ULUSLARARASI DÜZEN VE DEĞİŞEN DİNAMİKLER
-Büyük Sıfırlama, ABD Seçimleri ve Türkiye-

T

ürkiye’de ABD seçimlerini değerlendiren yazarların büyük çoğunluğu, sorunu ülkece yaşadığımız süreç ve yeni
başkanın Türkiye’ye karşı müdahaleci tutumları da göz önünde bulundurulduğunda, belki de haklı olarak, bize
karşı Amerikan politikasının nasıl işleyeceği üzerinde yoğunlaşmışlardır. ABD seçim sonuçlarının, Türkiye’nin içinde
bulunduğu iktisadi buhranı daha da derinleştireceği yönünde yoğunlaşan kanaatler ise aslında ülkenin kapitalist
değerler sisteminin mahkûmu olduğunu izhar etti.
Buna karşın ABD’de başkan değişikliğiyle değişmeyen bazı önemli noktalar üzerinde durulması gerekirdi. Bilindiği gibi Amerika’daki iktidar seçkinleri, New York’ta, ekonomi ayağını temsil eden Wall Street’in finans kuruluşları,
orduyu temsil eden Pentagon’un askerî yapısı ve siyaseti temsilen Beyaz Saray üçlüsünden oluşan bir üst iktidar
yapısıdır. Çok farklı sosyal sınıflardan gelmiş olsalar da yeni ve farklı bir sınıf oluşturan bu yapı kendi sınıflarının
ideolojilerinden de bağımsız müşterek çıkarları doğrultusunda Amerika’ya hâkimdirler.
WASP (White Anglosakson Protestan) ideolojisinin de ana omurgasını oluşturan sermaye, ulus ve devlet teslisi
Amerikan müesses nizamının anlaşılması bakımından hayli önemlidir. Adaleti, mülkiyetin ve sermayenin korunmasıyla eşitler. Paranın âdeta kan gibi akışkan özellikte olduğuna inanır. Para akışı ifadesi bu bağlamda dikkat çekicidir.
Dolayısıyla Amerikan halkı ABD’de etkin ve egemen olan “iktidar seçkinleri”ne hiçbir şekilde ulaşamaz. Lafı edilen ve
hararetle tartışılan seçimler ancak iktidar seçkinlerinin bir ayağını oluşturan “siyaset seçkinleri”ni değiştirebilir ve seçimler bir parodiden ibaret kalır. Donald Trump, Dünya Ticaret Merkezi’nin veya sanayileşmiş-kapitalizmin son temsilci başkan örneğiyken Biden ise Silikon Vadisi’nin veya sibernetik çağın temsilcisi olacak gibi görünüyor. Trump’ın
ulusalcı sloganı olan ABD’yi yeniden büyük yapmayı vurgulayan “Make Great Again” sloganı kaybederken Biden’in
seçim kampanyasında kullandığı “daha iyiyi inşa etmek” anlamına gelen “Build Back Better” sloganı kazanmıştır.
Öte yandan günümüzdeki önemli küresel değişiklikler ABD’yi düşündürmektedir. Çin’in yükselişi, toplumların
daha bir uyanışı gibi nedenlere bağlı olarak ABD’nin dünyaya müdahalesi zorlaşmaktadır. O bunun farkındadır. Gerek
Biden’ın gerek yardımcısı Kamala Harris başta olmak üzere danışmanlarının söylemleri, Trump’ın aksine Biden’ın
Rusya’ya karşı “şahin” bir politika izleme ihtimalini güçlendirmektedir. ABD tarih boyunca tüm güçlülerin sonunda
geldikleri noktadaki kaygılarını yaşamakta, ne var ki bunu kabullenmekte zorlanmaktadır. Şimdilik hegemoniyle sağladığı bağlılık duygularını harcamakla meşguldür. Ancak bunun uzun sürmeyeceğini görmekte ve hırçınlaşmaktadır,
her geçen gün daha saldırgan hâle gelmektedir. Bu ortamda kendine gelmeye çalışan ve hızla güçlenen Türkiye ABD
politikasından çok fazla da etkilenmez, yeterki oluşturduğu bağımsız politikayı kararlı bir şekilde geliştirip sürdürsün.
Önümüzdeki yıl Davos’un gündemini de oluşturacak olan “Büyük Sıfırlama” (Great Reset) projesi, eski dünya düzenini sıfırlayıp yeni bir dünya düzeni kurmak anlamına da geliyor. Büyük bir reset atmayı içeren durum nedir, nasıl
yapılır, hangi konularda olacak, bunları şu an için bilmiyoruz. Daha görüşmeler yapılmadı, bunların içerikleri yayınlanmadı fakat görünen o ki çok büyük değişiklikler planlanıyor ve bunlar bütün dünyayı kapsayacak şekilde olacak.
Dünya Ekonomik Formu Başkanı Klaus Schwap’ın COVID-19, Great Reset adlı kitabı ve ABD seçim arifesinde The
Times dergisinin “Great Reset” kapağıyla yayımlanması oldukça manidardı. Küreselcilerin en önemli destekçilerinden
Bill Gates ve Rockefeller’in 2010 yılındaki konuşmaları, COVID-19 ve Büyük Sıfırlama arasında bağlantıları göstermektedir. Doğrusu bugüne dek olmasına hiç ihtimal vermeyeceğimiz birçok olay yaşadık. Şu an için de yukarıda
ifade edilenler bize ham hayal görünebilir. Ama bu konular artık kapımızı çalmış durumda. Bununla beraber aşkın
değerlere dayanmayan bu tür girişimler bir düzenin değil, yeni bir düzensizliğin ifadesi olabilirler. Bunlar, haksızlık
üzerine kurulu mevcut düzeni sürdürebilmek için insanlığı oyalama taktikleridir.
***
Dergimizde öteden beri bilhassa 2013’ten bu yana siyasetteki kötü dilin uzun vadede toplumda meydana
getireceği hasarlara dikkat çeken yazılara yer verdik. Hatta birkaç dosya hazırladık dil yarası konusunda. Son aylarda olup bitenler bir kere daha gösterdiki iç siyasette yapılması gereken, gerilim stratejisinin sürdürülmesi değil
toplumsal kesimler arası farkın derinleşmesini engelleyecek bir dilin kurulmasıdır. Dışlayıcı dilinin acilen terk edilmesi
zorunludur. Bu sadece bir kişi, bir parti sorunu olmaktan ziyade memleketin geleceği için elzemdir. Unutmamak
gerekir ki bu ülkeyi kuşatıcı bir dil ve siyaset bir arada tutar.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle...
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Kur’ân’daki Şiddet Kavramı Açısından
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi-2:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi,

İblis’in İnsanları Saptırmak İçin Yaptığı Yeminin
21. Yüzyıldaki İfadesidir
İstanbul Sözleşmesinde “Kadına karşı şiddet” ve “aile içi şiddet” ve benzer
kavramsallaştırmalarla ve bu kavramsallaştırmalara yüklenen anlamlarla,
diğer milletler, dinlerinden koparılarak kültürel bir asimilasyona tabi
tutulmak istenmektedir. Bu nedenle 2011 İstanbul Sözleşmesi gizli bir
sömürgeleştirme metnidir. İstanbul Sözleşmesi, batılı olmayan ülkelerin
kendi kendilerini sömürgeleştirme aracı olarak kullanılmaktadır.

Burhanettin CAN

4

1. Giriş

Ş

iddet ile ilgili gerek yapılan tanımlamalar ve
gerekse bilimsel/felsefi yaklaşımlar göz önüne alındığında şiddet kavramının
temel unsurları/ortak paydası “fail”, “mağdur”, “güç”,
“kuvvet”, “enerji”, “ihlal”,
“olumsuzlama”, “saldırganlık”, “ötekileştirme”,
“cezalandırma”, “ödüllendirme”, “özgürlük”,
“muhteva” “izafilik”, “ıslah”, “inşa”, “rıza” ve “niyet” şeklinde özetlenebilir.1
Kuvvet/güç/enerjinin kullanımı “niyete”, “ıslaha”, “inşaya” ve “olumlama-olumsuzlama”
eksenlerine bağlı olarak anlam kazanmaktadır.
Bir güç, kuvvet, enerji kullanımı ve olumsuzlama,
yapıldığı yere, zamana, kimin yaptığına ve neden
1

Burhanettin Can, “Kur’ân’daki Şiddet Kavramları Açısından
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi-1:
İstanbul Sözleşmesi 21. Asrın Tağutlarına İbadeti Öngören
Bir Tuğyan Hâli Olup Bir İfsâd ve Zulüm Mekanizmasıdır”,
Umran, Kasım 2020.

yaptığına bağlı şekilde şiddet veya dışında değerlendirilmelidir.
Kötü niyetli, ıslah edici/düzeltici olmayan güç
kullanımı, varlığın, düzenin yozlaşmasına sebebiyet
verirken; ıslaha dayalı güç
kullanımı, düzeni ve varlığı
korur. Dolayısıyla güç, kuvvet ve enerji kullanımı, niyete ve olumlu-olumsuzluğa, ıslah ve inşa
amaçlı olup olmamasına bağlı olarak şiddetin
kapsam alanına girer.
Şiddet-özgürlük-rıza-niyet-değer/ahlak/kimlik
arasındaki denklem, lineer değildir. Bileşenleri
arasında çok karmaşık bir ilişki söz konusudur.
Bu nonlineer, karmaşık ilişki, âlemlerin Rabbi
olan Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla
açıklığa kavuşturulmuş ve bir çerçeve ortaya konmuştur.
Kur’ân’da şiddet muhtevalı kavramlar oldukça
fazladır ve anlam alanlarının bir kısmı birbiri ile
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Kur’ân’daki Şiddet Kavramı Açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi
örtüşmekle beraber, genelde şiddetin farklı boyutlarına, bileşenlerine, uygulama alanlarına, faillere,
mağdurlara, sonuçlarına ve sembol tiplerine dikkat çekilmektedir.
Geçen yazıda, “eş-Şiddet”, “ez-Zulm”, “elFesâd”, “el-Usuvvu”, “el-‘Isiyyu”, “el Qast”, elQâsıt”, “et-Tuğyân”, kavramlarının analizi yapıldıktan sonra bu kavramlar çerçevesinde toplumsal
cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi ele alınıp
değerlendirilmiştir.
Bu yazıda şiddet, el-‘Utuvv, eş-Şatatu, erRehaqu, el-Hatmu, et-Tebru, et-Tetbîru, elEzzu, İstehveze, İhteneke, İstefezze, el-İğvâ,
et-Temniyetu, el-Îrhâb, et-Teşrîd ve el-İshân kavramları kapsamında ele alınıp Toplumsal Eşitliği
Projesi Cinsiyet ve İstanbul Sözleşmesi ele alınıp
değerlendirilecektir.
Bu yazıda inceleyeceğimiz şiddetle ilgili kavramları üç grupta sınıflandırabiliriz:
1. Grup, el-‘utuvv, eş-şatatu, er-rehaqu, elhatmu, et-tebru, et-tetbîru kavramları olup ilahi
cezanın kapsam ve muhtevasını açıklayan güç ve
kuvvet kullanımı ile ilgili kavramlardır. Bu kavramlardaki niyet faktörü, bu dünyada insanların
ilahi yasalara/fıtrat yasalarına göre yaşayarak ilahi düzeni bozmamaları, fitne, fesat çıkarmamaları, zulüm yapmamaları için uyarı amaçlıdır. Bu
dünyada yapacakları ya da yaptıkları kötülüklere,
işledikleri günahlara karşılık geçmiş toplumların
başına gelenler hatırlatılarak nesiller uyarılmak istenmektedir. Amaç ıslahtır.
2. Grup, el-îrhâb, et-teşrîd ve el-ishân kavramları olup, düşmanların Müslümanlara saldırmasını ve savaş ilanı yapmasını engellemek, onları caydırmak amaçlı güç ve kuvvet kullanımına ilişkin
şiddeti ihtiva eden kavramlardır. Amaç ıslahtır.
3. Grup, et-temniyetu, el-ezzu, istehveze, ihteneke, istefezze, el-iğvâ kavramları olup şeytanın
ve onun yolunu izleyenlerin insanlara uyguladığı
her türlü şiddeti ihtiva eden kavramlarıdır. Amaç,
ifsât, tuğyan ve zulümdür.,
1. ve 2. Grupta yer alan şiddet ile ilgili bütün
bu kavramlar, İslâm’ın ceza hukukunun temellerini oluşturmaktadır. Mesele en hafifinden alınıp en
şiddetli olana doğru bir yelpaze ortaya konmaktadır. Caydırıcılık, ıslah ve inşa esastır. Buna karşılık 3. Gruptaki kavramlarda amaç kargaşa, fitne,
fesat, aldatma, yanıltma zulümdür; niyet ıslah olmayıp yıkımdır.

Aşağıda, bu tasnife göre kavramlar analiz edilmektedir.

1- İlahi Cezayı Gerektiren Durumları Anlatan
Şiddet Kavramları
Allah Hz. Âdem ile eşini yeryüzüne gönderdikten sonra Hz. Âdem’in nesline zaman zaman
uyarıcı, yol gösterici, resûller, peygamberler, hidayetçiler/rehberler/yol göstericiler göndereceğini;
bunlara tâbi olanların kurtuluşa ereceğini, tabi
olmayıp hak yoldan sapanların ise cezalandırılacağını Kur’ân’da bildirmiştir. Allah tarafından
gösterilen yola uymayıp İblis’in peşine takılanların, Öte Âlemde/Ahirette kurulacak mahkemede
yargılanıp cezalandırılacakları ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Peygamberler, resûller üzerinden
yapılan uyarıları göz önüne almayıp ifrata varan,
peygamberlerini öldürmeye kalkan, iman edenlere zulmeden fert ve toplumlar, değişik şekillerde
helak edilerek bu dünyada cezalandırılmışlardır.
Bunların başına gelen durum, belli ayrıntıları ile
ceza içeren kavramlar kullanılarak, gönderilen
peygamberler/resûller, Kitaplar aracılığıyla sonraki nesillere aktarılmıştır.
Burada amaç, nesilleri uyarmak, yanlış yoldan
döndürmektir. Bu anlatım, aktarımlarda şiddet ihtiva eden kavramların kullanılmasında amaç, bir
şiddet uygulamak değil, uyarmak, ıslah etmek,
düzeltmek ve inşa etmektir.
Aşağıda bu bağlamda kullanılmış kavramlar
ele alınıp değerlendirilmektedir.
1.1- El-’Utuvv Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
El-’Utuvv kavramı, tarihsel süreçte değişik
âlimler tarafından farklı açılardan ele alınıp değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre kavram,
özü itibarıyla “aşırılığı” ifade etmektedir. Kavram, “günah ve isyanda aşırı gitme, bunlarda tam
bir başkaldırı içinde olma” (et-temerrud)”; “hoşlanılmayan, nahoş, kerih ve çirkin olan şeylerde aşırı gitme; “bilinen bütün sınırları aşma ve bunların
ötesine geçme” manalarına gelmektedir.2
Kelimenin kapsam alanına bakıldığında, geçen yazıda ele aldığımız, ‘asâ, fesâd ve tuğyân
kelimelerinin anlam alanları ile örtüşen boyutları
olduğu söylenebilir. El-’Utuvv anlam itibarıyla,
2

Sadık Kılıç, Kur’ân’a Göre Şiddetin Semantik Alan Tahlili ve
Düşünceye Yansımaları, DİB Yayınları, Ankara, 2015, s. 186.
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fesâdın en ileri aşaması ile et-tuğyânın alt aşaması arasındadır.
Aşırılık boyutu itibarıyla el-’utuvv, Kur’ân’da iki
farklı yerde kullanılmaktadır: 1- Hz. Zekeriyya’ya
oğlunun olacağı melekler tarafından bildirildiğinde, “aşırı yaşlı” olduğunu belirtirken el-’utuvv
kavramını kullanmıştır (19/8). 2- Âd halkının helakını anlatan ayetlerde (69/6) helak için gönderilen rüzgâr/kasırganın şiddetini, büyüklüğünü ifade
etmekte de el –’Utuvv kavramı kullanılmaktadır.
Şiddet konusu kapsamında üzerinde durmamız gereken boyut Âd kavminin helaki ile ilgili
olan boyuttur.
El-’Utuvv kavramının Âd kavmine gönderilmiş
olan azapla ilgili kullanılmış olmasının nedeni, Âd
kavminin ilahi cezayı hak edişi ile ilgili olup Âd
kavminden sonraki nesillere bir uyarı mahiyeti
taşımaktadır. Âd kavminin ilahi cezayı hak etme
nedenlerini göz önüne almakta fayda vardır. Putlara tapan Âd kavmi kendilerine gönderilmiş olan
1- Hûd peygamberi “yalanlamışlar”, 2- ‘aklî bir
yetersizlik’ içinde görmüşler, 3- “yalancı” olarak
nitelemişler, 4- Allah’a ibadet etmeyip putlara tapınmışlar, 5- “peygamberlerine isyan etmişler”,
6- “Allah’ın ayetleri ile alay edip inkâr etmişler”,
7- “her inatçı zorbanın emri ardınca yürümüşler”.
8- “her yüksekçe yere bir anıt inşa etmişler”, 9- sahip oldukları güç ve kuvvet imkanlarından dolayı
müstağnileşmişlerdir (7/66,71; 11/50,59; 26/128,
129; 41/15; 46/24-26).
Bu tavrın sonucunda; Âd halkı “uğultu yüklü,
azgın bir kasırga ile helak” edilmiştir (69/6).
El-’Utuvv kavramı, ilahi yasaları tanımayıp
isyan eden ve bunda aşırılığa giden, kendilerine
verilmiş olan “işitme, görme organları ve gönülleri” ile gerçeği aramayan, tefekkür edip düşünmeyen toplumların helaki için kullanılmıştır.
El-’Utuvv kavramının özündeki aşırılık olgusu, insanın kişiliğinin bir özelliği olmaya başladığında, insan İlahı Yasaları tanımayıp, kendi nefsini
ilahlaştırıp müstekbirleşmekte ve de müstağnileşmektedir. Bu psikolojiye giren insan unsuru, kendini ulaşılmaz bir konuma sokarak başkalarını
daima hor ve hakir görmektedir. Bu psikolojinin
toplumsallaşması, hiçbir kural tanımamayı, yaratıcıya isyanı beraberinde getirmektedir. Toplumların bu ifrat hâli, geçmiş kavimlerin müstahak
oldukları cezanın o toplum için tecelli etmesine

vesile olmaktadır. Bu aşama, ilahi cezaya müstehak olma, helak olma aşamasıdır (65/8).
1.2- Eş-Şatatu Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
Eş-Şatatu kavramının, iki anlam boyutu vardır. Birincil anlam boyutu, “ifrat, aşırı gitme, iyice uzaklaşma/çok aşırı gitme”; ikinci(ikincil/tali/
ıstılahî) anlam boyutu ise “haktan uzaklaşma,
hakkı çiğneme, hüküm ve yargıda zulmetme, haksızlık etme, doğru hüküm ve sözden sapıp zulmetme, aşırı davranıp ileri gitme”.3
Kavram Kur’ân’da üç ayette (18/14, 38/22,
72/4) geçmektedir. Ashâb-ı Kehf mağaraya sığındıklarında, Allah hakkında kendilerinin, göklerin ve yerin Rabbinin Allah olmadığını, O’ndan
başka ilah olduğunu söyler isek “gerçeğin dışına
çıkarız, tarzında yaptıkları konuşmada “haktan
uzaklaşıp ifrata varma” bağlamında şatatu kavramını kullanmışlardır (18/14). Diğer taraftan Cin
suresinin 4. ayetinde cinlerden “Allah’a çocuk isnat edenler” ile ilgili “gerçek dışı bir sürü saçma
şeyler” anlamında geçmektedir.
Şatatu kavramının “hüküm ve yargıda zulmetme, haksızlık etme, doğru hüküm ve sözden sapıp
zulmetme, aşırı davranıp ileri gitme” anlam boyutunun kullanılmasına en güzel örnek, Sâd suresindeki Hz. Davud ile İki Davalı kardeş arasında
geçen konuşmadır. Bu konu, İstanbul Sözleşmesinin felsefi arka planı ile yakından ilgilidir.
Kardeşlerden birinin tek koyunu diğerinin ise
99 koyunu vardır. 99 koyunu olan kardeş tek koyunu olan kardeşinden tek koyununu kendisine
vermesini, verdiği takdirde de daha kârlı çıkacağını söylemiştir. Kendi aralarında geçen bu konuşmanın üzerine gelip Hz. Davud’un hakemliğine
başvurmuşlardır. Tek koyun sahibi olan kardeş,
99 koyunu olan kardeşinin kendi tek koyununu
da kendisine vermesi ile ilgili yaptığı psikolojik
baskıyı anlattıktan sonra Hz. Davud’a, eş-Şatatu
kavramını kullanarak “şimdi sen aramızda hakk
ile hükmet ve aşırı gitme(şatatu) de bizi doğru yolun ortasına çıkar” (38/22) demiştir.
Hz. Davud “tek koyun sahibi olan kardeşi”
dinlemiş, 99 koyun sahibi olan kardeşi dinlemeden hemen kararını verip 99 koyun sahibi olan
kardeşin zulmettiğini beyan ederek çok ciddi
3
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hukuki bir hata yapmıştır. Oysa tek koyun sahiEr-Rehaqu kavramı, Kur’ân’da insan ve Allah
ile ilgili olmak üzere iki farklı boyutta kullanılbi kardeşin “eş-Şatatu” kavramını kullanarak Hz.
maktadır.
Davud’a söylediği “şimdi sen aramızda hakk ile
İnsanla ilgili boyutu, “kendini bilmezlik/sefihhükmet ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasılik ve azgınlıklarını (tuğyan) artırma”; “bir işin
na çıkar” (38/22) ifadesi, Hz. Davud’a bir uyarı
bir hâlin bir kişiyi zorla, zecren bürümesi, istila
mahiyetinde idi. Hz. Davud tek taraflı bir dinleedip ele geçirmesi”; “günah, kötülük (şer), kibir ve
menin sonunda kararını verip açıklama yapması,
azgınlık” hâlini ifade etmektedir (72/6, 13).
bir aşırılık hâlini ifade etmektedir. Dolayısıyla
Kavramın bu anlam alanını dikkate aldığı“Eş-Şatatu” kavramı, “aşırıya gitme, ifrata varma
mızda “olumsuzluk” boyutu baskın, niyet faktörü
hâlidir. Nitekim Hz. Davut yaptığı hatayı anlayaıslah ve inşa amaçlı değildir.
rak secdeye kapanıp Allah’tan
Dolayısıyla kavram özünde,
af ve merhamet dilemiştir. Bu
sözel, psikolojik ve kültüolaydan sonra Allah’ın Hz.
Allah’a ve Ahirete iman
rel şiddeti barındırmaktadır.
Davud’a yaptığı uyarısı hukuedenlerin bu gerçeği
Kavram kişinin bizzat kenki yargılamalar açısından son
görerek bir fitne, fesat,
dine şiddet uygulamasını da
içermektedir.
derece önemlidir, hayatıdır
tuğyan, zulüm hareketi ve
Allah ile ilgili boyutu ise,
(38/26).
şeytani şiddetin kaynağı,
geçmiş
toplumların başına
besleyip büyütücüsü
Eş-Şatatu
kavramının
gelenlerin mevcut yaşayan
olan Toplumsal Cinsiyet
ağırlık merkezi, sözde ve hütoplumların başına gelmemeEşitliği Projesinin ve
kümdeki aşırılıktır. Söz ve
si için ilahi bir ikaz ve uyarı
İstanbul Sözleşmesinin
hükümdeki olumsuzluk bağamaçlıdır (18/73, 80; 74/ 16feshedilmesi için üzerlerine
lamında yıkıcı bir aşırılığı
17).
düşen sorumluluğu yerine
bünyesinde barındırdığı için
Allah’ın vaaz ettiği yasalagetirmeleri zorunludur. Her
fiziksel şiddet öncesi veya
ra bu dünyada uymayanların
iki projenin feshedilmesi
sonrasındaki sözel, psikolokarşılaşacağı şiddetin, cezaiçin seferberlik ilan
jik ve kültürel şiddet kapnın boyutunu göstermektir
etmelidirler.
samlıdır.
amaç. Dolayısıyla şiddet kavAshâb-ı Kehf’in kullandıramının unsurlarından olan
ğı “haktan pek uzak bir söz
niyet faktörünü dikkate aldısöylemiş
olma”/”gerçeğin
ğımızda, bu kavram insanları
uyarmak ve ıslah etmek için kullanıldığından Aldışına çıkma”(şatatu) ifadeleri kapsamında Toplah ile ilgili boyut, şiddet kapsamına girmemeklumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve 2011 İstantedir.
bul Sözleşmesini değerlendirdiğimizde, aşırıya
giden, ifrata varan kavram ve cümlelerin kullanıldığını görmekteyiz.
1.3- Er-Rehaqu Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
Er-Rehaqu kavramı, “bürümek, kuşatmak,
istila etmek”, “kendini bilmezlik/sefihlik ve azgınlıklarını (tuğyan) artırma”; “şiddet baskı ve
zorbalık, bir işin bir hâlin bir kişiyi zorla, zecren
bürümesi, istila edip ele geçirmesi”; “günah, kötülük (şer), kibir ve azgınlık”, anlamlarına gelmektedir.4

1.4- Et-Tebru, Et-Tetbîru Kavramı
Kapsamında Şiddet Olgusu
Et-Tebru kelimesi ve türevleri, “helak olmak,
yok olmak, kırılıp parçalanmak”, “Her şeyi yok
etmek, yıkıp yerle bir etmek; tahrip etmek, yıkıma
uğratmak, kökünden yıkmak, darmadağın etmek,
temelinden göçürüp enkaz hâline getirmek” gibi
bir anlam çerçevesine sahiptirler.5
Et-Tebru ve türevlerinin Kur’ân’da kullanılmasında mana, amaca, faile ve muhataba bağlı şekilde değişmektedir. Genelde“kırıp geçirmek, feci
bir şekilde yok etmek, yok edip kökünü kazımak”

4

5
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anlamlarında kullanılmaktadır (71/28). Bu ayette
Hz. Nuh, kâfirler ve zalimlere beddua ederken bu
kavramı kullanmakta; Allah’tan “zalimlerin kökünün kazınmasını” istemektedir.
Et-Tebru’dan türetilen et-tedbir, Allah ve insanlar için kullanıldığında özü aynı kalmak şartıyla
anlam alanında biraz değişiklik meydana gelmektedir. İnsanlar için kullanıldığında “kitlesel bir
kıyım hâlinde, her şeyi yok etmek, tahrip etmek;
öldürmek, sürgüne yollamak; fiziki ve kültürel
köklerle bağları kesmek” anlamlarına gelmektedir.6 Kelimenin özünde fiziksel, psikolojik ve kültürel şiddet vardır.
Et-Tetbîr, Allah için kullanıldığında (25/39),
“inançsız ve saldırgan kimseleri acı bir şekilde cezalandırmak, onların kökünü kesmek” anlamına
gelmektedir. Et-tedbir, Allah için kullanıldığında
amaç, geçmiş sapmış toplumların ilahi uyarıları
dikkate almamalarının sonucunda helak edilmeleri, mevcut yaşayan toplumlara örnek olarak gösterilerek insanlar uyarılmakta, hatalı yollarından
vaz geçip hidayet yoluna dönmeleri istenmektedir. Geçmiş kavimlere yapılan uyarıları göz önüne alıp kendilerini düzeltmedikleri için başlarına
gelen olay, et-tebru ve türevleri ile açıklanırken
amaç, mevcut sapan insanların kendilerini düzeltmeleridir. Nitekim İsrâ suresinin 7. ayetinde
İsrâiloğulları geçmişte Allah tarafından cezalandırılmaları kendilerine hatırlatılarak kendilerini
düzeltmedikleri takdirde benzer şekilde tekrar cezalandırılacakları ifade edilmektedir. Amaç, niyet,
uyarı olup ıslah olmalarını sağlamaktır (17/7).
1.5- El-Hatmu Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
El-Hatmu kavramı “kırmak, kırıp geçirmek, un
ufak etmek, kuru ve sert bir nesneyi(“kuru yaprağı,
ekini”) kırmak, ufatmak” anlamına gelmektedir.
Farklı türevleri bu öz etrafında daha özel anlamları bünyesinde barındırmaktadır. Bu bağlamda
“Tehattame, aşırı kuraklık yüzünden ekinlerin
kırılması ve parçalanması”; “Tehattame’l-beydu”,
“yumurtanın çatlayıp civcivin dışarı çıkışı”; “Elhutametu, el-hâtûm, aşırı kuraklık, büyük bir bela
ve sıkıntıya duçar olunan kuraklık ve kıtlık” anlamlarına sahipler.7 Kur’ân’da el-hatmden türetilmiş el- hutametu kavramı “kırıp geçirme, un ufak
6
7
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etme, parçalama, çer çöp, toz hâline getirme, öğütme” anlamlarında Cehennemin bir vasfı ve ismi
olarak kullanılmaktadır (104/4-5). Ayetlerde bu
dünyada Allah’ın emrine, yasalarına karşı gelmiş,
isyan etmiş, Müslümanlara zulmetmiş olanların
öte dünyada akıbetlerini, yaşayacakları dehşeti,
cezalandırılma şekilleri tasvir edilmektedir. Dolayısıyla el-hutametu kavramı ile ilahi ceza hatırlatılarak insanlar uyarılmakta, böyle bir ilahi cezaya
muhatap olmamaları için bu dünyada kendilerini
düzeltmeleri, ilahi yasalara uymaları istenmektedir. Kavramın bu boyutu ile kullanılmasındaki
niyet, insanların öte âlemde cezaya duçar olmamaları için onları uyarmaktır.
Ayrıca Kur’ân’da, “Karınca vadisine” giren Hz.
Süleyman’ın ordusunun karıncaları yanlışlıkla
“farkında olmaksızın” “ezmemesi, kırıp yok etmemesi” manasında kullanılmaktadır (27/18). Burada da kullanım amacı, bir fiziksel şiddete mâni
olmaktır, muhatapları korumaktır. Karıncaların
ezilmesi failler tarafından bilerek ve istenerek icra
edilecek değildir. Rahatça uzaktan görülemeyen
karıncaların, farkında olunmadan ezilip kırılması
ve öldürülmesi söz konusudur. Allah’ın yarattığı
ve insanlar için tehlike oluşturmayan canlılara
zarar verilmemesi, onlara şiddet uygulanmaması
esastır.
El-Hatmu kavramı bir boyutuyla olumsuzluk
içermekte bir boyutuyla da niyet faktörü açısından olumluluk içermektedir. Niyet faktörü açısından kavramda, bilerek ve istenerek şuurlu bir
şekilde ölüme ve helak olmaya sebebiyet verme
yoktur. İlahi ikaz, uyarı ağırlıklı bir kavramdır.

2- Düşmanları Caydırmaya İlişkin Şiddet Kavramları
Bu kapsamda üç ana kavram vardır: El-İrhâb,
et-Teşrîd ve el-İshân. Aşağıda bu üç kavramın anlam alanları değerlendirilmektedir.
2.1- El-İrhâb Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
El-İrhâb kavramının kökeni er-rehbetu, errehbu, er-ruhbu olup “korkma, panikleme, korkarak çekinme” anlamına gelmektedir. El-İrhâb ise
“ürküterek, panik havası oluşturarak korkutmak,
tedirgin etmek, yıldırarak eylemden vaz geçirmek;
korku meydana getirmek” anlamlarına sahiptir.8
8
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Bu boyutu ile Kur’ân’da Enfâl 60’da geçmekte
olup İslâm’ın düşmanlarını Müslümanlara karşı
eyleme geçmekten vaz geçirmek için Müslümanların caydırıcılık bağlamında almaları gereken
tedbirler ile ilgili kullanılmaktadır (8/60). Ayette Müslümanlara karşı girişilecek bir saldırıyı ya
da başlatılacak bir savaşı engellemenin yolunun,
Müslümanların her alanda hazırlıklı, donanımlı
olmaları, güçlü savunma sanayine ve güçlü bir
sosyolojik yapıya sahip olmalarına el-İrhâb kavramı üzerinden dikkat çekilmektedir. Ayette iki tür
düşmandan bahsedilmektedir: 1- Allah’ın ve Müslümanların açık, görülen ve bilinen düşmanları, 2Allah’ın bildiği ve fakat Müslümanların bilmediği
gizli düşmanları.
El-İrhâb kavramı her iki düşmanı da caydıracak bağlamda bir güce sahip olmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Niyet düşmanların saldırı
yapmaya cesaret edememesidir. Bu bağlamda caydırıcı bir güce sahip olmak gerekmektedir. Burada
niyet, ıslah ve inşa amaçlı olup bir savaşın önlenmesidir. Bu nedenle kavram bünyesinde bir psikolojik savaş ve şiddet unsuru taşımaktadır.

Et-Teşrîd, anlaşma yapılanların anlaşmalarını
tek yanlı bozup savaşmaya kalkmaları durumunda, başkalarına “ibret olacak şekilde, darmadağın” edilerek cezalandırılmalarını ön görürken
(8/56-57); El-İrhâb kavramı ise açık ve gizli düşmanların saldırmaya cesaret ve teşebbüs etmelerini engelleyici bir güç ve kuvvete sahip olmayı
öngörmektedir (8/60).
Dolayısıyla bu kavramlar, bir taraftan şeytan ve taraftarlarının çalışma tarzını ortaya
koyup deşifre ederken; diğer taraftan da iradelerini çözecek tarzda Müslümanların hazırlıklı
olması gerektiğini belirtmektedirler. Bu kavramların geçtiği ayetler, Müminlerin bu tür durumlarla karşı karşıya kaldıklarında nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiğine ilişkin bir yol
haritası ortaya koymaktadır. Savaşmadan savaşı
engelleyip kazanma stratejisi de denebilir buna.
Et-Teşrîd kavramı bu amaçla uygulanan sözlü ve
psikolojik şiddeti ihtiva eder.

2.2- Et-Teşrîd Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
Et-Teşrîd kavramı “hayvanı ürkütüp kaçırmak,
kovup sürmek; yine darmadağın etmek, güç ve
kuvvetleri dağıtmak, izale etmek” anlamlarına gelen “şe-ra-de” kökünden gelmektedir. “Şer-ra-de”
ise “hayvanı ürkütüp kaçırmak, kovup sürmek;
darmadağın etmek, güç ve kuvvetleri dağıtmak,
izale etmek; “bir adamın ayıp ve kusurlarını insanlara yayıp teşhir etmek, onu dile düşürmek”
anlamına gelmektedir.9
Et-Teşrîd kavramı, “darmadağın etmek, güç ve
kuvvetleri dağıtmak”, “niyetleri teşhir edip vaz geçirmek” anlamlarında olup psikolojik caydırıcılık
boyutu öne çıkan, muhatapların güç ve kuvvetlerini dağıtma, ürkütme, cesaretlerini kırıp saldırıdan vaz geçirme amaçlı olarak kullanılan bir kelimedir. El- İrhab kavramının geçtiği Enfâl 60’tan
önce, hemen hemen aynı bağlamda Enfâl 57’de
et-Teşrîd kavramı kullanılmaktadır. Bu iki kavramın ortak özelliği, düşman tarafından gelebilecek
her türlü saldırı ve tecavüze karşı hazır olup karşı
koyabilme gücüne sahip olmaktır.

2.3- El-İshân Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
El-İshân, (sıvı maddeler hakkında) “katı hâle
geldi ve akmadı, akışkanlık özelliğini yitirdi”,
“bir nesne kalın ve pek sıkı/yoğun ve geçirgensiz
oldu(salabet)” anlamına gelen “se-hu-ne” kökünden gelmekte olup anlamı, “yaralama, öldürmede
aşırı gitme, ifrat derecesine varma”dır.10 Kur’ân’da
ise, savaşta düşmanı bir daha savaşa cesaret edemeyecek, savaş için toparlanamayacak bir şekilde,
iradesini tamamen çözecek, kıracak bir kararlılık, tavır, büyük bir cesaret göstererek yenmektir.
El-İshân kavramı bu anlamda Enfâl 67’de kullanılırken (8/67), gelecekte daha vahim sonuçlara
neden olabilecek savaşların önünün kesilmesi
amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu kavramın kullanılmasında niyet, daha vahim sonuçlara neden
olabilecek tehlikeli durumları engellemek olduğu
için uygulama şiddet kabul edilmemelidir. Bu bir
stratejik yaklaşımdır.
***
El-İrhâb, et-Teşrîd ve el-İshân her üç kavramda amaç, düşmanın saldırılarını engellemek,
cesaretini kırmak bağlamında bir güç ve kuvvet
uygulamak, uygulama kararlığında olmakla ilgilidir. Ancak el-İrhâb, savaşmadan savaşı kazanma
amaçlı bir stratejiyi öngörmektedir. Düşmanların

9
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İstanbul Sözleşmesinin pek çok
maddesi, bir şeytani zekânın ürünü
olup tamamen toplumların ifsâdına
dönüktür. Rıza temelli olmak şartıyla
Allah’ın yasakladığı, haram kıldığı,
helak nedeni olarak ifade ettiği, zina,
fuhuş, eş cinsellik, pedofili, zoofili gibi
bütün sapkınlıkları meşru görmekte,
süsleyip cazip göstermekte ve diğer
yaşam tarzlarını “geleneksel, klişeleşmiş
roller” diyerek aşağılayarak, bu sapkın
yaşam tarzını cazip hâle getirmeye
çalışmaktadır.

10

Müslümanlara saldırmasına imkân vermeyecek
bir güç, kuvvet toplamalarına dikkat çekmektedir. Et-Teşrîd ve el-İshân kavramları savaşın fiili
ortamında uygulanması gereken güç ve kuvvetin yüksekliğine, uygulamadaki kararlılığa vurgu
yapmaktadır. Her üç kavramda hedeflenen, gelecek savaşları engellemek için güç, kuvvet biriktirmek, yeri ve zamanı geldiğinde kararlılıkla kullanıp düşmanın tüm iradesini çözüp felç etmektir.

3- Şeytani Şiddeti Anlatan Kavramlar
Burada, İblis’in ve İblis’in yolundan gidenlerin
kullandıkları, kullanacakları şiddet türlerini belirten, ifade eden kavramlar üzerinde durulacaktır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için geçen
yazıda11 “İblis Şiddetin Kaynağıdır.” başlığında
verilen İblis’in insanlığa açtığı savaş, aşağıya özetlenerek alınmıştır.
Şiddet, yaratılış tezine göre, bizim inanç sistemimize göre, “İblis’in Allah’a isyan etmesi”,
“kıyamete kadar yaşama izni alması” sonrasında,
“insan nesline savaş ilanı olan yeminiyle” beraber
ortaya çıkmıştır ve de kıyamete kadar da devam
edecektir.
Hz. Âdem’in yaratılışı sonrasında Allah’ın
“saygı ve üstünlük bağlamında”, davranış olarak
melekler olan topluluğa (“nurdan yaratılmış melekler” ve “nardan yaratılmış cinler”), “topraktan
yaratılmış” Hz. Âdem’e secde etmelerini emrettiğinde, “İblis hariç melekler topluluğunun hepsi
secde etmişlerdir”. İblis, secde etmeyerek Allah’ın
11 Burhanettin Can, a.g. m.

emrine karşı gelmiş ve isyan etmiştir. İnsanlık tarihi, bu olayla şekillenmeye başlamıştır. İblis’in kıyamete kadar yaşama izni istemesi ve bu iznin de
kendisine verilmesi sonucunda İblis, Hz. Âdem’e
ve onun izinde olanlara sınırsız ve topyekûn
bir savaş ilan etmiştir (2/30-39; 7/11-31; 15/2648; 17/61-65; 18/50; 20/115-127; 23/12; 32/7;
35/11; 37/11; 38/71-85; 40/67; 53/32; 55/14-15;
71/19). Bu savaş ilanından sonra tarih şekillenmiş
ve birbirinin zıddı olan ve fakat her biri kendi içerisinde farklı renkler ihtiva eden ikili bir genel
yapı, hak-batıl şeklinde ikili değer sistemi ortaya çıkmıştır (2/42, 119; 3/3; 4/105,171; 6/57; 7/8,
43; 8/7; 9/33; 10/32,55,82; 21/24; 23/ 71; 31/33;
43/78; 48/28; 53/28; 103/3).
İblis’in Cennette Hz. Âdem ile eşine uyguladığı
sözel ve psikolojik şiddetin sonucu, Hz. Âdem ile
eşi, Allah’ın kendilerine tayın ettiği hukuk sistemini ihlal etmelerine neden oldukları için “zalim
olarak nitelendirilerek” (2/30-39) Cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderilmişlerdir. Allah, İblis’in
bu savaş ilanına karşılık insanları uyarmak, doğru
yola sevk etmek için hidayetçiler, peygamberler,
resûller göndereceğini, bunlara tâbi olanların kurtuluşa ereceklerini, tabi olmayıp da isyan edenlerin ise helak olacaklarını bildirmiştir (2/38,39).
Hz. Âdem ile İblis arasında Cennette başlayan
mücadele, Hz. Âdem ile eşinin yeryüzüne gönderilmesi ile son bulmamış; İblis, Hz. Âdem’in tüm
neslini, Allah’ın yolundan saptıracağına dair yemin ederek sınırsız ve topyekûn bir savaş ilanı
yaparak şiddetin her türünü insanlık tarihine sokmuştur (7 A’râf 16, 17; 15 Hicr 39-40; 17/61, 62).
İblis’in bu yeminine karşı Allah, insanları
uyarmak ve İblis’in mücadele stratejisine dikkat
çekme bağlamında İblis’e yaptığı konuşma/verdiği cevap, süreci anlamada son derece önemlidir
(17/63-64). Şeytani şiddetin muhtevasını ortaya
koyan kavramlar ve aşağıda anlamları özetlenen
kavramlar, Hz. Âdem ile İblis’in mücadelesini anlatan ayetlerde geçmektedir.
3.1- Et-Temniyetu Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
Temennî kavramı, “zihinde bir şeyi kurgulayıp, onu imge hâline getirmek” “hakikati olmayan
şeyleri kurgulamak, tasavvur etmek” anlamındadır. Aynı kökenden gelen mennâ kavramı ise,
“bir kimseye bir şeyi temenni ettirmek; bir istek,
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temenni ve ideal arzusu uyandırmak; gerçekleşmesi imkânsız kurgular peşine salmak” anlamına
gelmektedir.12
Her iki kavramda dikkat çeken husus, “hakikati olmayan”, “gerçekleşmesi imkânsız şeyleri
kurgulamak, tasavvur etmek, hayal etmek” gibi
imkânsızlıkları, olabilir olarak gösterip muhatabı
yanıltmak ve aldatmaktır. Bu boyutu ile kavram
Kur’ân’da iki yerde İblis’in insanlığa yaptığı savaş
ilanında ve bu amaçla yaptığı yeminde ve bu bağlamda Allah’ın yaptığı açıklamalarda geçmektedir
(4/119-120).
“En olmadık kuruntulara düşürmek”,
“gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyleri” (etTemniyetu), vesvese şeklinde insan zihnine yerleştirip tahrik ve teşvik etmek şeytanın çalışma
tarzının en önemli göstergesidir.
İblis’in Hz. Âdem ile eşini cennetten çıkarmak için onlara gerçekleşmesi mümkün olmayan,
imkânsız olan üç cazip teklif yapmıştır: Yasak
ağaçtan yedikleri takdirde 1- ölümsüz olacaklar,
2- iki melek olacaklar ve 3- ebediyyen cennette kalacaklar (7/20-21; 20/120).
3.2- El-Ezzu, İstehveze, İhteneke, İstefezze
Kavramları Kapsamında Şiddet Olgusu
El-Ezzu kavramı öz itibarıyla, “kaynamakta
olan su dolu çömleğin çıkardığı ses; değirmen taşının dönerken çıkardığı ses; insanın karnından
ve bağırsaklarından çıkan ses ve gürültü, uzaktan
gelen gök gürültüsü, bir şeyi kuvvetli bir şekilde
depretip hareket ettirme, ateşi tutuşturma, ateş
yakma” anlamına gelmektedir.13 Ancak kullanım
amacına ve muhatabına göre anlam alanında değişiklikler oluşmuştur.
Eylem, “bir nesneden insana doğru olduğunda”
öz anlamında kullanılırken;
“İnsan cin, şeytandan yine diğer canlı varlıklara doğru olduğunda”, “kışkırtma, telaşlandırma, azdırma, tahrik etme, baştan çıkarma, iğvâ”
gibi anlamlara gelmektedir. El-Ezzu, el-Hezzu ve
el-Fezzu, el-İstifzâzu kelimeleri anlamdaş olup,
“şiddetli bir şekilde rahatsız etmek, kışkırtmak ve
ayartmak” demektir.14
El-Ezzu kavramı Kur’ân’da tek ayette geçmektedir (19/83). Bu ayette, şeytanların, küfre
12 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 198-199.
13 Sadık Kılıç, a.g.e., s.193-195.
14 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 193-195.

sapanlara musallat olup onları tahrik edip kışkırttıkları ifade edilmektedir. Ayette dolaylı tarzda
İblis ve İblis’in izinden giden şeytanların insanlar
üzerine sözel ve psikolojik bir şiddet uyguladıklarına, uygulamak istediklerine özel bir vurgu yapılmaktadır (19/83).
İstehveze, “İstila, ele geçirme, her taraftan
kuşatma ve baskı altına alma, parmağında oynatma, dilediği şekilde güdüleme ve yönetme” anlamındadır.15 Muhataba bağlı olarak bazı anlamlara
özel vurgu yapılmaktadır. Kur’ân’da bu bağlamda
şeytan (58/19) ve münafıklar (4/141) için kullanılmaktadır.
Bu kavram kapsamında ilgili ayette, şeytanın
insan üzerindeki tasallutuna dikkat çekilmektedir. Şeytan, insanları ele geçirip kontrol edebilmek için şuurlu ve kararlı bir şekilde çalışacağına
vurgu yapılmaktadır. İblis’in çalışmasında konumuz açısından iki boyut vardır: 1. Boyut, insanları kendi boyunduruğu altına alıp istediği gibi
yönetmek (“Şeytanın fırkası” yapmak) (58/19). 2.
Boyut, boyunduruğu altına girmeyip direnenlere,
boyunduruğu altına girmiş olanları saldırtmak ve
aynı zamanda da her iki gruba da vesvese vermeye
devam etmek.
İstehveze kavramı münafıklar için kullanıldığında, münafıkların müminleri “sürekli olarak gözetleyip durduğu” anlamına gelmektedir
(4/141). Bu gözetleme ile müminlerin zafer ve
mağlubiyetine göre ya müminlerin safında ya da
karşısında yer alarak ganimetlerden pay almayı
hedeflemektedirler.
İhteneke kavramının anlamı konusunda iki
farklı görüş söz konusudur: 1- “Atın alt çenesine/
damağına gem vurulup, denetim ve kontrol altına
alınması”; 2- “Çekirgenin çenesiyle dünyayı istila
edip ne varsa yiyip bitirmesi”.16
Her iki anlamda ortak olan nokta, muhatabın
gemlenerek kontrol altına alınıp zihinsel, psikolojik ve ruhsal olarak istila edilmesidir. Kur’ân’da
her iki anlam boyutunda İblis için kullanılmaktadır.
İblis, “çekirgelerin tüm yeşil alanları, ekinleri
ve ürünleri istila edip” harap ve perişan etmesi
gibi, tüm insanlığı atın gemlenmesi gibi gemleyip kontrol altına alacağına, onlara her istediğini
yaptıracağına ve çoğunu saptıracağına ruhlarını,
15 Sadık Kılıç, a.g.e., s.193-195.
16 Sadık Kılıç, a.g.e., s.193-195.
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zihinlerini istila edeceğine ve dilediği yöne, istikamete sevk ederek “harsı ve nesli” kurutacağına,
onlara fiziksel, zihinsel, ruhsal, sözel ve psikolojik şiddet uygulayarak tarumar edeceğine, kaosa
sürükleyeceğine, istikametlerini kaybettireceğine
ilişkin ettiği yeminde İhteneke kavramı kullanılmaktadır (17/60-65).
İstefezze/İstifzâz kavramının sözlük anlamı,
“hafifletmek, yerinden oynatmak, rahatsız ve tedirgin etmek, kışkırtmak ve tahrik etmek”tir. Bu
özden hareketle yol boyu kazandığı anlam İslâm
âlimlerine göre; “Bir adamın temkin ve metanetini
izale ederek muzdarip ve kararsız hâle getirmek,
bir kimseyi yerinden koparıp ihraç etmek; yine bir
kimseyi korkuya düşürmek, panikletmek, onun
dinginliğini bozmak, onu aldatarak kötü duruma
düşürmektir.”17
İblis’in Hz. Âdem’in soyunu saptırmakla ilgili
yaptığı yemin sonrasında Allah’ın İblis’e yaptığı
hitapta (17/64) istefezze kelimesinin geçmiş olması, İblis’in çalışma metodunu, taktik ve stratejisini ortaya koyması açısından çok önemlidir.
Allah, İblis’in mücadele anlayışına ve izleyeceği
stratejiye bu kelimeyi kullanarak dikkat çekmiştir.
Bu kavram üzerinden yapılan açıklamada, İblis’in
Hz. Âdem’in soyuna askeri, ekonomik, psikolojik, kültürel ve sosyolojik boyutlu savaş ilan edip
uğraşacağı belirtilmektedir.
Bu kavramın vücuttaki yara ile ilgili kazandığı
anlam ise, «hiç kurumamak, hep nemli ve ıslak kalarak akmak.» şeklindedir. Bu bir hastalık hâlinin
sürekli oluşunun ifadesidir.
İstefezze/İstifzâz kavramı, İblis’in yolundan
gidenlerin sınırsız ve topyekûn bir mücadele yürütecekleri, bu amaçla şiddetin sözel, psikolojik,
kültürel, ekonomik ve fiziksel tüm boyutlarını
kullanacakları, toplumsal kargaşanın esas alınacağı, toplumun devamlı panik, endişe, vesvese içerisinde ve psikolojik bakımdan hasta olmasını sağlayarak istikamet kaybına uğratacakları gibi geniş
kapsamlı bir anlam alanına sahiptir.
3.3- El-İğvâ, Kavramı Kapsamında
Şiddet Olgusu
El-İğvâ ve türevleri (el-iğvâu) bir anahtar kavram olup, “azmak, azgın olmak, sapmak, hüsrana uğramak, umutları boşa çıkarmak”; “azdırmak, azgın hâle getirmek, bedbahtsızlıklara salı
17 Sadık Kılıç, a.g.e., s.193-196.

vermek”; “irade ve kontrol mekanizmasını ele
geçirerek, şaşkın ve yitik bir konuma getirmek;
avlamak ve tuzağa düşürmek” gibi bir anlam alanına sahiptir.18 “Ğavva, süt kelimesi ile kullanıldığında onu mayalamak ve yoğurt hâline getirmek”
demektir.19 El-Ğayyu, “cehennemdeki bir derenin
adıdır.”
Dikkat çekici olan el-İğvâ kavramının, İblis’in
insanlığa savaş açtığına ilişkin yaptığı yeminde
geçmiş olmasıdır (15/39,40).
İblis’in yemininde iğvâ kavramı kapsamında
dikkat edilmesi gereken nokta, İblis insanları kışkırtıp saptırmayı, Allah’a başkaldırmayı, dünya
tutkusunu çekici, cazip süsleyerek yapmak istemesidir. Tıpkı Hz. Âdem ile eşini kandırıp yasak
meyveden yemelerini sağladığı gibi.

4- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul
Sözleşmesinin Şeytani Şiddet Açısından
Değerlendirilmesi
Yukarıda incelenen şiddetle ilgili kavramları
üç grupta sınıflandırmıştık:
1. Grup kavramlar: el-‘utuvv, eş-şatatu, errehaqu, el-hatmu, et-tebru, et-tetbîru .
2. Grup Kavramlar: el-îrhâb, et-teşrîd ve elishân.
3. Grup Kavramlar: et-temniyetu, el-ezzu, istehveze, ihteneke, istefezze, el-iğvâ.
1. Ve 2. Grupta yer alan şiddet ile ilgili bütün
bu kavramlarda “caydırıcılık”, ıslah ve inşa esas
iken 3. Gruptaki kavramlarda amaç kargaşa, fitne,
fesat, aldatma, yanıltma zulümdür; niyet ıslah olmayıp yıkımdır.
Burada bu kavramlar, özellikle 3. Gruptaki
kavramlar açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Projesi ve İstanbul Sözleşmesi ele alınıp değerlendirilecektir.
Kur’ân’da geçen hâliyle Et-Temniyetu, ElEzzu, İstehveze, İhteneke, İstefezze, El-İğvâ
kavramlarının ortak özelliği, İblis’ten/şeytandan
insanlara yönelmiş şiddet şekilleri olmalarıdır.
Bir başka açıdan şeytani şiddet diye isimlendirebileceğimiz, bir şiddet türünün varlığının tezahür
şekilleridir. Dikkat çeken en önemli noktalardan
biri, Hz. Âdemin yaratılması sonrasında İblisin isyan etmesi ile ilgili olaylar zinciri Kur’ân’da anlatılırken, tüm bu kavramların kullanılmış olmasıdır.
18 Sadık Kılıç, a.g.e., s. 197-198.
19 Sadık Kılıç, a.g.e., s.197-198.
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul
Sözleşmesi yukarıdaki kavramlar açısından aşağıdaki boyutlarda ele alınıp analiz edildiğinde,
değerlendirildiğinde sözel, psikolojik, kültürel
şiddetin her şeklini ve boyutunu bünyesinde barındırmakta olduğu görülmektedir:
1. Boyut: Kavramsallaştırmalarda Yapılan
Saptırma, Çarpıtma, Yanıltma
2. Boyut: Nötr Cinsiyet/Cinsiyetsizleştirme
Hareketini Yayma ve Her Türlü Cinsel Sapkınlığa Meşruiyet Kazandırma
3. Boyut: Gerçek Amaç Gizlenerek Mahiyeti
Belirgin Olmayan “Kadına Şiddet” Kavramsallaştırılması Üzerinden Tüm Dinlere, Kültür ve
Medeniyetlere Savaş İlan Eme
4. Boyut: İmzalayan Ülkeleri Denetim ve Gözetim Altına Alma
5. Boyut: Hukuku Katletme
1. Boyut: Kavramsallaştırmalarda Yapılan
Saptırma, Çarpıtma, Yanıltma
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesinin temel felsefesi, asırlar boyunca
kullanılan kavramlarla ilgili yeni tanımlamalar yaparak, sıfatlar ekleyerek, bazılarını itibarsızlaştırarak, olumsuz kabul edilen bazı kavramlara itibar
kazandırarak İblis’in yaptığı gibi insanları ifsat
etmek, kafa karışıklığına sokmak, inandığı her
şeyden şüpheye düşürmek istemektedir(“2011
İstanbul Sözleşmesi: Madde 3, Madde 4, Madde 33, Madde 35, Madde 36, Madde 40, Madde
46, Madde 59; 6284 Sayılı Yasa: Madde 2, 6284
Sayılı Yasa ile İlgili Yönetmelik: Madde 3; Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili Aile bakanlığı
raporları ve diğer, yayınlar).
Bu bağlamda, “cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet”,
“toplumsal cinsiyet ayırımı”, “toplumsal cinsiyet
ayırımcılığı”, “cinsiyet rolleri”, “cinsel yönelim”,
“cinsel özgürlük”, “anne -baba”, “karı- koca”,
“partne”r(dost/metres hayatı yaşayan bireyler),
“nikâhsız birliktelik”/”seviyeli birliktelik”, “şiddet”, “kadına karşı şiddet”/ “kadına yönelik şiddet”, “ev içi şiddet”/”aile içi şiddet”, “kadınlara
karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, “psikolojik şiddet”, “fiziksel şiddet”, “ekonomik şiddet”,
“cinsel şiddet”, “cinsel taciz”, “taciz amaçlı takip”,
“ırza geçme de dâhil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri”, “zorla yapılan evlilikler”, “kadın sünneti”, “kürtaja ve kısırlaştırmaya zorlama”, “kadına

karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığı”, “toplumsal cinsiyet temelli bir
şiddet eylemi anlayışı”, “toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurları”, “kadın olduğu için
yöneltilen şiddet”, “sözde “namus” adına işlenen
suçlar”, “kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa
ve uygulamalar”, “kadınların güçlendirilmesine
ilişkin politikalar”, “kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesi”, “kadınlara karşı şiddetin ve
aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet boyutlu bir anlayışa dayalı olması”20, gibi mahiyeti belli olmayan, kapalı, esnek kavram ve kavramsallaştırmalarla, insanların özellikle kadınların kafasını allak
bullak edip istila etmekte, en olmadık, gerçekleşmesi mümkün olmayan kuruntulara sokmaktadır.
Bu nedenle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi
ve İstanbul Sözleşmesi, Et-Temniyetu, El-Ezzu,
İstehveze, İhteneke, İstefezze, El-İğvâ kavramları kapsamında şeytani şiddetin kaynağı olup
insanlığa şeytani şiddet uygulanmasını sağlamaktadır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve bunu referans alan İstanbul Sözleşmesi, insanın (kadın ve
erkek) biyolojik yapı farklılığının insan davranışları üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını iddia
edip kadın ve erkek rol ve davranışlarını eşitleme,
aynılaştırma yaklaşımı ile et temettü kapsamında
şeytani şiddetin sözel, psikolojik ve kültürel
bir yansımasıdır.
Ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve
bunu referans alan İstanbul Sözleşmesi, “sıfır
şiddet”, “sonsuz özgürlük” yaklaşımı ile günlük
hayatta vuku bulan beşeri, doğal tepkileri şiddet kapsamına sokarak gerçekleşmesi mümkün
olmayan vaatlerde (et- temettü) bulunarak, kadın
ve erkek cinslerini savaştırmakta ve aile hayatını
çökertmektedir. O nedenle her iki proje şeytani
bir zekânın ürünü olup İblis’e hizmet etmektedir.
2. Boyut: Nötr Cinsiyet/Cinsiyetsizleştirme
Hareketini Yayma
Toplumsal Cinsiyet eşitliği ve bunu referans alan İstanbul sözleşmesi, yukarıda verilen
kavramlarla ilgili, özellikle “cinsel yönelim” ve
“rıza temelli cinsel ilişki” kavramları ile ilgili
20 Ayrıntılı bilgi için bkz. Burhanettin Can, “Bir İfsâd Hareketi
Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-1-5-8-9-10”,
Umran, 2019-2020, Burhanettin Can, “Şiddette Risk
Faktörleri ve İstanbul Sözleşmesinin Örtmeye/Gizlemeye
Çalıştıkları”, Umran Ekim 2020. Burhanettin Can, a.g.m.
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yaptığı tanımlamalarla “cinsiyetsiz bir dünya”
tasavvur etmekte ve bunun yaygınlaşması, hayata geçirilebilmesi için uğraşmaktadır. Her şeyin
cinsiyetsizleştirilmesi bağlamında “kız çocuklarına erkek oyuncaklar”(!), “erkek çocuklarına
kız oyuncaklar alınması; “Kız çocuklarına erkek isimleri”(!), “erkek çocuklarına kız isimleri
verilmesi”; “tuvaletler dâhil değişik mekânların
cinsiyete göre ayrılmaması”(!); “anne” ve baba”,
“karı ve koca” kavramlarının kaldırılması” yerine “ebeveyn 1, ebeveyn 2” gibi kavramların getirilmesi(!); “eş” yerine “partner” tabirinin kullanılması; “Farklı aile modellerinin”(!), “farklı
partnerlerin”(!), “nikâhsız beraberliklerin”(!),
“eşcinsel evliliklerin”(!), “pedofili”(çocuklarla
seks),
“zoofilinin”(hayvanlarla
seks)(!),
“Ensestin”(aile içi seks)(!), “gurup seksinin(!),
“nekrofilinin”(ölülerle seks)(!) serbest olmasını
savunmaktadır. Böylece, nötr cinsiyet hareketinin bir yaşam tarzı diye kabul edilmesini hayata
geçirmek istemektedir.21 Nötr cinsiyet hareketi
yaklaşımı ile aynı zamanda dünya nüfusunun
“500 milyonun altına düşürülmesi” hedeflenmektedir.22
Nötr cinsiyet hareketine destek vermesi, onun
yaygınlaşmasını istemesi bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi, EtTemniyetu, El-Ezzu, İstehveze, İhteneke, İstefezze,
El-İğvâ kavramları kapsamında insanlığa her türlü şeytani şiddet uygulamaktadır.
3. Boyut: Gerçek Amaç Gizlenerek Mahiyeti
Belirgin Olmayan “Kadına Şiddet” Kavramsallaştırılması Üzerinden Tüm Dinlere, Kültür ve Medeniyetlere Savaş İlan Edilmesi
Kadına şiddet, İstanbul Sözleşmesinin 3. maddesinde “kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, bir kadına karşı, kadın olduğu için
yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde
etkileyen şiddet şeklinde anlaşılacaktır;” ifadesinde yer alan “veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet” kavramsallaştırılması
üzerinden hangi amaçla toplumsal cinsiyetle bağ

kurulmuştur? Belli değildir. Keza İstanbul Sözleşmesinin Giriş kısmında “Kadına karşı şiddetin
yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığı” ifade edilmektedir. Hangi belgeye, veriye dayanarak şiddet, “toplumsal cinsiyete” ile irtibatlandırılmıştır? Belli değildir.
Bu şeytani yaklaşımın cevabını, Sözleşmenin
12. ve 42. Maddelerinde bulabilmekteyiz. Her
türlü şiddetin, toplumsal cinsiyetle ilişkilendirilmesinde amaç, AB’nin öngördüğü değer sistemi
ile çatışan tüm dinlerin, kültür ve medeniyetlerin,
asırların birikimi olarak meydana gelen, zenginleşen ve ana değerlerle çatışmayan örf, adet, gelenek, görenek ve törelerin tasfiye edilmesi ve “kökünün kazınmasıdır”.
İstanbul Sözleşmesinde “Kadına karşı şiddet”
ve “aile içi şiddet” ve benzer kavramsallaştırmalarla ve bu kavramsallaştırmalara yüklenen anlamlarla, diğer milletler, dinlerinden koparılarak
kültürel bir asimilasyona tabi tutulmak istenmektedir. Bu nedenle 2011 İstanbul Sözleşmesi gizli
bir sömürgeleştirme metnidir. İstanbul Sözleşmesi,
batılı olmayan ülkelerin kendi kendilerini sömürgeleştirme aracı olarak kullanılmaktadır.
AB’nin niyeti, bu ve buna benzer sözleşmelerle
muhatap ülkeleri kültürel açıdan çözerek asimile
etmektir. “Kadına karşı şiddet” ve “aile içi şiddet”
kavramları bu amacı gizlemek için kullanılmış
maskelerdir. Nitekim sözleşmenin giriş kısmında
“kadına şiddete hayır maskesi” takılarak gerçek
amaç, “Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten
arınmış bir Avrupa yaratmayı hedef edinerek”,
şeklinde ifade edilmektedir23.
İblis, “yasak ağaçtan yedikleri” takdirde Hz.
Âdem’le eşinin sonunun hüsran olacağını bilerek,
onlara gerçekleşmesi mümkün olmayan “1- ölümsüz olmayı”, 2- “iki melek olmayı” ve 3- “ebediyyen cennette kalmayı” (7/20-21; 20/120) vaat
etmesine benzer bir durumu, Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi, insanlara,
özellikle kadınlara vaat etmektedir. Bu bağlamda
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi uygulandığı

21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Burhanettin Can “Bir İfsad Hareketi
Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-2: “Nötr Cinsiyet
Hareketinin” Üç Aşamalı Savaş Stratejisi”, Umran, Nisan
2019.
22 Burhanettin Can, “Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Projesi-3:“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
Projesi” “Dünya Nüfusunun 500 Milyonun Altında
Tutulması” Projesinin Bir Alt Projesidir, Umran, Mayıs 2019.

23 Burhanettin Can, “Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Projesi-6: 2011 İstanbul Sözleşmesi
ve 6284 Sayılı Yasa Bir Asimilasyon ve Kendi Kendini
Sömürgeleştirme” (Resepsiyon) Projesidir, Umran Dergisi,
Ekim 2019. Burhanettin Can, “Bir İfsâd Hareketi Olarak
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-7: 2011 İstanbul
Sözleşmesi ve Onu Referans Alan Tüm Yasalar Fesh
Edilmelidir”, Umran, Aralık 2019.
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ülkelerde aile yapısının ve kadınların durumunu
incelemekte fayda vardır24.
Ayrıca Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyete dayalı şiddet kavramsallaştırmaları ile cinsiyet ayırımını, biyolojik alandan dini, kültürel alana kaydırarak ve Şiddetin kaynağını din, kültür,
örf ve adetler göstererek, gerçekle alakası olmayan
(et-temettü) değerlendirmeler yaparak, özellikle,
kadınların kafasına vesvese tohumlarının ekerek
zihinsel bir kaos oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi bu yaklaşımı ile Et-Temniyetu, El-Ezzu,
İstehveze, İhteneke, İstefezze, El-İğvâ kavramları
kapsamında öncelikli kadınlar olmak üzere tüm
insanlığa şeytani şiddet uygulamak istemektedir.
4. Boyut: İmzalayan Ülkelerin Denetim ve
Gözetim Altına Alınması
2011 İstanbul Sözleşmesi, muhtevasından dolayı gizli bir sömürgeleştirme metnidir. Çünkü
Sözleşmeyi İmzalayanlar, İstanbul Sözleşmesinin
9. Bölümünde yer alan üye ülkelerin izlenmesi ve
denetlenmesine ilişkin “Özel Bir İzleme ve Denetleme Biriminin (GREVIO)” varlığını kabul
etmektedirler (Madde 66). Sözleşmenin 66’dan
70’e kadar olan maddeleri GREVIO’nun çalışma
esaslarını yetkilerini ve sorumluluklarını tanımlamaktadır: GREVIO izlenecek tüm ülkeleri belli
bir soru formuna uygun olarak izleme ve denetleme hakkına sahiptir. Sözleşmeyi imzalayanlar,
elde ettikleri sonuçları, GREVIO’nun hazırladığı
bir soru formunu referans alarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterine rapor etmek zorundadırlar
(Madde 68). GREVIO’nun hazırlayacağı anketlere
ve “GREVIO’dan gelecek bütün bilgi taleplerine
taraflar cevap” vermek zorundadırlar. GREVIO,
Sözleşmenin uygulamasına ilişkin bilgileri, “…
sivil toplum kuruluşlarından ve sivil toplumdan da” edinme hakkına sahiptir. Bu yolla GREVIO ilgili ülkenin sivil toplum örgütleri ile ilişki
kurma hakkını elde etmiş olmaktadır. Ayrıca
GREVIO, “…Diğer uluslararası belgeler uyarınca
oluşturulmuş kuruluşlardan olduğu kadar Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinden, Parlamenter Asamblesinden ve Avrupa Konseyinin bu
24 M. Şahin M. M. Gültekin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine
Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile (İzlanda,
Finlandiya, Norveç, İsveç, Türkiye), SEKAM, Aile Akademisi,
İstanbul, 2014.

konuda özelleşmiş birimlerinden bu Sözleşmenin
uygulamaları hakkında bilgi edinebilir.” “Taraflardan GREVIO’ya gelen bilgiler yetersiz ise ulusal
makamların iş birliği ve bağımsız ulusal uzmanların yardımıyla, ülke ziyaretleri düzenleyebilir.”
“GREVIO’nun vardığı sonuçların uygulanması
için alınması gereken tedbirlere ilişkin tavsiyeler;
gerekirse bunların uygulaması hakkındaki bilgilerin sunulması için üye ülkeler ziyaret edilebilir”. “GREVIO’ya, Sözleşmenin geniş çapta veya
defalarca ihlalinin önlemesi veya sınırlanması
amacıyla derhal müdahale gerektiren sorunların
bulunduğunu gösteren güvenilir bilgiler ulaştığında, ...taraflarca alınan tedbirlere ilişkin özel
bir raporun acilen sunulmasını talep edebilir.”
“GREVIO, söz konusu Tarafın verdiği bilgileri
ve kendisine ulaşan diğer güvenilir bilgileri göz
önüne alarak, bir veya daha fazla üyesini, bir soruşturma yapıp acilen GREVIO’ya rapor etmek
üzere tayin edebilir.” “Söz konusu edilen soruşturmanın bulguları incelendikten sonra GREVIO
bu bulguları, kendi yorum ve tavsiyelerini ekleyerek söz konusu Tarafa, durum gerektiriyorsa Taraflar Komitesine ve Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesine” iletir (Madde 68). GREVIO, “Avrupa
Konseyi Parlamenter Asamblesini, bu Sözleşmenin uygulamalarını düzenli aralıklarla değerlendirmeye davet etmek” zorundadır (Madde 70).
Madde 66’dan 70 kadar olan maddelerden
alıntıladığımız yukarıdaki ifadeler, hedef ülkenin,
“atın gemlenerek istenilen yerlere götürülmesi”,
“kontrol altına alınmasına” benzer bir şekilde
gemlenip kontrol alınmasını ifade etmektedir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi
bu yaklaşımı ile Et-Temniyetu, El-Ezzu, İstehveze,
İhteneke, İstefezze, El-İğvâ kavramları kapsamında imzalayan ülkelere şeytani şiddet uygulamaktadır.
5. Boyut: Hukukun Katledilmesi ya da
Hukuksal Şiddet
Hukukun amacı, savaş değil barıştır. Hukuktaki kademeli ceza sisteminin amacı, insanları suç
işlemekten alıkoyabilmek içindir. Bu yaklaşımda
hedef, suç işlenmeden suça mâni olmaktır. Bunun
sağlanabilmesi için hukukun temelinde hak ve
adalet kavramı yer almalıdır. Adalet yoksa barış
da yoktur. Hukuk sisteminde ayırımcılık en büyük hukuksuzluktur. Hukuk sisteminde tahkim,
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arabuluculuk sistemi önemlidir. İş mahkemeye
intikal etmeden, yargının yükünü hafifletme bağlamında bir hakem sisteminin devreye girmesi istenen bir yaklaşımdır.
Aile hayatında zaman zaman değişik nedenlerle istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Genelde ilk ortaya çıkan durum, aile fertlerinin birbirlerine bağırıp çağırmasıdır. Süreç iyi yönetilebilirse
bunlar geçici durumlardır. Fakat “polise telefon
edildikten” sonra geçici hâl olma ihtimali olan bu
durumun, sürekli bir hâl alma ihtimali artmaktadır. Belli bir seviyenin altında kaldığı sürece beşeri bir durum olarak değerlendirilmesi gereken bu
olgu, İstanbul Sözleşmesine göre suçtur. Bazen
aile bireyleri bu süreci iyi yönetemeye bilir. Bizim
Kültür ve medeniyet kodlarımıza göre kadın ve
erkeğin aile tarafları, hakem heyeti oluşturarak
sürece müdahil olmak ve sorunu çözmeye çalışmak isterler ve de zorundadırlar (4/35).
Kur’ân’da yer alan “Davacı İki kardeş” olayı
(38/22-26) sorunların çözümü için mahkemeye
başvurmadan önce arabuluculuk yapacak bir hakeme ya da hakem heyetine başvurmayı ön görmektedir.
İstanbul Sözleşmesi ve bunu referans alan yasalar, böyle bir arabuluculuk sistemine ve bu yolla
aile içinde barışın sağlanmasına karşı olup taraf
ülkelerin böyle bir yaklaşımı engelleyecek tedbirleri almasını istemektedir (Madde 48, 6284 Sayılı
Yasa Yönetmeliği Madde 35).
Ayrıca İstanbul sözleşmesine göre mağdur,
bir kez şikâyet yapmış ise şikâyetini geri çekme
hakkına sahip değildir. Kendileri şikâyetlerini geri
çekse bile açılan dava, bu istekten bağımsız olarak devam ettirilecektir (İstanbul Sözleşmesi Madde 55). Bu açıdan İstanbul Sözleşmesi, hukukun
ruhunu ifsâd etme bağlamında tam bir hukuksal
şiddet ihtiva etmektedir.
İstanbul sözleşmesi aile içinde barışı değil
savaşı isteyen bir mekanizma inşa etmek istediğinden et-Temniyetu, el-Ezzu, İstehveze, İhteneke, İstefezze, el-İğvâ kavramları kapsamında insanlara şeytani şiddet uygulamaktadır.
Hukukun temel mantığında, “iddia sahibinin iddiasını ispatlamak mecburiyeti” vardır.
Suçlayan insan, suçlamaya ilişkin veya kendinin
haklı olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri/delilleri
ortaya koymak zorundadır. Bu hukuk sistemlerinin olmazsa olmaz ilkesidir. Bu hukuk yasası ya

da ilkesi, 6284 sayılı aileyi koruma yasası(!) ve
6284 Sayılı yasanın uygulama yönetmeliği için
geçerli değildir. Bu yasa ve uygulama yönetmeliğinde şikâyet edip mağdur olduğunu ifade edenlerin, iddiaları ile ilgili “hiçbir delil veya belge
sunma” mecburiyeti bulunmamaktadır (6284
Yasa) Madde 8, 6284 Sayılı Yasanın Uygulama
Yönetmeliği Madde 6,12 ve 30). Bu maddelerde
şikâyet edenin beyanı esas olup suçlananın hiçbir
söz hakkı olmadığı görülmektedir.
Hz Davud’un iki davalı kardeşe hakemlik yaptığında düştüğü hata, tek koyun sahibi kardeşi
dinleyip 99 koyun sahibi kardeşi dinlemeden karar vermiş olmasıydı. Allah kendisini bağışlamış,
fakat arkasından kendisini hak ve adalet konusunda çok hassas davranması gerektiği noktasında sert bir şekilde uyardığını bu noktada hatırlamakta fayda vardır (38 Sâd 26).

5. Sonuç: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve
İstanbul Sözleşmesi Şeytani Şiddetin
Kaynağı Olduğu İçin Feshedilmelidirler!
İstanbul Sözleşmesinin pek çok maddesi, bir
şeytanı zekânın ürünü olup tamamen toplumların ifsâdına dönüktür. Rıza temelli olmak şartıyla
Allah’ın yasakladığı, haram kıldığı, helak nedeni
olarak ifade ettiği, zina, fuhuş, eş cinsellik, pedofili, zoofili, grup seksi, eş değiştirme gibi bütün sapkınlıkları meşru görmekte, süsleyip cazip
göstermekte ve diğer yaşam tarzlarını “geleneksel,
klişeleşmiş roller” diyerek aşağılayıp, bu sapkın
yaşam tarzını cazip hâle getirmeye çalışmaktadır.
Kullanılan maske, “kadına şiddetin önlenmesidir”.
Bu nedenle her iki proje İblis’in insanları saptırmak için yaptığı yeminin 21. asra yansımasıdır. Sonunun hüsran olacağını bilerek Hz. Âdem
ile eşinin yasak ağaçtan yemesini sağlayabilmek
için gerçekleşmesi asla mümkün olmayan, Allaha rağmen, “ölümsüzlüğü”, “iki melek olmayı” ve
“ebediyen cennette kalmayı” vaat etmesine benzer
vaatleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi 21. Asırda yapmaktadır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi, 21. asırda tüm dinlere, kültür ve medeniyetlere, örf, adet, gelenek ve göreneklere bir
savaş ilanıdır. Siyonizm’in, tek dünya devleti/hükümeti, tek din, tek hukuk, tek merkez bankası,
tek para sistemi stratejisinin Truva atlarıdır.

Umran • Aralık 2020

Kur’ân’daki Şiddet Kavramı Açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesi
Bu nedenle her iki proje acilen feshedilmeli,
yasalar kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza
göre yeniden yapılandırılmalıdır!
Bunun için bugün Allah’a ve ahirete iman
edenlerin bu gerçeği görerek bir fitne, fesât,
tuğyân, zulüm hareketi ve şeytani şiddetin kaynağı, besleyip büyütücüsü olan Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesi ve İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine
getirmeleri zorunludur. Her iki projenin feshedilmesi için seferberlik ilan etmelidirler.
Eğer bu yapılmazsa, yarın Kur’ân’ın pek çok
ayeti ile hadislerin pek çoğu kullanılamayacak,
kullananlar suçlu ilan edilip cezalandırılacaktır.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a bazı baroların
yaptığı saldırı unutulmamalıdır!
Eğer bu yapılmazsa İlahi cezayı ifade eden yukarıda birinci grup olarak sınıflandırdığımız şiddet kavramlarının (el-‘utuvv, eş-şatatu, er-rehaqu,
el-hatmu, et-tebru, et-tetbîru) bizzat muhatabı,
ama bu dünyada ama öteki dünyada, sorumluluklarını yerine getirmeyen, vurdumduymaz davranan müminler olacaklardır.
Bu yasalara karşı susanlar, ellerini kıpırdatmayanlar, yasaların devam etmesini isteyenler,
birinci grup olarak sınıflandırdığımız şiddet kavramları kapsamında kendi konumlarını kendileri
takdir etmeli ve helak olmuş toplumların akıbetleri üzerinde tefekkür etmelidirler. Unutmamak
gerekir ki yüce mahkemede “Şedîdü’l-İkâb” olan
Allah tarafından kesin bir yargılama yapılacaktır.
Bu iki projenin iptal edilmesi için verilecek fikri ve felsefi mücadelede ortaya konacak net duruş,
şiddetle ilgili ikinci grup kavramlar kapsamında
(el-İrhâb, et-Teşrîd, el-İshân) olmalıdır, kararsızlık gösterilmemelidir. Ve unutmamak gerekir ki;
“Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde bir
hâlife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile
hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra
seni Allah’ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah’ın
yolundan sapanlar, hesap gününü unutmalarından dolayı onlar için şiddetli bir azab vardır.”
(38/26)
Düzeltme ve Özür:
Geçen yazıda “İnsanda Savaşan İki Yapı: Fıtrat
ve Heva” başlığının olduğu kısımda (95 İnşirâh
4-5) şeklinde verilen ayetler, (95/Tîn 4-5) şeklinde

olacaktır. Yapılan yazım hatası için kardeşlerimizden özür dileriz.
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Türkiye Ekonomisinde Restorasyon Perspektifi:

Kurumsal Dönüşümün Olası Etkileri
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş süreci, sosyo-ekonomik
temellerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir fırsat olarak görülmüşse
de artan jeopolitik risklerin gölgesinde kalan yeni ekonomi yönetiminin
istenilen performansı sergileyememesi dolayısıyla Türkiye ekonomisinin
müzmin döviz kuru problemi oldukça sert ve vatandaşların refahını
olumsuz yönde etkileyecek şekilde baş göstermiş; bu durum, ekonomi
yönetiminde yeni bir anlayış ve restorasyon perspektifini zorunlu kılmıştır.

Emre SAYGIN-Tahsin YAMAK

T
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ürkiye ekonomisi, kuruluştan milenyuma değin
üretimdeki yapısal dengesizlikler ve düşük verimlilikten
kaynaklanan zayıf rekabet
performansı, kronik kamu kesimi açıklarından neşet eden
yüksek finansman maliyetleri
ve borç kıskacı, ödemeler dengesi açığının etkisiyle oluşan
döviz kuru krizleri dolayısıyla
kalkınma-kriz ikilemine sıkışmış; bu durum siyasal ve sosyal hayatı olabildiğince istikrarsız bir vaziyete mahkûm kılmıştır.
2001 ekonomik kriziyle birlikte sosyo-ekonomik etkileri bakımından en üst seviyeye erişen
buhran ve belirsizlik döneminin toplumda ortaya
çıkardığı reaksiyonunun da etkisiyle siyasal iktidarı ele alan AK Parti hükûmetleri ile birlikte,
2002-2007 dönemini kapsayan hızlı bir reform
süreci yaşanmış, gerek ekonomi gerekse sivil ve
siyasal alana ilişkin reformların desteğiyle, küresel
ekonomideki genişleme eğiliminden pozitif yönde fayda sağlanmıştır.
Ekonomik performansın istikrarlı ve dengeli
olarak iyileşmesi bir yandan iç ve dış yatırımcılar
bakımından güven ortamının pekişmesini, diğer
yandan psikolojik olarak olumlu yönde ortaya çıkan motivasyonun etkisiyle Türkiye’nin bölgesel
ve küresel vizyonunun daha geniş bir perspektif
kazanmasını sağlamıştır.

Ve fakat savunma sanayi,
enerji, ulaşım ve benzeri stratejik önemi haiz alanlardaki
projelerin ete kemiğe bürünmesi ve böylece Türkiye’nin,
geçmişinden bakiye yakın
coğrafyasında etki gücünü arttırmaya başlamasıyla birlikte
MİT krizi, 17/25 Aralık yargı darbesi girişimi, güneyde
baş gösteren DAEŞ tehdidi ve
bombalı terör eylemleri, gezi
parkı provokasyonlarıyla ülke
içindeki sosyal tansiyon bir anda yükselmiş; aynı
süreçte, 2008 mali kriziyle daralma dönemine
giren küresel ekonominin negatif yansımalarını
törpülemeye çalışan Türkiye ekonomisi, yumuşak
karnı olan döviz kuru-faiz açmazı üzerinden kıskaca alınmıştır.
Dış tehdit ve müdahaleler sebebiyle varoluş
mücadelesine odaklanan Türkiye Cumhuriyeti, bu nedenle reform gündeminden uzaklaşarak
hâkim piyasa ekonomisi sisteminin kodlarından
uzaklaşmaya başlamıştır. Bu kısırdöngü, 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması ve sonrasındaki uluslararası hamleler ile içinden çıkılmaz karmaşık
bir hâle bürünmüş; sistemik risklerin arttığı bu
süreçte, iç ve dış ekonomik aktörlerin ekonomik
istikrara ilişkin algı ve beklentileri olumsuza dönmüştür.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş
süreci, sosyo-ekonomik temellerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir fırsat olarak görülmüşse
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Türkiye Ekonomisinde Restorasyon Perspektifi
de artan jeopolitik risklerin gölgesinde kalan yeni
Siyaset dalgalı gündemi içerisinde Cumhurekonomi yönetiminin istenilen performansı serbaşkanı Erdoğan ve yeni ekonomi yönetiminin,
gileyememesi dolayısıyla Türkiye ekonomisinin
belirledikleri rotada ne kadar kararlı ilerleyebimüzmin döviz kuru problemi oldukça sert ve valeceklerini bugünden tam olarak tahmin etmek
tandaşların refahını olumsuz yönde etkileyecek
güçtür. Ancak muhataplarının son dönemde ısrarşekilde baş göstermiş; bu durum, ekonomi yönelı şekilde ortaya koyduğu yeni perspektifin arka
timinde yeni bir anlayış ve restorasyon perspektiplanını ve altyapısı anlamak, önümüzdeki süreçte
fini zorunlu kılmıştır.
ortaya çıkacak gelişmeleri değerlendirebilmek baCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazikımından bizlere rehber olacaktır.
ne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af
Günümüz hâkim piyasa ekonomisi sisteminin
talebini kabul etmesinden sonra, partisinin Türkiteorik temelleri klasik ve neo-klasik ekollerin salt
ye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında,
iktisadi parametreler arasındaki ilişkiler üzerine
“Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili
kurulu denge savlarına dayanmaktadır. Kurumsal
tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği hâlinde
iktisat ise ekonomik gelişmeyi açıklarken, piyasa
ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform
koşullarından başka gerek formel düzenlemeleri,
dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan
gerekse enformel davranış kalıplarını ifade eden
bir ülkenin diğer alanlardaki
“kurum” kavramını ön plana
kazanımlarını
koruyamaçıkarmaktadır. 20’nci yüzyıyacağının bilinciyle yeni bir
lın başlarında alternatif bir
20’nci
yüzyılın
başlarında
istikrar, büyüme ve istihdam
iktisadi düşünce olarak oralternatif bir iktisadi
odaklı seferberlik başlatıyotaya çıkan kurumsal okul,
düşünce
olarak
ortaya
ruz. Amacımızın dünyanın
günümüzde “yeni kurumsal
çıkan kurumsal okul,
siyasi ve ekonomik bakımdan
iktisat” adıyla cari sistemin
günümüzde
“yeni
kurumsal
tarihi bir değişim sürecinden
tamamlayıcı bir unsuruna döiktisat” adıyla cari sistemin
geçtiği şu dönemde ülkemizi
nüşmüştür. Diğer bir deyişle
hedeflerimiz doğrultusunda
neo-klasik modelin savlarıyla
tamamlayıcı bir unsuruna
geliştirmek ve kalkındırmak
kurumları, birbirini tamamdönüşmüştür. Diğer bir
olduğunun altını tekrar çizilayan önemli değişkenler oladeyişle neo-klasik modelin
yorum.” ifadelerini kullanarak göz önüne alınmaktadır.
savlarıyla kurumları,
rak, ekonomi alanında küreİnsanlar arasındaki ilişki
birbirini tamamlayan önemli
sel trendleri ve Türkiye’nin
formlarını belirleyen kısıtladeğişkenler olarak göz
içinde bulunduğu durumu
malar olarak tanımlayabileceönüne alınmaktadır.
dikkate alan yeni bir paradigğimiz kurumlar, genel olarak
mayı hayata geçireceklerine
anayasa, kanun ve benzeri yadikkat çekmiştir.
zılı düzenlemeler ile ve inanç
Cumhurbaşkanının fiyat
ilkeleri, gelenek, örf gibi yaistikrarını, finansal istikrarı ve makroekonomik
zılı olmayan davranış biçimlerin işaret etmektedir.
istikrarı üç önemli sacayağı olarak ifade ettiği koKurumların olabildiğince açık, anlaşılabilir, tutarlı
nuşmasında, “ekonomi ve hukukta yeni bir döve uygulanabilir olması, olası keyfilik ve fırsatçınem başlatıyoruz” vurgusu ve yatırımcıları merkelıkların kontrol altına alınmasını sağlayacağı için
ze alan yaklaşımı yeni dönemin kodlarına ilişkin
ekonomik aktörlerin kararlarını daha öngörülebisomut işaretler vermiştir. Hazine ve Maliye Bakalir bir ortamda almalarına yardımcı olacaktır.
nı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BaşBu noktada, her bir ülkede farklılık arz eden
kanı gibi ekonomi yönetimindeki iki kilit ismin
formel ve enformel kurumların, birbiriyle ne şedeğiştirilmesi ve Erdoğan’ın, açıklamalarında rekilde kıyas edileceği merak uyandırabilir. Diğer
form, güven, şeffaflık, sadeleşme, basitleşme gibi
bir şekilde sorulacak olursa, ekonomik aktörler,
terimleri içeren bir kavram örgüsünü kullanması,
farklı ülkelerdeki kurumların kalite düzeyine dair
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2002-2007 periyodunnasıl fikir sahibi olabileceklerdir? İşte bu noktada izlediği “yeni kurumsal iktisat okulu” eksenli
da karşımıza uluslararası kuruluşlar ya da sivil
restorasyon günlerine dönüş sinyalleri olarak altoplum örgütleri tarafından genelde yıllık olarak
gılanmıştır.
hazırlanan endeksler çıkmaktadır. Bu endeksler
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bazen bir ya da birkaç kurumu kapsarken bazen
de oldukça kapsamlı bir kurum setine dair veri
seti sunmaktadır.
Örneğin Dünya Bankası tarafından düzenli
olarak yayımlanan dünya yönetişim göstergeleri; ifade özgürlüğü ve hesap verilebilirlik, siyasal istikrar ve Şiddetsizlik, yönetimin etkinliği,
düzenlemelerin kalitesi, hukukun üstünlüğü,
yolsuzluğun kontrolü olmak üzere altı başlık altında kapsamlı bir kurum setini her bir ülke için
yıllık olarak ölçmektedir. Benzer şekilde Fraser
Enstitüsü’nün dünya ekonomik özgürlük endeksi; kamu sektörünün büyüklüğü, yasal çerçeve
ve mülkiyet hakları, parasal istikrar, yabancılarla
ticaret yapma özgürlüğü ve kredi istihdam ve iş
âlemi sektörü ile ilgili yasal düzenlemeler olmak
üzere beş temel alanda yıllık olarak ülkelerin yönetişim kalitesini puanlamaktadır.
Freedom House’un dünyada özgürlükler endeksi, sivil ve politik özgürlükleri çeşitli alt başlıklar hâlinde ölçmekte ve nihayetinde ülkelere “özgür”, “kısmen özgür”, “özgür olmayan” şeklinde
tasnife tabi tutmaktadır. Heritage Vakfı tarafından
hazırlanan ekonomik özgürlükler endeksi; hukukun üstünlüğü, hükûmetin sınırlandırılması,
düzenlemelerin kalitesi ve serbest piyasalar olmak
üzere dört ayrı alana ait özgürlük düzeyini 10 alt
başlıkta ölçümleyerek ülkelere 0-100 arasında bir
skor tayin etmektedir.
Bu kapsamlı endekslerden başka The Economist dergisinin demokrasi endeksi, seçim sistemleri ve çoğulculuk, sivil özgürlükler, hükûmetin
işlevi/fonksiyonu, siyasal katılımcılık, siyasal kültür göstergeleri üzerinden ülkeleri “tam demokrasi”, “kusurlu demokrasi”, “karma rejim”, “otoriter
rejim” şeklinde sınıflandırmaktadır. Uluslararası
Mülkiyet Hakları Ajansı maddi ve fikrî mülkiyet
hakları güvencesini ayrı ayrı ölçmekte; benzer şekilde Uluslararası Şeffaflık Örgütü de yolsuzluk
algılama endeksi marifetiyle, ülkelerdeki yolsuzluk seviyesini belirlemektedir.
Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu tarafından hazırlanmakta olup, doğrudan iş
dünyasını ilgilendiren iş yapma endeksi; girişim
başlatma, yapı ruhsatı işlemleri, elektriğe erişim,
gayrimenkul tescili, krediye erişim, yatırımcıların
korunması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulanması, iflas/tasfiye işlemleri olmak
üzere 10 alanda birçok alt bileşene odaklanarak
ülkelerdeki iş yapma kolaylığını tespit etmektedir.

Bütün bu kurumsal kalite setlerinin, ekonomik
aktörlerin yatırım kararları üzerinde belirleyici
oldukları özellikle ampirik literatürdeki çalışmalarla kanıtlanmaktadır. Bu sebeple, son dönemde
birçok ülke yönetimi, salt ekonomik göstergelere
önem atfetmekten ziyade siyasal sisteminin istikrarlı işleyişinden, hukuki altyapısının sağlamlığı
ve güvenilirliğine, ifade özgürlüğünden, yolsuzlukla mücadele kapasitesine, bürokratik işleyişin
etkinliğinden, mülkiyet hakları güvencesine değin
kurumların kapsayıcılık düzeyine odaklanmaktadır.
Peki, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu endekslerdeki genel görünümü ne şekildedir? Burada her
bir endeksin detaylı görünümünü vermektense
bu durumu genel trendler itibarıyla açıklamak
daha faydalı olacaktır. Örneğin, gerek Dünya
Bankasının yayımladığı dünya yönetişim göstergelerinde gerekse diğer endekslerde, sivil haklar
olarak nitelendirebileceğimiz ifade ve inanç hürriyeti, kendini açıklama özgürlüğü ve örgütlenme
hakkı ve benzeri başlıklarda dünya ortalamasının
dahi altında skorlarla puanlanmaktadır.
Tablo 1.
Dünya Yönetişim Göstergeleri: Politik Kurumlar (En Düşük: 0, En Yüksek: 100)
2010

2019

İfade Özgürlüğü ve Hesap Verebilirlik

44,5

24,6

Siyasal İstikrar ve Şiddetsizlik

18,9

10,0

Kaynak: Dünya Bankası, World Governance Indicators,
https://info.worldbank.org/governance/wgi/, 2020.

Yabancı yatırımcılar açısından önem arz eden
politik istikrarın varlığı ya da siyasal sistemi sekteye uğratması muhtemel herhangi bir askeri müdahalenin yokluğunu puanlayan endekslerde de
benzer şekilde düşük skorlarla puanlanmaktadır.
Bu durum, Türkiye’nin risk primini yükseltmekte
ve dış yatırımcıların yatırım şevkini olumsuz yönde etkilemektedir.
Freedom House’un raporlarında özellikle AK
Parti’nin Türk siyasal hayatındaki uzun süreli
güçlü iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın karizmatik otoritesi üzerinden, siyasetçiler ya da gazeteciler özelinde ortaya çıkan
münferit bazı gelişmeler öne çıkarılarak olumsuzlamalar yapılmak suretiyle “özgür olmayan” ülkeler kategorisinde yer verildiği görülmektedir.
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Tablo 2.
Politik Haklar ve Sivil Özgürlükler (2019)
Politik Haklar

16/40

Sivil Özgürlükler

16/60

Genel Özgürlük Skoru

32/100

Özgürlük Statüsü

Özgür Değil

Kaynak: Freedom House, Freedom in The World 2020, https://freedomhouse.org/, 2020

Hatta Freedom House’un 2020 yılı raporunda,
politik katılımcılık ve sivil özgürlükler hususunda
Türkiye’nin adı hiçbir şekilde kıyas kabul edilemeyecek Mısır, Venezüela, gibi ülkelerle birlikte
anılıp, dünyada son 10 yılda özgürlükler anlamında en dramatik düşüş gösteren ülkeler arasında
ikinci sırada Türkiye’ye yer verilmektedir.
En önemli toplumsal kurumlardan birisi kabul
edilen yolsuzlukla mücadele konusunda da uluslararası örgütlerin Türkiye perspektifleri son dönemde olumsuza dönmüştür. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2019 yılında 180 ülke için kamu
yönetiminde yolsuzluk düzeyi algısını ölçtüğü
yolsuzluk algılama endeksinde Türkiye 39 puanla
doksan birinci sırada yer almıştır. Buna göre son
7 yılda 11 puan kaybederek 38 sıra gerileyerek
Dünya’da en hızlı düşüş yaşayan üçüncü ülke olmuş; Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında da
en son sırada yer alıştır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye’nin yolsuzluk algı endeksindeki bu
hızlı düşüşünü siyasal gücün yürütme organında
temerküzü, meclisin hesap sorma kabiliyetinin
azalması, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüne yönelik ihlaller, düzenleyici ve denetleyici
kurumların işlevini yitirmesi gibi gelişmelere bağladığı görülmektedir.

Tablo 3.
Sosyal Kurumlar (En Düşük: 0, En Yüksek: 100)
2012

2019

Yolsuzluk Algılama Endeksi

49

39

Mülkiyet Hakları Güvencesi

53

52

Kaynak: Uluslararası Mülkiyet Hakları Ajansı, https://www.int ernationalpropertyrightsindex.org/, 2020; Uluslararası Şeffaflık Örgütü Ajansı, https://www.
transparency.org/, 2020.

Türkiye, uluslararası mülkiyet hakları endeksi
2020 Raporunda altmış altıncı sırada yer almaktadır. Ülkeler mülkiyet haklarının güvence düzeyine göre beş grup hâlinde tasnif edildiğinde

Türkiye dördüncü grupta yer almıştır. Esasen
anayasal ve yasal düzlemde mülkiyet haklarının
korunmasına, mülkiyet kayıtlarının sağlıklı olarak
tutulmasına ve mülkiyet bilgilerine erişime dair
yorumlar olumlu yönde iken, hukukun üstünlüğündeki ve yargı bağımsızlığı alanındaki olumsuz
yorumlarla bağlantılı olarak 15 Temmuz süreci
sonrasında FETÖ’yle irtibatlı ve iltisaklı terör örgütü mensuplarının el konulan şirketleriyle ilişkilendirilerek mülkiyet hakları skoru zayıflatılarak,
dış yatırımcıların hem fiziki hem de entelektüel
mülkiyet haklarının korunması hususunda kendilerini Türk piyasalarında güvende hissetmemelerine neden olmaktadır
Nihayet ekonomik kurumların daha ağırlıklı olarak yer aldığı endekslerden Fraser
Enstitüsü’nün dünya ekonomik özgürlük endeksinin piyasa göstergeleri ve kamu ekonomisini
içeren salt ekonomik odaklı alt göstergelerinde
nispeten başarılı skorlara sahip olan Türkiye,
özellikle yargı bağımsızlığı ve mülkiyet hakları
güvencesiyle bağlantılı olarak işgücü piyasası düzenlemelerinin esnek olmaması ve girişim başlatma zorluğu bakımından düşük puanlanmaktadır.
Tablo 4.
Ekonomik Özgürlükler (En Düşük: 0, En Yüksek: 10)
2010
Fraser Enstitsü
Ekonomik Özgürlükler Endeksi
Heritage Vakfı
Ekonomik Özgürlükler Endeksi

21
2018

Skor

69,6

66,2

Sıra

75

99

Skor

63,8

65,4

Sıra

67

58

Kaynak: Fraser Enstitüsü, https://www.fraserinstitute.org/, 2020; Heritage Vakfı,
https://www.heritage.org/, 2020.

Heritage Vakfı’nın 2020 yılı için yayımladığı
Ekonomik Özgürlükler Raporu’nda 77 nci sırada
yer alıp “orta derece özgür” olarak nitelendirilen
Türkiye’nin büyük ölçüde küresel piyasalarla entegre olmuş ve sektörler itibarıyla çeşitlendirilmiş
ekonomisi zikredilmekle birlikte, AK Parti ile
Milliyetçi Hareket Partisi ittifakının demokrasiyi
aşındırdığı, TBMM’nin fonksiyonunu yitirmesine
sebebiyet verdiği gibi gerekçelerin siyasal istikrarsızlığı perçinleyip reform gündemini duraksatarak
ekonomik krizlerin derinleşmesine neden olduğu
belirtilmektedir. Diğer yandan işgücü genel olarak
iyi eğitimli olmasına rağmen işgücü piyasasının
katı olması ile tarihsel olarak pek sık rastlanmasa
bile son dönemde bozulan fiyatlama davranışlarına bağlı olarak özellikle gıda fiyatları üzerinde
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kontrol uygulanması ihtimali eleştirilerek skorlara
yansıtılmıştır.
Keza, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 yılı
küresel rekabetçilik endeksinde, piyasa büyüklüğü, nitelikli işgücü gibi avantajlarına rağmen
düşük inovasyon kapasitesi, kurumsal altyapının
zayıflığı, işgücü piyasası kısıtları nedenleriyle 62
puanla 140 ülke içerisinde altmış birinci sırada
yer verilmiştir.
Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu tarafından 2020 için yayımlanan iş yapma
endeksinde 76,8 puanla 33’üncü sırada yer almaktadır. Son yıllarda şirket kurmak için ödenmiş asgari sermaye yükümlülüğünün ve yasal defterlerin
noterce tasdikinin kaldırılması, dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemelerin yürürlüğe
konulması, yapı ruhsatı izinlerinin kolaylaştırılması, ticari davalardaki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi
suretiyle sözleşmelerin uygulanabilirliğine olumlu
katkı sağlanması gibi reformlar sayesinde Türkiye’deki iş yapma skoru yükselmiş; mülk alım-satımı işlemlerindeki harç miktarının azaltılması ve
süreçlerin etkinleştirilmesi mülkiyet hakları skoruna olumlu yansımış; belirli sermaye yatırımlarının katma değer vergisinden muaf tutulması ve
tahsilat süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla bağlantılı olarak vergi ödeme kolaylığı puanı iyileşme
göstermiştir.
Kurumsal kalite düzeyinin ölçüldüğü bütün bu
endekslerden görüldüğü gibi Türkiye genel olarak
sivil haklar, politik özgürlükler, hukukun üstünlüğü, mülkiyet hakları güvencesi, işgücü piyasası
esnekliği başlıkları altında düşük skorlanmaktadır. Gerçekçi bir pencereden bakıldığında, her ne
kadar ampirik bazı metodolojiler kullanıyorlarsa da genel olarak bu endekslerin de bir takım
problemler barındırdığını söylemek mümkündür.
En başta küresel hegemon devletlerin ya da çok
uluslu şirketlerin sponsorluğundan yürütülen bu
çalışmalarda birtakım yönlendirmelerin bulunmadığını iddia etmek inandırıcı olmayacaktır. Diğer
yandan genel olarak anket yöntemine dayanan bu
araştırmaların, anket yapılan kişilerin sübjektif
koşullarının ve anket yapılan zamanın dönemsel
şartlarında ari kalamayacağı da aşikârdır. Yine,
gelişmiş ülkelerin kurumsal gelişime daha fazla
kaynak ayırma potansiyeli bulunduğundan bahse
konu endekslere dayanarak kurumlar-iktisadi gelişme ilişkisine dair kanaat sahibi olmak bazı içsellik sorunlarını barındırabilecektir.

Bu durumun basit bir örnekle ortaya koyacak
olursak, iki yılı aşkın süredir devam eden sarı yelekliler protesto hareketlerinde, insan haklarına
mugayir birçok uygulamanın ve dünya kamuoyuna da yansıyacak şekilde alenen sergilendiği, inanç
özgürlüğünün kasıtlı ve sistematik olarak ihlal
edildiği Fransa’nın 8,12 puanla “tam demokrasi”
olarak nitelendirildiği Ekonomist dergisinin 2019
yılı demokrasi endeksinde Türkiye’nin 4,09 puanla hibrit rejim diye tasnif edilmesi, bu endekslerin
inandırıcılığının ciddi ölçüde sorgulanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, küresel ekonomi politiğin doğası gereği hâkim kurumlar ve çok
uluslu işletmelerin itibar değerlendirmelerinin
ağırlıklı olarak bu endekslere dayandırıldığı nazarı itibara alındığında siyasal, sosyal ve ekonomik
kurumların güçlendirilmesinin, yani “oyunun
kuralarına göre oynanması” prensibinin göz ardı
edilmemesi önem taşımaktadır.
Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti yönetimi
de bu gerçekliği kavrayarak kurumsal restorasyon iradesinin kararlılıkla sürdürüleceğini beyan
etmekte; hükûmet mensuplarınca verilen mesajlardan, uluslararası düzemle Türkiye’ye atfedilen
olumsuzlukların açık şekilde kavrandığı anlaşılmaktadır.
Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
da bakanlığının bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında, “Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte
sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla,
TOBB’la, TÜSİAD’la, MÜSİAD’la, DEİK’le, TİM’le
ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz.
Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız.
Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri
yapacağız.” şeklindeki beyanıyla, ekonomi ile hukuk arasındaki kuvvetli ilişkiyi bir defa daha gözler önüne sermiştir.
Bu süreçte oyunu kurallarına göre oynamak
maksadıyla kurumsal restorasyon gündeminin
ısınması olumlu karşılanmakla birlikte, hayata
geçirilecek düzenlemelerin kadim değerlerle ve
toplumsal gerçeklikle bağlantısının kopmamasına
azami gayret gösterilmesi hususunun, uygulamanın sağlıklı işlemesi ve kurumların özümsenmesi bakımından önem taşıdığını belirtmek faydalı
olacaktır.
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Selefi Hareketin Krizi
Muhammed AYİŞ

S

elefi hareket hâlihazırda Suudi
Arabistan’ın yaşadığı ve devam
eden dönüşümler sebebiyle tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya. Suudi Arabistan geçen yıllar
boyunca bu hareketi desteklemiş
ve kollamıştı. Hareket özellikle
doksanlı yollarda selefi şeyhlerin
eliyle pompalanan, kendilerine
bedava kitap yazma, basma, dağıtma ve propaganda faaliyetlerine
yoğunlaşma imkânı veren paralar
sayesinde büyük yayılma göstermişti.
Selefi hareketin hâlihazırdaki
şekliyle, 18. yüzyıl sonlarında Şeyh
Muhammed bin Abdulvehhab’ın
davetinin Necd bölgesinde ortaya
çıkmasıyla birlikte baş göstermişti. Suudi devletinin kurulması için
iktidarla ittifak kurmuş ve yayılmak için gerekli siyasi ve mali desteği almış, petrol sıçraması dâhil
birçok tarihsel dönüşüme sahne
olmuştu. Bu sıçrama bu dini hareketin şeyhlerine devasa paralar akmasına yol açtı. Ululemre mutlak
şekilde itaat düşüncesine temeline
dayanan Camiye Selefiliği ortaya
çıktı.

