahada lojistik akışını ve Afgan 
hava kuvvetlerinin bakımını sürdürmesini sağla-
yabilirdi. Bunun yerine, ABD’nin Temmuz ayında 
gece vakti, kilit bir lojistik dayanak noktası olan 
Bagram Hava Üssü’nden ayrılışı, Afganistan’daki 
askeri başarısızlığımızın kalıcı bir sembolü olacak. 
(Lojistik kabiliyetin devam ettirilmemesinin bir 
başka sonucu da ABD ordusu, diplomatik misyon 
ve yardım programlarında çalışmış olan tercüman-
ların ötesinde on binlerce Afgan’ın ve elçilik perso-
nelinin tahliyesinin aksaması oldu.)

Bu sırada, ABD tarafından benimsenen isyan 
bastırma stratejisi hiçbir zaman sürdürülebilir ka-
zanımlar sağlama becerisi göstermedi. Eski ABD 
Genelkurmay Başkanı Mike Mullen’ın bu hafta 
verdiği bir röportajda, 2011 sonrası ABD akını-
nın uzatılmasına karşı olduğunu söyledi, çünkü 
“eğer kayda değer bir ilerlememiz olmamışsa veya 
18 ay gibi bir sürede kayda değer bir ilerleme 

gösterememişsek o zaman yanlış stratejiye sahibiz 
demektir ve gerçekten kendimizi yeniden ayarla-
mamız gereklidir.” Ancak çekilme kararı alınana 
kadar böyle bir yeniden ayarlama söz konusu ol-
madı. 

Yıllar geçtikçe, Afgan askerleri aylar boyunca 
kendilerine yapılacak ödemeden ve kendilerini 
savunmak için gerekli olan teçhizattan mahrum 
kaldılar. Trump yönetiminin Taliban ile Şubat 
2020’de yaptığı Doha Antlaşması’ndan sonraki bir 
yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’nin kuv-
vetlerini geri çekmeyi planladığı 18 ay önce belli 
olduğu hâlde eyalet başkentlerinin yeterince tak-
viye edilmiş olmadığı yakın zamanda açığa çıktı. 
Geçtiğimiz haftalarda Taliban’ın ilerleyişi yoğun-
laştıkça, Afgan askerleri yirmi yıl boyunca ulusal 
bağımsızlık kazanmakta son derecede başarısız 
olan kumandanları ve siyasi liderleri tarafından da 
yüzüstü bırakıldı. Afganistan hükümetinin, savun-
ması çökerken herhangi bir ulusal toplanma çağrı-
sı yapmaktan bu denli aciz olması çarpıcı. Olayın 
bu boyutu AUGSS’nin son günlerde neden savaş-
madığını açıklamaya yardımcı oluyor. 

Bir başka yanlış değerlendirme, bölgesel savaş 
lordlarının zayıflığıyla ilgiliydi. 2001’den bu yana, 
savaş lordlarının Taliban’a karşı hemen seferber 
olabilecek binlerce silahlı takipçilere kumandanlık 
ettiğine dair genel bir varsayım vardı. Hem Ameri-
ka Birleşik Devletleri hem de ulusal Afgan hüküme-
ti durumun böyle olduğuna inandı ve sonuç olarak 
çoğu zaman acımasız yerel liderlere yardım etti. 
Eski Başkan Yardımcısı (ve insan hakları ihlalcisi) 
Raşid Dostum’un kalesi Şebergan’ın, eski mücahit 
lideri İsmail Han’ın önceden yönetimi altındaki 
Herat’ın, eskiden Atta Nur tarafından yönetilen 
Mezar-ı Şerif ’in düşmesi bu varsayımın ne kadar 
isabetsiz olduğunu gösteriyor. Afgan Cumhurbaş-
kanı Eşraf Gani yardım için bu savaş lordlarına 
başvurdu ancak toplanacak kuvvetleri olmadığını 
öğrendi. Nihayet, ulusal hükümetin vahim durumu 
ve Afgan ordusu ve parçalanmış Afgan siyasi ger-
çekliği hakkında ABD’nin üzücü açıklaması.

Amerika Birleşik Devletleri, savaş stratejisini 
temelden sarsan bir başka faktörü ele almada be-
ceri gösteremedi: Pakistan’daki Taliban sığınakla-
rı. ABD liderleri yıllarca Afganistan’daki savaşın 
barışçıl bir çözüme kavuşması için İslamabad’ın 
desteğinin peşinden koştu ancak bunda başarısız 
oldular. Zira İslamabad, Afganistan’da seçenekleri-
ni açık tutmakla daha çok ilgileniyordu. 11 Eylül 
saldırısının arkasındaki planlayıcı El-Kaide lideri 
Usame bin Ladin’in Abbottabad’da saklanırken bu-
lunmasından sonra bile ABD, ülkenin daha geniş 
bölgesel önemi dolayısıyla Pakistan’la yakın bağla-
rını korudu.

Sınır ötesi sığınağa sahip olan bir direnişi yen-
mek olağanüstü zordur. Ketta ve Peşaver’deki Tali-
ban liderliği hiçbir engelle karşılaşmadan kaynak 

Taliban’ın kurucusu Molla Ömer’in 
2013’te ölmesine, halefinin 2016’da 

öldürülmesine ve 2018-2019’da savaşın 
en ağır koalisyon bombardımanlarına 
rağmen Taliban, 2013’ten bu yana, her 
yıl sahada daha fazla alan kazanmaya 
başladı ki bu Washington’un tabiriyle 

“yıpranan beraberlik” denilen durumu 
ortaya çıkardı.
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topladılar, saldırılar düzenlediler ve adam topladı-
lar. Afgan hükümeti defalarca Pakistan’dan Taliban 
üslerini kapatma konusunda yardım istedi. Niha-
yet Pakistan’ın İçişleri Bakanı Temmuz 2021’de 
İslamabad’ın kenar mahallelerinde Taliban ailele-
rinin yaşadığını itiraf etti.

AFGAN GERÇEKLERINI YANLIŞ OKUMA

Neden etkili bir Afgan hükümeti yirmi yılı 
aşkın süredir ortaya çıkmadı? Amerika Birleşik 
Devletleri, ortaya çıkması için kesinlikle yardım 
etmeye çalıştı. Afganistan’a Batılı bir demokrasi 
modeli dayatma çabalarımız ilk 2001’deki Bonn 
Konferansı’nda ve ulusal anayasa yazılması yoluyla 
yirmi yılı aşkın süredir devam etti.

Eski Afgan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai 
sık sık ABD’nin baskıcı siyasi etkisinden şikâyet 
ediyordu. Böyle bir “müdahale” Afgan siyasetini 
yolunda tutuyor gibi gözüküyordu ancak beklen-
medik sonuçlarla. Dönemin ABD Afganistan ve 
Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrooke, 2009 
seçimlerini etkilemek istediğinde, bir Karzai za-
ferini engellemeye değil, yalnızca Afgan Cumhur-
başkanını düşmana çevirmede başarılı oldu. 2014 
yılında, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iç karı-
şıklık tehdidi belirdiğinden bir ulusal birlik hü-
kümeti oluşturmak için aracılık yaptığında sonuç 
Cumhurbaşkanı Gani ve rakibi Abdullah Abdullah 
arasında hiçbir zaman çözülmeyen gergin bir siya-
si anlaşmazlık oldu. Sonraki cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde, 2019’da, hemen beş yıl öncesinde sekiz 
milyon oy veren Afganlı sayısı iki milyondan aza 
indi. Tartışmalı seçim sonuçları, Taliban tehdidi-
nin arttığı bir zamanda Afganistan demokrasisinin 
pekiştiği hissini vermekten çok uzaktı. 

Birlik hükümet liderleri Haziran 2021’de Baş-
kan Joe Biden ile buluşmak için Washington’ı ziya-
ret ettiklerinde, birlik ismi dışında mevcut değildi 
ve Gani’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı gitgide yal-
nız bırakıldı. Yine de Washington’da pek çok kişi 
yaklaşmakta olan Taliban tehdidine ilişkin ortak 
bir amacın olduğunu varsaymaya devam ettiler. 

Afganistan’ın ulusal siyasi liderliği, Taliban’la 
en iyi nasıl savaşılması gerektiği konusunda hiçbir 
zaman tam olarak anlaşamadı. Bölgesel güç sim-
sarları ile Kabil arasında ve Peştunlarla azınlık Ta-
cikler, Hazaralar ve Özbekler arasında gerginlikler 
vardı. Hem Karzai hem de Gani etnik temsili, ortak 
bir ulusal vizyon teşviki yerine siyasi kadrolaşma 
yoluyla sağladılar. Ve ABD’nin bakanlıklardaki li-
derleri belirleme çabaları sadece Afgan hüküme-
tinin bağımsızlığını ve meşruiyetini baltalamaya 
yaradı. 

Buna karşın Taliban, yalnızca bir asker ve te-
rör örgütü olarak değil ama aynı zamanda siyasi 
bir hareket olarak da dirençli olduğunu kanıt-
ladı. 2001’den sonra, Taliban Afganistan’ın bazı 

kısımlarında halkın desteğini almaya devam etti 
ve on binlerce yeni nesil genç Afgan taraftarını sa-
haya çıkarma kabiliyetini korudu. ABD kuvvetle-
rinin Eylül 2009’daki operasyonu karşısında dahi 
Taliban gelişebildiğini kanıtladı. Afgan hüküme-
tinin 2010‘dan beri Taliban’la uzlaşma çabaları, 
Taliban’ın Afganistan’daki siyasi ve askerî önemle-
rinin üstü kapalı bir şekilde kabul edildiğini göste-
riyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nin 2018 yılın-
da Taliban’la resmî olarak müzakere etme kararı ve 
Şubat 2020 Doha Antlaşması’ndan sonra yabancı 
hükümetlerin Taliban elçilerini karşılamaları bu 
gerçeği gösterdi. 

Taliban’ı, onlarla savaşırken yanlış okuduk; 
ABD ile geri çekilme zamanlaması üzerine anlaş-
tıktan sonra Doha’da Gani hükümetiyle anlaşmaya 
çalışıyormuş gibi göründüklerinden, barış müzake-
resi yapma taahhütlerini de yanlış okuduk. Hiçbir 
zaman antlaşmaya varmak gibi bir niyetleri yoktu. 
(Mevcut ele geçirmelerden ortaya çıkan rahatsız 
edici görüntüler göz önüne alındığında Taliban’ın 
değiştiği fikri daha naif görünüyor.) ABD tarafın-
dan sanki Taliban’ın böyle bir niyeti varmış gibi 
yansıtıldı: Amerikalı müzakerecilerin nihai hedefi 
düzenli bir ABD çekilmesi için koşulları oluştur-
maktı. Taliban her zaman bunu biliyordu.

Artık, Taliban Kabil’i cebren ele geçirirken 
ABD’nin Taliban’ın uluslararası tanılırlılığını en-
gelleme tehditleri çok az şey ifade ediyor. Taliban 
liderleri, ABD’nin onları bir hükümet olarak tanı-
yıp tanımadığı hususunda endişeli değiller; Was-
hington ne yaparsa yapsın büyük ihtimalle diğer 
uluslararası aktörler Taliban’ı bir hükümet olarak 
tanıyacaklar. 

Bir diğer yanlış anlama ve hata silsilesi, 
Amerika’nın “ulus inşası” konusundaki hırslarıy-
la ilgili. Amerikalı yetkililere göre, yapılanların 
çoğu işe yaramış gibi görünüyordu. ABD, temsi-
li bir hükümeti desteklemek, yasama organını 
güçlendirmek, hem bir dereceye kadar güvenlik 
hem de sosyal hizmetleri temin etmek için çalıştı. 
ABD’nin bu çabaları, okuldaki kızların, üniversite 
ve işyerindeki kadınların sayısının katlanarak art-
masıyla Afgan eğitimini değiştirdi. İnsan hakları 

Taliban’ın kurucusu Molla Ömer
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kanunlaştırıldı ve özgür bir basın ile yargı ortaya 
çıktı. 2001’den sonraki yıllarda milyonlarca mülte-
ci Afganistan’a döndü.

Bu kazanımları fazlaca göklere çıkardık. Sıra-
dan Afganların rüşvetten, siyasi ve insan hakları ih-
lallerinden mesul gördükleri üst düzey hükümet ve 
askerî şahsiyetlerle -bütün bunları bilerek- birlikte 
çalışarak yolsuzluk konusunda yapabileceğimiz-
den daha azını yaptık. Narkotikle mücadele prog-
ramımız tam bir başarısızlıktı: Birleşmiş Milletler 
Uyuşturucu ve Suç Ofisi, 2020’de işlenen arazi 
sayısında %37’lik bir artış tahmin ederken haşhaş 
üretimi geçtiğimiz on yılın büyük bir kısmında art-
maya devam etti. Afganistan’ın ekonomik büyüme-
sinin nihayetinde kendi masraflarını karşılamasına 
imkan sağlayacağı umudu, öngörülebilir gelecekte 
böyle bir şey söz konusu olmadığı hâlde, yıllarca 
yapılan bağış konferanslarında ileri sürüldü. Gör-
kemli projeler çürüdü! Afganistan’a yönelik Ameri-
kan cömertliğinin 1950’lerde sembolü olan Kajaki 
Barajına yeni bir tribün kurmak 15 yıl sürdü. 

AFGANISTAN’I KIM KAYBETTI?

Şubat 2021’de Kongre tarafından gö-
revlendirilmiş Afganistan Çalışma Grubu ileriye 
yönelik tavsiyelerini ortaya koydu. Afgan devleti 
ve halkına olan desteğin devamının, barış sürecine 
yönelik destek için devamlı diplomasinin, bölgesel 
müttefiklerle çalışmanın ve Doha barış müzakere-
lerinin sonuçlanması için ABD askerî kuvvetleri-
nin mevcudiyetinin artırılmasının önemine dikkat 
çekti. Bu politikaların biri haricinde hepsi, raporun 
yayınlanmasından önce ve sonra yürürlükteydi 
ancak yine de şu an tanık olduğumuz çöküşü dur-
durmaya muvaffak olamadılar. Afgan devletinin 
ayakta kalması yalnızca Amerikan askerî varlığının 
devamına bağlı olmamalıydı. 

Geri çekilme karşıtları tarafından öne sürülen 
çekici bir argüman var: Taliban yönetimindeki bir 
Afganistan’ın yeniden ABD’nin güvenliğini tehdit 
eden terörist gruplar için bir sığınak olacağı. Bu 
argüman, ABD müdahalesinin asıl sebebi olan Af-
ganistan’daki tehdidi çok az seviyelere indirmek-
te başarılı olduğumuzun kapalı bir şekilde kabul 
edilmesidir. Fakat yaptığımız fedakârlık çok daha 
ciddiydi: 1 trilyon dolardan fazla harcama, 2.400 
ABD askerinin (ve binlerce paralı askerin) ölümü, 
20 binden fazla yaralı Amerikalı.

Belki de terör tehdidinin yeniden canlanması 
gelecekteki bir Taliban hükümeti döneminde daha 
hızlı gerçekleşecektir. Fakat bu sonucun süresiz 
bir ABD asker mevcudiyetini gerektirdiğine ka-
rar vermek, Afganistan’dan daha fazla sayıda olan 
ve ABD‘ye daha büyük bir tehdit oluşturan (IŞİD 
olarak da bilinen) İslami Devlet’in ve El-Kaide’nin 
yan kuruluşlarının aktif olduğu dünyanın diğer 
yerlerinde de ABD kuvvetlerinin süresiz olarak 
konuşlandırılması demektir. Kaldı ki, ABD’nin te-
rörist grupları izleme ve onları vurma kapasitesi 
2001’den beri katlanarak arttı.

Sonuç olarak, Washington’ın ABD birliklerini 
geri çekme kararı bugün Afganistan’da yaşanan-
ların tek ve hatta en önemli açıklaması değildir. 
Açıklama, yirmi yıllık başarısız politikalarda ve Af-
gan siyasi liderliğinin eksikliklerinde yatmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde “Afganistan’ı kimin 
kaybettiği” hakkında toksik bir tartışmaya girme-
yeceğimizi hâlâ umut edebiliriz. Ama eğer böyle bir 
tartışmaya girersek, hepimizin Afganistan’ı kaybet-
tiğini kabul edelim.

Kaynak: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2021-08-16/we-all-lost-afghanistan-taliban 

Çev. Hayrunnisa SAĞLAM

ABD askerlerinin çekilişi sonrası Afganlıların düzenlediği ABD, ABD askerlerinin çekilişi sonrası Afganlıların düzenlediği ABD, 
NATO, İngiltere ve Fransa sembolik tabutlu cenaze töreniNATO, İngiltere ve Fransa sembolik tabutlu cenaze töreni
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G öç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur ve 
tarih boyunca toplumsal değişimin ana gös-

tergelerinden biri olmuştur. Her ne kadar farklı 
birçok sebebi olsa da inanç farklılıkları, siyasi ve 
ekonomik sebepler, silahlı çatışmalar ve doğal afet-
ler göçlerin en önemli ve yaygın sebeplerinden ba-
zılarıdır. Örneğin 11 Eylül 2001 saldırıları güven-
lik olgusunda ciddi değişimlere neden olmuş, bu 
tarihten sonra özellikle yasadışı göç, bir güvenlik 
tehdidi olarak algılanmaya başlanmıştır. Özellikle 
son yüzyılda meydana gelen II. Dünya Savaşı, Arap-
İsrail savaşları, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ar-
dından ziyadesiyle artan etnik temelli çatışmalar 
ve kargaşa, devrimler ve Arap Baharı gibi kimi baş-
kaldırılar milyonlarca insanın kendi ülkelerinde ya 
yerinden olmasına ya da göç etmesine sebep olmuş 
ve göç eden kişilerin kahir ekseriyeti ülkelerine 
tekrar geri dönmemişlerdir. 

Günümüzde ulaşım ve iletişim imkânlarının 
hızla gelişmesi ve hızla artan küreselleşmeyle bir-
likte kitlesel göç hareketleri daha da artarak ina-
nılmaz boyutlara ulaşmıştır. BM’ye bağlı Uluslara-
rası Göç Örgütü verilerine göre 2019 yılı itibarıyla 
dünya genelinde uluslararası göçmen sayısı önce-
ki otuz yıla kıyasla %78 oranında artış göstererek 
yaklaşık 271 milyon 642 bin 105 kişiye ulaşmıştır. 
Göçün bu denli yaygınlaşması dünyanın ilgisini bu 
yöne çekmiş, göç üzerine yapılan araştırmaların 
sayısında son yıllarda ciddi bir artış gözlenmiş-
tir. Bununla birlikte dünyada, bilhassa Türkiye’de 
göçe ilişkin kavramların çokça birbirine karıştı-
ğı gözlemlenmektedir. Diğer bir deyişle mülteci, 
sığınmacı, göçmen kavramları birbirinden farklı 
kavramlardır. 

Göçlere ilişkin en temel hukuki metinlerden 
biri olan 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre 
mülteci, “ ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 
nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı 

bir korku taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan 
ve bu korku nedeniyle ülkesine dönemeyen veya 
dönmek istemeyen kişi”dir. Ancak mültecilik id-
diasında olan kişilerin hukuken mülteci statüsüne 
geçebilmeleri için önce yaptıkları resmi başvurula-
rın ilgili makamlarca kabul edilmesi gerekir. Aksi 
takdirde başvurusu henüz kabul edilmemiş kişiler 
mülteci adayları sığınmacı olarak tabir edilir. Do-
layısıyla mültecilik hukuki bir statü iken sığınma-
cılık kısa süreli barınmayı ifade eder ve bu kişilere 
geçici koruma sağlanır. Göçmen kavramı ise hem 
mülteci hem sığınmacı tanımlarından farklıdır. 
Zira göçmen, ekonomik sebeplerden ötürü daha 
iyi yaşam koşulları elde edebilmek için zorunda 
olmaksızın ülkesinden göç eden kişilerdir. Bu ki-
şiler mültecilerin aksine aynı zamanda kendi ülke-
lerinin korumasından da yararlanabilir. Bununla 
birlikte (uluslararası) göç de yasal ve yasadışı göç 
olmak üzere ikiye ayrılır. Özellikle yasadışı göç ve 

yasadışı göçmen meselesi mülteci ve göç 
konularından en önemli sorunlardan 

ikisidir. Tanım gereği yasadışı 

TÜRKİYE’DE GÖÇ MESELESİ 
VE BAZI ÖNERİLER

 M. SAMET TOMAKIN 

Bugün Türkiye Afganistan kaynaklı geçmişe göre çok daha güçlü yeni bir göç dalgasıyla 
maalesef karşı karşıyadır. Tüm bunlardan sonra mevcut sorunlara çözüm noktasında pek çok 

öneride bulunmak mümkündür. Türkiye için göç meselesi artık bir beka meselesi hâlini almıştır. 
Zira Türkiye’nin bu konudaki yumuşak karnı aynı zamanda ülkenin uluslararası ilişkilerde 

elini zayıflatmakta, hatta kimi ülkelerin bu yumuşak karnı kullanarak Türkiye’ye operasyon 
çekmesine dahi neden olmaktadır.
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göç, kişinin ülkesini terk ederek başka ülkelere ya-
sadışı yollardan girmesi veya yasal olarak girdiği 
ülkeden süresi dolduğu hâlde ayrılmayıp o ülkede 
yaşamasıdır. Tamamıyla gayri hukuki olması sebe-
biyle yasadışı göçmenler mülteci ve sığınmacıların 
yararlandıkları haklardan yararlanamaz, bu kişiler 
yetkililerce yakalandıkları anda sadece sınır dışı 
edilirler. Ancak hukuken nasıl tanımlanırsa tanım-
lansın tüm göç türlerinde önemli sayıda insanın yer 
değiştirmesi söz konusudur, bu da devletler açısın-
dan ziyadesiyle önemli ve ciddiye alınan bir mese-
ledir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında artan mülteci 
sorunları nedeniyle BM öncülüğünde uluslararası 
göç meselesine çözüm yolları aranmaya başlanmış 
ve bu doğrultuda bazı uluslararası hukuki metinler 
kabul edilmiştir. 

TÜRKIYE’DE GÖÇ OLGUSU VE MÜLTECILER

Gerek Asya, Avrupa ve Afrika kıtasını birbirine 
bağlayan bir köprü olması diğer bir tabirle stratejik 
konumu, gerek başta Osmanlı geçmişi nedeniyle 
çevre ülkelerle olan güçlü tarihsel bağları, gerek 
çevresindeki ülkelere göre sosyo-ekonomik açıdan 
gelişmiş olması ve çok daha makul yaşam şartlarıy-
la dünya genelinde göç meselesinden en çok etki-
lenen ülkelerden biri de Türkiye olagelmiştir. Tüm 
bu sebepler Türkiye’yi (Osmanlı’nın son dönemle-
rinden sonra kayda değer ölçüde artmakla birlikte) 
fazlasıyla göç alan bir ülke konumuna getirmiş ve 
ülke yaklaşık son bir asırda milyonlarca göç almış-
tır. 

Göçlerin olumsuz etkilerini de göz önünde 
bulundurarak Ankara, göçlere ilişkin uluslararası 
antlaşmalara imza atmış olsa da coğrafi çekince 
koymayı da ihmal etmemiştir. Tam da bu nokta-
da ülkenin göç tarihine ana hatlarıyla göz atmak 
yerinde olacaktır. Türkiye’ye ilk ciddi göç dalgası 
1856 Kırım Savaşı sonrası Kafkaslardan olmuş, 
bunu Cumhuriyet’in ilan edilmesi ve Osmanlı 
Devleti’nin sona ermesinin ardından Balkanlardan 
gelen göç dalgası izlemiş, 1997’ye kadar süren bu 
göç dalgası esnasında resmî kayıtlara göre 1,6 mil-
yon kişi Türkiye’ye göç etmiştir. Dahası BMMYK 
kaynaklarına göre Türkiye’ye sadece 1985-2005 
yılları arasında çoğu Bulgaristan, İran ve Irak’tan 
olmak üzere 2 milyon mülteci gelmiş, bu göçlerin 
çoğu da İran’da 1979 Devrimi ve 1991 Körfez Sa-
vaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Ancak Türkiye asıl 
büyük göçü 2011 yılında başlayan ve hâlen devam 
eden Suriye İç Savaşı sonrası almış, savaş sebebiyle 
Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin “resmî” sayısı 3 
milyon 600 bini bulmuştur.

Yine Afganistan’da hükümet ve Taliban arasın-
da cereyan eden ve Taliban’ın zaferiyle sonuçlanan 
iç savaşın da ciddi etkisiyle başta Afganistan’dan 
olmak üzere, Orta Asya’dan, Afrika’dan ve dün-
yanın muhtelif yerlerinden gelenlerle birlikte 

Türkiye’nin son 10-15 yılda aldığı göçmen sayısı 
resmî rakamlara göre 4 milyonu aşmıştır. Kayıtlı ol-
mayan göçmenlerin olduğu da hesaba katılırsa ger-
çek göçmen sayısı daha da fazladır ve bu sayı tüm 
önlemlere rağmen maalesef her geçen gün daha da 
artmaktadır. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi özellikle Suriye 
İç Savaşı’ndan kaçan Suriyeliler Türkiye’nin aldığı 
göçte aslan payını oluşturmaktadır. Gerek Suriye 
ile 911 kilometrelik sınıra sahip olması, gerek iç sa-
vaş sonrası “açık kapı politikası” uygulaması hase-
biyle Türkiye Suriye’deki savaş nedeniyle meydana 
gelen göçlerden en çok etkilenen ülke konumunda-
dır. Dahası Suriye kaynaklı göç meselesi mültecile-
rin önemli bir kısmının Avrupa’ya göç etmesi veya 
etmeye çalışması sebebiyle uluslararası bir nitelik 
kazanmış ancak uluslararası toplumun tüm vaat-
lerine rağmen Türkiye maalesef göçler konusunda 
büyük oranda yalnız bırakılmıştır. Örneğin geride 
kalan 10 yılda Türkiye’nin sadece Suriyeli mülte-
ciler için harcadığı meblağ 40 milyar doları aşmış-
ken AB’den gelen meblağ ise 4,3 milyar Euro’da 
kalmıştır. Savaş sebebiyle yaklaşık 10 milyon Suri-
yelinin yerinden edildiği, bu kişilerin yaklaşık 6,5 
milyonunun göç ettiği tahmin edilmekle birlikte 
bunların 3,6 milyonunun Türkiye’ye, 1 milyondan 
fazlasının Lübnan’a, diğerlerinin de Ürdün ve Mı-
sır başta olmak üzere muhtelif ülkelere dağıldığı 
gözlenmektedir. Ancak göç eden nüfusun büyük-
lüğü nedeniyle Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için 
kurduğu çadır kentler yeterli olmamış, mültecile-
rin bir kısmı kamplarda yer olmadığı için, bir kıs-
mı ise farklı sebeplerden ötürü kendi istekleriyle 
kamplardan ayrılmışlardır.