Arap dünyasındaki gazetecilerin
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz.
Burada yayımladığımız yazılarda ortaya
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru
olduğu veya bunların tümüne katıldığımız
söylenemez. Yazıları tercüme etme
amacımız, olayların yorumlanmasında
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını
görünür kılarak meseleler karşısında
yapılan analizlerin hangi argümanlardan
hareketle yapıldığını okurlarımızın fark
etmesini sağlamaktır. Yazıların/yorumların
bu perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavrama
sürecine önemli katkılarının olacağını
düşünüyoruz. Yazılar Halil Çelik tarafından
Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

Geçen yıllar boyunca birçok
Arap rejimi Selefiliği kullandı ve
bu hareketi katılım, reform ve demokrasi isteyen, kamusal özgürlüklerin güçlendirilmesi çağrısı
yapan siyasal İslâm’ın alternatifi diye gördü. Hatta bazı siyasal
İslâmi hareketler daha da ileri gidip Sykes-Picot taksimatına karşı
çıktılar, “Bu ümmetin tek ümmet
olduğu, Arapları ve Müslümanları bir araya getiren tek bir devlet
kurulması için çalışılması gerektiği” yaklaşımına davet ettiler. Tıpkı
Hizbu Tahrir gibi ümmetin kurtuluşunun sınırları kaldıracak ve insanlardan sınırlamaları kaldıracak
hilafet devletinde olduğu düşünülmektedir.
Bazı Arap rejimleri Vehhabi ve
Camiye Selefilikte başka akımlarla
mücadele edebilecek bir güç gördüler, onlara cuma günleri cami
kürsüleri verdiler, kitap, kitapçık
ve broşürlere sınırları açtılar. Milyonlarca basıldı ve her dilde dağıtıldı. Bu kitaplar bazen yüzlerce
yıl tartışılmasına rağmen netleştirilememiş tartışmalı akait sorunları gibi kelam ilmine, bazen de
namazda parmakları hareket ettirmek, müzik ve şarkının hükmü,
satranç ve şiddetin hükmü, kabir
azabı ve deccal gibi küçük fıkhi
sorunlara yoğunlaşıyor.
Siyasetten uzak durulması ve
ne olursa olsun yöneticiye itaatin
gerekliği söylemini yükselten selefi hareket yıllarca siyasette kullanıldı. İnsanların genelinin kabir
azabı ve deccalle namazda parmakların nasıl hareket ettirilmesiyle meşgul olması için bazı ülkelerde şeyhlerine cami kürsüleri
tahsis edilerek, Mısır’da 2011’den
2013’e kadar İhvân yönetimini
düşürmek ve devrimi ifsat etmek
için de en çirkin şekilde kullanıldı. Görevleri bitince tamamen ortadan kayboldular.
Arap
dünyasını
doksanlı yıllarda, dağıtılan kitapları ve
Umran • Aralık 2020

kasetlerine boğan ve çok büyüyen
selefi hareket bugün 200 yılın en
büyük ve en derin krizini yaşıyor,
şu iki sebepten ötürü buharlaşma
ve erimeye namzet:
1- Suudi Arabistan yedi yıldır
bu harekete desteğini çekti, aşırı
terörist örgütlerin dayandığı söylemlerin çoğunluğunun kaynağı
olmaları ve siyasal İslâm’a kucak
açan Arap Baharı devrimlerine
desteği durdurmak için misyonerlik faaliyetlerinin finansmanını
durdurdu.
2- Selefi hareketin karşılaştığı ve varlığını tehdit eden krizin
ikinci sebebi ise, lider isimlerinin
benzeri görülmemiş çelişkilerinin su yüzüne çıkması, insanlar
nezdinde şüpheli ve eleştirilen
bir konuma gelmeleridir. Bunun
örneği Mescid-i Haram hatibi Abdurrahman Sudeys’tir. Kendisi bu
kürsüyü Müslümanların inancının
hilafına İsrail işgaliyle normalleşmeyi pazarlamak için kullandı. Bu çelişki son olarak Suudi
Arabistan’da en yüksek Selefi merci olan Kıdemli Âlimler Kurumu
tarafından verilen ve İhvân’ı sapık
bir grup diye niteleyen fetvasında
görülürken aynı kurum Körfez’in
İsrail işgaliyle normalleşme dalgasına sessiz kaldı.
Selefi hareketin Arap dünyasındaki krizinin ve ne yöne evrileceğinin ayrıntıları uzun bir konu.
Sözün özü bu hareket 18. yüzyıl
sonlarında siyasi sebeplerden ötürü ve belirli siyasi şartlarda ortaya
çıktı. Sonrasında 1990’ların başında Irak’a karşı ABD’den yardım istenilmesini meşrulaştırma
ve pazarlamak amacıyla Camiye
hareketi şeklinde ortaya çıkışıyla yinelendi. Ardından birçok siyasi münasebet için kullanıldı.
Hâlihazırda bu harekete ihtiyaç
kalmadı, buharlaşıp son bulmasına yol verecek böyle bir krize
girdi.
(Kudsülarabi gazetesi, Filistinli
yazar, 16 Kasım 2020)
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Biden Trump’un Bin Selman’la İttifakını
Sonlandırmalı
Medavi EL-REŞİD

A
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rap dünyasındaki şüpheciler
Joe Biden’in  2020 başkanlık
seçimlerindeki başarısının bölgeyi
etkileyen acil sorunların üstesinden gelme noktasında bir başka
yanılsamaya yol açacağını düşünüyorlar.
Yalnız seçilmiş başkanın önünde ABD’nin dış politikasından geri
adım atma yönünde gerçek bir fırsat var. Bu politikalar kendi halklarını en basit haklardan ve değerlerden mahrum bırakan despotları
desteklemekte ve güçlendirmektedir. Hâlbuki bu haklar ve değerler
ABD içinde konu kendi vatandaşlarıyla ilgili olduğu zaman kutsal
sayılmaktadır. Bu haklar ve değerler Trump’ın Beyaz Saray’daki varlığı sırasında tehdit altına girerken
Biden’in önünde yerelde yaşanan
zararların telafisi ve uluslararası
alanda performansın iyileştirilmesi yönünde önemli büyük bir misyon olarak durmaktadır.
Biden liderliğinde ABD’nin,
Suudi rejiminin temel kolaylaştırıcısı rolünü oynamayı bırakması
gerekmektedir. Bu rejim kendi
halkının güvenliğini ortadan kaldırmaya, dışarıdaki nüfûzunu arttırmaya çalıştı. Bu da bölgede ve
özellikle de Yemen’de kargaşa yarattı, kan gölüne çevirdi. Hâl böyleyken hiçbir güç ne kadar güçlü olursa olsun Suudi Arabistan
içindeki özgürlük mücadelesini
durduramamaktadır. ABD despot
yöneticileri uluslararası mahkemeden koruma noktasında belirgin rol oynadı. Başkan Trump’ın
Middle East web sayfası ve Washington Post gazetesi yazarı Cemal
Kaşıkçı’yı iki yıl önce öldüren katilleri korumak için harcadığı ve
hâlen devam eden çabaları ortada.
Şimdi Biden’in önünde Kaçıkçı
cinayeti ile ilgili CIA’nın raporunu
herkese açıklaması ve gerçek bir
adalet talep etmesi için bir fırsat

duruyor. ABD’ye güven tazelenmesi yönündeki ilk adım bu olacaktır. ABD başkaları demokrasiye
ve hukukun üstünlüğüne bağlılıkla yetinmemeli, aksine kendi sınırları içinde bağlı kaldığı değerlerle
hareket etmelidir.
Biden’in gelecekte Suudi
Arabistan’la ortaklıkta ısrar etmesinin,  Riyad’ın kendi vatandaşlarına yönelik insan haklarına, ifade
özgürlüğüne saygı göstermesi, gerçekçi siyasi değişim istemesi gibi
koşullara dayanması gerekmektedir. Amerikalıların şanslı olduklarında şüphe yok. Zira despotluğa
elverişli birinden kurtuldular. Suudlular ise hâlâ böyle bir fırsattan
istifade edecekleri günü bekliyor.
Suud zindanları ifade özgürlüğüne dayatılan zincirlerden dolayı
siyasi mahkûmlarla dolu. Veliaht
Muhammed bin Selman bu özgürlüğü tekeline aldı. Biden veliaht üzerinden baskı oluşturmak
için süratle harekete geçirmeli ki
demir parmaklıklar ardındaki kadın hukukçular, aydınlar ve aktivistleri savunanlar özgürlüklerine
kavuşsun. Özellikle de Suudlular
kendilerini özgürleştirecek hiçbir
baskıda bulunmaya kadir değiller. Sadece Suud halkının takdirini almazlar, aynı zamanda dünya
çapında ifade özgürlük hakkının
savunucu kaynağı olarak ABD’ye
güven yeniden sağlanacaktır.
Aşırılığın Merkezi
İstikrar ve güvenliğin korunması isteniyorsa Biden’in diktatörlüğün ideal bir yönetim modeli
olmadığını bilmesi gerekir. Aksine
diktatörlük bir ülkeyi aşırılığın,
kargaşa ve isyanın merkezine çevirir. ABD kendi topraklarında
Suudlu ortağın şemsiyesi altında
büyümeye başlayan bu aşırılığın
ve terörün acılarını tattı.
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Muhammed Bin Selman

Joe Biden

ABD’nin çıkarı Arap ortaklarının yönettiği diktatörlükler
gölgesinde kısa vadeli istikrarın,
nihayetinde sonuçları Amerikan
topraklarına ulaşacak felaketin reçetesi olduğunu anlamasındadır.
ABD’nin korunması ve dünyadaki konumunu tekrar kazanması
için Biden selefinin Suudi Arabistan’daki rejime sunduğu şartsız
desteği süratle gözden geçirmelidir. Bu rejim ABD’nin övündüğü
özgürlükten kendi vatandaşlarını
mahrum bırakmaktadır.
Suud rejiminin genel olarak
ABD’den satın alınan askerî kapasitesinin Yemen’de üzerinden beş
yıl geçen savaşı sürdürmesi noktasında sınırlandırılması sadece bu
fakir ülkeyi tam çöküşten kurtarmayacak, aynı zamanda Yemen’in
etkileri ve sonuçları ülke sınırlarını
aşıp bölge sınırlarına taşan terörün
beşiğine dönüşmesini sonlandıracaktır.
ABD’nin Suudi Arabistan’ın
Arap dünyasındaki şartları baltalama gücünü sonlandırması gerekmektedir. Bunların başında,
2011’de patlak veren Arap ayaklanmalarını bitiren ve yönetimi
despot rejimlere geri veren karşı
devrim adımlarına son vermek gelmektedir. 10 yıl geçmesi ardından
bu demokratik dönüşüm dalgasının kurbanlarının onore edilmesi
ve askerî rejimlerin Mısır gibi ülkelere dönüşüne imkân sağlayanların
sınırlandırılması zamanı gelmiştir.
Burada
Biden’in
önünde
ABD’nin Arap dünyasında demokrasiye bağlılığını vurgulama, onur,
özgürlük ve adaleti bitirmeyi sürdüren rejimlerle ortaklıklarını bozma fırsatı vardır.

ORTADOĞU’DAN
Tarafsız Müzakereci
Ayrıca Biden’in önünde iki sıcak sorunla ilgili
çalışma fırsatı var. Öncelikle Arap bölgesinde Suud-İran kampları arasındaki kutuplaşmayı sonlandırabilir. Bu da nükleer program konusunda
İran’la müzakerelere dönmeyi gerektirir. Bunun
Suudluları rahatsız edeceği kesin. Aynı zaman
zarfında Suudi Arabistan’ı saldırgan söylemini bırakmaya ve müzakerelere sevk etmelidir.
Biden Suudi Arabistan’ın tek başına ve hatta
yeni müttefiki İsrail’in desteğiyle dâhil İran’la savaşı kazanamayacağını, İran’la olası bir çatışmada
Amerikan askerlerine, teknolojisine ve silahlarına
ihtiyaç duyacağını bilmeli.
Bununla birlikte konu burada İran’a karşı savaş kazanmak değil. Böyle bir savaş bölgeyi daha
fazla ölüme, mezhepçiliğe ve çatışmaya sevk edecektir. Burada asıl konu barışı getirme çabasıdır.
ABD Suudi Arabistan ile İran arasında 1979’daki
İran Devrimi’nden bu yana izlediği yöntemi izleyerek Tahran’a karşı yanlı bir rol benimsemek
yerine tarafsız müzakereci rolünü oynamalıdır.
Suud halkı İran’la savaş istememektedir. Yönetim
ise bu savaşı istemektedir.
İkincisi Biden Filistin-İsrail çekişmesini, Filistinlilerin İsrail’in güvenliğini tehlikeye atmadan
kendi devletlerini kurma haklarını geri almalarını
garanti edecek şekilde ele almazsa İsrail’le tek taraflı normalleşmeler enerji ve kaynak kaybı olacaktır.
Filistin trajedisinin çözümü Riyad’da değil
Kudüs’tedir. Veliaht İsrail’le ilişkileri normalleştirse dahi Arap dünyasıyla kalıcı barış Filistinliler
kendi vatan toprakları üzerinde tarihi egemenlik
haklarını almadıkları müddetçe tesis edilemez.
Daha İyi Bir Gelecek
Biden’in selefinin politikalarını bırakması Suudi vatandaşların ve hatta genel olarak Arap vatandaşların Amerikalıların 2020 seçimlerinde uğrunda çetin mücadele verdiği daha iyi bir geleceği
hak ettiğini kabul etmesini gerektirmektedir.
Trump’ın yönettiği dört yıl Arap dünyasında
ABD’nin saygınlığına büyük zararlar verdi. Trump
despot ortaklarına kendi tutucu, popülist, suçlu
ve onursuz politikalarını uygulamaları yönünde
açık çek verdi. Suud rejiminin Trump döneminde
Beyaz Saray’ın tutuculuğun vatanına dönüşmesinden istifade ettiği kuşkusuz. Şimdi Biden’in bölgede hukuka karşı çıkan ortaklarına baskıyı arttırma
zamanı geldi.
(arabi21.com, Suudlu muhalif yazar, 13 Kasım 2020)

Suudi Arabistan Tuzağa mı Çekiliyor?
Abdulbari ATWAN

İ

srail resmî ve gayri resmî medyası, Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail işgal
devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu ve normalleşme antlaşmalarının fikir babası Amerikan dışişleri bakanını bir araya getiren üçlü görüşmeyi doğruladı. Buna
karşın Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın kendi
twitter hesabından yayınladığı “utangaç” yalanlama kesinlikle ikna edici değildi.
Netanyahu’nun ofisinin yalanlamadığı veya teyit de
etmediği ve sadece “yorum yok” sözüyle iktifa ettiği doğru ancak eğitim bakanı ve güvenlik bakanlığı üyesi Yuaf
Galant İsrail ordusuna yaptığı açıklamada bu toplantıyı
doğruladı. “Seleflerimizin hayal ettiği bir başarı, Sünni
dünya tarafından İsrail’in sıcak kabulü ve düşmanlığın
kökünden ortadan kalkması esaslı bir kazanımdır.” dedi
ve ekledi: “ABD, İsrail ve İran Şii aşırılığıyla mücadeleye
katılan herkesi içine alan eksen ortaya çıkmaya başladı.”
Suudi Arabistan’dan gelen işaretler şu an ve ileride
göreceğimiz sonuçlara götürüyor. Suudi Arabistan’ın
İsrail’le normalleşme sürecini yürüten Prens Selman iktidarının ilk gününden itibaren yüzyılın antlaşmasını ve
işgal devletiyle yakınlaşmayı destekledi. Trump yönetimi
ve damadı Kushner’i, her ikisinin bu antlaşmayı, normalleşme projelerini, işgal Kudüs’ün Yahudileştirilmesini, Batı Şeria, Ürdün vadisi ve Golan tepelerinin ilhakını
hayata geçirme planlarını desteklemek için ülkesinin
yüzlerce milyar dolarlık servetini döktü.
Veliahdın işgali, yerleşimleri, Kudüs’ün Yahudileştirilmesini, Batı Şeria ve Gazze’deki İsrail’in savaş suçlarını
kınayan tek bir açıklamasını duymadık veya okumadık.
Suudi Arabistan’ın onun döneminde hava sahasını İsrail
uçaklarına açtığını, BAE, Bahreyn ve Sudan’ın normalleşme antlaşmalarını tebrik ettiğini, eğitim müfredatlarından İsrail oluşumunu doğrudan veya dolaylı şekilde
karalayan her içeriği çıkardığını gördük.
Belki de Suudi yönetimi yeni ABD Başkanı Joe
Biden’in kendisine yönelik tepkiyi hafifletmek için Siyonist lobiye bel bağlıyor. Biden Yemen savaşını yürüten
koalisyonun işlediği suçlar sebebiyle silah antlaşmalarını durdurmakla, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastı
dosyasını ve insan hakları ihlallerini açmakla, İran nükleer antlaşmasına dönme ve dolayısıyla ekonomik yaptırımları kaldırmakla tehdit etti. Suudi yönetiminin bu
bel bağlayışı şu anki durum itibarıyla hayal… Zira bu
lobi Obama döneminde Demokratların yönetimini antlaşmayla ilgili gizli görüşmekten ve dolayısıyla Suudlu
müttefikin birlikte olduğu varsayılan işgal devletinin arkasından bu antlaşmayı onaylamaktan alıkoymamıştı.>>
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GÜNDEM

Rejimin Kullanışlı Diplomatı Velid Muallim
Gazi DAHMAN

Velid Muallim

B
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azıları onu ABD’nin 1970’li
yıllarda fikirleri, diplomatik
manevraları ve dehalığıyla uluslararası politikalarda bir etkisi
olan eski dışişleri bakanı Henry
Kissinger’le aynı konuma koymaya çalıştı. Ancak Suriye’nin
ABD’nin etkisi ve uluslararası tesiri hacminde olmaması sebebiyle
Esed rejiminin dışişleri bakanı Velid Muallim’in Kissinger ekolünün
mümtaz isimlerinden görülmesinde bir beis yok!
Bazıları kendisine “ilkesel
pragmatist” akımın lideri veya
radikal rejimin “güvercin” kanadı gibi birçok sıfat verecek. Batılı
diplomatlarla önemli ilişkiler ağına sahip olması, diplomasi oyununun kurallarını, batıda ve doğuda
diplomasinin yönetim biçimlerini,
uluslararası dengeleri, uluslararası
değişim rüzgârının yönünü, Suriye ve hatta Arap dış politikasının

gemilerini, güvenli limanları belirleme gücünü bildiği için Batıyla
ilişkiler kurma noktasında rejimin
kârlı kartı olarak görülecek.
Ancak gelişmeler bu adamın,
rejimin kendisinden istediği rolü
oynayacak ölçüde eşsiz bir şahsiyeti ve bağımsız bir üslûbu olmadığını gösterecektir. Zeki veya girişimci değildi. Cumhurbaşkanlığı
sarayı ve istihbarat servislerinin
elinde uzaktan kumanda ile yönetiliyordu. Bunun kanıtı Buseyna Şaban’ın onun rolünün büyük
kısmını eline alması sonrası kendisinin son yıllarda siyasi işsizlik
yaşamasıdır. Ayrıca eski televizyon
spikeri Luna Eş-Şebel’in, bakanlığın rolünün yarısına eş değer bir
rolü oldu.
Muallim’in Suriye’nin dış politikasında hiçbir izi olmadı. Dış politikanın araçları, yöntemleri veya
formatlarını geliştiremedi. Faruk

Genel olarak diplomatlarla ilgili bir yargıda bulunmanın
kıstası devletlerine verdikleri hizmettir. Velid Muallim Esed
rejiminin usta bir hizmetçisiydi. “Ya Esed ya ülkeyi yıkarız.”
diye slogan atan küçük şebbihalar gibidir. Zira Muallim
defalarca “Beşşar Esed’in Suriye’de iktidardan gitmesi
şeytanın cennete girmesine bağlıdır.” sözünü tekrarlamıştı.
Umran • Aralık 2020

Şara’dan aldığı şekilde kaldı. Şara
da Abdulhalim Haddam’dan almıştı. 50 yıl boyunca Suriye dış
politikası doğaçlamalar karışımı
veya Sovyet dış politikasının taklidi idi. Diplomatların eğitilmesi
enstitüsü veya dış politika kararlarını ilmi yapıya sahip hâle getirme
amaçlı araştırma merkezi kuramadı. Diplomatların seçimi ise genelde torpile ve adam kayırmacılığa
dayanıyor. Çoğu zaman mezhepçi
ve bölgeselci kota sistemi önemli
rol oynuyor. Diplomasi mevki istihbarat servislerinin ve cumhurbaşkanlığı sarayının sunduğu nüfuz sahiplerine, aile ve gruplara bir
ikram veya hediye idi…
Velid Muallim sükûneti ve
soğukkanlılığı gibi kültürü ve
davranışlarıyla profesyonel bir
diplomatın varlığının göstergeleri
olarak gördükleri sıfatlar ve davranışlarla Suriye rejimi destekçilerinin gözlerini kamaştırdı ancak
olaylar bu adamın bakan Faruk
Zara’nın yardımcısı olduğundan
beri ihbar etme noktasında ustaydı. Lübnan medyasının teşhir ve
ihbar etme gücünü dengelemek
için Lübnan’la ilişkiler dosyası Esed rejiminin 2005 yılı siyasi
şahsiyetlerini ve liderlerini tasfiye döneminde kendisine verildi.
Ayrıntılara boğma, öteleme politikası, müzakere etmek için müzakere zaman kazanmak içindi.
Bu da Muallim’in özelliği ve onun
icadı değildi. Aksine istihbarat ve
komplocu Sovyet kültürünün bir
karışımı olarak görülen Hafız
Esed ekolünün icadıydı.
Elli yıllık diplomatik kariyerine rağmen Muallim belirgin
bir başarı elde edemedi. Eski
Amerikan barış girişimi arabulucusu Dennis Ros, Hafız Esed’in
İsrail’le müzakereci olmasından
9 yıl sonra Şam’a geri getirdiği
Muallim’le ilgili Washington’daki

ORTADOĞU’DAN
diplomatik ve siyasi çevrenin onun ustalığını
özleyeceğini ifade ettiği zaman bu övgünün
maksatlı olduğu anlaşılıyor. Zira Muallim büyük ölçüde İsrailli müzakerecileri destekliyordu ve müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine
dair rejime gönderdiği raporlarında abartıya
kaçıyordu. Görünen o ki Esed’in İsrail’le müzakerelerdeki amaçlarını yeterince anlamadı.
Yalnız Esed rejimi New York ve Washington’da
kurduğu ilişkiler ağından istifade etmek için
kasıtlı olarak Muallimi dışişleri bakanı yardımcılığına atayacaktı ve ardından 2006 yılında dışişleri bakanı yapacaktı. İsrail’le iletişimde Esed
rejimi Muallim’den istifade etti.
Muallim’in ustalığı ve diplomatik gücüne
dair söylenenlerle ilgili olarak dışişleri bakanlığı, aktörlerin ustalığını ve güçlerini gösterdikleri uygun bir alan olmadı. Bu bakanlıkta
şahısların izlediği politikaların genelde kriterleri bakanlık dışından çevrelerce (cumhurbaşkanlığı sarayı, komisyonları, danışmanları ve
istihbarat servisleri) belirlenen ince cetvelle
çizilmektedir. Sözgelimi Esed rejimi açısından
yarım asrın en önemli konuları ABD, İran, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerdir. Bu dosyaları rejimin başı doğrudan yönetmekteydi.
Ürdün, Irak ve Lübnan’la ilişki dosyalarını ise
istihbarat organları idare etmektedir. Bunun dışındaki dosyaları ise zayıf çıkarlar ve az getiri
nedeniyle rutin şekilde yönetiliyordu.
Velid Muallim itibarının büyük kısmını rejim gazetelerinin ve televizyonlarının temsilcilerinin katıldığı basın toplantıları üzerinden
cesur diplomat sıfatıyla inşa etti. Cesareti devrimcileri teröristler diye nitelemesinde ve dışarıyı Esed rejimine karşı “küresel komploya”
müdahil olmakla suçlamasında kendini gösteriyordu.  Avrupa’yı haritadan silmekle ilgili sarf
ettiği sözlerle veya Suriye’ye saldırmak isteyen
ülkelere rejimle koordinasyon kurma çağrısıyla
şöhreti yakaladı.
Genel olarak diplomatlarla ilgili bir yargıda bulunmanın kriteri devletlerine verdikleri
hizmettir. Velid Muallim Esed rejiminin usta
bir hizmetçisiydi. “Ya Esed ya ülkeyi yıkarız.”
diye slogan atan küçük şebbihalar gibidir. Zira
Muallim defalarca “Beşşar Esed’in Suriye’de
iktidardan gitmesi şeytanın cennete girmesine
bağlıdır.” sözünü tekrarlamıştı.
(El Arabi El Cedid, 19 Kasım 2020)

>> Normalleşmeyle ilgili yapılan tüm kamuoyu anketleri
Suud halkının büyük çoğunluğunun diğer Arap, Müslüman ve özellikle de Mısır, Ürdün, BAE ve Bahreyn halkları
gibi normalleşmeye karşı olduklarını gösteriyor. Baskı ve
sindirme olmasaydı bu halkların, hükümetlerinin bu minvaldeki politikalarına karşı çıkmak için milyonlar halinde
sokaklara döküldüğünü görürdük.
Normalleşme yakınlaşması önceki deneyimlerden öğrendiğimiz üzere aşamalı olarak ve İsrail-Amerikan propaganda mutfaklarında hazırlanmış ve üzerinde iyi çalışılmış
sızdırmalarla gerçekleştiriliyor. Neom kentindeki normalleşme üçlüsünün buluşmasını, Netanyahu’nun MOSSAD
başkanı eşliğinde Haremeyn’in temiz topraklarını ziyaretini İsrail medyasının açığa çıkarması yönünde bir antlaşma olmasını uzak görmüyoruz. Ardından bu görüşmeden
önceden haberi olacağından kuşku duyduğumuz dışişleri
bakanının twitiyle Suud’un “mırıltılı” yalanlaması geldi.
Şayet ziyaret doğru değilse niçin Suudi hükümeti İsrail
iddialarını yalanlamak için uluslararası bir basın toplantısı
yapmadı?
Suudi Arabistan İsrail’le bu normalleşme adımlarının
en büyük kaybedeni olacaktır. Çünkü heybetini ve İslâm
dünyasının liderliğini veya liderliğini kaybedecektir. Bu
bağlamda birinci adım bu liderliği sadece Sünni dünyayla
sınırlaması ve Müslüman Şii kardeşle mücadelede düşman
İsrail’in yanında yer almasıdır. Mescid-i Aksa’yı işgal edenin, yıkılmasına ve enkazı üzerine sözde Süleyman heykelini kurmaya hazırlık için temelini boşaltanın sayfasını temize çıkarma karşılığında Müslüman Şii kardeş üzerinde
iyi çalışılmış bir şeytanlaştırma yürütülmektedir.
Mekke ve Medine’deki Haremeyni iktidardaki Suudi
ailesinin koruması, hac ve umre dönemlerinde yönetmesi ciddi tehlikeye girecektir ve hatta belki dünyanın
dört bir yanındaki 2 milyar Müslümanı isyan ettirecektir.
Zira Müslümanların Haremeynin hizmetkârının Mescid-i
Aksa’yı işgal edenlerin, işgal altındaki Filistin’deki kardeşlerini boğazlayanların ve İslâm dünyasını bölmek için
mezhepçi fitneleri körükleyenlerin dostu ve müttefiki olmasını kabul etmesi zorlaşacaktır.
Şu günlerde normalleşmenin peşinden gidenler Arapların en kötü ve en zayıf günlerini yaşadıklarını, ahlaki ve dini ilkelere, Arap ve İslâmi meselelere sırt çevirmek, İsrail’in koruyucu şemsiyesiyle gölgelenmek için en
iyi fırsat olduğunu düşünebilir. Bu kimselere ve bu yolda
yürüyenlere dünyanın en büyük gasp uzağına düştüklerini
söylüyoruz. Çünkü İsraillileri onlarla savaşan, Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün ve işgal altındaki Filistin’de galip gelen
halklar gibi bilmiyorlar. 50 yılı aşkın bir süreye uzanan
savaşlarda ve özellikle de 1967’den beri İsrail kesinlikle
kazanmadı. Hâlihazırdaki süreç geçicidir ve uzun sürmez.
Diledikleri gibi normalleşsinler ve çok pişman olacaklar.
(Re’yulyevm, 24 Kasım 2020)
Umran • Aralık 2020
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ULUSLARARASI DÜZEN VE DEĞİŞEN DİNAMİKLER

ABD Seçimlerinin Düşündürdükleri
Küresel Değerlerin Kürelenişi
ABD, aşması kolay olmayan (köşeli bir daire düşünmek gibi) bir paradoks
yaşamaktadır. Varlığını zorunlu olarak, dünyada kurduğu sömürge ağını
sürdürmeye bağlamıştır. Dünya kamuoyunda adalet, hakkaniyet gibi kendine saygı
uyandıracak hiçbir değeri temsil etmemektedir. Hâlbuki dünya tarihi boyunca
bütün büyük siyasal gelenekler hakkaniyet gibi bir meşruiyete sahiptiler. Bunu
yitirip işlerini sahip oldukları güçle çözme dönemine girdikleri zaman çöktüler.

Mustafa AYDIN

A
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BD’de
başkanlık
seçimleri yapıldı,
mevcut Başkan Donald
Trump kaybetti, Joe
Biden seçimi kazanarak yeni başkan oldu.
Söylemeye bile gerek
yoktur ki kendilerine
ait küresel değerlerin
hafife alındığı, belli
Trump
bir yerden kurgulanan
sabit bir Amerikan politikasının sürdürüldüğü
bir yerde kimin kaybettiği ve kazandığının önemi yoktur. Şüphesiz onlar için Türkiye’de kimin
Cumhurbaşkanı olması gerektiği ve oraya nasıl bir
destekle gelirse gelsin uygun görünmeyen birinin
alaşağı edilmesi için ne yapılması gerektiği önemliyse de bu bağlamda ABD’de başkan değişimi bizim için bir önem taşımıyor. Aşağıda da üzerinde
durulacağı üzere kim başkan olursa olsun perde
arkasında bir gerçek iktidar var, Türkiye politikasını o belirliyor ve imparatorluğun başkanı da onu
uyguluyor. Görünüşte ABD toplumu, demokratik
teamüller içerisinde seçimlerle, denedikleri mevcut yöneticiyi, medyanın aydınlatıcılığı ve hukukun nihai yargısının pekiştiriciliğinde indirip yerine bir başkasını çıkarma hakkına sahiptirler ve
genel olarak öyle de yapmışlardır.

Ne var ki olup bitenler bu söyleniverdiği kadar sorunsuz
değildir ve burada hemen belirtelim ki söz
konusu ilkelerin hemen hepsi sorunludur.
Tabi yaşananlar insanlığın değer dünyasını
ifsat etmekle kalmıyor,
Biden
bu şaibeli sürecin bir
tarafı da bizi buluyor.
Konuyla ilgilenme gereğini de bu sebeple duyuyoruz. Walery Tarsis, 7. Koğuş adlı eserde olayın
kahramanı bir dostuna gönderdiği mesajda “Dostum, gel adam gibi siyaset yapalım, biz siyasetle
ilgilenmesek de siyaset bizimle gönlünce ilgileniyor.” diyor.
Türkiye’de ABD seçimlerini değerlendiren
yazarların büyük çoğunluğu, sorunu ülkece yaşadığımız süreç ve yeni başkanın Türkiye’ye karşı müdahaleci tutumları da göz önünde bulundurulduğunda, belki de haklı olarak, bize karşı
Amerikan politikasının nasıl işleyeceği üzerinde
yoğunlaşmışlardır. Ben burada başkan değişikliğiyle değişmeyen bazı önemli noktalar üzerinde
durmaya çalışacağım. Ama başkan değişimiyle ilgili görüşümü de kısaca özetliyeyim.
Başkan değişimiyle ABD’nin dünya jandarmalığı ve ülkeleri karıştırma (argo ifadesiyle
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ABD Seçimlerinin Düşündürdükleri
uzun sürmeyeceğini görmekte ve hırçınlaşmaktagulduratma) politikasında yakın vadede bir değidır, her geçen gün daha saldırgan hâle gelmekteşiklik beklenemez. ABD şimdiye kadar dış politidir.
kada üç doktrin yaşaya gelmiştir. Birincisi “yurtta
Türkiye’de işin içinde olmak üzere değişik
barış, dünyada barış” sloganıyla özetlenebilecek
ülkelerdeki
mandacı aydınlar umutlarından hiçolan infiratçı politikadır. Bir devletin kuruluş döbir şey kaybetmemiş görünüyorlar. Bu çerçevede
nemine tekabül eden bu doktine göre “kimsenin
örnek vermek gerekirse CHP dış politika uzmanı
ülkesinde gözümüz yok, başkasının da bize kötü
(!) Ünal Çeviköz ABD’nin demokrasiye yakışır bir
bakmasına izin vermeyiz” şeklinde özetlenebilir.
seçim yaşadığını, bunun bize de ders olması geBu politika 1776-1823 arası yaklaşık yarım yüzyıl
rektiğini söylemektedir. Bu türlerin aklından bir
sürmüştür. İkincisi Başkan Monroe doktrinidir ki
zoru yoksa, sözüm ona kuryayılmacılığın başlangıcıdır ve
nazlık adına bizim aklımızla
“ABD’nin dış politikası ve doalay ettiğini düşünebiliriz.
layısıyla çıkarları millî sınırlarBu yılki Davos’un gündemini
Bu herkesi aptal, kendida değil, kıtanın sınırlarında
de oluşturacak olan Büyük
ni yegâne akıllı görme hâli
başlar.” ifadesiyle özetlenebiSıfırlama projesi, eski dünya
üçkâğıtçıların temel özellir. Bu doktrinlerin üçüncüsü
düzenini sıfırlayıp yeni
liğidir. İşin gerçeği ABD’de
1949 Truman doktrinidir ve
bir dünya düzeni kurmak
hemen her seçim gibi bu sehâlâ yürürlüktedir. Buna göre
demekmiş.
Aşkın
değerlere
çim de iktidar seçkinlerinin
“ABD’nin çıkarları Amerikan
dayanmayan bu tür
bir siyaset seçkini belirleme
kıtasının sınırlarında değil,
girişimler
bir
düzenin
değil,
oyunu olmuştur. Demokrabütün ülkelerin başkentleyeni bir düzensizliğin ifadesi
si, seçimler, vb. bunlar işin
rinde yürütülür.” Yani gerekolabilirler.
Bunlar,
haksızlık
kılıfıdır. Daha önceki yazıtiğinde iktidarlar belirlenir,
larımda ünlü Amerikan sosüzerine kurulu mevcut
hükûmetler alaşağı edilir.
yoloğu M. W. Mills’ten refeABD Monroe doktrini dödüzeni sürdürebilmek
ransla da birkaç kereler söz
neminde daha özgürlükçü
için insanlığı oyalama
ettiğim iktidar seçkinlerinin
daha barışsever bir söyleme ve
taktikleridir.
bir gölge oyunudur.
eyleme sahipti. Geçen zaman
İktidar seçkinleri, New
onu etiksiz, ahlaksız, saldırgan
York’ta, ekonomi ayağını
hak tanımaz bir konuma getirtemsil eden Wall Street’in finans kuruluşları, ordi. Çıkarları için gücü yettiğince dünyanın altını
duyu temsil eden Pentagon’un askerî yapısı ve
üstüne getirmekten çekinmez hâle geldi. Yegâne
siyaseti temsilen Beyaz Saray üçlüsünden oluşan
dayanağı güçtür. Ancak güç ile her şey belirlenebir üst iktidar yapısıdır. Mills’in ifadesiyle farklı
memektedir. Tarihi bir belgeye göre ABD 1956
sosyal sınıflardan gelmiş olsalar da yeni ve farklı
yılından 2006 yılına kadar yarım yüzyıl dünyanın
bir sınıf oluşturan bu yapı kendi sınıflarının idedeğişik yerlerinde mevcut doktrini gereğince 185
olojilerinden de farklı olarak ortak çıkarları doğoperasyon gerçekleştirmiş, ancak bunların beşte
rultusunda Amerika’nın her şeyine hâkimdirler.
birinde başarılı olmuş, 5’te 4 ü fiyaskoyla bitmişAmerikan halkı ABD de etkin ve egemen olan
tir. Ama buna rağmen dünya kamuoyunun göiktidar seçkinlerine hiçbir şekilde ulaşamaz. Lafı
zünde tüm girişimlerinde başarılı olmuş, her tutedilen ve hararetle tartışılan seçimler ancak iktituğunu koparan bir Amerika imajı vardır. Hâlbuki
dar seçkinlerinin bir ayağını oluşturan siyaset seçgünümüzdeki önemli küresel değişiklikler ABD’yi
kinlerini değiştirebilir ve seçimler bir parodiden
düşündürmektedir. Çin’in yükselişi, toplumların
ibaret kalır.
daha bir uyanışı vb. gibi nedenlere bağlı olarak
Bu oyunda iktidar seçkinleri halka, bu özel
ABD’nin dünyaya müdahalesi zorlaşmaktadır. O
alanda bile müdahalesiz bir tercih yapma rolü
bunun farkındadır. ABD tarih boyunca tüm güçbile vermemektedirler. ABD’de Başkan değişmesi
lülerin sonunda geldikleri noktadaki kaygılarını
fazlaca bir anlam ifade etmemesine rağmen iktiyaşamakta, ne var ki bunu kabullenmekte zorlandar seçkinleri daha rahat kullanabilmeleri açısınmaktadır. Şimdilik hegemoniyle sağladığı bağlılık
dan başkanlığı önemsemektedirler. Çünkü tabir
duygularını harcamakla meşguldür. Ancak bunun
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caizse bazen mahallenin delisi (!) doğruyu ifşa
edip kafaları karıştırabilmektedir. Siyasetten gelmeyen Trump, o deli dolu yapısıyla yer yer falsolar vermişti. Mesela “DAEŞ’in Obama döneminde Amerika tarafından üretilmiş bir terör örgütü
olduğunu söylemişti. Bir keresinde de “ABD’nin
Ortadoğu’da 7 trilyon dolarlık masraf ettiğini
ve bunun karşılığını alamadığın ve ABD’yi daha
fazla zarara uğratmadan askeri çekmesi gerektiğini” söylemişti. Bu itirafları geri aldırdılar, çünkü
önemli olan ABD’nin değil, iktidar seçkinlerinin
çıkarıdır ve bunlar kafa karıştırıcı şeylerdir. Amerikan kamuoyunun kafasını karıştıracak bu tür
konuşmalara izin verilemez.
Seçim süreciyle ilgili gözlemlerimizden elde
ettiğimiz bilgilere göre iktidar seçkinleri canhıraş bir mücadele ile Trump’ı alaşağı ettiler. Farkı
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ABD’nin çöküşü sürecinin fiziksel
nedenleri de vardır. Kendisi hakkı
temsil etmese de Çin’in yükselişi bu
sebeplerden birisidir. İnancımıza göre
Allah bir zorbanın belasını bir başka
zorba ile defedebilmektedir. Yine
dünyanın dörtte birini oluşturan ve
yaklaşık iki milyar insanı temsil eden
Asya Pasifik ülkelerinin ABD’ye karşı
yeni ticari antlaşmalar imzalamaları bu
bağlamda değerlendirilebilir.

getirmez. Şüphesiz Türkiye, ABD açısından atlanacak bir ülke değildir. Kontrol altında tutulması
gereken ve bunun için de mümkün olduğunca
yer yer sırt sıvazlayarak, yalanlar uydurarak müttefik numarasını sürdürmesi gereken bir ülkedir.
Ortadoğu’da etkinliğinin garantisi Türkiye ile iyi
gözüken ilişkilerine bağlıdır. Esasen içimizdeki
uşakları da bu bağlamda Türkiye’nin Amerika’sız
olamayacağı temasını ısrarla işlemektedirler.
Hâlbuki Türkiye, mandacı aydınların görüşünün hilafına konjonktürde iyi bir dış politikayla
Amerika’sız edebilir.
ABD bu politikasından vazgeçmeyecek, Başkan
değişimleri de hiçbir anlam ifade etmeyecek. Tabi
Türkiye ve İslâm dünyası için de bir anlam ifade
etmeyecektir. Eğer Başkan değişiminin Türkiye’ye
bir yararı olsaydı ataları Müslüman olan Obama
(tam adıyla Barak Hüseyin Ebu Umare) döneminde olurdu. En azından zararı dokunmazdı. Ama
olmadı, İslâm dünyası en sıkıntılı dönemlerinden
birisini onun döneminde yaşadı. Bana göre belki seçimlerin daha önemli bir sonucu hemen pek
çok eylemde olduğu gibi bu olaylarda da küresel
değerlerin biraz daha yıprandığıdır ki benim bu
yazıda daha çok üzerinde durmak istediğim noktada budur.

Küresel Batı Değerleri Çöküş Sürecinde

kolay kapattılar, eğer kapanmasaydı çağın önemli
müdahale araçlarından birisi olan hukuku devreye sokarak istedikleri sonucu yine elde edeceklerdi. Vakıa oğul Bush’un kazandırılması da
hukuk müdahalesiyle olmuştu. Küresel değerleri
mutlaklaştırıp putlaştıranlar için bu tür olaylarda
önemli dersler vardır. Demek ki ABD halkı yalnızca iktidar seçkinlerine ulaşamıyor değil, siyaset
seçkinlerini de belirleyemiyor. Türkiye’de halkın
önünde onunla iç içe olan bir lider onları öfkelendiriyor, bunu örnek alan muhafazakâr, dindar
aydınları da çileden çıkarıyor.
Bütün bu açıklamalarla geldiğimiz önemli noktalardan birisi ABD’de Başkan değişimiyle
ciddi bir değişimin olmayacağıdır. Tabi bu sonuç
ABD-Türkiye ilişkileri açısından da hiçbir farklılık

Batı dünyasında ortaya çıkan her olay, küresel değerlerin biraz daha çöküşünü ifade ediyor.
Bilinmelidir ki küresel değerler evrensel değerlerden farklı olarak bir yerde çıkan ve küre (yani
dünya) boyutunda yaygınlaşan değerler demektir.
Buna karşılık hak, adalet gibi evrensel değerler
aşkın (ilahi) kökenlidirler ve dolayısıyla da hiçbir
toplumun malı değildirler. Küresel değerler, hangi
seviyede yaygınlaşırsa yaygınlaşsınlar içinden çıktıkları çevreyle bağlantıları asla kopmaz ve kültürel bir olgu olarak mensubu olduğu toplumların
çıkarlarını temsile devam ederler. O toplumlar
da onu kendi hâline bırakmaz, arkasını hep takip
ederler. Sözgelimi demokrasi bu güdümdedir; bir
darbe, bir seçim, gibi bir siyasal eylemin yorumu
bu toplumların değerlendirmesine yani çıkarına
bağlıdır. Mesela Mısır’daki darbe, Türkiye’deki
seçimin demokratik sayılıp sayılmaması onlara
bağlıdır. Buna göre Sisi darbesi demokratik, Türkiye’deki seçimler anti demokratik bir eylemdir.
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ABD Seçimlerinin Düşündürdükleri
Buradan hareketle denebilir ki belli çıkarları
gözeten küresel değerleri bizzat sahipleri bitirir.
Bugün küresel değerlerin yaşadığı süreç budur.
Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, modern
bir ilke olarak hukuk vb. dökülüp inmektedir.
Bunlar şu andaki varlıklarını Batı dışı aydınların,
bir fetişizm (tapınma) düzeyinde omuzlamalarıyla
sürdürmektedirler. Bu aydınlar ideolojik eğilim ve
beklentilerine uygun olarak bu işin söylem kısmına tutunmakta, varlığını sürdürdüğü veya sürdürmesi gerektiğini düşünmektedirler. Türkiye’nin
bugün, hâlâ Cumhurbaşkanı düzeyinde AB standartlarına uyma sözü bunun tipik bir örneğidir.
Unutulmamalıdır ki bunlar artık birer slogandır
ve her türlü beklentiye uygun düşmektedirler.
Hâlbuki eğer demokrasi diye bir sistem varsa bu,
o toplumun ihtiyaçlarına göre gerçekleşen bir siyasal yapılanmadır ve tabi adının demokrasi olması bile gerekmez. Uzun bir süredir, din işlerinin
laiklik sloganına göre değil, hukuksal düzenlemelere göre yapılması örneğinde olduğu gibi. Batının İslâm düşmanlığının, küresel laiklik değeri
ile bağdaştırılması mümkün olmadığı gibi pek
çok ülkede Müslümanların başörtüsünün yasaklanmasının da adalete dayalı bir hukuk ilkesiyle
açıklanması mümkün değildir. Laiklik, hukuk ve
benzerleri küresel değerleri ifade etmede kullanılan birer sloganıdırlar.
ABD seçimleriyle ilgili bir yazının giriş paragrafı içinde tabir caizse zorunlu olarak yer alan bazı
küresel değerleri italik olarak işaretledim. Yine de
okuyucunun dikkatine sunayım ki, bu söz konusu
süreç, toplumların, yöneticilerini belirlemek üzere,
demokratik teamüller içinde, medyanın aydınlatıcılığında, özgür seçimler yolu ve hukukun tescili
ile gerçekleşen bir olaydır. Hemen belirtelim ki
bunların hiçbirisi insan hak ve özgürlükleri ve demokrasinin ana vatanı olarak görülen ABD’de naif
hâliyle uygulama imkânı bulamazlar.
Günümüzde siyasal tercihler konusunda sosyolojinin bir özne olarak gördüğü toplumların
bir (özellikle siyasal) etkinliği bulunmamaktadır.
Öyle iddia edildiği gibi toplum kendi kendini yönetmediği gibi yönetecek kişileri belirlemede de
edilgindir. Bu demagojinin karşılığı olan öyle bir
demokrasi de yoktur. Siyaset bilimci R. Michels’ın
dediği gibi tüm yönetimler bir oligarşi, seçkin bir
grubun yönetimidir ve bu söz konusu yönetim
her hâliyle “oligarşinin tunç yasaları”na tâbidir.
Yani kolay kolay değişmez, öncekilerin koyduğu

kurallar değişmez. Bir başkan ABD’nin Ortadoğu
politikasını kolay kolay değiştiremez. Bu başkanı
seçen aşağıdaki kitlenin kanaati de hiçbir zaman
alınmaz ve dinlenmez!
Kendisine bel bağlanan siyasal seçimler de
şartları, sonuçlandırılışı, toplumların erişimsizliği vb. yönleriyle çoğu kere sorunludur. Seçimler,
medyanın oluşturduğu bir manipülasyon ortamında gerçekleşir, yani seçmen bir tercih ipoteği
altındadır. Sosyolog Raymond Aron, Batı dışındaki toplumların demokrasileriyle, “Ön tarafta
sandıkların konup başında kıran kırana oy verme
işlemlerinin yapıldığı, arka tarafta askerlerin mevzilendiği seçimlerle işleyen demokrasiler” diyerek
alay ediyordu. Aslında bunu demokrasinin vatanı
ABD ve diğerleri yaşıyor: Önde halkın pek de ilgi
göstermediği iddialı seçimler, arkada mevzilenmiş
iktidar seçkinleri. Sadece kendi seçimlerini sabote
etmekle kalmıyorlar, Batı dışındaki toplumların
seçimlerini de ifsat ediyorlar.

Manipülasyon: Medya ve Sokak
ABD seçimlerinden hareketle üzerinde durulması gerekli önemli noktalardan birisi de ileri düzeyde yapılan manipülasyonlardır. Üst iktidar, uygulamaya aldığı projesini gerçekleştirebilmek için
her türlü kitle iletişim imkânlarını kullanmakta
ve mutlak olmasa da bundan bir biçimde sonuç
almaktadır. Tabi bu imkânların başında da medya
gelmektedir. Gerçi bu durum yalnız Amerika’da
değil, medyanın palazlandığı dünyanın hemen
her yerinde olan bir şeydir. Kitle iletişim araçları,
aslında kitlenin kendine ait ve kendince bir sonuç almak için kullandığı araçlar değil, o ortamda
kitleyi manipüle eden kitle üstü iktidar sahiplerinindir, kitle iletişim araçları ifadesiyle de sadece
tüketim hakkına sahip olan kitleye -tabir caizsebir keyif bağışlanmıştır.
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Aslında bu durum izahı gerektirmeyecek kadar açıktır. Açık olmayan, kitlenin bu manipülasyona uyarak sırf siyasal tercihini değiştirmesi de
değildir. Sokağa dökülüp birilerinin adına bir militan gibi hareket edebilmesidir. Bu işten bir çıkarı
olmayan ve hatta işin arka yüzü hakkında yeterli
bir bilgiye sahip olmayan bu insanlar bilmedikleri, kendileri için bir anlam ifade etmeyen bir
gerçeği savunmak için çırpınmaktadırlar. ABD’yi
Biden’ın Trump’tan daha iyi yöneteceğine ilişkin,
gerçek bir bilgiye sahip değildirler. Yani bu tercih
kendilerine ait bir tercih değildir. İstanbul Belediye Başkanı seçimlerinde İmamoğlu’na oy veren
kesim, önceki başkanların beceriksizliğinden bıkmış ve yeni bir başkan adayı arayışı içine girmiş,
tanımasa da bir adaya umut bağlamış bir kitle değildir. Daha sade bir ifadeyle İmamoğlu’nun başka alanlarda test edilmiş Binali Yıldırım’dan daha
iyi yöneteceğine inanmış değildirler. Gustave Le
Bon’dan beri bilinen gerçek şudur ki kitlenin bilinç düzeyi ortalama bir ferdin bilinç düzeyinden
çok daha aşağıdadır. Yani genel geçer düzeyin altında bir mantığa (daha doğrusu mantıksızlığa)
sahiptir, onun için de manipüleye açıktır.
İşte günümüz dünyasında iktidar sahipleri bu
durumdan yararlanmaktadır. Esasen küresel iktidarın, yıkmak istediği kişi ve iktidarlara karşı kullandığı iki şey vardır: Kitle hareketleri ve medya.
Bunlar hiçbir şekilde yapıcı olmazlar, ama yıkma
görevini gayet iyi yerine getirirler. Medya tekelinin
olduğu yerde o idealize edilip duran demokrasi
yoktur, sokak varsa hukuk da yoktur, var gözüken
de bir idol, bir puttur, çünkü burada adalet rafa
kaldırılmıştır, sokakla adalet asla bağdaşmaz. İşin
garibi hukuk bu sokak eşkıyasını korumaya sokulur. Sömürgeci ruhla dopdolu Batı ülkelerinde
kendilerinin dışındakiler için insan hakları yoktur. Bu karmaşık ortamda en son müracaat yolu
olan hukuk da sorunsuz değildir.
Kanaatimce modern değerler içinde en tutarlı
gözükeni hukuk ilkesidir. Ne var ki ilke ilk elde
göründüğünün hilafına çok köklü sorunlara sahiptir. Mevcut hukuk, Hak’tan hareket eder ve
hukukun kendisini kriter olarak kabul eder. Elbette hukuk hakkı ikame eder ama Kur’ân’a göre
bu hakkın ikamesinde ölçü olan “kıst” hukukun
kendisi değil, adalettir. Adalet, bir denklik, bir
muadelettir, asla eşitlik değildir. Muadelet; Suçceza, fert-toplum, vb. gibi alanlarda kendini gösterir. Bunu göz önünde bulundurmayan bir hak

Başkanlık seçimi sonrası Trump taraftarları eylemde

savunusu adına adaletsizlik ortaya çıkar. Bu temel
eksiklikten dolayı bugün Türkiye’de, işin içinde
olmak üzere, ciddi bir hukuk fetişizmi (tapınıcılığı) yaşanmaktadır.
Muhafazakâr/dindar aydın kesiminin Osman
Kavala, Selahattin Demirtaş savunusu, siyasi manevra kısmını bir tarafa bıraksak da adalet savunusu değil bir hukuk (fetişizmi) savunusudur.
Öyle görünüyor ki diğer bütün modern değerler
gibi hukuk değeri de bir yıpranma içindedir. Bu
konuyu konuştuğumuz bazı dostlar “Hocam yapmayın, öyleyse ne yapacağız.” diyorlar. Cevabım,
şudur: “Merak etmeyin, tarih boyunca insanların hayatı küresel hukuk ilkesine göre işlemedi.
Allah’tan başka hiçbir devletin hukukuna bağlı
olmayan (farklı) hakem (sistem)ler(i), evrensel
adalet değerini yaşata geldiler. Bir put olmaktan
çıkarılamadığında hukuk ilkesinin çöküşü ciddi
bir sorun oluşturmaz, insanlar adaleti yeniden
keşfederler”. Amerika’da istenen adamı Başkan
ilan edebilen bir hukuk olmadığında bir sorun
doğmaz.
Batı kültürü maalesef yüksek değerlerden
soyutlanmış bir dünya oluşturdu. Önce Antikçağdan başlamak üzere, Batı kültürünün etkinliğinde, kadim kültürlerin oluşturduğu toplumlar
arası kamusal alanı yüksek değerlerden arındırdı.
Bu saçma paradigmaya hâlâ ısrarla sarılmaktadır,
mesela din karşıtlığı da buradan doğmaktadır. Şu
anda uluslararası alanda çıkarın dışında geçerli
hiçbir yüksek değer yoktur. Hemen herkese kabul
ettirilen, uluslararası sorunların sırf güç ile çözüldüğüne ilişkin inanç ortalığı kapladı. Sonra ulusal
hâle getirilen kamusal alanlar, işgalci siyaset tarafından yeniden kurularak ahlak buradan da dışlandı. Yerine konmaya çalışılan küresel değerler
de kısa zamanda dökülüp indi.
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Batı Geviş Getiriyor
Batı bu mevcut yanlış ama güçlü deneyiminden
sonra yeni değerler ve buna bağlı çözümler üretecek durumda değildir. Mevcutları için beğenirseniz bu diyor ve hatta kendi uymadığı bu ilkeleri
dayatıyor. Bu bağlamda mesela ‘İslâm hâkim olursa hayatımıza karışır’, diyor, ama insanlığın hayatını (eşcinsellik gibi) kendi doğmalarıyla donatmaya
çalışıyor. Öyle görünüyor ki bundan sonra insanlığı bir çatışmalar dönemi bekliyor. Çünkü Batının
elinde yalnızca çivi çakmaya yarayan bir çekici var
ve her şeyi çakılacak bir çivi olarak görüyor. Söylemeye bile gerek yoktur ki bu çekiç güçtür. Ama bu
gücün düşüş dönemi başlamıştır, bu da onu daha
hırçın ve daha saldırgan hâle getirecektir. Hâlbuki
yapılması gereken iş, uzun zamandır çiğnenmekte
olan yüksek değerlerin elinden tutup kaldırmaktır. Batı bunu asla yapamaz, çünkü varlığına ters
bulur. Bunu ancak Müslümanlar yapabilir. Ne var
ki Müslümanlar bunun üzerine kafa yormuyorlar,
İslâm konusunda bir indirgemecilik ve slogancı
bir söylemle işi idare etmeye çalışmaktadırlar. Hatta bu işin sırf güç toplama ve teknolojiye odaklanmakla olabileceğini sanmaktadırlar, bununla
olsaydı Batı olurdu sonucuna bile varamıyorlar.
Batı kültürel yönden de hep kendini tekrarlıyor, artık yeni ciddi bir üretimi yok, tabir caizse geviş getiriyor. Ya müflis tüccar gibi eski defterli karıştırıyor ya da dünya kamuoyunu meşgul edecek
fanteziler kuruyor. Daha çok birincisi bilgi dünyasında ikincisi siyaset alanında yaşanıyor. Bunun
tipik bir örneği gündemdeki Great Reset (Büyük
Sıfırlama) projesidir. Bu yılki Davos’un gündemini
de oluşturacak olan söz konusu proje, eski dünya
düzenini sıfırlayıp yeni bir dünya düzeni kurmak
demekmiş. Aşkın değerlere dayanmayan bu tür girişimler bir düzenin değil, yeni bir düzensizliğin
ifadesi olabilirler. Bunlar, haksızlık üzerine kurulu
mevcut düzeni sürdürebilmek için insanlığı oyalama taktikleridir. Düzmece gündemler belirleyip
meşgul etmek, toplumların kendi üstüne eğilip
düşünmesini engellemesine yönelik girişimlerdir.
ABD, aşması kolay olmayan (köşeli bir daire
düşünmek gibi) bir paradoks yaşamaktadır. Varlığını zorunlu olarak, dünyada kurduğu sömürge
ağını sürdürmeye bağlamıştır. Dünya kamuoyunda
adalet, hakkaniyet gibi kendine saygı uyandıracak
hiçbir değeri temsil etmemektedir. Hâlbuki dünya tarihi boyunca bütün büyük siyasal gelenekler

hakkaniyet gibi bir meşruiyete sahiptiler. Bunu
yitirip işlerini, sahip oldukları güçle çözme dönemine girdikleri zaman çöktüler. Osmanlı da çok
farklı sebeplere bağlı olarak gücünü yitirip adalet
misyonunu yerine getiremediği zaman çöktü. ABD
bugün yapıp ettiklerinde zulümle kendine çıkar
elde etme zorbalığının ötesinde hiçbir meşruiyete
sahip bulunmamaktadır. Böyle bir devletin sürekliliği olamaz. Bağlı bulunduğunu iddia ettiği insan
hakları ve demokrasi gibi değerler bizzat yıkılışının sebebi olabilirler. Mesela hâlâ ikinci sınıf vatandaşı muamelesi gören zencilerin bir gün ciddi
bir ayaklanması, yukarıda askıda duran Amerikan
imparatorluğunu yerle bir edebilir.
AB, insan ömrü kadar kısa bir süre (1954 ten
bu tarafa 65 yıl) içinde yaşlandı. Kendini korumada bile zorlanacağı kaygısıyla ABD’ye eklemlenmeye çalışıyor. İlgi çekicidir ki ABD kuruluş yıllarında Avrupa ile Avrupa ya mesafeli duracağını,
mümkün olduğunca iş birliğinden kaçınacağını
deklare etmişti. Bu mesafeli duruşun kısmen de
olsa devam ettiğini söylemek mümkündür. Daha
çok AB, ABD ye sarılmakta, son zamanlarda yetkililer, ABD’den bağımsız var olamayacaklarını açıkça söylemektedirler. Yani kendisi yardıma muhtaç
olmaya doğru giden bir dededen himmet etmesini beklemektedir. Kararlı bir yürüyüş içinde olan
Türkiye’ye Macron gibilerin söylediği sözler, sıklıkla aldıkları kararlar, güç yetiremeyecekleri bir
varlığa karşı eniklerin havlamasına benzemektedir.
Kaldı ki rahmetli Garaudy’nin ifadesiyle
“ABD’nin çöküşü” sürecinin fiziksel nedenleri
de vardır. Kendisi hakkı temsil etmese de Çin’in
yükselişi bu sebeplerden birisidir. İnancımıza
göre Allah bir zorbanın belasını bir başka zorba
ile defedebilmektedir. Yine dünyanın dörtte birini
oluşturan ve yaklaşık iki milyar insanı temsil eden
Asya Pasifik ülkelerinin ABD’ye karşı yeni ticari
antlaşmalar imzalamaları bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu ortamda kendine gelmeye çalışan ve
hızla güçlenen Türkiye ABD politikasından çok
fazla da etkilenmez, yeter ki kurduğu bağımsız politikayı kararlı bir şekilde geliştirip sürdürsün.
Şüphesiz Amerikan politikasında kolay kolay
önemli bir değişiklik beklenemez. Değerlerini yitirmiş bir gücün yapabileceği iş yine gücüne dayanarak dünyayı kendisi için tehlike oluşturmayacak
şekilde kurgulamaya çalışmaktır. Tarihsel bir gerçeği hatırlatmak gerekirse bu uygulamadan ilanihaye sonuç alınamaz.
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Yeni Dönemde
ABD’nin Muhtemel Dış Politikası
Seçim sonrası en çok merak edilen konulardan biri Biden’ın
başkan seçilmesinin ABD dış politikasını nasıl etkileyeceğiydi.
Her ne kadar köklü değişiklikler beklenmese de Biden’ın ve
ekibinin, Ortadoğu’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya dış
politikada bir dizi değişiklik planladığı ifade edilmektedir.