Bugün resmî rakamlara göre 200 bini aşkın Su-
riyeli mülteci çadır kentlerde, geri kalan milyonlar-
cası ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 
ülkenin farklı bölgelerine dağılmış hâlde yaşamla-
rını devam ettirmektedir ve bunların bir kısmı da 
kayıt dışı-yasadışıdır. Suriyeli mültecilerin göç etti-
ği şehirlerde 500 binden fazla kişiyle başı İstanbul 
çekmektedir. Dahası Türkiye’nin aldığı göç bunun-
la da sınırlı değildir. Zira Ortadoğu başta olmak 
üzere Asya ve Afrika ülkelerinden mülteciler yahut 
sığınmacılar için de Türkiye ya hedef ülke yahut 
geçiş ülkesidir. Gerek kayıt dışılık gerek resmî ra-
kamların paylaşılamaması sebebiyle bu coğrafya-
lardan Türkiye’ye ne kadar göç olduğuna dair elde 
maalesef net bir rakam bulunmamakta ancak bu 
rakamın milyonu bulduğu hatta aştığı tahmin edil-
mekte, bu kişiler genellikle eğlence sektörü, tekstil 
ve hizmet sektöründe yasadışı olarak faaliyet gös-
termektedirler. Mülteci, sığınmacı veya göçmenle-
rin Türkiye’yi tercih etmesinde ayrıca Türkiye’de 
mültecilere yönelik diğer ülkelerdeki gibi kötü mu-
amele yapılmamasının, Türkiye’ye girişin diğer ül-
kelere göre daha kolay ve kaçak işçi olarak çalışma 



55 umranmran  |  Eylül 2021  |

TÜRKİYE’DE GÖÇ MESELESİ VE BAZI ÖNERİLER

imkânlarının daha fazla olmasının da önemli payı 
olduğu söylenebilir.

Bir diğer değinilmesi gereken mesele ise Türki-
ye’deki mültecilere ilişkin yasal düzenlemelerdir. 
Türkiye BMGK’da 1951 tarihinde kabul edilen 
Cenevre Sözleşmesi’nin daha önce de bahsedil-
diği gibi coğrafi çekince koymak kaydıyla imzacı 
devletlerinden biridir ve ilgili sözleşmeyi 1961 
itibarıyla 359 sayılı kanun ile yürürlüğe koymuş-
tur. Ancak Ankara AB’nin tüm taleplerine ve bas-
kılarına rağmen şu ana değin coğrafi çekinceyi 
kaldırmamıştır. 10.04.2013 tarihinde onaylanan 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ya-
bancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları, 
Türkiye’den ayrılmaları, ilgili konulara ilişkin usul 
ve esaslar ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 
kuruluş, yetki, görev ve sorumlulukları belirlen-
miştir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
ile birlikte geçici koruma altında bulunan kişilerin 
geri gönderilmesi meselesi ilk kez bir kanunla be-
lirlenmiş ve yabancıların zulüm gördükleri ülkeye 
geri gönderilemeyeceği kanunda belirtilmiştir. Ka-
nunda açıkça belirtilen Geri Göndermeme İlkesi’ne 
göre sığınma arayan kişilerin eğer yaşam ve özgür-
lükleri tehdit altında ise ülkelerine hukuki olarak 
geri gönderilmeleri mümkün değildir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 
91. maddesine göre 22 Ekim 2014’te Resmî 
Gazete’de yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliği 
ile mülteci olarak ülkesinden ayrılan ve Türkiye 
sınırlarına girmiş ancak mülteci statüsüne kabul 
edilmemiş kişilere geçici koruma statüsü verilmiş-
tir. Geçici koruma, bir insan grubunun güvenli bir 
alana yerleşmelerinin sağlanmasını, temel insan 
haklarının güvence altına alınmasını ve geri gön-
derme yasağı uygulanmasını içeren bir statüdür.

Kısaca özetlenecek olursa, dünyada özellikle 
son yüzyılda meydana gelen I. ve II. Dünya savaşla-
rı etnik veya dinî temelli çatışmalar, ekonomik veya 
siyasi istikrarsızlıklar göç hareketlerine ciddi ivme 
kazandırmıştır. Ulaşım ve iletişim imkânlarının 
artmasıyla daha da ivme kazanan bu göç hareket-
leri neticesinde sadece son 10 yılda Türkiye’ye mil-
yonlarca kişi yasal yahut yasadışı olarak göç etmiş, 
sayı arttıkça ve başta Suriye olmak üzere birçok böl-
gede savaşların, çatışmaların ve istikrarsızlıkların 
hâlen devam etmesiyle durum Türkiye açısından 
iyice içinden çıkılmaz bir hâl almıştır. Maalesef bu 
sorunların kısa vadede çözülmesi pek de mümkün 
gözükmemektedir. Ülkedeki mülteci sayısının bu 
boyutlara ulaşmasında Türkiye’nin insani saiklerle 
Suriye İç Savaşı’nın başından beri uyguladığı “açık 
kapı” politikasının etkisi büyüktür. Tabii ki ulusla-
rarası meselelerde insani hassasiyetlerle hareket 
etmek medeniyetin büyüklüğünün bir göstergesi-
dir ve bunun özellikle günümüzde önemi büyük-
tür, zira hiç kimse doğduğu, büyüdüğü toprakları 

sebepsiz yere terk etmek, bir bilinmeze doğru yol 
almak istemez. Ancak her ülkenin imkânlarının bir 
sınırı olduğu gibi Türkiye’nin de imkânlarının bir 
sınırı vardır ve bu sınır artık maalesef aşılmış, ülke 
açısından değil yeni göçmen, sığınmacı yahut mül-
teci kabul etmek, mevcut durumu sürdürebilmek 
dahi ziyadesiyle zorlaşmıştır. Dahası milyonlarca 
göçün altından kalkabilmek değil bir bölgesel gü-
cün, süper gücün dahi rahatlıkla yapabileceği bir 
iş değildir. Bu itibarla aslında Türkiye bölgesel bir 
güç olarak bunca zaman boyunca bu yükü neredey-
se tek başına idare ederek muazzam bir iş başar-
mıştır. 

MÜLTECILERE BAKIŞTAKI FARKLILAŞMA

Genel itibarıyla dünya genelinde mülteci pro-
filleri incelendiğinde mültecilerin ana dilleri, kül-
türleri, yaşam tarzları, eğitim düzeyleri ve sosyo-
ekonomik durumları ile göç ettikleri toplumların 
bu özellikleri birbirinden genellikle farklıdır, bu 
sebeple mülteciler göçtükleri ülke içerisinde çok 
ciddi değişimlere sebep olabilmekte, bu da mülte-
cilerin sosyal, kültürel ve yasal alanlar başta olmak 
üzere ülkeye entegrasyonu meselesini ayrıca önem-
li kılmaktadır. Ancak gerek entegrasyon çalışmala-
rının yetersiz olması gerek başarısız olması gibi 
farklı sebeplerle mülteciler entegrasyon sorunu 
yaşayabilmektedir. 

Bu itibarla bilhassa son yıllarda psiko-sosyal 
sorunlar sebebiyle Suriyeli ve Afgan mülteciler 
başta olmak üzere göçmen nüfusun suç eğiliminin 
giderek arttığını, bunun da Türk toplumunun baş-
ta Suriyeliler olmak üzere mülteci nüfusa bakışını 
olumsuz etkilediğini hatta yer yer bunun şiddet 
boyutuna evrildiği dahi gözlemlenmektedir. Daha-
sı mülteciler arasında suça eğilimin artması Türk 
halkının mültecilere bakışını olumsuz etkileyen 
tek faktör de değildir. Mülteci kaynaklı özellikle 
ekonomik bazı sorunlar Türk halkının mültecile-
re yönelik bakışının giderek olumsuzlaşmasında 
etkili bir diğer en önemli etmendir. Örneğin mül-
tecilerin büyük çoğunluğunun kamplarda kalmak 
yerine ev kiralamayı tercih etmeleri, yoğunlukla 
yaşadıkları yerlerdeki ev kiralarının artmasına se-
bep olmakta bu da özellikle bu bölgelerde yaşayan 
yerleşik nüfus için gerek ev bulmayı gerek ev değiş-
tirmeyi her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. 
Dahası mültecilerden kira geliri elde etmek isteyen 
mülk sahipleri tarafından yapılan yahut yaptırılan 
izinsiz eklentilerin sayısının hızla artması gecekon-
dulaşmayı her geçen gün daha da artırmakta, bu da 
çarpık kentleşmenin giderek yayılmasına sebep ol-
maktadır. Yine çalışma hayatına ilişkin de mülteci 
kaynaklı birçok sorun olduğu bilinen bir gerçektir. 
Mülteci işgücünün daha ucuza çalışması, yerleşik 
nüfus yerine onların tercih edilmesine ve sonuçta 
yerleşik nüfus arasında işsizliğin artmasına sebep 
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olmaktadır. Bu konuda hükümetin çeşitli düzenle-
meleri de maalesef bu soruna çare olamamıştır ve 
toplumumuzun konuya ilişkin şikâyetleri gün geç-
tikçe artarak devam etmektedir.

Özellikle Suriyeli mülteci sayısının fazlalığı ve 
göçlerin sınırlı sayıda da olsa hâlen devam etmesin-
den kaynaklı ortaya çıkan sorunlardan bir diğeri de 
demografik yapının gün geçtikçe daha da bozulma-
sıdır. Bunun en tipik örneklerinden biri Kilis’teki 
hâlihazırdaki durumdur. Göçler öncesinde Kilis’te 
yerel nüfus ağırlıklı olarak Türk kökenliyken, şehre 
göçen Suriyeli nüfusun giderek artması sonucu şe-
hirde kısa bir süre içerisinde deyim yerindeyse iki 
farklı dil ve toplum oluşmuş, bu da şehirdeki seren-
camı olumsuz yönde etkilemiştir. Dahası bu durum 
maalesef ülkenin diğer bölgelerine de yayılmaya ve 
ciddi toplumsal sorunlara sebep olmaya başlamıştır. 
Nitekim Metropoll araştırma şirketinin 11 Ağustos 
2021 tarihli anketi Türk toplumunun hâlihazırda 
mültecilere yönelik bakışı hakkında ciddi ipuçları 
vermektedir. Zira ankete göre seçmenlerin %67’si 

sınırların göçmenlere tamamen kapatılması gerek-
tiği yönünde görüş bildirirken sınırların açılması 
yönünde görüş bildirenlerin sayısı %24,4’te kalmış, 
%9,1 ise fikir beyan etmemiştir. Anketin bir diğer 
dikkat çeken tarafı ise AK Parti ve MHP seçmeni-
nin dahi yaklaşık %60’ı sınırların kapatılması le-
hinde görüş bildirmiş olmasıdır. Mülteci meselesi-
ne ilişkin sorunların güç geçtikçe artmasına karşın 
tüm iyi niyetli çabalara rağmen bu konudaki yasal 
düzenlemeler ve çalışmalar maalesef hâlen yeter-
li düzeyde değildir. Dahası gerek doğumlar gerek 
tüm önlemlere rağmen hâlen önlenemeyen yasadı-
şı-düzensiz göçmenlerden dolayı mülteci nüfusun 
sayısı gün geçtikçe daha da artmakta, bu da mevcut 
sorunları daha da derinleştirmektedir. Ayrıca mül-
teci misafirlerimizin ülkelerine dönmeleri de yakın 
gelecekte pek mümkün gözükmemektedir. Zira her 
ne kadar özellikle Rusya’nın desteğiyle Suriye’de 
rejim topraklarının büyük çoğunluğunun kontro-
lünü yeniden sağlasa da hâlihazırda ülke fiilen 3’e 
bölünmüş vaziyettedir ve ülke mülteci nüfusun 

geri dönebileceği bir duruma gelmekten çok uzak-
tır. Dahası iç savaş sonlansa da Suriye’de birçok böl-
ge harabe hâlindedir ve bu bölgeler yeniden imar 
edilmeden Suriyeli mültecilerin geri dönebilmeleri 
de mümkün gözükmemektedir.

ÖNERILER

Bunun da ötesinde bugün Türkiye Afganistan 
kaynaklı geçmişe göre çok daha güçlü yeni bir göç 
dalgasıyla maalesef karşı karşıyadır. Tüm bunlar-
dan sonra mevcut sorunlara çözüm noktasında 
pek çok öneride bulunmak mümkündür. Ancak ilk 
etapta ivedilikle yapılması gerekenler şu şekilde 
özetlenebilir:

1- Sınırların Azami Güvenlikli Hâle Getirilme-
si:

Her ne kadar son dönemlerde özellikle doğu 
ve güneydoğu sınırlarımızda güvenliğin sağlan-
masına yönelik optik kulelerden duvar örmeye, 
askeri devriyelerden mayın döşenmesi ve hendek 
kazılmasına kadar önlemler artırıldıysa da hâlen 
sınırlarımızın büyük bir kısmında güvenlik yok 
denecek kadar azdır, yeni kurulan denetim sistem-
lerinin de henüz bir kısmı maalesef aktif değildir. 
Bu itibarla ülkenin olası göç dalgalarının önüne ge-
çebilmesi için ilk yapılması gereken en kısa sürede 
doğu ve güneydoğudan başlanmak üzere tüm sınır-
larımızın tam teşekküllü, donanımlı ve güvenlikli 
hâle getirilmesidir.

2- Ülke İçindeki Göçmenlere İlişkin Kapsamlı 
Bir Plan ve Programın Yapılması, İtina ve İvedi-
likle Uygulamaya Konulması:

Yapılması gereken en önemli hususlardan bir 
diğeri, artık bazı gerçeklerin kabullenilmesi ve bu 
gerçekler ışığında yeni ve kapsamlı bir mülteci po-
litikasının belirlenmesi, uygulamaya konulması-
dır. Bu noktada kabul edilmesi gereken ilk gerçek 
(Suriyeli mülteciler özelinde) Suriye Savaşı’nın 
henüz bitmekten uzak olduğu, bitse de ülkenin 
birçok bölgesinin harabeye dönmesi sebebiyle Su-
riyeli misafirlerimizin ülkelerine geri dönmesinin 
oldukça zor olduğu ve mümkün olsa bile bunun 
oldukça uzun zaman alacağıdır. Kısa dönemli mev-
cut geçici önlem ve düzenlemelerle gün geçtikçe 
artan mültecilere ilişkin sorunlara çözüm üretmek 
artık imkânsızdır. Bu bağlamda mültecilerin iskân 
edilmesinden eğitimine, çalışma hayatına katılma-
larından uymaları gereken kurallara bir dizi alanda 
mevcut uygulamalar gözden geçirilmeli ve revize 
edilmeli, itina ile uygulanmalı, denetimler sıkılaştı-
rılmalı ve ihlallere yönelik cezalar caydırıcı olmak 
kaydıyla artırılmalıdır.
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3- Göç Bakanlığı’nın Kurulması
Türkiye’de göç meselesinde en büyük sorunlar-

dan biri mülteci ve göç meselesinin kapsamlı ve cid-
diyetle ele alınması ve yönetilmesidir. Hâlihazırda 
göç meselesine ilişkin görev ve sorumlukların çok 
fazla kuruma dağıldığını ve bunun da koordinas-
yon sorununa davetiye çıkardığını, işin koordinas-
yonunu sağlamakla görevli kurumların bu noktada 
ziyadesiyle yetersiz kaldığını söylemek mümkün. 
Dahası başta Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmak 
üzere ilgili kurumların göçe ilişkin düzenli istatis-
tiki verilerin tutulmasından kapsamlı politikalar 
oluşturulmasına ve uygulanmasına değin bir dizi 
oldukça meşakkatli konuda işin altından kalkabil-
meleri pek mümkün gözükmemektedir. Bu itibarla 
işin uzmanı ehil kişilerin yönetiminde ve bir göç 
bakanlığının kurulması ve etkin kılınması hem göç 
mevzusunun kapsamlı bir biçimde ele alınmasına 
yardımcı olacak hem de uygulama noktasında ve-
rimi artıracaktır. Ancak böylesi bir yol tercih edil-
diğinde Türkiye’de bürokrasinin hantallığının da 
göz önünde bulundurulması ve oluşturulacak yeni 
bakanlığın rahat çalışabilmesi, bürokrasiye takıl-
maması için gerekli tedbirlerin alınması da şarttır. 
Aksi takdirde rahat çalışamayan ve sıklıkla bürok-
rasiye takılan, dinamik bir yapıya kavuşmamış bir 
göç bakanlığının sorunları azalması bir yana daha 
da artmasına sebep olması şaşırtıcı olmayacaktır.

4- Etkin Diplomasi
Gerek göçe sebep sorunların çözülmesi, gerek 

olası sorunlara erken müdahale noktasında etkin 
diplomasinin önemini tekrar vurgulamaya gerek 
yoktur. Bu itibarla “ama”sız diplomatik kanalların 
olabildiğince etkin kullanımının göç dalgalarının 
azaltılması noktasında etkisi büyük olacaktır. Bu 
bağlamda çabalar özellikle gelişmekte olan ve az 
gelişmiş bölgelerdeki ülkeler üzerinde yoğunlaştı-
rılmalı, bu bölge ve ülkelerdeki şiddet, çatışma or-
tamları ve insan hakları ihlallerine son verilmesine 
ilişkin çalışmalar yapılmalı, arabuluculuk faaliyet-
lerine ağırlık verilmelidir.

5- Denetimlerin Sıkılaştırılması
Her ne kadar hâlihazırda mültecilere ilişkin 

düzenlemeler yeterli düzeyde olmasa da mevcut 
olan düzenleme ve kuralların dahi oldukça sınırlı 
düzeyde uygulandığı konuya ilişkin birçok rapora 
yansımaktadır. Bu itibarla yapılan düzenlemelere 
dair denetimlerin sıkılaştırılması, mevcut düzenle-
me ve kurallara uymayan kişi ve kurumlara caydı-
rıcı cezalar uygulanması hayati öneme haizdir.

6- Mülteciler, Düzen ve Suça Bulaşma
Toplumumuzda en çok şikâyet edilen konular-

dan bir diğeri ise mülteci nüfus kaynaklı suçlar, 
toplumsal yapımıza ve ülkenin kurallarına uygun 

olmayan eylem ve söylemlerdir. Bu bağlamda suça 
bulaşan yabancı uyruklu kişilere kesinlikle müsa-
maha gösterilmemesinin ve caydırıcı cezalar veril-
mesinin, hatta son kertede suçun niteliğine göre 
bu kişilerin sınır dışı edilmesinin gerek suç oran-
larının azalmasında gerek toplumun bu konudaki 
artan şikayetlerinin giderilmesi noktasında önemli 
bir işlev göreceği değerlendirilebilir. Bunun ha-
ricinde özellikle Suriyeli nüfusun yoğunlaştığı 
yerlerde toplumsal yapımıza uygun olmayan dav-
ranışlar sergilendiği, kurallar konulduğu ve hat-
ta bu kurallara uymayan yerleşik nüfusun tehdit 
edildiğine dair toplumumuzda gün geçtikçe artan 
şikâyetler mevcuttur. Bu konuda da denetimlerin 
sıklaştırılmasının, bu tip hadiselerin asgariye indi-
rilmesine ilişkin düzenleme, sıkı denetim ve caydı-
rıcı cezalar uygulanmasının önemi büyüktür.

Sonuç olarak Türkiye için göç meselesi artık 
bir beka meselesi hâlini almıştır. Zira Türkiye’nin 
bu konudaki yumuşak karnı aynı zamanda ülke-
nin uluslararası ilişkilerde elini zayıflatmakta, 
hatta kimi ülkelerin bu yumuşak karnı kullana-
rak Türkiye’ye operasyon çekmesine dahi neden 
olmaktadır. Kapsamlı ve planlı bir program yapıl-
madığı, sıkı denetim ve caydırıcı yaptırımlar uy-
gulanmadığı takdirde Türkiye’nin mülteci mese-
lesine ilişkin sorunlarının her geçen gün daha da 
artacağını ve zamanla içinden çıkılmaz kronik bir 
hâl alacağını, ülkenin huzur ve güvenliği önünde-
ki en büyük engellerden biri hâline geleceğini ön-
görmek için kâhin olmaya gerek yoktur. Bu itibarla 
artık mesele azami ciddiyetle ele alınmalı, konuya 
ilişkin olabilecek tüm tarafların görüş ve önerileri 
karar alma sürecinde değerlendirilmelidir.

Kaynakça
http://tursbad.hku.edu.tr/tr/pub/issue/31623/346750
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/299579
https://tr.euronews.com/2019/11/12/macaristan-disisleri-bakan-turkiye-

de-4-milyon-multeci-var-ankara-ile-iyi-gecinmek-zorunda
https://multeciler.org.tr/avrupa-birliginin-suriyeliler-icin-turkiyeye-odedi-

gi-para/
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/iste-gocmenlerle-ile-ilgili-

carpici-rakamlar-turkiye-40-milyar-dolar-1628644
https://ilerihaber.org/icerik/suriyeli-multecilerin-turkiye-nufusundaki-ye-

ri-aciklandi-87733.html
https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/#:~:text=Suriyeli%20

v a r % 3 F & t e x t = E n % 2 0 % C 3 % A 7 o k % 2 0 S u r i y e l i % 2 0
bar%C4%B1nd%C4%B1ran%20%C5%9Fehir,%42%2C4%20ile%20
Kilis

https://www.dogrulukpayi.com/bulten/dunyada-271-milyonu-askin-
uluslararasi-gocmen-bulunuyor

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunya-genelinde-gocmen-nufusu-
50-yilda-3-kattan-fazla-artis-gosterdi/2079827#:~:text=AA%20
muhabirinin%2C%20BM’ye%20ba%C4%9Fl%C4%B1,3%20kat-
tan%20fazla%20art%C4%B1%C5%9F%20g%C3%B6sterdi.

https://www.karar.com/guncel-haberler/turk-halkinin-gocmen-akinina-
bakis-acisi-ortaya-cikti-1628257

https://t24.com.tr/haber/sekiz-yilda-450-bin-suriyeli-cocuk-turkiye-de-
dogdu-57-bini-vatandas-oldu,863392

https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3166710-gocmen-
sorununu-anlatmanin-ve-anlamanin-zorlugu

https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3164627-afgan-
gocmen-hakikatini-sahada-aramak

https://www.haberturk.com/afgan-gocmenler-neden-geldiler-nasil-
geldiler-ne-istiyorlar-3164630

https://www.haberturk.com/afgan-gocmenlerin-turkiye-gercegi-3165621



58 |  Eylül 2021  |  umranmran

N A S I L  B İ R  D Ü N YA D A  YA Ş I Y O R U Z ?D O S Y A

K apitalizmi ne kadar tarihin sonu diyerek 
överlerse övsünler dünyamızı ve insanlığı 

sürüklediği büyük tehlike artık açıkça görülmek-
tedir. Birileri Tanrı’yı kıyamete zorlayıp dursun, 
Tanrı bunların aklına bakıp kıyamet startını verir 
mi bilinmez ama kapitalizmin dünyanın 
sonunu hazırladığı kesin. Mızrak 
çuvala sığmamaktadır. Bu tü-
ketim çılgınlığı ve ekonomik 
büyüme böyle giderse, yakın 
gelecekte dünyayı büyük bir 
yok oluşa sürükleyecektir. 
Bu da ölçüsüzce üretim ve 
tüketimden dolayı büyük bir 
çevre felaketine bağlı olarak 
dünyanın kıt dedikleri kaynak-
larının tükenmek üzere olduğu 
gerçeğidir. Önümüzdeki 30-40 yı-
lın en büyük krizi bu olacaktır. Özel-
likle büyük bir çevre felaketi çok açıkça 
görüldüğünden kapitalist devletler bunu 
önlemek için çeşitli tedbirler almaya başla-
mıştır. Alınacak önleyici tedbirlerle çevre 
felaketi belki önlenecektir. Ancak bu 
ölçüsüzce çılgın tüketim durdurula-
mazsa dünya kaynaklarının çoğu 
önümüzdeki 30 yıl gibi kısa bir 
zaman diliminde tükenecektir. 
Bu egoistçe-çılgınca tüketimi 
yeryüzü kaynaklarının kar-
şılaması mümkün değildir. 
Yeni bir gezegene göç eder-
sek ne âlâ. Lüks, gereksiz, 
hedonizmden kaynaklanan 
üretim ve tüketimlerden vaz-
geçmek zorunda kalacağız.

KAPITALIZM VE KÖTÜ GIDIŞAT

Kapitalizmin aslı özel mülkiyete bağlı pazar 
ekonomisi değildir. İnsanın hayata, maddeye ve in-
sana bakış açısıdır. Ekonomik sistemleri olan kapi-
talizm bu zihniyetin sistemleştirilmiş halidir. Birik-

tirme/en büyük olma hırsından arınmış 
insanın elindeki özel mülkiyetin in-

sanlığa ne zararı olur. Çağdaş uy-
garlık diye bize yutturulan şey, 
hırslarımızın önündeki bütün 
engelleri kaldırmak (özgür-
lük anlayışının aslı budur) öl-
çüsüzce biriktirmek ve zevkü 
sefa içinde yaşamaktır. Biraz 

daha açarsak doymak bilmez 
hırslarımız bizi bütün kâinatın 

hâkimi tanrı/kral olmaya zorlar. 
Ekonomik anlayışı “İnsan ihtiyaçla-

rı sınırsız”, “Bırakınız yapsınlar, bıra-
kınız geçsinler”, “Pazarda rekabet” ve “En 

büyük olma hedefi” kurduğumuzda, insani 
ilişkiler tamamen maddi çıkara ve bireyi 

yüceltme amacına dayanır. Böylece ego-
nun ve hırsların önündeki bütün en-

geller kaldırılmış olur. Sonuç tam 
bir egoizm olur. Hâl böyle olun-

ca, bu ekonomik anlayışta, ön-
celeri ihtiyacı kadar çalışıp 
biriktiren ve fazlasını diğer 
insanlarla paylaşarak daya-
nışma içinde olan insanla-
rın, bu ekonomik anlayışları 

değişir, herkes birbirinin yok 
etmesi gereken rakibi olur. 

Sonunda gücü ele geçiren dün-
yayı talan eder. 16. yüzyıldan sonra 

KAPİTALİZM DÜNYAYI 
KIYAMETE ZORLUYOR

 ILHAN AKKURT 

Sömürü düzenini kullanan Batı ve kapitalizm sistemi iklim krizinin yaşanmasında öncü rol 
oynadı. Bu noktada atmosfere en çok karbon salan ülkelere baktığımızda karşımıza ilk olarak 

ABD, Çin ve AB ülkeleri çıkıyor. Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği krizi artık büyük yangınlar 
ve sellerle net bir şekilde hissedilir hâle geldi.