M. Samet TOMAKİN
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zun süredir merakla beklenen ABD başkanlık
seçimleri sonuçlandı ve ABD’nin 46. Başkanı demokratların adayı Joe
Biden oldu. AP’nin son
verilerine göre Biden
22 Kasım 2020 itibariyle yaklaşık
80 milyon ABD
vatandaşının
oyunu alırken Başkan
Tr u m p ’ ı n
oyu yaklaşık
74 milyonda kaldı, Biden liderliğinde Demokratlar 306, Trump önderliğindeki Cumhuriyetçiler ise 232 delege çıkarmaya
hak kazandı. Senato’da Cumhuriyetçiler 50, Demokratlar 46 sandalye, Temsilciler Meclisi’nde ise
Cumhuriyetçiler 205 Demokratlar ise 222 sandalyeyi garantiledi, yani diğer bir deyişle Cumhuriyetçiler Senato, Demokratlar ise mecliste üstünlüğü sağladı. Oransal olarak da Demokratlar
oyların %51,1’ini alırken Cumhuriyetçilerin oyu
%47,2’de kaldı.
Seçim sonrası her başkan gibi Biden da herkesin başkanı ve ayrıştırıcı değil birleştirici bir başkan olma sözü verdi. Önceliklerinin orta sınıfın
güçlendirilmesi, iklim değişikleriyle ve ırkçılıkla
mücadele ve salgının yarattığı tahribatı onarma

olacağının altını çizdi.
Başkan Trump ise
Biden’ın “aceleyle
yanlış bir şekilde
kendisini başkan
gösterdiği” ve yarışın “bitmekten
çok uzak olduğunu” açıklamasında
bulundu.
Seçim
sonuçlarını kabul
etmediğini ilan etti,
hatta seçimleri büyük
bir fakla kazandığı, Biden
ve ekibinin seçimlerde usulsüzlük yaptığını iddia
etti.
Peki, Joe Biden kimdir? Kısaca 1942 yılında
doğan, ABD’nin en yaşlı başkanı olacak olan 78
yaşındaki tam adıyla Joseph Robinette Biden kısaca Joe Biden 47 yıllık siyasi bir geçmişe sahiptir.
36 yıl boyunca aralıksız Delaware senatörlüğüne
seçilen Biden, siyasi hayatı boyunca Adalet Komisyonu üyeliği, Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığının yanı sıra Barack Obama döneminde 2009
ile 2017 arasında Başkan Yardımcılığı gibi önemli
görevlerde bulundu. Dolayısıyla başkan Trump’ın
aksine sistemin işleyişi ve özellikle dış politika konusunda tecrübe sahibi olduğu söylenebilir. Bunun yanında yaşının başkanlık için elverişli olup
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olmadığı ve pot kırmaya elverişli yapısı sıklıkla
eleştirilmektedir.
Seçim sonrası en çok merak edilen konulardan
biri Biden’ın başkan seçilmesinin ABD dış politikasını nasıl etkileyeceğiydi. Her ne kadar köklü
değişiklikler beklenmese de Biden’ın ve ekibinin, Ortadoğu’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan
Afrika’ya dış politikada bir dizi değişiklik planladığı ifade edilmektedir. Bunlardan başka Biden
ve ekibinin terör, ticaret ve göçmen konularında
-her ne kadar şu an için ayrıntıları netlik kazanmasa da- Müslüman ülkelerden göçmen yasağının
kaldırılması, Dünya Sağlık Örgütü’ne üyelik ve
maddi desteğin yeniden tesis edilmesi, Paris İklim
Antlaşması’ndan çekilme çalışmalarının durdurulması gibi kimi değişiklikler planladığı da basına
yansıdı. Yine Biden yönetiminin dış politikada bir
diğer önceliğinin ABD’nin geleneksel müttefikleriyle sahip olduğu diyaloğu yeniden tesis etmesi
olacağı değerlendirilmekte, bu bağlamda müttefiklerine karşı tehditkâr bir dil kullanan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın aksine ortak bir
zemin arayışı içinde müttefiklerle daha yapıcı bir
ilişki kurması beklenmektedir.
Yeni döneme dair en çok merak edilen konulardan biri de Biden yönetiminin Rusya ve Çin’e
karşı nasıl bir politika izleyeceği. Gerek Biden’ın
gerek yardımcısı Kamala Harris başta olmak üzere danışmanlarının söylemleri, Trump’ın aksine
Biden’ın Rusya’ya karşı “şahin” bir politika izleme
ihtimalini güçlendirmektedir. Zira Biden yaptığı
muhtelif açıklamalarda Rusya’yı ABD ulusal güvenliği için en büyük tehdit olarak nitelendirdi,
bir açıklamasında Rusya’nın Amerika’daki seçimlere müdahalesi ve diğer faaliyetleri konusunda
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yüzleşme taahhüdünde bulundu. Trump için “Bu başkanın Afganistan’daki Amerikan askerlerinin başına
ödül koyan, NATO’nun tamamını raydan çıkarmaya yönelik faaliyetlerde bulunan Putin’i neden
karşısına almak istemediğini anlamıyorum.” dedi.
Çin konusunda ise Biden insan hakları konusunda
Çin’e karşı daha sert bir tavır takınılması ve ticari
faaliyetleri nedeniyle Çin’e karşı baskının sürdürülmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu bakımdan
yeni dönemde de ABD’nin Çin üzerinde baskıyı
sürdürmesi beklenmekte, ancak bunu Trump’ın
aksine müttefikleri de sürece dâhil ederek ve daha
diplomatik yollardan yapacağı öngörülmektedir.

Biden döneminde dış politikanın seyrine ilişkin önemli ipuçlarından biri de Biden’ın dış politika danışman tercihleri olmuştur. Biden’ın dış
politika ekibinde deneyimli isimlere yer vermesi
dikkati çekmektedir. Mesela eski Başkan Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda politika
ve planlamadan sorumlu direktörlüğündeki Jake
Sullivan; hem Cumhuriyetçi George W. Bush hem
de Demokrat Bill Clinton döneminde üst düzey
dış politika görevlerini üstlenen Nicholas Burns
dikkat çekiyor. Ayrıca Obama döneminde dışişleri bakan yardımcısı ve ulusal güvenlik danışmanı
yardımcılığını üstlenen Antony Blinken var. Bu
da Biden’ın dış politikasının Obama yönetiminin
ABD dış politikasıyla ciddi benzerlikler göstereceği izlenimi vermektedir. Biden’ın nasıl bir politika izleyeceğinin merakla beklendiği bölgelerden
biri de Türkiye’yi de en yakından ilgilendiren
Ortadoğu’dur.

Biden Yönetimi ve Olası Ortadoğu Politikası
Öncelikle değinilmesi gereken hususlardan
ilki ABD’nin dış politika tercihlerinde genel bir
seyrin ve devamlılığın olduğu, bu politikalar üzerinde başkanların etkisinin kısmi olduğu ve esaslı
değişikliklerin pek görülmediği, köklü bir değişiklik planlansa bile bunun için uzun bir zaman
gerektiğidir. Dolayısıyla başkanın kim ve hangi
ideolojiden olduğundan ziyade ABD’nin ilgili politikasının ne olduğu ve hangi temel parametrelere
dayandığı konusu daha önemlidir. Bu bağlamda
ABD’nin Ortadoğu politikasının geleneksel ana
hatlarını şöyle özetlemek mümkündür:
1- İsrail’in güvenliği ve desteklenmesi
2- Bölgedeki enerji hatlarının güvenliği ve kontrolü
3- ABD’nin bölgede etkinliğinin-üstünlüğünün
sürdürülmesi, Rusya başta olmak üzere diğer
küresel yahut bölgesel aktörlerin nüfûzlarının
etkinliklerinin dengelenmesi
4- Bölgedeki yönetimlerin ABD çıkarları ve ideolojisi doğrultusunda değişimi, dönüşümü
ABD’nin bölgeye ilişkin politikasındaki en temel amaçlardan biri İsrail’in bölgede güvenliğinin
sağlanmasıdır. Bu bakımdan bölgedeki güç dengesinin İsrail lehine olacak şekilde dengelenmesi,
İsrail’in güvenliğine yönelik tehlikelerin ve tehditlerin bertaraf edilmesi ABD’nin Ortadoğu’da temel
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hegemon güç olmak, küresel aktörlük bağlamınönceliklerinden biridir. Bu amaca ilişkin ABD politikalarında iki politik hedef göze çarpmaktadır.
da ABD’ye çok önemli stratejik avantaj sağlamakBunlar gerek ABD gerek İsrail tarafından İsrail’in
tadır. Dahası Ortadoğu sadece enerji kaynakları
güvenliğine en büyük tehdit olarak değerlendiriaçısından değil Rusya’nın ve Çin’in küresel siyalen İran’ın zayıflatılması, mümkün olduğunca tehsette giderek artan nüfûzlarının dengelenmesi ve
dit olmaktan çıkarılması ve İsrail ile Arap ülkeleri
ABD’nin küresel siyasetteki liderliğinin devam
arasındaki ihtilafların mümkün olduğunca gideetmesi noktasında ABD için ayrıca önem arz etrilmesi, mümkünse barış sağlanmasıdır. ABD’nin
mektedir.
İran’da kimi zaman iç karışıklıkları organize etTüm bunlardan sonra Biden’ın Ortadoğu’ya
mesi veya desteklenmesi, ülkeye yönelik ağır
ilişkin görüşlerine, olası poliekonomik yaptırımlar uygulatikalarına değinmek yerinde
ması, İran’ın nükleer silah elde
olacaktır. Yaygın görüş ocak
etmesinin önüne geçilmesi ve
ayında görevi Trump’tan devYeni döneme dair
kontrol altına alınması amacıralacak Biden’ın dış politika
en çok merak edilen
na yönelik nükleer antlaşma bu
önceliğinin Avrupa ile ilişkiler,
konulardan biri de Biden
politikanın ürünüdür. İran’ın
Çin ve Rusya gibi küresel rakipyönetiminin Rusya ve
bölgedeki etkinliğini kontrol
leri ile mücadele olacağı, OrtaÇin’e karşı nasıl bir
altında tutma amacına binaen
doğu başta olmak üzere Latin
politika izleyeceği.
bölgede Sünni ülkeleri ekonoAmerika, Afrika ve Güney Asya
Gerek Biden’ın gerek
mik, siyasi ve askerî bakımdan
gibi diğer bölgelerin ise yeni
yardımcısı Kamala
desteklemesi, İran siyasetinin
dönemde ABD dış politikasınHarris başta olmak
önde gelen bazı isimlerine yöda daha geri planda yer alacaüzere danışmanlarının
nelik suikast gibi eylemleri de.
ğıdır. Dolayısıyla yeni dönemle
söylemleri, Trump’ın
Benzeri bir biçime ABD’nin
birlikte ABD’nin Ortadoğu poözellikle Trump dönemiyle biraksine Biden’ın
litikasında köklü değişiklikler
likte bir hayli ivme kazanan
Rusya’ya karşı
pek mümkün gözükmemekle
Arap devletleri ile İsrail arasın“şahin” bir politika
birlikte önemli bazı değişiklikdaki ihtilafları giderme çabası
izleme ihtimalini
ler olacağını ön görmek mümve arabuluculuk faaliyetleri hız
güçlendirmektedir. Zira
kün. Bunlardan biri Trump gibi
kazandı. Arap Devletleri ile İsBiden yaptığı muhtelif
Biden’ın da ABD’nin bölgedeki
rail arasında gizli-aleni görüşaçıklamalarda Rusya’yı
askeri varlığından duyduğu
meler organize etmesi yahut
ABD
ulusal
güvenliği
rahatsızlıktır. Ancak Trump’ın
desteklemesi, İsrail ile Mısır,
için en büyük tehdit
aksine Biden’ın düşüncesi
Ürdün, Birleşik Arap EmirlikABD’nin bölgede nüfûzunu
olarak nitelendirdi.
leri ve Bahreyn’in barış antlaşkoruması ve Irak, Suriye ve
ması imzalaması noktasındaki
Libya’da önderlik rolünü üstaktif rolü ve yoğun çabası, İslenmesi
gerektiği
yönündedir.
Buradan hareketle
rail ile Arap devletleri arasında barışı hedefleyen
Biden’ın yeni dönemde Trump gibi ABD’nin bölpolitikanın sahadaki yansımalarıdır.
gedeki askerî varlığını azaltmaya devam edeceği,
ABD’nin Ortadoğu politikalarında bir diğer
ancak aynı zamanda nüfûzunu korumaya yönelik
önemli amacın bölgedeki enerji hatlarının güObama döneminde olduğu gibi uluslararası kuvende ve kontrol altında tutulması, enerjide fiyat
ruluşları daha etkin kullanacağı, vesayet savaşlaistikrarı ve enerjinin güvenle piyasalara taşınması
rına ağırlık vereceği öngörüsünde bulunulabilir.
olduğu söylenebilir. Zira dünyanın kanıtlanmış
Yine Biden yönetiminin Rusya ve Çin’in sınırlandoğalgaz rezervlerinin %46,9’unun, petrol rezervdırılması amacına yönelik Ortadoğu ülkelerinin
lerinin %47,7’sinin buradan çıkarılması bakımındesteğini almak için bölge ülkelerine karşı ılımdan Ortadoğu’nun jeo-stratejik önemi büyüktür
lı politikalar izlemesi ve bölge ülkeleriyle diplove ABD petrol ihtiyacının yaklaşık %22’sini bu
matik ilişkileri güçlendirmeye çalışması ihtimali
bölgeden temin etmektedir. Ayrıca böylesine enerhayli yüksektir. Biden’ın bölgeye ilişkin bu genel
ji kaynakları bakımından hayli zengin bir bölgede
Umran • Aralık 2020

Yeni Dönemde ABD’nin Muhtemel Dış Politikası
düşüncelerinden sonra bölge ülkelerine yönelik
olası politikaları şöylece özetlenebilir:
Suriye
Biden’ın ciddi eleştiriler yönelttiği konulardan
biri de Trump yönetiminin -özellikle Suriye’den
çekilme kararına yönelik- Suriye politikası. Biden muhtelif açıklamalarında Trump’ın “Kum ve
ölüm” diye tarif ettiği Suriye’den çekilme kararını “Kürtlere ihanet” diye nitelemiş, ülkedeki Kürt
grupların güçlü bir biçimde desteklenmesi gerektiğini savunmuştur. Benzeri biçimde Biden’ın
danışmanları da Suriye’de ABD’nin sahadaki askeri varlığına rağmen Cenevre süreci dâhil siyasi
geçişle ilgili çalışmalarda ağırlığını Rusya lehine
yitirdiğini ve bunun tersine çevrilmesi gerektiğini savunmaktadır. Dolayısıyla Biden döneminde,
Obama döneminde de olduğu gibi IŞİD ile mücadele kisvesi altında Suriye’de ABD’nin askerî
varlığını özellikle PYD/YPG’yi koruyup kollamak
amacıyla devam ettirmesi, PYD/YPG’ye olan desteği IŞİD ile mücadele kisvesi altında -muhtemelen Trump dönemine kıyasla daha da güçlü bir
biçimde- vermeye devam etmesi öngörülebilir.
İran
Biden’ın Trump’a yönelik en büyük eleştirilerinden biri de Trump’ın İran ile nükleer antlaşmadan çekilmesi ve İran’a yönelik sert politikalarıdır.
Trump’ın İran politikasını “tehlikeli bir başarısızlık” diye niteleyen Biden, çeşitli demeçlerinde
defalarca nükleer antlaşmayı övmüş ve başkan seçilirse ilk işlerinden birinin -İran’ın antlaşmadan
doğan yükümlülüklerini yeniden yerine getirmeye başlaması kaydıyla- nükleer antlaşmaya geri
dönmek ve Tahran’la yeniden bir diyalog kanalı
açmak şeklinde açıklamıştı. Biden’ın dış politika
ekibi de benzeri bir biçimde İran’ı ana tehdit olarak görüp kuşatma siyaseti izlemek yerine Tahran
ile komşuları arasında diyaloğu destekleyen bir
yol önermektedir. Ancak Biden’ın nükleer antlaşmaya dönmesinin önünde ciddi bazı zorlukların
bulunduğu da bir gerçektir. Nitekim Kongre’deki
güçlü İran karşıtlığı, Tahran’ın nükleer antlaşmaya dönüş için tüm yaptırımların kaldırılması şartı
ve ABD’ye güvensizliği anılabilir. ABD’nin özellikle Trump döneminde güçlü iş birliği yaptığı Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in
ve de en önemlisi İsrail’in, Biden’ın antlaşmaya
dönme isteğine sıcak bakmaması ve hâliyle ikna

edilmelerinin gerekmesi de bunlara eklenebilir.
Böylesi bir adım özellikle -ikna edilmedikleri takdirde- ABD ile Körfez arasında yakalanan uyumu
ziyadesiyle bozma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla Biden’ın tüm bu zorlukların üstesinden gelip
gelemeyeceği sorunsalı Biden’ın İran politikasını
oldukça belirsiz-tartışmalı kılmaktadır.
Körfez Ülkeleri
Yaygın beklentinin aksine, Biden döneminde
asıl gelişmelerin ve çalkantının Türkiye-ABD ilişkilerinden ziyade ABD ile otoriter Arap devletleri
ilişkilerinde yaşanması ihtimali hayli yüksektir,
zira Biden döneminde ilişkileri oldukça zorlu konular beklemektedir. İran meselesi haricinde ilişkilere dair en çok merak edilen hususlardan bir
diğeri de ABD’nin Trump döneminde Ortadoğu’da
kurulan İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır ile
birkaç küçük devletten oluşan blokla güçlü iş birliğinin Biden döneminde de devam edip etmeyeceği meselesidir. Özellikle ABD’deki İsrail lobisi
tarafından tasarlanan ve Washington tarafından
da desteklenen bu ittifak Ortadoğu siyasetinin şekillenmesinde son birkaç yıldır en belirleyici faktörlerden biri olmuş, Libya’dan Yemen’e, İran’dan
Katar’a ve Suriye’den Sudan’a birçok konuda
ittifak üyelerinin birlikte hareket ettikleri görülmüştür. Söz konusu ittifak çerçevesinde İsrail ve
Amerikan yönetimleri Ortadoğu’daki müttefiklerini bölge sorunlarında İsrail’in çıkarlarını tehdit
etmeyecek şekilde davranmaya teşvik ediyorlar.
Buna karşılık ABD ise bu ülkelerde kendisiyle iş
birliği yapan yönetimleri-rejimleri “iç ve dış tehditlere” karşı destekliyor, ayakta tutuyor, bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerini ve baskıcı yönetim tarzını görmezden geliyordu. Dahası ilişkileri
germe potansiyeline sahip konular sadece bunlarla da sınırlı değil. Biden’ın seçim kampanyası
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sırasında Ortadoğu dâhil dış politika önceliklerinden birini “insan hakları” ve “ifade özgürlüğü”
şeklinde açıklaması, en yakın müttefik ülke dahi
olsa bu değerlerden taviz veremeyecekleri ve hesap soracakları vaadi-söylemi de gerçekleşmesi
hâlinde ilişkileri olumsuz anlamda hayli etkileme
potansiyeline sahip konulardan bir diğeridir. Zira
bundan en çok etkilenecek olan ülkelerden bazılarının da özellikle son yıllarda başta gazeteciler ve
aktivistler olmak üzere insan hakları konusunda
ihlal dosyaları oldukça kabarık Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın başını çektiği otoriter Arap rejimleri olacaktır. Yeni dönemde
özellikle ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini daha
da zor günler beklediğini söylemek mümkündür.
Biden’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ikinci
yılı vesilesiyle 2 Ekim’de yaptığı açıklamada kendi dönemine ABD’nin Yemen’deki savaşa verdiği
desteği keseceğine ve Suudi Arabistan ile ilişkileri
gözden geçireceğine ilişkin açıklaması bunun bir
göstergesi niteliğindedir. Yine Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’in, “Suudi Arabistan tarafından
Washington Post’un gazetecisi Cemal Kaşıkçı’nın
tasarlanmış vahşi cinayeti üzerinden bir yıl geçti.
Kabul edilemez. Amerika açık bir şekilde basına
yönelik şiddeti görmezden gelmeyeceğini beyan
etmelidir. Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi meselesi ve Yemen’deki insan hakları
ihlalleri konusunda suçlu tutulmalıdır.” sözleri de
bu bağlamda Biden yönetiminin meseleye bakış
açısını detaylandırması bakımından önemlidir.
Bununla birlikte bir diğer gerçek de bu konuda
net bir şey söylemenin zorluğudur. Zira Biden’ın
da başkan yardımcısı sıfatıyla yer aldığı Obama
yönetimi döneminde ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde farklı bir tablo karşımıza çıkmaktadır.
Örneğin Obama yönetimi Yemen savaşında da
kullanıldığını bildiği hâlde Suudi Arabistan yönetimine silah satmaya devam etmiş, Krallık’taki
insan hakları ihlallerine yönelik iddiaları ve raporları görmezden gelmişti. Dolayısıyla Biden’ın
başkanlığı döneminde de reel politik gerçeklerin
Biden yönetiminin bu vaatlerini yerine getirmesine ne denli imkân tanıyacağı oldukça belirsizdir.
Filistin-İsrail
Filistin-İsrail cephesinde de yeni dönemle
birlikte köklü olmasa da ABD’nin Filistin’e karşı
tutumunda bazı iyileşmeler, Filistin lehine bazı

gelişmeler beklemek mümkündür. Konuya ilişkin muhtelif açıklamalarında Biden iki devletli çözüme inandığını, Trump’ın barışı imkânsız
kılan adımlarını tersine çevireceğini söylemiş ve
yasadışı yerleşimlerin genişlemesine karşı olduğunu ifade etmiştir. Dahası Biden ABD’nin Filistin
Diplomatik Misyonu’nun Washington’da çalışmasına yeniden izin vermeyi ve Birleşmiş Milletler’in
Filistin’e destek programlarına yeniden katılmasını da vadetmiştir.
Biden’ın, dünyanın ciddi tepkisini çeken
Trump’ın “Yüzyılın Antlaşması” diye nitelediği
İsrail-Filistin Barış Planı’nı sürdürüp sürdürmeyeceği ise belirsizliğini korumaktadır. Biden’ın, planın hazırlayıcısı Jared Kushner’in Orta Doğu’nun
en zorlu meselesinde bir barış inisiyatifi yürütecek kapasitede biri olduğuna inanmadığına ilişkin
söylemleri kimilerince Biden’ın planı desteklemeyeceği yönünde bir işaret şeklinde değerlendirilmiştir. Barış planına dair şu an için net bir şey söylemek zor olsa da Biden’ın, kendisini “Siyonist” ve
“İsrail’in sadık destekçisi diye tanımlaması ipuçları sunmaktadır. Öngörüler Trump döneminde
İsrail’in büyük kazanımları diye değerlendirilen
Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması,
İsrail’in Suriye’de işgal altında tuttuğu Golan tepelerinin ilhakının ABD tarafından tanınması gibi
kazanımları koruyacağı yönündedir. Bununla birlikte Biden’ın, Trump döneminde oluşmuş yeni
durum üzerinden Filistin Yönetimi’ni muhatap
alan görece dengeli eski politikaya dönmesi de bir
diğer yaygın beklentidir.
Türkiye
En merak edilen konulardan bir diğeri ise son
yıllarda büyük yara alan ve birçok konuda çok
ciddi sorunların var olduğu Türk-Amerikan ilişkilerinin Biden döneminde nasıl şekilleneceği,
Biden’ın Türkiye’ye karşı nasıl bir politika izleyeceğidir. Zira Biden’ın şu ana kadarki Türkiye’ye
ilişkin eylemleri, söylemleri ve vaatleri incelendiğinde ortaya pek olumlu bir tablo çıkmamaktadır.
Senatörlüğü döneminde uzun yıllar Türkiye’nin
Kıbrıs politikasını sert dille eleştiren Biden, 1915
olaylarının ABD tarafından “Ermeni soykırımı”
olarak tanınması için de aktif çalışmalar yürütmüştür. 1973’te, yani Türkiye’nin Kıbrıs Barış
Harekâtı’ndan bir yıl önce Senatör olan Biden,
uzun yıllar boyunca Türkiye’ye Kıbrıs’tan çekilme
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Yeni Dönemde ABD’nin Muhtemel Dış Politikası
çağrısı yapmış, 1987 yılında da BM’nin bu doğrultuda aldığı karara uymadığı için Türkiye’ye yeniden ambargo uygulanmasını öngören kanun taslağını hazırlayan ve Kongre’ye sunan isimlerden
biri olmuştur. Ancak tasarı Kongre’de yeterli oyu
alamadığı için yasalaşmamıştır. Biden, Senato Dış
İlişkiler Komisyonu’nda olduğu dönemlerde de
Kıbrıs sorununun çözülememesinden Türkiye’yi
tek taraflı sorumlu tutan açıklamalar yapmış,
1999 yılında da Türkiye’ye yönelik 5 milyar dolarlık yardım paketinin serbest bırakılmasını Dış
İlişkiler Komisyonu Başkanı sıfatıyla veto etmiştir.
Biden’ın basına da yansıyan Aralık 2019’da New
York Times’ın hazırladığı The Weekly programında sarf ettiği sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Türkiye hakkındaki düşüncelerini özetler niteliktedir. Söz konusu programda Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “otokrat” diye nitelemiş, Erdoğan’ı
yaptıklarının bedelini ödetmekle tehdit etmiş,
ABD’nin Erdoğan’a karşı muhalefeti ve PYD/
YPG’yi desteklemesi gerektiğini söylemiştir.
Biden’ın Türkiye aleyhi sözleri ve vaatleri bunlarla da sınırlı değildir. Biden’ın seçim vaatlerinden biri de Ermeni tehcirini soykırım olarak tanımaktır. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Biden
1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan’da
yaptığı yazılı açıklamada da Senato’daki çalışmalarını da hatırlatarak, “soykırımın tanınması
için yürütülen çabalara liderlik etmekten gurur
duyduğunu” söylemiştir. “Ermeni Soykırımını
tanıyan bir karara destek vereceğime ve evrensel
insan haklarını yönetiminin bir numaralı önceliği
yapacağıma söz veriyorum.” ifadelerini kullanmıştır. Yine Türkiye’ye S-400 meselesinden ötürü
yaptırımların uygulanması gerektiğini savunan
Biden, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasına ve
bölgede faaliyetlerini karşı olduğunu açıklamış
ve Türkiye’ye bölgedeki faaliyetlerini durdurma
çağrısı yapmıştır. Ancak Senato’da görev yaptığı
dönemlerde sıkıntılı konularda Türkiye karşıtı bir tavır takınan Biden’ın, Başkan Yardımcılığı döneminde daha dengeli bir role büründüğü
görülmektedir. Türkiye’ye daha önce birkaç kez
ziyarette bulunan Biden’ın, Obama’nın yardımcısı olduğu dönemde Türkiye’yi, Suriye’de Esed’i
devirebilmek için IŞİD’e destek vermekle, silah
satmakla ve yabancı savaşçıların sınırı geçmesine izin vermekle suçlaması üzerine Türkiye’nin
sert tepki göstermesi sonrası Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ı arayıp sözlerinden dolayı özür dilemesi
bu bağlamda zikredilebilir. Yine 15 Temmuz 2016
darbe girişiminden bir ay sonra Türkiye’ye yaptığı
ziyarette Biden’ın “Amerikan halkı sizin yanınızda. Obama, Erdoğan’ı arayan ilk insanlardan biri
oldu. Ancak yine de özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim. Ancak Sayın
Cumhurbaşkanı (Erdoğan), halkınıza büyük hayranlık duyuyoruz ve bu zorluklara göğüs germe
biçiminize hayranlık duyuyoruz.” sözleri bu duruma örnek gösterilebilir.
Tüm bunlardan sonra Biden’ın başkanlığı döneminde olası Türkiye politikasına değinmek yerinde olacaktır. Geçmiş dönemlere bakıldığında
dikkati çeken hususlardan biri, ABD başkanlarının başkan seçilmeden önceki söylem ve eylemleriyle göreve geldikten sonraki söylem ve eylem-

Biden’ın dış politikada temel
hedeflerinden biri NATO’da birlikteliği
yeniden sağlamak, kurum içindeki
özgüveni yeniden pekiştirmek ve
NATO’yu yeniden etkin kılmaktır.
NATO’nun en güçlü ordularından biri olan
Türkiye’nin son dönemde başta Fransa ve
Yunanistan olmak üzere üye devletlerle
yaşadığı ciddi fikir ayrılıkları ve sorunlar
Biden’ın bu hedefini gerçekleştirmesi
önünde en büyük engellerden biridir.

leri arasındaki farklılıklar bulunduğudur. Zira reel
politiğin gerekleri/gerçekleri, imkânları ve şartları
başkanlara hem sınırlı bir hareket alanı/imkânı
sunar hem de başkanların politikalarını bu gerçekler doğrultusunda şekillendirmelerini zorunlu
kılar. Diğer bir deyişle başkanların bu gerçekleri
göz önünde bulundurmadan atacağı adımlar hem
akılcı olmayacak hem de ABD’ye yarardan çok zarar getirebilecektir. Geçmişte birçok ABD başkanı,
örneğin 1915 Ermeni tehcirini “soykırım” diye
tanıma, Türkiye’ye insan hakları ve azınlıklara
yönelik politikalarından dolayı ciddi baskı kurma
hatta yaptırım uygulama gibi birtakım vaatlerde bulundukları hâlde reel politik gereği başkan
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olduktan sonra bu vaatlerinden vazgeçmişlerdir.
Benzeri bir durumun Biden için de geçerli olacağını, Biden’ın da başkan olduktan sonra Türkiye’ye
karşı daha dengeli bir politika izleyeceğini, söylemlerinin ve eylemlerinin daha dengeli olacağını
öngörmek mümkündür.
Gerek küresel siyasetteki hâlihazırdaki tablonun gerek Biden’ın dış politika hedeflerinin bu
tezi desteklediği söylenebilir. Nitekim Biden’ın
dış politikada temel hedeflerinden biri NATO’da
birlikteliği yeniden sağlamak, kurum içindeki özgüveni yeniden pekiştirmek ve NATO’yu yeniden
etkin kılmaktır. NATO’nun en güçlü ordularından
biri olan Türkiye’nin son dönemde başta Fransa
ve Yunanistan olmak üzere üye devletlerle yaşadığı ciddi fikir ayrılıkları ve sorunlar Biden’ın bu
hedefini gerçekleştirmesi önünde en büyük engellerden biridir. Dolayısıyla Biden’ın bu hedefini gerçekleştirebilmesi, bir anlamda Türkiye ile
yapıcı ilişkiler kurmasını, Türkiye’ye karşı ılımlı

40

ve olumlu bir politika izlemesini zorunlu kılmaktadır. Dahası Biden’ın Türkiye’ye olan ihtiyacı
sadece bununla da sınırlı değildir. Biden’ın dış
politikada en önemli önceliklerinden bir diğerinin Rusya ve Çin’in dengelenmesi ve çevrelenmesi olacağı, özellikle Rusya’ya karşı “şahin” bir
politika izleyeceği değerlendirilmektedir. ABD’nin
yeni başkanının bu süreçte Türkiye’yi kaybetmesi,
Türkiye’nin Rusya ve Çin ile daha da yakınlaşması
hem çıkarına aykırılık teşkil edecek hem de bu hedefi gerçekleştirmesini ziyadesiyle zorlaştıracaktır.
Bu durum Biden’ın Türkiye’yi yanına almasını/kazanmasını daha da zorunlu kılmakta, bu da yeni
dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde, beklenenin
aksine geçmiş dönemlere kıyasla kısmi de olsa bir
ilerleme ve uyum ihtimalini güçlendirmektedir.
Bununla birlikte gerek ABD’deki Türkiye ve/
veya hükûmet karşıtı İsrail lobisi ve FETÖ olmak

üzere bazı grupların gerekse İsrail, Mısır, Yunanistan, Fransa gibi bazı devletlerin faaliyetlerinin
Türkiye-ABD ilişkilerinde normalleşme ve ilerlemenin önünde önemli bir engel teşkil ettiği dikkate alınmalıdır. Dahası Biden yönetiminin de bir
ölçüde bu lobi ve devletleri dikkate alacağı da göz
önünde bulundurulmalıdır. Biden yönetiminin bu
denklemdeki pozisyonunun ilişkilerin yönünü tayin edeceğini söylemek mümkün. Genel kanı, Biden yönetiminin politikalarında Türkiye’yi kazanma amacının ağırlıklı olacağı, bu itibarla Türkiye
için daha önemli konularda Türkiye lehine bir tavır takınacağı, daha az önemli konularda ise Türkiye aleyhine adımlar atabileceğidir. Bu doğrultuda örneğin Biden yönetiminin ABD’nin S-400,
demokrasi, insan hak ve özgürlükleri gibi bazı konularda Türkiye’ye karşı sertleşeceği ancak güçlü
yaptırımlardan ziyade daha ılımlı yaptırımları tercih edebileceği, Suriye ve PYD/YPG konularında
Türkiye’yi teskin etmeye ve bir orta yol bulmaya
çalışacağı, bir anlamda denge politikası izleyeceği
öngörülebilir. Yine Suriye’de Türkiye’nin Rusya ile
beraber çalışmasının, Rusya’ya karşı sert bir politika izlemesi beklenen Biden yönetimi tarafından
ciddi bir sorun olarak görülmesi ve Türkiye’ye bu
alanda ciddi sıkıntılar yaşatması ihtimali de hayli
güçlüdür.
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ABD Seçimi ve Yeni Siyaset Düzeni
Trump, Dünya Ticaret Merkezinin veya sanayileşmiş-kapitalizmin son temsilci
başkan örneğiyken Biden ise Silikon Vadisi’nin veya sibernetik çağın temsilcisi
olacak görünüyor. Trump’ın ABD’yi yeniden büyük yapmayı vurgulayan
“Make Great Again” sloganı kaybederken Biden’in seçim kampanyasında
kullandığı “daha iyiyi inşa etmek” anlamına gelen sloganı kazanmıştır.

Ahmet DAĞ

İ

nsanlığın yüzyılın en kötü
salgını olan COVID-19’u
yaşadığı bu günlerde devletlerin, toplumların ve ekonomilerin büyük sıkıntılarına
şahitlik ettiğimiz günleri yaşamaktayız. Ulusalcılık-küreselcilik çekişmesinde son
yaşananlar (salgın) dâhil küreselcilerin elini daha da güçlendirmektedir. İlk
başlarda küreselciliğin kaybedeceği ulusalcıların
kazanacağı söylense de Amozon, Ali Baba, Zoom,
Netfilix gibi dijital yapıların süreçten güçlenerek
çıkması ve dünyanın en zengin ilk 10 kişiden
7’sinin teknoloji uzantılı şirketlerin olması küreselcileri ulusalcılara üstün kılmıştır. Küreselciliğin
arkasında olan devasa şirketlerin sermayelerinin
daha da güçlendiğine şahitlik ediyoruz. Ayrıca dijital medya üzerinden salgın sürecini yönlendiren
yine küreselciler oldu. İlk başlarda söylendiği gibi
sürecin galibi, ulusalcılar değil küreselciler olacak
görünüyor.
Yalnızca devletler arasında değil şirketler arasında da büyük güç ittifaklarının yaşandığı süreçte sibernetik ve yüksek teknolojik araçların gelişimi, enerji ve iklim değişikliği, milli güvenlik ve
e-ticaret gibi meselelerde siyasal rekabet içerisinde
bulunuluyor. Baudrillard’ın simülatif bir düzen ve
ülke olarak gördüğü ABD seçimleri, Reagan’dan
beri ilginç tercihlere konu oluyor. Kovboy rolü
oynayan Holywood yıldızı Reagan başkan yapıldıktan sonra Teksaslı kovboylar olan baba Bush
ile oğul Bush başkan oldular. ABD, Bush’ların arasında bir Amerikan sinema jönünü andıran Bill
Clinton’ın başkanlığına şahitlik yaptı. Amerikan

rüyası (Dream of American)
sloganı, sürekli kendine yapay bir gerçeklik aramıştır.
Bu Amerikan rüyasının karşılıklarından biri; Cumhuriyetçi beyaz-kovboy Bush’dan
sonra demokrat melez Barack
Joe Biden
Hussein Obama’nın seçilmesi
olmuştur.
Obama profil bakımından beyaz bir anneden,
siyah Müslüman bir babadan olan Kenya asıllı,
evanjelist-Protestan bir Hıristiyan yani tam bir
post-modern göstergedir. Bir dönem istenmeyen, problem kaynağı diye görülen negrolardan/
siyahilerden biri Amerikan siyasetine, ekonomisine ve sosyal-kültürel sorunlarına çözüm olacak umuduyla başkan seçildi. Bir rüyadan öteye
geçemeyen Obama, ABD’nin despotik ve işgalci
tutumunu devam ettirdi. Irak ve Afganistan işgallerinin devamı Mısır’daki darbeye ve Suriye’de
Esad zulmüne teşne olması Obama’nın bir rüya
olmasından daha çok kâbus olmasının göstergesiydi. Obama, yapay Amerikan rüyasının dünyada
kâbus olarak gerçekleşmesiydi.

COVID-19 ve Great Reset
ABD’nin en önemli iki (diğeri Hollywood)
simgesinden biri olan (11 Eylül 2001’de yıkılmış
olan) Dünya Ticaret Merkezi’nin simgesi diyebileceğimiz şahıs olan Trump’ın seçilmesi, Amerikan
gerçekliğinin siyasete yansımasıydı. Borçlanan
ABD’nin, öncelikle bir gaspçıya veya tahsildara
ihtiyacı vardı. Bu tahsildar da şirketlerini usulsüz
bir biçimde batırıp fon sağlayan Trump’dı. Nitekim ABD’nin körfez ülkelerine olan borçlarının
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üzerine çizik atmakla kalmayıp sürekli tehdit yoluyla körfez sermayesinden ABD hazinesine para
aktarılmasını sağlamıştır. Âdeta bir dönem görev
verilerek misyonunu tamamlamıştır. Twitter üzerinden seçim kazandığı söylenen Trump, twitter
üzerinden ülkeleri (Türkiye dâhil) tehdit ediyor
ve ülkesindeki bazı “yalancı medya” organlarıyla
twitter üzerinden mücadele ediyordu. Twitter üzerinden geldiği söylenen Trump, twitter üzerinden
yönetim gerçekleştirdikten sonra twitter üzerinde
“hile var aslında ben kazandım.” mesajları atarak
gidiyor. Twitter propagandası üzerinden Başkanlık
kazanan Trump’dan sonra yapay zekânın müdahalesiyle seçim kazandığı iddia edilen Joe Biden’ın
başkanlığına şahitlik yapacağız.
Trump, Dünya Ticaret
Merkezi’nin veya sanayileşmiş-kapitalizmin (Endüstri
3.0) son temsilci başkan örneğiyken Biden ise Silikon
Vadisi’nin veya sibernetik çağın (Endüstri 4.0’ın)
temsilcisi olacak gibi görünüyor. Trump’ın ABD’yi
yeniden büyük yapmayı
vurgulayan ulusalcı “Make
Great Again” sloganı kaybederken Biden’in seçim
kampanyasında kullandığı “daha iyiyi inşa etmek”
anlamına gelen -kendisine
ait olmayan- “Build Back
Better” sloganı kazanmıştır. Biden’ın seçim programı ekonomik ilerlemenin
geleceği, internetin idaresi,
okyanusların hâkimiyeti, plastik ve çevre sorunları, iklim değişiklikleri, ekonomiyi yeniden şekillendirme, küresel birlikleri güçlendirme, yeni
iş modelleri hedefleme gibi amaçları bulunan bir
içeriğe sahip. İngiltere Başbakanı B. Johnson’ın
ve Kanada Devlet Başkanı Justin Trudeau’nun
“Build Back Better”a vurguda bulunarak salgının
“Great Reset”in inşa edeceği 2030’lardan daha iyi
olacağına vurguda bulunmaları bu süreci desteklediklerini göstermektedir. Yine ABD ve Batı’nın
gözde prensi Prens Muhammed bin Selman’ın
2030 vizyonuna vurguda bulunması ve dijtal ve
transhümanist bir şehir olan Neom şehrini inşa
etmesi da manidardır. COVID-19 dâhil yaşanan
süreçlerin üst üste olması tesadüf olmaktan daha

çok belirlenmiş bir mekanizma olma olasılığını artırıyor. Mevcut yönetimlerin kökten değişmesine
yol açacak salgının meydana gelişi Trump’ın gidiş
nedenlerinden biri olmuştur. Dünya Ekonomik
Formu Başkanı olan Klaus Schwap’ın Temmuz
ayında yayımladığı COVID-19, Great Reset adlı
kitabı ve ABD seçim arifesinde The Times dergisinin “Great Reset” kapağıyla yayımlanması oldukça manidardı. Küreselcilerin en önemli destekçisi olan Bill Gates ve Rockefeller’in 2010 yılında
yaptıkları konuşmalar, COVID-19 ve Great Reset
arasında bağlantıları göstermektedir.
Rockefeller Vakfı’nın Mayıs 2010’daki “Lock
Step Scenario”sudur (Sıkıyönetim Senaryosu)
özetle şöyledir: 2012’de çok etkili bir pandemi dünyayı saracak. Bu,
2009’daki H1N1 domuz
gribinden farklı olarak çok
bulaşıcı ve ölümcül. Yaban
kazlarından yayılan salgın, 7 ayda dünyanın yüzde 20’sine bulaşacak ve 8
milyon insan ölecek. Ekonomiler duracak, küresel
insan ve mal dolaşımı bitecek, turizm kalmayacak,
alışveriş merkezleri boşalacak. Hükümetler ve liderler
çok sıkı önlemler alacak.
Yüz maskeleri zorunlu tutulacak, tren ve otobüs
terminallerinde vücut ısısı
ölçümleri yapılacak. Birey
özgürlükleri kısıtlanacak,
pandemi hafifledikten sonra bile sıkıyönetim tedbirleri sürecek. Tüm dünyadaki yönetimler demir yumruk düzenine geçecek
(Vodinalı, 2020).
Dataizm ve Transhümanizm sürecinin en büyük sosyal teorisyenlerinden biri olan Harari,
2008’de mevcut Amerikan yönetiminin küresel
ekonomik krizinim veya 2014 Ebola salgınının
yaşandığı dönemlerde küresel liderlik iddiasını
sürdürdüğünü fakat mevcut ABD yönetiminin
(Trump) bu rolü bıraktığını ifade eder. Harari, ulusalcılarla küreselciler arasındaki çekişmeyi, küreselcilerin safında kalarak COVID-19 ile şu şekilde
ilişkilendiriyor; “Bu kriz anında oldukça önemli
iki seçimde bulunacağız. İlk seçim totaliter gözetleme mekanizması ile yurttaşların güçlendirilmesi
arasında, ikinci seçim ise milliyetçi izolasyonizm
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ABD Seçimi ve Yeni Siyaset Düzeni
ile küresel dayanışma arasında olacak. …İkinci
tercihimizi ise milliyetçi izolasyonizm ile küresel
dayanışma arasında yapacağız. Salgın hastalıklar
da sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizler de
küresel sorunlardır ve yalnızca küresel çaptaki iş
birliği ile çözülebilirler… İnsanlık bir seçim yapmak zorunda. Uyuşmazlık yolunu mu takip edeceğiz, yoksa küresel dayanışmadan yana mı olacağız? Eğer uyuşmazlığı seçersek bu durum sadece
krizi uzatmakla kalmayacak, gelecekteki çok daha
vahim olayların habercisi olacak. Eğer küresel
dayanışmayı seçersek sadece koronavirüse karşı
değil 21. yüzyıl boyunca insanlığa saldıracak diğer bütün salgınlara ve krizlere karşı da zafer elde
edeceğiz…” (Yücel 2020).

Siyaset, Sağlık ve Teknoloji
1980’lerde ve 1990’larda dahi devletler ve siyasetçiler, bilim ve teknolojiye vurguda bulunarak çok siyaset yapmıyorlardı. Tarihte şimdiye
kadar siyaset ve devletler yönetimlerinde bilimsel,
teknik veya teknolojik gelişmeleri doğrudan iktidarın aracı hâline getirmemişti. Yeni konseptte
devletler, teknolojiyi de arkalarına alarak daha da
güçlenmeyi amaç edinmektedirler. Putin’in 20172018 yılında “Geleceğe Odaklı Rusya” başlıklı
açık derste şu konuşması bu durumu açıklayan
en büyük göstergelerden biridir; “…Yapay zekâ
sadece Rusya’nın değil tüm insanlığın geleceğidir.
Burada çok büyük imkânlar olduğu kadar henüz
öngörülemeyen tehlikeler de var. Bu alanda lider
olan ülke, dünyanın da yöneticisi olacaktır. Rusya, yapay zekâ geliştirme konusunda lider olursa
teknolojimizi tüm dünyayla paylaşırız…”
Nano-teknoloji, robotik-sibernetik, nörobiyoloji, biyo-teknoloji, yapay zekâ, enformasyon ve bilişsel teknoloji, uzay mühendisliği gibi
bilimsel alanları içeren transhümanist sürecin
devletlerin siyasetlerinde ciddi etkileri olacak görünüyor. Hayatın uzaması, evrensel temel gelir,
genomik tercih, dijital haklar, ilaç yasası reformu,
iklim değişikliği ve enerji yasası, morfolojik özgürlük, transgender veya post gender tercihi bulunan insanlar, insan olmayan varlıklar (android,
robotik veya humonoid) için hak ve hukukun
belirlenmesi devletlerin klasik siyaset konularından farklı konuları hâline gelmiştir. “İnsan 1.0”,
“Hayat 2.0”, “Endüstri 4.0” kavramlarına ilaveten
“Siyaset 2.0” kavramı da eklenecek görünüyor.
Küresel ekonomik krizler, artan sınıf bölünmeleri
ve işsizliğin derinleşmesi, ılımlı milenyumculuk

ve tekno-ütopyacılığın yeni tekno-ilerlemeciliğin
sentezini üretecektir.
Biyolojik silahların yani virüslerin aralıklı salıverilmesi süreciyle karşı karşıya kalınacağı bir
süreçte güçlü bir insan var etme amacı var. 2008
yılında The Wired dergisinde yayımlanan “Top
Pentagon Scientists Fear Brain-Modified Foes”
başlıklı makalede ABD’nin en yüksek insan değişikliğine ihtiyaç duyduğu tavsiyesinde bulunulur.
Sağlık, siyasetin en önemli vaatlerinden biri hâline
gelecek gibi görünüyor. Nitekim Obama döneminde “Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümü”nde
danışman olarak görev yapmış olan Leslie Dach,
“Obamacare” diye de bilinen “Hasta Koruma ve
Ekonomik Bakım Yasası” adlı yasaya atıfta bulunarak bu yasaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyulduğunu söylemiştir.
İnsan sağlığının korunması ve insanın güçlendirilmesi yanında yapay zekâ çalışmalarının teşvik
edilerek hem insanın hem de doğanın dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte küreselcilerin arzuladıkları bir yeni dünya düzeni için Joe
Biden çok uygun kumaş görülüyor. Nitekim Harari, seçim arifesinde, Biden’ın bilim, ahlak, adalet
ve umut vs. konularda dile getirdiklerinin önemli
olduğunu söylemiş ve bu vizyonunu gerçeğe dönüştürmesi için iyi şanslar dilemiştir.
21. yüzyılın siyaset anlayışı önceki siyaset
anlayışlarından çok farklı olacak. COVID-19’un
yeni bir dünya düzeni oluşturması ve bir manivela olarak kullanılması için ciddi gayretler var.
Bu yeni dünya düzeninde sağlık, güvenlik, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler gibi meseleler,
DSÖ, AB hatta BM gibi birlikler tartışılacak. Nitekim Korybko, AB ve BM’nin, açık ve güçlü sınırların ve serbest ticaretin, geçmişin kalıntıları
hâline gelebileceğini ve eski dünya düzeninin asla
geri dönmeyeceğini iddia eder. Neo-realizmin ve
neoliberalizmin hızla terk edileceğini, acil sağlık
önlemlerinin artırılacağını ve yeni millîleştirilmiş
ekonomiler odaklı siyasetin önceleneceğini ve
AB’nin yeniden yapılanma çabası içine gireceğini
söyler (Korybko, 2020).
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WASP İdeolojisinin
Karakteristiğine Dair
WASP ideolojisinin de ana omurgasını oluşturan sermaye, ulus ve devlet teslisi Amerikan
müesses nizamının anlaşılması bakımından hayli önemlidir. Adaleti, mülkiyetin ve
sermayenin korunmasıyla eşitler. Paranın âdeta kan gibi akışkan özellikte olduğuna
inanır. Para akışı ifadesi bu bağlamda dikkat çekicidir. Hem Katolik hem de Protestan
Hıristiyanlıkta “kan”ın ulusu-sermayeyi ve devleti inşa ve temsil ettiği hatırlanmalı.

Kâmil ERGENÇ
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u yazının hazırlık
sürecinde, kapitalist/neoliberal sistemin baronluğu makamını, ikinci dünya
savaşından bu yana
işgal eden ABD’de
başkanlık seçimleri
sonuçlanmış ve müesses nizamın (establishment)
sadık
hizmetkârı şeklinde
görevinin hakkını ziyadesiyle veren bir megaloman (Trump), istemese
de yerini aynı nizamın belirlediği çerçeveye sadakati şüphe götürmeyen başka bir megalomana bırakmak zorunda kalmıştı!
Günlerce Türkiye ve dünya medyasını meşgul eden bu gölge oyunu, küresel sistemin kaptan köşkünde kimin bulunduğunu (bir kez daha)
açık etmenin yanında, kaderi bu sistemin çarklarının sorunsuz dönmesine bağlı olanları da deşifre etmiş oldu. Bu durumun “Ne yani koskoca
bir süper gücün direksiyonuna kimin geçeceğiyle
ilgilenmeyelim mi?” naifliğiyle geçiştirilemeyeceği
muhakkak. Bir süper güçten bahsediyorsak şayet,
bu gücün yönetim kademesinde kimin bulunduğundan ziyade, hangi ideolojinin kılavuzluğunda
yol aldığının konuşulması daha önemli olsa gerek.
Çünkü hiçbir süper güç geleceğini kalabalıkların

reyleriyle belirlemez.
Ya da şöyle diyelim:
kalabalıkların rızasını
kendi çıkarlarıyla örtüştürme becerisine
sahip olmayan veya
ilham aldığı ideolojik
referanslar temelinde
kalabalıkları endoktrine edemeyen (ki
buna “rıza üretimi” de
diyebiliriz) bir süper
güçten bahsedilemez.

Kapitalizmin Güvenliği
Bu durumda Trump’ın gidişine üzülmek ne
kadar manasızsa Biden’ın gelişine sevinmek de o
kadar manasızdır. İyi polis-kötü polis rolünü oldukça profesyonelce icra eden Amerikan siyasal
aklı, öngörülemez çılgınlıklar yapma ihtimalinin
yüksek olduğu büyük bir çoğunluk tarafından
tespit edilen Trump gibi birine küresel sistemin
direksiyonunu emanet ederek, aslında hem yerelde hem de küre ölçeğinde ideolojik ve bürokratik
düzeninin sağlamlığını test etti. ABD’nin başına
geçenin akli olgunluğunun, ahlaki duyarlılığının,
siyasal bilgi ve becerilerinin ya da uluslararası
ilişkiler alanını bilme düzeylerinin önemsizliği;
asıl olanın WASP ideolojisinin kılavuzluğunda
kapitalist iktisadi düzenin sorunsuz bir şekilde
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devamını sağlayacak enstrümanların güvenliği olduğu bir kez daha tüm dünyanın gözüne sokuldu.
Kapitalizmin güvenliğini sağlamak içinse askerî
müdahaleler de dâhil her yolun meşru ve mübah
olduğuna tarih şahittir.
Yaklaşık yetmiş yıldır ABD öncülüğündeki
NATO şemsiyesi altında bulunan, soğuk savaş
hikâyesinin cari olduğu yıllarda “stratejik müttefik”; Sovyetlerin dağılması sonrasında ise “model ortak” diye tesmiye edilen Türkiye’nin bu
seçimlere (aslında ABD’deki tüm başkanlık seçimlerine) gereken alakayı ziyadesiyle gösterdiği
söylenebilir. Medya guruları aracılığıyla seçim
sonuçlarından nasıl etkileneceğimize dair bol
miktarda manipülatif enformasyona maruz kaldığımızı söylersek herhâlde abartmış olmayız.
İsimlerinin önünde görkemli unvanları bulunan
bu guruların, Türkiye-ABD ilişkilerini ele alış biçimleri (genellikle) “şayet Doğu-Batı arasında bir
tercih yapmak zorundaysak bu Batı olmak gerektiğinden öteye gitmedi. Gitmesi de oldukça zordur. Çünkü Osmanlı’dan Cumhuriyet’e giden yolda modernleşme tecrübesinin kıblesi Avrupa’ydı.
Cumhuriyet aydınlanmasının referansı ise Fransız
İhtilali’ydi. Türkiye, Osmanlı’dan miras aldığı
strateji gereğince Ortodoks Doğu Hıristiyanlığıyla
Katolik ve Protestan Batı Hıristiyanlığı arasındaki
gerginliği avantaja dönüştürmeyi ve bu arada Batı
aklının rehberliğinde çağı yakalamayı yeğledi. Nitekim yakın zamanda devletin en yetkili makamı
“Türkiye’ye ayrımcılık yapmamaları ve Türkiye’ye
yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamaları koşuluyla kendimizi Avrupa’da gördüğümüzü ve
geleceğimizi de Avrupa’yla kurmayı tasavvur ettiğimizi” söyledi.1
ABD seçim sonuçlarının, Türkiye’nin içinde
bulunduğu iktisadi buhranı daha da derinleştireceği yönünde yoğunlaşan kanaatler aslında ülkenin kapitalist değerler sisteminin (ki bu değerler
eksiksiz bir biçimde Protestan kültür ikliminin
kodlarını taşır) mahkûmu olduğunu izhar etti. İnsanı homo economicus evresinde sabitleyerek, sömürgeciliğin fikir babalarından Hobbes’un “İnsan
insanın kurdudur.” (ki kurt kanununda düşeni
yemek kuraldır) felsefesini bayraklaştıran egemen
söylem, zihin ve kalp kıvamımızı haddinden fazla zedeliyor. Aslında yabancısı olmadığımız bir
1

https://tr.euronews.com/2020/11/21/erdogan-kendimiziavrupa-da-goruyoruz-gelecegimizi-ab-ile-kurmay-tasavvurediyoruz)

sürece şahitlik ettiğimizi söyleyebiliriz. Obama’nın
gelişini kurban keserek karşılayanlarla aynı havayı teneffüs ediyoruz. ABD’nin görkemli savaş aygıtlarını ballandıra ballandıra anlatarak nasıl bir
güçle karşı karşıya olduğumuzu, ayağımızı denk
almazsak maruz kalacağımız şiddetin derecesinin
büyüklüğünü gündeme getirenler de bu ülkede
yaşıyor. Seçimlerin ardından devletin en yetkili
makamları “müttefiklik” ilişkisine vurgu yaparak
“uyumlu ve uzun erimli” birlikte çalışma niyetlerini açık ettiler. “Reel politika” ve “konjonktürel
zaruretler” adlı putların böyle durumlar için zulada bekletildiğini bir kez daha gördük. Siyasal çizginin ana muhalefet kanadında bulunanların da
“dostluk ve stratejik müttefiklik” vurgulu tebrik
mesajları2 doğrusunu isterseniz, sanki ABD’nin
eyaletiymişiz gibi bir hissiyata kapılmamıza neden oldu! NATO’nun sadece askerî güvenlik eksenli bir örgüt olmadığı; siyasi, iktisadi ve akademik alanlarda da etki sahibi olduğu bu vesileyle
bir kez daha tebellür etti. Soğuk Savaş yıllarında
Sovyet nüfûzuna maruz kalmamak için gönüllü
şekilde tercih ettiğimiz NATO blokunun ideolojik
referansı, hiç kuşkusuz, Amerikan kurulu düzeninin de ilham aldığı (hatta bizzat düzenin mimarı
olan) WASP (White Anglosakson Protestan) perspektifidir.
Kıta ve Ada Avrupası tarafından sömürgeleştirilen Amerika Kıtası, yerli nüfusun büyük bölümünün ya hastalık ya da savaşlar aracılığıyla yok
edilmesinden sonra bir göçmen beldesi diye öne
çıktı. Bu beldenin yeni sakinleri “Beyaz Adam”ın
bütün karakteristik özelliklerini taşıyordu. Paranın gücüne inanıyordu ve Protestanlığını (yani
dinini) paraya tahvil etme becerisine sahipti. Yerlilerden nefret ediyordu. Onları insan altı yaratıklar diye görüyor, öldürülmeleri ve/veya ehlileştirilmeleri gerektiğine inanıyordu. Öyle ki Güney
Amerika’da işlenen katliamların boyutları Charles
Darwin’i bile şaşkına çevirmişti. Tabiatta güçlü
türlerin daha zayıf hayvan ve bitkileri ortadan
kaldıracağına inanan Darwin, Güney Amerika’da
gördüğü katliamlardan sonra teorisini insan ırkı
için de genelleştirmişti. Arjantin’deki İspanyolların açıkça Pampaları temizlemeye karar verdiklerini, özellikle yirmi yaşını geçmiş kadınların
sistematik olarak öldürüldüğünü bizzat katliama
2

https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-biden-atebrik-mesaji-322093
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katılan generalden dinlemişti. Bunun insanlıkla
alakası olmadığını söylediğinde aldığı cevap “Niçin, ne yapılabilir ki? Durmadan yavruluyorlar.”
olmuştu.3
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Amerika’ya (özellikle Kuzey kesimine) asıl
rengini Sakson kabileler verdi. Ada Avrupası diye
bilinen İngiltere’nin öncülüğünde buraya yerleşen
Saksonlar, WASP ideolojisinin mimarları kabul
edilebilir. Papalık, miladi 7. yüzyılda Hıristiyanlığa giren Saksonlara jest yapmak için, Cermen
aidiyetlerinin remzi Anglo kelimesini, melek anlamına gelen Angel ile mezcederek Anglosakson
kimliğini tanrısal bir hüviyete büründürmüş ve
bu kimlik gittiği her yere (âdeta) Tanrının seçkin kulları diye kök salmalarına imkân vermişti.
Anglosakson, “meleksi özellikleri bulunan kavim”
anlamında Saksonları ayrıcalıklı kılıyordu. Nitekim sonraları kiliselerini bile ayırmışlardı. Roma
Katolik kilisesine bağlı olmak yerine Anglikan
kilisesini inşa ederek imtiyazlı konumlarını muhafaza etmeye çalışmışlardı.4 Deneysel düşünmeye meyyaldiler. Sanayi Devrimi bu deneyci aklın
ürünüydü. Kıta Avrupa’sının teorik/felsefi yoğunluğuna karşı daha pratik, karlı ve somut düşünme
üzerinde yoğunlaştılar.
Avrupa Hıristiyanlığı 1492’den sonra başlattığı
denizaşırı seferlerde karşılaştıkları toplumları üç
kategoride inceledi:
1- Çin-Japon ve bazı Hint toplulukları gibi
yasaları, yönetimleri, yazıları ve geçmiş hakkında
kayıtları olanlar;
2- Aztek ve İnka medeniyetleri gibi yönetimleri, dinleri ve geçmiş hakkında bilgileri olan fakat
yazısı olmayan yarı uygar toplumlar;
3- Yönetimden, dinden, yasadan yoksun olan
vahşiler.5
İki ve üçüncü kategoride olanlar (folklorik
tarzda temsil edilmelerine yetecek kadarının dışında) tarihten silindi. Birinci kategoride olanlar
ise zihinsel bakımdan sömürgeleştirildi ve Protestan kültür kodlarına teslim olmak zorunda kaldı.
Denizaşırı seferlerde görev alanların en önemli
3
4
5

Tarık Ali, Bush Bağdat’ta (Irak’ın Yeniden Sömürgeleştirilmesi),
çev. Osman Akınhay, Agora Yayınları, İstanbul, 2003.
Bağlam dışı ama Brexit sürecini de bu seçkinci geleneksel
arka plandan bağımsız düşünmemek gerekir.
Daniel Woolf, Tarihin Küresel Tarihi, çev. Mehmet Moralı,
Alfa Yayınları, İstanbul, 2014.

motivasyonları dindi. Kendilerini seçilmiş gördükleri için, karşılaştıkları toplumlar üzerinde
istediklerini yapma hakkına sahip olduklarına
inanıyorlardı. Amerika Kıtası’na ayak basanlar,
öncelikle, Hıristiyan öğretiden nasiplenmemiş bu
yarı uygar toplumun (bir daha kendine gelememesi için) bütün kültürel mirasını yok etti. Yerlilerle süren uzun savaş, aslında bir tür keşif ve
araştırma ya da doğayla iletişim kurarak buraları
kendine mal etme çabasının sonucu görülüyordu!
Yoksa ortada katil-maktul ilişkisi yoktu! Çünkü
maktul diye nitelenenlerin zaten yaşamaya hakkı yoktu! Amerikan askeri gücü tarafından 21.
yüzyılın başlarında Felluce’de birkaç Amerikan
askerinin öldürülmesi karşılığında binlerce insanın “halı bombardımanı” yöntemiyle katledilmesi,
Anglosakson ideolojinin Amerikan yerlilerine reva
gördüğü muameleyle aynıdır. Yaşamaya hakkı olmayanlar seçilmiş olanların kanını akıtamazlar!

Kibirli Küstahlık!
Portekiz-İspanyol ve İngilizlerden oluşan işgalciler bu bakir coğrafyaya (Amerika Kıtası’na) daha
fazla hemşehri çekmek için özel gayret gösterdiler.
Amerika Kıtası’nın flora ve faunası hakkında bilgi topladılar. Edward Said’in deyimiyle “Avrupalı
gözlemci,
gezgin-tüccar-bilgin-tarihçi-romancı
kılığında topladığı verileri Anavatanın refahı için
uzak yerlerin sömürgeleştirilmesine dair anlatının
nesnesi şeklinde kullandı. Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe adlı romanı bu yaklaşımı destekleyen ilk roman olma özelliğine sahiptir.”6 John
Stuart Mill “Sınır dışı topraklarımıza pek de ülke
diye bakılamaz. Daha çok büyük bir topluluğa
ait tarım topraklarıdır. Örneğin Batı Hint adaları
kendilerine ait üretken sermayeleri olan ülke değil, daha çok İngiltere’nin kahve, şeker ve diğer
bazı tropik metaların üretimi için elverişli gördüğü yerdir.”7 derken tam da Anglosakson ideolojisinin temsilcisi gibi konuşmaktadır. Yarı uygar toplumların yaşadığı yer ülke olamaz. Buraları biz,
buraya ayak bastıktan sonra mamur hâle getirdik
ve şimdi ülke olma vasfı taşıyor! Nitekim bugün
Amerika’ya vaziyet eden akıl, kendileri dışındaki
toplumların daha alt bir kategoriyi temsil ettiklerini ve ancak kendileri gibi inanır ve yaşarlarsa
6
7

Edward Said, Kültür ve Emperyalizm, çev. Necmiye Alpay,
Hil Yayınları, İstanbul, 2016.
Edward Said, a.g.e.
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uygarlıktan nasip alacaklarını düşünür. Bu kibirli
ve küstah tavrın Irak’ın işgalinde ilk yaptığı şey,
Anglosaksonların Amerika Kıtası’na ayak bastığında yaptığıyla birebir aynıdır. Kütüphane ve müzeleri yağmalayarak Irak’ın kültürel mirasını yok
etmek…
Anglosakson kültür iklimi İngiliz deneyciliğinin izlerini taşır. Düşünce tarihinde isimleri zikredilen çoğu İngiliz filozof esasında bu deneyci
aklın küreselleşmesine hizmet eden, İngiliz sömürge bakanlığının ücretli memurları vasfıyla
görev üstlenen ve nihayetinde ise bugün adına
kapitalizm denen “kârın önüne geçen veya geçmesi muhtemel tüm engellerden kurtul” düzeninin fikir önderleri diye anılabilirler. Bireyciliği
öne çıkaran ve rekabet esaslı ilerlemeyi şiar kılan
bu korkunç sistemin insan
ve tabiat üzerinde yarattığı
tahribatın büyüklüğü artık
saklanamıyor. Katolik kültürün cemaatçi ve dünyaya yüz
çeviren (çileci) karakterine
kesin bir karşı duruş diye öne
çıkan Aydınlanma projesi,
kendine özgü kavramlarını
da üretti. Bunların tamamı
Protestan kodlara sahipti ve
gittiği her yer bu kodları taşıyordu. Hindistan ve Afrika
kıyılarından Avrupa’ya akan
sermayenin oluşturduğu refah sayesinde kilise karşısında bağımsızlığını kazanan
Protestanlık, burjuva uygarlığının diniydi. Kapitalizm ilk önce Londra’da kök
saldı. Devlet, en güçlü siyasal organizasyon olmanın yanında paranın/ticaretin/kârın yükseltilmesini temin eden (ve esasında temel amacı bu olan)
örgütlü yapı diye yeniden kurgulandı. Şayet bir
devlet, ticari ilişkilerin güvenliğini ve mülk emniyetini teminat altına alamıyorsa misyonunu yerine getirmiyor demekti. Paranın serbest dolaşımı
ile toplumun refah düzeyi arasında kurulan ilişki
sayesinde devletlerin misyonu para hareketliliğini
kolaylaştırmakla sınırlandırılmıştı. Devlet, bireysel mülkiyet ve kazanma hakkını güvence altına
almak ve vergileri mümkün olduğu kadar düşük
tutmakla vazifeli olmalıydı.8 Müdahil olmayan
8

Jeremy Rifkin, Avrupa Rüyası (Amerikan Rüyasından

devlet anlayışı, sermayenin hızlı dolaşımını sağlamanın en önemli unsurlarından biriydi. Böylece
bir yandan devlet karşısında birey öne çıkarılırken
diğer yandan devlet bir tür şirket ortaklığı gibi konumlandırıldı. Amerikan müesses nizamının şirketlerin menfaatlerini gözeten tavrının arkasında
bu bağlamın yattığı söylenebilir.

Protestan Kültürün Teslisi
Protestanlık, Katolik gelenek karşısında mevzi
kazandıkça tarihe bakış ta değişecektir. Artık tarihin şekillenmesinde en önemli unsur iktisattır.
Toplumlar iktisadi durumlarına göre değerlendirilmekte, tarihin yorumlanmasında iktisadi ilişkilere olağanüstü önem atfedilmektedir. Ekonominin motorunu kişisel menfaat şeklinde tanımlayan
ve etkisi hâlâ devam eden
Adam Smith, bu geleneğin
(aynı zamanda Anglosakson
kültürün) istisnai simgelerinden biridir. Kişilerin kendi
menfaatleri için çabalamasının kamusal yarar doğuracağını iddia ederek, liberal ticari yaklaşımın yol haritasını
belirlemiştir. 18. yüzyılda öne
çıkan aşamalı tarih yazımının
etkisinde kalarak, insanlık
ailesinin vahşi olandan başlayıp çoban-göçebe şeklinde
devam ettiğini, nihayetinde
ise tarım ve ticaretle kemale
erdiğini söyleyecektir. Ulusların Zenginliği adlı çalışması
“takdir-i ilahi”nin yerini iktisadın almasına önayak olmuştur. Nasıl ki, Newton’un matematiksel/
mekanik evren tasavvuru otonom varlık anlayışının öne çıkmasına yol açtıysa, Adam Smith’in
bu eseri de, tarih hakkında sahih bir perspektife
sahip olmak için toplumların ekonomik düzeylerinin, üretim-tüketim ilişkilerinin, ticaret potansiyellerinin ve şekillerinin bilinmesinin önemine
dair inancı besledi. Sonraları Marks bu geleneği
sürdürecek ve meşhur tarihsel determinizm teorisini (iktisat temelli) geliştirecekti. Adam Smith’in
önemli ardıllarından biri de (yine Sakson kültürden) Jeremy Bentham’dır. Panopticon’un mucidi
Avrupa Rüyasına), çev. Buket Okucu Özbay, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
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DOSYA

DOSYA

ULUSLARARASI DÜZEN VE DEĞİŞEN DİNAMİKLER

olan Bentham, devlet aygıtına mutlak denetimin
nasıl sağlanacağı ve bu denetim sırasında suçluların, yoksulların ve düşük gelirlilerin kol gücünden nasıl istifade edileceğine dair öneriler sunar.
Bulduğu çözüm Nazilere de ilham verecek olan
“çalışma kampları”dır. Vahşi rekabete katılamayanların (kamuya olan borçlarını ödemek için)
yapacakları tek şey bu kamplarda çalışmaktır.
Böylece burjuva Protestan uygarlık, sadece kar
edenlerin muteber olacakları bir sistemin köşe
taşlarını döşemiş olur. Amerika’ya dört yıl başkanlık yapan megalomanın (Trump’ın) aynı zamanda
tüccar olması, aslında müesses nizamın karakteristiğine ilişkin önemli bir veridir. Bütün tüccarlar
gibi o da kâr odaklı düşünmektedir. İnsanların
hayatı şirketlerin güvenliği ve işlevselliği için feda
edilebilir. Devletler şirketlerin güvenliğini sağladığı ölçüde muteberdir. Bentham’ın panoptikon
önerisini yaklaşık bir asır sonra Fransız düşünür
Foucault, ulus-devlet aygıtının mutlak kontrol ve

olduğunu iddia eder. Carl Schmitt’ten yaptığı
alıntıda “modern dünya tarihinin bütün anlamlı
kavramlarının akışkan kılınmış teolojik kavramlar
olduğunu; (bu bağlamda) İsa’nın kanının sermayenin akışı hâline geldiğini söyler.

Sivil Toplum
İktisadi imtiyaz WASP için hayati derecede
önemlidir. Doların üzerinde yazan “tanrıya güveniyoruz” cümlesi aslında teoloji literatürünün
dünyevi kazancın arttırılması amacına matuf tarzda nasıl araçsal kılındığının da göstergesidir. Anayasal çerçeve (sadece Amerika’da değil küre ölçeğinde) sermayenin akış hızına engel olmayacak
ve onun güvenliğine halel getirmeyecek şekilde
belirlenmelidir. Para akışını ve şirketlerin operasyon kabiliyetlerini zaafa uğratan ya da üretim-tüketim ilişkilerini azgın rekabet ikliminden çıkarıp
hakkaniyet ve merhamet eksenli değerlendirmek

Obama’nın gelişini kurban keserek karşılayanlarla aynı havayı teneffüs ediyoruz. ABD’nin
görkemli savaş aygıtlarını ballandıra ballandıra anlatarak nasıl bir güçle karşı karşıya
olduğumuzu, ayağımızı denk almazsak maruz kalacağımız şiddetin derecesinin büyüklüğünü
gündeme getirenler de bu ülkede yaşıyor. Seçimlerin ardından devletin en yetkili makamları
“müttefiklik” ilişkisine vurgu yaparak “uyumlu ve uzun erimli” birlikte çalışma niyetlerini
açık ettiler.
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denetim arzusunun bütün bir toplum üzerinde
yarattığı travmalara dikkat çekmek amacıyla yeniden gündemleştirecektir.
Neo-con David Horowitz’in Amerika’nın en
tehlikeli 101 öğretim üyesi arasında saydığı Gıl
Anidjar, sözünü ettiğimiz Protestan kültürün
teslisi babında “sermaye-ulus-devlet” olgularına
dikkatlerimizi çeker.9 WASP ideolojisinin de ana
omurgasını oluşturan bu teslis, Amerikan müesses nizamının anlaşılması bakımından oldukça
önemlidir. Adaleti, mülkiyetin ve sermayenin korunmasıyla eşitler. Paranın âdeta kan gibi akışkan
özellikte olduğuna inanır. Para akışı ifadesi bu
bağlamda dikkat çekicidir. Anidjar, hem Katolik
hem de Protestan Hıristiyanlıkta “kan”ın ulususermayeyi ve devleti inşa ve temsil eden özelliği
9

Gil Anidjar, Kan Bir Hıristiyanlık Eleştirisi, çev. Ahmet
Demirhan, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018.

isteyen tüm ahlak öğretilerine karşı şedittir. Sınırsız üretim ve tüketimden yanadır. Açık toplum
olmayı özendirir. Bu sayede (özellikle halkı Müslüman ülkelerde) dinin belirleyici ve tayin edici
olmasının önüne geçmeyi arzular. Dini değerleri, sistemin işlevselliğine halel gelmeyecek şekilde yeniden yorumlama taraftarıdır. Dinin siyasal
söyleminden hazzetmez. Sosyal yardım projeleri
eksenli çalışmaları önemser. Çünkü bu çalışmaların sistemin acımasızlığını görünmez kıldığına
inanır. Nitekim bugün Amerika’da sosyal hizmet
kuruluşlarının üçte biri kâr amacı gütmeyen ve
çoğunlukla dini cemaatlerin öncülüğünde hizmet verir.10 Sivil toplum çalışmalarını özendirir.
Çünkü sivil toplumun devletin yükünü hafiflettiğine inanır. Halkı Müslüman ülkelerdeyse sivil
toplum, kodlarında gizlenmiş Protestanlığa özgü
10 Jeremy Rifkin, a.g.e.
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bir toplumsallık inşa eder. 2000’li yıllarda, Türkiye hakkında, yayınlanan RAND raporlarında
sivil toplumun özendirilmesine ilişkin öneriler bu
bağlamda değerlendirilebilir.11 Sadece Türkiye’de
değil halkı Müslüman beldelerin tamamında sivil
toplum örgütlenmesi terviç edilmektedir.

En Kullanışlı Aparat Demokrasi
Demokrasi ise bu sürecin en kullanışlı aparatıdır. Kalabalıklara, düşüncelerinin dikkate alındığı
yanılsaması bu aparat sayesinde oluşturulur. Belirli periyotlarla tekrar edilen seçimler sayesinde
halklar, devletlerin(in) gidişatı hakkında söz sahibi olduklarına inanırlar. Oysaki bu bir illüzyondan ibarettir. Devlet aygıtı piyasanın ilke ve prensiplerine göre işlemeye devam eder. Şirketlerin
güvenliği için olağanüstü önlemler alınır. Kamuya
ait olan ne varsa özelleştirilir. Piyasanın “serbest”
olması zaruridir. Bu serbestlik dini/ahlaki kaidelerin bağlayıcı olmadığı ya da piyasa koşullarına
göre yeniden yorumlandığı bir bağlamı tazammun eder. Demokrasi, piyasa güvenliğinin tehlikeye girdiği yerlere müdahale aracı olarak da işlev
görür. Âdeta her kapıyı açan maymuncuk gibidir.
“Demokrasiyi egemen kılmak” dendiğinde, akan
sular sunmaktadır. Öyle ki türlü desiselerle icra
edilen işgaller, talanlar ve katliamlar demokrasi
aracılığıyla meşrulaştırılabilmektedir. Demokrasi
aparatı kullanılarak (Latin Amerika, Mısır, Türkiye, İran gibi ülkelerde yakın geçmişte görüleceği
üzere) askeri darbeler birer kurtuluş reçetesi diye
sunulabilmektedir. Demokrasi Guantanamo’yu,
Ebu Garib’i, Bagram ve Şibirgan’ı görmezden gelen bir kamuoyu icat edebilmektedir. 11 Eylül
sonrasında Irak’ın işgalini protesto eden İngilizlere dönemin başbakanı Tony Blair “Sizin refahınız
için oradayız.” dediğinde bütün protesto gösterileri sona ermişti. Amerikan kamuoyunu Saddam’ın
füzelerinden korkması gerektiği hususunda endoktrine eden enformasyon unsurları, demokrasi
oyununun kurallarını da koyuyorlardı.
“Beyaz Adam”ın Amerika’da inşa ettiği Protestan burjuva uygarlığının (kuruluşundan bugüne)
yerliye/kara deriliye olan husumetini Biden’ın
yardımcısı Kamala Harris’in ten rengine ve ailevi
kökenlerine yapılan atıflarda görmek mümkün.
Irkçılığın, WASP ideolojisinin ana omurgasını
11 Umran, 2007, sayı: 150, Ek: “RAND Raporu” Cherly Benard
tarafından kaleme alınan “Sivil Demokratik İslâm (Ortaklar,
Kaynaklar ve Stratejiler)”

oluşturduğu gerçeği (artık) gözden ırak tutulamıyor. Ancak buna rağmen iyi ambalajlanmış
özgür Amerika klişesinin terviç edildiği söylenebilir. Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz “sert beyaz adama” karşı ılımlı (hukuka ve
yumuşak gücün üstünlüğüne inanan) siyahinin,
Amerikan’ın ali menfaatlerini gözetme hususunda
üzerine düşeni yapmaya hazır oluşu, dikkatimizden kaçmamalı. Obama, Beyaz Saraya yerleştiğinde de benzer bir atmosfer vardı. Aslında Amerikan
müesses nizamı, Obama’nın gelişini 2002’de Hella Berry’e Oscar vererek (zımnen) müjdelemişti(!)
Oscar alan ilk siyahi kadın kimliğiyle gündeme
gelen Berry’nin beyaz adamın zevk nesnesi ve
hizmetkârı olarak üstlendiği rollerin karşılığında
aldığı Oscar ödül törenindeki duyguları “yıllarca
efendisi tarafından ezilip/horlanmış birinin günün birinde (efendisi) tarafından takdir edilmesi
karşısında duyduğu hayal kırıklığının izlerini taşıyordu.12 Obama’nın nasıl bir başkan olacağının
işaretleri Berry’nin duygularında gizliydi. Neocon’ların “hard power” stratejisinin icrasında görev alan Bush’un ekibinde de siyahi bir şahinin
(Condelezza Rice) bulunması tesadüf değildi elbette. Beyaz adam, günahlarının sorumluluğunu
tek başına üstlenmek yerine (yanına) zalimliğine
maruz kalanları da alarak kendisini temize çıkarmaya çalışıyordu. Böyle yaparak dünyayı özgürlüğün tek adresinin kendisi olduğu yanılsamasına
ikna etmiş oluyordu. Onun bu özelliği özellikle
Vietnam bozgunundan sonra belirginleşti. Yalnız
başına müdahale ettiği Vietnam’da yaşadığı hezimet, sonraki müdahalelerini ulus üstü kurumların
onayı ya da en azından bilgisi dâhilinde yapması
gerektiği noktasında ikna edici oldu. NATO ve BM
gibi çokuluslu küresel örgütler, ABD hegemonyasının tahkimatını sağlamak amacıyla misyon üstlendi. Nitekim Afganistan-Libya ve Irak gibi yerlere müdahale ederken bu örgütlerin şemsiyesini
kullandı. Örneğin Afganistan’da yanına NATO
üyesi Türkiye’yi alarak oradaki varlığının daha az
rahatsızlık yaratmasını sağladı. Hâkezâ Irak’ta da
benzer taktiği kullanarak bölgesel meşruiyetini
teminat altına almış oldu. Şimdilerde de Suriye
sınırları içerisinde ve Doğu Akdeniz’de NATO güvenlik şemsiyesi altında pastadan en büyük payı
alma amacında.
12 bkz.https://www.youtube.com/watch?v=llgL7mGYVTI)
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KRİTİK

Geleneksel Zihniyeti Değiştirme Aracı
Olarak Yılbaşı Kutlamaları
Noel’den gelen dinî muhteva yılbaşını özel ve önemli kılarken, o güne ait
yeme-içme, eğlenme, hediyeleşme tüketim davranışları da reklamlar
yaygınlaşıp, modern zamanların seküler ayinine dönüşmüştür.
Bu seküler ayinin oluşmasında televizyonun etkisi büyüktür.

Celalettin VATANDAŞ
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biçim ve muhtevaya kaMütareke yılbaşlavuşmuştur. Oluşum sürerına kadar bizler saat
cini ve temel referanslarını
alafranga on ikiyi çakısaca hatırlamak gerekirlarken ışıkların söndüse;
rülmesi düzenbazlığını
Latince’de “Tanrı’nın
bilmezdik; limandaki
doğum günü” anlamıvapurların da bu merana gelen Noel, her yıl 25
sime düdük çalarak kaAtatürk’ün verdiği bir yılbaşı kutlaması
Aralıkta İsa Mesih’in dotılmalarını yine o işgal
ğumunun kutlandığı bir
senelerinde öğrenmişHıristiyan bayramının ismidir. Ayrıca Doğuş Baytik. Tuhafı şudur ki tek geleneğimize dayanmayan
ramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu gibi isimbu yepyeni âdete yani yılbaşı sabahlamasına bülerle de anılmaktadır. Kutlamalar 24 Aralık‘ta
tün âdet ve bayramlarımızdan fazla bir gayretle,
Noel arifesiyle başlamakta ve bazı ülkelerde 26
dört elle sarılmış haldeyiz, şimdi! Meğerse lâzım
Aralık akşamına kadar devam etmektedir1. Noel,
imiş. Bakalım şehirden köye de gidecek mi?
bildik ve yaygın bir Hristiyan bayramıdır, ancak
Refik Halit Karay, “Eski ve Yeni Yılbaşı Gecebazı bilgiler bu bayramın esas muhtevasıyla Roma
leri”
paganizminden devralındığını göstermektedir.
Roma paganizmindeki 25 Aralık’ta kutlanan “GüPaganist İnanç ve Kutlamalardan
neş tanrısının” doğum günü törenleri, Hristiyan

Yılbaşı Eğlencesine

N

oel, Noel Baba, hediye almak-vermek, hindi
yemek, eğlence, dans, içki, dansöz, tombala,
kumar, çam süsleme, mum yakma, neon ışıkları…
gibi inanç, figür ve uygulamalarıyla dini/seküler
bir ibadet/tören olan yılbaşı, modern zamanların
en önemli ritüellerinden birisidir. Uzun tarihi süreçte çok farklı kültür ve dinlerden beslenerek,
fakat Hıristiyan geleneği içerisinde şekillenerek ve
son yüzyıl içerisinde de kapitalizmin tezgâhında
bir tüketim aracına dönüşerek bugün bilenen

1

İsa Mesih’in doğumuyla ilgili kutlamanın, ilk defa IV. yüzyılın ortalarına doğru, tahminen 336 yılında Roma Katolik
kilisesinde başladığı ve bu kutlamalar için de 25 Aralık tarihinin esas alındığı yaygın biçimde kabul edilmektedir. Doğu
Kiliselerinde ise, İsa Mesih’in doğumunu bir bayram olarak
kutlama anlayışı V. yüzyıldan itibaren teşekkül etmiş ve Doğu
Kiliseleri, İsa Mesih’in doğumunu farklı bir tarihte kutlamıştır. Bu bağlamda Athos Manastırının keşişleri ile Kudüs’teki
Grek Cemaati hariç Yunan Kilisesi batıyla aynı tarihte, Rus
Kilisesi 7 Ocak ‘ta Ermeni kiliseleri ise 6 Ocak’ta bu bayramı kutlama geleneğini oluşturmuş ve böylece Hıristiyan
kiliselerinde, Noel kutlama zamanı belirlenmiştir (Mehmet
Esgin, “Hristiyanlıkta Noel Bayramının Ortaya Çıkışı ve
Türkiye’deki Yansımaları” Journal of Faculty of Theology of
Bozok University. 2,2 (2012/2), s. 86)
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geleneği içerisinde İsa Mesih’in doğum günü kutmitolojisinin kahramanı turizme hizmet etmesi
lamaları adı altında devam ettiğini gösteren tariiçin önce Aziz Nicola’ya, sonra da Noel Baba’ya
hi deliller vardır. Hıristiyan geleneğinde önemli
dönüştürülmüştür.
bir bayram olan Noel, zaman içerisinde Noel
Noel Baba’ya dönüşen Aziz Nikola’nın geyikleBaba figürüyle yeni bir boyut kazanmıştır. Noel
rin çektiği kızağıyla yolculuk yapmasına ve hediye
Baba, Noel arifesini Noel’e bağlayan gece evlere
vermesine gelince, bunun kaynağı ise İskandinav
gizlice girerek çocuklara hediye bıraktığına inanıMitolojisidir. İskandinav mitolojisindeki “tanlan efsanevi kişidir. Noel Baba efsanesinin aktörı Odin”e ait bu özellikler zaman içerisinde Noel
rü, yine Hıristiyanlık tarihiyle ilgilidir. Noel Baba,
Baba’ya geçmiştir. İskandinav mitolojisine göre
esasen Piskopos veya daha yaygın unvanıyla Aziz
Odin’in uçan atı Sleipnir ile avlanmaya gittiği düNikola’ya (Barili Nikola ya da Myralı Nikola olaşünülen zamanlarda, İskandinav çocuklar Sleipnir
rak da bilinir) atfen oluşturuliçin çizmelerinin içine havuç ve
muş sanal bir kişiliktir. Aziz
saman koyup şöminenin yanıNikola, 4. yüzyılda Likya‘nın
na asarlardı. Odin ise bu iyilik
1950’li yıllarda yılbaşı
Myra yöresinde (günümüzde
karşılığında çocuklara hediye
kutlamalarının ve
Antalya Demre‘de) yaşamış bir
ve şekerlemeler getirirdi. İşte
Noel Baba figürünün
Hristiyan din adamıdır. İnabu özellik Kuzey Avrupa’nın
yoğun bir şekilde
nışa göre Nikola, iyi kalpliliHıristiyanlaşması döneminde
tartışmaya açılmasının
ği ve cömertliği ile ünlü birisi
şekil değiştirip, Noel Baba’nın
temel sebebi, dönemin
olup, Nikola’nın bu yönü ile
özelliği haline gelmiştir. Gekültür politikalarıyla
ilgili olarak günümüze kadar
yiklerin çektiği kızak ise Noel
doğrudan ilgilidir.
gelmiş pek çok hikâye vardır.
Baba inancında yaşamakta olan
Türkiye’nin Amerika ile
Bu hikâyelerden en bilinenine
İskandinav coğrafyasına ait bir
yakınlaşması, hatta bu
göre, üç kızı olan yoksul bir
özelliktir. Konu bağlamında
yakınlaşma üzerinden
baba, bir türlü kızlarını evlenkültürel etkileşimle ilgili bir örTürkiye’nin
“Küçük
dirememektedir. Bunu duyan
nek ise, Hristiyan azizi olan ve
Amerika”
olacağına
Aziz Nikola, gizlice evin penceçocuklara hediyeler vermesiyle
ilişkin pompalanan
resinden (veya bacasından) içetanınan Nikola ile ilgili inanç
anlayışın
gündelik
riye her kız için birer kese altın
ve uygulamalarla, İskandinavhayatta, tüketim
atarak kızların çeyiz dizmeleriların Odin ile ilgili inançlarının
alışkanlıklarında
ve
ni ve evlenmelerini sağlar. Bu
Hollanda geleneğinde birleşip
yılbaşı kutlamaları gibi
olayın dışında Aziz Nikola’nın
Sinterklaas bayramına dönüşetkinlikleri parlatması,
büyük, küçük pek çok talihsimüş olmasıdır.
tartışmaların temel
ze, fakire ve zor durumda olanNikola,
Hıristiyanlıktaki
lara yardım ettiği konusunda
küçük azizlerden biri olmasına
sebebini teşkil etmiştir.
da pek çok hikâye vardır. Varrağmen, Ortaçağ‘da ünlenmiş
lığı tamamen mitolojik öğelere
ve ünü tüm Avrupa’ya yayılmış,
dayandırılan Aziz Nicola ile özpek çok ülkede adına kiliseler
deşleştirilen Noel Baba, denizinşa edilmiştir. Nikola’ya atfecileri koruması ve kurtarması, çocukları koruması
dilen mucizeler, Ortaçağ ressamlarının ve oyunile ilgili mitolojik rivayetler de vardır.
cularının sıklıkla canlandırdığı konular arasında
İnanışa göre bir Hıristiyan azizi olan Nikoyer almıştır. Hristiyanların İsa Mesih’in doğumu
la, denizcileri ve çocukları koruma, denizde zor
ile ilgili olan ve kökeninde Roma paganizmi buludurumda olanları kurtarma özelliğinin Yunan
nan bayramları zaman içerisinde farklı kaynaklarmitolojisindeki Poseidon’a (Yunan mitolojisindan beslenerek oluşmuş Noel Baba ile irtibatlanıp,
de denizler, depremler ve atlar tanrısı) dayandıNoel ismini almıştır. 20. yüzyılda yaygınlaşan tüğı düşünülmektedir. Çünkü mitolojideki Poseketim kültürü ise Noel Baba’nın kapitalizmin bir
idon da denizcilerin ve çocukların koruyucusu
figürü haline gelmesini sağlamıştır. Bugünkü Noel
olarak bilinmektedir. Genel kabule göre Yunan
Baba imajının temelinde karikatürist Thomas
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Nast‘ın 3 Ocak 1863 tarihli Harper’s Weekly derinanç ve uygulamalardan bir diğeri ise, özellikle
gisinde yayınlanan çizimleri vardır. Bu çizimlerAmerika kıtasında hasat ürünleri ve geçmiş yıde, Noel Baba’ya, Amerikan imajı eklenmiştir.
lın tüm nimetleri için şükretmek anlamına gelen
Thomas Nast, çizimlerinde Noel Baba’ya Birleşik
“Şükran Günü” (Thanksgiving Day veya sadeDevletler bayrağı desenli ceket
ce Thanksgiving) bayramıdır.
giydirmiştir.
Plymouth’taki ilk İngiliz koNoel Baba imajının iyice
lonicilerin (Pilgrimler), Wamyaygınlaşıp, tüketimin temel
panoag Kızılderilileri ile
orfigürlerinden birisi haline geltak düzenlediklerine inanılan
mesi tamamen Coca-Cola firhasat yemeğinin gelenekselması ile ilgilidir. Coca-Cola,
leşmesiyle oluştuğu düşünül1920’li yıllardaki reklamlarınmektedir. Törenin değişmeyen
da Noel Baba’ya yer vermiştir.
unsurlarından birisi ise anavaBu yıllardaki görünümü ile
tanı Amerika kıtası olan hindiciddi birisi olan Noel Baba, bir
dir. Hindi pişirip yemek ve içki
süre sonra şen-şakrak bir tipe
içmek ‘Şükran Günü’ bayramıdönüşmüştür. Bugün yaygın
nın temel seremonilerinden saşekilde bilinen bu görünüdece ikisidir.
münü Haddon Sundblom’un
Çam ağacı süsleme/aydın1931 yılında Coca-Cola şirketi
latma âdetine gelince, bu uyThomas Nast’ın çizimindeki Noel Baba
için hazırladığı çizimlerle kagulamanın temelinde de bir
zanmıştır. Sundblom, şair Clepagan inancı vardır. Çam ağacı
ment Clark Moore’un 1822 tarihli “A Visit From
süsleme/aydınlatma âdeti, Cermen halkları taSt. Nicholas” adlı şiirinden hareketle Noel Baba’yı
rafından en uzun gecenin yaşandığı ve günlerin
52
babacan, arkadaş canlısı, tombul, neşeli bir ihtiyar
uzamaya başladığı gün olan kış gündönümünün
olarak resmetmiştir. İşte bu noktada tüketim unhemen ertesinde kutlanan Yule bayramın önemsuru olarak çocuk ve Noel Baba yakınlaşmasının
li seremonilerindendir. Güneşin dünyaya tekrar
da temeli atılmıştır. Yıllardır Noel Baba’nın ren gedönüşü için sembolik olarak çam ağacı veya cam
yiklerinin çektiği kızakla bir günde tüm dünyayı
kenarında mum yakmak ve evlerde ışıklı ağaçlar
dolaşarak çocuklara hediyeler dağıtması; kreşlere,
bulundurmak Cermen topluluklarının gelenekleokullara ve kimsesizler yurduna uğraması; çorinde yer alan inanç ve uygulamalardır. Hıristiyancuklara yönelik oluşturulmuş masal kitaplarına
lığın yayılması ile birlikte “Yule” adı 11. yüzyıldan
ilham kaynağı olması; pek çok reklama çocuklarla
sonra İngilizcede Noel anlamında da kullanılmaberaber çıkması ve son olarak endüstri toplumlaya başlanmıştır. Yule, günümüzde bazı neoparının oluşturduğu alışveriş merkezlerinde marka
gan gruplar tarafından hâlâ kutlanmaya devam etolan oyuncak mağazası Toyzz
mektedir. Başka bir görüşe göre, İlk defa 1521’de
Shop’a yerleşmesi söz konuAlsace’de veya 1605’de Almanya’da ortaya çıktığısu ilişkinin açılımları olarak
na inanılan Noel ağacı süsleme/aydınlatma/yakma
anlam kazanmaktadır. Artık
seremonisi, başlangıçta Ren Nehri kıyılarındaki
Noel Baba denildiğinde, heMisterlerin cennet ağacını temsil ediyordu.
diye paketleri, marka eşyalar,
Avrupa ülkelerinde geçerli olan miladi takvime
pahalı süsler anlaşılmaktadır.
veya diğer ismiyle Gregoryen takvimine göre yılın
Noel Baba’nın kızağı, kapison günü 31 Aralık, ilk günü ise 1 Ocak’tır. Dotalizmin çarkını döndüren
layısıyla bu iki gün arasındaki gece yılbaşı gecearaçlardan birisi olmuştur.
si veya yılbaşı akşamıdır. O gece takvimin değişip
20. yüzyılda tüm dünyayeni bir yıla geçilmesi, o gecenin diğer tüm geda yaygınlık kazanan yılbacelerden farklı algılanmasına yol açmıştır. O gün
şı anlayış ve uygulamasının
farklı bir şeyler yapma isteği, geleneksel Noel kutoluşumunda etkisi bulunan
lamalarıyla birleşip bugün yılbaşı olarak bilinen
1950 yılına ait Noel Babalı bir reklam
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eğlencenin oluşmasını sağlamıştır. Noel’den gelen
dinî muhteva yılbaşını özel ve önemli kılarken, o
güne ait yeme-içme, eğlenme, hediyeleşme tüketim davranışları da reklamlar yaygınlaşıp, modern
zamanların seküler ayinine dönüşmüştür. Bu seküler ayinin oluşmasında televizyonun etkisi büyüktür.

Osmanlı Dönemi Noel Kutlamaları
Çok kültürlü, dinli bir yapıya sahip olan Osmanlı toplumunda Noel, bilinmeyen bir şey değildi. Zira Müslümanlardan sonra devletin nüfusu en fazla kesimini teşkil eden ve hemen her
yerleşim biriminde yaşayan Hıristiyan tebaa Noel
bayramlarını büyük bir coşkuyla kutlarlar, Müslümanlar da komşuları, arkadaşları olan Hıristiyan
tebaanın bu coşkusuna belirli sınırlar içerisinden
nezaketen eşlik eder veya tebriklerini bildirirlerdi. Bunun tersi de doğruydu; Müslümanlar da
Ramazan ve Kurban bayramlarını büyük bir coşkuyla kutlarlar, komşuları, arkadaşları, iş ortakları
olan Hıristiyanlar, Müslümanların bu coşkularına
inanç ve kültürlerinin izin verdiği ölçülerde eşlik
eder, Müslümanlara yönelik tebriklerini dile getirirlerdi. Ermeni Hıristiyanlar, Katolik ve Protestanlardan farklı olarak Noel’i 6 Ocak’ta kutlarlardı
ki hâlâ da öyledir. Osmanlının Ermeni tebaanın 6
Ocak’ta “dzununt” adıyla tertip ettiği kutlamaların
yanı sıra, İsa Mesih’in sünnet edilişi ve Kudüs’teki
tapınağa götürülüşünü de 14 Şubat’ta büyük bir
coşkuyla kutlarlardı. O günlerin günbatımında
kilisede yakılan mumlarla, ellerindeki mumları
yakarlar ve ellerindeki mumlarla birlikte tüm yönlere doğru yüzlerini dönerek kutsama yaparlardı.
Böylelikle bütün âlemi kutsamış olurlardı. Bu takdisten sonra insanlar ellerindeki mumları söndürmeden evlerine dönerler ve evlerindeki mumları
da bu ateşle yakarak, kilisenin dolayısıyla İsa’nın
nuruyla evlerini aydınlatmış olurlardı. Bunların
yapıldığı geceye ‘ateş gecesi’ denirdi. Tüm bunlara ilaveten özellikle Ermeni tebaa arasında belirli
bir tarihi bulunmayan ve bayram havasında kutlanan, oruç tutulan veya perhizde bulunulan “paregentan” kutlamaları yapılırdı. Paskalyadan önceki Cumartesi başlayıp bir hafta süren avak şapat
günlerinin her gününde İsa’nın başından geçen
bir olayın anısı zihinlerde ve davranışlarda yaşatılmaya çalışılırdı. Ağustos ayının ortalarında Hz.