59 umranmran  |  Eylül 2021  |

KAPİTALİZM DÜNYAYI KIYAMETE ZORLUYOR

güçlü bir donanmaya sahip olan Portekiz, İspanya, 
İngiltere ve Fransa’nın yaptığı budur. İşte “coğrafi 
keşifler” diye bize yutturulan da budur. Arkasından 
I. ve II. dünya paylaşma ya da sömürge savaşları 
ve kan gölüne dönen insanlık. Güç egoyu azdıran 
bir kuvvettir. Ya da egonun elindeki güç insanlık 
için en büyük tehlikedir. Egoizm ilk insandan beri 
vardı. 16. yüzyıldan sonra dünyanın soyulmasıy-
la zenginleşen Batı’da, aydınlanma ile önü açılan 
egoizmle kapitalist sistem doğmuş oldu. Egoyu 
dizginleyemedikten sonra ister özel mülkiyet ol-
sun, ister devlet mülkiyeti, sömürünün/çatışmanın 
önüne geçmek mümkün değildir. Çünkü insanı 
adaletsizce servet biriktirmeye yol açan dizginlene-
meyen hırslarıdır. Bunu da kapitalizmi kuran fikir 
babaları körüklemiştir. Adam 
Smith Ulusların Zenginliği 
kitabında teorisini bu anla-
yış üzerine kurarak kapitalist 
insan tipini özetle şöyle ta-
nımlamıştır: “Toplum, çıkarı 
peşinde koşan bireylerden 
oluşur. Bireyin motivasyonu 
çıkarıdır. Toplumun çıkarını 
bireyin düşünmesine gerek 
yoktur. Birey egoist olmalı 
ve çıkarı peşinde koşmalı. 
Çünkü birey yararına olan, 
toplum yararına olacaktır. Ay-
rıca toplum yararı için ahlaki 
değerler oluşturmaya gerek 
yoktur.”

Bu yetmiyor kapitalizm 
der ki: “Asıl olan her yıl eko-
nomik büyümedir, hedef en 
büyük olmaktır.” Bu durum-
da yılsonu bilançoyu kârlı 
kapatmak yetmiyor. Geçen 
seneden daha fazla üretimi 
arttırmak/kârı büyütmek ge-
rekiyor. Yani ekonomik ola-
rak geçen seneden daha fazla 
büyümeyip, yılsonu ele geçen kazanç için “Allah 
bereket versin/çok şükür bu yıl da zarar etmedik, 
rızkımız çıktı.” diyemezsiniz. Sömürünün kaynağı 
özel mülkiyet değil, doymak bilmez egodur. Böyle 
yetiştirilen bir insan dünyayı talan etmez de başka 
ne yapar. Daha şimdiden dünyada birçok kaynak 
için 30 yıl ömürleri kaldı deniyor. Bu tüketimi kar-
şılamak için daha 3 dünyaya sahip olmamız gere-
kiyormuş.

IKLIM DEĞIŞIKLIKLERI VE ZIRVELER

İşte bu doymak bilmez hırslarının sonu tam bir 
yağmaya uğrayan dünyamız SOS vermeye başla-
dı. Dünya gemisi batarsa içindekilerde yok olaca-
ğından, bu tehlike karşısında çöküşe sürüklenen 

dünyamız için 2015 yılında, bu kötü gidişe çözüm 
aramak için “Paris İklim Zirvesi” yapıldı. Bu kötü 
gidişi önlemek için bazı kararlar alındı. Paris’te 
varılan mutabakatı 197 taraf ülkeden 147’si im-
zalamıştı. Antlaşma, atmosferdeki sera etkisiyle 
ısınmanın, sanayi öncesi çağa kıyasla 2 santigrat 
derecenin altında tutulmasını öngörüyor. Paris’ten 
önce iklim kriziyle ilgili iki zirve daha yapılmıştı. 
1997’de “Kyoto Protokolü”, 2009 Kopenhag Zirve-
si yapılmıştı. Fakat her zirveden sonra atmosfere 
karışan sera gazı miktarı artmaya devam etti. Dev 
şirketler ve lobileri mevcut durumun değişmesini 
istemiyor. Yapılan antlaşmaların ekseriyetinin cid-
di bir bağlayıcılığı yok. Amerikan başkanlarından 
George Bush (baba), bu konulara sıcak bakmıyor-

du ve “Amerikan yaşam tarzı 
pazarlık konusu yapılamaz.” 
demişti. Daha sonra Demok-
rat Başkan Barack Obama bu 
protokole uymak için onay 
vermişti. Ancak ABD Cumhuri-
yetçi Başkanı Donald Trump’ın 
2017 yılında seçilir seçilmez 
ilk işi, ülkesinin Paris İklim 
Antlaşması’ndan çekildiğini 
açıklaması oldu. “ABD vatan-
daşlarının refahını önceleme-
yen bir antlaşmada yer alama-
yacaklarını” belirten Trump, 
sözleşmenin “başka devletlere 
fayda sağlamak için ABD’yi 
dezavantajlı konuma” ittiğini 
savunmuştu.

Dünyanın ‘en büyük küre-
sel sorun’ olarak tanımladığı 
iklim değişikliği ya da küresel 
ısınma etkilerini arttırmaya 
devam ediyor. Bugün küresel 
ısınma ile Antartika’daki bu-
zullardan, ülkemizin 3 katı 
kadar bir alan erimiş, denizler-
deki su seviyesi her yıl 3.3 mm. 

yükselmektedir; Sibirya’da bazı bölgelerde sıcaklık 
60 santigrat derece artmış durumdadır. “Birleşmiş 
Milletler verilerine göre, her yıl 4,7 milyon hektar 
büyüklüğünde orman yok oluyor. Danimarka’nın 
yüz ölçümünden büyük bu alan, her 3 saniyede bir 
futbol sahası büyüklüğünde alanın yol olması de-
mektir. Sanayi Devrimi’nden önce atmosferde kar-
bondioksit oranı milyonda yaklaşık 280 partikül-
dü. 2013’te karbondioksit oranının sürekli artarak, 
milyonda 400 partikül standardını aştığını ortaya 
koydu. Kömür, petrol, doğal gaz yaktığımızda at-
mosfere CO2, yani karbon dioksit salındığını bili-
yoruz. Küresel ısınmaya neden olan karbondioksit 
oranının Nisan 2017’de, insanlık tarihi boyunca 

Büyük bir çevre felaketi 
çok açıkça görüldüğünden 

kapitalist devletler bunu 
önlemek için çeşitli tedbirler 
almaya başlamıştır. Alınacak 

önleyici tedbirlerle çevre 
felaketi belki önlenecektir. 
Ancak bu ölçüsüzce çılgın 
tüketim durdurulamazsa 

dünya kaynaklarının çoğu 
önümüzdeki 30 yıl gibi 

kısa bir zaman diliminde 
tükenecektir. Bu egoistçe-
çılgınca tüketimi yeryüzü 
kaynaklarının karşılaması 
mümkün değildir. Yeni bir 

gezegene göç edersek ne âlâ.
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ölçülen orandan çok yüksek; milyonda 410 parti-
kül olduğu görülmüştür.

Küresel ısınma dünyamızda art arda felaket-
lere yol açarken uzmanlar ise karbon salınımı ile 
ilgili uyarılarına devam ediyor. İklim değişikliği 
dünyanın birçok bölgesinde felaketlere yol açar-
ken uzmanlar karbondioksit salınımının hızla 
azaltılmadığı takdirde iklim krizinin birçok krizi 
tetikleyeceği uyarılarında bulunuyor. İklim krizi-
ni tetikleyen en etkili sebep ise karbon salınımı. 
Zira karbon salınımı yani çoğunlukla insan faali-
yetlerinin neden olduğu, doğada oluşan karbonun 
atmosfere salınımı diyebiliriz. Sömürü düzenini 
kullanan Batı ve kapitalizm sistemi iklim krizinin 
yaşanmasında öncü rol oynadı. Bu noktada atmos-
fere en çok karbon salan ülkelere baktığımızda kar-
şımıza ilk olarak ABD, Çin ve AB ülkeleri çıkıyor. 
Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği krizi artık bü-
yük yangınlar ve sellerle net bir şekilde hissedilir 
hâle geldi.

Karbon emisyonu, atmosferde toplanarak ısın-
ma, sıcaklıkların yükselmesine ve iklim değişik-
liklerine sebep olmaktadır. Karbon emisyonu, at-
mosfere yayılan karbondioksit gazının miktarına 
verilen isim. Nitekim Birleşmiş Milletler bünyesin-
deki Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 
(IPCC) 9 Ağustos 2021’deki yayınlanan raporunda 
şunlara dikkat çekilmektedir: “Önümüzdeki yıl-
larda karbondioksit salınımı çok hızlı bir şekilde 
durdurmazsak olağanüstü hava olayları, seller, ku-
raklıklar ve sıcaklıklar yaşanacak. İnsan kaynaklı 
iklim değişikliği şimdiden dünyanın her bölgesin-
de birçok aşırı hava ve iklim hareketine yol açıyor. 
Bilim insanları, atmosfer, okyanuslar ve denizler, 
buzullar dâhil olmak üzere Dünya’nın tüm 
iklim sistemlerindeki değişikliklerini göz-
lemliyor.” Rapora göre, bu değişiklik-
lerin çoğunun artışı da devam ediyor. 
Deniz seviyesinin yükselmesi gibi bazı 
gelişmeler geri döndürülemez seviyeye 
erişmiş durumda.

IPCC tarafından 2018 yılında yayım-
lanan bir raporda, küresel sıcaklık artışı-
nın nasıl 1,5°C ile sınırlanabileceği araştı-
rılmıştır. Varılan sonuçta 2050 yılına kadar 
ülkelerin karbondioksit (CO2) açısından “net 
sıfır” olması hedeflendi. Şu ana kadar yaklaşık 
30 ülkenin net sıfır hedeflerini açıkladılar.

Bu ülkelerden Finlandiya 2035, Avusturya 
ve İzlanda 2040, Almanya ve İsveç 2045, Japon-
ya, ABD, Brezilya, Danimarka, İngiltere ve Fran-
sa 2050, dünyanın en büyük karbon salıcısı Çin 

ise 2060 tarihini net sıfıra ulaşmak için hedef yıl 
olarak belirledi. 120 kadar ülke de kendi net sıfır 
hedefini hâlihazırda tartışmaya devam ediyor. 
İsveç’te bulunan, dünyada ekonomiden eğitime 
kadar birçok alanda var olan eşitsizlikleri araştıran 
Oxfam’ın karbon emisyonundaki dengesizlik yaptı-
ğı yeni araştırması da dünya nüfusunun en zengin 
%1’lik kesiminin nasıl dünyayı kirlettiğini ortaya 
koydu. Oxfam için Stockholm Çevre Enstitüsü tara-
fından yapılan araştırmaya göre karbon emisyonu 
1990-2015 yılları arasında %60 arttı. Ancak karbon 
emisyonunda dünya nüfusunun en zengin yüzde 
1’lik kesiminin (yaklaşık 63 milyon) yol açtığı artı-
şın oranı, en yoksul %50’nin yarattığı artıştan yak-
laşık 3 kat daha fazla. Bu da en zengin %1’in tek 
başına karbon bütçesinin yüzde 9’unu kullandığı 
anlamına geliyor. Tabi bu zenginlerin yaşadığı ül-
kelerin başında Çin, ABD ve AB geliyor.

DÜNYAMIZ TÜKENIYOR

Dünya kaynaklarının ne oranda çılgınca tüketil-
diğini gösteren iki tanım vardır. “Dünya Limit Aşım 
Günü” ve “Ekolojik Ayak İzi.” Dünya Doğayı Koru-
ma Vakfı ve Küresel Ayak İzi Ağı’nın Dünya Limit 
Aşım Günü için hazırladığı raporda, insanoğlunun 
dünyanın sunduğu kaynakları hızla tükettiğini bir 
kez daha ortaya koydu. Dünya Limit Aşım Günü 
(Earth Overshoot Day), insanlığın belirli bir yılda-
ki ekolojik kaynaklar ve hizmetler için talebinin, 
Dünya’nın o yıl yeniden kazanabileceği tarihi geçti-
ği tarihi gösterir. Bu açığı ekolojik kaynak stokları-
nı tasfiye ederek ve atmosfere başta karbondioksit 
olmak üzere atık biriktirerek sürdürüyoruz. Dünya 
Limit Aşım Günü, karar vericilere, insan ekono-
misinin dünyanın ekolojik sınırları dâhilinde ça-
lışmasına yardımcı olacak bir araç menüsü sunan 
uluslararası bir araştırma kuruluşu olan Global 
Footprint Network tarafından hesaplanıyor. 2019 
yılı için Dünya Limit Aşım Günü 29 Temmuz idi. 
O gün insanlar bütün sene boyunca tüketmesi ge-
reken biyolojik kapasiteyi bitirdi. 2018 yılında ise 
bu tarih 1 Ağustos idi. Global Footprint 

Network verileri, Dünya 
Limit Aşım Günü’nün 

2011 yılından 
beri her yıl üç 
gün öne kay-

dığını gösteriyor. 
Bu veriler, gezegenin 

12 ayda ürettiği 
doğal kaynağı 8 ay 
içinde tükettiği-

mizi gösteriyor. 
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Yılın geri kalanında ise doğal sermayeyi tüketmeye 
başlıyoruz.

İnsanların hayata kalabilmek için, yemek, ba-
rınma, ısınma gibi bazı temel ihtiyaçları vardır. 
Gezegenimiz bu ihtiyaçları karşılar. Peki, biz ne 
kadarını tüketiyoruz? Bu sorunun cevabı “Ekolo-
jik Ayak İzi” olarak adlandırılır. “Ekolojik Ayak İzi” 
hesaplaması bir toplumun talepleri ve ekosistemin 
karşılayabileceği kaynaklar dikkate alınarak yapı-
lır. Talep hesaplaması, bireyin veya toplumun tü-
kettiği bitkisel veya hayvansal gıdaları, kereste ve 
orman ürünlerini, şehir altyapısı ve yakıt tüketimi 
sonucu karbondioksit emisyonlarını ölçer.

Kaynak hesaplaması, bir şehir veya ulusun bi-
yolojik kapasitesi, orman arazileri, tarım arazileri, 
hayvancılık arazileri, yerleşik araziler olmak üzere 
üretim arazilerini ve deniz alanlarını temsil eder. 
Ekolojik ayak izi; birey, şehir, bölge ve gezegen için 
hesaplanır. Biyolojik kapasite, bir bölgenin doğal 
kaynaklarını üretme kapasitesinin gösterilmiş hali-
dir. Biyolojik kapasiteyi etkileyen iki etmen vardır.

Bunlar ülke sınırları dâhilindeki tarım arazisi, 
balıkçılık ve otlak sahası, ormanın yüzölçümü ve 
bu toprağın ya da suyun ne kadar üretken oldu-
ğudur. Biyolojik kapasite ve ekolojik ayak izi alan 
cinsinden hesaplanır ve “küresel hektar” (kha) ile 
ifade edilir. Ekolojik ayak izi ile biyolojik kapasite 
arasında bir ilişki vardır. Kişisel ayak izi ne kadar 
kullandığımızla ilişkilidir. Kişi başına düşen biyo-
lojik kapasite, kaç hektarlık üretken alan olduğu ve 
bunların ne kadar verimli olduğu ve bu biyolojik 
kapasitenin kaç kişi tarafından paylaşıldığı ile be-
lirlenir. AB ülkelerindeki tüketim hızının baz alın-
dığı rapora göre insanoğlu, gezegenimizin sunduğu 
yıllık kaynakları 10 Mayıs 2019 itibarıyla tüketti. 
Dünya Doğayı Koruma Vakfından Jörg-Andreas 
Krüger Avrupalıların “sanki bir değil, 2,8 dünya 
varmış gibi yaşadığını” belirterek “Dünya, bizim 
ekolojik ayak izlerimiz altında inliyor” dedi.1

Çalışmaya göre 2019 itibari ile insanlığın mev-
cut tüketiminin ekolojik olarak sağlıklı karşılana-
bilmesi için dünyanın sahip olduğundan 2,8 kat 
daha fazla doğal kaynak gerekiyor. GFN’ye göre 
1961 yılında insanlığın tüketimi için dünya kay-
naklarının yalnızca üçte ikisi yeterli iken, artan 
dünya nüfusu ve yanlış politikalar nedeni ile aza-
lan doğal kaynaklar bu durumun değişmesine ne-
den oldu. 1970’li yıllara gelindiğinde ise dünyanın 
kaynakları insanlığın tüketimini karşılamaya yet-
memeye başladı.

Demir, çelik, alüminyum, karbon, silikon, çinko 
ve bakır, sanayileşme nedeniyle yıllar içinde talep 
edilen değerli doğal kaynaklardan bazılarıdır. De-
mir, sınırlı bir kaynağa sahiptir ve daha önceki yüz-
yıllarda silahlarda ve şimdi modern binalar, ulaşım 

1 htp://climatechange.boun.edu.tr/ekolojik-ayak-izi-nedir/

ve altyapı inşaatı için kullanılmıştır. Günümüzde 
sanayinin yoğun talep nedeniyle bu madenlerin 
doğal rezervleri yavaş yavaş tükenmektedir. Alçı-
taşı, boksit, mika, titanyum, zirkonyum ve fosfat 
deniz yataklarında bulunabilen önemli mineral-
lerden bazılarıdır. Modern çağdaki cihazlarımızın 
çoğunda ve akıllı telefonlarda elektrik devreleri 
olarak kullanılan skandiyum, terbiyum gibi nadir 
toprak elementleri vardır. Fosfor, tüm besin ögele-
rinin yetiştirilmesinin ana kaynağıdır ve fosfatlı 
kayaçlardan elde edilir. Dünyada sadece ABD, İran 
ve Fas olmak üzere üç yerde bulunmaktadır. Ayrıca 
fosfor, bitkileri ve besin maddelerini yetiştirmek 
için kullanılan kimyasal gübrelerde de bulunabilen 
temel bileşendir.

Fosforun hayvansal atıklardan geri dönüştürül-
mesi mümkündür. Ancak bu dönüştürme yüksek 
maliyetlerle yapılabilir. Petrol, doğal gaz oluşumu 
son derece yavaş ve uzun süreçler alan, yenilenebil-
mesi için uzun yıllar gereken bir kaynaktır. Mevcut 
tüketim oranında, petrol rezervleri dünya üzerinde 
azalmaya devam ediyor. Bilim insanlarının bildir-
diğine göre petrol rezervleri 30 ila 40 yıl içerisin-
de tükenecek. Petrolle ilgili yeni sahalar keşfetme 
çalışmaları sürüyor. Bu alanda yeni sahalar keşfe-
dilmezse, önümüzdeki yıllarda ciddi krizler ortaya 
çıkabilir. Petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların ye-
raltında oluşumu, geniş jeolojik bir zaman ve uzun 
bir süreç gerektirmektedir. 2050 yılına kadar bu fo-
sil yakıt kaynaklarının çoğunun yeryüzünden yok 
olacağı tahmin edilmektedir.

Doğal gazın yok olması petrolden biraz daha 
uzun sürebilir ve yaklaşık 60 yıl alabilir. Belki 
petrolün yerini alabilecek başka enerji kaynakları 
bulunacaktır. Ancak petrol ve doğal gazdan sadece 
enerji kaynağı olarak yararlanmamaktayız. Bunlar 
birçok ürünün hammaddesidir. Yeryüzünde top-
lam su miktarı 332,5 milyon mil küp suyun yüzde 
96’sını tuzlu su oluşturmakta. Yani dünya yüze-
yinin büyük kısmını kaplayan sudan dolayı mavi 
gezegen diye isimlendirdiğimiz dünyamızdaki gö-
rünen suyun kullanabileceğimiz tatlı su miktarı 
ancak %2,5’lik kısmını oluşturuyor. Bu miktarın 
da %70’inin kutuplardaki buzullarda tutulduğunu 
göz önüne alırsak, toplam suyun %1’inden daha az 
bir miktardaki bir su kütlesinden yararlanmakta-
yız. İklim değişikliğinin sonucu olarak kış ayların-
da yağmur ve buz miktarı, tatlı su kaynaklarının 
rezervlerini azaltmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü, 2025 yılına kadar 1,8 milyar insanın 
içme suyuna erişemeyeceği tahmininde bulundu.2 
Daha önemlisi dünya tahıl ticaretinin %90’ı 5 tane 
küresel derebeyinin, gıda ve su ticareti de 10 tane 
küresel derebeyinin eline geçmiş durumda. Bunla-
rı elinde tutan insanlıkla dilediği gibi oynar.

2 htps://exploredia.com/top-10-natural-resources-that-will-
deplete-soon/
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KÜRESEL ELITLER NEYIN PEŞINDE?

Dünyamızı ve insanlığı etkileyen her kaosun mi-
marı ve ürettikleri kaosla insanlığı arzu ettikleri isti-
kamete doğru sürükleyen küresel elitler de boş dur-
muyor. Microsoft’un kurucu ortağı, milyarder Bill 
Gates birden hayırsever oldu, yoksulluk ve sağlığa 
odaklandı; zamanını dünyayı kurtarmaya harcıyor 
görünüyor. Dünyanın gidişatını iyi görmeyip İklim 
Felaketini Nasıl Önleriz adlı bir kitap yayınladı.3 Ga-
tes, 2050 yılına kadar dünyada sıfır emisyon hede-
fine ulaşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ayrıca 
YouTube’da Veritasium isimli kanala konuk olan Ga-
tes, 2015’te yaptığı konuşmada “Dünyamızı bekleyen 
tehlikelerden birincisi iklim değişikliği, ikinci olarak 
ise Biyoterörizm. Büyük zararlar vermek isteyen biri 
bir virüs tasarlayabilir ve bunun bedeli doğal bir 
salgının yaratacağından çok daha ağır olur. Bugün 
yaşadıklarımızla karşılaşmamak için önlemlerimizi 
almalıyız.” diyerek gelecek için kehanetlerde bulun-
muştu.

Bir de şu haberi okuyalım: “2008 yılından itiba-
ren Gates Vakfı’na servetlerinden yaklaşık 45 milyar 
dolar aktaran çift, koronavirüse karşı geliştirilen 4 
projeye destek oldu. Geçtiğimiz haftalarda aşı ça-
lışmalarında en umut vadeden projenin Pfizer’a ait 
olduğunu belirten Bill Gates, vakıf adına söz konu-
su şirkete ilk yatırımı 2002 yılında yapmıştı. Koro-
navirüs aşısını Türk bilim insanları Uğur Şahin ve 
Özlem Türeci’nin sahibi olduğu BioNTech firması 
ile birlikte geliştiren Pfizer, üçüncü faz klinik de-
neylerde hastalığın bulaşmasını %90 engellendiğini 
duyurmuştu. Gates Vakfı BioNTech’e ilk yatırımını 
ise koronavirüs salgınından önce gerçekleştirdi. Va-
kıf, 2019 yılında BioNTech’e 55 milyon dolarlık bir 
yatırım gerçekleştirdi.”4 Adam daha virüsün lafı edil-
mediği günlerde bu işlere girişiyor ve 2015 yılında 
kehaneti patlatıyor. Çok ilginç değil mi? Ardından 
Bill Gates Vakfı Afrika altı ülkelerde uzun süredir aşı 
denemeleri yapmaya başladı. Bu ara Kovid-19 virüsü 
Bill Gates’in dediği gibi çıkınca Peru’da bir mahke-
me, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i, Amerikalı iş 
adamı George Soros’u ve Rockefeller ailesini korona-
virüsü üretmekle suçladı.

Bu konulara ilgi sadece tek ona has değil. Bill 
Gates’i araştırdıkça bu konularda Rockefeller ailesi 
ile olan ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Mesela ABD 
hükûmeti 2017 yılında DSÖ’ye 401 milyon $ para 
verirken, Bill Gates 798 milyon $ verdi, bunu des-
tekçisi Rockefeller mi yaptı? Yoksa Bill Gates, ABD 
hükûmetinden daha mı zengin? Daha bitmedi. Kı-
yamet Tohum Ambarı’nı çoğumuz duymuşuzdur. 
Detayları şöyledir. 2008 yılında Norveç Arktik Okya-
nus’unun güneyinde Kuzey kutbuna 1.100 km uzak-
lıktaki Svalbard Takım adasında küresel bir tohum 

3 Bill Gates, İklim Felaketini Nasıl Önleriz, çev. Mehmet Gürsel, 
Doğan Kitap, İstanbul, 2021.

4 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bill-gates-ve-melinda-
gatesin-yonettigi -gates-vakfinin-yatirim-yaptigi-4-asi -
ureticisi-1790710

bankası kurulmuştur. (-18) derecede bazıları 1.000 
yıla kadar dayanabilir. Görünürde iyi niyetle, ileri-
de bir afet, nükleer savaş veya küresel ısınma olup 
ortada eğer tohum kalmaz ise buradaki tohumlar 
kullanılsın diye yapılmış. Sonra buraya her ülke to-
hum göndermeye başlamıştır. Kapasitesi 4,5 milyon 
çeşittir. Buraya kadar her şey normal, anormal olan 
ise burayı Gates Vakfı, Rockefeller Vakfı ile ona bağlı 
tarım devleri ve danışmanlık grubunun (CGIAR) fi-
nanse etmesidir.

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi Microsoft’un 
kurucusu Bill Gates, ABD’nin birçok eyaletinden 
242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) 
tarım arazisini satın aldı. Afrika ve Ukrayna hatta 
bizim Trakya’da bile toprak aldığı iddia ediliyor. Bu-
ralarda ne ekip biçecekler acaba? Bir başka elit Nat-
haniel Philip Rothschild, 15 Mayıs 2020’de çok garip 
bir laf etti, “Bugün küresel sosyalizme hayatımdaki 
diğer noktalardan daha yakın bir şekilde ilerliyoruz.” 
ve “Küçük çiftçilik 2045’e kadar bitmeli.” diyor. Şu 
an tahıl beş küresel şirketin eline geçmiş durumda. 
Zaten tohum giderse çiftçi olsan ne yazar. Bu ara 
ABD eski dışişleri bakanı ve bu derebeylerin önemli 
akıl hocalarından olan Henry Kissenger’in ünlü sözü 
unutulmamalı: “Gıdayı kontrol eden dünyayı yöne-
tir.” Bu adamların bir film çevirdiği belli. Bu filmin 
insanlığın hayrına olmayacağı da belli.

Devam edelim, Bill Gates bir konuşmasında şunu 
demiş: “Dünyada kontrol altına alınamayacak insan 
olmasını istemiyoruz.” Ardından Bill Gates ile Rocke-
feller Vakfı’nın birlikte kurdukları şirket ABD’ deki 
MIT’ten Kuantum Mürekkep patenti aldılar. Bu mü-
rekkep radyo frekanslarla takip edilebiliyor. Ayrıca 
anten gibi kullanılabilecek dijital elbise ve ayakkabı 
da geliştirmektedirler. Yani insanlara çip takmaya da 
gerek kalmayacak. Hatta mRNA aşılarında kullanı-
lan Grafen maddesinin manyetik olarak 5G haber-
leşme teknolojisi ve benzeri RF etkisi ile manipüle 
edildiği tespit edildi. Tabi insan nesli üzerinde ne de-
ğişiklikler tasarladıkları malum. Bu gidişle ne din ne 
cinsiyet ne de gerçek insan nesli ortada kalmayacak. 
GDO müdahalesiyle ile tohumları, DNA müdahale-
siyle de homo sapiens nesli insan bırakmayacaklar. 
Nathaniel Philip Rothschild’in “küresel sosyalizm” 
dediği de bütün devletlerin ve insanların tek elden 
kontrol edildiği Yeni Dünya Düzenleri olsa gerek.

Ve konumuzla ilgili bir başka detay… ABD’li Blo-
omberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en 
zenginleri koronavirüsün gölgesinde geçen 2020’de 
de servetlerine servet kattı. 2021’in ilk gününde 
güncellenen listeye göre Covid-19 salgınına rağmen 
2020’de milyarderler listesine girenlerin servetle-
rindeki toplam artış %31’i buldu. Bu artışın, 8 yıldır 
yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış ol-
duğu kaydedildi. Dünya ekonomileri bu salgınla tam 
bir kriz yaşarken elitlerimiz yine kasalarını doldur-
maya devam etmiştir. Bilinen şu ki, insanlık gittikçe 
devletlerin kontrolünden çıkıp bu elitlerin kontrolü-
ne girdiğidir.
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Ö teden beri insanın insafına bağlı olan doğa, 
sanayi süreciyle başlayan kimyasal dönemle 

birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İn-
sanların türlü nimetler elde ettiği yeryüzünün gü-
nümüzdeki durumu içler acısıdır. İnsanoğlu tara-
fından üretilen kimyasallar ve tonlarca zararlı atık 
dünyayı rehin almış bulunmaktadır. Âşık Veysel’in 
sadık yar olarak tanımladığı kara topraklar insan-
ların ürettikleri zehirli atıklar tarafından istila edil-
miş/edilmektedir. Doğa, kir kusmaktadır. Denizler-
deki müsilaj, orman yangınları, seller, buzulların 
çözülmesi, küresel ısınma gibi olaylar 
mızrağın artık çuvala sığmadı-
ğını göstermektedir. Peki, ne 
oldu da Dünya bu hâle gel-
di? Sorunun kaynağı ne-
dir? Bu soruların cevap-
ları hangi bağlamlarda 
verilirse verilsin oklar 
bir canlıya işaret etmek-
tedir: İnsan… 

İslâm’a göre Allah in-
sanları yaratacağını meleklere 
bildirince melekler insanın yer-
yüzünü bozucu potansiyeline işaret eder, 
fitne fesat çıkaracağına vurgu yapar. Temizliğin, 
letafetin, iyiliğin sembolü olan meleklerin kan ve 
fesat kavramlarına işaret etmeleri önemlidir (Ba-
kara, 2/30). Elbette ki burada mevzu olan kanın 
dökülmesi değildir. Söz konusu olan, insanların 
doğayı tahrip etme potansiyeli ve dökeceği kanın 
başka anlamlara işaret etmesidir. İnsanlar gelişkin 
teknikleri ilk etapta birbirlerinin kanını dökmek 
için icat etmişlerdir. İlk dönemlerde oklar, kılıç-
lar, barut ve günümüzdeki bilumum kimyasal si-
lahlar kan dökme ve ifsat etme potansiyelinin bir 
göstergesidir. İronik bir şekilde İslâm çerçevesinde 
insanın varlık nedeni onun kötülük/tahrip potansi-
yelidir. İnsanın esprisi kötülüktür. Bir yerde insan 

varsa orada tahrip de vardır. Kur’ân insanların 
iyilik ve kötülük yapabilecek bir özellikte yaratıl-
dığını vurgulamaktadır (Şems, 91/8). Bu anlamda 
her insan hem potansiyel Musa hem de potansiyel 
Firavun’dur. Melekleri kaygılandıran realite insa-
nın içindeki Firavun’dur. 

Meleklerin işaret ettiği şey, kan dökmenin öte-
sinde sistematik tahripçilik, potansiyel kötülüktür. 
Nitekim insanların yaptıkları yüzünden pek çoğu-
nun soyları tükense de bugün yeryüzünde pek çok 
canlı varlığını kan dökerek sürdürmektedir. Eto-

bur olarak sınıflandırılan canlıların 
beslenmeleri kanla olmaktadır. 

Dolayısıyla ilahi planda kan 
dökmenin kendisi ontolo-

jik bir kötülük değil, kimi 
açılardan yaşamsal faa-
liyetin devamlılığı için 
gerekliliktir. Aslanlar, 
sırtlanlar, kurtlar, çitalar 

diğer canlıların kanlarını 
dökerek yaşayabilir. Bu sü-

reç doğanın bir parçası olarak 
işler, oysa insanın kan döküşüne 

farklı bir anlam yüklenmektedir. Açıktır 
ki insan diğer canlılardan farklıdır. Diğer canlılar 
içgüdüsel olarak yaratılış kodlarıyla hareket eder. 
Oysa insan için belli bir yapısal özellikten söz et-
mek imkân dışıdır. İnsan kestirilemeyen, dönüşen, 
dönüştüren, stratejik kararlar alabilen, belli bir ka-
lıba sığmayan, sözcüklerle açıklanmayacak kadar 
karmaşık bir varlıktır. 

İnsanla ilgili tanımlama yapan metinler genel-
de onun akıllı bir varlık olduğunun altını çizer ve 
bunu büyük bir avantaj olarak kodlar. Oysa insanın 
akıllı bir varlık olması genelde doğa için iyi değil-
dir. Akıllı olması insanı akıllı bir bozucu yapar. Bu-
gün doğayı parçalayan kimyasal atıklar, varlıkları-
nı insanın akıllı oluşuna borçludur. İnsan doğanın 

TAHRİBATÇI BİR VARLIK OLARAK 
İNSAN

 MEHMET FURKAN ÖREN 

Günümüzde ister seküler olsun ister dindar, doğaya yaklaşım biçiminde insanlar benzer 
tavırlar sergilemektedirler. Burada sanılanın aksine davranışı belirleyen şeyin bilgiden ziyade 

teknik gelişmeler olduğu görülmektedir. Yüzyıl öncesinden insanların doğayı kirletmemeleri 
dindarlıklarından ziyade tahrip edecek kabiliyette teknik donanıma sahip olmamalarıydı. Bugünkü 
teknolojik imkânlar bin yıl önce olsaydı muhtemelen doğa aynı akıbeti yaşayacaktı. Son zamanlarda 

meydana gelen afetler ve iklim krizi tahribatçı insana sesleniştir. Birkaç nesil sonrasının sağlıklı bir 
dünyada yaşamasını günümüz insanının bu sese cevap verme şekli belirleyecektir.
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kendiliğindenliğine saplanmış bir hançer gibidir. 
Yaptığı her hamle doğal düzene, normal işleyişe, 
kendiliğindenliğe zarardır. Onun imar etmesi, icat-
lar yapması, çekip çevirmesi, yönlendirmesi verili 
olanın, otantikliğin aleyhinedir. Bu açıdan insanın 
ifsadı herhangi bir şeyin ifsadına benzemez. Onun 
ifsadı planlıdır, hesaplıdır, sinsi ve yıkıcıdır. Onun 
yeryüzünün hâkimi olması bu açıdan endişe veri-
cidir. O doğal metabolizmayı parçalayabilecek bir 
virüs gibidir. Daha fazla yiyecek elde etmek için 
doğayı sınırsızca tüketir, şekillendirir, türlü zevkler 
için doğal imkânları seferber eder. 

İnsan kimi zaman tarım amaçlı, bazen ev amaç-
lı olarak mekânın belli bir bölümünü istila eder, 
onu kendi zevkleri için restore ederek zarar verir. 
Bu açıdan doğal felaketleri ya da iklim krizini me-
deniyet, din ve modernitede aramak samanlıkta 
kaybedilen iğnenin dışarıda aranmasına benzer. 
Yeryüzünde varlık bulduğu 
andan itibaren toprağı eşe-
lemek için türlü aletler icat 
eden, kendinden başkasına 
zarar vermek için silahlar or-
taya çıkaran ve daha fazlasına 
sahip olmak için aklı işler kı-
lan insanların kendi kendine 
yaptıkları telkinlerin bir biçi-
mi olan kapitalizm, sosyalizm 
gibi meta anlatılar problemin 
bağlamından koparılmasına 
yaramaktadır. Doğada mey-
dana gelen bozulmaları kapi-
talizm, sosyalizm, sekülerizm 
ya da herhangi bir düşünceye 
bağlamak ya da modernleş-
meyle ilişkilendirmek in-
dirgemeciliktir. Modernite, 
sekülerizm ya da sosyalizm 
insanları yaratmıyor insanlar 
bu düşünceleri yaratıyor. İn-
sanlar akıllı varlıklar oldukla-
rı için din, dil, felsefe, kapita-
lizm, sosyalizm, modernite ve 
teknik konuşuluyor. 

MÜKEMMEL DOĞANIN 
AMATÖR TASARIMCISI

İnsan yıkıcı oldukları için tarih boyunca pek 
çok düşünce, fikir ve ideoloji onun teskini için ça-
lışmıştır. Bu düşünceler insanın bir çeşit kendi ken-
disine telkindir. İnsanlar önce bozuyorlar, sonra da 
fazla bozmamak için kendi kendilerine telkinde 
bulunacak birtakım düşünceler geliştiriyorlar. Yı-
kıcı ve yağmacı potansiyeli insanın kontrol altında 
tutulmasını gerekli kılar. O emperyalist bir ruha sa-
hiptir. Sadece kendi doğasını değil, parçası olduğu 
genel doğayı da yakıp yıkacak bir özelliğe sahiptir. 
İnsana telkinde din, istisnai bir yere sahiptir; çünkü 
insani yapıları noksan/eksik bir çerçeveye koyar, 

insanı rehbere ihtiyacı olan bir bağlamda değerlen-
dirir, mükemmelliği onun dışındaki bir varlığa ha-
vale eder. Örneğin İslâm perspektifinde en yetkin 
tasarımcı Allah’tır. O her şeyi yerli yerinde yapan, 
yaptığı işlerde kusur olmayan yoktan var edicidir. 
O’nun yarattığı doğa mükemmeldir. Kur’ân’da kul-
lanılan kader kavramı genel olarak kâinatın bu yö-
nüne işaret edip hesap, plan ve düzen anlamlarına 
gelmektedir. Doğa hesaplı ve ölçülü bir biçimde 
var edildiği için İslâm kelamında “gaye ve nizam” 
Allah’ın varlığının önemli delillerinden birisi ka-
bul edilmektedir. Tasarımcı bir kabiliyete sahip 
olan insansa bu mükemmellik içerisinde kusurlu-
dur. Bu açıdan klasik İslâm düşüncesinde ne denli 
özenli olursa olsun insanlar tarafından inşa edilen 
her yapı noksan çerçevesinde değerlendirilmiş ku-
sursuzluk Allah’a has kılınmıştır. 

Bu amatör tasarımcılığına bağlı olarak doğa-
daki mükemmellik emanet ve 
ahlak çerçevesinde insanlara 
teslim edilmiştir. İslâm pence-
resinde doğadaki mükemmel-
liğe dönük müdahaleler fıtrat 
bozucudur. İnsanların dahi 
belli bir fıtrat üzerinde doğdu-
ğunu kabul eden İslâm anlayışı 
verili olanın korunmasını esas 
kılar. Hayat ve doğa fıtrattır. 
Ona yönelik operasyonel giri-
şimlerse bozucudur. Doğa ken-
di kendisine bağlı ve belli bir 
işleyiş mantığına sahip olarak 
var edilmiştir. Bu mantığa yö-
nelik her hamle özenli olmak 
durumundadır. Kur’ân bu mü-
kemmeliyete sık sık vurgu ya-
pıp insanın tahripçi özelliğine 
işaret ederek doğanın korun-
ması gerektiğini belirtir. “Yeri 
ve göğü Allah yükseltti. Den-
geyi o koydu. Sakın o dengeyi 
bozmayın” (Rahmân, 55/1-9) 
ayeti bunun bir örneğidir.

Tanrı’yı, hayatı, kâinatı ve insan ilişkilerini 
farklı bağlamlarda ele alsa da tüm dinlerin hedef 
kitlesi insandır. Özünde erdemi, iyiliği ve güzelliği 
hedefleyen inançların hitap kitlesinin insan olması 
insanın amatör tasarımcılığına bir karinedir; çün-
kü bir yeri bozarsa insan bozar. Bu yüzden telki-
ne ihtiyacı olan da odur. İnsan mükemmel olarak 
tasarlanan bir evrenin bilinçsiz ancak duramayan 
tasarımcısıdır. Yaşadığı mekâna şu ya da bu şekilde 
biçim verir, toprağı düzenler, suya yön verir, dağ-
ları deler, hangi bitkinin yeşereceğine karar verir, 
ne tür canlının bulunduğu mekânda yaşayacağını 
belirler. Ne var ki farkında olsun ya da olmasın dö-
nüştürdüğü yerin otantikliğine zarar verir. Küresel 
ısınma, atmosferin kirlenmesi, doğanın tahrip edil-
mesi gibi hususlar amatör ve kontrolsüz tasarımcı-
lığın bir örneğidir. Bu yüzden Kur’ân “İnsanların 

İnsana telkinde din, istisnai 
bir yere sahiptir; çünkü 
insani yapıları noksan/

eksik bir çerçeveye koyar, 
insanı rehbere ihtiyacı olan 
bir bağlamda değerlendirir, 

mükemmelliği onun 
dışındaki bir varlığa 

havale eder. Örneğin İslâm 
perspektifinde en yetkin 

tasarımcı Allah’tır. O her şeyi 
yerli yerinde yapan, yaptığı 

işlerde kusur olmayan 
yoktan var edicidir.
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kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada 
ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş 
yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara 
tattırıyor.” (Rûm Suresi, 30/41) şeklinde bir kayıt 
düşmektedir. 

Radikal bir belirlemeyle insani her tasarım 
zarar çerçevesinde değerlendirilebilir. Sadece az 
veya çok zararlı tasarımlar vardır. Örneğin dışarı-
dan masum gibi dursa da tarım doğayı bozucu bir 
uğraştır. Nihayetinde tarım belli bir alanın tasar-
lamış bir takım amaçlar ışığında restore edilmesi, 
bağlamından koparılması, işler hâle getirilmesi ve 
doğanın kendiliğindenliğine müdahale edilmesi-
dir. Toprağın verimini artırmak için, biçimini de-
ğiştirmek ve doğal şartlarını dikkate almadan daha 
fazla ürün elde etmeye çalışmak oranın ekolojik 
dengesini bozmaktır. Tarımcılık, doğayı bozmaya 
dayalı ilk sistematik girişimdir. Bu girişimden son-
ra insanlar doğaya hükmetmek için çeşitli araçlar 
geliştirmeye çalışmış, demiri icat etmiş, barutu kul-
lanmış ve çeliği geliştirmiştir. 

BILGI DAVRANIŞI BELIRLER MI?

İnsanoğlunun yıkıcı özelliği onun yeryüzünde 
varlık bulmasıyla yaşıt olmakla birlikte kimi dö-
nemlerde bu özellik çok daha belirgin olmuştur. Ör-
neğin insanoğlunun yeryüzü serüveni milyonlarca 
yıl olmasına rağmen son elli yıl, doğayı kirletme 
açısından çok daha ağır basar. Doğanın kirlenmesi 
son yıllarda daha da hız kazanmış/kazanmaktadır. 
İnsanların imkân ve kabiliyetleri geliştikçe doğa-
nın tahribatı da artmaktadır. Diğer bir ifadeyle in-
sanlığın ilerlemesiyle doğa tahribatı arasında ters 
orantı vardır. İnsanlar ilerledikçe doğa kaybetmek-
tedir. Marx’ın medeniyetin ve sanayinin gelişmesi-
ni ormanların yok edilmesiyle ilişkilendirmesi bu 
bağlamda anlamlıdır.1 

Nerede sanayi yükselmişse orada doğa kaybet-
miştir. Medeniyet geliştikçe! Doğanın kaybetmesi 
birtakım bilgi şablonlarına, modernite ve sekü-
lerleşmeye dikkat çekilmesine neden olmaktadır. 
Doğal olarak insanların doğa, hayat ve meselelere 
yaklaşım biçimiyle sahip oldukları bilgiler arasın-
da paralelliğin olması beklenir. Bu kapsamda doğa-
yı ele alma biçimi aynı zamanda bilgi meselesidir. 
Doğayla insan arasındaki ilişkiyi din ve seküler-
leşme olmak üzere iki bilgi şablonu çerçevesinde 
değerlendirmek mümkündür. Referansını dinden 
alan bir bireyle, seküler bir bireyin doğayı ele alma 
ve konumlandırma biçimi farklıdır, buna bağlı ola-
rak doğaya yaklaşım şekillerinin de farklı olması 
beklenir. Bu bağlamda entelektüeller moderniteyle 
bağlantılı olarak sekülerlik ve din ayrımı yaparak 
dinî bilgiyle modern bilginin doğayı ele alma biçi-
mindeki farklılığa sık sık vurgu yaparlar.2 

1 Michael Löwy, Ekososyalizm: Kapitalist Ekolojik Felâkete 
Radikal Bir Alternatif, çev. Handan Turan Abadan, Epos 
Yayınları, Ankara, 2014, s. 68.

2 Bir örnek için Bk. Seyyid Hüseyin Nasr, “Seyyid Hüseyin Nasr ile 

Bu ayrımda modernitenin genel karakteri bilgi 
ve akıldır. Modernite soft/teknik akılcılığın yük-
selişi, insanın safi bir akıl çerçevesinde olayları 
şekillendirmesidir. Aklın gücü onun bilgiyi işler 
kılmasıdır. Bacon’un “Bilmek egemen olmaktır.” 
sözü modern bireyin yeryüzünü hangi araçlarla 
istila edileceğine dair bir işarettir. Newton’cu me-
kanik doğa görüşü, insanların doğaya ilişkin anlam 
değişikliğinin bir göstergesidir. Akıl dışı olarak 
tanımlanan dinden azade olmaya işaret eden bu 
seküler paradigmada dünya şimdi ve buradadır, 
insan sahip olduğunun tek malikidir. Sekülerlik 
doğayı Tanrı’nın mülkü olmaktan çıkararak insan 
merkezli bir tasarımın emrine amade kılar. Bura-
da doğa mükemmel değildir ve tasarlanmamıştır. 
Daha ziyade belli bileşenler tarafından tesadüfen 
var olmuştur. Bu doğal sürecin en mükemmel var-
lığı akıllı olan insandır. Bu çerçevede insani tasa-
rım bozucu değil mükemmelleştiricidir. İnsanın 
yeryüzündeki tasarımları karşısında kendisi dışın-
da hesap vereceği bir merci yoktur. Sekülerleşme 
şimdiyi, dünyayı ve insanı merkeze alır. Tüketmek, 
sınırsız harcamak bu bağlamla ilgilidir. Seküler-
leşme doğanın ontik anlamının radikal bir şekilde 
değişmesi, anlamsızlaşması, rotasızlaşması ve ta-
mamen insanın inisiyatifine bırakılmasıdır. Han’ın 
ifadesiyle sekülerleşme “Tanrı’lara ait olan ve bu 
yüzden de insanlar tarafından kullanılmalarına 
izin verilmeyen şeylerin tekrar insanların kullanıl-
masına sokulması anlamına gelir.”3 

Oysa semavi dinlerde doğanın konumlanma 
biçimi farklıdır. İnsan Tanrı’nın yeryüzündeki tem-
silcisidir. Doğa belli sınamalar için insanların em-
rine amade kılınmış bir ikametgâhtır ve mülkiyeti 
Tanrı’ya aittir. Başta doğa olmak üzere insana ait 
her şey asıl sahibine aittir. Gerçekten de dini para-
digmayla modern paradigmanın olguları ele alma 
biçimlerinin farklılığı, izahtan varestedir. Burada 
önemli olan, teoride doğayı farklı bir şekilde ko-
numlandıran bu iki bilgi şablonunun insan davra-
nışlarını ne kadar farklılaştırdığıdır. Meseleyi din 
(özelde İslâm) ve kapitalizm bağlamında ele alan 
Maxime Rodinson gelişen kapitalizm karşısında 
dinin teorik yaklaşımlarının etkisiz kaldığını vur-
gulamaktadır.4 Elbette ki buradaki konu kapitalizm 
değildir; ancak Rodinson’un vurguladığı gibi şayet 
bilgi şablonları etkili olsaydı Batı’da gelişen kapi-
talist perspektifin en azından diğer bilgi havzaları 
tarafından dönüştürülmesi, farklı bir bağlama so-
kulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması gere-
kirdi. Oysa bugün İstanbul, Kahire, Mekke, Tahran, 
Pekin, Paris ve New York’un ekonomik refleksleri 
hemen hemen aynıdır. Durumu topyekûn McDo-

Mülakat: Din ve Çevre Üzerine”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi 
16/58 (2020), 83-93.

3 Byung-Chul Han, Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar 
Teknikleri, çev. Haluk Barışcan, Metis Yayınları, İstanbul, 2020, 
60-61.

4 Maxime Rodinson, İslâm ve Kapitalizm, çev. Fevzi Topaçoğlu, 
Akyüz Yayınları, İstanbul, 2002.
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N A S I L  B İ R  D Ü N YA D A  YA Ş I Y O R U Z ?D O S Y A

naldlaşma olarak tanımlayan George Ritzer yabana 
atılmayacak örneklerle bu benzeşmeyi analiz et-
mektedir.5 

TEKNIK VE DAVRANIŞ

Günümüzde ister seküler olsun ister dindar, 
doğaya yaklaşım biçiminde insanlar benzer tavır-
lar sergilemektedirler. Burada sanılanın aksine 
davranışı belirleyen şeyin bilgiden ziyade teknik 
gelişmeler olduğu görülmektedir. Yüzyıl öncesin-
den insanların doğayı kirletmemeleri dindarlıkla-
rından ziyade tahrip edecek kabiliyette teknik do-
nanıma sahip olmamalarıydı. Bugünkü teknolojik 
imkânlar bin yıl önce olsaydı muhtemelen doğa 
aynı akıbeti yaşayacaktı. Sanayiye dayalı tekniğin 
gelişiminden önceki dönemlerde insanlar spesifik 
araçlarla doğaya müdahale etmeye çalışsa da bu, 
belli bir alanla sınırlı kalmaktaydı. Hayat bir bütün 
olarak doğaldı. Yapay nesneler, işlemlerden geçmiş 
atıklar, çeşitli süreçlerden geçmiş ürünler, hızlı 
büyümesi için çeşitli müdahalelerde bulunmuş 
bitkiler yoktu. Ancak sanayi radikal bir dönüşüm 
meydana getirdi. Nesnelerin doğasını değiştiren 
devasa bir makine olan sanayi, yapısı gereği kirli-
dir, doğallığın değil, yapaylığın dünyasıdır. Tekni-
ğin bir ifadesi olan sanayi süreci, doğa karşısında 
pusuda duran insanın uzunca süreler elde ettikleri 
birikimin bir neticesidir. Doğayı vahşi olarak kod-
layan insanoğlunun doğaya hâkimiyetinin bir nişa-
nesi olan sanayi, doğanın edilgenleşerek tekniğin 
mahkûmiyetine girmesidir.

Doğada verili olarak bulunan bir maddenin işle-
tilerek genetiğinin radikal bir şekilde değiştirilme-
si, bireylerin tarıma ve toprağa aktif müdahalesi, 
spesifik araçlarla doğanın kapasitesinin zorlanma-
sı, doğanın işler kılınması için türlü tekniklerin ge-
liştirilmesi doğa için afetlerin en büyüğüdür. Çevre 
krizi insanların sanayi işler kılarak, yapay ve etkili 
araçlar kullanarak doğaya müdahil olma krizidir. 
Bu durum karşısında etik telkinler, ahlaki uyarılar 
ve büyük kurtuluş vaat eden meta anlatılar yeter-
siz kalmaktadır. İnsanların doğaya yönelik yakla-
şımları dinin ya da seküler herhangi bir ideolojinin 
telkinleri tarafından değil, teknolojinin gerçekleri 
tarafından belirlenmektedir. Para ve tekniğin ke-
siştiği günümüz tekno-kapitalist süreci içerisinde 
büyük kurtuluşlar vaat eden meta anlatılar öne-
mini yitirmekte gündelik hayat benzeşmekte ve 
teknoloji yegâne galip olarak temayüz olmaktadır. 
Açgözlü, yıkıcı ve amatör tasarımcı insan, elde et-
tiği muazzam imkânlarla doğayı tahrip etmekte, 
benliklerinin derinliklerinde yatan Firavun gün 
yüzüne çıkmakta, içteki Musa üretilen teknik tara-
fından rehin alınmış bulunmaktadır. 

5 George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması : Çağdaş 
Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, çev. 
Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.

FRANKENSTEIN

Teknolojinin hüküm sürdüğü günümüz şartla-
rı, Mary Shelley’nin romanı Frankenstein’ı hatırlat-
maktadır. Bilim kurgu romanında Shelley, ürettiği 
robot tarafından yok edilen bir karakterin hikaye-
sini kaleme almakta, üretilen bir tekniğin üreten 
karşısında elde ettiği egemenliği ve üreteni esir 
ediş serüvenini yazmaktadır. Teknolojinin hüküm 
sürdüğü günümüz dünyasında sadece doğa değil, 
insan da rehin alınmış bulunmaktadır. Bugün ik-
lim üzerinde çalışmalar yapan pek çok insan ya-
kın gelecekte meydana gelecek felaketlere ilişkin 
çeşitli öngörülerde bulunmaktadır. İçme sularının 
azaldığı, buzulların erimeye başladığı, genetiği de-
ğiştirilmiş ürünlere bağlı olarak kanser vakalarının 
çoğaldığı, atmosferdeki zehirli gazların her geçen 
gün artığı izahtan varestedir. Richard Louv’un Do-
ğadaki Son Çocuk başlıklı çalışmasında vurguladı-
ğı gibi yeni nesiller yapay tekniklerin, dijital dünya-
nın içerisinde doğmakta, doğanın imkânlarından 
faydalanamamaktadır. Doğadan yoksunluk sadece 
fiziksel değil aynı zamanda ruhsal bozukluklara 
neden olmakta, stres, ruhsal çöküntü, kaygı gibi 
durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.6 
Suni içeceklerin doğal olan suyun yerini aldığı bu 
şartlarda fasıl aslın yerini tutmuş, yapay ürünler ve 
kimyevi maddeler belirleyici hâle gelmiştir. 