Meryem’in vefatının yâd edildiği bir gün olan asdvadzadzin (Meryem Ana) törenleri gerçekleştirilirdi. Genellikle Nisan ayı içinde büyük bir coşkuyla
Paskalya yortusu kutlanırdı. Burada daha çok Ermeni tebaayı zikretmemizin sebebi, Ermenilerin
Osmanlı ülkesinin hemen her yerleşim biriminde
yaşayan Hıristiyan kesim olmasına karşılık, Rumların belirli coğrafyalarda yaşıyor olmasıdır. Hemen her yerleşimde Müslümanların karşılaştıkları
Hıristiyan kesim Ermenilerdi. Müslümanlar bu insanların törenlerini, bayram eğlencelerini izlerlerdi. Ancak şunu bilirlerdi; tüm bunlar Hıristiyanların eğlence ve törenleridir; kendilerinin değildir.
Uzun yüzyıllar yaşanmış olan bu durumu geniş
bir perspektiften özetlemesi açısından, yaşananların son şahitlerinden Abdülaziz Bey’in anlattıkları önemlidir: “Düğünlerde İslam ve Hıristiyanlar,
kendi ahbaplarını, komşularını gündüz işleri olur
diye akşam yemeğe davet ederlerdi. Hıristiyanlardan birisi kızını evlendirirse Müslümanları da
nikâha çağırır, nikâhtan bir-iki gün sonra damadı
yanına alır, tanıdığı İslâm ekâbirine el öptürmeye götürür, onlar da damada hediye verirlerdi...
Hıristiyanlar bir Müslüman hocaya başvurup kendilerini okutabilirler, muska yazdırır, rüya yorumlatabilirlerdi. Yılbaşı gecesi Hıristiyanlar fenerlerle
sokaklarda gezer, ekâbir dairelerine uğrar, o gece
için hazırlanmış olan helva ikram edilir, bahşiş
verilirdi. Müslüman olsun, Hıristiyan olsun birbirinin cenazesi geçerken, hürmeten sokağın bir
kenarında cenaze geçinceye kadar dururlardı.”2

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yılbaşı Kutlamaları
Osmanlıda Müslüman ve Hıristiyan halk arasındaki ilişkilerin seyri böyleydi. Taraflar birbirlerinin inanç ve uygulamalarına saygı gösterir
ama dini/geleneksel kimliklerini de titizliklerle
korurlardı. Kimlik karmaşası doğru bulunmaz,
hoş karşılanmazdı. Ancak ne var ki iki ayrı din,
bu iki ayrı dinin şekillendirdiği gelenek ve kimlik arasında Müslümanların aleyhine olacak şekilde açığa çıkan uygulamalardan birisi Müslüman
kesimin dininde veya geleneğinde bulunmayan
yılbaşı kutlamaları olacaktır. Resmi olmayan ve
Müslüman kesimi ilgilendiren biçimiyle ilk yılbaşı
2

Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merâsim ve Tâbirleri, (Yay.
Kazım Arısan- Duygu Arısan Güney), İstanbul, 1995, s. 273,
274
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Sultan Abdülmecid Fransız sefirinin yılbaşı balosunda

54

eğlencesi Tanzimat döneminin hemen öncesinde
düzenlenmiştir. 1829 yılında, İstanbul’daki İngiliz sefiri, Haliç’te bulunan bir gemide yılbaşı balosu düzenlemiş ve bazı Osmanlı devlet adamları
da baloya davet edilmiştir. Sultan Abdülmecid ise
1856 yılında, Fransız sefiri tarafından düzenlenen yılbaşı balosuna katılmıştır. Padişahlar ve üst
düzey devlet adamları her ne kadar bu balolara
katılsalar da kesinlikle eşlerini yanlarında götürmemişlerdir. Bunun Sultan’ı ilgilendiren öncelikli
sebebi, Sultan’ın aynı zamanda halife oluşudur.
Ancak daha genel sebep ise geleneksel/dinî namus
ve iffet anlayışıdır.
Osmanlının son yüzyılında, Avrupalı devlet
adamlarının düzenledikleri yılbaşı eğlencelerinin
büyük oranda sembolik düzeyde gündeme gelmesine karşılık, özellikle İstanbul, Selanik ve İzmir
gibi kozmopolit merkezlerdeki Hıristiyan nüfus
arasında Noel bağlamında olmak üzere dini yönü
baskın eğlence toplantılarının aile veya cemaat
içinde düzenlendiğini biliyoruz. İstanbul halkının salt eğlence olarak yılbaşı ile kitlesel düzeyde
karşılaşmasının tarihi Kırım Savaşı yıllarına denk
gelmektedir. Kırım Savaşı sebebiyle aileleri ile birlikte İstanbul’da ikamet eden İngiliz ve Fransız
askerlerinin noel/yılbaşı eğlenceleri İstanbul’daki
alafranga olmaya özenen kesimler için önemli bir
yenilik olmuştur.
Noel/yılbaşı eğlencelerinin dini yönü, Müslüman halk arasında ilgi görmesini engellemiştir. Fakat alafrangalığın sosyo-ekonomik düzeyi yüksek
kesimlerde baskın bir tercih haline geldiği Meşrutiyet yıllarında, noel/yılbaşı eğlencelerine ilginin
de gittikçe arttığı dönem olarak anlam kazanacaktır. İkinci Meşrutiyet yıllarında ise durum daha
da değişir. Yılbaşı eğlencesini kadın ve erkeğin

beraber kutladığı ilk mekân, İstanbul’da bir gece
kulübüdür ve burası Enver Paşa tarafından açılmıştır. Böylelikle ‘Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
Müslüman halk arasında erkek-kadın birlikte eğlenme, ancak Cumhuriyet’e yakın tarihlerde, o da
yılbaşı eğlenceleri sayesinde yerleşmiştir.”3 Mütareke yıllarında hem işgal kuvvetlerinin ve hem de
devrim sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda
kalan ve İstanbul’a gelen Ruslar sayesinde noel/
yılbaşı törenlerinin dini tarafı hepten zayıflayıp,
daha çok kadın-erkek birlikteliği, balo-dans,
içki ağırlıklı eğlence programına dönüşecektir.
Refik Halit Karay bu yıllarda yaşanan değişime
yazılarıyla tanıklık etmiştir. Karay, İstanbul’daki
geleneksel eğlence zevkinin terkedilip ve bunun
yerine Avrupai bir eğlence şeklinin yerleşmeye
başlamasının değişimde belirleyici olduğunu,
bunun ise ‘haraşo’ denen beyaz Rus kadınların
Mütareke döneminde İstanbul’a gelmesiyle gerçekleştiğini belirtmiştir. Karay, İstanbul’un işgal
yıllarında yabancı ordu komutanları tarafından
düzenlenen “Frenk yılbaşından” söz etmiş ve
“Mütareke yılbaşlarına kadar bizler saat alafranga
on ikiyi çalarken ışıkların söndürülmesi düzenbazlığını bilmezdik; limandaki vapurların da bu
merasime düdük çalarak katılmalarını yine o işgal
senelerinde öğrenmiştik”4 demiştir. Karay, gittikçe
daha fazla ilgi gören yılbaşı kutlamaları ile ilgili
olarak durumdan yakınan ifadelerle bir tahminini dile getirmiştir: “Tuhafı şudur ki tek geleneğimize dayanmayan bu yepyeni âdete yani yılbaşı
sabahlamasına bütün âdet ve bayramlarımızdan
fazla bir gayretle, dört elle sarılmış haldeyiz, şimdi! Meğerse lâzım imiş. Bakalım şehirden köye de
gidecek mi?”5

3
4
5

Berna Tuna, “Yılbaşı: İthal Malı Eğlence”, Hürriyet,
29.12.1991,7.
Refik Halit Karay, “Eski ve Yeni Yılbaşı Geceleri”, Panorama,
c.1, No. 9, Ocak 1955, s. 4-5
Refik Halit Karay, “Eski ve Yeni Yılbaşı Geceleri”, s. 5
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Osmanlı döneminde hicri ve rumi takvim birlikte kullanılmaktaydı. 26 Aralık 1925’te Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen bir yasayla
takvim değişikliği geçekleşmiştir. Böylelikle Türkiye, bu iki yasanın kabulüyle ilk resmî yeni yıl
kutlaması da yapılmıştır. 1 Ocak 1926’da Elektrik
İdaresinin saat 24’te ışıkları bir dakika söndürmesi eşliğinde yılbaşı kutlanmıştır.6 1926 yılının
yılbaşı akşamı perşembeyi cumaya bağlayan gece
olduğundan ve cuma günleri de o dönemde tatil
olduğundan, o sene yılbaşı eğlencesi oldukça rağbet görmüştür. Yine aynı yılbaşı akşamında Tayyare Cemiyeti’nin düzenlediği yılbaşı çekilişi bir geleneğinde başlanmasına vesile olmuştur. Mustafa
Kemal, 1930 yılı yılbaşı balosuna katılmış, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grupla çekilen balo
fotoğrafı gazetelerde yer almıştır. Yılbaşının yasallaşması ise 1935 yılında gerçekleşmiştir. Dönemin
başbakanı İsmet İnönü tarafından TBMM’ne ulusal bayramlar ve tatil günleri hakkında bir yasa tasarısı verilmiştir. Yılbaşı tatilinin 31 Aralık’ta öğleden sonra başlayıp, 1 Ocak akşamı sona ermesini
öneren tasarı, Meclis tarafından kabul edilmiş ve
2739 sayılı yasa olarak yürürlüğe girmiştir. 1935
yılında çıkarılan bir kanunla yılbaşının resmî tatil
günü ilan edilmesi ise Cumhuriyet’le birlikte eğlence kültüründe atılan büyük bir adım olmuştur.

Batılılaşmanın Göstergesi Olarak Yılbaşı
Takvim üzerinde yapılan değişiklikler, Avrupalıların kutladığı yılbaşına ait bazı âdet ve eğlencelerin kabulünü kolaylaştırmıştır. Yılbaşı kutlamaları/eğlenceleri kadınlı-erkekli, danslı, müzikli
yemekli eğlencelerin yaygınlaşmasını; özellikle de
bu tür aktivitelerin düzenlendiği mekânlara gitmenin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Cumhuriyet Bayramı’ndaki 29 Ekim Baloları söz konusu
kutlamaları/eğlenceleri başlatırken, yılbaşı ise
yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. 1930-40’ların
Türkiye’sinin büyük kentlerinde ve zengin muhitlerde yılbaşını kutlamak, Novotni, Pera Palas,
Maksim, Ambasador, Ankara Palas, Park Oteli,
Turan Bar gibi eğlence yerlerine gidip eğlenmek
anlamına gelecektir. 2 Ocak 1934 tarihinde Ulus
gazetesinde çıkan “Ankara’da Yılbaşı Gecesi” başlıklı haber yılbaşına ilişkin hem dönemin havasını
6

Radikal, 20 Ekim 1999, s. 4

Anadolu gazetesi, 1 Ocak 1938

yansıtması ve hem de ‘değişimin’ mekânlarının
nereler olduğunu işaretlemesi açısından önemli
bir örnektir: “Ankara, yeni yıla Hilaliahmer’in şefkat ve hamiyet havası içinde neşe ve zevkle girdi.
Ankara Palas salonlarını dolduran kalabalık, gece
yarısı umumi ve şen bir kutlamadan sonra sabaha
kadar eğlenceye devam etmiştir. Ayrıca, Halkevlerinde, şehir lokantalarında da toplantılar olmuş ve
sabaha kadar sürmüştür”.7
1 Ocak 1938 tarihli Ulus gazetesinde ise konu
hakkında çıkan yazılardan birisi şöyledir: “Yılbaşı.
Bu da birçok itiyatlarımız gibi bize garp medeniyetinden geçmiştir. Mazimize bir göz atacak olursak, atalarımızın, senenin ilk ayı olan Muharrem’i
matem ayı olarak tanıdıklarım görürüz. Matem,
keder, fakat o kadar çok matem ve keder görmüş
bir milletiz ki, artık hayatımıza neşe ve sevincin
hâkim olmasını istiyoruz. Cumhuriyet nesillerinin, artık kolektif matemlerden uzakta, mesut
ve refahlı bir hayat yaşamasını, daima gülmesini istiyoruz. Bu itibarladır ki, hayata neşe katan
bu garp âdetini de memnuniyetle ve sevinerek
benimsiyoruz.”8
Yılbaşı kutlamaları, dönemin ünlü yazarlarının yazılarına konu olan ve teşvik edilen bir
konudur. Nurullah Ataç’ın yazılarından birisi bu
konuda örnektir: “İlkkanunun son günü akşamı
gönlümüzde bir ümittir başlıyor. Radyodan gelen
ses, koynumuzda sımsıkı bulunan Teyyare Piyangosu biletinin numarasını söylemese bile yeni
ertesi gün bizim için bir saadet devresi başlayacağına inanıyoruz. Bu tatlı hülya birkaç gün devam ediyor ve sonra yeni seneye alışıp, onun yeni
7
8

Ulus, 2 Ocak 1934.
Ulus, 1 Ocak 1938
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olduğunu unutup on iki ay sonrası için, gönlümüze hoş gelen tasavvurlar kurmağa başlıyoruz…
Yılbaşı, o hülyaya, saadet hülyasına davet olduğu
için ve çabuk geçip bir dahaki daveti hazırladığı
için tesid edelim... Bize böyle gönlümüzce vaatlerde bulunan bir gün nasıl sevinmez?”9 Peyami Safa
ise, yeni yıl dolayısıyla kaleme aldığı köşe yazısına
şöyle başlamıştır: “Birkaç sene evveline gelinceye
kadar biz Müslümanlar için yılbaşı kelimesi, Noel,
paskalya, karnaval veya sadece herhangi bir yortu
gibi, seyircisi ve yabancısı olduğumuz bir âlemin
günlük ve öd ağacı kokan alaca karanlık ayinlerinden farksızdı. Birkaç senedir, bir de baktık ki,
medeni sebeplerle benimsediğimiz bu yılbaşı da,
Noel gibi, Hazreti İsa şerefine, İncilin yasak ettiği
günahları işlemeğe dünyanın her yerinde vesile
teşkil eden hoş bir eğlence imiş”.10
Yılbaşı kutlamalarının değişmeyen unsurlarından birisi içki ise diğeri de şans oyunları, piyango ve kumardır. Bu da gazetelere günler öncesinden verilen ilan ve reklamlara yansıyacaktır.
Bu açıdan 1931-32 yılbaşı kutlamaları önemlidir.
Konuyu detaylı şekilde inceleyen Akçura’ya göre
bu yılbaşında gerçekleştirilen çekilişler ile yılbaşı
kumar ilişkisi resmen kurulmuştur.11 İlginç olan
ise kumarın bir ‘medeniyet’ göstergesi olarak algılanmasıdır. Kâğıt oyunları ya da ‘kumar oynamak’, Osmanlının son dönemlerinden itibaren
Alafrangalığın gereği ve Cumhuriyet’in ilk döneminde de ‘Avrupa adabı muaşeretinin bir gereği’
sayılmıştır. Bu açıdan yazar Alaattin Gövsa’nın 26
Mart 1940 tarihli Yedigün dergisindeki yazısı ilginçtir. Gövsa, söz konusu yazısında kâğıt oyunlarının ‘mondenlik’ ve ‘medeniyetle ilgili’ olduğunu,
vakit geçirmek için sıklıkla başvurulan dedikodudan daha iyi bir vakit geçirme ve toplumsallaşama aracı olduğunu ifade etmiştir: “Mevzumuz
bugünün cemiyet hayatında hayli yer tutan kâğıt
oyunlarına ve bunların arasında en fazla revaçta
bulunanlar poker, bezik ve biriç oyunlarına münhasırdır. Tatil günlerinde aile ve dost toplantılarında, uzun kış gecelerinde arkadaş meclislerinin,
aşina salonlarının meşgalesi yalnız musiki, edebiyat gibi yüksek zevklere tahsis edilemez. Bu türlü
9

Nurullah Ataç, “İkinci Kanun”, Resimli Hafta, 31 Aralık
1938.
10 Tan, 1 İkincikanun 1936, s. 2.
11 Gökhan Akçura, “Osmanlı’dan Günümüze Yılbaşı
Kutlamaları”, Toplumsal Tarih, sayı: 34, s.31-37, İstanbul.

saatlerde toplanan dostlar çok defa başka yapacak
iş olmadığı için havauyata hatta dedikoduya sürüklenmek meyilindedir. Hâlbuki kâğıt oyunları,
kumara istihale edilmemek şartile dedikoduya ve
mevzusuz sohbetlere elbette müraccah bir oyalanma vasıtasıdır. Doğrusu poker, bezik, briç yalnız
monden toplulukların değil, umumiyetle cemiyet
hayatının iyi bir temas ve aşinalık vasıtası ve aynı
zamanda medeni terbiyenin ölçüsüdür.”
İçki ise özellikle gazete reklamları açısından
yılbaşı eğlencelerinin değişmeyen en önemli unsurudur. Yılbaşı eğlencelerine ilişkin şu tespit
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki durumu özetlemesi
açısından önemlidir: “Batı tarzı eğlence anlayışının, uygulamaya dönük ilk türlerinden biri olan
yılbaşı eğlenceleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarında,
gerçekten büyük bir anlam taşıyordu. Bu olay, kılık kıyafetten, bakış açısına kadar, bir dizi modernizmi beraberinde getirdi.”12
Türkiye’nin batılılaşma projesinin Kemalist
versiyonuna tam destek veren dönemin gazeteleri,
yılbaşı kutlamalarının yaygınlaşması için özel bir
çaba içerisinde olmuşlardır. Yarı resmî niteliğiyle
Cumhuriyet gazetesi bunlardan birisidir. Tek Parti iktidarı döneminin Cumhuriyet gazetesi yılbaşı
kutlamaları kapsamında incelendiğinde, hediyeleşme uygulamasını ön plana çıkarmak için özel
çaba içerisinde bulunduğu görülmektedir. Cumhuriyet gazetesine göre kadınlara alınabilecek en
güzel hediyeler avize, soğuk hava dolabı (buzdolabı), masaj aleti, radyo, elektrik ütüleri, masa lambaları, eşarp, naylon çorap, bilezikli saat, çiçek
şeklinde broş, şövalye yüzüğü; erkeklere alınabilecek en güzel hediyeler ise ipek gömlek, kravat,
şemsiye, pijama, röbdoşambr, yün kazak ve yelektir. Ayrıca likör, şampanya, şarap gibi içkilerin
hediye edilebileceğinden de bahsetmiştir. Gazete,
çocuklara alınabilecek hediyeler listesinde kitap,
oyuncak ve tayyare yılbaşı biletine yer vermiştir.
Yılbaşı kutlaması, Türkiye’nin bugün dahi hep
gündeminde yer alan bir konu olmuştur; tartışmalar hemen her Aralık ayında alevlenmiş, Ocak
ayı itibarıyla bir sonraki Aralık ayına kadar unutulmuştur. Yılbaşının kutlamalarının Noel olarak
Hıristiyanlıkla olan ilgisinin yanı sıra, eğlence
boyutunu oluşturan içki, dansöz gibi unsurlar
12 Berna Tuna, “Yılbaşı: İthal Malı Eğlence”, Hürriyet,
29.12.1991,7.
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üzerinde dini veya geleneksel unsurlarla çatışması, bu tartışmaların eksenini teşkil etmiştir. Yılbaşı
kutlamalarının Hristiyanların bayramı olan Noel
ile ilgisinin bulunmadığı, Noel’in Hıristiyanlar tarafından 25 Aralık günü kutlandığı, yılbaşının tamamıyla yeni yıla geçişle ilgili bir şey olduğu iddia
ve savunmaları ise konu çevresindeki tartışma ve
gerilimleri hafifletmemiştir. Tüm Bunlar da gösteriyor ki, yılbaşı kutlamaları ve Mustafa Kemal’in
Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu kutlamaları katılması, teşvik etmesi veya düzenletmesi, Avrupai birey
ve toplum yaratma misyonu açısından önemli bir
adımı teşkil etmiştir. Geleneksel/dini değerler ve
alışkanlıklar açısından önemli bir değiştirici unsur
olarak işlev göreceği düşünüldüğü için benimsenmiştir. Tabi ki Avrupai görünüm kazandırmış olması da ayrıca önemlidir.
Yılbaşı ile ilgili tartışmalara dönmek gerekirse, bu konuda tek parti iktidarı yıllarının otoriter uygulamaları sebebiyle yılbaşı kutlamalarının
kültürel açıdan doğru olup olmadığının pek tartışılmadığı, itiraz edenlerin sessiz kalmayı tercih
ettikleri söylenebilir. Ancak Tek Parti dönemi otoriterliğinin son bulduğu çok partili dönemde tartışmalar alevlenmiş, gazeteler veya yazarlar konu
çerçevesinde saflarını belli etmişlerdir. Örnek vermek gerekirse, Hürriyet gazetesi yazarı Vasfi Raşit
Sevig, Noel Baba olgusunu tartışmaya açmıştır.
Sevig’e göre Noel Baba mitolojik bir figür olup,
onun adı kullanılarak yapılan kutlamaların geçerli
bir gerekçesi bulunmamaktadır: “Zamanla Noel
yortusu aynı adı taşıyan hayâlî bir ihtiyar yarattı.
Bu uzun beyaz sakallı ihtiyar baba, Noel gecesinde uslu çocuklara oyuncaklar hediye eder.”13 diyerek de konuya ilişkin tavrını belli etmiştir. Buna
karşılık Tercüman gazetesi yazarı Ayhan Hünalp,
iddia edildiğinin aksine Noel Baba’nın gerçekten
yaşamış bir kişi olduğunu, 342 yılında Patara’da
doğduğunu, çeşitli mucizeleri olduğunu, darda
olanlara yardım eden bir hayırsever olduğunu
iddia etmiş ve Noel kutlamalarının tarihi gerçeklere dayandığını savunmuştur.14 50’li yıllarda gazete yazarlarının aksine Noel kutlamalarına itiraz
eden, Noel Baba’nın tarihsel gerçekliğini tartışmalara açan yazarlara karşılık, Noel veya yılbaşı
13 Hürriyet, 5 Ocak 1958, s.2
14 Ayhan Hünalp, “Noel Baba Var mıydı?”, Tercüman, 30 Aralık
1958, s.3.

kutlamalarının bir kimlik problemi olduğu değerlendirmesi yapan ve bunun üzerinden söz konusu kutlamalara itiraz eden kişilerden birisi Nejdet
Sancar olmuştur. Onun konuya ilişkin tespit ve
kanaatleri şöyledir: “Türkiye’mizin batıya yönelmeye başlamasından bugüne kadar hayli zaman
geçmiş olmasına rağmen, batılılıktan ne anlaşılması gerektiğini hâlâ kavrayamamış olduğumuz
muhakkaktır. Batılılığın, öteden beri, bir zihniyet
meselesi değil de, daha çok dışa ait birtakım hareketler şeklinde anlaşılmakta olması, cemiyetimizi
daima yeni yeni meseleler karşısında bırakmıştır.
Durum bugün de aynıdır. Meseleleri etraflı bir
şekilde düşünmeden üstünkörü mütâlaa edenlerin, batılı milletlerde rastlanan her şeyi aynen
yapmakla batılı olunacağını sanmaları, içtimâî ve
millî dertleri az olmayan cemiyetimizi yeni dertlerin kucağına atmaktır. Bunun en dikkate değer bir
misali Noel Baba taklidinde görülmektedir.”15
Nejdet Sancar’a göre Noel Baba figürünün karşısına kendi kültürümüzün figürlerini çıkarmamız
ve çocuklarımıza onları tanıtmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Dede Korkut’un ismini anacaktır: “Müslüman Türk dünyasının aziz ve kutsal
atası Dede Korkut, Hristiyanlık âleminin sevimli
ve sempatik Noel Babasına karşı milli ruhumuzu
koruyacak kudrette bir varlıktır”.16
Özellikle 1950’li yıllarda yılbaşı kutlamalarının ve Noel Baba figürünün yoğun bir şekilde tartışmaya açılmasının temel sebebi, dönemin kültür politikalarıyla doğrudan ilgilidir. Türkiye’nin
Amerika ile yakınlaşması, hatta bu yakınlaşma
üzerinden Türkiye’nin “Küçük Amerika” olacağına ilişkin pompalanan anlayışın gündelik hayatta,
tüketim alışkanlıklarında ve yılbaşı kutlamaları
gibi etkinlikleri parlatması, tartışmaların temel
sebebini teşkil etmiştir. Toplum Marshal yardımı
üzerinden bir anda ülkeyi kuşatan sahte refah
duygusu ve görünümü ile tüketime, eğlenceye
yönlendirilmiş, bu da Yılbaşı kutlamalarının önceki yıllara oranla daha yaygın ve gösterişli şekilde
kutlanmasına yol açmıştır.
15 Sancar, Nejdet, ‘Noel Baba’ya Karşı Dede Korkut’, Türk Yurdu
Dergisi, 1959, Sayı: 279, s. 45.
16 Sancar, Nejdet, “Noel Baba’ya Karşı Dede Korkut”, Türk
Yurdu, 1959, sayı: 279, s. 45.
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Harari’nin Sapiens’i veya
Önerdiği Evrim ve Cinsiyet
Harari’nin Sapiens’i ateist dünya görüşünü ve bu perspektiften tarihi, biyolojiyi,
ekonomiyi ve dini; başarılı denebilecek bir kurguyla anlatmaktadır. Her
ne kadar Harari, Allah’ı devre dışı bırakarak insanlığı, mensubu olduğu
kültürün oyuncağı hâline ve dolayısıyla insafına terk ediyorsa da O’nun (c)
hayata her an müdahil (Rahman Suresi 55/29) olduğunda ve esas gelecek
tasarımını O’nun belirlediğinde/ belirleyeceğinde bir kuşku bulunmamaktadır.

Mustafa AKMAN
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udüs İbrani Üniversitesi
Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde dünya
tarihi dersleri veren Yuval
Noah Harari’nin (d.1976)
Sapiens’i1 satış istatistiklerini
veren web sitelerinde gösterildiğine göre 60 bin küsur
satılmış ve hakkında 2000’e
yakın yorum yazılmış. Diğer
kitaplarının İngilizce baskılarıyla birlikte ise toplamda 104 bin küsur satış ve 3
bin küsur yorum yapılmış
(12.08.2020). Sondajlamayla baktığım bu yorumların neredeyse tamamı
övgü dolu cümlelerden oluşmaktadır. 1. baskısı
Şubat 2015’te çıkan eserin okuduğum 53. baskısı,
Aralık 2019’da yapılmış.
Onun özellikle bu kitabına gösterilen ilgi ve
hakkında yapılan yorumlar beni de kitabı okumaya sevk etti. Zaten öğrenip anlama merakı içerisinde olduğum konulara dair yazılmış ve üstelik
popüler hâle gelmiş bir kitabı okumadan olmazdı.
Elbette kitaba ve anlattıklarına karşı bir pozisyon
1

Yuval Noah Harari, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens (İnsan
Türünün Kısa Bir Tarihi) çev. Ertuğrul Genç, 53. Baskı,
Kolektif Kitap, 2019, (411 sayfa).

alarak değil, istifade etmek ve
işlediği konulara dair düşüncelerimi geliştirmek ve hatta icap
ediyorsa revize etmek fikrindeydim.
Kitaba başlarken gördüm ki
sahip olduğu anlaşılan güçlü bir
biyoloji, fizik ve kimya birikimi
ile yani bilimsel gözüken bir sunumla insanın evrim ve sürecini
anlatan Harari, “Nasıl, neden,
kim vs.” gibi en kadim sorulara
hiç girmeden “Oldu, çıktı, dönüştü ...” türünden yorumlarla
ve zamanı uzatarak 70 milyon
yıl öncesinden bugünlere geliyor. Üstelik bazen
de “dürüst davranırsak bunu bilmiyoruz.”2 tü2

“Peki, bu iki milyon yıl boyunca insan beyninin evrimini sürdüren şey neydi? Dürüst olmak gerekirse bu sorunun cevabını bilmiyoruz.” (s.24). “Tarih bir dönemeçten öbürüne yol
alırken bilinmeyen, gizemli bir sebeple önce bir yolu, sonra
ötekini seçer. 1500 yılı civarında tarih en önemli seçimini
yaparak sadece insanlığın değil, muhtemelen gezegendeki
tüm yaşamın da kaderini değiştirdi. Biz bu değişime Bilimsel
Devrim adını veriyoruz. Bu devrim, tarihte o döneme kadar
önemli bir rol oynamamış, Afrika-Asya’nın en batı ucunda
bir yarımada olan Batı Avrupa’da başladı. Çin veya Hindistan
gibi o kadar yer dururken, Bilimsel Devrim neden orada
başladı? Neden ikinci bin yılın ortasında başladı da iki yüz
yıl önce veya üç yüz yıl sonra başlamadı? Bunların cevabını
bilmiyoruz.” (s.246).
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ründen itibarını düşüren ve fakat bence zorunlu
itiraf ifadeleri de kullanarak. Hâlbuki yine bence
Harari’nin bahsettiğim kadim soruları, kitap boyunca gündemine almaması ve dolayısıyla bunları cevaplandırmaması kitaba hâkim gözüken o
bilimsel birikimi anlamsız kılmıştır. Dolayısıyla
baştan söyleyeyim; eser, satış rakamlarının haşmeti kadar bir çalışma olarak
görünmedi bana.

ele aldığı farklı konular da değerlendirme yapmayı icap ettirmekle birlikte biz bunları daha başka
bir yazı konusu olarak bir kenarda tutup bu yazımızda evrim ve eşcinselliğe dair söylemini değerlendirmeye çalışacağız.
Bilindiği gibi evrim (tekâmül) de, mesela
sudûr ve yoktan yaratma gibi bir yaratılış teorisidir. Onun diğer yaratılış
teorilerinden farkı, meşhur
temsilcilerinin, bir kısmıBilemiyoruz, diyor
nı yukarıda verdiğim “kadim
Geçmişle Gelecek Arasında
Harari ve fakat aslında
sorular”ı âdeta geçiştirmesidir.
İnsan ve İnsanlık
bilmek istemediği
Böyle de olsa evrimi kategoİnsan ve insanlığın geçmidaha açıktır. Zira insan
rik biçimde reddetmek doğru
şi, şimdisi ve geleceğine ilişkin
neslinin kadın ve erkek
olmasa gerektir. Dahası kenkısa ve fakat kimi yerde anlamlı
olarak (evrimi değil)
dimizi ve kâinatı izah için bir
ve okunası bir hikayesini anlayaratılması, birlikte
“varlık teorisi” de zorunlu oltan kitabın, kötülük problemi3
bir hayat oluşturmak,
duğundan konuya dair bugüne
(s. 225), genetik mühendisliği,4
libas olmak (Bakara
kadar ifade edilmiş teorilerden
tek tanrılı dindarlığa mukaSuresi 2/187) ve onun
hangisi bize makul geliyorsa
bil putperestliğe pozitif yaklaüzerinden neslin devam
onu esas almamızda yahut yeşımları5 ve yine bunlar kadar
nisini üretmemizde ciddi bir
etmesi içindir. Kadına
önemli olan DNA çalışmaları,
sorun olmasa gerektir. Yeter ki
(yumurta)
doğurganlık
insan(lığ)ın geleceği6 gibi daha
bu esas alınan, hadisenin başerkeğe sperm imkânı
langıcını, nasıl’ını ve niçin’ini
3 “Kesin olan şey tektanrılı dinlerin
verilmiş, neslin bu iki
Kötülük Problemi’yle baş ederken
bize de makul gelecek biçimde
yeteneğin buluşması
zorlandıklarıdır.” (s.223). “Önceki
temellendirebilsin. Benim -şu
durumun aksine tektanrılı dinler
ile hayat bulması
Düzen Problemini açıklamakta
ana kadarki birikimimle- bu
öngörülmüştür. Bu iki
mahirdir ama Kötülük Problemi’ni
temellendirmedeki çözümüm
açıklamakta zorlanırlar.” (s.224)
insanın kuracağı yapı ise
4 “Genetik mühendisliğiyle daha
(mutmainliğim), başlangıçtan
ailedir. Aile olmak, yuva
mucizevi şeyler de gerçekleştirilesona kadar “mevcut varlığın
bilir; bu yüzden bu alan bir dizi
kurmak önemlidir ve
dışında bir Yaratıcı gerektiği”
etik, siyasi ve ideolojik tartışmaya
mutlaka hayat buna göre
sebep oluyor. Muhafazakarlar insaformülasyonudur. Ancak şu
nın Tanrı’dan rol çaldığına, ateistdüzenlenmelidir.
var ki Kehf Suresi 18/51. ayette
ler bilim insanlarının doğanın işine
burunlarını soktuklarına inanıyorbelirtildiği gibi Yaratıcı bizleri
lar. Hayvan hakları savunucuları
yaratılış olgusuna muttali kılhayvanların genetik mühendisliği
deneylerinde acı çekmesine ve çiftlik hayvanlarının ihtiyaçmadığından konuya dair bütün söylenenler birer
larının hiçe sayılarak yetiştirilmesine karşı seslerini yükseltinazariyeden ibaret kalacaktır.
yorlar. İnsan hakları savunucuları, genetik mühendisliğinin
Esasen evrim teorisi de tıpkı sudur gibi oluinsanları köle olarak kullanacak süper insanlar yaratmasından korkuyorlar. Bazı dini akımlar, korkusuz askerler
şuma ilişkin bir izah denemesidir. Nitekim kimi
ve itaatkar işçiler kopyalayarak dünyanın başına musallat
sufilerin de sudur zemininde de olsa tekâmülü
olacak biyolojik diktatörlüklerle ilgili kıyamet senaryoları
anlatıyorlar. Yaygın kanıya göre, önümüzde hızla beliren çok
benimsedikleri bilinmektedir.7 Bir zamanlar veya

5

6

fazla sayıda fırsat var ve genleri dönüştürme becerimiz, bu
durumu akıllı ve ileri görüşlü bir şekilde kullanma kapasitemizin önüne geçiyor.” (s.394).
“İki bin yıl önce tektanrıcılığın zoraki dayatmaları, pek çok
Batılının çoktanrıcılığı cahil ve çocukça bir puta tapınma
olarak görmesine neden oldu. Bu çok haksız bir yaftalamadır,
çünkü çoktanrıcılığın kendi mantığını anlamak için pek çok
tanrıya olan inancı destekleyen temel fikri kavramak şarttır.”
(s.217).
“Sadece etrafımızdaki dünyayı değil, her şeyden önce kendi

7

bedenlerimizin ve zihinlerimizin içindeki dünyayı değiştirebilme becerimiz ışık hızıyla ilerliyor… (böyle giderse)
potansiyel işverenlere özgeçmişimizi değil de DNA’mızı mı
göndermemiz gerekecek? (s.403).
“Özellikle Rûmî, özümleme yoluyla canlı ve cansızların
evriminden ilk defa söz etmiş olmakla dikkat çekmektedir.”
Mustafa Akman, İbn-i Arabî Kelami Tartışmalar, Sorular,
Şüpheler, İstanbul: Ekin Yayınları 2017, s.233. Sudûr nazariyesi için bkz. s.509-525.
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genellikle ateizmin propagandasına malzeme olarak kullanılması ve Harun Yahya ve benzerlerinin
-mesela meşruiyetlerini kabul ettirme ve zihin
dünyasına hâkimiyet kurma gibi- farklı niyetlerle yürüttüğü “çürütüp reddetme mühendisliği”
ile ötelenmiş olması bir yana evrim, onu ateistçe
savunanların süreci başlatırken ki aymazlıkları olmazsa bizce mesela Yeni Eflâtunculuk’a dayanan
sudur nazariyesinden daha makul ve daha insaflıca
gibi durmaktadır. Zira ne hikmetse daha çok filozof ve onlardan kopyalayan Muhyiddin İbn Arabî
(ö.638/1240), Celâleddîn-i Rûmî (v.672/1273) ve
İbrahim Hakkı Erzurûmî (ö.1194/1780) gibi sufilerin benimsediği sudur, (evrimin aksine) Allah’ı
açıkça bir zorunluluğa mahkûmiyet fikrini barındırmaktadır. Hatta sudur teorisyenleri, Harari’nin
kitabının sonunda bir ironi ile ulaştığına,8 baştan
itibaren bir tanrısal oluşum ve dahası tekâmül
olarak bakmaktadırlar. Bilindiği gibi sudûr, filozoflarda İlk Akıl (Akl-ı Evvel) ve sufilerde ise
Hakikat-ı Muhammedî (Nûr-ı Muhammedî/ Tanrısal parça) ile başlamakta ve Kâmil İnsan (Tanrısal
İnsan) ile noktalanmaktadır. Varlığın oluşumuna
dair Kur’an öğretisinin ise sonuç itibariyle yoktan
yaratılış (ex nihilo) olduğu malumdur.
Kitabın daha önceki sayfalarında9 Sapiens’in
DNA’sının gelişimini tamamen tesadüfe bağlayan
Harari, ilerleyen sayfalarda son derece “körü körüne” davranarak şöyle demektedir: “İnsanlar
yaratılmamış olduğu gibi, biyoloji bilimine göre
ortada bu insanlara bir şeyler “bahşeden” bir “Yaratıcı” falan da yoktur. Ortada sadece hiçbir amacı
olmayan son derece “körü körüne” ilerleyen bir
evrimsel süreç var.” (s.120) Onun evrime ilişkin
8

9

70 bin yıl önce, homo sapiens hâlâ Afrika’nın bir köşesinde
kendi işiyle meşgul olan önemsiz bir hayvandı. İlerleyen bin
yıllarda kendisini tüm gezegenin efendisi ve ekosistemin baş
belasına çevirecek dönüşümü gerçekleştirdi. Bugün ise bir
tanrı hâline gelmenin, sadece ebedi gençliğin değil, yaratmak
ve yok etmek gibi ilahi becerileri de ele geçirmenin arifesindedir. (s.409).
Teoriye göre genetik mutasyonlar Sapiens’in beyin içyapısını
değiştirerek, daha önce mümkün olmayan şekillerde düşünmelerini ve tamamen yeni dillerle iletişim kurabilmelerini
sağladı. Bu “Bilgi Ağacı” mutasyonu, neden Neandertal yerine Sapiens’in DNA’sında gerçekleşti? Bilebildiğimiz kadarıyla
bunun sebebi tamamen tesadüf. (s.37). Esasen yazarın şu
tesadüfî cümleleri de calib-i dikkattir: “Tesadüfen oluşan
tarihsel durum…” (s.150) “Kısırdöngüler, tarihi tesadüflerle
oluşmuş hayali hiyerarşileri kalıcı hâle getirebilirler.” (s.152)
“Çoğu sosyo-politik hiyerarşinin mantıklı veya biyolojik bir
temeli yoktur; hepsi tesadüfi olayların mitlerle güçlendirilerek kalıcı hâle gelmesinden ibarettir.” (s.152) “Tarih henüz
nereye doğru gideceğimize karar vermedi ve bir dizi tesadüf
bizi bu iki yönden birine sürükleyebilir.” (s.369).

tespit ve tensiplerinde ona ve yanı sıra tarihe “tanrısal roller”10 yüklediği gözden kaçmamaktadır.
Mamafih tesadüf ve körü körüne’ye dayanmasındaki garabet ve safsataya rağmen evrendeki
millet, insan hakkı, yasa ve adaletin yanı sıra tanrı gibi her şeyi tamamen insanların kolektif hayal
gücüne dayalı mitler olarak (s.42-43) tanımlayan11
ve böylesi şeyler için “hayali düzen” (s.121-128,
142-143) tabirini kullanan Harari’nin bu tür tespitlerinin önemli bir kısmına katılmak mümkün
olmamakla birlikte milliyetçilik-virüs ilişkilendirmesi gayet yerinde olmuştur:
“Postmodernist düşünürler … kültürlerin insanlığın iyiliğini umursamadan kendilerini yaymaya çalıştığını kabul ederler. Örneğin milliyetçiliği 19. ve 20. yüzyıllarda ortalığa yayılan ölümcül
bir salgın olarak tanımlarlar ve savaşların, baskının, nefretin ve soykırımın sebebi olarak görürler.
Öyle ki, bir ülkenin insanları bu salgına kapıldığı
anda komşu ülkeler de buna kapılıyordu. Herkesi insanların iyiliği için çalıştığına inandıran milliyetçilik virüsünün, insanlardan çok kendisine
faydası vardı.” (s.244-245).

Erkeklerin/Kadınların Biyolojik Yapısı ile Rol, Hak ve
Görevlerini Karıştırmak
Öte yandan Harari’nin Sapiens’te en zayıf
kaldığı konulardan birinin de LGBT bağlamında
cinsiyet, cinsellik iddiası olduğu görülmektedir.
İsrail’de yasal olmaması nedeniyle kocası Itzik
Yahav’la Kanada’da evlenen LGBT’li Harari’ye göre
“İnsanlar her yerde kendilerini erkekler ve kadınlar olarak ayırdılar.” (s.152)
Ona göre “sadece kadınlara karşı cinsel istek
duymak ve sadece karşı cinsle cinsel ilişkiye girmek” kültürel bir önyargıdır. Bunun “biyolojik
gerçek”likle bir ilgisi yoktur. Ona göre aynı cinsten iki kişi arasındaki ilişki de doğaldır. Hatta ona
göre Doğa Ana insanların birbirlerine cinsel olarak
çekim duyup duymadığıyla ilgilenmez. (s.154)
10 “Evrimin daha büyük beyinleri seçmesi bize oldukça basit
gelebilir.” (s.24).
11 “Efsaneler, mitler, tanrılar ve dinler ilk kez Bilişsel Devrim
sayesinde ortaya çıktı.” (s.39). “Evrende hiçbir tanrı, millet,
para, insan hakkı, yasa ve adalet insanların ortak hayal gücü
dışında var olmaz.” (s.43). “Tarım Devrimi yeni kalabalık
şehirler ve başarılı imparatorluklar yaratma fırsatını ortaya
çıkarınca insanlar büyük tanrılar, anavatanlar ve anonim
ortaklıklar hakkında hikayeler icat ederek ihtiyaç duyulan
toplumsal bağları sağladılar.” (s.115).
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Bazı tarihi verilerden12 hareketle söz konusu tezini temellendirmeye çalışan profesör, bu
mel’anete13 Biyolojinin izin verdiğini savunur.
Çünkü “biyolojik bir perspektiften bakınca her
şey doğaldır. Mümkün olan şey, tanım gereği doğaldır. Gerçekten doğal olmayan, doğa yasalarına
aykırı bir tavır zaten ayakta kalamaz, bu yüzden
de yasaklanmasına gerek yoktur.” (s.155). Burada manipülatif ve bazen de komik örneklerle iddiasını açan Harari, mesela (verilebilecek birçok
örnek arasından) cinayetlerin, pedofilinin, organ
ticaretinin ve dahi darbelerin de mümkün olduğunu ve fakat bunların doğal olamayacağını göz
ardı etmektedir.
Harari’ye göre “evrimin amacı yoktur. Organlar belli bir amaçla evrilmediği gibi, kullanılma
12 İslâm tarihinde de konuya dair tespitler bulunmaktadır.
“Bu çirkin fiilin tarihsel süreçte müslüman toplumlarda da
eksik olmadığı, özellikle refahın artıp insanların lüks içinde
yaşadığı dönemlerde ve çevrelerde belli ölçüde yaygınlaşma eğilimi gösterdiği söylenebilir. İslâm tarihinde erkekler
arasında eşcinsel ilişkilerin ilk olarak Abbasîler döneminde
yaygınlaştığı görülmektedir. Bu tür ilişkiler başta şiir olmak
üzere çeşitli edebî türlerdeki eserlere de yansımış ve “livâta
edebiyatı” olarak adlandırılabilecek bir tür meydana gelmiştir.” M. Kâmil Yaşaroğlu, “Livâta”, DİA, Ankara 2003: 27/199.
Ayrıca bkz. Ferdi Kıraç, “Dindar Eşcinsel Bireyin Manevi
ve Cinsel Kimlik İkilemi: Müslüman Gay ve Biseksüel
Erkek Örneklem”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
VII/35, 2014: 464-472.
13 Bazı akademisyenler, İbn Hazm’ın (ö.456/1064) Türkçeye
Güvercin Gerdanlığı adıyla çevrilen eserindeki yorumlarına dayanarak eşcinsellik duygusunun İslâmiyet açısından
doğuştan ve bu duyguyu yönetmenin kişinin kendi tercihi
dışında olduğunu iddia etmişlerdir. Bunlar, İbn Hazm’ın,
eşcinsel duyguyu tanımlayışından yola çıkarak, kişinin kendi
cinsine şehvetle yaklaşımının engellenemeyecek bir duygu
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Fakat onların, İbn Hazm’ın
duyguları sınıflandırmasını gözden kaçırdıkları anlaşılmaktadır. Bu sınıflandırması ile o, bütün duyguların doğuştan
geldiği ve fakat bunların akıl denetiminde kullanılmadığı
takdirde şehvete dönüşeceğini vurgulamakta; içten gelen bu
duygunun hissedilmesinin günah olmasa da davranış haline
dönüşmesinin günah olduğunun altını çizmektedir. Ayrıca
İbn Hazm kitabında, eşcinselliğin çok kötü ve çirkin bir iş
olduğuna, Lut kavmi vurgusu ile de değinmektedir. Kaldı
ki âlimlerin eşcinsellikle ilgili farklı kişisel değerlendirmeleri
mümkündür. Fakat sonuçta kişiyi bağlayan, İslâm düşüncesinin temel parametreleri ve dayanakları olmalıdır. Kur’an’ın
eşcinsel ilişki için fahişe, habâis kavramlarını kullanması ve
bu fiile şehvetle yaklaşma tanımlamasını getirmesi, bu fiilin
yasak olduğunu göstermektedir. Kur’an’ın eşcinselliği duygu
sapması kabul ederek “şehvetle yöneliyorlar” ifadesinden
anlıyoruz ki eşcinsellik doğuştan gelen bir duygu değil, bir
duygu sapmasıdır. Bu nedenle eşcinsellik bir kişilik hakkı
olarak kabul edilemez. Çünkü kişi, doğuştan getirdiği şehvet
duygusunu, bedensel yaratılışına uygun şekilde yönlendirecek biçimde yaratılmıştır. Eşcinsellik ise hem bedensel
yaratılışın hem de duygusal yaratılışın dışına çıkma anlamına gelmektedir. Bkz. Nurten Zeliha Şahin, “İslâm Hukuku
ve İnsan Hakları Bağlamında Eşcinsellik Sorunu”, EKEV
Akademi Dergisi, XIX/62, 2015: 519-521, 525.

biçimleri de sürekli gelişim hâlindedir... Organlar
belli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere evrilir,
ancak bir kere oluşunca başka kullanımlara da
uyum sağlar.” (s.155). Bu mantığa göre “Kadının
doğal fonksiyonunun çocuk doğurmak olduğunu,
eşcinselliğin doğal olmadığını iddia etmenin bu
yüzden pek bir anlamı yoktur. Erkekliği ve kadınlığı tanımlayan yasaların, normların, hakların ve
zorunlulukların çoğu, biyolojik gerçekliklerden
ziyade insanın hayal gücünü yansıtır.” (s.156)
Belirttiğimiz gibi aslında onun yaşamsal olarak içinde bulunduğu saplantısını izah adına Biyoloji ile bu kadar oynaması, yine en aciz kaldığı
sahneyi göstermektedir. Bu anlamda yukarıdaki
ifadesine karşın şu cümlesi böylesi bir acziyetin
ifadesi olsa gerektir:
“Biyolojik olarak insanlar erkekler ve kadınlar
olarak ayrılmıştır. Homo sapiens’in bir X, bir de Y
kromozomu olanı erkek, iki X kromozomu olansa
kadındır. Ama “erkek” ve “kadın” biyolojik değil,
toplumsal kategorilerdir.” (s.157)
Harari burada bilerek erkeklerin ve kadınların
biyolojik yapısı ile rol, hak ve görevlerini karıştırmakta birini ötekine alet etmektedir. Şu ifadeleri
ise gayet bilimsel! ve tutarlı! durmaktadır:
“Cinsiyet çocuk oyuncağı, toplumsal cinsiyet
ise ciddi iştir. Erkek cinsinin üyesi olmak dünyadaki en basit şeydir, tek yapmanız gereken bir
X, bir de Y kromozomuyla doğmuş olmaktır. Dişi
olmak da aynı derecede basittir çünkü bir çift X
kromozomu yeterlidir.” (s.158). “Evrenselliği su
götürmez olan ataerkillik, tesadüfi durumlardan
doğan kısırdöngülerin sonucu olamaz… Tüm
kültürlerin tamamının erkekliği kadınlıktan üstün tutmasının, evrensel biyolojik bir sebebi olması yüksek ihtimaldir. Bu sebebin ne olduğunu
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bilmiyoruz. Pek çok teori söz konusu, ancak hiçYorumların Kemiyet ve Keyfiyeti
biri inandırıcı değil.” (s.161-162)
Hasıl-ı kelam düşündürücü olan, bu eserin
“Nasıl oluyor da, tüm başarısını işbirliğine
yaptığı satış ve hakkındaki yorumların kemiborçlu olan bir türde daha az işbirliğine yatkın
yet ve keyfiyetidir. Buradan baktığımız zaman
olacağı varsayılan bireyler (erkekler), daha çok
Ayasofya’yı açmışız, yanına da başkalarını ekleişbirliği yapmaya müsait olduğu varsayılan bimişiz; bu ürkütücü tablonun yanında ne yazar
reylere (kadınlar) üstünlük
ki? Sanki Ayasofyaların tarihkurabiliyor? Elimizde çok iyi
sel avuntularına kapılmayacak
bir cevap yok, belki de temel
aklı başında bir nesil/toplum
Harari’nin
hayvanlıktan
varsayımlarımız yanlış. Belki
mu kaldı geriye, esasen buraya
tanrılığa geçirdiği veya
de Homo sapiens erkeklerinin
bakmak lazımdır bence.
inananların Tanrı’ya
ayırt edici özelliği fiziksel güç,
Bu bağlamda İstanbul Sözyüklediği özelliklere
saldırganlık ve rekabetçilik deleşmesi tartışmalarını bir de
zamanla sahip olduğunu
ğil, daha üstün sosyal beceriler
Harari’nin gerçek fotoğrafımızı
belirttiği insan unsurunu,
ve işbirliğine yatkınlıktır. Bilegösteren şu tespiti ışığında demiyoruz.” (166)
Batılı tarihî ve kültürel
ğerlendirmek lazımdır derim.
Bilemiyoruz diyor Harari ve
örneklerle anlattığı
Yani eskilerin deyimiyle su
fakat aslında bilmek istemediği
hikâyesinde Müslüman
değirmeni alıp götürmüş biz
daha açıktır. Zira insan neslinin
geleneğinde oluşan
çakçakasının peşine mi düştük
kadın ve erkek olarak (evrimi
kültüre ve bu kültürün
acaba? Öyleyse bu da gösterideğil) yaratılması, birlikte bir
kodlarına pek de vakıf
yor ki biz kimiz, neyle, nasıl,
hayat oluşturmak, libas olmak
olmadığı ve bu nedenle
(Bakara Suresi 2/187) ve onun
niçin ve kiminle didişiyoruz?
İslâm Tarihi’nden
üzerinden neslin devam etmesi
diye bakmanın treni kaçıyor
vermesi mümkün atıflara
içindir. Kadına (yumurta) dogibi:
veya verdiği örneklerin
ğurganlık erkeğe sperm imkânı
“Avrupa şemsiyesi altında
Müslümanlardaki
verilmiş, neslin bu iki yeteneyeni bir küresel düzen ve külyansımalarına neredeyse
ğin buluşması ile hayat bulması
tür ortaya çıktı. Bugün tüm
hiç yer vermediği
öngörülmüştür. Bu iki insanın
insanlar, itiraf etmek istemegörülmektedir.
kuracağı yapı ise ailedir. Aile
seler bile, giyim kuşamda, düolmak, yuva kurmak önemlişüncede ve zevkte Avrupalıdır.
dir ve mutlaka hayat buna göre
Söylemde çok katı Avrupa kardüzenlenmelidir.
şıtı olabilirler ama gezegendeki neredeyse herkes
Esasen kadın ve erkek farklılaşması bir cinselsiyaset, tıp, savaş ve ekonomiyi Avrupa’nın gözlik ilişkisini de beraberinde getirir. Zaten iki cins
lerinden görüyor, Avrupa melodileriyle yazılmış
arasında bir çekim ilişkisinin varlığı da ortadadır.
ve Avrupa dillerinde söylenen müzikleri dinliyor.
Nitekim erkek ve kadında cinsiyet farkları hem
Yakın bir gelecekte küresel boyutta üstünlüğü
bedenî hem de ruhî yönden esaslı ve değişmez
kurmaya aday günümüzün gelişen Çin ekonomisi
özelliklerdir. İşte bunun da insan neslinin akış sübile, Avrupa tipi bir üretim ve finans modeli üzerecinde belli bir düzeni (aile/yuva) olmalıdır. Derine kuruludur.” (s.281)
ğilse herhangi bir kural tanımayan cinsel birlikteEsasen onun (kitabı bir nevi özetleyen) son
liklerin sonuçta bir kaos oluşturacağı/oluşturduğu
cümleleriyle, müsebbiplerine değinip dokunkesindir.14
madan ortaya koyduğu şu manzara da üzerinde
14 Eşcinselliğin hukukileşmesi, neslin devamının gelmesini
engelleyecektir. Burada bireyin bir anlık hazzı mı yoksa toplumsal yarar mı esastır sorusu akla gelmektedir. İslâm hukuku, toplumsal yararı bireysel hazzın önüne geçirmektedir.
İslâm hukukunun belirlediği beş öncelikten birisi, toplumsal
yararı öne çıkartan neslin korunması ilkesidir. Eşcinsellik,
neslin korunması ilkesi açısından değerlendirilirse; eşcinselliğin İslâm hukuku açısından yasal zemin bulamayacağı

açıktır. Çünkü Allah’ın koyduğu düzen, toplumların devamı
için meşru yoldan nesillerin çoğalması ile gerçekleşir. Bkz.
Şahin, “Eşcinsellik Sorunu”, 526. Eşcinselliğin normal bir
davranış mı yoksa bir tür rahatsızlık mı olduğu ile İslâm ceza
hukukundaki durumu hakkında ayrıca bkz. Üzeyir Köse,
“Eşcinsellik ve İslâm Ceza Hukukundaki Durumu”, Asos
Journal, V/52, 2017: 386-398.
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Harari’nin Sapıens’i veya Önerdiği Evrim ve Cinsiyet
düşünülmeyi ve insanlığın geleceği15 açısından
biraz da endişelenmeyi hak etmektedir: “Dahası, insanların yapabildikleri olağanüstü şeylere
rağmen hedeflerimiz konusunda emin değiliz ve
her zamanki kadar memnuniyetsiziz. Kano ve
kadırgalardan buharlı gemilere ve uzay mekiklerine vardık ama kimse nereye gittiğimizi bilmiyor.
Her zamankinden daha güçlüyüz ama bunca güçle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha da kötüsü,
insanlar her zamankinden daha sorumsuz gibiler.
Uymamız gereken yegane yasalar fizik yasaları
ve kendi kendini yaratmış küçük tanrılar olarak
kimseye hesap vermiyoruz. Diğer hayvanları ve
etrafımızdaki ekosistemi sürekli mahvediyoruz
ve bunun karşılığında sadece kendi konforumuzu ve eğlencemizi düşünüyoruz, üstelik tatmin de
olmuyoruz. Ne istediğini bilmeyen, tatminsiz ve
sorumsuz tanrılardan daha tehlikeli bir şey olabilir mi?” (s.409-410).
“Üçüncü Dünya ülkelerindeki memnuniyetsizlik sadece fakirlik, hastalık, yozlaşma ve politik
baskıdan değil, sürekli olarak Birinci Dünya standartlarına maruz kalmaktan kaynaklanıyor da olabilir. Ortalama bir Mısırlının açlık, hastalık veya
şiddetten ölme ihtimali II. Ramses veya Kleopatra
döneminde, Hüsnü Mübarek dönemine göre çok
daha yüksekti, hatta Mısırlıların fiziksel koşulları
hiç şimdiki kadar iyi olmamıştı. Dolayısıyla bu insanların 2011’de sokaklarda dans ederek Allah’a
şükredeceklerini düşünebilirdiniz, oysa onlar
ayaklanarak Mübarek’i devirdiler. Sonuçta, kendilerini firavunların yönetiminde yaşayan atalarıyla
değil, Obama’nın Amerika’sındakilerle kıyaslıyorlardı.” (s.378)
Bu arada Harari’nin hayvanlıktan tanrılığa geçirdiği veya inananların Tanrı’ya yüklediği özelliklere zamanla sahip olduğunu belirttiği insan
unsurunu, Batılı tarihî ve kültürel örneklerle anlattığı hikâyesinde Müslüman geleneğinde oluşan
kültüre ve bu kültürün kodlarına pek de vakıf olmadığı ve bu nedenle İslâm Tarihi’nden vermesi
mümkün atıflara veya verdiği örneklerin Müslümanlardaki yansımalarına neredeyse hiç yer vermediği görülmektedir. Hâlbuki insan, Müslüman
15 En zeki olanlarımız ölüme anlam katmakla uğraşmıyor,
bunun yerine hastalık ve yaşlılığa neden olan fizyolojik,
hormonal ve genetik sistemleri inceliyor ve yeni ilaçlar,
devrim niteliğinde yeni tedaviler ve yapay organlar üreterek
yaşamımızı uzatmaya ve bir gün ahiret yolculuğunu ortadan
kaldırmaya çabalıyorlar. Bilimsel Devrim’in en önemli projesi
insanlığa ebedi yaşam imkanı sunmaktır. (s.266).