Sanayi ile tarımın el birliği yapması olarak 
tanımlanabilecek tekno-kapitalist süreci doğaya 
verilen zararın küresel boyut kazandığına işaret 
etmektedir. Alman sosyolog Ulrich Beck Risk Top-
lumu adlı çalışmasında günümüz toplumunun 
karşı karşıya kaldığı felaketlerin çoğunun insan 
ürünü olan teknolojiden kaynaklandığını ve risk-
lerin her yerleştiğini vurgulamaktadır.7 Nükleer 
santraller, biyolojik silahlar, genetiği değiştirilmiş 
ürünler ve yapay zekâ kıyametin başka bir yerden 
değil yeryüzünde var olduğu günden beri insanın 
içinde olduğunu göstermektedir. Teknik geliştikçe, 
insan ilerledikçe içindeki kıyamet dışa yansımakta 
doğal alanlar yok olmaktadır. Görünen o ki insan-
lık bugün iki tercihle karşı karşıyadır: Ya (inisiyatif 
hâlâ onlardaysa) içindeki Musa’ya ses verip sonraki 
nesillere yaşayabilecekleri bir doğa bırakacaklar ya 
da kutsal kitaplarda tasvir edilen kıyameti kendi 
elleriyle meydana getirecekler. İpin ucu insanlığın 
elinden çıkmak üzeredir. Bu sorun ideolojilerin, 
modernitenin, meta anlatıların sorunu değil, doğ-
rudan insanın/insanlığın sorunudur. Son zaman-
larda meydana gelen afetler ve iklim krizi tahribat-
çı insana sesleniştir. Birkaç nesil sonrasının sağlıklı 
bir dünyada yaşamasını günümüz insanının bu 
sese cevap verme şekli belirleyecektir. 

6 Richard Louv, Doğadaki Son Çocuk: Çocuklarımızdaki Doğa 
Yoksunluğu ve Doğanın Sağıltıcı Gücü, çev. Ceyhan Temürcü, 
Tübitak Yayınları, Ankara, 2010.

7 Ulrich Beck, Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru, çev. 
Kâzım Özdoğan - Bülent Doğan, İthaki Yayınları, İstanbul, 2011.
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KUR’ÂN’DA ÇOK KULLANILAN KÖKLER 

K ur’ân’da1234toplam lafız sayısı 77 bin 
790’dır.5 Bunların 50 bin 489’u (yani 

1 Bu sayılar, Fuad Abdülbâkî’ye ait olan Mu’cemu’l-Müfehres 
(Çağrı Yayınları, 1996, İstanbul baskısı) adlı dizin çalışmasına 
göredir. Toplam lafız hususunda başka müellifler başka rakam-
lar verebilmektedirler. Örneğin, Suyûtî, El-İtkân fi Ulûmu’l-
Kur’ân adlı eserinde, kelimelerin hakikat, mecaz, lafız ve yazı 
şekli konusunda ulema arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle, 
bu sayıyı, 77.934, 77.437 veya 77.277 olarak verenler olduğunu 
ifade etmektedir. (Bkz. Kürşad Atalar, “Kur’ân’da Tek-Kullanımlık 
Kelimeler”, Umran, Temmuz-Ağustos 2002, sayı: 311-312, s.80-
87). 

2 Bu bizim yaptığımız hesaba göre çıkan rakamdır. Başka bazı 
hesaplamalarda bu rakam 54 bin civarında çıkmaktadır. Bunun 
sebebi, özellikle de bazı özel isimlerin fiil kökenli olup-olmadığı 
noktasındaki tartışmadır. Örneğin, Lut kelimesi bizce özel isim-
dir ve listeye alınmamalıdır. Fakat Müfredat’ta le-ve-ta kökün-
den fiil formunda türetilmiş cümle örnekleri yer almaktadır. 
Buna bakarak, kimileri le-ve-ta kökünü de listeye dâhil edebil-
mektedir. Oysa Lut kelimesi Kur’ân’da sadece Hz. Lut’un adı 
olarak kullanılmaktadır ve bu da bilindiği üzere Arapça bir keli-
me değildir. Biz bu çalışmada, bu tür tartışmalı isimleri (ve diğer 
fiil-kökenli olmayan lafızları) liste dışında tuttuk. 

3 Bu rakam konusunda da ihtilaf vardır. Örneğin, www.kurana-
yetleri.net sitesinde rakam 1617’dir. Üstelik sitede ‘kök’ olarak 
yer alan bazı maddeler üzerinde de tartışma vardır. Örneğin, 
le-ye-se maddesi bunlardan biridir. Sitede ‘kök’ olarak gösterilen 
bu madde Müfredât’ta bulunmamaktadır. Ayrıca ‘hüdhüd’ keli-
mesi de he-de-he-de kökünden türetilmiş bir kelime olarak göste-
rilmiştir. Oysa bu kelime, özel isimdir ve Kur’ân’da sadece 1 kez 
kullanılmıştır!

4 Kur’ân’da sadece bir defa kullanılan 5 edat ve zarf, 8 hurûf-u 
mukataa, 10 da özel isim vardır. Bunlar da katıldığında 
Kur’ân’daki tek-kullanımlık lafızların sayısı 414 olmaktadır!

5 Bu sayılar, Fuad Abdülbâkî’ye ait olan Mu’cemu’l-Müfehres 
(Çağrı Yayınları, 1996, İstanbul baskısı) adlı dizin çalışmasına 
göredir. Toplam lafız hususunda başka müellifler başka rakam-
lar verebilmektedirler. Örneğin, Suyûtî, El-İtkân fi Ulûmu’l-
Kur’ân adlı eserinde, kelimelerin hakikat, mecaz, lafız ve yazı 
şekli konusunda ulema arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle, 
bu sayıyı, 77.934, 77.437 veya 77.277 olarak verenler olduğunu 

Kur’ân lafızlarının 2/3’üne yakını) fiil kökenlidir.6 
Bu lafızların türetildiği kök sayısı ise 1710’dur.7 
Kur’ân’da sadece bir defa kullanılan 391 ayrı kök8 
olduğu gibi, kendisinden türetilen kelimelerin 
2 bin 849 kez kullanıldığı tek bir kök de (e-le-he) 
vardır. Kur’ân lafızlarının kullanım sayılarından 
birtakım sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bu nok-
tada aşırılığa kaçmadan yapılan çalışmalar, Kur’ân 
çalışmalarında yeni yorumlara kapı aralayabilir. 
Öyle görünüyor ki, modern dönemde ‘bilginin sa-
yılması’ noktasında ortaya çıkan yeni imkânlarla 
bu alanda farklı yaklaşımlar sergilenebilecektir. 

ifade etmektedir. (Bkz. Kürşad Atalar, “Kur’ân’da Tek-Kullanımlık 
Kelimeler”, Umran, Temmuz-Ağustos 2002, sayı: 311-312, s.80-
87). 

6 Bu bizim yaptığımız hesaba göre çıkan rakamdır. Başka bazı 
hesaplamalarda bu rakam 54 bin civarında çıkmaktadır. Bunun 
sebebi, özellikle de bazı özel isimlerin fiil kökenli olup-olmadığı 
noktasındaki tartışmadır. Örneğin, Lut kelimesi bizce özel isim-
dir ve listeye alınmamalıdır. Fakat Müfredat’ta le-ve-ta kökün-
den fiil formunda türetilmiş cümle örnekleri yer almaktadır. 
Buna bakarak, kimileri le-ve-ta kökünü de listeye dâhil edebil-
mektedir. Oysa Lut kelimesi Kur’ân’da sadece Hz. Lut’un adı 
olarak kullanılmaktadır ve bu da bilindiği üzere Arapça bir keli-
me değildir. Biz bu çalışmada, bu tür tartışmalı isimleri (ve diğer 
fiil-kökenli olmayan lafızları) liste dışında tuttuk. 

7 Bu rakam konusunda da ihtilaf vardır. Örneğin, www.kurana-
yetleri.net sitesinde rakam 1617’dir. Üstelik sitede ‘kök’ olarak 
yer alan bazı maddeler üzerinde de tartışma vardır. Örneğin, 
le-ye-se maddesi bunlardan biridir. Sitede ‘kök’ olarak gösterilen 
bu madde Müfredât’ta bulunmamaktadır. Ayrıca ‘hüdhüd’ keli-
mesi de he-de-he-de kökünden türetilmiş bir kelime olarak göste-
rilmiştir. Oysa bu kelime, özel isimdir ve Kur’ân’da sadece 1 kez 
kullanılmıştır!

8 Kur’ân’da sadece bir defa kullanılan 5 edat ve zarf, 8 hurûf-u 
mukataa, 10 da özel isim vardır. Bunlar da katıldığında 
Kur’ân’daki tek-kullanımlık lafızların sayısı 414 olmaktadır!

KUR’ÂN’DA ÇOK KULLANILAN KÖKLER 
KÜRŞAD ATALAR

Kur’ân’da toplam lafız sayısı 77 bin 790’dır.1 Bunların 50 bin 489’u (yani 
Kur’ân lafızlarının 2/3’üne yakını) fiil kökenlidir.2 Bu lafızların türetildiği kök 

sayısı ise 1710’dur.3 Kur’ân’da sadece bir defa kullanılan 391 ayrı kök4 olduğu 
gibi, kendisinden türetilen kelimelerin 2 bin 849 kez kullanıldığı tek bir kök de 

(e-le-he) vardır. Kur’ân lafızlarının kullanım sayılarından birtakım sonuçlara 
ulaşmak mümkündür. Bu noktada aşırılığa kaçmadan yapılan çalışmalar, 

Kur’ân çalışmalarında yeni yorumlara kapı aralayabilir. Öyle görünüyor ki, 
modern dönemde ‘bilginin sayılması’ noktasında ortaya çıkan yeni imkânlarla 

bu alanda farklı yaklaşımlar sergilenebilecektir. 
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K R İ T İ K

Bu yazının amacı, Kur’ân’da yer alan ‘kök’lerin 
kullanım sıklığından birtakım sonuçların çıkarıla-
bileceğini göstermektir. Bu amaçla, önce Kur’ânî 
lafızların bir tasnifi yapılacak, ardından grafiksel/
istatistiksel yöntemlerden yararlanılarak ‘çok kul-
lanılan’ kökler belirlenecek ve nihayet bir ‘kök’ün 
çok kullanılmasının ‘anlamlı’ olabileceğine dair id-
diamız örneklerle desteklenecektir.

Bilindiği gibi, Kur’ân, fiil-kökenli kelimeler, 
edatlar, zarflar, zamirler, özel isimler ve hurûf-u 
mukataa olmak üzere çeşitli lafızlardan oluşmakta-
dır. Bunlar arasında ise fiil-kökenli kelimelerin özel 
bir önemi vardır, zira anlamın tayininde belirleyici 
olanlar bunlardır.9 Bir eyleme karşılık gelirler ve 
genellikle de ‘kök’ olarak adlandırılırlar. 

Kur’ân’daki ‘kökler’le ilgili çalışmalar, Kur’ân 
tetkiklerinin ilk basamağında yer almaktadırlar. 
Standart gramer bilgisinden sonra öncelikle ele alı-
nacak konular arasında bulunan bu çalışmalar, ay-
rıca Kur’ân’a dair dilbilimsel tartışmaların çözümü 
bakımından da önemlidir. Zira ‘kök’lere karşılık 
gelen eylemlerin doğru tespit edilmesi, Kur’ân’ın 
anlaşılması noktasında öteden beri problem teşkil 
etmiş olan yakın-anlamlılık, eş-anlamlılık ve çok-
anlamlılık meselelerinin çözümünde de işlevseldir. 

Kur’ân’da toplam lafız sayısı 77 bin 790’dır.10 
Bunların 50 bin 489’u (yani Kur’ân lafızlarının 
2/3’üne yakını) fiil kökenlidir.11 Bu lafızların tü-
retildiği kök sayısı ise 1710’dur.12 Kur’ân’da sade-
ce bir defa kullanılan 391 ayrı kök13 olduğu gibi, 

9 Kur’ân, esas itibarıyla, fiil-kökenli bir kitaptır; öyle ki isim ve 
sıfat formundaki lafızların büyük çoğunluğu da fiillerden türe-
tilmişlerdir. 

10 Bu sayılar, Fuad Abdülbâkî’ye ait olan Mu’cemu’l-Müfehres 
(Çağrı Yayınları, 1996, İstanbul baskısı) adlı dizin çalışmasına 
göredir. Toplam lafız hususunda başka müellifler başka rakam-
lar verebilmektedirler. Örneğin, Suyûtî, El-İtkân fi Ulûmu’l-
Kur’ân adlı eserinde, kelimelerin hakikat, mecaz, lafız ve yazı 
şekli konusunda ulema arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle, 
bu sayıyı, 77.934, 77.437 veya 77.277 olarak verenler olduğunu 
ifade etmektedir. (Bkz. Kürşad Atalar, “Kur’ân’da Tek-Kullanımlık 
Kelimeler”, Umran, Temmuz-Ağustos 2002, Sayı: 311-312, s.80-
87). 

11 Bu bizim yaptığımız hesaba göre çıkan rakamdır. Başka bazı 
hesaplamalarda bu rakam 54 bin civarında çıkmaktadır. Bunun 
sebebi, özellikle de bazı özel isimlerin fiil kökenli olup-olmadığı 
noktasındaki tartışmadır. Örneğin, Lut kelimesi bizce özel isim-
dir ve listeye alınmamalıdır. Fakat Müfredat’ta le-ve-ta kökün-
den fiil formunda türetilmiş cümle örnekleri yer almaktadır. 
Buna bakarak, kimileri le-ve-ta kökünü de listeye dâhil edebil-
mektedir. Oysa Lut kelimesi Kur’ân’da sadece Hz. Lut’un adı 
olarak kullanılmaktadır ve bu da bilindiği üzere Arapça bir keli-
me değildir. Biz bu çalışmada, bu tür tartışmalı isimleri (ve diğer 
fiil-kökenli olmayan lafızları) liste dışında tuttuk. 

12 Bu rakam konusunda da ihtilaf vardır. Örneğin, www.kurana-
yetleri.net sitesinde rakam 1617’dir. Üstelik sitede ‘kök’ olarak 
yer alan bazı maddeler üzerinde de tartışma vardır. Örneğin, 
le-ye-se maddesi bunlardan biridir. Sitede ‘kök’ olarak gösterilen 
bu madde Müfredât’ta bulunmamaktadır. Ayrıca ‘hüdhüd’ keli-
mesi de he-de-he-de kökünden türetilmiş bir kelime olarak göste-
rilmiştir. Oysa bu kelime, özel isimdir ve Kur’ân’da sadece 1 kez 
kullanılmıştır!

13 Kur’ân’da sadece bir defa kullanılan 5 edat ve zarf, 8 hurûf-u 
mukataa, 10 da özel isim vardır. Bunlar da katıldığında 
Kur’ân’daki tek-kullanımlık lafızların sayısı 414 olmaktadır!

kendisinden türetilen kelimelerin 2 bin 849 kez 
kullanıldığı tek bir kök de (e-le-he) vardır. Biz bu 
köklerin her birinin kullanım sayılarını hesapladık 
ve aralarındaki ilişkiyi aşağıdaki grafikte gösterdik: 

Şekil-A
Bu grafikte (Şekil-A), kök sayısı (alttaki eğri) ile 

kullanım sayısı (üstteki eğri) arasında ters orantı ol-
duğu görülmektedir. Yani kök sayısı arttıkça kulla-
nım sayısı azalmakta, kök sayısı azaldıkça kullanım 
sayısı artmaktadır. Bu ilişkinin x-y grafiği şeklinde-
ki gösterimi ise aşağıdaki gibidir:

Şekil-B
Bu grafikte (Şekil-B), veri yoğunluğunun baş-

langıç noktasına (0 noktası) doğru arttığı, uçlara 
doğru gidildikçe her iki uzamda ciddi manada sey-
relme olduğu görülmektedir. 

Eğrinin kavis yaptığı (verilerin yoğunlaştığı) 
bölgenin ayrıntılı gösterimi ise aşağıdaki gibidir. 
Grafikte (Şekil-C) kök sayısı yaklaşık 15’i geçtiğin-
de eğrinin dikleştiği, kullanım sayısı yaklaşık 100’ü 
geçtiğinde ise eğrinin düzleştiği görülmektedir. 

 Şekil-C
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bölgenin ayrıntılı gösterimi ise aşağıdaki gibidir. 
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de eğrinin dikleştiği, kullanım sayısı yaklaşık 100’ü 
geçtiğinde ise eğrinin düzleştiği görülmektedir. 

 Şekil-C

Bu grafiksel gösterimlere göre, kullanım sayı-
sının yaklaşık 100’ü geçtiği köklerin ‘çok kullanı-
lanlar’, 15’in altında kalanların ‘az kullanılanlar’, 
15-100 aralığında olanların ise ‘orta derecede kul-
lanılanlar’ olduğu söylenebilir.

Grafiksel gösterimin dışında, azlık-çokluğa dair 
bir değerlendirme yapabilmek için istatistiksel 
yöntemlerden de yararlanılabilir. Bilindiği gibi, sı-
ralı veriler söz konusu olduğunda azlık-çokluğu be-
lirlemek için kullanılan yöntemler genellikle arit-
metik ortalama ve ortanca (medyan)dır. Kur’ân’da 
köklerin kullanım sayıları 1’den 2 bin 849’a kadar 
sıralandığında dizinin toplamı 184 olmaktadır. 
Bunların tümünü göz önünde bulundurularak arit-
metik ortalama alınırsa, 25 bin 245’ten az olanları 
(ki toplam 50 bin 489 kelimenin yarısına tekabül 
etmektedir) ‘az kullanılanlar’, fazla olanları ise ‘çok 
kullanılanlar’ olarak nitelendirmek mümkündür 
ki, bu da listenin 124. sırasına (yani 173 kullanı-
ma) tekabül etmektedir. Fakat aritmetik ortalama 
yerine ortanca (medyan) değeri dikkate alınacak 
olursa (ki bizdeki veri dağılımına daha uygun olan 
kıstas14 budur), listedeki sıra 92 olarak bulunur 
(184+1/2=92.5). Bu ise, 104 kullanıma tekabül 
etmektedir. Bu hesaba göre de 104 kullanımın al-
tındakileri ‘az kullanılanlar’, üstündekileri de ‘çok 
kullanılanlar’15 olarak nitelendirmek mümkündür. 
Biz bu çalışmada hem grafiksel gösterimi hem de 
medyan verisini baz alarak, yaklaşık 100 kullanı-
mın üzerindekileri ‘çok kullanılanlar’, bunun altın-
dakileri ‘az kullanılanlar’ olarak nitelendirmeyi uy-
gun bulduk. (Burada daha rafine tasnifler yapmak 
da mümkündür. Örneğin ‘en çok kullanılan ilk 6 
kök veya ilk 12 kök’ ya da ‘en az kullanılan ilk 6 kök 
veya ilk 12 kök’ gibi). Bu yazıda ‘çok kullanılan’ kök-
leri ele alacağız, zira bize göre bir kökün çok kulla-
nımından (tıpkı az kullanımından olduğu gibi) bir 
takım sonuçlar çıkarılabilir.

Bunu basitçe şöyle izah edebiliriz: Malum oldu-
ğu üzere, her ‘dil’ yapısal bütünlüğü olan ve kelime-
lerin, ancak o yapı içerisinde anlam kazandığı bir 
sistematiktir. Tüm sistemlerde olduğu gibi, dilde 
de sistemin bir parçasının “ait olduğu yerde olma-
ması” sistemin çalışmasını olumsuz etkiler, hatta 
çoğu zaman onun çalışmasına engel olur. Bu, şu de-
mektir: her bir kelimenin bu yapı içerisinde önemi 
vardır! Eğer bu doğruysa, bu durumda kelimelerin 
kullanım sayılarının da ‘önem’i olmalıdır. Bunu bir 
örnekle şöyle açıklayabiliriz: Kur’ân’da fe-se-ra (فرس) 
kökünden türetilen tek bir lafız vardır ve o da Fur-
kan: 33’teki tefsîran kelimesidir. Lügatlerin bildir-
diğine göre, kelimenin kök anlamı “makul anlamı 

14 Zira medyan, veri dağılımı simetrik olmayan, yani en küçük 
değerlerin veya en büyük değerlerin diğerlerinden çok uzaklaştı-
ğı durumlarda aritmetik ortalamaya göre daha güçlü bir merkez-
sel konum ölçüsü olarak kabul edilmektedir.

15 ‘Çok kullanılan kökler’in listesini yazının sonunda bulabilirsiniz.

izhar etmek”tir.16 Türkçe diline ‘tefsîr’ olarak yerleş-
miş olan kelime de bu kökten türetilmiştir ve yay-
gın olarak ‘yorumlama’ (veya ‘açıklama’) anlamında 
kullanılmaktadır. Kelime, daha sonraki asırlarda 
bir kavramlaşma süreci yaşayarak ‘özel’ bir anlam 
kazanmış, hatta bir ilmin adı dahi olmuştur. Bu sü-
recin belirleyicisi, açıktır ki, sahabe neslinin şahit 
olmadığı, ama daha sonraki nesiller için bir ihtiyaç 
hâline gelen yeni bir gelişmedir. Bunun tarihsel ve 
makul nedenleri vardır. Müslüman coğrafyasının 
genişlemesi sonucu, farklı kültürlerle karşılaşan 
toplum yeni kavram ve mevzularla karşılaşmış, 
bu da Kur’ân’ı bu meseleler bağlamında yeniden 
yorumlama ihtiyacını doğurmuştur. Meselenin 
zaman içerisinde büyümesi nedeniyle de, verilen 
uğraşın, bir süre sonra disipline edilmesi gerekmiş 
ve neticede tefsir ilmi ortaya çıkmıştır. Dolayısıy-
la, ‘tefsîr’ kelimesi bu ilim dalında özel bir anlamı 
haizdir. Fakat dikkat çekici olan, bu yeni anlamın 
Kur’ân terminolojisinde karşılığının olmamasıdır! 
Yani kelime, Kur’ân’da, daha sonra kazandığı özel 
(kavramsal) anlamla değil, yalın manada kulla-
nılmaktadır. Kelimenin Kur’ân’da sadece bir kez 
kullanılması da bunu teyit etmektedir. Buradan 
basitçe şu sonuca ulaşılabilir: tefsîran kelimesinin 
Kur’ân terminolojisinde tefsir ilmindeki gibi bir 
işlevi yoktur! Bunu ‘yorumlama’ faaliyetinin bu 
terminolojide hiç yeri olmadığı şeklinde anlamak 
doğru olmaz, zira Kur’ân’da yine bu anlamla ilişki-
lendirilebilecek başka kelimeler de vardır. Örneğin, 
Türkçede yine çoğunlukla ‘yorumlama’ anlamında 
kullanılan te’vîl kelimesi bunlardan biridir. ‘Tefsir’ 
ile yakın-anlamlı olan bu kelime, Kur’ân’da daha 
çok kullanılmıştır.17 Bu ise, Kur’ân terminolojsinde 

16 Râgıb el-İsfehânî, Müfredât, çev. Abdülbaki Güneş ve Mehmet 
Yolcu, Çıra Yayınları, 2007, 1. Baskı, Cilt: 2, s.331. Lisânu’l-Arab 
ve Tâcu’l-Arûs vb gibi lügatlerde fe-se-ra kökünden türetilen 
tefsîratun kelimesine dair yer alan şu bilgi, kelimenin kök anla-
mını yeterince açık bir şekilde ortaya koymaktadır: “doktorların 
kendisine bakıp, renginden hastanın hastalığına dair bir çıka-
rımda bulundukları idrarın adıdır.” Buna göre, tefsîr kelimesi-
nin, en genel ifadesiyle, ‘çıkarımda bulunmak’ eylemine karşılık 
geldiği söylenebilir.

17 Kelime, e-ve-le kökünden türemiştir. Kur’ân’da bu kökten türe-
yen kelimelerin (te’vîl, âl, evvel, ûlâ, evlâ, ulâike, vd) toplam 
sayısı 423’tür. Te’vil formu ise (te’vîl, te’vîlen, te’vîlih) 17 kez kul-
lanılmıştır.

Ebu’l-Âlâ el-Mevdûdi
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bu kelimenin (tefsir kelimesine göre) daha işlevsel 
olduğu anlamına gelir. Eğer bu doğruysa, buradan, 
“kullanım sıklığı ile kökün önemi arasında ilişki 
kurmak mümkündür” neticesi de çıkarılabilir. 

Fakat bu husus tefsir tarihinde genellikle göz-
den kaçmıştır ve Kur’ân’da yer alan lafızların türe-
tildiği köklerin kullanım sayısıyla bu köklerin öne-
mi arasında ilişki olabileceği pek düşünülmemiştir. 
Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan biri ista-
tistiksel değerlendirme yapma imkânlarının fazla 
olmamasıdır, diğeri de ‘içeriğe’ odaklanılmasıdır. 
İkinci gerekçenin haklı yönleri18 olmakla birlikte, 
bu, savunmuş olduğumuz görüşün reddini gerek-
tirmez. Örneğin bu hususta bize göre şu sorular an-
lamlıdır: Kur’ân’da 400’den fazla kelimenin sadece 
bir defa kullanılmış olması bu kelimelerin karşılık 
geldikleri anlamları yakalama hususunda ‘Kur’ân-
dışı’ kaynaklara başvurmayı zorunlu kılıyorsa, 
acaba bu, “Kur’ân’ı anlamak için Kur’ân dışında 
başka hiçbir kaynağa başvurmaya gerek olmadığı” 
yönündeki tezi iptal etmez mi? Eğer bu sorunun ce-
vabı ‘evet’ ise (ki öyledir), buradan Kur’ân kelimele-
rinin kullanım sayılarının önemli olduğu neticesi 
çıkmaz mı? Hakeza toplam 1710 kökün bulunduğu 
Kur’ân’da en çok kullanılan ilk 6 kökten türeyen 
kelimelerin toplam sayısının Kur’ân’daki kelime-
lerin toplam sayısının yüzde 10’undan fazlasını 
teşkil etmesinin bir anlamı yok mudur? Dahası bu 
6 kökten dördünün ilah, rab, iman ve ilim kelime-
leriyle ilişkili olması ‘kullanım sayısı’nın önemli 
olabileceği düşüncesini akla getirmeye yeterli de-
ğil midir?19 Ve tabii ki şu soru da ayrıca önemlidir: 
acaba Kur’ân mesajını doğru anlamak için mana-
larının bilinmesinin önemli olduğu hususunda 
genel bir mutabakatın olduğu küfr, risâlet, amel, 
rahmet, kitâb, hidâyet ve zulm kelimelerinin türe-
diği köklerin her birinin kullanım sayısının 300’ün 
üzerinde; inzâl, hakk, ibâdet, halk, mağfiret ve nûr 
kelimelerinin türediği köklerin her birinin kulla-
nım sayısının 200’ün üzerinde ve islâm, halife, rızk 

18 Burada tez şudur: kelimenin önemi konusunda yargı içeren 
cümle formlarının baz alınması yeterlidir. Örneğin, ilim İslam’da 
önemli bir kavramdır; çünkü “Allah’tan ancak âlimler korkar” 
(Fatır:28) ve “Âlimler peygamberlerin varisleridirler” (Buhari, 
Tirmizi, İbni Mace) mealindeki nakli kaviller bunu ispatlamak-
tadır. Ayrıca bizatihi aklın ve tecrübenin şahitlik ettiği kimi 
veriler de ilmin önemini ortaya koymaya yeterlidir. O hâlde, 
bunların dışında başka bir kanıt aramaya gerek yoktur! Biz ise 
bu makalede bir anlamda ‘biçimsel’ bir değerlendirme yapıyoruz 
ki, bunun bir benzerini Seyyid Kutub Kur’ân’da Edebi Tasvir 
adlı kitabında yapmıştır. Malum olduğu üzere, Kutub, bu eserin-
de, Kur’ân’daki surelerin muhtevasına göre harf seçimlerinin 
yapıldığı; konu ‘sert’ ise kalın harflerin (dat, kaf, ayn, vb), konu 
‘yumuşak’ ise ince harflerin (be, lam, mim, vb) tercih edildiği 
tezini savunmaktadır. Bu tür çalışmalarda, Kur’ân, mana yönün-
den değil ‘nazım’ yönünden (yani edebi açıdan) değerlendiril-
mektedir. Konunun uzmanı müfessirlerin, Kur’ân’ın sadece 
mana açısından değil ‘nazım’ yönünden de mu’ciz bir kitap 
olduğu yönündeki vurgulu ifadeleri dikkate alındığında ise, 
‘biçimsel’ açıdan yapılan çalışmaların ‘gereksiz’ olduğuna dair 
görüşün isabetli olmadığı rahatlıkla söylenebilir!