olsun olmasın suyun suya benzediği kadar benzemektedir ve Müslüman oldum demekle otomatikman ıslah olup insanlığı, toplumu, yönetimi ve
evreni harikalar dünyasına çevirmediğine göre.
Nitekim Müslümanların da teslim olduklarını
söyledikleri insanlığın kurtuluş reçetesi İslâm’ı
yaşamadıkları sürece -ki bunun çeşitli dönemlerde nadiren ve daha çok da fertler bazında olduğu
bilinmelidir.- onların da birçok hususta “ötekiler”i
gibi davrandığını görmekteyiz. Sözgelimi Harari
şayet Müslümanların dünyaya yayılma politikalarını ve yönetimlerinin hedeflerini bilip sağlıklı bir
okumaya tabi tutsaydı, Batı Medeniyeti’nin “keşfet-fethet” (s.286) zihniyetini örnekleyip anlattığı
yerde farklı versiyonla da olsa bunun esasen Müslümanlarda da cereyan ettiğini pekâlâ yazabilirdi.
Harari, Avrupalının fethedeceği yeri önce keşfettiğini, bunun için seferler düzenlediğini (s.289,
291) belirtmektedir. Bu zihniyetle (s.283) hareket
ederek yerel dillerde konuşabilecek çevirmenler
eğittiğini ve her yöne küçük keşif grupları göndererek pek çok kabile, halk ve şehir hakkında bilgi
topladığını (s.294) ifade etmektedir. Ali Şeriati’nin
de Batılıların bu girişimlerine dair benzer senaryolar çizdiği söz konusu keşif hareketlerini, mağdur
toplumlar “Uzaydan Gelen İşgal” (s.291) olarak
algılamıştır. (krş. 300) Bunlardan bazıları Ay’a gidecek astronotlardan Ay’da yaşayanlara “Bu adamların size söylediği hiçbir şeye inanmayın. Topraklarınızı çalmaya geldiler,” (s.285) mesajını iletmek
istemişlerdir.16
Söz konusu “keşfet-fethet” zihniyetinin bir
benzeri de Müslümanların fütuhat faaliyetlerinin
büyük bir kısmında görülmektedir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde muhtelif yörelere önce dervişler gönderilmek veya bu sufiler durumdan vazife çıkararak gitmek suretiyle oralarda
önce manevi duygular üzerinden “sivil görünümlü
sancaklar” oluşturmuştur. Sonra da İmparatorluğun fetih orduları, bu gettolardan sağladığı istihbarat ve lojistikle oraları fethetmiştir. Şüphesiz bu
fetihlere “ilay-ı kelimetullah” gibi dini bir gaye ve
anlam yüklemek olası değildir. Bunun yerine söz
konusu fetihleri, konjonktüre ve dönemin uluslararası ilişkilerine bağlamak daha doğru olacaktır.17
16 Kenya’nın kurucu devlet başkanı Jomo Kenyatta’nın şu
sözü meşhurdur: “Misyonerler Afrika’ya geldiğinde bizim
topraklarımız, onların İncilleri vardı. Dua edelim dediler.
Gözlerimizi kapattık. Açtığımızda, bizim İncilimiz, onların
toprakları vardı.”
17 Bu bağlamda Ferit Aydın’ın Rabıta adlı kitabındaki şu tespiti
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Öte yandan Harari’nin vukûfiyetle işlediği Batılıların başlatıp azgınca sürdürdüğü köle ticaretinin (s.147, 327-329) bir benzerini maalesef tarihi süreçte Müslümanlarda da görmekteyiz.18 Söz
konusu habis ticarete müslümanlar, ne yazık ki
ancak yine Batılıların, 1890’da Brüksel Sözleşmesi
çerçevesinde bu işe son vermesiyle ara vermiştir.
Özetle Harari’nin Sapiens’i ateist dünya görüşünü ve bu perspektiften tarihi, biyolojiyi, ekonomiyi ve dini; başarılı denebilecek bir kurguyla
anlatmaktadır. Her ne kadar Harari, Allah’ı devre
dışı bırakarak insanlığı, mensubu olduğu kültürün oyuncağı hâline ve dolayısıyla insafına terk
ediyorsa da O’nun (c) hayata her an müdahil
(Rahman Suresi 55/29) olduğunda ve esas gelecek
tasarımını O’nun belirlediğinde/ belirleyeceğinde
bir kuşku bulunmamaktadır. Hal böyle de olsa kitabın özellikle insanlığın geleceğine dair tespit ve
soruları (şu veya bu açıdan) üzerinde ayrıca uzunca düşünmeye aday gibi durmaktadır:
“Farz edin ki, beyninizi taşınabilir bir sabit
diske kopyalayabiliyor ve onu dizüstü bilgisayarınızda çalıştırabiliyorsunuz. Bilgisayarınız tıpkı
bir Sapiens gibi düşünüp hissedebilir mi? Eğer
öyleyse, bu siz mi olursunuz yoksa başka biri mi?
Bilgisayar programcıları bilgisayar kodlarından
önemlidir: Gerek Osmanlı yönetiminde gerekse Cumhuriyet
tarihinde devletin, askerî ve siyâsî stratejilere paralel biçimde Nakşbendî Tarîkatı’nı, ortaya çıkan hareketlere karşı
gizli bir silah gibi kullandığı ortadadır. 1785’lerde Hicaz
Yarımadası’nda patlak veren Vahhâbî Hareketi. XX. yüzyılın
başlarından itibaren SSCB tarafından yaklaşık yetmiş yıl
kadar uygulanan komünist rejim. 1979 yılında Humeynî
liderliğinde gerçekleştirilen İran Devrimi. Türkiye’nin doğusunda ortaya çıkan Terör Hareketi. Arap Baharı olarak bilinen çok yönlü kaos ortamı. FETÖ örgütünün 15 Temmuz
2016 günü giriştiği darbe hareketi bunlardandır.” F. Aydın
bu eserinde ayrıca Muhammed Ma‘rûf Nûdehî el-Berzencî
(ö.1254/1838) üzerinden Nakşî Halidîliğin bir İngiliz projesi
olduğunu da ima etmektedir.
18 İslâm dünyasına getirilen ve çeşitli bölgelerde kurulan köle
pazarlarında satılan insanların gerçekten köle statüsünde
oldukları tartışmalıdır. Ele geçiriliş biçimlerinin doğuracağı
sakıncalar bir yana, gerek Afrika’dan kaçırılan zencilerin
gerek Kafkasya’dan getirilen Çerkez ve Gürcülerin bir kısmının aslında müslüman olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla
bunların sonradan köleleştirilmesi mümkün değildir.
Osmanlı Devleti’ne getirilen bir kısım Çerkez kölelerin aileleri yahut bizzat kendileri tarafından Osmanlı saray ve konaklarında parlak bir gelecek ümidiyle ve İslâm hukukuna aykırı
bir tarzda köle olarak satıldıkları da bilinmektedir. Osmanlı
Devleti 1890’da zenci esirlerin ticaretini yasaklayan Brüksel
Sözleşmesi’ni imzaladı. Daha çok Kafkasya bölgesinden
yapılmakta olan beyaz köle ticaretinin yasaklanması ise II.
Meşrutiyet’ten sonra gerçekleşti (1909). İran’da kölelik 1906
anayasasıyla yasaklandı. Diğer İslâm ülkelerinde köleliğin
bütünüyle ortadan kaldırılışı XX. yüzyılın ortalarına kadar
tamamlandı. Bkz. “Köle”, DİA, 26/237-246.

oluşan ve kendi benlik hissi, bilinci ve hafızasıyla
tamamen yeni bir dijital zihin yaratırsa ne olur?
Programı bilgisayarınızda çalıştırdığınızda bu bir
kişi mi olacaktır? Öyleyse programı sildiğinizde
bu bir cinayet midir?” (s.402).
“Bilim insanlarına neden genomu incelediklerini, bir beyni bilgisayara bağlamaya çalıştıklarını
veya bir bilgisayara zihin yüklemeye çalıştıklarını
sorduğunuzda hemen hemen aynı standart cevabı
alırsınız: hastalıkları tedavi edebilmek ve insanları
kurtarmak için. Bir bilgisayarın içinde zihin yaratmanın sonuçları psikiyatrik hastalıkları iyileştirmekten çok daha ciddi olsa da, hepsi bu cevabı
verecektir; buna kimse itiraz edemez.” (s.407).
“Peki neden Neandertallerde duralım? Neden
Tanrı’nın tuvalinin başına geçip daha iyi bir Sapiens tasarlamayalım?” (s.396). “Muhtemelen,
dünyanın gelecekteki efendileriyle aramızdaki
fark, bizimle Neandertallerin arasındaki farktan
fazla olacaktır; biz de Neandertaller de en azından
insanız, oysa bizim torunlarımız tanrı gibi olacaklar.” (s.405) “İlk bakışta, Tanrı rolünü oynarsak
ve yaşamı tasarlamaya kalkarsak sert bir şekilde
cezalandırılacağımız konusunda bizi uyaran Frankenstein hikayesinin aslında daha derin bir anlamı da vardır.” (s.405).
“Eğer Sapiens tarihi sona erecekse, Sapiens’in
son nesillerinden birine mensup olan bizler zamanımızı şu son soruyu cevaplamaya ayırmalıyız:
Neye dönüşmek istiyoruz? Human Enhancement
[İnsan Geliştirme] sorusu olarak da bilinen bu
soru şu anda siyasetçileri, filozofları, akademisyenleri ve sıradan insanları meşgul eden tüm
tartışmaları önemsiz kılıyor. En nihayetinde, günümüzün dinler, ideolojiler, uluslar ve sınıflar
arasındaki tartışmaları Homo sapiens’le birlikte
yok olacak. Bizden sonra gelenler gerçekten farklı
bir bilinç seviyesinde olurlarsa (veya bilincin ötesinde, bizim şu an algılayamadığımız bir şeylere
sahip olurlarsa) Hıristiyanlığın veya İslam’ın onlara ilginç gelmesi, toplumsal örgütlenmelerinin
komünist veya kapitalist olması veya cinsiyetlerinin erkek ve dişi olması ihtimali çok düşüktür.”
(s.406-407).
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KUR’ÂN LAFIZLARININ BAŞAT VASFI

KUR’ÂN
LAFIZLARININ
BAŞAT VASFI
Kur’ân lafızlarının başat vasfı, büyük ölçüde fiil-kökenli olmalarıdır; buna
isim ve sıfat formları da dâhildir. ‘Kök’ün temsil ettiği bu eylem ne denli
doğru tespit edilirse, Kur’ân’ın tefsiri de o denli doğru yapılabilir. Bu tezin
ispatı için elbette Kur’ân’dan birçok örnek verilebilir ama biz bu yazıda
sadece Nur: 43’ün yorumu bağlamında bir değerlendirme yapacağız.

Kürşad ATALAR

B

ilindiği
gibi,
Kur’ân-ı
Kerim’de her biri kendi
içinde ayrı bir bütünlüğe sahip
olan 114 bölüm (sure) vardır.
Bu bölümler de ayetlerden müteşekkildir. Ayetlerin bazısı tek
harfli iken1, bazısı tek cümlelidir,
bazıları da çok sayıda cümleden2
oluşmaktadır. Bunların en küçük
birimi ise lafızlardır. Dolayısıyla
Kur’ân’ı anlamak için öncelikle
lafızların manalarının bilinmesi
gerekmektedir. Bu basit nedenden dolayı, tefsir tarihinde mesele ciddiyetle ele alınmış ve lafızlarla ilgili son derece kıymetli
eserler vücuda getirilmiştir. Arap
dilinin gramer, belâğat ve i’râb
özelliklerinden yararlanarak telif
olunan bu eserlere genel olarak
‘Müfredât’3 adı verilmektedir.
Bunların ortak özelliği manayı
lafızla kayıtlamalarıdır.4 Bu bakış
1
2

3

4

Örneğin Kâf Suresi’nin ilk ayeti, Kâf
harfinden ibarettir!
Bakara: 282 ayeti böyledir. Tek ayet
olmasına rağmen içinde 18 cümle
vardır!
Bunlar arasında en meşhuru Ragıp
el-İsfehani’ye ait Müfredât (Çıra
Yayınları, 2006) adlı eserdir.
Buna göre, mana esas itibarıyla
metinde içkindir; metin-dışı etmenler anlamın tayininde ‘tali’ öneme
sahiptirler. Özellikle çağdaş dönemde

açısıyla meseleye yaklaşan uzmanlar evvela bir tasnif çabası
göstermişler ve lafızları (hemen
her dilde olduğu gibi), isim, sıfat, fiil, zarf ve edat başlıkları
altında toplamışlardır.5 Yapılan
bu çalışmaların (konumuzla ilgili olan) ortak sonucu şudur:
Kur’ân lafızları zarf, edat ve bağlaçlar hariç tutulduğunda, büyük
ölçüde,6 ‘kök’lerden türemiştir.7

5

6
7

post-yapısalcılığın akademik çevrelerde popülarite kazanmasından sonra,
bağlamları ve metin-dışı unsurları
önceleyen bir yorumlama tarzı olarak hermenötik Kur’ân tefsiri alanında kullanılmaya başlamıştır. Bu tarzın
önde gelen temsilcilerinden biri de
Muhammed Abid el-Cabiri’dir. Onun
Fehmu’l-Kur’ân (Mana Yayınları,
İstanbul, 2013) adlı tefsiri, bu yöntemin tipik bir örneği olarak görülebilir.
Fuad Abdulbaki’nin Mu’cemu’lMüfehres (Çağrı Yayınları, İstanbul,
1986) adlı dizin çalışmasına göre,
tekrarlarla birlikte, Kur’ân’da toplam 77.790 kelime vardır. Bunların
54.565’i fiil kökenlidir. 23.235’i ise
zarf, edat, zamir, vs.den oluşmaktadır.
Bkz. Kürşad Atalar, “Kur’ân’da TekKullanımlık Kelimeler”, Umran, 2020,
sayı:311-312, s.80-86).
Başka dillerden Arapça ’ya giren kelimeler istisnadır.
Bu ‘kök’lerin büyük çoğunluğu 3 harften müteşekkildir. Az bir kısmı ise 2,
4 ve 5 harften oluşmaktadır.
Umran • Aralık 2020

Bu durum, uzmanları doğal
olarak bu ‘kök’leri araştırmaya
yöneltmiştir. Ancak ifade edilmelidir ki bu alanda yazılan
eserlerin ciddi kusurları vardır.
Örneğin, müellifin ilmi gayreti bu eserlerde rahatlıkla görülebilmektedir ama (her ilmi
tartışmanın en önemli konusu
olan) ‘yöntem’ alanında aynı
şeyi söylemek mümkün değildir. Benzer şekilde kelimelerin
‘kök’lerine dair etimolojik araştırmalar bakımından, hakeza
cahiliye dönemi Arap şiiri, hadis
literatürü ve günlük kullanıma
dair malumat açısından bu eserler bazı kusurlarla maluldürler.
Lafızların tümünün analiziyle
elde edilebilecek sonuçlar bakımından bunlarda görülen eksiklikler ise daha barizdir. Örneğin
Kur’ân’da ‘çok kullanılan’ yahut
‘tek-kullanımlık’ kelimelerin tazammun ettiği manalar üzerine
bu eserlerde ‘analitik’ bir çalışmaya rastlanmamaktadır.8 Yine
şu önemli soru da bu eserlerde
8

Tek-kullanımlık kelimeler konusunu
Umran’ın 311-312 (2020) sayısında
incelemeye çalıştık. ‘Çok kullanılan’
kelimelerle ilgili bir çalışmayı ise ileride yapmayı düşünüyoruz.
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pek sorulmamıştır: Acaba Kur’ân
lafızlarının ‘başat’ bir vasfı var
mıdır? Evet, lafızlar üzerine çok
eser yazılmıştır ama bunların tümünün ‘belirli kriterler ölçeğinde’ tahlili maalesef yapılmamıştır. Biz bu yazıda basitçe işte
bu soruya cevap arayacağız ve
“Kur’ân lafızlarının ‘başat’ vasfı vardır” tezini savunacağız.
Bunu yaparken de, genel dilbilim tartışmalarına girmeden,
tek bir ayetin tefsiri üzerinden
tezimizi ispatlamaya çalışacağız.

Kök-Anlam Yöntemi,
Zahiri ve Mücmel Anlamlar
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Ancak bundan önce, konuyla ilgili şu hususun bilinmesinde yarar görüyoruz:
lafızlar üzerine çalışan müelliflerin eksiklerinden biri, dil
bilim tartışmalarının en önemli konuları arasında yer alan
yakın-anlamlılık, eş-anlamlılık
ve çok-anlamlılık gibi meselelerde tutarlı bir yaklaşım
sergileyememeleri, başka bir
ifadeyle, konuyu bir ‘yöntem’
çerçevesinde tahlil edememiş
olmalarıdır. Özellikle de çokanlamlılık hususundaki kusur
konumuz açısından önem arz etmektedir, zira bu husus ‘kök’ün
tespiti noktasında ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bilindiği gibi,
konuyla ilgilenen ulemanın geneli dilde çok-anlamlılığı kabul
etmektedir. Fakat lafzın birden
çok anlama gelebildiğinin kabulü (veya farklı anlamlar arasında
bir hiyerarşinin kurulamaması)
‘kök’ün tespitini zorlaştırmakta, hatta bazen bir ‘kök’ün var
olup-olmadığı noktasında şüphe bile doğurabilmektedir. Bu
da sonuçta ‘kök’ arayan ulemayı
‘zanni’ tercihlerde bulunmaya

zorlamaktadır.9 Bu zanniliği
gidermenin en güvenilir yolu
kanaatimizce yine Kur’ân’a müracaat etmektir. Bunun için, her
bir kökten türeyen kelimelerin
tamamı bütün bağlamlarıyla bir-

Anlam genişlemesi bizatihi
‘eylem’in mahiyetiyle ilgilidir.
Bazı eylemlerin tazammun
alanı dar iken bazılarınınki
geniştir. Bu genişliğe bakarak
kelimelerin çoklu (hatta birbirine zıt) anlamları olduğunu
savlamak doğru olmaz. Tıpkı
bir ağacın kökünün gövde,
dallar, yapraklar ve meyveler
ile ilişkisi gibi, kök-anlam da
genişleyen anlam alanı içerisindeki bütün tazammunlarla
ilişkilidir.

likte ele alınmalı ve böylece lügatlerde verilen kök-anlamların bir
nevi verifikasyonu yapılmalıdır.10
Elimizdeki mevcut ‘Müfredât’lar
ise bu hususta birtakım kusurlarla maluldürler. Bu eserlerde
9

Bu nedenle, ‘çok-anlamlılık’ meselesi ciddi bir şekilde ele alınmalı ve
hem klasik dönemde Sîbeveyhi, Ferrâ,
Halîl, Kisâî, Zeccâc, Müberred, vb.
lisan âlimleri tarafından, hem de çağdaş dönemde De Saussure, Derrida,
Jakobson, Peirce, Barthes, Chomsky
gibi isimlerce ortaya atılan dil bilimsel kuramlar bağlamında konu yeniden tartışılmalıdır. Biz bu konuyu
“Kur’ân’da Çok-Anlamlılık” başlığıyla
ayrı bir makalede ele almayı düşünüyoruz.
10 Bu kuralın istisnası Kur’ân’daki ‘tekkullanımlık’ kelimelerdir. Bunlarla
ilgili lügatlere başvurmak kaçınılmazdır. Bkz. Kürşad Atalar, “Kur’ân’da
Tek-kullanımlık Ayetler”, Umran,
2020, sayı:311-312, s.80-86.
Umran • Aralık 2020

kimi zaman bazı kelimeler hiç
ele alınmamakta, kimi zaman
kelimenin anlamı olarak sadece eş-anlamlısı verilmekte, çoğu
kez de yakın-anlamlı kelimelerle karşılaştırma yapılmamaktadır11 Zannımızca, bütün bu
kusurları giderme noktasında
‘kök-anlam’ yönteminden yararlanılabilir.12 Zira bu yöntemde, eş-anlamlılık ve çokanlamlılığın neden olduğu
zihin karışıklığına bir çözüm
önerisi bulunmakta, yakınanlamlı kelimelerle mukayese yapılarak da ‘kök’ü temsil
eden eylemin net olarak anlaşılması sağlanabilmektedir.
Bu girizgâhtan sonra yazıda
savunacağımız tezi özet olarak
şöyle ifade edebiliriz: “Kur’ân
lafızlarının başat vasfı, büyük
ölçüde fiil-kökenli olmalarıdır; buna isim ve sıfat formları
da dâhildir. ‘Kök’ün temsil ettiği bu eylem ne denli doğru
tespit edilirse, Kur’ân’ın tefsiri
de o denli doğru yapılabilir.”13
Bu tezin ispatı için elbette
Kur’ân’dan birçok örnek verilebilir ama biz bu yazıda sadece
Nur: 43’ün yorumu bağlamında
bir değerlendirme yapacağız,
çünkü ayetteki bazı lafızlara dair
bu yöntemle yapılacak bir inceleme konunun yeterince açık bir
11 Bu türden kusurlardan biri de ayetlerin bazısına hiç atıfta bulunulmamasıdır. Bu husus önemlidir, zira atıf
yapılmayan ayetlerin ‘bağlam’larından
hareketle kelimenin anlam çerçevesini daha doğru çizmek mümkünken,
atıf yapılmadığında konuyla ilgili bazı
noktalar gözden kaçabilmektedir.
12 Bu yazı, bu nedenle, temelde bir tefsir
çalışması değil, bir ‘yöntem’ çalışması
olarak görülmelidir!
13 Arap dilinde ‘vezin’ler de vardır ve
lafızların anlam çerçeveleri çizilirken
bunlar da bilinmesi gereken gramer
özelliklerindendir. Fakat mananın
tespitinde ‘kök’te yer alan eylemin
doğru tayini önceliklidir. Zira vezinler,
‘eylem’in kendisiyle ilgili değil, etkenedilgenlik, geçişlilik-geçişsizlik, azlıkçokluk, vb. özelliklerle ilgilidir.

KUR’ÂN LAFIZLARININ BAŞAT VASFI
biçimde anlaşılmasını zaten sağlamaktadır.
Bu noktada öncelikle Kur’ân
lafızlarının zahiri ve mücmel
manalarına14 dair genel bir yaklaşımı ortaya koymamız gerekiyor. Zira inceleyeceğimiz ayetin
müteşâbihât15 boyutu olduğundan burada lafızların nasıl anlamlandırılacağı hususu önem
arz etmektedir. Bilindiği gibi,
Kur’ân lafızları konusunda klasik dönem ulemasının tavrı, genellikle, ‘zahirî’ manaya itibar
edilmesi gerektiği, müteşâbihât
söz konusu olduğunda ise (eğer
aklî/bilimsel bir delil bulunabiliyorsa) ‘mücmel’ mananın kabul
edilebileceği yönündedir.16 Bu
yaklaşım, büyük ölçüde, kelimelerin çoklu anlamları olabileceği
zannından kaynaklanmakta ve
çoğu zaman lafızların anlamlandırılması konusunda kafa karışıklığına neden olmaktadır. Oysa
lafızları ‘zahir’ ve ‘mücmel’ vs.
diye ayırmaya gerek yoktur. Lafızlardaki ‘anlam genişlemesi’nin
izahı ‘kök-anlam’ yöntemiyle yapılabilir. Bu da kelimenin ‘kök’ü
olarak ifade edilen ‘eylem’in
doğru teşhisi ile mümkündür.
Anlam genişlemesi bizatihi
‘eylem’in mahiyetiyle ilgilidir.
Bazı eylemlerin tazammun alanı
dar iken bazılarınınki geniştir.17
14 Zahirî mana, bir kelimeden doğrudan
anlaşılan şeydir; mücmel mana ise,
‘ikincil’ sayılabilecek tazammunlardır.
Örneğin, ‘el’ kelimesinin zahirî manası
(herkesin bildiği bir organ olarak)
açık ve bellidir; mücmel mana ise
‘kuvvet’tir!
15 Bu kelime ile genellikle “farklı şekilde
anlamaya müsait ayetler” kast edilmektedir! Konu ile ilgili olarak geniş
izah için bkz. Kürşad Atalar “Kur’ân’da
Muhkem-Müteşabih
Meselesi”,
Umran, 2020, sayı:314, s.68-82.
16 Bkz. Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir,
Akçağ Yayınları, 1989, Cilt:6, s.148.
17 Örneğin, fe-se-ra kökünün (tefsir) anlam alanı dar iken, ka-de-ra
kökünün (kadr) anlam alanı geniştir.
Ka-de-ra kökünden türeyen kelimelerin lügatlerde (ilk bakışta birbirle-

Bu genişliğe bakarak kelimelerin
çoklu (hatta birbirine zıt) anlamları olduğunu savlamak doğru
olmaz. Tıpkı bir ağacın kökünün
gövde, dallar, yapraklar ve meyveler ile ilişkisi gibi, kök-anlam
da genişleyen anlam alanı içerisindeki bütün tazammunlarla ilişkilidir.18 Bu, şu demektir:
‘mücmel’ olduğu söylenen mananın da kök-anlamla ilişkisi
kurulabilir!

Fiil Kökenli Lafızların
Zahiri Manasına İtibar
Lafızlarla ilgili bu genel tahlil, bizi, ‘kök’ün temsil ettiği
‘eylem’in doğru tespiti yönünde
çaba göstermeye yöneltir. Bunun
için yapılacak şey ise, konuyla
ilgili bütün kelimeleri, yukarıda
özetle ifade etmeye çalıştığımız
yöntemi kullanarak (lügatlerden
ve tefsirlerden de19 yararlanıp)
tahlil etmektir. Bu bağlamda
Nur: 43’te öncelikle ele alınması gereken kelime ise cibâl
(dağlar)’dir. Konuyla doğrudan
bağlantılı olduğu için berad
(dolu) kelimesinin de aynı şekilriyle telifi zor görülen) ‘takdir etme’
‘kudret’, ‘tencere’, ‘ölçüp biçme’ vb.
manalara geldiğinin ifade edilmesi bu
anlam genişliğini yeterince göstermektedir. Bkz. Ragıp el-İsfehani, Müfredât,
cilt:2, s.67-71.
18 Burada şu benzetmeyi yapmak da
mümkündür: asırlık bir çınar ağacının
kökünün derinliği, gövdesinin kalınlığı ve dallarının çokluğu ile bodur bir
maki ağacının kök, gövde ve dallarının mahiyeti doğal olarak farklıdır.
Nasıl ki çınar ağaçları asırlar boyu
beslenerek belirli yüksekliklere ulaşıyorsa, tazammun alanı geniş kelimeler
de, asırlar boyu ulemanın gösterdiği
tanımlama gayreti neticesinde anlam
alanları geniş kavramlara dönüşmektedirler! Bu tezin detayları için, bkz.
Kürşad Atalar, Kök-Anlam Yöntemiyle
Kur’ân Tefsiri: Cin Suresi Örneği,
Pınar Yayınları, İstanbul, 2018.
19 Çünkü lügatlerde yer almayan bazı
manaları muhakkik ulemanın tefsirlerinde bulmak mümkündür! Razi ve
Zemahşeri tefsirleri bu türden eserler
arasındadır.
Umran • Aralık 2020

de tahlili gerekmektedir. Bu iki
kelimenin analizine geçmeden
önce, ayetin mealini verelim:
“Görmedin mi ki, Allah bulutları sürer, sonra onları üst üste
yığar. Böylece yağmurun onların
arasından çıktığını görürsün.
Gökten içinde dolu (berad) bulunan dağlar (cibâl) indirir de
onu dilediğine isabet ettirir ve
dilediğinden de uzak tutar. Onun
şimşeğinin parıltısı neredeyse
gözleri alır.”
Görüldüğü üzere ayet, ilk
olarak bulutun oluşum süreci
ve yağmur yağışından bahsetmektedir.20 Buna göre, bulutlar ilkin ‘sürülmekte’, ardından
üst üste yığılmakta ve nihayet
bunların arasından ‘yağmur’
(vedka)21 çıkmaktadır. Ayetin
buraya kadar olan kısmında
20 Bulutun oluşum süreçlerine ilişkin
başka ayetlerde de malumat bulunmaktadır. Dolayısıyla, Nur: 43’teki
malumatın, Kur’ân’da bulutun oluşum süreciyle ilgili tüm bilgileri içerdiği düşünülmemelidir. Örneğin,
Rum: 48’de de aynı süreçle ilgili bilgi
vardır ve bu kez burada, ek olarak
‘rüzgârların gönderilmesi’, ‘bulutun
kaldırılması’, ‘bulutun gökte yayılıp
parça parça kılınması’ aşamalarından
bahsedilmektedir! Ayetin meali şöyledir: “Allah O’dur ki rüzgârları gönderir, onlar bulutu kaldırırlar, ardından
onu gökte dilediği gibi yayar ve onu
parça parça kılar. Böylece yağmurun
onların arasından çıktığını görürsün.
Sonunda onu kullarından dilediğine
uğrattığında onlar hemen sevinirler.”
21 Burada ‘gök’ (sema) ve ‘yağmur’
(vedka) kelimelerini de kök-anlam
yöntemiyle incelemek yararlı olabilir.
Çünkü her iki kelime de isim formundadır ve özellikle de Türk okuyucusu,
bu kelimelerin kökünde bir ‘eylem’
bulunduğunu genellikle tasavvur
etmez. Oysa kural bu kelimeler için
de geçerlidir! Örneğin, bu ayette, yine
meal ve tefsirlerin ‘yağmur’ diye çevirdikleri vâbil kelimesi değil de vedka
kelimesi kullanılmaktadır. Bunun
nedeni, ayetin konusuyla ilgili olarak
vedka kelimesinin uygun olmasıdır ki
burada yağmur olarak bilinen hadisenin ‘havada asılı toz zerrecikleri’ vasfı
öne çıkmaktadır. Vâbil de ise, vurgu,
bulut içindeki yağmurun ‘ağırlığı’nadır Bkz. Müfredât, cilt:2, s.821 ve 844.
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yağmur hadisesinin oluşumuna
dair hemen herkesçe gözlemlenebilen hususlara değinildiği
için, özellikle tahlil etmeyi gerektirecek bir kelime olmadığı
söylenebilir. Fakat üçüncü cümleye gelindiğinde ilginç bir ifade
kullanılmakta ve “gökten içinde
dolu bulunan dağların indirildiği” beyan edilmektedir. Burada
ilk bakışta garip gelen “gökten
dağların indirilmesi” tabiri kullanılmaktadır ki, asıl üzerinde
durmayı gerektiren ifade budur.
Acaba bunu nasıl anlamak gerekir? ‘Zahiri’ manaya bağlı kalınarak “gökten dağların indirilebileceği” ve fakat bunun mahiyetinin
ne olduğunun bilinemeyeceği
mi söylenmelidir yoksa ayette
bir ‘mecâz’ın olduğu söylenerek
yorum yumuşatılmalı mıdır? Biz
bu soruya kök-anlam yöntemini kullanarak cevap aramadan
önce, klasik döneme ait bir eserde konuyla ilgili olarak verilen
malumatın bir kısmını aktarmayı yararlı görüyoruz. Çünkü
burada söz konusu ifadeyle ilgili
farklı yaklaşımlar derli toplu bir
şekilde sunulmaktadır. Nakli yapan müfessir Fahreddin Razi’dir
ve o bu hususta şunları söylemektedir:
“Bu ayetle ilgili olarak şu
iki görüş bulunmaktadır: 1)
“Sema’da, Allah Teâlâ’nın doludan yarattığı dağlar bulunur.
Sonra da o dağlardan, dilediği
miktarı indirir.” demektir. Müfessirlerin ekserisi bu görüştedir. Mücahid ve Kelbi, “Semada,
dolu dağları bulunur.” demişlerdir. 2) Buradaki “sema” insanların üstlerinde bulunan bulut
anlamındadır. Ona, yüksekliğinden dolayı bu ad verilmiştir.
Allah Teâlâ, “dolu seması” denilen o buluttan yağmuru yağdırır. Cenabı Hak, ayetteki min
cibâlin sözüyle büyük, kocaman

bulutları kastetmiştir. Çünkü o
bulutlar büyük oldukları zaman,
adeta dağlara benzerler. Nitekim
Arapçada, falanca, dağ gibi mallara sahiptir” denilir. Bulutun bu
şekilde vasf edilmesi mecazîdir.
Âlimler ayetteki berad kelimesinin, Allah’ın bulutta meydana getirdiği donmuş su olduğu;
Cenabı Hakk’ın daha sonra onu
yere indirdiği (yağdırdığı) kanaatindedirler.
Bazıları da şöyle demiştir:
Allah, o bulutu doludan yarattığı için, ona dağ adını vermiştir.
Çünkü taşlaşmış her kocaman
cisim, dağlardan addedilir. “Sizi
ve evvelki ümmetleri yaratandan
korkun” (Şu’arâ: 184) ayeti de
böyledir. Yine, “falanca, bu hal
üzere yaratılmıştır” denilmesi de
böyledir. Müfessirler şöyle demişlerdir: Birinci görüş daha uygundur, çünkü “sema”, bu belli
cismin adıdır. Binâenaleyh onu,
iştikak yoluyla buluta ad olarak vermek mecazdır. Cenab-ı
Allah’ın suyu bulutta yaratıp,
sonra da onu dolu olarak yağdırması doğru ve sahih olabileceği gibi, sema’da doludan meydana gelmiş dağın bulunması
da mümkündür. Binâenaleyh,
her iki durumun da, Cenab-ı
Hakk’ın kudreti dâhilinde olması
mümkün olunca, ayetin zahirini
terk etmenin manası yoktur.”22
Razi’nin de beyan ettiği gibi,
ulema söz konusu ifadeyi genel
olarak iki farklı şekilde yorumlamaktadır: ilkinde lafzın zahirine
bağlı kalınarak gökyüzünde ‘dolu
dağları’ bulunduğu, ikincisinde
ise, ‘mücmel’ manaya itibar edilerek, sema kelimesiyle ‘bulut’un
kast edildiği savlanmaktadır.
Yani ‘dağ’ kelimesi ilkinde zahir
manasıyla, ikincisinde ise ‘mecaz’ olarak alınmaktadır.23 De22 Tefsir-i Kebir, cilt:17, s.119-120.
23 Razi, her şeye gücü yeten Allah’ın
Umran • Aralık 2020

ğerlendirmede dikkat çekici olan
ise, müfessirlerin çoğunluğunun
birinci görüşü tercih ettiklerinin
belirtilmesidir.24 Bu, şu açıdan
ilginçtir: dolu hadisesinin oluşumuna dair herhangi bir ‘bilimsel’
veriye dayanmadan25 sadece ayetin zahiri manasından yola çıkarak yapılan bu yorum, bugünün
biliminin bulgularıyla da büyük
ölçüde örtüşmektedir.26 Bunu
semada dolu dağları yaratmaya da
kadir olduğuna inandığından, ayetin
zahirine bağlı kalmayı tercih etmekte
ve ilk görüşü desteklemektedir. A.g.e.,
s.119.
24 Gerek klasik dönem gerekse çağdaş
dönem müfessirlerinin konuyla ilgili yorumları tefsirde benimsedikleri
yönteme göre değişmektedir. Bununla
birlikte, çoğunluk, ayetteki ifadenin
‘zahirî’ manasına bağlı kalmaya çalışmakta, fakat mecazî mananın da muhtemel olduğunu ifade etmekten de
geri durmamaktadırlar. Bunun nedeni,
ayetin zahirî manasının ilk bakışta
akla ters düşmesidir. Her iki manayı
da mümkün görenler arasında klasik
dönemden Razi, İbn Kesir, Maturidi,
Zemahşeri ve Taberi’yi, çağdaş dönemden ise Kutub ve Mevdudî’yi örnek
göstermek mümkündür. Öte yandan, çağdaş dönem müelliflerinden
Seyyid Hüseyin Nasr ve Muhammed
Esed, kendi tefsir yöntemlerine uygun
olarak sadece mecâzî manayı kabul
etmektedir. İzzet Derveze ise ‘inzâlî’
tefsir yönteminin gereği olarak, bu
hususta ‘bilimsel’ izahtan kaçınılması gerektiğini söylemekte ve ayetin
Allah’ın kudretine delalet ettiğini ifade
etmenin yeterli olacağını savunmaktadır. Klasik ve çağdaş dönem müfessirlerinin gerekçelerini öğrenmek için
Nur: 43’le ilgili olarak müelliflerin
eserlerinde yer alan izahata bakılmalıdır.
25 Bugün meteoroloji biliminin kullandığı otomatik istasyon, radar, uydu vb.
gibi araçlar o dönemde yoktu!
26 Benzer bir tartışma da Gazali ile Aristo
arasında söz konusudur. Aristo, kullandığı mantığın gereği olarak yuvarlak gök cisimlerinin ezeli ve ebedi
olduğu görüşünü savunurken, Gazali,
muhdes hiçbir cismin ezeli ve ebedi
olamayacağını söylemekte, görüşüne
delil olarak da ‘güneş’i örnek göstermektedir. O, muhdes bir varlık
olan güneşin kütlesinden her an kaybetmekte olabileceğini de sözlerine
eklemektedir. Bugün modern bilim
Aristo’yu değil Gazali’yi teyit etmekte, yüzeyindeki patlamalar sonucu

KUR’ÂN LAFIZLARININ BAŞAT VASFI
Kur’ân’ın i’câzı27 ile açıklamak da
mümkündür, ama konu, bunun
ötesinde Kur’ân lafızlarının ‘başat’ vasfına dair bir tazammun da
içermektedir ki bizi bu yazı çerçevesinde ilgilendiren de budur.
O tazammunu şöyle ifade edebiliriz: fiil-kökenli lafızların zahiri
manasına itibar etmek doğru
yoruma ulaşmanın da en güvenli
yoludur.

Cibâl (Dağlar) Kelimesi
Şimdi ayette geçen cibâl
(dağlar) kelimesini kök-anlam
yöntemiyle inceleyelim. Kelimenin kökü ce-be-le’dir ve “sertlikte dağ gibi olmak”28 eylemine
karşılık gelmektedir. Cebel bu
kökten türetilmiş isim formudur ve Türkçe’ye genellikle ‘dağ’
güneşin kütlesinin azaldığını kabul
etmektedir. Burada soru şudur: Gazali,
elinde hiçbir ölçüm aracı olmadığı
halde modern bilimin bugün onayladığı bir görüşe nasıl ulaşmıştır? Bu
sorunun cevabı şöyle olmalıdır: “sadece Kur’ân ayetlerinin zahirî manalarına itibar ederek.” Çünkü Kur’ân’a
göre, “Allah her şeyin yaratıcısıdır”
(Zümer:62) ve “O’nun vechi dışında
her şey helak olacaktır” (Kasas:88).
Bu ve benzeri ayetlere göre, güneşi
yaratan da Allah olduğuna göre, nihayetinde o da zeval kanunlarına tabi
olacaktır! Bkz. Aristo Metafiziği ile
Gazali Metafiziğinin Karşılaştırması,
Süleyman Hayri Bolay, 1976, Kültür
Bakanlığı Yayınları, No:242, s.297.
27 Nur: 43, Kur’ân’ın i’câzı hususunda yapılacak çalışmalarda örnek olarak incelenebilecek ayetler arasında
yer almaktadır. Bu bağlamda ayeti şu
şekilde anlamak mümkün görünmektedir: meteoroloji bilimine göre, her
türlü yağışın nedeni olan su buharı, kümülonimbus bulutunun içinde aşağı ve yukarı yönlü esen güçlü
rüzgârlar nedeniyle atmosferin belirli
seviyelerinde donar ve nihayet buz
parçalarından oluşan bir kütle oluşur. Meteorolojik radarların verileri
simüle edilerek incelendiğinde bulutun içindeki bu kütlenin ‘dağ’ı andırdığı görülmektedir! Genel bilgi için
bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/
DBZ_(meteorology) ve https://www.
mgm.gov.tr/genel/meteorolojiradarlari.aspx?s=hedefler
28 Müfredât, cilt:I, s.234.

Lafızlar üzerine çalışan müelliflerin eksiklerinden biri, dil
bilim tartışmalarının en önemli konuları arasında yer alan
yakın-anlamlılık, eş-anlamlılık ve çok-anlamlılık gibi meselelerde tutarlı bir yaklaşım sergileyememeleri, başka bir ifadeyle,
konuyu bir ‘yöntem’ çerçevesinde tahlil edememiş olmalarıdır.
Özellikle de çok-anlamlılık hususundaki kusur konumuz açısından önem arz etmektedir, zira bu husus ‘kök’ün tespiti noktasında ciddi sıkıntılar doğurmaktadır.

olarak çevrilmektedir. Cibâl
(dağlar) ise çoğul ifadedir. Burada şu hususa dikkat edilmelidir:
Türkçe’de ‘dağ’ denildiği zaman
akla gelen ilk şey ‘kaya’lardan
oluşmuş büyük kütlelerdir ve
bu kelime kişinin zihninde bir
‘eylem’i çağrıştırmaz. Fakat
Arapça’da durum farklıdır. Daha
önce ifade edildiği gibi, isim formundaki cebel (dağ) kelimesi de
bir fiil ile ilişkilidir ve konuyu
anlayabilmek için bu fiilin doğru
tespit edilmesi gerekir. Bu noktada şu soru işlevsel olmaktadır:
acaba ayette niçin cibâl kelimesi
kullanılmıştır da örneğin başka
ayetlerde yine ‘dağ’ olarak tercüme edildiği bilinen ravesiye
(Mürselât: 27) veya a’lâm (Rahman: 24, Şûrâ: 32) vb. kelimeler
kullanılmamıştır? İşte bu soruya
verilecek cevap, konunun net
bir şekilde anlaşılmasını sağlamaya yetmektedir! Lügatlerin
beyanına göre, ce-be-le kökünden türeyen cebel (dağ) teriminde, cismin ‘büyüklük’ ve ‘sertlik’
özelliklerine vurgu vardır.29 Yani
cebel denildiğinde kast edilen,
dağ olarak bilinen cismin bu
vasıflarıdır. Fakat aynı cismin
29 Müfredât, cilt: I, s.233-234. İsfehani,
ce-be-le kökünün ‘sebat/sağlamlık’
manasını da tazammun ettiğini ifade
etmektedir. Ancak biz bu görüşü zayıf
buluyoruz, çünkü bu anlam re-se-ye
kökünde zaten içkindir; aynı manayı
ce-be-le kökü için düşünmek kökanlam yöntemiyle çelişir!
Umran • Aralık 2020

başka vasıfları da varsa bu durumda o cisme verilen isim de
değişmektedir! Nitekim re-seve kökünden türeyen ravesiye
kelimesi de meal ve tefsirlerde
‘dağlar’ olarak karşılanmaktadır,
ama bu kez burada ‘dağ’ diye bilinen cismin “sabit olması” veya
“yere sağlamca yerleştirilmesi”
vasfına vurgu yapılmaktadır.30
Bu yüzden, cisim aynı olmasına rağmen, kelime, ilk iki özelliğine vurgu yapıldığında cebel
olmakta, ikinci özelliğine vurgu
yapıldığında ise revasiye adını
almaktadır.31 Bu durum aynıyla,
meal ve tefsirlerde yine ‘dağlar’
olarak çevrilen a’lâm kelimesi
için de böyledir. Kelime a-le-me
kökünden türemiştir32 ve “bir şeyin kendisiyle bilindiği şeye işaret etmek” anlamına gelmektedir.33 Denizde yüzen ‘gemiler’in
30 Bkz. Müfredât, cilt: I, s.493. Yani revasiye kelimesini ‘dağlar’ olarak değil,
“yere sağlamca yerleştirilenler” olarak
anlamak gayet de mümkündür!
31 Bu, Arap dilinin özelliklerindendir.
Bu yüzden, bazıları “Araplar yılan için
80, deve için 200 isim kullanırlar”
demektedirler. Bu, yanlış bir ifadelendirmedir; çünkü kullanılan tabirler
‘isim’ değil ‘sıfat’tır. Yani burada yapılan, yılanı 80, deveyi 200 ayrı vasfına
vurgu yaparak isimlendirmekten ibarettir!
32 İlim kelimesi de aynı köktendir!
33 Müfredât, Cilt:2, s.239. Kelimenin
bu manaya geldiğinin en iyi örneklerinden biri trafik levhalarıdır. Seyyid
Kutub’un meşhur eseri Yoldaki
İşaretler’in orijinal adı da Meâlimu
fi’t-Tarîk’tir!
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bu kez başka bir vasfına işaret
etmek üzere kullanılan bu kelime ile vurgulanan ise, geminin
“insanoğlunun aradığı faydayı
ancak onun sayesinde elde edebileceğinin işareti olması”dır.34
Bu bilgilerin ışığında şunlar
söylenebilir: Nur: 43’teki “içinde
dolu bulunan dağlardan” (min
cibâlin fihâ min beradin) ifadesindeki cibâl (dağlar) kelimesiyle kast olunan, evet, gözün
semada ‘bulut’ olarak gördüğü
şeydir. Fakat göz semada bir ‘bulut’ görmektedir ama acaba bu,
(ayetin birinci ve ikinci cümlesinde belirtildiği gibi) vedka’nın
aralarından çıktığı bulut mudur,
yoksa başka türde (yani ‘sertlik’
ve ‘büyüklük’ özelliklerini tazammun eden) bir bulut mudur?
Rum: 48’e bakıldığında, “yağışı
nedeniyle insanları sevindiren”
bulutun, Nur: 43’teki “içinde
dolu bulunan dağlar” olarak tarif edilen bulut olmadığı bellidir.
Çünkü Nur: 43’ün devamındaki ifadeden, bu buluttan yere
inen şeyin (olumsuz manada)
‘musibet’ olduğu anlaşılmakta,35
ayrıca bu bulutun ‘şimşeğinin
parıltısı’ndan da bahsedilmek34 Razi, bu konuda ikinci bir gerekçe
daha söylemektedir. Ona göre “alabildiğine ağır olan gemilerin su üzerinde
batmadan durması ve onları denizde hareket ettiren rüzgârları sadece Allah’ın durdurabilmesi tek ilahın
varlığına delalet eder.” Tefsir-i Kebir,
cilt:19, s.463.
35 Razi, gökten yere inen şeyin ‘taş’ olduğu yönündeki görüşü zayıf bulmakta, burada kast edilenin ‘dolu’ yağışı
olduğunu ifade etmektedir. Onun
sözleri şöyledir: “Cenabı Hakk’ın
‘Bununla dilediğine musibet veriyor,
dilediğinden de bunu bertaraf ediyor’
ifadesine gelince, bu ifadenin doluya
raci olduğu açıktır. ‘Dolunun, üzerine düşmüş olduğu bitki ve canlılara zarar verdiği malûmdur. Böylece
Cenabı Hak, o doluyu, maslahatına
uygun biçimde dilediği kimselere isabet ettirdiğini, bazılarına ise isabet
ettirmediğini beyan suretiyle, dilediği
kimselerden uzaklaştırır’ şeklindedir.”
Tefsir-i Kebir, Cilt:17, s.120.

tedir. Bugünün meteoroloji biliminin verilerine bakıldığında, bunun ‘özel’ bir bulut türü
(kümülonimbus)36 olduğu net
olarak söylenebilir. Dolu hadisesi ancak bu bulutta oluşabilmekte, hakeza gök gürültüsü, şimşek
ve hortum gibi hava hadiseleri
de büyük ölçüde bu bulutta görülebilmektedir.

Berad (Dolu) Kelimesi
Bunu, ayette geçen berad
kelimesi de teyit etmektedir.
Lügatler bu kelimenin ‘sıcaklık’
(hararet) teriminin zıddı olduğunu ve be-ra-de kökünün, yalın
anlamıyla ‘soğumak’ eylemine
karşılık geldiğini söylemektedirler. Bulut içindeki özel bir hava
hadisesini karşılamak için kullanıldığında, bunun ‘donmuş su’
(dolu) anlamına geleceği açıktır:
zira yere yağmur olarak düşen
su, sıvı haldedir. Nitekim ‘hareketsiz kalmak’ eyleminin be-rade kökünün anlam alanı içinde
yer alması da bunu destekler.37
Bu mana, tam olarak, Türkçe’de
kullanılan “donup kalmak” eylemine karşılık gelmektedir. Görüldüğü gibi, berad kelimesinin
karşılık geldiği eylemin de cebe-le köküyle bağlantısı kurulabilmektedir. Bu, özellikle de
‘sertlik’ manası itibarıyla daha
kolay yapılabilmektedir.
Konuyla ilgili değinilmesi
gereken bir diğer husus da ayette üç defa geçen min edatının
tazammun ettiği manadır. İlki
‘gök’ kelimesi için kullanılmaktadır ki, burada dolu hadisesinin indiği mekâna işaret vardır.
İkincisi ‘dağlar’ kelimesi için
kullanılmaktadır ki, buradan
da her kümülonimbus bulutundan değil, bazı kümülonimbus
36 Bu bulutun özellikleri için bkz. https://
tr.wikipedia.org/wiki/Kümülonimbus
37 Müfredât, cilt:1, s.125.
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bulutlarından dolu yağabileceği
sonucu çıkar. İlgili ifadenin sonunda geçen fihâ min beradin
tabiri de bunu teyit eder. Çünkü
buradan kümülonimbus bulutunun ‘içinde’ bulunan doludan
‘bir kısmı’nın indiği manası çıkabilmektedir ki, bugünün meteoroloji bilimi de bunu desteklemektedir. Bulut içindeki dolu
kütlesinin tümü değil bir kısmı
yeryüzüne inmekte, bir kısmı ise
eriyerek sağanak yağışa dönüşmektedir.38
Bütün bu izahlardan şu neticeye ulaşmak mümkündür:
Nur:43’te Yüce Rabbimiz bir
‘mecaz’ yapmamakta; bizatihi bir
‘hakikat’i beyan buyurmaktadır
ki o da şudur: kümülonimbus
bulutlarının bazılarında dolu
hadisesi oluşabilir ve bu kütle,
bulutun içinde gerçekten cebel
(dağ) kelimesinin zihinde çağrıştırdığı ‘sertlik’ ve ‘büyüklük’
vasıflarını haizdir. Bu ise, bizim
başta savladığımız tezi doğrular: Kur’ân lafızlarının ‘kök’leri
eylem bazlıdır; bu eylem (veya
onunla bağlantılı vasıf) doğru
tespit edildiğinde, kast edilen
manayı da doğru tespit etmek
mümkün olmaktadır.
38 Bu izahı destekleyen bir diğer husus
da şudur: dikkat edilirse ayette mecazı destekleyecek ke (benzeri) ifadesi
kullanılmamakta, ‘dolu bulutları’ doğrudan cibâl olarak nitelendirilmektedir. Nitekim Neml: 88’de de benzeri bir durum vardır. Ayette “dağları
görür de onları yerinde durur sanırsın,
oysa onlar bulutların yürümesi (gibi)
yürürler” buyurulmaktadır ki burada
da yine benzetme eki olan ke yoktur. Fakat başka bazı ayetlerde mecâz
görüşünü destekleyecek ke eki kullanılmaktadır. Örneğin “O’nun benzeri
gibi olan hiçbir şey yoktur” (Şûrâ: 11)
ayeti bunlardan biridir. Burada benzer
manaları tazammun eden hem misli
hem de ke eki kullanılmıştır ki, bazı
yorumcular bunun izahında zorlanmışlardır. Makul bir izah arayışında
olanların geneline göre, burada çelişki
değil, manayı tekit söz konusudur.

Bizim Mahalleden Ateş Hattına Koşan Kahraman AHMET KEKEÇ

Bizim Mahalleden Ateş
Hattına Koşan Kahraman

AHMET KEKEÇ
Ahmet Kekeç iyi bir eleştirmen ve hikâye ustası olarak girdiği
edebiyat dünyasından aktif politik gazete yazarlığı ve televizyon
programcılığına nasıl geçti? Fakültesinden kovulmuş bir aktivistti
o öncelikle. 28 Şubat Darbesi denilen hain darbe karşısında dik,
yürekli duruşuyla Müslüman ahalinin gönlünde taht kurmuştu zaten.

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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ahmetli oğlum Yasir kardeşi Muhsin gibi Malatya’da
babamın evinde doğmuşlardı.
Babaları ben o tarihlerde hâlâ
işsiz güçsüz bir hukuk öğrencisiydim. Her ikisinin de Malatyalı
Ahmet Kaya’ya olan ilgileri, babalarının totaliter iktidarlara dair
protestocu tavrını da görmezden
gelmeden söylersek daha ziyade
Malatya’nın entelektüel/kültürel iklimi ile anlaşılmaya çalışılmalıdır. Coğrafya kaderse eğer,
bağrından mesela Ahmet Kaya
ve Ahmet Kekeç’i çıkartarak ateş
hattına salan Malatya’nın üzerinde durmadan bu iki Türkiyeli
meşhur adamı doğru tanımlayamayız. Okuyucularımdan birçoğu fiziki anlamda da bu iki
Ahmet’i birbirine benzetme çabamı saygıyla karşılayacaklardır
ümit ederim.