19 Burada Mevdûdi’nin ünlü eseri Kur’ân’a Göre Dört Terim hatır-
lanmalıdır!

ve din kelimelerinin türediği köklerin her birinin 
kullanım sayısının da 100’ün üzerinde olması bir 
tesadüf olabilir mi?20

Köklerin kullanım sayısından bazı sonuçlar çı-
kabileceğine dair düşüncemizin gerekçelerini şim-
di örnekler üzerinden izah etmeye çalışalım: 

Kur’ân’da en çok kullanım sayısına sahip ilk 6 
kök şunlardır: e-le-he (2849), ka-ve-le (1721), ke-ve-
ne (1388), ra-be-be (978), e-me-ne (879) ve a-le-me 
(854). Dikkat edilirse, bu köklerin dördü (e-le-he, ra-
be-be, e-me-ne ve a-le-me) anlamlı bir kombinasyon 
oluşturmaktadır. Diğer ikisi (ka-ve-le ve ke-ve-ne) 
ise, çoğu kullanımları itibarıyla ‘yardımcı fiil’ pozis-
yonundadır.21 Bilindiği üzere, Mevdûdi, ünlü eseri 
Kur’ân’a Göre Dört Terim’de ilah, rab, din ve ibadet 
kavramlarının Kur’ân mesajının özünü içerdiği te-
zini savunmaktadır. En çok kullanım sayısına sahip 
ilk 6 kelimenin içerisinde bunlardan ikisi (ilah ve 
rab) bulunmakta, fakat din ve ibâdet kelimelerinin 
yerini ise imân ve ilm kelimelerinin türetildiği kök-
ler (e-me-ne ve a-le-me) almaktadır. Acaba bunun 
bir anlamı olabilir mi? Bizce bu sorunun cevabı 
olumludur. Her ne kadar ibâdet kelimesinin türe-
tildiği a-be-de kökünün kullanım sayısı (275) ile din 
kelimesinin türetildiği de-ye-ne kökünün kullanım 
sayısı (101) da ‘çok kullanılan’ kökler listesinde yer 
alsa da, bu iki kökten türeyen kelimelerin toplam 
sayısı, e-me-ne ve a-le-me köklerinden türeyen keli-
melerin toplam sayısının yaklaşık 5’te biri olduğu 
için, ilah, rab, iman ve ilim’den oluşan dörtlü kom-
binasyonun Mevdûdi’nin dikkat çektiği ilah, rab, 
din ve ibadet’ten oluşan dörtlü kombinasyondan 
daha öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği 
açıktır. Böylesi bir değerlendirme yapıldığında ise 
özetle şunlar söylenebilir: Mevdûdi’nin “ilah ve rab 
kavramlarının Kur’ân terminolojisinde merkezi 

20 Kur’ân’da 100’ün üzerinde kullanıma sahip (fiil kökenli olma-
yan) başka lafızlar da (bazı özel isimler, edatlar ve zarflar) vardır. 
Örneğin, bir özel isim olarak ‘Musa’ bunlar arasındadır. Bu lafız, 
Kur’ân’da toplam 136 kez kullanılmaktadır ve a’cemî (yani 
Arapça olmayan) bir kelimedir. O nedenle olsa gerek ki 
Müfredât’ta yer almamaktadır. Buradaki soru şudur: acaba ulu’l-
azm peygamberlerden biri olan Musa (as)’ın isminin ‘çok kulla-
nılanlar’ arasında olmasının bir anlamı yok mudur? Soruyu 
daha spesifik hâle getirmek de mümkündür: Malum olduğu 
üzere Hz. İbrahim de ulu’l-azm peygamberlerdendir ama onun 
ismi Kur’ân’da sadece 69 kez geçmektedir. Bu durumda acaba 
Kur’ân’da Hz. Musa’nın isminin Hz. İbrahim’inkinden daha fazla 
anılmasının ‘anlamlı’ olduğu söylenebilir mi? (Üstelik Hz. 
İbrahim için Kur’ân’da çok açık övücü ifadeler kullanılmaktadır. 
Örneğin o ‘tek başına bir ümmet’ olarak vasıflandırılmakta, 
kendisinin ve ona tabi olanların, tıpkı peygamberimiz gibi, 
usvetu’l-hasene olduğu ifade edilmektedir!) Bizce bu sorunun 
cevabı olumludur, gerekçemiz de yine Kur’ân terminolojisinin 
mahiyetiyle ilgilidir: Kur’ân’da her bir kelimenin (kullanım sayı-
sı dâhil olmak üzere) önemi vardır! Bu bağlamda Hz. Musa (a.s.) 
örneği için şunlar söylenebilir: Kur’ân’da Musa isminin İbrahim 
isminden yaklaşık 2 kat fazla zikredilmiş olması Hz. Musa’nın 
davetinin daha ayrıntılı anlatılmış olmasıyla ilişkilidir. Açıktır 
ki, Muhammed (a.s.) ümmetinin bu mücadeleden alması gere-
ken dersler olmalıdır ki, bu davet Kur’ân’da bu kadar detaylı 
anlatılmıştır! Mücadele detaylı anlatılınca da Musa ismi, tabia-
tıyla, daha çok zikredilmiştir! (Bu örnek, sadece fiil-kökenli 
kelimelerin değil, başka lafızların çok kullanılmasından da bir 
takım neticeler çıkarılabileceğini göstermektedir). 

21 Örneğin, kâle (dedi ki:) ve kâne (…idi), vb. 
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önemi olduğu” ve “kelime-i şehadetin kabul edile-
bilmesi için Allah’ın tek ilah ve rab olarak tanıması 
gerektiği”ne dair görüşü kabul edilebilir, fakat bel-
ki bundan daha fazla olarak şu görüşü kabul etmek 
gerekir: “bir müminin Allah’ı gerçek ilah ve rab 
olarak tanıyabilmesi için, onun imanının ilme da-
yalı olması gerekir!” Bu, üzerinde çokça durulacak 
bir husustur; zira imanın her 
şeyden önce ‘mahiyet’i üze-
rinde düşünmeyi gerektirir. 
Bilindiği gibi, iman binası, 
sağlam temeller üzerine bina 
edilebileceği gibi, uçurumun 
kenarına da inşa edilebilir!22 
O nedenle, “imanın ilme da-
yanması gerektiği” ilkesinin 
İslam’da hayati önemi haiz 
olduğu açıktır. Bu hususu, 
dinin mahiyetinin doğru an-
laşılması hususunda ‘din’ ve 
‘ibadet’ terimlerinden bile 
daha önemli/öncelikli gör-
mek mümkündür. Zira in-
san eylemlerini tanımlama-
da önemli bir kavram olan 
ibadet’in din açısından bir 
değerinin olabilmesi için, ön-
celikle ilme ve sahih imana 
dayalı olması gerekir! 

Kur’ân’da en çok kullanım 
sayısına sahip ikinci 6 kök 
ise şunlardır: ka-ve-me (657), 
e-te-ye (529), ke-fe-ra (525), 
şe-ye-e (518), ra-se-le (513) ve 
be-ye-ne (505). Dikkat edilir-
se, burada da kavm, küfr, risâlet ve beyân kelime-
lerinin türemiş olduğu 4 kök (ka-ve-me, ke-fe-ra, ra-
se-le ve be-ye-ne) yine ‘iman’ ve ‘ilim’ kavramlarıyla 
alakalıdır! Küfr (birçok bağlamı itibarıyla) ‘iman’ın 
zıddıdır; iman’ı doğru tanımlamak için onun zıd-
dının da bilinmesi gerekir. Risalet ise, ‘iman’ın te-
mellerini oluşturan 3 kavramdan (Tevhid, risalet, 
ahiret) biridir! Risalet olmasa ‘iman’ın sahih bir şe-
kilde oluşması muhal olur. Zira vahiy ancak risalet 
ile bilinebilir. Kavm ve beyân kelimelerine gelince, 
bunlar için de şunlar söylenebilir: kavm, genel-
likle, ortak bir dile, kültüre ve geçmişe sahip olan 
topluluk23 olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 

22 Tevbe:109: “Binasını Allah korkusu ve hoşnutluk üzerine kuran 
mı daha hayırlıdır yoksa binasını göçecek bir yarın üzerine 
kurup da onunla birlikte cehennem ateşinin içine yuvarlanan 
mı? Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.” Ayet 
Mescid-i Dırar’ı inşa edenlerle ilgili olarak indirilmiştir, ama 
inancını çürük temeller üzerine inşa eden, hurafeci vs. herkesi 
kapsar! 

23 Müfredât müellifine göre, “ayağa kalmak” anlamına gelen ka-ve-
me kökünden türetilen kelime, aslında ‘erkekler topluluğu’ anla-
mına gelmektedir ama Kur’ân’da hem kadın hem de erkeklerden 
oluşan toplulukları ifade etmek için de kullanılmıştır. (2007, 
Cilt:2, s.425). Müellif burada ‘topluluk’ kelimesini, ce-ma-a 

kelimenin ‘iman’ kavramıyla ilişkisi ‘sosyolojik’ 
yönden kurulabilir ki o da şudur: Kur’ân’ın pek çok 
emri ancak ‘topluluk’la pratize edilebilir. Beyan ise 
ilahi mesajın açıklaması demektir. İmanın sağlam 
temellere oturabilmesi için ‘açık ve seçik’ bir biçim-
de bilinmesi gerekir. Resullerin temel görevlerin-
den biri de, risaletin yanlış anlaşılmasının önüne 

geçmek, mesajı arı duru bir 
şekilde kitlelere anlatmaktır!

Kur’ân’da en çok kulla-
nılan ilk 6 kökten türeyen 
kelimelerin toplam sayısı 8 
bin 669’dur ki, bu rakam, fiil 
kökenli kelimelerin yaklaşık 
yüzde 16’sına tekabül etmek-
tedir. En çok kullanılan ilk 12 
kökten (ki toplam kök sayı-
sının yüzde 1’i bile değildir) 
türeyen kelimelerin toplam 
sayısı ise 11 bin 916’dır (ki bu 
da Kur’ân’da yer alan bütün 
fiil kökenli kelimelerin yüzde 
22’sine tekabül etmektedir). 
Bizce, sadece bu rakam bile, 
kullanım sayısından bir ta-
kım sonuçlar çıkarılabileceği 
yönündeki düşüncemizi des-
teklemeye yeterlidir!

Kullanım sayısından bu-
nun dışında da sonuçlar çıka-
rılabilir. Örneğin, Kur’ân’da 
a-be-de (ibadet) kökünün 
275, de-ye-ne (din) kökünün 
ise 101 kez kullanılması, 
Mevdûdi’nin 4’lü kombinas-

yonuna dair başka bir sonuç çıkarmayı da müm-
kün kılmaktadır. Mevdûdi, eserini yazarken, bu 
dört terimin merkezi önemine işaret etmiş, fakat 
aralarında herhangi bir hiyerarşik sıralama yapma-
mıştır. Burada basit soru şudur: acaba bu 4 terim 
için de önem sıralaması yapılabilir mi? Bizce bu 
mümkündür, zira ilah ve rab kavramları Allah’ın 
iki sıfatına karşılık gelirken, din ve ibadet kavram-
ları doğrudan imanın pratize edilmesiyle ilgili kav-
ramlardır. Bu son iki kavram arasında da ‘ibadet’in 
özel bir yeri vardır, çünkü insan eylemlerinin ma-
hiyetiyle ilgili değerlendirme yapmayı mümkün 

kökünden türeyen bir kelime olan ‘cemaat’ manasında kullan-
maktadır. Cemaat ise, bir araya gelen insanları karşılamak için 
kullanılır. Fakat kuru kalabalıklara da cemaat denmez. Bu 
durumda ‘kavim’ kelimesinin anlamında “bir amaç için bir araya 
gelen topluluk” manası var gibi görünmektedir. Müfredât’ta bu 
konuda herhangi bir izah olmamasına rağmen, Kur’ân’daki siya-
si terimleri inceleyen Manzuriddin Ahmed bu konuda genelden 
farklı bir yorumda bulunmaktadır. Ona göre, kavim, “özel mak-
satlar için bir araya gelen grup veya halk”tır. Kur’ân’da da “ortak 
bir lider etrafında toplanan takipçiler grubunun sadakatli 
bütünlüğü fikrini ifade eder.” (“Kur’ân’da Anahtar Siyasi 
Kavramlar”, İslam’da Siyaset Düşüncesi, Derleyen: Kazım 
Güleçyüz, 1995, İnsan Yayınları, s.80.) 

MEVDÛDI’NIN “ILAH VE RAB 
KAVRAMLARININ KUR’ÂN 

TERMINOLOJISINDE MERKEZI ÖNEMI 
OLDUĞU” VE “KELIME-I ŞEHADETIN 
KABUL EDILEBILMESI IÇIN ALLAH’IN 
TEK ILAH VE RAB OLARAK TANIMASI 
GEREKTIĞI”NE DAIR GÖRÜŞÜ KABUL 
EDILEBILIR, FAKAT BELKI BUNDAN 
DAHA FAZLA OLARAK ŞU GÖRÜŞÜ 

KABUL ETMEK GEREKIR: “BIR 
MÜMININ ALLAH’I GERÇEK ILAH 
VE RAB OLARAK TANIYABILMESI 

IÇIN, ONUN IMANININ ILME DAYALI 
OLMASI GEREKIR!” BU, ÜZERINDE 

ÇOKÇA DURULACAK BIR HUSUSTUR; 
ZIRA IMANIN HER ŞEYDEN ÖNCE 

‘MAHIYET’I ÜZERINDE DÜŞÜNMEYI 
GEREKTIRIR.
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kılar. İnsanlar farklı inançlara, dolayısıyla da farklı 
dinlere ve ideolojilere mensup olabilirler. Sonuçta 
her din/ideoloji kendi bağlısından ibadet etmesini 
ister. Çünkü ibadet, dine/ideolojiye bağlılığa dair 
verilen sözün (imanın) pratik alandaki (amel) kar-
şılığıdır. Bu nedenle, İslam’a göre dinsiz (dolayısıy-
la da ibadetsiz) insan yoktur. Mevdûdi’nin Kur’ân’a 
Göre Dört Terim’de vazıh bir şekilde ortaya koy-
duğu bu hakikate dair Kur’ân’dan pek çok örnek 
verilebilir.24 Bu da, Kur’ân’da ibâdet kelimesinin 
türediği kökün, din kelimesinin türediği kökten 
yaklaşık 3 kat fazla kullanılmış olmasının anlamlı 
olabileceği konusundaki düşüncemizi destekleyici 
bir husustur.

Nihayet, kullanım sayısından şu sonucu çıkar-
mak da mümkündür: Kur’ân’da 100’ün üzerinde 
kullanıma sahip köklere dair genel bir değerlen-
dirme yapıldığında bunların önemli bir kısmının 
yine Kur’ân mesajının merkezi temalarıyla ilgili 
olduğu görülmektedir. Bu listede inanç alanıyla 
doğrudan ilgili olan kökler (ilk 12’de yer alan ve 
ilâh, rab, imân, ilm, kavm, küfr, risâlet ve beyân 
kelimelerinin türediği köklere ilaveten) şunlardır: 
e-ye-e (382), ke-te-be (319), he-de-ye (316), za-le-me 
(314), ne-ze-le (293), ha-ka-ka (286), ha-le-ka (261), 
ne-ve-ra (204), da-le-le (191), sa-le-ha (183), şe-re-
ka (168), şe-he-de (160), se-le-me (157) ve ha-le-fe 
(127). Yine 100’ün üzerinde kullanıma sahip olan 
şu kökler ise, inançla dolaylı ilgisi bulunan ‘amel’ 
alanıyla ilgilidir: a-me-le (359), ra-ha-me (343), ğa-
fe-ra (234) ve ha-ye-ra(196). Görüldüğü gibi, inanç 
alanıyla doğrudan ilgili olan, âyet, kitâb, hidâyet, 
zulm, inzâl, hakk, halk, nâr, dalâlet, ıslâh, şirk, 
şehâdet, islâm ve halife kelimelerinin türediği kök-
ler ilk kategoride, amel, rahmet, mağfiret ve hayr 
kelimelerinin türediği kökler ise ikinci kategoride 
yer almaktadır. Bütün bunların yanı sıra, ‘hidayet’ 
ve ‘amel’ kelimelerin türediği köklerin her birinin 
kullanım sayısının 300’ün üzerinde olmasını da, 
iman ve amelin birbiriyle ilişkili iki alan olduğu 
şeklinde yorumlamak mümkündür!25

24 “Hevasını ilah edinen gördün mü?” (Furkân: 43); “Sizin dininiz 
size, benimki bana” (Kâfirûn: 6); “… hükümdarın dinine göre 
kardeşini alıkoyamazdı” (Yûsuf: 72), vd. ayetler. 

25 Burada başka bir mesele daha vardır: kimilerine göre, Kur’ân’da 
bir kökten türeyen kelimelerin kullanım sıklığı ile ‘çok-
anlamlılık’ arasında doğrusal bir ilişki vardır. Buna göre, bir 
kökten türeyen kelimeler Kur’ân’da ne kadar çok kullanılıyorsa, 
başka durumlar veya olaylarla bağlantısı da o kadar çok olmak-
tadır ki, çok-anlamlılığın asıl nedeni budur. Dilcilerin ve müfes-
sirlerin çoğunun kabul ettiği bu görüşe biz iki sebepten katılamı-
yoruz. İlki, Kur’ân’daki bazı köklerin bu iddiayı doğrulamaması-
dır. Nitekim Kur’ân’da kendilerinden çok kelime türetilmemesi-
ne rağmen çok-anlamlı olduğu ileri sürülen kökler vardır. 
De-fe-a, ze-ke-ve, ra-be-a, ra-ka-ka, ze-be-ra ve se-be-be kökleri 
bunlar arasındadır. İkincisi ise ‘yöntem’le ilgilidir ve daha önem-
lidir. Bize göre, bir kökün kullanıldığı durum veya olayın değiş-
mesi anlamı çoğaltan/farklılaştıran bir şey değildir; bilakis bu, 
sadece fiilin tazammun alanının geniş olduğunu göstermektedir. 
Bu konu, ilerde kaleme almayı düşündüğümüz “Kur’ân’da Çok-
Anlamlılık Meselesi” başlıklı makalede daha genişçe ele alına-
caktır.

Örneklerin de gösterdiği üzere, Kur’ân lafızla-
rının kullanım sayılarından birtakım sonuçlara 
ulaşmak mümkündür. Bu noktada aşırılığa26 kaç-
madan yapılan çalışmalar, Kur’ân çalışmalarında 
yeni yorumlara kapı aralayabilir. Öyle görünüyor 
ki, modern dönemde ‘bilginin sayılması’ noktasın-
da ortaya çıkan yeni imkânlarla bu alanda farklı 
yaklaşımlar sergilenebilecektir. 

Kur’ân’da Çok Kullanılan Kökler* 
(100’ün Üzerinde Kullanılanlar)

2849: E-le-he (1721 ,(اله: Ka-ve-le (1388 ,(قول: Ke-
ve-ne (978 Ra-be-be (879 :كون),  ,) E-me-ne :ربب),   امن) 
854: A-le-me (657 , (علم: Ka-ve-me (529 , (قوم: E-te-ye 
-Ra-se :شيا) , Şe-ye-e (513 :كفر) , Ke-fe-ra (518 :اىت) ,525)
le (505 , (رسل: Be-ye-ne (474 , (بني: Ye-ve-me (461, (يوم: 
E-ra-ḍa (423, (ارض: E-ve-le (410 , (اول: Ke-le-le (382 , (كلل: 
E-ye-e (379  , Se-me-ve (372 :ايا)   , ,) A-ḍe-be :سمو)   عذب) 
359: A-me-le (346 , (عمل: Ce-a-le (343 , (جعل: Ra-ha-me 
-He :كتب) , Ke-te-be (316 :راي) , Ra-e-ye (319 :رحم) , 328)
de-ye (314  , ḍa-le-me (298 :هدي)   ,  نفس)) Ne-fe-se :ظلم) 
293  ,: Ne-ze-le (292  , ḍe-ke-ra (291 :نزل)   , -Ka-be :ذكر) 
le (286 , (قبل: Ha-ka-ka (278 , (حقق: Ce-ye-e (275 , (جيا: 
A-be-de (273 , , E-ḍa-ḍe (262 :عبد)  ,) Ke-ḍe-be :اخذ)   كذب) 
261: ḍa-le-ka (258 , , Ve-ka-ye (252 :خلق)   E-ḍa-ra :وقي) 
-Be :نوس) , Ne-ve-se (235 :امر) , E-me-ra (239 :اخر) , 247)
a-de (234 , (بعد: Ğa-fe-ra (233 , (غفر: Ve-le-ye (224 , (ويل: 
Me-le-ke (212 , (ملك: De-a-ve (210 , (دعو: Ha-ke-me ((حكم 
204 ,: Ne-ve-ra (201 , , Ce-ne-ne (199 :نور)  -A-ne :جنن) 
de (196 , (عند: ḍa-ye-ra (194 , (خري: Ha-se-ne (191 , (حسن: 
ḍa-le-le (189 , (ضلل: Ha-ye-ye (185 , (حيي: Se-me-a ((سمع 
183 ,: Be-ne-ve (183 ,(بنو: Sa-le-ha (182, (صلح: ḍa-ra-ce 
-Ka :تبع) , Te-be-a (169 :سبل) , Se-be-le (173 :خرج) ,176)
te-le (169 , (قتل: Me-se-le (168 , (مثل: Şe-ra-ke (168 ,(رشك: 
Ka-le-be (167 , Se-ve-e (167 :قلب)   , ,) Ke-ḍe-ra :سوا)   كرث) 
165: Me-ve-te (161 , (موت: Ke-be-ra (160 ,(كرب: Ne-be-e 
-Be-a :نرص) , Ne-sa-ra (157 :شهد) , Şe-he-de (158 :نبا), 160)
ḍa (157 ,(بعض: Se-le-me (156 ,(سلم: Sa-de-ka (154 , (صدف: 
Ğa-ye-ra (151 , ,) Be-sa-ra :وعد), Ve-a-de (148 :غري)   برص) 
146: Ra-ve-de (146 ,(رود: Le-ka-ye (144 ,(لقى: De-ve-ne 
-Ka :دنو) , De-ne-ve (132 :نعم) , Ne-a-me (133 :دون) , 143)
de-ra (130 ,(قدر: E-be-ve (130 ,(ابو: Ne-ze-ra (129 , (نزر: 
Ce-me-a (129 ,(جمع: Se-e-le (129 , ,) Ne-ḍa-ra :سال)   نظر) 
128: Ta-ve-a (128  , A-ḍa-me (127 :طوع)   ḍa-le-fe :عظم), 
-ḍa-ve :دخل), De-ḍa-le (124 :اهل) , E-he-le (126 :خلف), 126)
fe (124 , (خوف: Sa-le-ve (123 , (صلو: Be-şe-ra (123 , (برش: 
Ra-ze-ka (120 , (رزق: A-ze-ze (120 , (عزز: Ye-de-ye (, (يدى 
118: E-me-me (118 , (امم: Ce-ze-ye (113 , (جزى: Ne-he-ra 
 E-ke-le :ذو) , ḍe-ve (109 :نفق) , Ne-fe-ka (111 :نهر) , 111)
-Fe :اجر) , E-ce-ra (108 :حسب) , Ha-se-be (108 :اكل), 109)
a-le (107 , (فعل: Ve-ce-de (106 , (وجد: A-de-ve (104 , (عدو: 
Ra-ce-a (104 , , Fe-ḍa-le (103 :رجع)   صرب),) Sa-be-ra :فضل) 
102: E-ḍe-ne (102 , (اذن: Şe-de-de (102 , (شدد: Ve-le-de 
 (دىن) De-ye-ne :ولد), 101)

* Listede sadece kök (Arapça yazılışı ile birlikte) ve o kökten tü-
retilen kelimelerin toplam kullanım sayısı yer almaktadır. Kökten 
türetilen kelimeler (uzun yer tutacağı için) listeye dâhil edilmemiştir.

26 Örneğin, ebced hesabından birtakım sonuçlar çıkarmaya çalış-
mak böyle bir şeydir!
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PİRAMİTLER ÜLKESİNİN SIRADIŞI “FİRST LADY” Sİ: CİHAN SEDAT

9 Temmuz 2021’de hayata gözlerini yuman 
Cihan Sedat, modern Mısır tarihinin en dik-

kat çeken simalarından biridir… Mısır’ın hem İn-
giliz sömürüsü altındaki hem de bağımsızlık son-
rası dönemine yakından tanıklık etmiştir. Cemal 
Abdunnasır’dan sonra devlet başkanı olan Enver 
Sedat’ın eşi olması onu daha da ayrıcalıklı kılmak-
tadır. Çünkü yaklaşık 11 yıl (1970-1981 arası ) “first 
lady” olarak ülkesini temsil edecektir. Enver Sedat 
İsrail’in Ortadoğu’da meşruiyet kazanmasına fır-
sat veren 1979 tarihli Camp David Antlaşması’nın 
mimarıdır. Öyle ki bu antlaşma onun sonu olacak-
tır… Mısır için tarihi önemi olan 6 Ekim kutlama-
larında kendi ordusundan bir grup subayın saldı-
rısına uğrayacak ve hayatını kaybedecektir… Tarih 
1981’dir… Suikast anında Cihan Sedat’ta eşinin 
biraz uzağında çocuklarıyla beraber gösterileri iz-
lemektedir… 

Sömürge Dönemi Mısır’ı

Cihan Hanım 1933’te İngiliz bir anneyle Mısırlı 
bir babanın üçüncü çocuğu olarak Kahire’de dünya-
ya gözlerini açıyor. Babası Safvet Rauf İngiltere’de 
tıp tahsilini ikmal ederken, müzik öğretmeni olan 
annesi Glady Charles Cotrel ile tanışıyor. Aileden 
hiç kimse bir yabancıyla evlenmediği için Safvet 
Bey’in babası bu evliliğe sıcak bakmıyor. Ancak 
“aşk”, geleneği mağlup ediyor. Düğün Liverpol’da 
yapılıyor ve aile üç yıl sonra, kucaklarında ilk ço-
cuklarıyla beraber Mısır’a geliyor…1 O yıllarda Mı-
sır İngiliz sömürüsünde… Binlerce İngiliz askeri, 
hükümeti koruma bahanesiyle Mısır’da bulunu-
yor. Ülke ekonomisi İngiliz-Fransız şirketlerinin 
ellerinde… Kavalalı Hanedanı’ndan Kral Faruk ida-
resi kendi istikbali için ülke çıkarlarını İngiltere’ye 

1 Cihan Sedat, Piramit Yolunda Aşkın ve Devrimin Hikâyesi, çev. 
Duygu Günkut, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2004.

peşkeş çekmiş. 1869’da tamamlanan Süveyş Kana-
lı’ndaki Mısır hisseleri bile borçlara karşılık olarak 
İngilizlere verilmiş. Ülke fiili olarak Kraliyet Tem-
silcisi Lord Cromer’in kontrolünde. 

Cihan Hanım ilköğrenimini, kız kardeşiyle bir-
likte, Kıpti Misyonerlik Okulunda alıyor. Çocukla-
rını bu okula gönderen başka Müslüman aileler de 
var. Okulda haftada birkaç kez İncil’den bölümler 
okunuyor.2 Kavalalı Hanedanı döneminde yü-
zünü Avrupa’ya çeviren Mısır’da Batı hayranlığı 
had safhada… Öyle ki yüzlerce Müslüman öğren-
ci bu okullarda tahsil görüyor. 1863’te ülkede ya-
bancıların kurmuş olduğu 59 İslâm dışı okul var. 
1863-1879 yılları arasında bunlara 129 yeni okul 
daha ekleniyor. 1878 istatistiklerine göre bu okul-
larda 12 bin 539 öğrenci vardı ve bunların 1139’u 

2 Cihan Sedat, age.

Cihan Sedat hatıratının girişinde “Birçok Batılı, bizlerin develerin üzerinde seyahat 
ettiğimizi ve peçe taktığımızı düşünüyor. Ancak bu, modern Mısır’ın değil, Arabistanlı 

Lawrance’in hikâyesidir.” diyecek ve “Biz de sizin gibi uygar/medeni insanlarız” mesajını 
her platformda vermeye çalışacaktır. Kocası Enver Sedat’ın ölümünden sonra Amerika ve 

Avrupa’da seminerlere/konferanslara katılarak bu mesajı vermeyi sürdürecektir.

PİRAMİTLER ÜLKESİNİN SIRADIŞI “FİRST LADY” Sİ: 
CİHAN SEDAT
KAMIL ERGENÇ
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Müslüman çocuklardı.3Aynı yıllarda İstanbul ve 
Anadolu’da da durum farklı değil… Tanzimat’tan 
itibaren Osmanlı sınırları içerisinde Amerikan mis-
yon okullarının sayısı artmaktadır. Özellikle Rum 
ve Ermeni Hıristiyanları Protestanlaştırmak için 
açılan bu okullara Osmanlı zenginlerinin ve yüksek 
bürokrasisinin çocukları da gitmektedir. Amerikalı 
misyonerlerin ilk durak yeri olan Malta’daki matba-
anın 1830’da İzmir’e taşınması ve burada üretilen 
ve basılan yazılı malzemelerin ülkenin her yerine 
ulaştırılması misyonerlik çalışmalarının sistemli 
yürü(tül)düğüne delalet eder. 1863’te İstanbul’da 
Robert Koleji, 1887’de İzmir Amerikan Koleji,1890 
Üsküdar Amerikan Kız Koleji ve bunların dışında 
Merzifon, Harput, Kayseri ve Tarsus’ta orta derece-
li Amerikan okulları kurulmuştur.4 Üsküdar Ame-
rikan Kız Koleji’nin ilk mezunları arasında Türk 
edebiyatının öncü kadın romancılarından Halide 
Edip de vardır. Kara Kuvvetleri eski komutanların-
dan Org. Kemal Yamak (d.1924-ö.2009) hatıraların-
da çocukluğunun geçtiği Merzifon’da Amerikan 
Kız Koleji olduğundan bahseder.5

Öte yandan Mısır, kırsalda yaşayan oldukça 
fakir ve eğitimsiz bir nüfusa da ev sahipliği yapı-
yor. O dönemde Mısır gelir dağılımı adaletinin en 
sorunlu olduğu ülkelerden biri. Bir yanda geniş 
arazilere malik olan oldukça zengin azınlık -ki 
bunların çoğu Fransızca konuşuyor- diğer yanda 
ise Mısır’ın belkemiği olarak adlandırılan ve karın 
tokluğuna çalıştırılan fellahlar (toprağı işleyen)… 
Devlet memurlarından oluşan küçük bir memur 
sınıfı da bu tabloya dâhil edilebilir. Bunun yanın-
da yabancı kolonilerden de bahsetmek gerekiyor. 
Mısır’ın Akdeniz’e olan yakınlığı onu hem Afrika 
hem de Ortadoğu’da ticari emelleri olan ülkeler 
(özellikle de İngiltere ve Fransa) için oldukça cazip 
kılıyor. Bu nedenle I. Dünya Savaşı’ndan sonra 300 
bin Yunanlı, 100 bin İtalyan, 50 bin Yahudi Kahire 
ve İskenderiye’ye yerleşiyor. Ayrıca Kıbrıs, Malta 
ve Kuzey Afrika’dan da hatırı sayılır göç alıyor. II. 
Dünya Savaşı’ndan sonraysa İngiliz Kolonilerin-
den Hint, Avustralya ve Afrikalı binlerce insan da 
Mısır’a yerleşiyor. Böylece Kahire, merkezde Batı-
lıların kırsalda ise fakir Mısırlıların yerleştiği bir 
şehir olarak öne çıkıyor.6

Müslüman Kardeşler’e Bakışındaki Farklılaşma

Cihan Sedat henüz on üç yaşındayken kendi 
deyimiyle “Kur’ân Arapçasının, insanı kendini 

3 Alev Erkilet, Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmî Hareketler, 
Hece Yayınları, Ankara, 2004.

4 Murat Erdem, Türk-Amerikan Kültürel İlişkileri, Basılmamış 
Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
2005.

5 Kemal Yamak, Gölgede Kalan İzler ve Gölgeleşen Bizler, Doğan 
Kitap, İstanbul, 2006.

6 Cihan Sedat, age.

aşmaya sevk eden, o zengin, ilahi müzikalitesinin 
farkındadır.” Kıpti Misyonerlik Okulu’ndayken Hı-
ristiyan öğretmeninin yaptırdığı dua ritüellerine 
katılmayı reddeder ve bundan dolayı da ceza alır. 
İslâm’a duyduğu ilgi ergenlik döneminde daha 
da artarak ateşli bir hâl almaya başlar. Farz olan 
beş vakit namazın dışında nafilelerle de meşgul 
olur. Hadis okumaları yaparak hayatını buna göre 
tanzim etmeye çalışır. Ramazan ayı dışında da 
oruç tutmaya başlar… Tesettüre riayet hususunda 
çok titizdir… 1940’lı yılların Mısır’ında en etkili 
İslâmî hareket olan Müslüman Kardeşler (İhvân-ı 
Müslimîn) Hareketi’ne yardım amacıyla yakın çev-
resinden para toplar. Topladığı paraları haftada 
bir gizlice, Hasan el-Benna’dan sonra İhvân Genel 
Mürşidi olan Hasan el-Hudeybi’nin evine götürür. 
İhvân’ın çabalarına hayrandır Cihan Hanım. Onla-
rın din ve ahlak kuralları konusunda en yüksek ide-
allere sahip olduklarını düşünmektedir. Kahire’nin 
her yanında faal olduklarını, özellikle de sosyal 
yardım faaliyetleri alanında oldukça etkili oldukla-
rını düşünmektedir… Bu hayranlık sonraları iflah 
olmaz bir düşmanlığa dönüşecektir… 

Dinî duyarlılığının yoğun olduğu ergenlik yılla-
rında yeni bir motivasyon kaynağıyla daha tanışır 
Cihan Hanım… Milliyetçilik… Annesinin İngiliz va-
tanseverliği ve Churchill hayranlığı Cihan Sedat’ta 
Mısırlılık bilincinin oluşmasına etki etmiştir. Artık 
dinde bulduğu bütünlüğün keyfini milliyetçilik 
tutkusuyla mezcetme zamanıdır. Henüz on üç ya-
şında bir kız olmasına rağmen o dönemin (1946) et-
kili ideolojik akımlarından biri olan milliyetçiliğe 
adeta bir militan edasıyla yaslanır. Teorik çerçevesi 
Mişel Eflak ve Selahattin Bitar tarafından Suriye’de 
çizilen “Baas”7, hem modern Mısır’ın hem de Mısır 
dışındaki Arap beldelerinin milliyetçi temayülleri-
nin motor gücüdür. Arap toplumlarının tam dönü-
şümünü hedefleyen devrimci bir perspektifi içkin-
dir. İslâm’ı Arap onurunun ve erdemlerinin inkişafı 
için kullanmaktan yanadır. Özgürlük, demokrasi ve 
sosyalizm eksenli reformlar önerir. Mısır’ın İngiliz 
sömürüsünden kurtaran Hür Subaylar hareketinin 
ilham kaynağı da Baas ideolojisidir. 

II. Dünya Savaşı sona ermesine ve İngilizler bu 
savaştan galip ayrılmasına rağmen Mısır’ı terk et-
meyince, halkın birikmiş öfkesi kendini dışa vur-
makta gecikmeyecektir. İhvân’ın İngiliz sömürge-
ciliğine karşı mücadelesine şimdi Baasçı/milliyetçi 
radikalizm de eklenmiştir ve İngilizlerin Mısır’da 
kalmaları her geçen gün zorlaşmaktadır. İş birlikçi 
ve yozlaşmış Kral Faruk idaresi her ne kadar arayı 
bulmaya çalışsa da cin şişeden çıkmıştır. Faruk’un 
Kavalalı Hanedanı’ndan bir Arnavut olması, Arap-
ça yerine Fransızca konuşmayı tercih etmesi milli-
yetçileri daha da öfkelendirmektedir. “Mısır Mısır-
lılarındır” sloganı etrafında artan kümelenmeler 
Cihan Hanım’ı da cezbedecektir. Öyle ki O artık 

7 William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, çev. Mehmet 
Harmancı, Agora Yayınları, İstanbul, 2008.
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ideolojik istinatgâhını bulmuştur. Ömrünün sonu-
na kadar da bu yolda ilerleyecektir… Modern pa-
radigmanın Batı dışı toplumlara kolaylıkla nüfuz 
etmesini sağlayan en etkili ideoloji hiç şüphesiz ki 
milliyetçilik olmuştur. Anti-emperyalist(miş) gibi 
görünen milliyetçilik, Mısır-Türkiye-İran ve Afga-
nistan gibi halkı Müslüman beldelerde Protestan 
burjuva kültür kodlarına uygun bir sosyolojinin 
inşasında hayati rol oynayacaktır. 

Cihan Hanım İngilizlerin Mısır’daki varlığının 
tamamen pragmatik gerekçelere dayandığının far-
kındadır. Ona göre İngilizler Mısır’a sadece askeri 
ve iktisadi emellerine hizmet edecek yatırımları 
yapmışlardır. Kahire’den Port Said ve Süveyş’e gi-
den yollar, havaalanları, İskenderiye limanının 
daha işlevsel kılınması gibi…8 Ancak kırsalda du-
rum fecidir. Çocuk ölüm oranları oldukça fazladır 
ve okur-yazar oranı çok düşüktür. Temiz su kay-
naklarına ulaşım imkânları taşradaki halk için ol-
dukça sınırlıdır. Bu yüzden mikrobik hastalıklar 
sürekli artmaktadır. Fellahlar karın tokluğuna ça-
lıştırılmakta, İngilizlerle arası iyi olan bürokratlar 
ve arazi sahipleri hariç halk sefalet içinde yaşamak-
tadır. Bu durum İhvân’a olan teveccühü daha da art-
tırmaktadır. 1940’lı yıllarda İhvân mensuplarının 
sayısı beş yüz binleri bulmuştur… Kral Faruk yöne-
timi hareketi lağvetmek ister fakat başaramaz… 

Artan huzursuzluk, 1948’de İngiltere nezare-
tinde İsrail’in kurulmasıyla had safhaya çıkar... 
Hitler’in Yahudi karşıtı tutumu, II. Dünya Savaşı 
sırasında Arapların Almanlara destek vermesini 
sağlamıştı. Şimdi ise İngiltere adeta Araplardan bu 
tutumlarının intikamını almakta ve Filistin’in işga-
lini resmileştirmekteydi. İsrail’in kurulmasıyla bir-
likte İngilizler Filistin’den ayrılır… Akabinde Mısır-
Suriye ve Ürdün İsrail’e savaş ilan eder… Bu savaşta 
İhvân hareketi de gönüllülerden oluşan bir birlik 
kurarak Filistin’e gönderir… Cihan Hanım İhvân’ın 
bu tutumuna olan hayranlığını gizleyemez. Onla-
rı fedai olarak niteler. Mısır ve müttefikleri iki ay 
sonra İsrail’e mağlup olur. Ancak İhvân pes etmez… 
Fedailerini Filistin’e göndermeye devam eder. Bu 
tavrından dolayı Mısır kamuoyundaki itibarı daha 
da artar… Bu savaş Mısır’ın İsrail’e ilk yenilgisidir 
fakat son olmayacaktır. Enver Sedat’ın başkanlığı 
döneminde (1973’teki) kısmi zafere kadar Mısır iki 
kez daha İsrail’e yenilecektir. Sedat’ın Camp David 
Antlaşması’nı imzalamasında bu yenilgilerin payı 
(muhtemelen) büyüktür…

Enver Sedat’la Evliliği

Cihan Hanım henüz lise talebesiyken milliyet-
çi-vatansever eylemlerinden dolayı gazetelerde boy 
boy resimleri yayınlanan Enver Sedat’a hayrandır. 
Bu hayranlık daha sonra aşka evirilecektir. Halası-
nın kocası tarafından tanıştırıldığı Enver Sedat’la 

8 Cihan Sedat, age.

evlendiğinde Cihan Hanım henüz 16 yaşındadır. 
Okulunu bile bitirmemiştir. İngiliz olan annesi, 
kızından 15 yaş büyük, boşanmış ve İngiltere düş-
manı bir subaya kızını vermemekte diretmiş fakat 
“aşk”ın karşısında mağlup olmuştur.9 Enver Se-
dat, Kral Faruk yönetiminin maliye bakanı Emin 
Osman’a yapılan suikastin failleri arasındadır. 
Emin Osman, İngiltere-Mısır ilişkilerini Katolik 
nikâhına benzettiği ve Mısır’ın ekonomik sömür-
ge olmasına kayıtsız kaldığı, hatta onayladığı için 
1946’da öldürülmüştür… Onu öldürenlerin yüzba-
şı Enver Sedat tarafından eğitildiği iddia edilmek-
tedir. Sedat bu sebepten tutuklanmış ve tam dava 
sona erecekken firar etmiştir. Dönemin milliyetçi 
Arap subaylarının çoğu gibi Enver de Alman yan-
lısıdır. Almanların İngiliz ve Yahudi karşıtlığı, Fi-
listin ve Mısır’ın bağımsızlığını arzu eden Araplar 
için faydalı görünmektedir. Enver Sedat Mısır’ın İn-
giliz sömürüsünden kurtulması için Almanya’dan 
askeri destek talep etmeye hazırlanırken İngilizler-
ce tutuklanır ve 1942-44 arası hapis yatar. Serbest 
kaldığında ise orduyla ilişiği kesilmiştir. 

Tipik bir köy çocuğudur Enver Sedat… Elektriği 
ve suyu olmayan bir köyde, 13 çocuklu kalabalık 
bir ailede büyümüştür. İlk eğitimini “küttab” adı 
verilen hafızlık okulunda almıştır. Ailesi o 7 yaşın-
dayken Kahire’ye taşınmıştır. Şehirde geçim sıkın-
tısı çeken bu kalabalık aileye İhvân Hareketi yar-
dım edecektir. 1936’da Mısır-İngiliz antlaşmasıyla 
ordunun genişletilmesi kararı alındığında Enver 
Sedat için subaylık yolu da açılmış olur. Mısır’ın en 
büyük işvereni olan ordu, fakir halk çocuklarının 
hayallerini süslemektedir. 1882’de Hidiv Tevfik’e 
karşı ayaklanan askerî öğrenciler yüzünden Mısır 
ordusu 1936’ya kadar sadece büyük toprak sahibi 
ailelerin ve üst sınıfa mensup bürokratların ço-
cuklarını subay kadrosuna almaktadır.10 Şimdi ise 
Enver Sedat’ın da dâhil olduğu fakir halk tabaka-
sından da asker alımı yapılmaktadır. Sedat 1936’da 
henüz on sekiz yaşındayken, girdiği askeri okul-
dan 1938’de ikincilikle mezun olur. Onunla bera-
ber mezun olanlar arasında on dört yıl sonra Hür 
Subaylar darbesini yaparak Kral Faruk idaresine 
son verecek olan Abdunnasır ve Devrimci Komu-
ta Konseyi üyeleri olacak genç subaylar da vardır. 
Mısır’ın alt sınıflarına mensup bu subaylar ülkenin 
kaderini baasçı/milliyetçi idealler doğrultusunda 
değiştireceklerdir. 

Milliyetçiler ile İhvân Hareketi Kral Faruk yöne-
timinin değişmesi ve İngilizlerin Mısır’ı terk etme-
si konusunda mutabıktır. Bu mutabakat Mısır’ın 
bağımsızlığına giden yolun açılmasında etkili 
olacaktır.1952’de Cemal Abdunnasır öncülüğünde 
yapılan ve hem İngiliz sömürüsüne hem de Kavalalı 

9 Cihan Sedat, age.

10 William L. Cleveland, age.
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Hanedanı’nın otoritesine son veren Hür Subaylar 
darbesi İhvân’ın desteği sayesinde başarıya ulaş-
mıştır. Enver Sedat kendi başkanlığı döneminde 
de bu gerçeği yakın çevresine itiraf edecektir. An-
cak milliyetçilerin Sovyet etkisine girerek Arap 
sosyalizmini tercih etmesi ve Mısır toplumunu bu 
ideolojik perspektiften ilham alarak değiştirme ar-
zusu İhvân ile yolların ayrılmasına sebep olacaktır. 
Benzer durumu biraz daha erken dönemde Türki-
ye müşahede edecektir. İstiklal Harbi’nin muharrik 
gücü İslâmcılık olmasına ve yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin mührü sayılan İstiklal 
Marşı bir İslâmcı tarafından yazılmasına rağmen, 
yönetim erki Ziya Gökalp’in düşüncelerinden il-
ham alan seküler Türkçü kadroların eline geçecek 
ve İslâmcılar tasfiye edilecektir. İstiklal şairimiz 
birinci Meclis’te olmasına rağmen ikinci Meclis’e 
alınmayacak ve oldukça sıkıntılı bir hayat yaşama-
ya icbar edilecektir. 

İhvân’ın Düşmanlaştırılması ve Altı Gün Savaşı

Mısır’ın bağımsızlık önderi sayılan Nasır’ın 
Arap sosyalizminde karar kılması etkileri bugüne 
kadar uzanan bir sürecin şekillenmesinde tesir-
li olacaktır. İngiliz sömürgeciliğine ve iş birlikçi 
Kral Faruk yönetimine karşı örgütlü mücadelenin 
öncülüğünü yapan Müslüman Kardeşler hareketi 
için artık yeni bir süreç başlamıştır. Destek verdiği 
kadrolar Mısır’ı seküler sosyalist bir çizgiye çek-
mek istemektedir. İhvân’ın Nasır karşıtı muhalefeti 
Devrimci Komuta Konseyi tarafından şiddetle bas-
tırılacaktır. Bizzat Nasır’ın emriyle binlerce İhvân 
üyesi tutuklanacak, işkence görecek ve katledile-
cektir. Bu süreçte Enver Sedat, Nasır’ın sağ kolu-
dur. Aralarında Seyyid Kutub’un da bulunduğu 
İhvân mensuplarının yargılandığı halk mahkeme-
lerinde görevlidir. Seyyid Kutub Nasır’ın yakından 
tanıdığı ve hürmet ettiği önemli bir isimdir. Ancak 
eserleri yeni yönetimin huzurunu kaçırmıştır. Öyle 
ki Mısır’ın bağımsızlığına giden yolda en etkili ve 
örgütlü mücadeleyi veren İhvân Hareketi “yeni 
düşman” olarak kodlanmıştır. 

Cihan Sedat için de İhvân Hareketi artık “ra-
dikal İslâmcı” bir örgüttür. Hatta vatan hainle-
ri olarak tavsif edilmektedir. Vaktiyle hayranlık 
duyduğu, yardım ettiği hareket şimdi “öteki”dir. 
İhvân mensupları için acı ve ıstırap dolu yıllar 
Nasır döneminde başlar. Esasında Kral Faruk dev-
rinde önderleri Hasan El-Benna suikaste uğramış 
ve hareket lağvedilmiştir. Ancak Faruk’un İngiliz 
yanlısı tutumu kamuoyu tarafından bilindiği için 
İhvân’ın çalışmalarında herhangi bir aksama olma-
mış bilakis daha da kuvvetlenmiştir. Ancak şimdi 
-tabiri caizse- kendi adamları tarafından saldırıya 
uğramakta, akıl almaz işkencelere maruz kalmak-
tadırlar. Zeynep Gazali’nin “zindan hatıraları” bu 

dönemdeki gaddarlığın özeti gibidir… Ağır cezaevi 
koşulları sonraları hareket içinden daha radikal 
grupların çıkmasına sebep olacaktır. Camp Da-
vid Antlaşması’nı imzalayarak İsrail’e meşruiyet 
kazandırdığı gerekçesiyle Enver Sedat’a suikast 
düzenleyenler bu radikalleşme sürecinin sonucu 
olarak görülebilir. Cihan Sedat İhvân mensupları-
nın maruz kaldığı eziyetlerden haberdar olmasına 
rağmen sessizdir… 1970’te Nasır’ın başkanlığında 
toplanan Arap Birliği zirvesi öncesinde yapılan 
yemekli bir toplantıda kayınbiraderini tutuklayan 
Kaddafi’ye hak verecek ve “her devrim kendine 
karşı olanları bertaraf etmek zorundadır. Özellikle 
de devrimin ilk günlerinde” diyecektir.11 Mademki 
Nasır da bir devrimcidir, o zaman muhaliflerini 
bertaraf etmelidir…

Attığı millî adımlarla Nasır’ın, Arap dünyasın-
daki popülaritesi de sürekli artmaktadır. Özellikle 
Süveyş Kanalı’nı millileştirme adımı sadece Arap-
ları değil dünyayı şok etmiştir. Önemli bir ticaret 
yolu olan Süveyş’in millileştirilmesine tepki gecik-
memiş, kanaldan azami kar sağlayan İngiltere ve 
Fransa yanlarına İsrail’i de alarak Mısır’a saldırmış, 
günlerce Kahire, Port Sait ve İsmailiye’yi bombala-
mıştır. Bu durum Mısır’ın Batı Bloku’na karşı husu-
metini daha da arttırmış ve Sovyet nüfuz alanına 
girmesini hızlandırmıştır. Sosyalist idealler doğrul-
tusunda atılan adımların en dikkat çekenlerinden 
biri de Feodalizmi Tasfiye Komitesi’nin kurulma-
sıdır. Başlangıçta gelir dağılımı adaletini sağlamak 
gibi oldukça masum bir niyetle kurulan bu komite 
mülkiyet hakkına tecavüzü meşrulaştırdığı ve ül-
kedeki tüm zenginlere düşman muamelesi yaptığı 
için Nasır ve ekibine karşı öfkenin artmasına yol 
açacaktır. Binlerce toprak sahibinin malına sorgu-
suz sualsiz el koyulmuş ve ülke “orta sınıf ”ın öfke 
nöbetlerine, dahası Nasır karşıtı cephenin giderek 
güçlenmesine şahitlik etmeye başlamıştır. Bu du-
rum Mısır’ın yatırım yapılamayacak kadar güven-
siz ve hukukun egemen olmadığı bir ülke olduğu 
algısını besleyecek ve Nasır’ın iktidarının çatırda-
masına zemin hazırlayacaktır. İhvân mensuplarına 
reva görülen eziyetlerle zaten zor günler geçiren 
Nasır’ın karşısında şimdi de azgınlaşan İsrail sal-
dırganlığını bertaraf etmek gibi zor bir sınav var-
dır… 

Savaş zamanlarında kırgınlıklar unutulur ve 
ülkenin selameti için atılması gereken adımlar üze-
rinde yoğunlaşılır. Tarihe “ Altı Gün Savaşı” olarak 
geçen 1967 Mısır-İsrail Savaşı bu duruma örnektir. 
İsrail’in saldırganlığı karşısında neredeyse tüm 
Arap devletleri Nasır’ın etrafında kümelenecek, 
Ürdün ve Suriye doğrudan savaşa katılacaktır. 
Ancak sonuç hüsrandır. Arap orduları daha silah-
larının başına geçemeden altı gün içinde mağlup 

11 Cihan Sedat, age.
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edilecektir. Nasır için sonun başlangıcıdır bu mağ-
lubiyet… Yenilginin bütün sorumluluğunu üstüne 
alarak istifa etmek ister ancak İngiliz sömürüsüne 
son veren, Balkan kökenli Kavalalı ailesini ülkeden 
kovan ve Süveyş’i millileştiren bu kahramanın gi-
dişine halk razı değildir. Savaşın artçı sarsıntıları 
1970’e kadar sürer. İsrail, Sina’dan Gazze’ye kadar-
ki toprakları işgal ederek sınırlarını hayal bile ede-
meyecek kadar genişletmiştir. Nasır altı gün sava-
şının utancına fazla dayanamaz ve 1970’te henüz 
52 yaşındayken hayata gözlerini yumar. Artık yeni 
başkan Nasır’ın sağ kolu Enver Sedat’tır… Cihan 
Hanım ise “first lady”dir… Modern Mısır tarihinin 
en etkili kadını olacaktır… 

Camp David Antlaşması ve İdeal Kadın Prototipi

Cemal Abdunnasır’ın Arap sosyalizmi idealinin 
Mısır’ı içe kapanmaya ve sefalete mahkûm ettiğini 
düşünen Enver Sedat, İsrail’le barış yapmaksızın 
Mısır’ın ayağa kalkamayacağına inanıyordu. Sürek-
li savaş hâlinde olmanın ekonomik yıpranmaya ve 
yabancı sermayenin ülkeye gelişine engel olduğu-
nu düşünüyordu. Mısır’a yatırımcı çekmenin yo-
lunun da ABD’yle iyi ilişkiler kurmaktan geçtiğini 
zannediyordu. Amerika’nın İsrail, Sovyetlerin ise 
Mısır üzerinden yürüttüğü vekâlet savaşlarının 
bölgeyi belirsizliğe ve istikrarsızlığa sevk ettiğine 
inanıyordu. Nihayetinde sadece Arapları değil bü-
tün Müslüman beldeleri şok eden adımı attı. İsrail 
meclisi Knesset’i ziyaret etti ve barış isteğini İsra-
illi muhataplarına iletti. ABD’nin arabuluculuğun-
da 1979 ‘da Camp David Antlaşması’nı imzaladı. 
Bu antlaşmayla İsrail Sina’dan çekiliyor ve fakat o 
güne kadar işgal ettiği yerlerde kalıcılığını tahkim 
ediyor ve en güçlü Arap devleti nazarında meşru-
iyetini tescillemiş oluyordu. Ne Baasçı/milliyetçi 
ne de İslâmcı zaviyeden telifi mümkün olan bu ant-
laşma beklendiği gibi Ortadoğu’da şok etkisi yaptı. 
Mısır’ın Arap Birliği üyeliği askıya alındı. Birliğin 
merkezi Kahire’den Tunus’a taşındı. Çoğu Arap 
ülkesi Mısır’la diplomatik ilişkilerini kesti. Arala-
rında İhvân’ın da bulunduğu İslâmî hareketler çok 
yoğun protesto gösterileri düzenledi. Antlaşmanın 
üzerinden iki yıl geçmişti ki, Enver Sedat suikaste 
uğradı ve hayatını kaybetti… 

Cihan Hanım tüm kalbiyle ‘barışı’ destekliyor-
du. Başka çare olmadığını düşünüyor, yakında ra-
dikal İslâmcıların da bu gerçeği anlayacağını umut 
ediyordu. Katıldığı uluslararası kadın konferansla-
rından birinde Filistin Direniş liderlerinden Leyla 
Halid tarafından, Camp David Antlaşması’nı imza-
layarak Filistin davasına ihanet ettikleri gerekçesiy-
le protesto edilişini içine sindirememişti. Onun ve 
ekibinin Mısır’ın Filistin için yaptıklarını görmez-
den gelen nankörler olduklarını düşünüyordu. Mil-
liyetçilikleriyle maruf bu iki kadın birbirlerinden 
nefret ediyorlardı. 