Malatyalılık
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
yıllarında halkının sırf şapka
giymeme ve benzeri küçük direnişleri yüzünden donanmaya
ait Hamidiye Zırhlısının Rize
vilayetini bombaladığı kayıtlara
düşmüştür. Yüreğimiz burkularak hatırladığımız bu hadisenin
bir benzeri yine faili meçhul biçimde Malatya Belediye Başkanı

Hamit Fendoğlu’nun şahsında
Malatya’da, Malatyalı ahaliyi de
hedefleyerek düzenlenmişti. Tarihler 17 Nisan 1978’i gösterirken halkın Hamido diyerek sevdiği bu zatın evine gönderilen
bir bombalı kargo patlamış gelini ve torunuyla hakkın rahmetine kavuşmuştu. Aynı tarihlerde
Ahmet Kaya yirmi bir Ahmet
Kekeç ise on yedi yaşındadır.
Ki bu tarih Ahmet Kekeç’in Gırgır dergisinde ilk denemelerinin yayımlanmaya başlamasına
denk gelmiştir. Ahmet Kekeç’in
kalbinde eminim bütün imanlı
Malatyalılar gibi bir Hamido ağrısı mevcuttu. Onun romancılık
ve gazetecilik hayatında bu ve
benzeri ağrıların mütemadiyen
kendisini kışkırtmış olabileceğini düşünüyorum
Malatya şehri üzerinde hadi
adını öyle koyalım derin devleti
yöneten vesayet odaklarının oynadığı oyunlar bununla bitmemiş ve meşhur 28 Şubat Darbesi
ile beraber zulüm ve işkenceler
Diyarbakır’ı aratmayacak boyutlara varmıştı. Biraz daha gerilere
gidilecek olursa 1952 yılında hiç
birinin yaşı on sekizi bulmamış bir grup arkadaşın gerçekleştirdiği gazeteci Ahmet Emin
Yalman’ın yaralanması sonunda
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Malatya Hadisesi, facia gibi
gösterilmişti. Oysa çocukça bir
kovboyluk oyunundan başkası
değildi hadise. 1960 darbesi sonrasında da yine Malatyalı bilge
Mehmet Sait Çekmegil Sivas’taki
esir kampına götürülmüştü. Terzilikle beraber düşünmeyi sürdürüyor diyerek.

Yeniden İslâmlaşma Süreci
Malatya’nın devleti koruma refleksini tekellerinde gören
kimi Kemalist laik kesimlerin
gözlerine batmasına sebep yalnızca bunlardan ibaret değildir.
Yirminci yüzyılın ilk yarısından
itibaren Malatya’da temel ekseninde İslâmi hassasiyetler bulunan Malatya Kültür Derneği adlı
bir oluşum mevcuttur. Başında
ise etkin olarak Bekir Hoca namlı bir Ezher mezunu âlim vardır.
Mehmet Said Çekmegil’in halası
oğlu olan bu zatla beraber o tarihlerdeki Malatya Müftüsü de ne
güzel tevafuktur ki İsmail Hatip
Erzen diye yine Ezher ulemasından bir âlimdir. Onların Malatya
üzerinde ciddi bir ağırlığı mevcuttur. Şehrin birçok mahfilinde, esnaf dükkânlarında İslâmi
meseleler hep gündemdedir.
Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı
cami imamlarına her hafta Cuma
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hutbesi diyerek Orman Haftası, Sağlık Haftası, Kızılay Haftası, Yerli Malı Haftası gibi saçma
sapan konularda yazılı metinler
gönderiyordu. Ama Malatya’nın
imamlarının çoğu bu hutbeler
yerine daha güncel ve lüzumlu
hususlarda hutbeler okuyorlardı.
Bu sebeple onlar arasından bazıları mesela Said Ertürk defalarca
sürgüne gönderiliyor, bunu göze
alıyorlardı.
Özetlemem gerekirse şunu
söylemeye çalışıyorum ki 20.
yüzyılın ortalarından itibaren
Malatya şehrinin sokaklarında
bile İslâm baş fenomen olarak
daima gündeme girmişti. Bir
İslâm şehri kimliğine bürünmüştü adeta. Elazığ doğumlu ben de
dâhil öğrenim ve ilk gençlik yıllarımın en büyük kısmını yaşadığım bu şehirde, ta iki binli yıllara
kadar baba evimin bulunduğu
Malatya’da idim. Resmî oluşumuna kısa bir süre izin verilmiş
bulunan Malatya Fikir Kulübü
ne yazık ki her askerî darbeden
sonra kapatılıyordu. Biz Müslümanlar böylece meselelerimizi
konuşacak, tartışacak böylesi
mekânlardan mahrum kalınca
ya bazı oyunsuz kahvehaneler
yahut da evlerimizde sohbetleri
sürdürüyorduk.
Benim kuşağım 1960’lı yılların Malatya’sındaki çalışmaların, çabaların şahidi ve faili idi.
Bizden sonraki kuşak yetmişli
yıllarda yine evlerde, kahvehanelerde ve arada bir izin verilen kimi dernek ve vakıflarda
faaliyetlerini
sürdürüyorlardı.
Faaliyet derken de bilinmelidir
ki Türkiye’yi tekeline almış gibi
görünen vesayet odaklarının tamamının dayatma ve yasaklarına
rağmen sürdürülen bir tür Yeniden İslâmlaşmadan söz ediyorum.

Sevgili ve rahmetli kardeşim,
hemşerim Ahmet Kekeç 20. yüzyılın üçüncü çeyreğini oluşturan
tarihteki üçüncü nesilden bir
değerimizdi. Bizim Malatya’da
yetişmiş bir ilim adamına sormuşlardı, nerede okudun, nerede öğrendin diye. Verdiği cevap
hatırımdadır, beni Malatya’da
mahalle imamları yetiştirdi,
hocam onlardır demişti. Zira
meslek olarak kendisi esasen
inşaat mühendisi idi ama sahici
bir İslâm âlimidir bizim nazarımızda. Ahmet Kekeç’in Okulu

Yaşar Kaplan’ın Aylık
Dergi’sinde yazanların
bir kısmı Elazığlı
ama en büyük kesimi
Malatyalı gençlerden
oluşmaktaydı.
Diyebilirim ki bu gençler
olmasa Aylık Dergi’nin
ömrü bunca uzun
süremezdi. Ahmet Kekeç
ise o tarihten itibaren
artık hem iyi bir hikâye
ustası hem de iyi bir
eleştirmendir.

(Malatya’daki resmî okullarının
tamamı manidar biçimde Atatürk adını taşır) Ara Çay Evi idi.
Benden sonraki beşinci erkek
kardeşimin de devam ettiği bir
kahvehanedir orası. Orada küçük grupçuklar hâlinde birbirlerine okudukları kitapları gösteren, onlar üzerinden konuşan,
tartışan bir avuç Müslüman genç
vardır; en kıymetlilerinden biri
de Ahmet Kekeç idi.
O gençlerin hepsini küçük
kardeşim münasebetiyle bilirdim, tanırdım ve de severdim.
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Ne var ki ben artık uzun süreli
Malatya’dan ayrılmıştım. Onlar
bizim bıraktığımız o güzelim
alaylı bilgi ve sanat yuvalarında kendilerini yetiştiriyorlardı.
Kendilerinin de bizler gibi biraz
daha büyüyerek büyük şehre,
üniversiteye, en doğrusu da ateş
hattına düşmeleri yakındı. Bizim
için ateş hattı demek Malatya’da
olgunlaştırdığımız inanç ve düşünce hayatımızın, iddialarımızın karşılık bulamadığı gibi
hesaba çekileceği yer demekti.
Nitekim mizah ve edebiyat alakasıyla başladığı düşünme ve
yazı hayatı giderek politik sahaya da evrilince Ahmet Kekeç’in
maruz kaldığı maddi ve manevi
zulüm, kovuşturmalar, aforizmalar, dışlanma ve horlanmalar inşallah uhrevi hayatına birer cennet makamı olarak yansıyacaktır.

Bir Hikâyeci, Eleştirmen ve
Gazeteci
İsmini Ara Çay Evi sohbetlerinde Necmettin Evci, Turan
Korkmaz (Cafer Turaç), Vahdettin Yiğitcan, Nurettin Yaşar gibi
gençler arasında öğrendiğim Ahmet Kekeç, Haziran 1980 Aylık
Dergi’nin 19. sayısında “Fark”
adlı hikâyesiyle artık aramıza
katılmış bir hikâye ustası olarak
karşıma çıkmıştı. Bilenler bilir
Yaşar Kaplan’ın Aylık Dergi’sinde yazanların bir kısmı Elazığlı
ama en büyük kesimi Malatyalı
gençlerden oluşmaktaydı. Diyebilirim ki bu gençler olmasa Aylık Dergi’nin ömrü bunca uzun
süremezdi. Ahmet Kekeç ise o
tarihten itibaren artık hem iyi
bir hikâye ustası hem de iyi bir
eleştirmendir. Bir ağabeyi olarak
yazdıklarıyla iftihar ediyordum.
Aynı tarihlerde Murat Kapkıner
ve Cumali Ünaldı gibi benim kuşağımdan öteki kalem ustaları da
vardı orada.

Bizim Mahalleden Ateş Hattına Koşan Kahraman AHMET KEKEÇ
Ahmet Kekeç iyi bir eleştirmen ve hikâye ustası olarak
girdiği edebiyat dünyasından
aktif politik gazete yazarlığı ve
televizyon programcılığına nasıl
geçti? Fakültesinden kovulmuş
bir aktivistti o öncelikle. 28 Şubat Darbesi denilen hain darbe
karşısında dik, yürekli duruşuyla Müslüman ahalinin gönlünde
taht kurmuştu zaten. Göğsünü siper ettiği değer salt İslâm
idi. Peki Ahmet nasıl gazeteci
ve televizyoncu oldu dersiniz?
İletişim mi okumuştu, Malatyalı geçmişinde stüdyo yüzü mü
görmüştü? Resmî okullardan mı
almıştı öğrenim ve kabiliyetini?
Hayır, hiçbiri değil. Malatyalı entelektüelin asıl okulu camiler ve
yakınlarındaki kahvehanelerden
ibaretti. Kahvede oturur kitap
okur, yazı-şiir yazar, dergi çıkartırdı Malatyalı gençler. Çünkü
ben de iki arkadaşımla birlikte
Çile dergisini yayımlamaya, okul
dergisinde yazımı yayımlamayan
edebiyat hocama kızgınlıkla bir
kahvehanede karar vermiştim.
Ahmet kekeç de böyle başladı,
onun okulu da tıpkı benimki gibi
bu oyun oynanmayan yalnızca
çay kahve içilen sivil mekânlardı.
Zaten uzunca bir zamandan beri
Müslümanlara meydanlar, salonlar, sahneler, resmi mekânlar
kapalı değil miydi? Hükümetler
bizi camilere hapsederken arkamızdan kendi suyunda hutbeleri de bizzat kendisi postalıyordu. Onların istediği kadar o
miktarda Müslüman olmamıza
izin verilmekteydi. Ben sevgili
Ahmet Kekeç’e rahmet okurken
Rabbime hamdederek şunu itiraf
etmeliyim ki onun kuşağı bizim
bayrağımızı biraz daha ilerilere
taşıyarak sahnelerde, salonlarda,
ekranlarda kıran kırana bir mücadelenin neferleri oldular.

Kriter Dergisi Yılları
Mehmet Said Çekmegil üstadın Malatya’daki tefekkürünü ilk
kez toplu hâlde merkeze, İstanbul olmasa da Ankara’ya taşıma
teşebbüsü Kriter dergisi ile yetmişli yıllarda başlamıştı. Damadı
Alaaddin Kürün derginin sahibi
ve sorumlusu, oğlu M. Selami
Çekmegil ise editörü idi. Yazarları arasında bulunduğum dergi
Malatya’nın ve o fikriyata gönül
vermiş kalem erbabının da buluştuğu bir kültür havzası idi.
Derginin basılı hâlde son yayınlanma tarihinin başlangıcı 1983
yılının sonudur. Ben Aralık 1983
38. sayısında Murat Kapkıner’in
Güz İnsanları romanı hakkında
“Türk Romanında Bir İlk mi?”
başlıklı bir yazı yayımlamıştım.
Bir sonraki 39. sayıda da sevgili Ahmet Kekeç’in yine Murat
Kapkıner’e ait Karanlıktakiler
adlı romanı hakkında bir yazısı
yayınlanmıştı.
Ben o tarihlerde artık Bursa’da
idim. 1969 yılından sonra ayrıldığım Malatya’da bizden sonraki
kuşak üzerinde en fazla hak ve
hukuku olan kişi ise eski arkadaşım Murat Kapkıner olmuştu.
Bahsini ettiğim kahvehane/ çayevi sohbetlerinin ağabeyi Murat’tı.
Eminim Ahmet Kekeç üzerinde
de ciddi etkileri olmuştur. Hatta Ahmet’le beraber daha başka
birkaç eli kalem tutan yetenekli
genç insanı okumaya yazmaya
teşvik yanında dergilerle, özellikle de Aylık Dergi ile tanıştıran
bizzat Murat Kapkıner idi. Bu
hukuka dayanarak Ahmet Kekeç
benden önce bir başka dergide
Kapkıner’in Güz İnsanları romanı hakkında da bir eleştiri yazısı
yayımlamıştı.
Kriter dergisindeki eleştiri
yazısı yirmi üç yaşını yeni idrak etmiş bir yazar için bir hayli
yüksek ve derin tahliller taşımaktaydı. Bir kere mesela benim
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Güz İnsanları romanı hakkında
yazdığım yazıdaki gibi öznel bir
üsluba asla sahip değildi. Yaşını
başını almış son derece ciddi bir
eleştirmenin soğukkanlı diliyle
olabildiğince nesnel bir yazıdır
bu. Esasen Murat Kapkıner ile
olan yakınlığı bazı ifadelere engel olabilirdi. Oysa işini ciddiye
alan Ahmet Kekeç asla ayrımcılık yapmıyor, sözünü esirgemiyor ve bence bugün yeniden
okuduğum işbu yazısında tam
on ikiden vuruyordu. Onun edebiyatçılığı, denemeci ve eleştirmenliği üzerinde düşünmek isteyenler bu önceki çalışmalarına
mutlaka eğilmelidirler. Neticede
Murat Kapkıner de tıpkı Ahmet
Kekeç gibi bir önceki kuşaktan
olsa da Malatyalı bir yazardı.
Ayrıca olgun ve nispeten sağlıklı yıllarını Malatya’da geçirmişti.
Ahmet Kekeç ve arkadaşlarının
yetiştiği yıllarda onların önünde
ve arasındaydı. Malatya münasebetine yaptığım vurgunun bir
sebebi de Murat Kapkıner’in o
yıllarda şehirdeki aktif rolüdür.
Ahmet Kekeç’in Kriter dergisindeki Karanlıktakiler üzerine yazısına kısa bir bakış onun
edebî kişiliğini tanımlamada
önemli bir işaret taşıdır. Kapkıner romanlarında genellikle tıpkı
kendisine benzeyen ruhsal bunalımlar taşıyan kişileri anlatır. Ahmet Kekeç, yazardan alıntılanan
“yoktur toplumumuzda, cemaatimizde böyleleri” diyerek hastalıklı insanları dışlayan ve asıl
kendileri hasta sayılması gereken
kimseleri eleştirdiğine değinerek
yazısına başlar. Roman hakkında
ana fikri şudur: “Salt bir roman
bağlamında düşünülüp değerlendirilemeyeceği gerçeğini görüyoruz.” Alıntılardan sonraki
kanaati budur. Daha önce Güz
İnsanları romanı hakkında yazdığıyla bütünleştirerek diyor ki:
“Handiyse birbirini izliyor bu iki
kitap ‘mesele’ bakımından.” Her
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iki romanın yazılış serüvenini
bile hatırlayan benim nazarımda
Ahmet Kekeç’in yazısında daha
da isabetli teşhisleri mevcuttur,
okuyalım:
Bir arayışlar kitabı değildir
Karanlıktakiler. Yazar ilkin geleneksel itikatla ödeşmeyi öngörüyor yapıtında.
Ortalama bir anlatı. Biçimsel
hiçbir yenilik taşımamasına karşın, alışılagelmiş metin anlayışıyla da yazılmamış.
Roman ille de bir şeyler söyletmek istiyor kişilerine. Bu çabası anlaşılabiliyor, ama, öte
yandan, diyaloglar kitapta yama
gibi kalıyor, konuşmalar gazete
röportajı düzeyini aşmıyor. Bir
de sözü fazla uzatma alışkanlığı
var yazarın.
Bahsi daha da uzatmamak
için kesiyorum ama genç yaşında ‘ağabey’ olarak bildiği bir
yazarın eseri hakkında bu kadar
nesnel ve isabetli eleştiriden sakınmamış olması Ahmet Kekeç’i
bugünkü konumuna taşıyan ilk
işaretlerdendir diye düşünüyorum.

“İnsandan Etkileniyorum
Çünkü İnsanı Yazıyorum”
Muhit dergisi Ocak 2020 birinci sayısında Saadettin Acar’ın
Ahmet Kekeç ile yaptığı röportaj okunduğunda da karşımıza
çıkan tablodaki kişi ile yirmili
yaşlarındaki eleştirmen aynı kişidir. Geçimini sağlayan gazeteciliği üzerine Gazeteciyim Ama
Tedavi Görüyorum kitabıyla
cümle âleme ciddi bir ahlak dersi vermişti zaten. Bu sefer ters
köşeye yatırılmak düşüncesiyle
olmasa da ters köşe sualler karşısında mesela roman hakkındaki
“Büyük dedikoducu” değerlendirmesine işaret ederek şöyle
söylemektedir: “Ruhumuzun en
derin noktalarına inebilme ayrıcalığına sahip bir tür olduğu için

mi? Gizlenmemesi gerekeni gösterdiği için mi? Belki de… Ama
ben yine de romanı mahrem merak unsuru olmaktan çıkaracak
formlar olduğunu/ bulunabileceğini düşünüyorum.”
Niçin, kim için, okuyucu
için mi yazıyorsunuz gibi suallere verdiği cevap da onun insani
meselelere edebiyat penceresinden bakıldığında hadisenin nasıl
ciddiye alınması gerektiği noktasında ders mahiyetinde sözler
söylediğini okuyoruz: “Kendim
için, haz aldığım için, ortak duygularda buluşmak, paylaşmak
için” diyerek açıklamaktadır.
Arkadaş çevresi arasında en
çok okuyan, en çok roman okuyan biri sıfatıyla bilinen/ tanınan
Ahmet Kekeç, okuyuculuğunu
açıklamaya çalışırken ise, okuduklarından etkilenme tehlikesi
veya çaresizliği hususunda çok
daha değerli hatırlatmalarda bulunur mezkûr röportajında: “Ben
edebiyatta etkileşimin en sahici
ve en gereken alışveriş olduğunu
düşünüyorum. Kaldı ki ‘özgünlük’ edebiyatın konusu değildir.
Edebiyat ‘etkileşim’ içinde gelişir.”
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş. adına İbrahim Paşa
Kültür Merkezi’ndeki programlardan birisine davet ettiğimde
Ahmet Kekeç’i edebiyatçı kimliğiyle konuşturmuştuk. Bu yürekli delikanlının boynuna bir
ağabeyi olarak sarılırken içtiği
sigaralarına dokundurmuştum.
Tebessüm ederek karşılamış, ellerini açarak çaresizliğini belirtmişti. Bir bütün gün ve gece hoşça vakit geçirmiş, yarenlik ederek
Malatya’yı hatırlamıştık. Onun
adıyla birlikte bu kadar Malatya

vurgusu yapmamı anlayamayanlar olursa eğer onlara evvela Cahit Zarifoğlu merhumun bence
en şaheser şiirlerinden birisi olan
“Salvo”yu dikkatle okumalarını
öneririm. Elbet Sezai Karakoç
üstadın “Şahdamar” şiirindeki
“biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız” mısraının da unutulmamasını dilerken “Salvo”da Zarifoğlu şöyle yazmıştı: “Anlayın
bizim de güzelliğimizi/ Bizim balık yiyip ölen/ Kelimeyi çatlatan
güzelliğimizi.”
Evet, bizi Ahmet Kekeç’i tanımak isteyenler Malatya’ya
bakmadan bir şey anlayamazlar.
Tıpkı bir zamanlar Ahmet Kaya
için de benzer şeyler söylemiştim. Ahmet Kekeç, “kelimeyi
çatlatan güzelliğini” beraberinde
alıp götürdü. Mekânı cennet olsun inşallah. Ancak bilinmelidir
ki bu iş burada bitmedi. Hatta
yeni başlıyoruz. Kendilerini tanımamıştım ama çocuklarındadır
emanet, onlar babalarının başladığı yerden değil bıraktığı yerden
yola devam etmelidirler. Eserleri
ise zaten dünya durdukça ışığını
bütün cihana birer Müslüman
soluğu olarak yaymayı sürdürecektir. Son İyi Şeyler müsterih
olsun En İyi Şeyler’di. Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum
derken, halkını aşağılayan,
anasının kıyafetinden utanan,
halkını göbeğini kaşıyan adam
olarak gören ruh hastalarına attığı taştı bu. Taşlanmış şeytanın
akrabaları sakın ola ki sevinmesinler Malatya’nın kahvehanelerini Ahmet Kekeç ve arkadaşları
İstanbul’a da taşıdılar.

Bir hikâyeci, eleştirmen ve gazeteci kimliğiyle islâm için
yüreğiyle mücadele veren Ahmet Kekeç kardeşimize
Allah’tan rahmet diliyoruz.

Umran

Umran • Aralık 2020

Azize’nin Son Günü

Azize’nin Son Günü
Uzun yıllar süren Sovyetler Dönemi’nden sonra bağımsızlığını elde
eden ancak bu kez de sınırlarında yaşayan çatışmalar ve Karabağ’ın
işgali ile yüzleşmek zorunda kalan Azeri halkının yaşadıkları, Cihan
Aktaş’ın kaleminden geniş bir perspektifle okuyuculara sunuluyor.

Peren BİRSAYGILI MUT

Ç

ocukluğumuzun “Bir Varmış
Bir Yokmuş” ile başlayan masalları, henüz hayata dair pek az
şey bilen bizleri alır bambaşka
diyarlara götürürdü o vakitler.
Bazen peri padişahının kızının
şatosunun olduğu o meşhur Kaf
dağının arkasına, bazen devasa dalgalarla dolu bir okyanus
geçildikten sonra ayak basılan,
yerli kabilelerin yaşadığı küçük,
sıcak bir adaya, bazen ise karla
kaplı sokak köşelerinde kibritçi
kızların kıvrıldığı kalabalık ve
soğuk mu soğuk şehirlere. Bu
sözlü edebiyat geleneğinin bir
çoğumuzun hayal gücünü ne
denli geliştirdiği aşikardı. Uzun
geceler boyunca, adeta huşu
içerisinde bize anlatılan bu masalları dinlerken, o esnada gitme
imkanımızın neredeyse hiç olmadığı bir sürü yeri gözümüzde canlandırır ve zihnimizin bir
yerine nakşederek, sonraki günlerde de bu yerler üzerine tekrar
tekrar düşünürdük çoğunlukla.
Büyüdükçe masalların yerini
kitaplar almaya başladı. Mekâna
ve insana dair fevkalade bir hazineyle daha karşı karşıyaydık. Kapalı kapıların arkasında, tanımadığımız, bilmediğimiz bir sürü
ülke, yaşlı-genç-kadın-erkek bir

sürü insan vardı. Okuduğumuz
her kitap, bu kapılardan birini
daha açmamızı sağlayacak bir
anahtardı. Kilitleri açmaya başladıkça, edebiyatın gücünü de hissediyorduk sarsılarak. Yabancısı
olduğumuz ne varsa seriliyordu
önümüze birer birer. Dünya; savaşlarla, işgallerle, ateşkeslerle,
barış dönemleriyle, sürgünlerle,
devrimlerle ve darbelerle dolu
kocaman bir sahneydi. Sahnenin bir tarafı sakinken, öte yanda kıyamet kopuyor, bir ucunda
insanlar hop oturup hop kalkarken, diğer ucunda günler sessiz
sedasız ilerliyordu. Kimi zaman
ise, sahnenin bazı yerlerinde roller değişiyordu.

Edebiyat, Toplum ve
Azize’nin Son Günü
Bir toplumun insanlarını ve
başlarından geçeni anlamanın
en önemli yoluydu edebiyat.
Evet dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi millete ve
inanca mensup olursa olsun,
insan aynı hasretlerin, aynı keder ve sevinçlerin insanıydı aslında ancak yüzleşmek zorunda
kaldığı durumlar karşısında takınacağı tavır, ait olduğu kültüre ve bulunduğu şartlara göre
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şekilleniyordu çoğu kez. Bizler,
yüzlerce yıllık kültür hazinesinin
ve geleneklerin derinliklerinde
saklı olan o saf duygunun peşindeydik ve bu hediyeyi bize ancak
iyi bir edebiyatçının kaleminden
çıkan satırlar verebilirdi. Seneler
önce Şafak Sancısı isminde bir
kitap okumuştum. Kırgız yazar
Cengiz Aytmatov ve Kazak yazar Muhtar Şahanov’un karşılıklı
sohbetlerinden oluşuyordu. Harikuladeydi. İki usta yazarın toplumlarını gözlemleme ve en ince
ayrıntılarına kadar tasvir etmedeki büyük yeteneği beni kendilerine hayran bırakmış, şimdiye
kadar gitme fırsatım olmayan ve
Allah bilir ama yakın zamanda
da pek gidebilecek gibi görünmediğim Kırgızistan ve
Kazakistan’a ve buranın insanlarına dair pek çok şey öğrenmiş, en önemlisi de ansiklopedik
bilgi ile asla sahip olamayacağım
bir duygu edinmiştim o coğrafyalara dair.
Cihan Aktaş’ın kaleminden
çıkan Azize’nin Son Günü’nü
okurken aynı duygu yine gelip
yerleşmişti yüreğimin orta yerine. Azerbaycan’ı ve Azeri Türklerini tanımaya ve anlamaya çalışma duygusu… “Bir millet iki
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devlet” deniyordu bizler için.
Ne zaman karşılıklı birbirimizden bahsedecek olsak, bu ifadeyi
kullanırdık sınırın iki tarafındaki
insanlar olarak. Tarihimiz aynı
anda sevinip üzüldüğümüz pek
çok hadiseyle doluydu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra,
Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştu
hâliyle. Ancak gerçekte ne kadar
tanıyorduk Azeri halkını? Yoksa
tüm bu tarihsel bağlar ve aramızdaki dostluğun çok garanti olması birbirimizi tanıma konusunda
tembelleştirmiş miydi bizi biraz?
Azize’nin Son Günü, Azeri halkının iç dünyasını daha yakından
tanıyabilmemiz,
duygularına
temas edebilmemiz için önemli
bir anahtar olmuştu bizim için o
nedenle. Yazarın Bakü’de yaşadığı 5 sene boyunca kaleme aldığı
hikâyelerden oluşan kitap, farklı
sosyal sınıflardan kahramanları
ile bir yandan Azeri insanının
duygularını tahlil ederken, öte
yandan Azeri kültürünün öğelerini, Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve sonrasında yaşayanan
sarsıcı olayların bu topluma yansımalarını aktarıyordu bizlere.

Hikâyelere Yansıyan Azeriler
Sırlı, ketum ve sessiz… Yazar, böyle tarif ediyordu kitaptaki ilk hikâye olan Azize’nin
hikâyesinin orta yerinde yer alan
Kız Kalesi’ni. Bakü’nün simgelerinden bu kale, Azize’nin de
her akşam evinin penceresinden izlediği ve kendini âdeta
özdeşleştirdiği bir yapıydı. Bir
zamanlar, Rusça adıyla Kaspi’nin
yani Hazar Denizi’nin ortasında
olmasına rağmen, artık şehrin
merkezinde yer alan tarihi kaleye bakıyordu Azize’nin evi. Bakü
Hanı tarafından kızını hapsederek, sevdiği gence kaçmasını
önlemek için özellikle denizin
ortasına yaptırılmıştı kale. Yavaş

yavaş bir enkaz haline gelen komünizm hayalinin, sorgulanan
ideallerin, hayal kırıklığı ile sonuçlanan bir aşkın, onca mücadelenin ve yalnızlığın ardından,
kaleyla arasında adeta önlenemez bir benzerlik kurmuştu artık 50 yaşına merdiven dayayan
Azize. Dindar bir ailede yetişen
Azize, geride bıraktığı onca senenin ardından, iki arada bir derede kalmışlığını belki de ilk kez
böylesine şiddetle hissediyordu.
Onun içe kapanışını daha da anlamlı kılan, kişisel tarihinde yaşadığı bu önemli sarsıntının, dönem olarak tam da Sovyetler’in
dağılması öncesinde yaşanan
fırtına öncesi sessizliğe denk geliyor oluşuydu.
Kitaptaki bir diğer kadın da
Nahide’ydi. Azize’den yaş olarak
oldukça büyük olan Nahide’nin
hikâyesi “Portakal Bahçesi Işığı”
, Azeri halkının yaşadığı başka
bir büyük dramın sahnelerinden
birisiydi. Babası idam edilen,
kocası ise yine “vatan hainliği”
suçlaması ile Sibirya’ya sürgüne gönderilen ve bir daha geri
dönmeyen binlerce kadından
birisi olan Nahide, bütün ömrünü kendilerine atılan bu suçun
gölgesinde geçirmek zorunda
kalmıştı. Gördüğü işkencelerin
ruhunda açtığı yaralar ve şüpheli
bakışların bıraktığı iz, bedeninde
adeta ikinci bir deri haline gelen
Nahide, bu yüzden bir süre akıl
hastanesinde de kalmış ve herşeyini kaybettiğinden geçimini
sağlamak için sokaklarda süpürgecilik yapmaya başlamıştı.
Sinan’ın yaşadıkları, her ne
kadar Azize ve Nahide’den çok
başka gibi görünse de, onlarla büyük bir ortak tarafı vardır
aslında, bu da aynı yozlaşmanın seyircisi olmak, aynı içinden çıkılmaz gibi duran halin
içinde düşmekti. Bir Türk milliyetçisi olarak büyük ideallerle geldiği Azerbaycan’da, önce
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kendisinden önce buraya gelen
yakın bir arkadaşının düştüğü
sefih durum ve yaptığı dolandırıcılıklarla yüzleşmek zorunda
kalan Sinan, ardından kendine
rehber bildiği kahraman Kürşad
karakterinin hayali ile hiç bağdaşmayacak olaylara şahit olmak
zorunda kalıyordu.
“Küçelere su serpmişem / Yar
gelende toz olmasın / Öyle gelsin
öyle gitsin / Aramızda söz olmasın”. Daha iyi bir hayat için
kendisini terk eden nişanlısının
ardından bu türküyü dinleyen
genç adamın hikâyesi “Yeşil Dallı Küçeler”, diğer hikâyelerde
olduğu gibi Azeri kültürüne ait
pek çok folklorik öğe barındırıyordu. Azeri Türkçesinde sokak
anlamına gelen küçe, giden sevgiliyle özdeşleşiyordu burada.
Sevdiği kız, genç adamı tam da
askere gitmek üzereyken terk
ediyor ve sadece ondan ayrılmak
istemekle kalmıyor, ülkeden kaçış yolları üzerine de düşünmeye
başlıyordu. Öyle ki kalıp mücadele etmek isteyenler olduğu
gibi, gitmek için can atanlar da
vardı buralardan.
Mücadele etmeyi seçenlerden birisi de 35 yaşındaki Efser
karakteriydi. Zaman zaman geriye dönüşlerle anlatılan, Yarım
Çarşamba hikâyesinin kahramı
Efser, tıpkı Azize gibi mücadele
dolu bir hayat yaşamış olan Azeri Türkü bir kadın şairdi. “Yeşil
Dallı Küçeler” hikâyesindeki
nişanlının aksine toplumcu bir
bakışa sahip olan ve fedai birliklerine katılan Efser, Şah yönetiminin baskısı nedeniyle memleketi Tebriz’den kaçarak Kuzey
Azerbaycan’a gelmişse de, boyunca doğup büyüdüğü Tebriz
şehrine olan özlemini asla içinden atamamıştı. Öyle ki, birlikte
kaçtıktan sonra evlendiği eşiyle
bir oğulları olduğunda, çocuğun adını Tebriz koymuştu. Ancak ölümü göze alarak baskıdan

Azize’nin Son Günü
kaçmasına rağmen yine benzer
bir baskı altında yaşamak zorunda kalmıştı. Hikâye, sanatçılara uygulanan sansürün her iki
tarafta da aynı olduğunun altını
çizerken, Nevruz gibi Azeri kültürüne ait unsurları uzunca tasvir etmeyi ihmal etmiyordu.

Azerilerin Yaşadıkları ve
Duygudaşlık
Tıpkı Efser karakteri gibi
Azeri bir edebiyatçı olan Zaur’un
hikâyesi ise Nesimi hakkında bir
piyes yazma uğraşı etrafında ilerliyordu Piyesin adı “Nesimi’nin
Dönüşü”ydü. Zaur piyesi yazmıştı yazmasına ancak asıl zor olan
bunu yayınlatabilmek ve sahneye koyabilmekti. Sahne Soğuk
Savaş sonrasına kaymıştı artık,
yani Sovyetler Birliği dağılmıştı
ancak hâlâ ideolojik baskılar hüküm sürmektedi. Piyesi yayınlatabilmek için, edebi kalitesinden
ziyade, hiç sahip olamadığı güçlü birtakım ikili ilişkileri devreye
sokması gerekmekteydi. Sosyalizmden kapitalizme geçilirken
bir özgürlük ortamı geldiği söyleniyordu ancak bağımsız bir
yazar olarak ayakta durmak hâlâ
zordu ve bu anlamda değişen bir
şey olmamıştı aslında. Üstelik bu
baskının taraflarından olan bazı
kesimler Nesimi’nin adını kullanarak, onu ideolojilerine kalkan
etmek istiyorlardı. Zaur, piyesinde tam da buna itiraz ediyordu
zaten. Ancak Nesimi’nin yaşadığı 14. yüzyıldan bu yana süregelen baskıdan nasibini almaktan
kurtulamıyordu.
Ziraat mühendisi Tevfik
Hakverdiyev’in hikâyesi ise
bambaşka bir mücadeleyi gösteriyordu bize. “Erivan Rengi Bir
Çardak” hikâyesinin kahramanı
çorak arazini güzel bir bahçeye
çevirmek için uğraşıyordu, hayalinde buraya meyve ağaçları
dikmek vardı. Ancak varlıklı

komşusu, onun bu çabasını beyhude olarak görmekte, orada
asla hayalindeki gibi bir meyve
bahçesi yapamayacağını söylüyordu. Ziraat mühendisinin bahçe konusundaki ısrarının temelinde, 1950’li yıllarda çocukken
ailesiyle birlikte terk etmek zorunda kaldığı Erivan’daki meyve
bahçelerinin hayalini bir türlü
unutamıyor oluşu vardı.
Farklı sosyal sınıflardan pek
çok Azeri Türkü karakterinin
tasvir edildiği “Azize’nin Son
Günü”, Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları Karabağ’ı kurtarmak için mücadele verdiği geçtiğimiz haftalarda tekrar okuma
listemize almamız gereken kitapların başında geliyor. En az gayreti, en yakın bildiklerimizi tanımada harcarız bazen ne yazık
ki. Uzun yıllar süren Sovyetler
Dönemi’nden sonra bağımsızlığını elde eden ancak bu kez de
sınırlarında yaşayan çatışmalar
ve Karabağ’ın işgali ile yüzleşmek zorunda kalan Azeri halkının yaşadıkları, Cihan Aktaş’ın
kaleminden geniş bir perspektifle okuyuculara sunuluyor. İlk
hikâyeden itibaren yoğun psikolojik çözümlemelerle, bizleri
yanıbaşımızda yaşayan bir halkın iç dünyasıyla buluşturuyor.
Zaman ve mekandan koparılmadan yapılan çözümlemeler,
Azeri halkının geçirdiği tarihsel
süreçlere dair de pek çok önemli
örnek içeriyor. Yaşanan bu tarihsel süreçlerin beraberinde gelen
yoksulluk ve travmalar, insan
ruhundaki çelişkilerin asla tarihi
ve siyasi olaylardan bağımsız düşünülemeyeceğini bir kez daha
gösteriyor bizlere.
Azeri halkına ait kültürel
öğelerin büyük bir ustalıkta kendine yer bulduğu hikâyelerde,
halk türkülerinden, efsanelere,
yeme içme adetlerine değin pek
çok önemli detayın altı çiziliyor.
Memleketi Tebriz’e olan özlemini
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gidermek için, Nevruz kutlaması gibi adetlere eskisinden çok
önem vermeye başlayan Efser’in
Haft sin sofrasında, sin harfi ile
başlayan 7 malzemeden oluşan
yemekleri görüyoruz. “Yeşil Dallı
Küçeler” hikâyesinin kahramanı genç adam, bizleri Bakü’nün
tarihi sokaklarında gezdirmekle kalmıyor, Azeri kültürünün
önemli, unsurlarından birisi olan
çay demleme ve içme geleneğini
de gösteriyor bizlere. Dindar bir
ailede yetişmesine rağmen sonradan komünist partiye katılan
Azize’nin dua etmekten vazgeçmemesi, Azeri halkının İslam
inancıyla olan köklü bağlarını
simgeliyordu. Türkiye’den gelen
Sinan’ın sokaklarda gezerken
karşılaştığı baharat çuvallarının
kokusunu bizler de çekiyorduk
içimize adeta. Süpürgecilik yapmak zorunda kalan Nahide’nin
hikâyesinde meşhur Azeri şairi
Sadi’nin mısraları ile karşılaşıyor, Tevfik Hakverdiyev’den
Azerbaycan’ın ziraai yapısını ve
pekmez yapımının detaylarını
öğreniyorduk. Satırlar arasında
yer alan bunlar gibi pek çok detay gizliydi kitapta.
Azize’nin Son Günü, okurlarına Azeri halkı ile daha güçlü
bir duygudaşlık kurmaları için
önemli bir fırsat sunuyor. Ancak
edebiyatın gücü ile sağlanabilecek bir empati duygusu vaat
ediyor. Güçlü hikâye kurgusu,
karakterlerin dramatik gerçekliği, Azeri tarihi ve kültürüne dair
zengin detayları ile hafızalardan
silinmeyecek bir lezzet bırakıyor. Nahide’nin, Azize’nin, Tevfik Hakverdiyev’in, Efser’in ve
Zaur’un hikâyeleri, kişisel tarihimizin ve okuma serüvenimizin
unutulmaz kahramanları arasında daima özel bir yere sahip olacak gibi duruyor.
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Seattle Günlüğü
Seattle Günlüğü’nün en etkileyici yönlerinden biri hayatın
ufak uğraşlarından arkadaş ziyaretlerine şehirleri entelektüel
dünyanın meselelerini ve son derece kişisel olayları okurun ilgisini
toplayacak bir açıdan yazar ve mimar bakışıyla değerlendirmesidir.

Asım ÖZ

E
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debî bir tür olarak günlük, çok
eski bir anlatı geleneği olsa da
sürekli yeni biçimlerle can buluyor. İnsanların, çocukların,
arkadaşların, dostların birbirlerine karşı kayıtsız olmadıkları her
yerde vardır günlük. Üstelik sadece bir kişiyle başlayıp bitmez.
Galiba türün konumu hakkında
asıl konuşulması gereken nokta
burasıdır. Günlüklerin ilişki ağı
ne kadar kapsamlı olursa, bütünlüklü anlam sahaları oluşturabilen ve tutamak sağlayabilen
bağlantıları da bir o kadar artar. Buna rağmen anlaşılır farklı
bir dünya inşasıdır günlükler.
Dünyanın hayhuyu içinde hâlâ
hayatını sürdürmesi sebepsiz
değildir. Gelgelelim kimi zaman
anlatılan olay veya durumun
en cazip ayrıntılarından vazgeçilir bu inşa sürecinde. Elbette
rikkatle tutulan her günlük, sadece iyi ve mutluluk veren karşılaşmalardan oluşamaz, ara ara
nahoş durumlara da yer ayırır
kendinde.
Burada ister istemez günlük
tutmanın hâllerine dönmek zo-

runlu oluyor. Günlük tutanlar
yazma sürecinde yeni tecrübeler
kazanır, eylemde bulunur hatta
kavga eder ve uzlaşır. Günlükler
sorular sormanın, sorunlar çözmenin, çatışmalara arabuluculuk
etmenin ve bir şeyleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu
da öğretir okuyucularına. Günlük türünü canlı kılmanın yolu,
ona yeni ilavelerde bulunarak
büyütmekten geçer. Zaten farklı
tecrübelere imkân tanıyan dijital
zamanlarda günlüğün bir edebi
tür olarak büyük bir çeşitlilikle var olmaya devam etmesi de
bundandır.
***
İyisi mi tür üzerine düşünmeyi içinden çıkılmaz hararetli
tartışma dumanlarına boğabilecek bu zorunlu parantezi kapatıp başka bir alana geçelim:
Karşılaşmalara. Hiç şüphesiz her
karşılaşma insanı tanımayı öğretir, ilişki yordamları kazandırır,
başkalarını dikkate alma durumu ya da tersi gerçekleşir. Hayatın ve ilişkilerin anlamdan ibaret
olduğunu çeşitli karşılaşmalarla
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daha iyi fark ettirir bazen uzayan
bazen ise birkaç nottan ibaret
olan izlenim ve dışavurumlar.
Cihan Aktaş’ın Seattle Günlüğü, ilk torunu Kaan’ın hayatına
katıldığı dönemin duygu ve düşüncelerini Seattle zemininde
anlatıyor. 11 Ekim 2018’deki her
uzun yolculuğun ayrılmaz parçası bavul telaşını içeren satırlarla
başlıyor. Bazen çalakalem notlarla bazense bir makale yazar gibi
araştırarak tutulan günlük 12
Mart 2019’daki hayatın olağan
seyrine geri dönüşle sona eriyor.
Yazarın ne yaşadığını, ne yaptığını, ne düşündüğünü belirgin
kılan günlüğün, soru sordurabilmesi az iş değil. Anneyle çocukları hep aynı zaman aralığında
mı bir araya geliyorlardı? Anneanne ile torunu oturduklarında,
birbirlerine ilk defa nasıl baktılar? Ya konuştukları vaki mi?
Beklenenin gelişiyle birlikte evdeki eşyaların yerleri hiç değişti
mi? Başka hangi karşılaşmalara
yahut rastlantılara fırsat tanıdı
torun sevinciyle çıkılan uzun
yolculuk? Alışıldık geleneklerin

Azize’nin Son Günü
dışında olup bitenlere dair neler
söylenebilir? Anne ve babanın
bebeklerine bakma süreleri ortalama ne kadar sürüyordu? Birine
sevgi, dostluk, zaman ve dikkat
hediye etmek ne anlama gelir?
Çocuklarının beklentisini karşılamak için oturdukları yerden
aynı anda mı sıçrıyorlardı? Peki,
anne/anne torununun dünyaya
geldiği, daha önce hiç görmediği şehrin sokaklarını adımlarken
neler düşledi/düşündü? Sorular
uzun, böylece uzayıp gidebilir.
Fakat bir günlükle hemhal olabilmek yahut düşünülmeyenleri
hatırlamak için bu kadarı yeterli.
Karşılaşma ve deneyim ölçeğinin zenginliği ile öne çıkan
Seattle Günlüğü, aslında baştan
sona duygusal tecrübenin ve
mutluluğun anlatısıdır. Torun
sahibi olan bir anneannenin
kendini iyi hissetmesinin verdiği
mutluluğun metnidir. Aynı zamanda onunla beraber yeniden
büyümeye ve dünyayı çocuğun
keşif sevinciyle başka türlü görmeye gönüllü yetişkinlerin dünyasıdır bizi karşılayan. Hâliyle
duyguyu, duygusal karşılaşmalar içinde, duygu ve düşünce
alışverişiyle, kendi varlığımızın
ötesindeki bir varoluşun aşkın
deneyimiyle öğrendiğimizi gösteren, bir yanıyla kopuk kopuk
diğer yanıyla ise belli izleklerin
sürükleyiciliğini taşıyan bir metin ortaya koyuyor günlük.
Ailenin değişen hikâyesinden bahsedilir sıklıkla. Hazır
bundan söz açılmışken, yüzyılları aşıp çok yakına, günümüze
gelip bir filozofun anne ve baba
yine oradan büyükanne büyükbaba olmanın hissiyatı arasında
gidip gelen yorumlarına bakabiliriz. Odaklandığı temel meselelerin başında duygular gelen

Wilhelm Schmid günümüzde
çokça tartışılan ailenin bütün
değişimlere rağmen özünün hep
aynı kaldığını belirtir. Şöyle devam eder:

ilgisini toplayacak bir açıdan
yazar ve mimar bakışıyla değerlendirmesidir. Okurlarına ailenin, anneliğin, yakınlık ve güven
bağı kurmada eşsiz bir önemi
bulunan torun sahibi olmanın

Ömrün ucunun uzun
olduğunu duyarız uzak
yakın tanıdıklardan.
İşte tam burada
Rabiatü’l Adeviyye’ye
nispet edilen sözlerden
birini hatırlamak icap
eder: “Sen ey insan,
günlerden ibaretsin; bir
günün geçip gittiğinde,
bir kısmın geçip
gitmiştir”.

anlamını sezdirmesi başlı başına
değerli. Zamanlar ötesinden bugüne taşınan değişik geleneklerin, birbirinden farklı kuşakların
deneyimleri de unutulmamalı.
Ayrıca sergilerden filmlere, görme biçimlerinden yanlış bilgilere
uzanan hatları anmamak olmaz.
Çok yönlülüğü ile yeni bir heyecanın, iç içe geçen yeni bir
bakışın metniyle karşı karşıya
bulunduğumuzu söylemekle yetinebiliriz.
Ömrün ucunun uzun ol-

Korunup kollanmanın mekânıdır aile, olağan hâlde hiçbir
şeyden korkmayacağınız yerdir,
karşılıklı bol iyi niyete güvenebilecek ruhların meskenidir. Şu
anlaşılmaz koca dünyada aile,
anlaşılır bir küçük dünya inşasıdır, dış tehditlerden korumaya
yetecek kadar içe dönük, hareketi ve değişikliği mümkün kılacak kadar dışa açık.
Ailenin hayatı güzelleştiren
ve zenginleştiren tarafı da burası değil midir zaten? Yaşadığımız
çağın hararetli ve telaşlı temposu
nazarı itibara alınırsa bu satırların ne kadar önemli olduğu daha
iyi fark edilir.

duğunu duyarız uzak yakın
tanıdıklardan. İşte tam burada Rabiatü’l Adeviyye’ye nispet
edilen sözlerden birini hatırlamak icap eder: “Sen ey insan,
günlerden ibaretsin; bir günün
geçip gittiğinde, bir kısmın geçip
gitmiştir”. Duygulardan, düşlerden, düşüncelerden ve elbette
yaşantılardan kesitler sunan Seattle Günlüğü, değişen şartlarda
günlüğün ve elbette su gibi akıp
giden hayatın nasıl bir görünüm
aldığını gösteriyor.
Son olarak da günlerden ibaret hayatımızda görmeye alışık
olup da bir türlü bakamadığımız

***
Seattle Günlüğü’nün en etkileyici yönlerinden biri hayatın
ufak uğraşlarından arkadaş ziyaretlerine şehirleri entelektüel
dünyanın meselelerini ve son
derece kişisel olayları okurun
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durumlardan içe dönüşün düşüncelerini paylaşıyor bizimle.
Anların, günlerin yakalanması
demek olan günlüğe şöyle bir
değinmenin dahi ne kadar zor
bir iş olduğunu unutmayalım.
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Türkçenin Cenaze Töreni: 1. Türk Dil Kurultayı
D. Mehmet Doğan
Zihinlerimize müdahalenin bir safhası olan Dil Devrimi, 88’nci yılında. Türkçe tarih içinde seyrini takip ederek 20.
yüzyıla ulaştı. 19. yüzyılda başlayan sadeleşme yönelişi 20. yüzyılda edebiyatımızın büyük yazarları eliyle büyük
eserlerle, şaheserlerle görünür hâle geldi. Dil güçlü bir istikrar zeminine oturmuştu. İşte Dil devrimi, bu istikrar
zeminini yok etmeye yönelik bir harekâttı. Kurultay’ın açılış günü Türk Dil Kurumu tarafından bayram olarak ilan
edildi. Bu bir derneğin bayramı iken, daha sonra devletçe resmen anılan bir gün hâline getirildi. Birkaç cümle ile diyebiliriz ki, dil devrimi plansız, esassız, olumlu anlamda neticesiz bir harekettir. Bu devrimin sahadaki yürütücüleri,
konunun gerçek sahipleri değildir; bunu bir tarafa bıraksak bile ilim adamı haysiyeti ile bağdaşmaz hokkabazlıklar,
şarlatanlıklar yapmışlardır. Türkçe onların elinde oyuncak olmuş, istedikleri gibi kesip biçmişlerdir. Bu yürütücü
ekibin dilimizle bu kadar vahşice oynayabilmelerini, bu dile borçlu olmamalarına, hissen bağlılık hissetmemelerine
yormak hüzün veriyor, fakat hakikat budur.

Yazar Yayınları,
Ankara, 2020.

Mekânı Paranteze Almadan
Âkif Emre

Ulufer
Ahmet Kekeç
Turkuvaz Kitap, 2019.
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İçine sığmadığı bir
yaşama hapsolmuş
Mehmet Ali, bir gün
elbet sevdiği kadına,
kavuşacak, şiirlerini
dergilerde yayınlatacak ve bu toprakları
terk etme kudretini
kendinde bulacaktır.
Gitmek ve kalmak
arasında
dolanan
Mehmet Ali, babasının ölümünün ardından, zaten acemisi olduğu bu hayata biraz
daha uzaktan bakmaktadır. İstasyondan başka diyarlara
kalkan trenler onun
için belki de bir kurtuluş kapısıdır. Merhum Ahmet Kekeç,
son romanıyla, kıyıda
köşede
kalmışlara
sesleniyor.
Ulufer,
atlar
otomobillere
evrilirken insan kalabilmek için çabalayan
azınlığa.

Müslüman Anadolu insanı buranın birikimini harmanlayıp, var olanı yok etmeden
onunla birlikte ve onun içinde yeni bir medeniyet geliştirirken başka bir paradigma
da üretti. Muhtemelen tüm İslâm coğrafyasında buna benzer hal farklı şekillerde
tezahür etti. İslâm şehri kurulurken mekânla, coğrafyayla, farklı ve tamamen kendine özgü bir ilişki geliştirdi. Bu paradigmaya dayanarak mekânı paranteze alan bir
insan-mekân ilişkisi geliştirdi. Şehirlerimize anlam katan, mekândan bağımsız solukladığımız ve her seferinde bize ilk kez hissi veren espri; mekânı paranteze alan
derin sezgi ve idrak olsa gerek. Fiziksel yapısının ötesinde, geri planda, “her şey
yerli yerinde” hissi veren, abartı, güç gösterisinden kaçan âlem tasavvuruyla birlikte
düşünmeden bunu idrak etmek imkânsız geliyor bana...
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Yolun Daraldığı Yerden
Metin Önal Mengüşoğlu
Sanat, medeniyet, siyaset, şiir ve şairler üzerine denemelerden oluşan bu kitapta Metin Önal Mengüşoğlu, kültürel hayatımızda şu ya da bu şekilde etkili olan
tartışmalara, kişilere ve kitaplara dair düşüncelerini ortaya koyuyor. Yolun Daraldığı Yerden’in ilk bölümünde sanat, medeniyet meseleleri, ödüller, siyaset ve diğer aktüel konulara, ikinci bölümünde şiir medeniyeti bağlamında şairlere, üçüncü
bölümündeyse kitap tanıtma yazılarına yer veriliyor. Siyasi gelişmelerin tetiklediği
güncel husumetleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir analiz çerçevesi geliştiren Mengüşoğlu, kültür hayatımıza yeni bir açılım getirmeyi deniyor. Yazdıkları, eleştiri ile hayata bakışın birbirinden ayrılamayacağını ilan ediyor; izlediği yol,
sanatkâra biçtiği rolle örtüşüyor.
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Dünya Sisteminin Doğası
Ercan Yıldırım
Değişimler, dünyadaki dönüşümler ‘yaratıcı yıkım’lar bunalımların değil, ‘travma’ların, büyük savaş ve salgın gibi felaketlerin sonucunda gerçekleşir. Biz şu an bir şey
‘vuku bulurken’ hayatta olmanın şahitliğini yapıyoruz. İnsanları harekete, korkuları,
kaygıları geçirir. Cengiz Han’ın şehri almadan önce Buharalılara ‘Ey Buhara şehri,
hangi büyük günahı işlediniz, hangi Tanrı’ya inanıyorsunuz bilmiyorum ama o Tanrı
beni sizin başınıza bela olarak gönderdi’ dediği rivayet edilir; bu bela şimdilerde
koronavirüs gözükse dahi aslında kapitalizmin kendisidir!
Bu kitaptaki çaba Allah’a, doğaya, İslam’a, safiyete, fıtrata, insana savaş açan bu
sistemi tanımak, bir hassasiyeti büyütmek, Müslümanlara ve insanlığa ‘tepenin
arkasındaki’ni gösteren nebevî ikazı yeniden hatırlatmaktır.
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