Cihan Sedat, Altı Gün Savaşı’nda cephededir. 
Yaralı askerleri tedavi etmekle meşguldür… Sa-
vaşın bütün acımasızlığına şahitlik etmiştir. Ya-
ralı askerlere gösterdiği ilgiden dolayı “yiğitlerin 
anası” olarak adlandırılır. First Lady olmak Cihan 
Hanım’a oldukça geniş bir etki alanı da açmıştır. 
Savaş yıllarında kazandığı saha tecrübesini şimdi 
Mısırlı kadınların özgürlüğü için kullanmaya ka-
rarlıdır. Evlenirken yarım bıraktığı tahsilini ikmal 
eder ve edebiyat alanında doktora yapar. Birçok 
sosyal yardım projelerine öncülük eder. Özellikle 
radikal İslâmcılara karşı oldukça soğuktur… On-
ların ataerkil-erkek egemen ve çağdışı söylemleri-
nin Mısır’a hayır getirmeyeceğini düşünmektedir. 
Kadına bakışlarının ziyadesiyle sorunlu olduğuna 
inanmaktadır. Vaktiyle çok titiz davrandığı tesettür 
konusunda daha liberal bir noktaya evirilmiştir Ci-
han Hanım. O artık sadece görünümüyle değil ya-
şam tarzı, düşünsel yönelimi ve idealleri itibarıyla 
de Mısır’ın “ideal kadın” prototipidir. 

Sosyoloji disiplini İslâm dünyası toplumları-
nın modernleşme tecrübelerinde kadının kamusal 
alandaki rolüne ilişkin adımları merkeze alır. Hatta 
Müslüman toplumların moderniteye intibak edip 
etmemeleri kadının sosyal statüsüne bakılarak öl-
çülür. 20. yüzyılın başından itibaren Mısır-Türkiye-
İran-Afganistan gibi ülkelerde kadının sosyal statü-
sünü değiştirmek amacıyla lider eşleri üzerinden 
bir yönlendirme yapıldığına şahitlik ederiz. Mus-
tafa Kemal’in eşi Latife Hanım, Emanullah Han’ın 
eşi Süreyya Hanım, Rıza Pehlevi’nin eşi Farah Diba 
ve nihayetinde Enver Sedat’ın eşi Cihan Hanım first 
lady olmalarının yanında Batı medeniyetine inti-
bak etmeyi arzu eden ülkelerinin “ideal kadın” pro-
filleri olarak da öne çıkarlar. Öte yandan Benazir 
Butto ve Tansu Çiller gibi devlet başkanlığı da yap-
mış Müslüman kadınlar bu ülkelerin gelişmişlik se-
viyelerinin ve intibak arzularının tasdiki ve tescili 
bağlamında sembolik öneme sahiptir. Türkiye’de 
Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı sürecin-
de en çok gündem yapılan hususun Hayrunnisa ha-
nımın tesettürü olması bu söylediklerimizi destek-
ler mahiyettedir. Devlet erkinin başında bulunan 
zatın eşi modernitenin arzu ettiği kadın profiline 
‘uygun olmalıdır’. Eğer değilse o devletin/ülkenin 
modern değerler sistemiyle barışık olmadığı varsa-
yılır… İslâmî bir şiar olarak tesettür modern para-
digmaya direnişin en önemli göstergesidir.

Bu bağlamda Cihan Sedat rolünü en iyi oynayan 
first lady olarak öne çıkar. Otuz kadar yardım kuru-
luşunun başında bulunmuştur. Bunların arasında 
Aile Planlama Örgütü, Mısırlı Kadınlar Bilim Der-
neği, Mısır Kızılay’ı ve Mısır Eski Eserleri Koruma 
Derneği de vardır.12 1972’de malul ve sakatlar için 
rehabilitasyon merkezi kurmuştur. Amacı Altı Gün 
savaşında yaralanan askerlere yardımcı olmaktır. 

12 Cihan Sedat, age.
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Bu kapsamda İtalya, İngiltere, Fransa’dan bile ba-
ğış almıştır. Yetim çocuklar için SOS köyleri inşa 
etmiştir. Bu köylerde yetim çocukları bir arada ve 
başlarında bu iş için eğitilmiş “anneler”in gözetimi 
altında ülkelerine faydalı birer fert olarak yetiştiril-
mektedir… Nasır döneminde kadınlara tanınan oy 
hakkına ilaveten kamu ve özel sektörde kadınların 
daha fazla yer alması için de çaba göstermiştir Ci-
han Hanım... 

Bu adımları atarken Mısır’ın yakın tarihinden 
örnek aldığı kadın şahsiyetler vardır. Bunlardan 
biri Mısır’da ilk yüksek lisans 
tahsili yapan Prof. Süheyr el-
Kalamavi’dir. Onun 1939’da 
sınavın yapılacağı amfiye gir-
mesini engellemeye çalışan er-
kek kalabalığını yararak amfiye 
giriş mücadelesine hayrandır.13 
İhtilalcilerin 1962’de ilan ettiği 
tüzükte “Kadınlar erkeklerle eşit-
tir ve kadınlar kendi özgürlük 
hareketlerinin önüne çıkacak 
engelleri kendileri aşmaya ça-
lışmalıdır.” İfadesi yer almakta-
dır. Cihan Sedat bunun önemli 
bir kazanım olduğunu ve fakat 
yeterli olmadığı kanaatindedir. Nasır döneminde 
devrimci fikirleri kırsal kesime ulaştırmak ama-
cıyla kurulan eğitimli genç kızlardan müteşekkil 
“Kasaba Liderleri”yle görüşerek yeni adımlar at-
maya başlar. Öncelikli hedefi doğum kontrolüdür. 
Nüfus arttıkça kadınların çalışma imkânlarının ve 
özgürlük alanlarının kısıtlandığına inanmaktadır 
Cihan Hanım. Benzerine birçok feminist teorisyen-
de rastlayabileceğimiz bir fikirdir bu… Ancak eşini 
bu fikre ikna etmekte zorlanmaktadır. Enver Sedat 
“radikal İslâmcılar”dan gelecek tepkileri düşüne-
rek nüfus kontrolüne sıcak bakmamaktadır. Fakat 
Ezher de Cihan Hanım’dan yanadır. Doğum kont-
rolüne onay vermiştir. Öte yandan Mısır’a yatırımı 
teşvik amacıyla 1978’de Paris’te yapılan bir toplan-
tıda Batı Avrupa Konsorsiyumu Mısır’ın nüfus ar-
tış hızını düşürmesi gerektiğini aksi hâlde yatırım 
yapamayacaklarını ifade etmiştir… Nihayetinde 
Enver Sedat nüfus planlamasına ikna olmuştur…

Cihan Sedat Mısır’ın ‘kazanımlarından’ diğer 
Arap ülkelerini de faydalandırmak için Afrikalı 
ve Arap kadın parlamenterlerle Kahire merkezli 
toplantılar yapar… Bu toplantılarda İslâm’ın kadın 
algısının liberal öğretiler doğrultusunda yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğine dair beyanlarda bu-
lunur. Çok evlilik meselesinin ilkelliğine değinir… 
Evlilik yaşının yükseltilmesi için çaba harcar… (O 
tarihlerde Mısır’da resmi evlilik yaşı 21’dir. Fakat 
Cihan Hanım’ın evliliğinde de görüleceği üzere 
15-16 yaşlarında da evlilik mümkündür. Mısırlı 

13 Cihan Sedat, age.

feminist Hüda Şa’vavi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 
Mısır’da 12 yaşında kızların evlendirildiğini söy-
ler.) 1975’te Mexico City’de 1985’te ise Nairobi’de 
yapılan BM Uluslararası Kadın Yılı konferanslarına 
Mısır adına başkan olarak katılır. Mısır da dâhil 
Arap ülkelerinde kadının ikinci sınıf insan oldu-
ğunu ifade eder… Özellikle Suud’un katı tutumuna 
karşı oldukça mesafelidir… Bu ülkeyi ziyaretinde 
kameralar önünde tüm protokol kaidelerini ihlal 
eder. Mesajı açıktır… Sizin kadınları görmezden ge-
len tutumunuzu reddediyorum… İran’ı ziyaretinde 

şahın eşi Farah Diba’yla yakın 
dostluk kurar. Köylü nüfusun 
nasıl eğitileceğine dair tecrübe-
lerini paylaşır. Bu dostlukları 
sayesinde 1979 İran İslâm İnkı-
labı sonrasında ülkeyi terk eden 
Şah ve ailesi Mısır’a sığınacaktır. 
(Hiçbir ülke kabul etmemiştir 
çünkü…) 

Cihan Sedat’ın kadın hak-
ları alanında verdiği mücadele 
eşinin aldığı kararlara da yan-
sır. 1979’da yayınlanan bir baş-
kanlık kararnamesiyle Mısır 

parlamentosuna otuz kişilik kadın kontenjanı ek-
lenecek ve yirmi altı halk meclisi kontenjanının 
% 20’si kadınlara ayrılacaktı. Bu kararnameyle 
kadınların hükümetteki sayısı beş katına çıkmış 
oluyordu. Cihan Sedat bununla da yetinmez. ABD 
başkanı Jim Carter’la dans ederek liberal adım-
larına bir yenisini ekler. Camp David Antlaşması 
sonrası Washington’dan ayrılırken Carter’ın Bayan 
Sedat’ı yanağından öpmesi de dâhildir bu liberal 
adımlara… Müslüman bir kadının yabancı bir er-
kekle dans etmesi ve onun tarafından öpülmesi 
Mısır’da (ve diğer Arap ülkelerinde) çok büyük 
tepki toplar. Ancak Cihan Hanım’a göre bunlar 
radikal İslâmcıların dar görüşlülüğünün sonucu-
dur. O milliyetçi/vatansever duygularla ülkesinin 
medeni karakterinin “çağdaş dünya” tarafından 
da takdir edilmesinden yanadır. Mısır’ın (ve diğer 
Müslüman beldelerin) Batılılar tarafından “ilkel-
primitif-barbar” kodlarla anılmasından ziyadesiyle 
rahatsızdır. Hatıratının girişinde “Birçok Batılı, biz-
lerin develerin üzerinde seyahat ettiğimizi ve peçe 
taktığımızı düşünüyor. Ancak bu, modern Mısır’ın 
değil, Arabistanlı Lawrance’in hikâyesidir.” diye-
cek14 ve “Biz de sizin gibi uygar/medeni insanlarız” 
mesajını her platformda vermeye çalışacaktır. Eşi-
nin ölümünden sonra Amerika ve Avrupa’da semi-
nerlere/konferanslara katılarak bu mesajı vermeyi 
sürdürecektir. Bu çabalarından dolayı olsa gerek 
Cihan Sedat devlet töreniyle ebediyete uğurlana-
caktır. 

14 Cihan Sedat, age.
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A hmet Hamdi Tanpınar 
Kitabı, 5 Haziran 2021 

tarihinde Osmangazi Belediyesi 
tarafından düzenlenen 3. Ahmet 
Hamdi Tanpınar Sempozyumun-
da sunulan bildiri metinlerini içer-
mektedir. Editörlüğünü Mustafa 
Başpınar ve Ercan Yılmaz’ın yaptı-
ğı kitap Mustafa Dündar’ın sunuş 
yazısı ve 13 yazarın bildirileriyle 
14 yazıdan mürekkeptir. 

Birol Emir, “Bursa’da Hül-
ya ve Rüya Saatleri” yazısında 
Tanpınar’ın mekân ve şehir tasav-
vuruyla birlikte Bursa şehrinin 
Tanpınar’ın hayatında ve metin-
lerindeki öneminden bahseder. 
Tanpınar’ın sanatın sırrı dediği 
mazi, yaşanılan an ve bu iki bo-
yut arasında hissiyatla kurulan 
üçüncü zamanı Tanpınar yalnız 
Bursa’da yaşamıştır. Bu yüzdendir 
ki Bursa onun içindedir ve oradan 
tuttuğu ayna bütün sanat hayatını 
yansıtır. 

Mekânlar, Şehirler ve Çağının 
Tanığı Bir Yazar

“İstanbul’a Mersiye Yazan Tan-
pınar” başlıklı yazısında Muhar-
rem Dayanç, Tanpınar’ın doğduğu, 
çocukluğunu ve hayatının büyük 
bir kısmını geçirdiği İstanbul’un 
altmış yıllık ömrü boyunca geçir-
diği değişimi, estetiğe ve şehrin 
ruhuna aykırı mimari uygula-
maları Tanpınar yazınındaki ye-
rini anlatır. Özellikle Sahnenin 
Dışındakiler’e sirayet eden toplum 

için birleştirici olan cami gibi ya-
pıların yıkılmasını, şehrin ağaçsız 
kalmasını, yeni yapıların estetiğe 
uygun olmamasını hem şehrin ta-
rihi dokusunu tahrip ettiğini hem 
de medeniyetin devamlılığı için 
riskli olduğunu vurgular. 

Mehmet Güneş, “Avrupa Şe-
hirleri Örneğinde Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın Eserlerinde Şehir 
ve Görsel Sanatlar” yazısında 
Tanpınar’ın günlüklerinden, mek-
tuplarından ve denemelerinden 
yola çıkarak Avrupa şehirlerinin 
onun üzerindeki tesirini inceler. 
Paris, Brüksel, Roma, Gent, Floran-
sa gibi şehirlerde kilise, katedral, 
müze, sanat galerisi gezen Tanpı-
nar, resim ve heykel sanatlarına 
karşı alakasını bu şehirlerde de 
belli eder. Türk şehirlerinde oldu-
ğu gibi Avrupa şehirlerinin de bir 
devinim olduğunu hisseder. Sanat-
la bütünleşen şehirlerin estet gö-
rünüme sahip olduklarını söyler.

“Günlüklerinden Hareketle Ça-
ğının Tanığı Tanpınar” başlıklı ya-
zısında Koray Üstün, 1950-1960’lı 
yıllarda Türkiye’de yaşanan siyasi, 
toplumsal, kültürel vb. olayların 
Tanpınar’ın günlüklerindeki yan-
sımasını anlatır. Buhranlı geçen bu 
günlerde Tanpınar’ın kendisini ne-
rede konumlandırdığını, sanatsal 
üretimini gerçekleştirme şeklini, 
ne yaşanırsa yaşasın sanatın onun 
için daim olduğunu günlüklerinde 
görmek mümkündür. Akademik 
yaşamı, sosyal çevresi, siyasetle 
ilişkisi, Avrupa’da geçirdiği günler, 

sinema merakı yazıda kendine yer 
bulmuştur. Paris’te bulunduğu 
günlerde dahi Türk siyasetiyle ya-
kından ilgilenmesi, Tanpınar’ın ül-
kesinde yaşananlara kayıtsız kala-
madığının göstergesidir. Üstün’ün 
sözleriyle günlüklerin “bir yönüy-
le karanlık, bir yönüyle saydam” 
Tanpınar’ı bize sunması onun ve 
yaşadığı devrin tanığı olması açı-
sından önemlidir.

“Canım Neler, Ne Tembel-
likler İstiyor”, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’da Çalışmanın Estetiği” 
yazısında Haluk Öner, Tanpınar’da 
çalışma, devam ve tamamlanama-
ma fikrinin izini sürer. Milliyetçi-
liğin esası olarak gördüğü devam 
fikriyle çalışmayı inceler. Kültürel 
sürekliliği sağlamak için devam 
önemlidir fakat Türkiye’de kültür-
de ilerlemek için atılan adımlar 
hep yarım kalmıştır. Bu fikirlerine 
rağmen Tanpınar, kendi hayatında 
bu devamlılığı ve çalışmayı iste-
diği gibi sürdürememiştir. Öner, 
sürekli çalışmak zorunda kalan, 
ancak milletvekilliği zamanında 
edebî çalışmalarına istediği vakti 
bulan Tanpınar’ın yarım kalmış-
lığın hazzından vazgeçmeyen bir 
özne olduğunu söyler.

Yeni Okumalar, Farklı Bakışlar

“İroni ve Ekfrasis Arasında: 
Walter Pater Okuru Olarak Tan-
pınar” yazısında Habil Sağlam, 
Tanpınar’ın Görüş dergisinde Wal-
ter Pater’dan çevirdiği “Auxerre’li 

SEMANUR GÖNÜL
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Denys” hikâyesinden yola çıkarak 
Walter Pater ve Tanpınar arasın-
da paralel bir okuma yapar. Pater, 
hikâyesinde Dionysos’u sürekli 
değişim arzusu yaşayan, özgürlü-
ğü isteyen merkezkaç eğilimli bir 
figür olarak tanımlarken onun 
zıddına insanı düzene sokmak is-
teyen merkezcil eğilimli Apollon’u 
koyar. Tanpınar’da bu iki eğilim 
varlık ve oluşa, hep ve hiçe, mekân 
ve zamana, plastik sanatlar ve 
edebiyata, eksfrasis ve ironiye dö-
nüşür. Pater üzerinden Tanpınar’ı 
okuyan Sağlam, parçalar arasında 
yoğunlaşarak Tanpınar’ı anlama-
nın daha kolay olacağını savunur.

“Estetiğin Üç Tarzı Fethi: 
Tanpınar’ı Mülkleştirme Siya-
setleri” yazısında Hüseyin Etil, 
Tanpınar’ın günümüze değin 
okurlar tarafından alımlanış bi-
çimini ele alıyor. 1960’lı yılla-
rın Tanpınar’ı solun okumadığı, 
sağın Yahya Kemalleştirdiği ve 
muhafazakârlaştırdığı, kültür 
milliyetçisi Tanpınar’dı. Değişen 
siyasi ve toplumsal şartlarla bir-
likte Osmanlı kültürü medeniyet 
hafızası olarak yeniden alımla-
nınca Tanpınar değişen edebiyat 
anlayışıyla birlikte metinlerindeki 
modernist motiflerle ön plana çık-
maya başladı ve kendine moder-
nist bir Osmanlı olarak yer buldu. 
Tanpınar’ın üzerinde Türkiye’nin 
hayaleti dolaştı. Bu iki eğilimin 
yanı sıra Tanpınar üçüncü bir 
eğilimle daha okunmaya başlan-
dı: Çağdaş bir estet. Bu eğilimde 
Tanpınar’ı herhangi bir siyasi ide-
oloji benimsemez, bohem bir sa-
natçı olarak ön plana çıkar. Etil’in, 
Tanpınar’ın Türkiye’nin değişen 
ve dönüşen siyasi ve toplumsal 
şartları altında nasıl alımlandığı-
na dair tespitleri oldukça ilgi çeki-
cidir.

XIX. Asır Türk Edebiya-
tı Tarihi’nde yer alan “Namık 
Kemal’in Yanı Başında Ahmet Mit-
hat Efendi” bölümüne nazireyle 
“Ahmet Midhat Efendi’nin Yanı 
Başında Tanpınar” başlığını ver-
diği yazısında Yakup Öztürk, XIX. 
Asır Edebiyat Tarihi’nin öznel 
yorumlara sıklıkla yer vermesiyle 
bir edebiyat tarihinden ziyade de-
neme kitabı olarak okunmasının 
daha iyi olacağını söyler. Bunun 
sebeplerinden birinin Tanpınar’ın 
Ahmet Midhat’a karşı tutumudur. 

İlk baskısında yer vermediği Ah-
met Midhat’a ancak ikinci baskı-
sında onu sürekli Namık Kemal’le 
karşılaştırarak verir. Bu tutuma 
Cumhuriyet ideolojisinin Namık 
Kemal’i kendine kahraman seç-
mesi, Midhat Paşa ve Ahmet Mid-
hat arasındaki gerilimler, onun II. 
Abdülhamit’e yakınlığından dola-
yı Ahmet Midhat’ı dışlaması sebep 
olacağını söyleyen Öztürk, yazısın-
da Tanpınar’ın objektif yazılması 
gereken bir edebiyat tarihindeki 
yanlı tutumunun sebebini araştı-
rır.

Dil, Romanlar ve Düşünceler

“Tanpınar’ın Dil Değerlendir-
meleri: 19. Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi Örneği”nde Hatice Şahin, 
13. yüzyıldan günümüze kadar 
Anadolu Türkçesinde meydana 
gelen siyasî, dinî, sosyal değişiklik-
lerin edebiyata yansımasını XIX. 
Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin gi-
riş bölümüyle bağlantısını kurar. 
Tanpınar’ın farklı divan şairlerin-
den örnek verdiği beyitleri kar-
şılaştırarak Tanpınar’ın eski ede-
biyattaki İstanbul Türkçesi, halk 
ağızları ayrımına gittiğini söyler. 
Bunlardan hareketle bu kitabın 
yalnız bir edebiyat tarihi olarak 
değil, Türk dilinin tarihi gelişimi-
ni de ortaya koyan bir yapıt olarak 
okunabileceğini söyler.

“Farklı Hayatların Ortak Kade-
ri: Mahur Beste” yazısında Alev Sı-
nar Uğurlu Tanpınar’ın öncelikle 
bir şair olduğunu ve şiiri musiki 
gibi idrak ettiğini, Türk milletinin 
müziğin tesirli olması için başka 
bir şeye ihtiyaç duymadığını, tek 
başına etkili olduğunu söyler. Kla-
sik Türk musikisinde bir makam 
olan mahurdan hareketle Mahur 
Beste’nin bir karakteri olan Talat 
Bey’in bestelediği kurgu Mahur 
Beste’nin roman karakterlerine 
etkisini anlatır. Mahur Beste-Sah-
nenin Dışındakiler-Huzur üçleme-
sinin kaderinin etrafında döndü-
ğünü ve bu kaderin üç romanda 
leitmotif olarak kullanılan kurgu 
Mahur Beste’nin belirlediğini ya-
zar.

Serhat Demirel, “Bitmeyen 
Anlatıların ‘Düşünceli Yazar’ı 
Tanpınar”da Schiller ve Orhan 
Pamuk tarafından kullanılan “dü-
şünceli yazar” kavramı ile hem 

Tanpınar hem onun roman ka-
rakterleri arasında bağlantı ku-
rar. Tanpınar’ın mükemmeliyetçi, 
muhteva kadar biçime de önem 
veren, bağlam ve dil konusunda ti-
tiz yapısı onu “düşünceli” yazar sı-
nıfına koyar. Huzur’da Mümtaz’ın 
Şeyh Galib üzerine yazdığı roma-
nı bir türlü tamamlayamaması, 
sürekli yeniden kurgulaması, 
kitabı bitiremeyecek gibi hisset-
mesinin verdiği azap, yazdıkları-
nı beğenmemesi düşünceli yazar 
Tanpınar’ın kendi kurgu evrenin-
de Mümtaz’a yansıması olduğu 
sonucuna varır.

Metin Önal Mengüşoğlu Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü romanına 
odaklandığı yazısında Tanpınar’ın 
bir tür şahsiyetler analiziyle birlik-
te iki kültür savaşının ortasında 
kalan karakterleri felsefe ve ironi 
ile birleştirerek bürokratik yapı-
yı, kurumları eleştirişini anlatır. 
Paragözlerin, bencillerin, safların, 
bürokratların eleştirisini içeren 
kitap aynı zamanda şahsiyet sahi-
bi olamamış insanları da anlatır. 
Mengüşoğlu, Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nün bu sebeplerden de-
ğerini her zaman koruyacak bir 
eser olduğunu belirtir. 

Turan Karataş, “Tanpınar’ın 
Antolojilerde Görünüşü” yazısın-
da Tanpınar’ın şiirlerinde bazı 
kesimleri rahatsız edecek ideo-
lojik bir yaklaşım olmadığı için 
antoloji hazırlayanların bunu 
fark edip Tanpınar’a yer verdiğini 
görmüştür. Karataş’ın incelediği 
on yedi antolojinin yalnız birinde 
Tanpınar yer almamıştır. İlhami 
Soysal’ın bu tercihine dair bir tes-
pit edilebilmiş bir neden yoktur fa-
kat eserin sonraki baskılarında da 
Tanpınar’ın yer almaması merak 
konusudur. İncelenen antolojiler-
de Tanpınar’ın en az bir şiirinden 
en çok 19 şiirine yer verilmiştir. 
En çok yer verilen şiir Ne İçinde-
yim Zamanın’dır. 

Tanpınar’ın metinleri, şehirle-
ri, edebiyat tarihindeki yeri, kendi 
döneminde ve ilerleyen zamanlar-
da okurlar tarafından alımlanışı, 
başka yazarlarla birlikte paralel 
okumalar, dil özellikleri vb. üze-
rine birçok metin içeren bu kitap, 
farklı alanlarda yeni bakış açıları 
geliştirerek literatüre katkı sağla-
maktadır.


